
cz

ROZHODČÍ ŘÍZENÍ ONLINE
LAKŠMÍ MITTAL – SVĚT ZE ŽELEZA A OCELI
UNIKÁTNÍ KNOFLÍKY Z JABLONCE

Komora.cz
Měsíčník Hospodářské 
komory České republiky
35 Kč ve volném prodeji 
číslo 10 / ročník 7  
říjen 2006

Institut trhu práce
Jak dostatečně zajistit a zvýšit účinnost 
veřejných služeb zaměstnanosti?
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EDITORIAL

Milí čtenáři,

jakkoli lze současnou situaci vyhodnotit jako nestandardní a ne-
stabilní, je nutné si přiznat, že některá opatření přijatá v prvním 
pololetí tohoto roku, která děsila podnikatelskou veřejnost, se 
otřásají v základech. 
Možná náprava je ale stejně nejistá, jako je i budoucnost sou-
časného kabinetu. Za dobrý signál považuji fakt, že se o těchto 
zákonech začalo opět aktivně diskutovat. 
V první řadě to byly registrační pokladny, s jejichž odkladem, 
přinejmenším, se museli tvůrci zákona smířit. Věřím, že rok 
je dost dlouhá doba na to, aby si zákonodárci uvědomili, že 
registrační pokladny s fiskální pamětí problém šedé ekonomiky 
nevyřeší a že hledat účinné nástroje, jak s ní v oblasti maloob-
chodu bojovat, nemusíme dlouze a komplikovaně, stačí využít 
možností, které již nyní finanční úřady mají.
Podobný postup bych uvítal i v případě Zákoníku práce. 
O vhodnosti odložení jeho účinnosti jsem jednal s ministrem 
práce a sociálních věcí Petrem Nečasem. Přestože vláda tento 
odklad následně doporučila, obávám se, že rozložení sil v Pos-
lanecké sněmovně, ani současná nálada panující uvnitř dolní 
komory parlamentu, nejsou příliš nakloněny takové opatření 
přijmout. Přestože by se jednalo o jediný rozumný postup.
S návrhem dalších kroků ve věci platby nemocenské, a přede-
vším s požadavky podnikatelů v této oblasti, jsem v minulých 
dnech jednal jak s premiérem, tak i s ministrem průmyslu a 
obchodu Martinem Římanem, a v neposlední řadě také na za-
sedání Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny ČR. 
Našim primárním požadavkem je i v tomto případě odložení 
účinnosti dané zákonné normy o jeden rok. V průběhu této 
doby by mělo být znovu přehodnoceno, zda je přínosné 
a vhodné převádět povinnost platby nemocenské na zaměst-
navatele. Smysl zmíněná novela v mých očích opravdu postrá-
dá. Poškozovala by především drobné podnikatele, kterým by 
přibyla další agenda související s vyplácením nemocenských 
dávek. Vyplacené částky jim přitom hodlá stát zpětně refundo-
vat, jediným výsledkem tedy bude navýšení administrativy pro 
firmy do 25 zaměstnanců. Pokud by ale byla novela skutečně 
přijata, pak je nutné dát zaměstnavatelům zákonnou mož-
nost kontroly zaměstnanců v pracovní neschopnosti. Tímto 
problémem se nynější návrh nijak nezabývá. Zaměstnavatel je 
povinen vyplácet nemocenskou, nemá ale žádnou možnost 
kontroly, zda ji zaměstnanec pobírá oprávněně. 
Výbor pro sociální politiku jsem zároveň požádal o zavedení 
stropů na zdravotní a sociální pojištění. Jistě mi dáte za pravdu, 
že jde o jeden z klíčových problémů v našem podnikání. Mělo 
by být jasně řečeno, na jaké úrovni a kdy se růst vedlejších 
nákladů na práci zastaví.
Kostky jsou vrženy, karty rozdány. Věřím, že se podaří v kon-
struktivním dialogu s touto nebo příští vládou pokračovat a že 
na sebe výsledky nenechají dlouho čekat.

Jaromír Drábek,

prezident 

Hospodářské komory ČR
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Časopis KOMORA.CZ vydává v nákladu 22 000 výtisků
Hospodářská komora České republiky a je určen především 
jejím členům a podnikatelské veřejnosti. Vychází 11x ročně. 

Předplaťte si více výtisků časopisu KOMORA.CZ!

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

Předplatné pro nečleny Hospodářské komory ČR:
Náš časopis samozřejmě mohou odebírat i nečlenové 
Hospodářské komory ČR. Pro ně je předplatitelská cena 29 Kč
za jedno číslo, další výtisky zasíláme za zvýhodněnou cenu 
20 Kč za výtisk (stejná cena u druhého výtisku jako pro 
členy HK).
Ve volném prodeji (na pobočkách) stojí časopis 35 Kč.

Předplatné
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S tímto číslem  vydáváme v pořadí 
již čtvrtou oborovou příručku, ten-
tokrát na téma obnovitelné zdroje 
energie.



str. 6 říjen 06 str. 7 říjen 06KALEIDOSKOP KALEIDOSKOP

První den odpoledne, jak již bývá 
tradicí, si ředitelé mohli místo lejster 
a e-mailů předávat míče a míčky 
nejrůznějších velikostí. V duchu hesla 
„po práci legraci“ si mohli 
zasportovat v těchto disciplínách: 
volejbal, nohejbal, tenis, pétanque 
a stolní tenis.

A že to i tentokrát byla vskutku 
zábava! Oproti loňským hrám byly 
disciplíny pojaty více soutěžně. Hráči 
si mezi sebou sami utvořili týmy 
a bojovali o věcné ceny. Dohled nad 
hrou a pravidly drželi samotní hráči. 
Sportoviště v Nymburku je díky své 
poloze vhodné nejenom pro míčové 
hry, ale i pro projížďky na in-line 
bruslích. Toho využili někteří nadšen-
ci z úřadu včetně tajemníka úřadu 

HK ČR Vladimíra Šišky a zajeli si trať 
dlouhou osmnáct kilometrů.

Sportovního odpoledne se zúčastni-
lo 20 zaměstnanců úřadu HK ČR 
a 32 ředitelů komor.
Cílem sportovního odpoledne bylo 
utužení vztahů napříč komorami 
a dát příležitost pro neformální 
diskuzi. Závěrem dne byly předány 
diplomy všem účastníkům her 
z rukou prezidenta Drábka a tajem-
níka Šišky.

Kateřina Petrů

Foto: Karel Tůma, Kateřina Petrů

Oživení pracovního, ale i srdečního rytmu znamenala pro ře-
ditele všech složek Hospodářské komory ČR pravidelná roč-
ní porada ve sportovním centru v Nymburku, která se konala 
15. září, což bylo letos již podruhé. 

Noví mistři svého oboru
Slavnostní vyřazení absolventů Akademie řemesel a služeb HK ČR – mistrů řemesla v oboru 
praní a chemické čištění – se uskutečnilo 11. září v Hospodářské komoře České republi-
ky. Absolventi obdrželi od hospodářské komory Mistrovský list a od certifikačního orgánu 
České společnosti pro jakost autorizovaný certifikát. Blahopřejeme!

Zdislava Bastlová

Foto: Viktorie Plívová

Pavel Ryšánek, Česká společnost pro jakost, Zde-

něk Vršník, HK ČR a Milan Arnold, 

Jan Fišer, prádelna a čistírna

Zdeněk Vršník a Jiří Perner za HK ČR,

 Ludmila Lloydová, Laundry Kings s.r.o.

Pavel Ryšánek, Česká společnost pro jakost, Zdeněk Vršník, HK ČR, Ludmila Lloydová, Laundry Kings s.r.o., 

Jiří Perner, HK ČR

Půvabnou krásu (nejen) šperků bylo možno spatřit 
v Lapidáriu Národního muzea na slavnostním večeru 
pořádaném u příležitosti výstavy Hodiny a Kleno-
ty 21. září, jehož součástí byla i módní přehlídka. 
Tváří letošní specializované výstavy hodin, hodinek 
a zlatých či stříbrných šperků se stala muzikálová 
hvězda Tereza Duchková. Výstava je u nás ojedině-
lou prezentací oboru hodinářství a šperkařství.
Součástí večera bylo vyhlášení výherců soutěže 
Šperk roku 2006, kterou připravilo Sdružení klenot-
níků a hodinářů ČR ve spolupráci s organizátorem 
výstavy, společností INCHEBA PRAHA, spol. s 
r.o. Mediálním partnerem výstavy byl také časopis 
Komora.cz.

Text a foto: Táňa Švrčková

Rakety
místo lejster 

Přehazování odpovědnosti na protivníka? Ve sportu lze 

beztrestně!

Účastníci porady v Nymburku se dozvěděli informace 

k zákonu o registračních pokladnách a Zákoníku práce, 

dále o otázce vzdělávání a kvalifikací v souvislosti se 

zákonem o ověřování výsledků dalšího vzdělávání 

a také o řízení služeb a projektů v rámci HK ČR.

„Je nutné profesionalizovat aparát úřadů komor všech 

složek, abychom mohli standardizovat služby komory 

v souladu se zákonem č. 301/1992 Sb..“ uvedl pracov-

ní část setkání tajemník úřadu HK ČR Vladimír Šiška 

(zprava).

Diplomy za sportovní úspěchy předával všem účastní-

kům osobně Jaromír Drábek.
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UDÁLOSTI

Elektronické podatelny

Hospodářská komora je schopna nabídnout 
subjektům veřejné správy projekt, jenž umožní 
obcím vypořádat se s legislativní povinností 
cenově přijatelným způsobem. Vypracovala 
řešení, které představuje aplikaci elektronické 
podatelny a úřední desky. Rovněž občanům 
nabízí snadno dostupné služby s dostateč-
nou podporou k jejich využívání. Přístup do 
aplikace hospodářské komory bude umožněn 
z webového formuláře a prostřednictvím 
e-mailu. Na základě generovaného přístupo-
vého kódu bude zároveň možné sledovat stav 
dokumentu ve stadiu zpracovávání.

Kromě nasazení a provozu elektronické po-
datelny zajišťuje řešení hospodářské komory 
okamžité zpracování přijatých zpráv, bezpeč-
nost a ochranu dat proti ztrátě, pozměnění 
a neoprávněnému přístupu, i průběžnou revizi 
pravidel pro provoz a proškolování.
„Hospodářská komora umožní obcím bez 

nutnosti počátečních investic či velkého 
finančního zatížení zavést e-podatelnu v plné 
šíři. Každá obec se tak může připojit k proce-
su elektronizace veřejné správy,“ řekl Jakub 
Rainisch, ředitel odboru marketingu a služeb 
Hospodářské komory ČR.

Vytvořit komunikační uzel je nezbytné

Hospodářská komora je sice primárně zamě-
řena na podnikatelskou sféru, avšak e-poda-
telnu chce koncipovat jako outsourcingovou 
službu pro města i obce, a zejména vytvořit 
jejím prostřednictvím komunikační platformu, 
která bude mít obecnou platnost a jež řeší 
také ostatní možné komunikační cesty. Není 
to tedy jen informační kanál mezi občanem 
a úřadem či úřady samotnými, funguje totiž i 
mezi podnikatelskými subjekty a úřady a pod-
nikatelskými subjekty navzájem. 

„Pokud má tato komunikace oficiální a ověřený 
průběh a zároveň si klademe podmínku, že 
tato komunikace musí být přístupná distanční 
formou, to znamená elektronicky, pak je e-po-
datelna nutná jako jakýsi komunikační uzel,“ 
uvedl Jakub Rainisch.

Semináře ePodatelna 2006

O nutnosti, možnostech a přednostech 
elektronické komunikace, ale i o existujících 
potížích s uváděním do praxe informuje pod-
zimní série regionálních seminářů ePodatelna 
2006, které realizuje magazín eGovernment 
ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR 
a krajskými úřady. Cílem je informovat o pro-

blematice elektronické podatelny, elektronické 
spisové služby a elektronické úřední desky jak 
z pohledu legislativního, tak technologického 
i provozního či uživatelského. Na každém 
ze seminářů, které se konají v jednotlivých 
krajích, vystoupí zástupci ministerstva vnitra, 
firem, které realizují systémy elektronických 
podatelen (Deltax, ICZ, aj.), či firem, které pro 
ně vytvářejí podmínky například v podobě 
infrastruktury (O2) nebo těch, které nabízejí 
produkty usnadňující práci v režimu elektronic-
ké podatelny (Adobe). Hospodářská komora 
tento projekt nejen podpořila, ale zároveň se 
jej účastní samostatným vystoupením.

Součástí seminářů je panelová diskuze, 
během které mají účastníci semináře prostor 
pro dotazy kterémukoliv vystupujícímu. Bližší 
informace naleznete na webových stránkách 
magazínu eGovernment www.egovernment.
cz/epodatelny.

Táňa Švrčková

FOTO: autor

Povinnost provozovat elektronickou podatelnu ukládá subjektům veřejné 
správy vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách, která platí 
již více než rok. Řada obcí má však s touto povinností nemalé potíže. Situ-
aci se snaží řešit Hospodářská komora ČR.

Arabské kulturní dny 2006
Kulturní dny jsou organizovány Česko-arab-
skou společností ve spolupráci s Minister-
stvem kultury ČR a Magistrátem hl. města 
Prahy. Záštitu nad celou akcí převzali ministr 
kultury a primátor Prahy spolu s jednotlivými 
arabskými zastupitelskými úřady v České 
republice.
Až do 29. října je naplánována výstava foto-
grafií René Kopeckého s názvem Putování 
Jordánskem, Sýrií a Libanonem. Místem koná-
ní je Městské muzeum Nové Strašecí. Tradiční 

řemesla Maghrebu budou k vidění na výstavě 
v Náprstkově muzeu ve dnech 26. 10.–31. 3.
Vstup na všechny akce je volný. Arabské 
kulturní dny budou rovněž pořádány v poboč-
kách v Brně, Hradci Králové, Plzni, Karlových 
Varech a Českých Budějovicích. Bližší informa-
ce najdete na www.czech-arab.org.

pk

Přehled vybraných členských 
veletrhů a výstav SOVA ČR
konaných od 
19. 10. do 21. 11. 2006

AUTOSHOW PRAHA
19. 10.–22. 10. Praha – Výstaviště Holešovice
12. mezinárodní veletrh osobních a lehkých užitkových auto-
mobilů a automobilového designu, autodílů, autopříslušenství, 
servisních služeb a garážové techniky.
e-mail: v.janous@incheba.cz 
http://www.incheba.cz 

BYDLENÍ
19. 10.–22. 10. Olomouc  –Výstaviště Flora
Veletrh nábytku, vybavení interiérů a životního stylu.
e-mail: info@flora-ol.cz 
http://www.flora-ol.cz 

GASTRO FESTIVAL OSTRAVA
19. 10.–21. 10. Ostrava – Výstaviště Černá louka
6. výstava potravinářských firem.
e-mail: lilikova@cerna-louka.cz 
http://www.cerna-louka.cz 

HOBBY PODZIM
19. 10.–22. 10. České Budějovice – Výstaviště
Dům, zahrada, chovatelství, kutilství a ruční práce, sběratelství.
e-mail: info@vcb.cz 
http://www.vcb.cz 

LOVECKÉ A SPORTOVNÍ ZBRANĚ
19. 10.–22. 10. Praha – Výstaviště Holešovice
15. ročník specializované výstavy loveckých a sportovních 
zbraní a příslušenství.
e-mail: e.nogolova@incheba.cz 
http://www.incheba.cz 

TRANSPED / COMMA
19. 10.–22. 10. Praha – Výstaviště
13. mezinárodní výstava nákladních automobilů, lodní, želez-
niční a letecké dopravy, logistiky, skladování a manipulace; 7. 
výstava komunální techniky a služeb.
e-mail: j.janacek@incheba.cz 
http://www.incheba.cz 

KLASA
20. 10.–23. 10. Praha – PVA Letňany
1. prezentační výstava českého potravinářského průmyslu.
e-mail: info@abf.cz 
http://www.abf.cz 

PRAGAAGRO
20. 10.–23.10. Praha – PVA Letňany
7. evropská výstava hospodářských zvířat.
e-mail: info@abf.cz 
http://www.praga-agro.cz 

Rubriku připravuje: Břetislav Fabián,

ředitel úřadu SOVA ČR

Semináře již proběhly v osmi kra-
jích. Termíny zbývajících setkání 
ukazuje tabulka.

KRAJ TERMÍN

Liberecký 7. 11.

Karlovarský 14. 11.

Vysočina 16. 11.

Pardubický 22. 11.

Hradecký 23. 11.

UDÁLOSTI

Podle ředitele odboru marketingu a služeb HK ČR Jaku-

ba Rainische se může díky hospodářské komoře každá 

obec připojit k procesu elektronizace veřejné správy bez 

nutnosti počátečních investic.
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EGAPPARTNER V PÉČI O POHLEDÁVKY
Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) je specializovaná státní 
úvěrová pojišťovna. Jejím posláním je ochrana vývozců a bank financujících 
vývoz proti komerčním a teritoriálním (politickým) rizikům. Získáním certifikátu 
o managementu jakosti ISO 9001:2000 se EGAP zařadila mezi ty poskytovatele 
finančních služeb, kteří českým podnikatelům a vývozcům zaručují kvalitu svých 
služeb a její neustálé zlepšování.

Výhody pojištění u EGAP 
>   ochrana proti vzniku nedobytných pohledávek

>  přenesení rozhodující části rizika ztrát z pohledávek na pojišťovnu

>  ochrana likvidity pojištěného

>  přenesení analýzy rizika kupujícího a řízení úvěrového portfolia na pojišťovnu

>  EGAP je schopen vyhovět i individuálním požadavkům vývozců a bankovních 
ústavů financujících vývoz dle několika typů pojištění

>  struktura pojistných produktů společnosti EGAP umožňuje krýt krátkodobá, 
střednědobá a dlouhodobá úvěrová rizika spojená s vývozy investičních
celků, strojů a zařízení nebo stavebních prací či investicemi v zahraničí

>  EGAP nabízí služby úvěrového pojištění všem vývozcům českého zboží a služeb 
bez ohledu na jejich velikost, právní formu a objem pojištěného vývozu

Vodičkova 34/701 

111 21 Praha 1

tel . :  222 841 111

fax:  222 844 001

www.egap.cz
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Proč zrovna golf

Celosvětově stoupající výstavba golfových 
hřišť se promítá jednak v růstu stavební výroby, 
jednak v rozvoji cestovního ruchu. Golf jako 
součást cestovního ruchu přináší zavedeným 
golfovým destinacím v Evropě každoročně 
miliony eur. Česká republika se svými 67 
golfovými hřišti, 112 kluby a přibližně 22 areály 
ve výstavbě má potenciál být přední golfo-
vou zemí a golfová turistika se může v brzké 
době stát velice významným zdrojem příjmů. 
V počtu golfových hřišť je ČR na špici ve střed-
ní Evropě. „Naším cílem je vytvořit unikátní 
image České republiky jako golfové destinace 
a informovat svět, že do ČR se jezdí hrát golf,“ 
sdělila Helena Kopecká z agentury Czech 
tourism. 
Golfová hřiště jsou už dnes rozmístěna po 
celém území ČR. Boom jejich výstavby 
(15% roční nárůst) pokračuje. Golfoví turisté 
často volí formu all-inclusive. Investoři se pak 
soustředí zejména na vysokou úroveň hřišť 
a jejich zázemí včetně ubytovacích kapacit 
a wellness programů.

Golf má šmrnc

Golf získal image určité sofistikovanosti, 
elegance a stylu. Golfový turista je kvalitní 
turista etablující se převážně ze střední třídy, 
který je ochotný při své dovolené utratit větší 
objem peněz. Kromě sportu zahrnuje golf také 
sociální interakci, dobré jídlo, kvalitní ubyto-
vání, příjemné prostředí a doplňkové aktivity 
– golfová turistika předpokládá rozvinutou 
turistickou infrastrukturu. Czech tourism nabízí 
golf a Prahu, golf a lázně, golf a kulturu, golf 
a hrady a zámky, golf a památky UNESCO, 
golf a jízdu na koni, indoor golf a mnohá další 
spojení včetně „golf a byznys“.

Průzkum Golf Survey 2006

„Počet hratelných dnů se u nás pohybuje 
kolem 200 za rok, což je zajímavý údaj pro 
investory i banky,“ tvrdí Tomáš Kulman z au-
ditorské a poradenské firmy KPMG ČR, která 
uspořádala ve spojitosti s celosvětovou konfe-
rencí KPMG Golf Business Forum nekomerční 
průzkum Golf Survey 2006. Ve spolupráci 
s Českou golfovou federací a agenturou 
Czech tourism byla oslovena všechna hřiště 
v ČR, odpovědělo cca 30 z nich. Průzkum 
se týkal otázek zaměřených jak na technické 
parametry a charakter hřišť, tak na problemati-
ku jejich provozu.

Z hlediska velikosti převládají z více než polo-
viny devítijamková hřiště. Více než tři čtvrtiny 
hřišť je soukromých a provozovatelem je také 
ve třech čtvrtinách vlastník hřiště. Většina 
respondentů zahájila provoz až po roce 2000. 
Roční členské poplatky jsou zpravidla do 
10000 Kč, renomované kluby účtují částky 
vyšší. Herní poplatky pro všední a víkendové 
dny se liší. Jejich výše umožňuje sportovat 
nejen smetánce.

Dokáže nabídka vyprovokovat poptávku?

Do rozvoje golfové turistiky se investují stami-
liony. V rámci diskuzního setkání však zazněly 
také hlasy, že u nás není vůbec pro golf po-
tenciál, hřiště jsou na hranici ekonomické bídy 

a že banky na golf neposkytují úvěr. Rezidenč-
ní čtvrti a hotely prý finanční ústavy podporují, 
ale nesmí tam údajně být ani zmínka o golfu. 
„Poslední bankou, která financovala výstav-
bu golfového hřiště, byla blahé paměti IPB,“ 
uvedl Kulman. Pokud budou některá hřiště 
krachovat, cesta je v rozvoji těch dosavadních. 
Golfové zázemí zahrnuje i to, aby i hráčova 
manželka a děti se mohly do hry případně 
zapojit. Třeba tu jen tak mimochodem vyroste 
další golfová generace. Ony už i šestileté děti 
se umějí holí pěkně ohánět!

Táňa Švrčková

Foto: Ablestock

EKONOMIKA EKONOMIKA

Golf není jen sport

Úskalí golfových hřišť
Největším problémem golfových hřišť je 
zavlažování, proto je voda hlavní faktor při 
výběru lokality. Veškeré externí dodávky 
pro závlahu jsou velmi drahé. Přirozené 
vodní zdroje mohou být buďto podzem-
ní, povrchové nebo srážkové. Důležité je 
nejen množství, ale také kvalita. Například 
u podzemní vody mohou nastat kom-
plikace v případě vysoké mineralizace. 
„Důležitá je kvalita jímacího zdroje, aby 
nedocházelo k tzv. pískování vrtu, zadí-
rání,“ uvedl geolog Jan Hocke. Mnohá 
rizika nesou odběry z řek, neboť nečistoty 
a různé chemické látky mohou způsobit 
zanesení systému.

INZERCE

EGAP 
NABÍZÍ NOVÝ TYP POJIŠTĚNÍ

Exportní garanční a pojišťovací společnost, 
a.s. (EGAP) přichází s další novinkou, kterou 
je pojištění úvěru na investici v zahraničí. Před 
osmi lety začala společnost EGAP nabízet 
pojištění investic českých právnických osob 

v zahraničí proti politickým rizikům, jako je 
například nemožnost konverze zisku do volně 
směnitelné měny či jeho převodu do ČR, 
vyvlastnění bez odpovídající kompenzace 
nebo porušení smluvních závazků ze strany 
hostitelské země. Pojištění úvěru na investici 
v zahraničí kryje nejenom tato politická rizika, 
ale i rizika komerční, kterými se rozumí plateb-
ní neschopnost dlužníka v případě konkurzu, 
vyrovnání apod., nebo platební nevůle, kdy 
dlužník neplatí a nemá pro to žádný právní 
důvod. Úvěr může být poskytnut nejenom na 
pořízení dlouhodobého hmotného, nehmotné-
ho nebo finančního majetku zahraniční společ-
nosti, ale také na její provozní financování.

Šance pro bezpečný export

Výši pojistné sazby ovlivňuje především rozsah 
krytí rizik, dále kategorie, do které je hosti-

telská země zařazena podle míry politického 
(teritoriálního) rizika, jestli máme s hostitelskou 
zemí uzavřenou dohodu o ochraně a podpoře 
investic a samozřejmě také kvalita zajišťova-
cích instrumentů a ohodnocení komerčních 
rizik projektu. V zásadě se ale pojistné sazby 
pro pojištění úvěru na investici v zahraničí 
podobají sazbám, které EGAP uplatňuje při 
pojišťování vývozních odběratelských úvěrů. 
Investice do výroby v zahraničí je vysoce 
efektivní a někdy také jediný způsob, jak se 
trvale etablovat na trhu. Firem, které na to mají 
volné vlastní prostředky, však zatím mnoho 
není a EGAP tím, že pojistí i úvěr na investici 
v zahraničí, chce dát šanci prosadit se touto 
cestou podstatně většímu okruhu zájemců než 
dosud.

Vlastimil Nesrsta,

marketingový manažer EGAP

Foto: Ablestock

I přes zásadní rozdíly mezi jednotlivými 
hřišti poskytl průzkum Golf Survey 2006 
tyto údaje: 
•  Členské poplatky: 6 až 9 procent celko-

vých výnosů
•  Green fee: 40 až 60 procent celkových 

výnosů
•  Reklama a sponzoring: uváděno v roz-

ptylu od 8 do 46 procent výnosů
•  Náklady na údržbu: rozptyl 16 až 70 

procent celkových výnosů
•  Mzdové náklady: 22 až 45 procent 

celkových výnosů

Volnočasové projekty hrají významnou roli v ekono-
mickém rozvoji regionu. Stavební fórum uskutečnilo  
diskuzní setkání na téma Leisure Park, Golf resort pro-
ject, kde se diskutovalo zejména o přínosu golfových 
aktivit pro cestovní ruch. 
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Institut trhu práce

Důvodem pro vznik projektu Institut trhu práce 
v ČR byla potřeba zvýšení kvality a dostup-
nosti služeb zaměstnanosti a rozšíření jejich 
kapacity zapojením dalších spolupracujících 
organizací. Vstupem naší republiky do ev-
ropského hospodářského prostoru se české 
veřejné služby zaměstnanosti staly součástí 
evropské strategie pohybu, vzdělávání a moti-
vace pracovních sil. V našich podmínkách se 
v současné době ukazuje, že na trhu práce 
existuje velmi silná potřeba kvalifikovaných 
a flexibilních zaměstnanců, což samozřejmě 
velmi úzce souvisí se zvyšováním konkuren-
ceschopnosti zaměstnavatelů, ale na druhé 
straně sílí i potřeba integrace sociálně nebo 
zdravotně vyloučených skupin obyvatelstva. 
Přitom státní politiku zaměstnanosti zabez-
pečují v ČR služby zaměstnanosti, které jsou 
v podstatě součástí státní správy a jejichž 
činnost je vymezena zákony. Současně služby 
zaměstnanosti podléhají úsporným opatřením 
státní správy a jejich finanční prostředky a poč- 
ty zaměstnanců mohou být snižovány bez 
ohledu na potřeby jednotlivých regionálních 
trhů práce. 

Jednou z cest, jak zvýšit kapacitu a účinnost 
veřejných služeb zaměstnanosti, je účelné vy-
užití finanční pomoci, kterou členským zemím 
nabízí Evropská unie. V České republice je to 
Evropský sociální fond, který umožňuje čer-
pání finančních prostředků díky Operačnímu 
programu Rozvoje lidských zdrojů. 
Zmíněná finanční pomoc z prostředků Evrop-
ského sociálního fondu odstartovala činnosti 
spojené s vytvořením paralelní sítě služeb 
zaměstnanosti – jinak řečeno – podpůrného 
systému služeb zaměstnanosti, který bude 

doplňovat stávající systém.
„Projekt Institut trhu práce představuje, 
stručně řečeno, systémové „propojení“ 
nabídky úřadů práce a poptávky zaměstna-
vatelů v daném regionu, které bude směřovat 
k naplnění aktuálních potřeb trhu práce. Je 
zde hlavně potřeba mobilní a flexibilní pracovní 
síly a správně nastavené a fungující poradní 
sítě. To znamená doplnit kapacity současného 
systému zaměstnanosti tam, kam nedosáh-
ne,“ řekl manažer projektu Institut trhu práce 
Ladislav Paluska.

Pro všechny zúčastněné se jedná o pomoc 
v těch oblastech a činnostech, které z různých 
důvodů ať už finančních, kvalifikačních, nebo 
jiných v současné době nefungují nejlépe.
Institut trhu práce bude svými personálními, 
finančními a odbornými kapacitami podporo-
vat a napomáhat jak zaměstnavatelům a jejich 
profesním a zájmovým sdružením, tak správě 
služeb zaměstnanosti, úřadům práce (tj. ucha-
zečům o zaměstnání, zájemcům o zprostřed-
kování zaměstnání) a širší veřejnosti v přísluš-
ném regionu.

Klíčové aktivity

Časově bude projekt probíhat do poloviny 
roku 2008 v pěti pilotních krajích: Ústeckém, 
Pardubickém, Moravskoslezském, Zlínském 
a v kraji Vysočina. Po vyhodnocení zkušenos-
tí budou navrženy úpravy a změny systému 
služeb zaměstnanosti, týkající se zejména 
sítě ITP a analyticko-prognostického zázemí. 
Po schválení navrhovaných změn budou 
výsledky a zkušenosti projektu rozšířeny na 
celé území ČR.

Celý projekt se skládá z 15 „dílčích projektů“ 
tzv. klíčových aktivit, které z hlediska zaměření 
můžeme rozdělit do několika skupin. První 
skupinu tvoří analytické aktivity – analýza sou-
časné struktury zaměstnanosti, vyhodnocení 
účinnosti využívání jednotlivých nástrojů aktivní 
politiky zaměstnanosti, analýza realizace politik 
zaměstnanosti v klíčových ekonomických 
sektorech, analýza systému poradenských 
služeb ve veřejných službách zaměstnanosti. 
Druhou skupinu tvoří aktivity typu: zpracování 
standardů postupů a procesů služeb zaměst-
nanosti, návrh optimálního modelu fungování 
služeb zaměstnanosti na základě rozdělení 
činností a spolupráce mezi úřady práce 
a spolupracujícími organizacemi, vytvoření 
systému formalizované spolupráce s krajskými 
a místními partnery. Třetí skupina aktivit se týká 
vlastní činnosti během projektu: vypracování 

Pod názvem Institut trhu práce chce 
řešit nezaměstnanost jsme v dubno-
vém čísle Komory.cz publikovali prvotní 
informace o tomto významném projek-
tu. Naším říjnovým tématem vás chce-
me s Institutem trhu práce seznámit 
podrobněji.

metodiky pro činnost ITP, vybudování a provoz 
ITP, vytvoření Centrálního otevřeného infor-
mačního systému, zajištění odborného školení, 
administrace projektu, publicita a organizace 
výběrových řízení.

Analýza služeb

Součastí jedné z klíčových aktivit bude po-
drobná analýza současné struktury činností 
úřadů práce a úřadů pověřených koordinací 
činností v rámci kraje. To zahrnuje i vyhod-
nocení účinnosti jednotlivých nástrojů aktivní 
politiky zaměstnanosti, trendy, srovnání 

účinnosti využívání nástrojů aktivní politiky 
zaměstnanosti ve srovnání s účinností projektů 
Operačního programu rozvoje lidských zdrojů, 
odhad trendů z hledisek regionálních (vazba 
na regionální míru nezaměstnanosti), sekto-
rových, profesních a kvalifikačních a analýzu 
činností organizací a institucí spolupracujících 
s úřady práce.
Zároveň sem bude zahrnuta analýza modelů 
služeb zaměstnanosti ve vybraných zemích 
EU. Předpokládáme analýzu modelů v Ně-
mecku, Rakousku a na Slovensku s možností 
změny či doplnění o další země EU.

Poradenské služby

Poradenské služby poskytované veřejnými 
službami zaměstnanosti jsou jedním z význam-
ných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. 
Jsou poskytovány na poměrně dobré úrovni, 
přesto mají značné rezervy v metodickém 
zázemí. Chybějí jasně definované standardy 
jednotlivých typů poradenských služeb, a pře-
devším jejich monitorování a hodnocení, aby 
individuálně napomáhaly rozšiřovat možnosti 

občanů na trhu práce a zároveň zabezpečova-
ly potřeby zaměstnavatelů. 
Předpokladem k dosažení vyšší kvality a účin-
nosti poradenských služeb je zmapování stá-
vajícího systému jejich poskytování, vytipování 
oblastí, v kterých je vhodné nahradit, inovovat 
či nově zavést metodiky a standardy postupů, 
a jednotlivé prvky a celý systém pilotně ověřit.
Aby tyto služby dosahovaly evropské úrovně, 
budou zkoumány poradenské služby a s po-
skytováním poradenských služeb související 
činnosti ve vybraných evropských zemích. 
Mezi hlavní okruhy zájmu patří porovnání le-
gislativních rámců, standardů a metodik různě 
orientovaných poradenských programů jako 
nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (např. 
programy cílené na sociálně slabé a obtížně 
uplatnitelné skupiny obyvatelstva včetně etnic-
kých skupin a migrantů); programů zvyšujících 
motivaci k práci a umožňujících pracovní 
integraci uchazečů o zaměstnání ohrožených 
sociální nouzí; programy první volby povo-
lání, programy individuálních akčních plánů 
atd.), ale i zvyšování kvality práce samotných 
pracovníků PS (např. supervize) a systémů 
průběžného vzdělávání poradenských pracov-
níků na všech úrovních.

Vzájemná spolupráce

Další klíčovou aktivitou je Návrh optimálního 
modelu fungování veřejných služeb zaměstna-
nosti fungujícího na základě rozdělení činností 
a účinné spolupráce mezi sítí ÚP a sítí spo-
lupracujících organizací. Tento model by měl 
řešit mimo jiné kapacitní nedostatečnost sou-
časných veřejných služeb zaměstnanosti a ko-
ordinaci činností organizací spolupracujících 
s veřejnými službami zaměstnanosti k posílení 
jejich kapacity. Výsledkem bude zpracování 
návrhu strukturálních a organizačních změn 
v síti veřejných služeb zaměstnanosti.

Jednou z dalších aktivit je Vytvoření 
systému formalizované spolupráce 
s krajskými a místními partnery – tedy 
spolupráce veřejných služeb zaměst-
nanosti a krajských a místních partnerů 
pro vytváření a realizaci politik zaměst-
nanosti podle národních priorit a zá-
roveň specifických potřeb trhu práce 
v jednotlivých krajích.

Bude připraven doprovodný e-learningový 
program jako ucelený kurz pro regionální řízení 
politiky zaměstnanosti a rozvoj řízení veřejných 
služeb zaměstnanosti, který svým obsahem 
vymezí základní odbornou způsobilost pro 
pracovníky služeb zaměstnanosti, nebo 
Inspirační databanka příkladů z praxe v oblasti 
aktivní politiky zaměstnanosti. 

Harmonogram uvádění ITP
 
V současné době jsou v základní míře per-
sonálně a technicky zajištěna pracoviště ITP 
na centrální, krajské i okresní úrovni pro řídicí 
a komunikační potřeby. V nejbližší době bude 
zahájeno vyškolování a stáže pracovníků ITP 
tak, aby byli skutečně erudovanými partnery 
úřadů práce v daném místě. 

„V úzké spolupráci s MPSV jsme zahájili pro 
nás velice důležitou etapu v projektu – roz-
hovory a jednání přímo v pilotních krajích 
s řediteli a pracovníky úřadů práce. Z velmi 
plodných a zajímavých diskuzí, které měly 
seznámit vybrané zaměstnance služeb za-
městnanosti s obsahem, cíli projektu a s pos- 
tupným rozpracováním a vymezením hlavních 
směrů spolupráce, vyplynuly základní oblasti, 
ve kterých vidíme společně s pracovníky úřadů 
práce přínos, roli ITP na trhu práce a možnosti 
doplnění kapacit úřadů práce,“ uvedl Paluska.

„Jak již bylo uvedeno, jednou z klíčových 
oblastí projektu je analytická a koncepční 
činnost. Její potřeba se potvrdila i při našich 
návštěvách v krajích. Hovořím o pravidelném 
monitoringu trhu práce na regionální, krajské 
i národní úrovni a o průběžném analyzování 
potřeb celostátního trhu práce s výhledy a ten-
dencemi včetně odvětvového, regionálního 
a dalšího členění,“ dodal manažer projektu.

Táňa Švrčková

Foto: PhotoObjects
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Úspěch je v systémovém přístupu

Rozhovor s Ladislavem 
Paluskou, vedoucím 
manažerem projektu 
Institut trhu práce

Jaká je úloha Hospodářské komory ČR 
v projektu ITP?
Klíčová, protože Hospodářská komora ČR je 
jedním ze dvou partnerů Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR jako vyhlašovatele a no-
sitele projektu. Druhým partnerem je Národní 
vzdělávací fond.

Co bylo určujícím faktorem při výběru 
partnerů?
Pro nás jednoznačně fungující celorepubliková 
síť krajských a okresních hospodářských ko-
mor, která může zaručit schopnost vybudovat 
síť pracovišť Institutu trhu práce (dále ITP) 
odpovídající územní struktuře úřadů práce. 
Ta je totiž základem reálného „propojení“ 
agendy úřadů práce s personálními požadavky 
zaměstnavatelských subjektů v podmínkách 
daného regionu při současném napojení na 
příslušné vzdělávací a rekvalifikační instituce.

A další důvody?
Například pracoviště ITP regionálních hos-
podářských komor mohou zajistit agendu 
externího personálního útvaru především pro 
malé a střední firmy, kde samostatný perso-
nální útvar ve většině případů neexistuje. Pro 
řešení potřeby kvalifikované a flexibilní pracovní 
síly je velmi důležité, že soustředěním nabídky 
(spolupracující evidovaní uchazeči o práci 
a další zájemci) a poptávky (zaměstnavatelské 
subjekty) v jednom místě (pracoviště ITP) je 
zajištěna přímá vazba na možnosti zvyšování 
kvalifikace a na možnosti rekvalifikace – to vše 
na úrovni odpovídající místním podmínkám 
regionálního trhu práce. Současně tak může-
me zabezpečit zpracování návrhů způsobu 
přípravy mladé generace na budoucí povolání 
v regionech podle aktuálních místních potřeb. 
A konečně územní struktura pracovišť ITP 
umožní současně navázání úzké spolupráce 
i s velkými zaměstnavateli a jejich personálními 
útvary s cílem výměny zkušeností. 

Hovořil jste o potřebě kvalifikované 
a vzdělané pracovní síly. Co v tomto smě-
ru projekt ITP může nabídnout?
Celý projekt je o neustálém procesu vzdělává-
ní. V této fázi se nabízí začít definovat možnos-
ti ITP při vzdělávání uchazečů o zaměstnání, 
ale v současné době zavádění projektu je 
prioritou příprava a vzdělávání pracovníků 
služeb zaměstnanosti a také samozřejmě 
pracovníků ITP, aby zvládli následně nároky, 
které modernizace přístupu k problémům trhu 
práce přináší. Vzdělávání a školení pracovníků 
služeb zaměstnanosti je také jednou z klíčo-
vých aktivit projektu ITP. 

Jakým způsobem budete vzdělávat?
Především formou vzdělávacích kurzů, které 
budou zaměřeny hlavně na vývoj trhu práce 
v ČR, vývoj vzdělávacího systému s vaz-
bou na další profesní vzdělávání, využívání 
informací nového informačního systému, 
nové trendy spolupráce se zaměstnavateli, 
nové a inovované služby zaměstnanosti, vývoj 
služeb zaměstnanosti v EU, nové a inovované 
nástroje aktivní politiky včetně příkladů z praxe 
v zemích Evropské unie. Pracovníci služeb 
zaměstnanosti budou mimo jiné školeni v ob-
lasti využívání strukturálních fondů Evropského 
sociálního fondu. Obsah a náplň jednotlivých 
vzdělávacích modulů (kurzů, školení) budou 
průběžně aktualizovány rovněž na základě vý-
stupů výzkumné a prognostické práce v rámci 
projektu a budou vycházet z aktuálního vývoje 
trhu práce. Jednotlivé vzdělávací programy 
budou uspořádány modulovým způsobem.
Určitě bych zmínil i odborná školení pro 
pracovníky ITP, nezbytná pro jejich činnost, 
a organizaci a zajištění odborných seminářů 
pro týmy podílející se na projektu.

Dalším partnerem Projektu ITP je Národní 
vzdělávací fond. Proč?
Tým pracovníků a spolupracovníků Národní-
ho vzdělávacího fondu zajistí značný rozsah 
činností spojených se školeními, odbornými 

semináři a vzděláváním, které jsem už zde 
popsal, a bude zároveň garantem odborných, 
analytických a výzkumných aktivit projektu. 
Současně je NVF administrátorem celého 
projektu. NVF dlouhodobě úspěšně spolupra-
cuje s veřejnými službami zaměstnanosti na 
všech úrovních (centrální, krajské, okresní) při 
implementaci programů a projektů z oblasti 
zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů. 
Pracovníci fondu disponují podrobnou znalostí 
podmínek a prostředí ve službách zaměstna-
nosti, a mají dostatečnou expertní, konzultační 
a poradenskou kapacitu odborných útvarů, 
které se podílejí na implementaci projektu. 
Výsledky analýz, studií a návrhů nových řešení 
pro oblast profesního poradenství a pro tvorbu 
politiky zaměstnanosti využijí a budou využívat 
zejména úřady práce a pracovníci služeb 
zaměstnanosti. Současně jejich pracovníci 
absolvují školení, jak s novými informacemi 
pracovat. Důležitý moment pro spolupráci je 
i skutečnost, že Národní vzdělávací fond má 
bohaté zkušenosti s obdobnými projekty ve 
spolupráci s MPSV, např. Leonardo da Vinci, 
Socrates, Palmif. 

Můžete nám popsat, jak konkrétně bude-
te vypadat práce v regionech?
Těch činností je celá řada a obávám se, že 
není v rámci tohoto rozhovoru dostatek pros- 
toru na popis všech jednotlivých aktivit, které 
budou pracovnicí ITP vykonávat.
Například se budou podílet na zpracování 
statistických přehledů o vývoji zaměstnanos-
ti, nezaměstnanosti, předpokládá se aktivní 
spolupráce na rozvoji a aktualizaci centrální 
evidence uchazečů a zájemců o zaměstnání, 
osob se zdravotním postižením, dále spolu-
práce s příslušnými útvary MPSV při rozvoji 
stávajících informačních systémů používaných 
v oblasti služeb zaměstnanosti, průběžné in-
formace o praktických zkušenostech v daném 
regionu s čerpáním a možnostmi využívání 
prostředků ESF. Projekt nabízí i možnosti 
využívání poradenských služeb v oblasti 
využívání prostředků veřejných zdrojů, dotační 
politiky státu a EU apod. Určitě bych zmínil 
i podíl na zefektivnění práce s nezaměstnaný-
mi včetně návrhů způsobu rekvalifikace. Rádi 
bychom také docílili plně funkčních forem ke 
zprostředkování práce přímým kontak-
tem s úřady práce i ve spolupráci 
s malými a středními podniky. Těch 
činností je opravdu hodně a vě-
řím, že bude i v našem časopisu 
dostatek prostoru pro průběžné 
informování o všech nových formách 
a etapách rozvoje tohoto velmi ambici-
ozního projektu.

Co je call centrum?
Ano, to je dobrá otázka, protože se jedná 
o nedílnou součást projektu ITP. Call centrum 
služeb zaměstnanosti je v plném provozu od 

poloviny června letošního roku. Zájemci mo-
hou získat podrobnosti o cílených programech 
vedoucích ke snížení nezaměstnanosti nebo 
o trhu práce a možnostech v zemích EU. Lidé 
se mohou na call centrum obracet také v pří-
padě potřeby speciálního poradenství – např. 
služby psychologa – více se dozvíte na straně 
18, pozn. red.

 V čem vidíte přínos projektu ITP 
a předpoklady jeho úspěchu?
Projekt ITP je doplněním a rozšířením 
stávajících kapacit sítě veřejných služeb 
zaměstnanosti. Využívá už existující, fungující 
a zavedené formy spolupráce hospodářských 
komor se zaměstnavateli v jednotlivých krajích 
a okresech. Projekt se dá také charakterizovat 
jako systematický a stálý proces proškolování, 
doškolování a vzdělávání podle situace na 
republikové i regionální úrovni. Systémově řeší 
oblast monitoringu a analýz trhu práce. 
Uvědomujeme si, že máme ještě před sebou 
velký kus práce. Úspěch projektu bude samo-
zřejmě záviset na nasazení, odborné kvalifikaci 
i osobních vlastnostech všech zúčastněných, 
na realizaci a implementaci ITP.
Jako rozhodující ale vidím vyčlenění dostateč-
ných odborných, administrativních, tech-
nických i personálních kapacit pro zajištění 
implementace projektu u všech tří subjektů, 
které se na realizaci projektu podílejí. S tím 
pochopitelně souvisí vytvoření odborně fundo-
vaných a personálně stabilizovaných realizač-
ních týmů, které mohou zaručit zdárný průběh 
celého projektu. 
Závěrem bych rád zdůraznil, že stěžejním 
úkolem pro mne zůstává zajištění udržitelnos-
ti výsledků projektu a možnosti dokončení 
procesu modernizace služeb zaměstnanosti 
včasnou přípravou navazujícího projektu 
v rámci nového programovacího období 
 v období 2007–2013.

Děkuji za rozhovor.
Ilona Sánchezová

Foto: Viktorie Plívová, PhotoObjects
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pracovníky, ale i uchazeči a zájemci o zpros- 
tředkování zaměstnání, a tím pádem i široká 
občanská veřejnost.

2. Je třeba nejdříve provést analýzu stávající 
spolupráce, posoudit současný stav i možnost 
aplikovat některý z modelů realizace národních 
politik zaměstnanosti ve vybraných zemích 
EU. Následně lze navrhnout a hlavně odzkou-
šet optimální model služeb zaměstnanosti 
s přihlédnutím ke specifickým podmínkám 
a klíčovým ekonomickým sektorům jednotli-
vých regionů.
Teprve potom se nový systém projeví velmi 
markantně, ale musíme si být vědomi, že se 
tak nestane ze dne na den, a už vůbec ne 
mávnutím kouzelného proutku, ale systematic-
kou prací. 

3. Směřujeme víceméně k jednomu cíli, 
výrazně snížit nezaměstnanost. A to zna-
mená hlavně zkvalitnit a zrychlit dostupnost 
zaměstnání lidem dle aktuálních požadavků 
zaměstnavatelů zejména aktivní a systematic-
kou činností všech pracovníků, kteří se budou 
na ITP podílet.

4. Jsme ve fázi provádění analýz stávajícího 
stavu spolupráce mezi všemi subjekty zaměst-
nanecké politiky, seznamování zúčastněných 
subjektů s náplní, cílem projektu ITP, a hlavně 
s jeho přínosem v podobě úspěšného zmo-
dernizování služeb zaměstnanosti, které bude 
mít efekt neustále se zvyšující zaměstnanosti 
lidí zavedením nového systému spolupráce. 

5. Zejména zvýšení účinnosti aktivním přístu-
pem ke klientovi s důrazem na jeho vlastní 
aktivizaci, a to hlavně prostřednictvím individu-
álního přístupu.

6. Zatím je velmi brzy na podobná stanoviska. 
Jsme na počátku nejméně dvouletého pracov-
ního úsilí.

Ústecký kraj 

-  odpovídá Marie Lhotská, ředitelka úřadu 
Okresní hospodářské komory Chomutov

1. V Chomutovském regionu a vlastně celém 
Ústeckém kraji je vysoká míra nezaměstna-
nosti. Jako v ostatních regionech očekáváme 
zlepšení situace, týkající se nezaměstnanosti, 
a to jejím snížením. Dále se prohloubí spolu-
práce mezi HK ČR, okresními komorami, úřady 
práce, školskými zařízeními a zaměstnavateli.

2. Projekt bude mít za úkol propojit tyto 
subjekty, jejichž spolupráce bude mít kladný 
vliv na efektivnost zprostředkování zaměstná-
ní. Vznikne pevná vazba, která umožní lepší 
umístění uchazečů o zaměstnání.

3. Jak již bylo zmíněno výše, uchazeči o za-
městnání najdou lépe a rychleji uplatnění na 
trhu práce.

4. V současné době probíhají jednání na HK 
ČR, KHK, ale i na jednotlivých okresních 
komorách v rámci projektu. Jsou plánována 
školení nových zaměstnanců zainteresovaných 
v projektu a jsou přijímáni noví zaměstnanci.

5. Vzhledem ke snazší komunikaci se za-
městnavateli a školskými zařízeními může být 
uplatnění uchazečů rychlejší a efektivnější.

6. Ne.

Kraj Vysočina 

-  odpovídá Tomáš Prchal, tajemník Krajské 
hospodářské komory Jihlava

1. Propojení nabídky úřadů práce a poptávky 
zaměstnavatelů v našem regionu po konkrétní 
profesi a dovednostech budoucích pracovní-
ků. Míra registrované nezaměstnanosti v kraji 
Vysočina dosahuje přibližně 4,5 procenta, což 
je asi 11 300 nezaměstnaných, ale v okrese 
Třebíč dosahuje téměř 11 procent. Realizace 
projektu přispěje k prevenci nezaměstnanosti 
a jejímu snižování. 

2. Určitě ano. Pracoviště, která díky projektu 
vzniknou, by měla zajistit lepší komunikaci 
mezi firmami, úřady práce a vzdělávacími 
institucemi. Vyhodnotí se nabídka a poptáv-
ka po pracovních místech, zjistí se potřeby 
zaměstnavatelů a jejich nároky na kvalifikaci 
pracovníků. Podle nich se navrhnou případné 
změny ve vzdělávání a přípravě.

3. Dnešním problémem je nedostatek kvali-
fikované pracovní síly. Dle informací z úřadů 
práce v kraji a Rady pro rozvoj lidských zdrojů 
neexistuje komplexní krajská analýza potřeb 
na trhu práce. Díky spolupráci s podnikateli 
budou prostřednictvím projektu definovány je-
jich požadavky na znalosti a dovednosti např. 
čerstvých absolventů škol. Tato skupina patří 
mezi nezaměstnanými k nejohroženějším.

4. Projekt je ve fázi přípravné. Probíhají výbě-
rová řízení na nové zaměstnance, vybírají se 
vhodné nebytové prostory a vybavení kanceláří 
spojené s dalšími činnostmi potřebnými pro 
rozjezd projektu. Zaměstnanci se seznamují 
s problematikou regionu z pohledu zaměstna-
nosti, vzdělávání a personálních otázek malých 
a středních podniků.

5. Evidence nezaměstnaných na úřadech 
práce je dnes spíše administrativní záležitostí 
úzce definovanou zákonem, úřady nemají 
prostor ani prostředky pro aktivnější přístup 
k vyhledávání zaměstnání pro lidi bez práce. 

Projekt ITP má předpoklady toto změnit. Dále 
projekt zprostředkovává komunikaci mezi 
úřady práce a zástupci podnikatelů, a tím 
vyplňuje mezeru na trhu práce. Úřednický 
přístup bude nahrazen klientským, a to nejen 
vůči nezaměstnaným, ale také k zaměstna-
vatelům.

6. V současné době se zde žádné vady 
nevyskytují. Za 1. období bude vypracována 
odborná analýza, jejíž součástí bude i vyhod-
nocení případných nedostatků.

Pardubický kraj 

-  odpovídá František Jarolím, ředitel Krajské 
hospodářské komory Pardubice

1. Pardubický kraj, co se týká nezaměstna-
nosti, se pohybuje mírně pod celostátním 
průměrem, přesto jsou zde i okresy a mikrore-
giony, které tento průměr překračují. Jedná se 
především o oblasti Svitavska a Ústecko-Orlic-
ka. ITP by měl našemu kraji přinést sjednocení 
poptávky a nabídky pracovní síly. Protože 
Krajská hospodářská komora zná profesní po-
třeby podnikatelů (zaměstnavatelů), domnívám 
se, že její zapojení se do projektu napomůže 
k řešení problémů. 

2. Krajská hospodářská komora má dobré 
vztahy s Pardubickým krajem, úřady práce, 
školami a učilišti (při komoře pracuje sekce pro 
vzdělávání). Zapojení podnikatelské sféry do 
systému by mělo, pokud bude na názory za-
městnavatelů brán zřetel, zefektivnit narovnání 
poptávky a nabídky na trhu pracovní síly.

3. Snížení nezaměstnanosti je během na 
dlouhé trati. Přesto se domnívám, že zapojení 
hospodářské komory a podnikatelů do řešení 
této otázky přinese v budoucnosti dobré 
výsledky.

4. V Pardubickém kraji byl projekt zahájen 
1. července 2006 přijetím vedoucího pra-
covníka ITP a zajišťováním věcí souvisejících 
s realizací, tzn. výběrem nebytových prostor, 
propagace projektu, personální politikou a přijí-
máním nových zaměstnanců, jednání s přísluš-
nými úřady.

5. Je to spojení pouhé evidence s aktuální 
poptávkou zaměstnavatelů a možnost do 
budoucna ovlivňovat zaměření učebních oborů 
na školách a učilištích.

6. Domnívám se, že tato otázka je předčasná 
a mohli bychom se k ní vrátit začátkem roku 
2007, až budeme znát první výstupy činnosti ITP.

Anketu připravily Ilona Sánchezová 

a Jaroslava Šubrtová

Foto: ČTK

Snížení nezaměstnanosti
je běh na dlouhou trať

V jednotlivých v krajích jsme se ptali na problematiku vzniklého 
Institutu trhu práce (ITP). Přinášíme vám odpovědi oslovených 
zástupců z krajských komor.

1.  Co podle vás přinese Institut trhu práce 
právě vašemu regionu?

2.  Projeví se podle vás nový systém spo-
lupráce mezi subjekty, jichž se politika 
zaměstnanosti týká, na efektivnosti 
zprostředkovávání práce?

3.  Jaký bezprostřední vliv na nezaměstna-
nost to podle vás bude mít?

4. V jaké fázi se nyní projekt nachází?
5.  Jaké výhody přináší ITP oproti pouhé 

evidenci nezaměstnaných na úřadech 
práce?

6.  Je něco, co byste na fungování daného 
systému ještě vylepšil/a?

Moravskoslezský kraj 

-  odpovídá Petr Czekaj, vedoucí Institutu trhu 
práce, Ostrava

1. Domnívám se, že realizace projektu ITP 
může při respektování specifik kraje přinést 
zavedení systému na trhu práce a podporu při 
vytváření partnerství se všemi subjekty.
Důležité bude nabídnout regionálním part-
nerům přidanou hodnotu, která je z pohledu 
každého z nich jiná a která pro ně bude řeše-
ním jejich problémů. Je také nutno vidět, že 
zavedení systému je zdlouhavý proces, který 
nepřinese ovoce ihned a může v prvních měsí-
cích vyvolat nedůvěru a nechuť ke spolupráci. 
Proto je třeba uplatnit „citlivou“ a trpělivou 

propagaci a přesvědčovat nejlépe i malými, ale 
konkrétními výsledky, které uspokojí alespoň 
část jejich potřeb.

2. Nový systém může přinést zvýšení efektiv-
nosti zprostředkování práce, ale až po prove-
dení a přijetí všech změn přístupů a metodik 
všemi subjekty. Jistě to nebude hned.

3. V Moravskoslezském kraji je téměř čtvrtina 
všech nezaměstnaných v ČR. Vzhledem k to-
mu, že tento stav je dlouhodobý a kvalifikační 
struktura nezaměstnaných je velmi nepříznivá 
(s ohledem na charakter předchozího zamě-
ření regionu – hornictví a hutnictví), se nedá 
bezprostřední a rychlý vliv očekávat. Jde o běh 
na dlouhou trať. 

4. V současné době se hledají prostory 
a vhodní pracovníci na úrovni kraje i okresů 
a ve spolupráci s řediteli KHK a OHK, případně 
s úřady práce. Do prosince letošního roku je 
plánováno naplnění projektového stavu počtu 
pracovníků ITP.
Nyní jsme tedy v etapě organizační, technické 
a personální přípravy a také zahájení kontak-
tů s představiteli hlavních subjektů regionu 
s cílem vysvětlit jim záměry a aktivity projektu 
a získat je ke spolupráci. 
Následně začne další fáze, a to jednání s pod-
nikatelskými subjekty a přesvědčování o výho-
dách, které jim může náš projekt přinést.

Důležité bude mít včas k dispozici kvalitní 
metodické materiály, ale také mít možnost je 
upravovat na naše podmínky – být také zapo-
jeni do jejich tvorby.

5. Zásadní rozdíl vidím v tom, že úřady práce 
řeší současnou situaci, která již nastala, 
a pracují s nezaměstnanými mnohdy málo 
efektivně. Projekt ITP by měl systémově, dyna-
micky a pružně v úzkém partnerství řešit „trh 
práce“, tedy poptávku a potřebu kvalifikační 
struktury pracovníků firem a to i v dlouhodo-
bější perspektivě. Pro lepší uplatnění na trhu 
práce bude potřebné ovlivňovat kompetence 
absolventů škol, to znamená potřebám praxe 
nabídku absolventů učilišť, středních příp. 
vysokých škol a vzdělávacích institucí. To vše 
s respektováním potřebného předstihu na 
změny v učebních osnovách a potřebné doby 
na kvalitní přípravu lidí. K tomu bude třeba 
vytvořit motivační náborový systém od žáků 
na základních školách a jejich rodičů až po in-
formace a argumenty pro získání studentů na 
potřebné obory s vysokou pravděpodobností 
uplatnění v perspektivním zaměstnání (přímo 
u konkrétní firmy).

6. Nastartovat a zavést efektivní komunikaci na 
horizontální i vertikální úrovni mezi partnery v pro-
jektu – MPSV SSZ, HK, NVF a pracovníky ITP.

Zlínský kraj 

-  odpovídá Věra Kříčková, vedoucí Institutu 
trhu práce, Zlín

1. Projekt ITP je zaměřen především na 
modernizaci služeb zaměstnanosti, což je 
v našem kraji velmi aktuální oblast zájmů, 
protože je známo, že ve Zlínském kraji je vyšší 
procento nezaměstnanosti, než je celorepubli-
kový průměr.
Stručně řečeno by ITP měl přispět k vyšší 
zaměstnanosti obyvatel a k pozitivním praktic-
kým skutečnostem s tímto spojeným. 
To v praxi znamená, že největší přínos by měli 
mít z realizace projektu zaměstnavatelé a jejich 
profesní a zájmová sdružení, zejména kvalitním 
a aktivním přístupem organizací spolupra-
cujících se službami zaměstnanosti a jejich 
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Call centrum služeb zaměstnanosti 
slouží už téměř čtyři měsíce

Od 15. června letošního roku nemusí zájemci o informace z oblasti služeb zaměst-
nanosti osobně na úřad práce. Již téměř čtyři měsíce je možné získat důležité in-
formace telefonicky přímo z domova nebo kanceláře prostřednictvím operátorů call 
centra, které poskytuje poradenství a pomáhá řešit problémy týkající se kompletní 
problematiky zaměstnanosti.

Call centrum služeb zaměstnanosti je součástí 
projektu Institutu trhu práce – podpůrného 
systému služeb zaměstnanosti a jeho provoz 
v červnu slavnostně zahájil tehdejší místopřed-
seda vlády a ministr práce a sociálních věcí 
Zdeněk Škromach, společně s prezidentem 
Hospodářské komory ČR Jaromírem Drábkem.
 
Co nabízí 

Call centrum služeb zaměstnanosti je k dis-
pozici všem, kteří potřebují pomoc nebo radu 
při zprostředkování zaměstnání, evidenci na 
úřadu práce, při vyplácení podpory v neza-
městnanosti nebo rekvalifikaci. K dispozici jsou 
také informace z oblasti trhu práce či aktivní 
politiky zaměstnanosti. 
V případě, že se dostanete do situace, kdy 
vám zaměstnavatel nevyplácí mzdu z důvo-
du platební neschopnosti, můžete se obrátit 
na pracovníky kontaktního centra, a ti vám 
poradí, jak postupovat. Zájemci mohou 
získat podrobnosti také o cílených progra-
mech vedoucích ke snížení nezaměstnanosti 
či o trhu práce a možnostech zaměstnání 
v zemích Evropské unie. Na pracovníky Call 
centra se můžete obrátit i v případě, že budete 
potřebovat speciální poradenství, např. služby 

psychologa či jiných odborníků. V budoucnu 
by měly být poskytovány také informace o vol-
ných pracovních místech či právní poradenství 
v rámci nového Zákoníku práce.

Jak funguje

Hlavním podpůrným nástrojem pro pracovníky 
Call centra je znalostní databáze, kde je sou-
středěno několik set typických otázek a odpo-
vědí, hierarchicky členěných podle témat. Da-
tabáze je indexována a umožňuje velmi rychlé 
vyhledávání dle klíčových slov. Supervisoři 
mají dále k dispozici klientskou část aplikace 
nahrávání hovorů pro příposlech a prostředí 
pro tvorbu statistik a reportů. Pracovníci Call 
centra také mimo jiné pravidelně absolvují 
konzultační dny, které organizuje Informační 
kancelář Ministerstva práce a sociálních věcí 
ČR, a získávají tak cenné praktické zkušenosti 
z přímého kontaktu s klientem. V případě řeše-
ní komplikovanějších situací operátor zpětně, 
po zkompletování informací přímo u odborníků 
jednotlivých resortů, kontaktuje zájemce.
Operátoři a supervizoři Call centra absolvovali 
úvodní odborné školení a účastnili se stáží na 
úřadech práce, v Call centru České sprá-
vy sociálního zabezpečení a v Informačním 

centru Ministerstva práce a sociálních věcí 
ČR. Telefonicky i mailem odpovídají operátoři 
jak na dotazy ze strany uchazečů o zaměst-
nání, tak na dotazy ze strany zaměstnavatelů. 
Největší zájem byl zatím o informace z okruhu 
zprostředkování a podpory, dále poradenství 
a rekvalifikace. Operátoři zodpovídají dotazy 
k práci v zahraničí, k právním otázkám a kont-
role, ale také obecně k trhu práce. 

Kdy volat pro informace 

Celkem 14 operátorů Call centra, kteří pracují 
ve dvousměnném provozu, je zájemcům k dis-
pozici denně od pondělí do pátku od 8.00 do 
20.00 hodin na telefonním čísle 844 844 803. 
Za hovor z pevné sítě zaplatí volající 1,53 Kč/
min. vč. DPH. Cena hovoru z mobilní sítě činí 
4,50 Kč/min. vč. DPH. Odpovědi na dotazy je 
možné získat také elektronickou cestou – call-
centrum@mpsv.cz.
 
Sídlo Call centra se nachází v budově 
ministerstva práce a sociálních věcí 
na adrese Vysočanská Point, 
Sokolovská 855, Praha 9.

Jaroslava Šubrtová

Váš názor
Uplatnění absolventů

není vždy jednoduchou záležitostí. Většina firem je dnes nastavena na 
maximální výkon. Absolventi škol a učilišť, starší lidé, matky s dětmi 
a každý trochu handicapovaný člověk jsou pro firmu problém. Život 
je však takový, že každý je jiný, přesto však stvořený k nějaké činnos-
ti, k práci. Pro lidi zdravotně postižené jsou zde chráněné dílny. Ne 
každý však splňuje podmínky přijetí. Jednou z mnoha skupin lidí jsou 
absolventi speciálních základních a následně speciálních středních 
odborných škol. Pedagogové v těchto školách mají o něco těžší úkol 
než ve školách běžných. Vedle výuky zde mnohdy zastupují rodiče, 
učí studenty někdy zcela běžným návykům a dovednostem. V čem 
je problém? Absolventi speciálních škol potřebují o trochu více péče 
než absolvent běžné školy nebo učiliště. Pro zařazení do praktického 
života potřebují někoho, kdo jim třeba i vícekrát vysvětlí, jak mají zadaný 
úkol dělat a častěji dohlíží na jeho plnění. To však neznamená, že se 
pomalejší člověk nehodí k ničemu. Zpravidla bývá velmi zručný, pouze 
nestíhá nastavené tempo a normy. Až dosud by tyto řádky nemusely 
být napsány, kdyby neexistovala minimální mzda. Pomalejší člověk si 
na minimální mzdu nevydělá a proto ho zaměstnavatel raději vůbec 

nezaměstná. Pokud ano, musí ostatní na pomalejšího pracovníka dělat 
a na jeho minimální mzdu vydělat. S tlakem na snižování ceny výrobků 
a se zvyšující se minimální mzdou stoupá počet lidí, kteří si na minimál-
ní mzdu nevydělají. Firmy za daných podmínek nevytvářejí místa pro 
lidi, kteří nejsou stoprocentně zdraví. Čím vyšší bude minimální mzda, 
tím více lidí, kteří z jakéhokoliv důvodu nebudou moci plnit nastavené 
normy pro zcela zdravé lidi, bude bez práce. Jak tento nedobrý stav 
změnit? Pouze změnou legislativy, tedy pokud bude zrušen Zákoník 
práce a minimální mzda a budou umožněny individuální smlouvy mezi 
zaměstnancem (jeho zmocněncem) a zaměstnavatelem. V systému, 
kde jsou stanovena bezohledná pravidla, se pro jakkoliv handicapované 
lidi vytváří pracovní možnosti velmi těžko. V závěru je potřeba zdůraznit, 
že firmy zaměstnance potřebují. Bez zaměstnanců nemůže firma existo-
vat. Pouze zde někdo nesmyslnými pravidly postavil mezi zaměstnance 
a zaměstnavatele bariéry.

František Molík

Informační místo pro podnikatele, Náchod
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Podle Jaroslava Vícha se rozšíření technologií využívají-

cích energii z obnovitelných zdrojů neobejde bez finanční 

podpory.

Snímek ze slavnostního otevření laboratoře s vodíkový-

mi palivovými články v areálu fakulty elektrotechnické 

Českého vysokého učení technického v Praze loni 

v dubnu. Zleva: Ing. Jaroslav Vích, prof. Vladimír Kučera, 

Ing. Petr Kalaš.

Netradiční zdroje energie 
– mají v Česku šanci?

Jak vznikl nápad sestavit oborovou pří-
ručku do časopisu Komora.cz?
Naše firma je členem pracovní skupiny pro 
úspory energie a rozšíření realizace ener-
getických služeb metodou splácení z úspor 
(EPC- Energy Performance Contracting) při 
Hospodářské Komoře ČR. V rámci činnosti 
této skupiny vznikla myšlenka zpracovat obo-
rovou příručku. Problematika obnovitelných či 
alternativních zdrojů energie není úplně široce 
známa mezi všemi našimi potencionálními 
partnery, ať už jsou to spotřebitelé, provozo-
vatelé či dodavatelé, kteří by se mohli procesu 
využívání alternativních zdrojů zúčastnit. 
Přitom je to oblast, která má silnou podporu 
v rámci Evropské unie, má významnou úlohu 
i v rámci naší Státní energetické koncepce, 
a tím se otevírají i podnikatelské příležitosti 
také pro členy HK. Mysleli jsme, že by bylo 
dobré vytvořit příručku jednak zaměřenou na 
úspory energie, jednak s tématem obnovitel-
ných a netradičních zdrojů energie. Byla by 
škoda, aby všechny příručky byly zaměřeny 
na tradiční oblasti podnikatelské činnosti, 
proto chceme dosáhnout širší informovanosti 
i o méně známých tématech, jako jsou třeba 
právě obnovitelné zdroje energie. Přesto si 
myslím, že pochopení této problematiky je 
daleko lepší, než bývalo. To je velice pozitivní 
prvek. Vývoj jde v poslední době hodně rychle 
kupředu.

Čím se to projevuje?
Znát je to na rozvoji technologickém i infor-
mačním: jednak ví o této problematice více 
lidí a jednak je podstatně víc subjektů, které 
se tím zabývají podnikatelsky, ať už z třeba 
hlediska výroby zařízení nebo z hlediska pro-
deje či propagace atd. Ještě to nějakou dobu 
bude trvat, ale myslím si, že není daleko doba, 
kdy se obnovitelné zdroje stanou významnou 
tržní příležitostí pro investory. Změny směrem 
k většímu využívání obnovitelných zdrojů jsou 
způsobeny celkovou energetickou situací: 
růstem cen energie, posunem v technologiích, 
jejich efektivnosti a účinnosti. Například pokud 

se týká solární energie, již dnes klesají náklady 
na výrobu energetických zařízení, ale větší je 
samozřejmě i jejich účinnost. I návratnost je 
pak mnohem zajímavější. Dále je to způso-
beno legislativní podporou, třeba v rámci EU, 
potažmo v transformaci těchto principů do 
České republiky. 

Jakou roli hraje obecně poloha daného 
státu v rámci Evropy?
Pokud se týká obnovitelných zdrojů, je to 
hodně závislé na podnebí a dalších přírodních 
podmínkách.
Uvedu příklad využití energie větru v Irsku 
nebo Skotsku. Řečeno lidově, když vidíte, „jak 
se tam ty vrtule otáčejí“, to je úplně o něčem 
jiném. Problém není, že by „nefoukalo“ a že 
by měli malou využitelnost v roce jako u nás. 
Zatímco u nás je běžně roční využití výkonu 
i pod 1500 hodin, tam je to skutečně v tisících 
hodin. Spíš mají opačný problém, že někdy 
fouká moc a že musí větrné turbíny odsta-
vovat. V takovýchto podmínkách má využití 
obnovitelného zdroje energie smysl a není se 
třeba divit, že se v těchto zemích také rozvíjí. 
V řadě dalších technologií je to podobné. Tře-
ba sluneční záření u nás není až tak velké jako 
třeba ve Španělsku nebo Řecku.

Má podle vás využívání alternativních 
zdrojů energie v České republice per-
spektivu?
I u nás určitý prostor je, ale zůstává omeze-
ný, dokud se technologie nedostanou dále. 
Z těchto zdrojů energie se u nás dá vyrobit 
jen určité procento energie. Když srovnáme 
naši zemi s některými evropskými i neev-
ropskými zeměmi, rozhodně tady nemáme 
podmínky na to, aby třeba padesát procent 
energie pocházelo z obnovitelných zdrojů. To 
je nereálné.

Jaké procento energie v současné době 
získáváme alternativní formou?
Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů je, 
pokud se nemýlím, někde kolem čtyř procent, 
celkový podíl obnovitelných zdrojů v bilan-
ci primární energie je ještě nižší, zhruba tři 
procenta. Česká republika se zavázala k osmi 
procentům podílu elektřiny z obnovitelných 
zdrojů. Je to sice indikativní cíl, ale již jen 
přiblížení se k tomuto cíli bude velmi těžké. 
Nechci se přít, je-li či není reálné tohoto cíle 
dosáhnout, ale spíš to dokumentuje fakt, že 
u nás v ČR je možné využití obnovitelných 
zdrojů v řádu procent. Jsou státy s výhodný-
mi přírodními podmínkami, kde ta procenta 
mohou být mnohem vyšší.

Rozhodně je využívání obnovitelných zdrojů 
přínosné celospolečensky, především z hledis-
ka ochrany životního prostředí, ale ekonomic-
ky tyto projekty vždycky úplně nevycházejí. 
Nicméně za vhodných podmínek a díky dobře 
zvolenému projektu může být konkrétní reali-
zace zajímavá. Rozvoji alternativních a obnovi-
telných zdrojů v první fázi napomáhají některé 
fiskální nástroje, jako například výkupní ceny 
nebo i dotace.

Jaká je lhůta pro indikativní cíl osmi 
procent?
Indikativního cíle osmi procent elektřiny z ob-
novitelných zdrojů bychom měli dosáhnout již 
během čtyř let – do roku 2010.

Tentokrát si povídáme s Jaroslavem Víchem, výkonným ředitelem spo-
lečnosti ENVIROS, jež je členskou firmou Hospodářské komory České 
republiky a která se zabývá poradenstvím v energetice a v poslední 
době čím dál tím více využíváním alternativních zdrojů energie.

Jsou tedy alternativní zdroje energie 
obecně výhodnější nebo ne?
Pokud nebudeme brát v úvahu nějaký druh 
podpory, ať již ve formě zvýšených výkupních 
cen či dotací na investice, tak v tuto chvíli 
ve většině případů ekonomicky výhodnější 
nejsou. Ekonomická náročnost je hlavní prob-
lém, který brání většímu rozvoji alternativních 
a obnovitelných zdrojů. Většinou jsou zatím 
bohužel dražší.

A v budoucnu?
To je zajímavá otázka. Samozřejmě jako u vět-
šiny technologií, pokud dojde k většímu rozší-
ření dané technologie, pak půjde cena dolů. To 
znamená, že s větším využíváním těchto tech-
nologií se dá předpokládat, že ceny i náklady 
klesnou a efektivnost a celá ekonomika projek-
tů se zlepší. Ale v tuto chvíli se dá v podstatě 
říct, že bez nějakých dalších fiskálních nástrojů 
se tyto technologie neobejdou. 

Co všechno patří k alternativním zdrojům 
energie a čím se liší od zdrojů obnovitel-
ných?
Co je obnovitelný zdroj je přesně definováno 
v Zákoně o obnovitelných zdrojích energie, 
který byl přijat v loňském roce, kde je defino-
váno, co se rozumí obnovitelnými zdroji ener-
gie pro další potřeby: administrativní, fiskální, 
právní, daňové atd.
Kromě nejznámějších obnovitelných zdrojů 
energie, jako je biomasa, bioplyn, voda, vítr či 
sluneční energie tam patří další využití, třeba 
geotermální energie či tepla z okolního vzdu-
chu s pomocí tepelných čerpadel apod. Mezi 
alternativní zdroje energie patří také například 
energetické využití komunálního odpadu, 
nebo odpadního tepla či energetické využití 
vodíku. Tzv. vodíkové hospodářství je jedna 
z novějších možností méně prozkoumaných 
oblastí využívání energie. Z hlediska ochra-
ny životního prostředí jsou tyto technologie 
vynikající, neboť hlavním odpadem je pára. 
Nicméně právě výroba vodíku sama o sobě je 
poměrně energeticky náročná, takže dlouho-
době je potenciál využití vodíku jako určitého 
energonositele vázán právě na využití jiných 
obnovitelných zdrojů. Když to zjednoduším, 
třeba když „fouká“ a zjistíme, že rozvodná síť 
nepotřebuje tak velkou výrobu energie, jsme 
schopni tuto energii uložit do vodíku a pak ji 
využít ve chvíli, kdy „nefouká“. To znamená, 
že lze využít některé z těchto zdrojů k výrobě 
dalšího energonositele, který pak může být 
použit dál.
Jsou samozřejmě i další novější technologie, 
třeba jaderná fúze. Evropská unie v rámci 
svých programů vědy a výzkumu tyto nové 
technologie podporuje, protože je to v sou-
ladu se strategií EU, která kromě usilování 
o zlepšení kvality životního prostředí řeší 
i otázku maximální soběstačnosti v zásobová-
ní energií a také otázku bezpečnosti dodávek.

Jaký máte okruh zákazníků?
Společnost ENVIROS je jedna z významných 
poradenských skupin zabývající se poraden-
stvím v oblasti energetiky a životního prostředí 
působící na českém trhu téměř již patnáct 
let. Klientské portfolio je poměrně široké, 
což navazuje na široký záběr aktivit, kterými 
se v rámci naší odbornosti zabýváme. Jsme 
schopni do konkrétního projektu realizace 
úspor nebo implementace obnovitelného 
zdroje energie kromě financování a strategie 
včlenit i legislativní souvislosti a zkušenosti, 
které máme z mezinárodních projektů. Mezi 
naše klienty patří nadnárodní instituce, jako 
například Evropská banka pro obnovu a rozvoj 
či Generální ředitelství pro energetiku a dopra-
vu Evropské komise - DG TREN, naše státní 
a veřejné instituce, ale také regionální a místní 
orgány jako kraje, města i obce a samozřejmě 
také podniky a podnikatelé. Již v současné 
době například pomáháme velmi intenzivně 
partnerům při přípravě a realizaci projektů 
v oblasti obnovitelných zdrojů a energetických 
úspor financovaných ze strukturálních fondů 
EU a očekáváme, že v následujícím finančním 
období bude zájemců o tuto problematiku, 
i z řad členů HK, ještě více.

Myslíte si, že se podnikatel po prostudo-
vání příručky dobře zorientuje v proble-
matice alternativního využívání energie?
Domnívám se, že určitě. V příručce jsme se 
snažili problematiku pojmout komplexněji. Není 
tam jen stroze technicky popsána problema-
tika obnovitelných zdrojů, ale podnikatel by 
tam měl najít také informace o možnostech 
financování, jak vyhodnotit ekonomiku daného 
projektu, případně i legislativní odkazy a vazby, 
které s problematikou obnovitelných zdrojů 
souvisejí.

Táňa Švrčková

Foto: archiv ENVIROS

SVAZY A ASOCIACESVAZY A ASOCIACE
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Oborová autorizace 
– jsme připraveni?

Počátek myšlenky autorizovat jednotlivé obory 
živnostenských společenstev nalezneme v ro-
ce 2003, kdy viceprezident HK ČR František 
Holec upozornil na skutečnost, že v západ-
ní Evropě je běžnou praxí jednotlivé obory 
(fungující jako cechy, asociace, živnostenská 
sdružení) sdružené v podnikatelské samosprá-
vě autorizovat, a tím dát veřejnosti na vědomí 
podnikatelskou kvalitu (etickou, odbornou 
a ekonomickou) členských firem, kterou samo-
správa takto garantuje. 

Začátky autorizačního procesu

Cesta od myšlenky k realizaci oborové 
autorizace živnostenských společenstev 
začleněných v HK ČR trvala bezmála dva 
roky. V tomto období se formovaly názory na 
to, jak by měla být celá organizace projektu 
koncipována. V druhé polovině roku 2005 byla 
prezidentem HK ČR Jaromírem Drábkem jme-
nována šestičlenná autorizační komise HK ČR 
(Roman Pommer, Lidmila Kleinová, Lubomír 
Krejčí, Ondřej Novák, Václav Nepraš a Petr 
Kužel). Dále byl schválen návrh pravidel autori-
zace oborových živnostenských společenstev 
začleněných v HK ČR, a tak byly nastaveny 
základní podmínky pro budoucí žadatele (plné 
znění pravidel je možné vyhledat na webových 
stránkách HK ČR www.komora.cz pod titulem 
Autorizace živnostenských společenstev). 

Formální postupy a pravidla

Základním předpisem pro členění jednotlivých 
oborů (kategorií) při autorizaci je zákon 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

(živnostenský zákon) v rozpisu jednotlivých 
oborů v jeho přílohách č. 1 až 3 (jedná se 
o řemeslné, vázané a koncesované živnosti). 
Při posuzování jednotlivých žádostí postupu-
je autorizační komise podle čl. IV vydaných 
pravidel, kde jsou stanovena kritéria pro 
jejich hodnocení. Od zahájení své činnosti 
v listopadu loňského roku projednala komise 
autorizaci čtrnácti oborů – kategorií, které pre-
zidentu HK ČR doporučila k udělení. Seznam 
vydaných, případně zrušených, odebraných 
nebo pozastavených autorizací je zveřejňo-
ván na webových stránkách úřadem HK ČR. 
Jednotlivá živnostenská společenstva se proti 
rozhodnutí prezidenta HK ČR ve věci udělení 
autorizace mohou odvolat k představenstvu 
HK ČR a smírčí komisi HK ČR. 
Vlastní autorizace živnostenských společen-
stev je počátkem dlouhé cesty, na které je 
základním kritériem plnění povinností, jež 
jsou uloženy autorizovaným společenstvům 
platnými pravidly, která neomezují možnost 
autorizovaného živnostenského společen-
stva v rozsahu svých potřeb udělit v daném 
oboru dílčí autorizaci podle svých zvláštních 
pravidel. Tímto ustanovením je živnostenským 
společenstvům umožněno plnit své povinnosti 
vyplývající z autorizace. 
Proto jsme přesvědčeni o tom, že autorizova-
ná živnostenská společenstva by měla vydat 
k plnění svých povinností profesní a etické 
řády, které budou jasně upravovat chování, 
jednání, práva a povinnosti členských firem, 
kterými se potom budou řídit všichni držitelé 
Osvědčení o autorizaci (podnikatelé) v daném 
oboru – kategorii. Osvědčení o autorizaci bude 
dokladem pro jednotlivé členy živnostenských 

společenstev a HK ČR o jejich etických, 
profesních a ekonomických kvalitách při jejich 
podnikatelských aktivitách. Osvědčení je tedy 
jednou z forem, kterou mohou živnostenská 
společenstva garantovat kvalitu členských 
firem.

Důraz na publicitu a kvalifikaci

Některá společenstva již tuto cestu naplňování 
povinností z udělené autorizace nastoupila, 
některá jsou na jejím začátku a hledají způsob, 
jak tyto povinnosti plnit. Proto vidíme zaháje-
ný dialog jako velmi užitečný pro sjednocení 
postupu při autorizaci firem v rámci celé HK 
ČR. Závěrem autorizovaná společenstva 
upozorňujeme na oblasti, jež je třeba rozvíjet 
pro dosažení úspěchu celého projektu. Mezi 
prioritní činnosti patří vedle nutné publikační 
činnosti a pravidelné osvěty o autorizacích 
zejména snaha o spolupráci s významný-
mi investory v oboru. Máme zde na mysli 
především orgány státní správy, a to jednak 
při zadávání veřejných i jiných zakázek v rámci 
veřejných soutěží, jednak nabídkou pomoci při 
organizaci a objektivním vyhodnocování těchto 
výběrových řízení. Na druhé straně však stojí 
i problematika vlastního zlepšování zaměstna-
necké politiky ve smyslu zajištění kvalifikačních 
a školicích programů potřebných v autorizova-
ném oboru apod.

Roman Pommer a Jaroslav Stach,

Česká asociace telekomunikací 

Foto: Ablestock

V tomto čísle navazu-
jeme na článek uve-
řejněný v zářijovém 
vydání s cílem přiblí-
žit čtenářům a čle-
nům Hospodářské 
komory České repub-
liky realizační proces 
oborové autorizace. 

ANALÝZY

DATA SCOUT

„Postoje Hospodářské komory ČR k připra-
vovaným legislativním změnám či aktuálním 
problémům podnikatelského prostředí se opí-
rají o statut Hospodářské komory jako jediné 
ze zákona vzniklé podnikatelské reprezentace. 
Pokud ale tyto postoje budou navíc podpo-
řeny výsledky šetření mezi širokým spektrem 
podnikatelských subjektů, věřím, že budou 
mít větší váhu i v očích těch, kteří rozhodují,“ 
říká tajemník úřadu Hospodářské komory ČR 
Vladimír Šiška a dodává: „Těm, kteří firmy řídí 
či vlastní, tak navíc dáváme možnost vyjádřit 
se k obecně diskutovaným otázkám.“
Hospodářská komora ČR proto chystá v pravi-
delných měsíčních intervalech a případně dal-
ších aktuálně zařazených termínech průzkumy 
mezi podnikateli. Například na sklonku září 
to bude dotazník věnovaný zákoníku práce 

a přehlednosti, resp. schopnosti živnostníků 
i představitelů větších firem orientovat se 
v podnikatelské legislativě. 
„Hospodářská komora již nyní disponuje 
databází zhruba čtyř set tisíc subjektů, z nichž 
v rámci uskutečněných průzkumů dokáže 
selektovat požadovaný vzorek oslovovaných 
respondentů podle oborů, velikosti firem apod. 
Předpokládám, že se počet firem, na něž se 
budeme obracet, bude navyšovat v souvislosti 
se vzájemným propojováním informačních 
systémů veřejné správy. Do nich bude mít 
Hospodářská komora ČR umožněn přístup 
na základě novely zákona o informačních 
systémech, která začne platit od nového 
roku,“ vysvětluje ředitel odboru marketingu 
a služeb úřadu HK ČR Jakub Rainisch. Dotaz-
níky budou vždy v aktuální době umístěny na 

webových stránkách HK ČR (www.komora.
cz), zároveň budou firmy elektronicky vyzvány 
k jejich vyplnění. Jde o technicky nenáročnou 
činnost nepředpokládající znalost práce na 
PC nad rámec běžných znalostí, vyplnění 
dotazníku zabere respondentovi maximálně 
patnáct minut. 

Viktorie Plívová,

tisková mluvčí Hospodářské komory ČR

Hospodářská komora ČR zahájila pravidelné průzkumy mezi 
českou podnikatelskou veřejností k aktuálním otázkám a pro-
blémům podnikatelského prostředí. Díky nově vytvořenému 
nástroji DATA SCOUT je nyní HK ČR schopna získat poměrně 
rychle reprezentativní výstupy o názorech a postojích firem 
v ČR nejen k politickému dění.
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Václav Klaus hovořil i o činnosti komory a pomoci 

podnikatelům v jejich práci.

Cesty ke zkvalitňování 
řemeslného vzdělávání 

Hledání souladu mezi poptávkou firem po pracovnících řemeslných 
profesích a nabídkou středních odborných škol bylo hlavním cílem kon-
ference, která se v září uskutečnila na Obchodní a hospodářské komoře 
Brno, za účasti téměř stovky posluchačů, řečníků a vážených hostů. 

Konference, kterou zahájil Michal Štefl, 
předseda Krajské hospodářské komory jižní 
Moravy, se nesla v duchu odborných příspěv-
ků a diskuzí. Se svým příspěvkem o projektu 
Další vzdělávání pracovníků řemeslných profesí 
a jeho výsledcích vystoupil Petr Bajer, ředitel 
OHK Brno: „Oslovili jsme reprezentativní vzo-
rek 942 respondentů a zjistili jsme, že existuje 
nesoulad mezi nabídkou odborných škol 
a poptávkou firem po pracovnících řemeslných 
profesí. Je třeba reagovat na potřeby ekono-
mického rozvoje Jihomoravského kraje a usi-
lovat společně s veřejnou správou o takový 
obsah školních osnov, který bude vyhovovat 
potřebám podnikatelské veřejnosti,“ uvedl.

Odborné školy zastupoval Andrzej Bartoś (SŠ 
polytechnická Brno), který apeloval na rovný 
přístup ke všem středním školám ze strany 
MŠMT, které sice rozšiřuje výuku gymnázií, 
ale neposkytuje finance na další rozvoj výuky 
ve středních odborných školách a učilištích. 
O problematice dalšího vzdělávání a jeho 
rozvoje na vysokých školách s cílem poskyt-

nout plnou kvalifikaci neformálním způsobem 
referoval Ivan Malý, děkan ESF MU Brno. 
Hospodářskou komoru ČR zastupoval Pavel 
Bartoš, který představil přístupy HK ČR k řeše-
ní problematiky vzdělávání pracovníků řemesl-
ných profesí a poukázal na projekt Akademie 
řemesel.

Význam v hodnocení výuky mají i zahra-
niční firmy 

Dále vystoupila Božena Křížová z MPSV 
a seznámila účastníky se záměry EU v ob-
lasti řemeslného vzdělávání: “Adaptabilita 
na změny podmínek trhu práce se stane 
prioritou Evropského sociálního fondu pro další 
programové období 2007-2013, kdy bude 
možno čerpat v projektech s tímto záměrem 
až 30 procent z celkové částky 100 mld. Kč,” 
sdělila. Zkušenosti v problematice řemeslné-
ho vzdělávání v sousedním Německu předal 
Horst Blom (zástupce ČNOPK): “Je třeba 
docenit význam spolupráce odborných škol 
a zahraničních investorů v oblasti hodnocení 

úrovně absolventů škol a ovlivňování obsahu 
programů dalšího vzdělávání. Žádoucí je, aby 
školy pilotně zkoušely zavádění prvků duálního 
vzdělávání,” uvedl. Na to reagovala Mirjam 
Schwan (zastupující ředitelka ČNOPK) se 
svým referátem o požadavcích zahraničních 
firem na řemeslné profese.

Přítomní zástupci podnikatelské veřejnosti 
upozorňovali na nedostatečnou propagaci 
řemeslného vzdělávání ze strany vlády a nee-
xistenci dostatečného množství projektů, které 
toto téma řeší.
Konference se tak stala významným přínosem 
v úsilí o vznik co největšího počtu nových 
programů dalšího vzdělávání na středních od-
borných učilištích a školách v Jihomoravském 
kraji a v prohloubení spolupráce hospodář-
ských komor, veřejné správy a podnikatelů 
právě v této oblasti. 

Petr Bajer,

ředitel OHK Brno

Firmě Mandík otevřel provoz 
prezident Klaus 

Oficiální otevření nového výrobně-administra-
tivního centra firmy Mandík, a.s. se uskutečnilo 

11. září v Hostomicích. Akce se zúčastnil 
prezident České republiky Václav Klaus, který 
slavnostně přestřihl pásku. Po úvodních 
proslovech si účastníci mohli prohlédnout 
prostory firmy Mandík, která působí v oblasti 
výroby vzduchotechniky a požárních prvků, 
průmyslového vytápění, tepelné techniky a kli-
matizačních jednotek. Následovalo společen-
ské setkání, na němž měli nejen podnikatelé 
možnost osobně pohovořit s prezidentem 
republiky o svých aktivitách. V závěru akce 
vyslovil Václav Klaus osobní podporu firmě 
a uznání nad výsledkem dlouhodobé prá-

ce jejího majitele, pana Mandíka, a celého 
kolektivu.
Setkání se také zúčastnili zástupci Krajské 
hospodářské komory střední Čechy – předse-
da oblastní rady Beroun Radek Dolejš, ředitel 
KHK StČ Luděk Černý a ředitelka oblastní 
komory Beroun Anna Vinšová. Při této příle-
žitosti krátce pohovořili s Václavem Klausem 
o činnosti komory a pomoci podnikatelům 
v jejich práci.

Anna Vinšová,

Oblastní komora Beroun 

Nové programy pro firmy
Od září nabízí OHK Hodonín rozsáhlé vzdělávací cykly nejrůznějšího oborové-
ho zaměření - evropské právo, systém řízení jakosti dle normy ISO, konstrukční 
systémy CAD-CAM, Svařování, Obrábění NC a CNC a jazykové kurzy.

OHK Hodonín ve spolupráci s OHK Brno-
-venkov odstartovala realizaci projektu v rámci 
Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů 
(OP RLZ) s názvem Vzdělávání – konkuren-
ceschopnost – prosperita. Jak už název roz-
sáhlého dvouletého programu napovídá, cílem 
je odborná příprava managementu, majitelů 
a zaměstnanců firem Jihomoravského kraje, za 
účelem zvyšování jejich konkurenceschopnosti 
a adaptability, což je základním předpokladem 
k úspěšnému působení českých podnikatel-

ských subjektů na společném trhu EU.
Finanční podpora jednotlivých vzdělávacích 
aktivit pro konkrétní účastníky dosahuje 75 
procent a je určena pro zaměstnavatele i za-
městnance malých, středních i velkých firem 
různého oborového zaměření včetně zaměst-
nanců znevýhodněných věkových kategorií. 
Hlavními produkty projektu jsou vzdělávací 
kurzy zakončené certifikací. Jazykové kurzy se 
týkají vedení obchodního případu v anglickém, 
německém a ruském jazyce. Jiné kurzy na-

bízejí aplikace evropského práva pro potřeby 
českých firem. Další oblastí jsou kurzy zaměře-
né na ISO, konstrukční systémy CAD-CAM či 
svařování anebo obrábění – NC a CNC stroje.

Aktuální informace obdržíte na www.ohkho-
donin.cz nebo na vzdelavani@ohkhodonin.
cz, osobně prostřednictvím InMP v Hodoníně, 
Kyjově a Veselí nad Moravou. 

Marek Dobeš

Poradenství pro malé a střední 
firmy zůstane i nadále zdarma
Zatímco velké firmy si mohou v tíživé situaci 
najmout poradenskou firmu, malým a střed-
ním podnikům se financí v takovém okamžiku 
v naprosté většině případů nedostává.
Přitom vůbec neplatí, že čím větší podnik, tím 
komplikovanější problémy. Zkušenosti z podni-
katelského života jsou spíše opačného rázu. 
Hospodářská komora hl. m. Prahy a Vzdě-
lávací institut proto i v příštím roce budou 
pokračovat ve svém projektu, díky němuž 
jsou životně důležité informace a rady malým 
a středním společnostem poskytovány zcela 
zdarma.
Projekt „Poradenské a informační centrum pro 

malé a střední podniky“, který pražská komora 
a Vzdělávací institut odstartovaly letos v září, je 
spolufinancován Evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem ČR.
„Témata konzultací nejsou nijak omezena či 
předem určena. Není to tak, že bychom uměli 
poradit nebo dát informaci pouze o vedení 
účetnictví, nebo byli schopni poskytnout pou-
ze právní pomoc. Podnikatel nebo živnostník 
může získat radu nebo informaci o čemkoli, 
co ho trápí nebo zajímá,“ říká vedoucí odboru 
EU pražské komory Jan Hauser. Upozornil, že 
i v následujících měsících budou pro reprezen-
tace malých a středních podniků připraveny 

odborné semináře a konference na aktuální 
témata, která v té chvíli budou „hýbat“ podni-
katelskou sférou.
K osobním konzultacím s odborníky ze Vzdě-
lávacího institutu je možné se objednat telefo-
nicky (tel: 224 934 362), nebo rovnou osobně 
navštívit poradenské centrum ve Spálené 51, 
Praha 1, a to každé úterý a čtvrtek od 8 do 15 
hodin. Více informací lze získat na stránkách 
www.vzdinst.cz.

Andrea Kábelová

Podnikatelé mají možnost 
se od září vzdělávat v no-
vě rekonstruované budově 
Obchodní a hospodářské 
komory Brno. Jejího otevření 
začátkem září se zúčastnilo 
více než 200 zástupců firem 
a významných hostů města 
Brna a Jihomoravského kra-

je. Slavnostní pásku přestřihli 
Milan Venclík, 1.náměstek 
hejtmana JmK, Miroslav 
Hošek, náměstek primátora 
města Brna a bývalý posla-
nec Jiří Václavek. 

Petr Bajer, 

ředitel OHK Brno

Vzdělávací centrum 
otevřeno podnikatelům
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EUROSTAT: 
fakta a čísla

Vývoj stavebnictví 
ve druhém čtvrtletí 2006 

Eurostat publikuje údaje o vývoji stavebnictví ve 
II. čtvrtletí 2006. V eurozóně byl zaznamenán 
růst o 2,7 % a v EU-25 o 1,9 % ve srovnání 
s předcházejícím kvartálem. V porovnání s dru-
hým čtvrtletím 2005 dosáhl růst v eurozóně 3,4 
% a v EU-25 3,0 %. Největší růst vykazují Es-
tonsko (+13,6 %), Polsko (+11,5 %), Německo 
(+10,6 %) a Česká republika (+9,1 %). Pokles 
byl zaznamenán pouze v Portugalsku (-4,8 %) 
a v Maďarsku (-4,3 %).

Vývoj zahraničního obchodu EU 
v červnu 2006

Podle prvních odhadů zveřejněných Eurosta-
tem skončil obchod se třetími zeměmi v červ-
nu 2006 přebytkem 2 miliardy eur v zemích 
eurozóny a deficitem 11,8 miliard eur v celé 

EU-25 podle prvních odhadů zveřejněných 
Eurostatem. Výsledky za leden–květen 2006 
ve srovnání se stejným obdobím v roce 2005 
ukazují vysoký nárůst exportu EU-25 zejmé-
na do Číny (+25 %), Kanady (+23 %), Ruska 
a Turecka (+22 %). Dovozy rostly nejvíce 
z těchto teritorií: z Ruska (+38 %), Norska 
(+35 %), Číny (+25 %), Jižní Koreje (+23 %) 
a Indie (+22 %).

Cestovní ruch a internet

Eurostat zveřejňuje statistiku využívání interne-
tu v oblasti cestovního ruchu v EU. Např. 89 % 
firem z oblasti ubytovacích služeb s více než 
10 zaměstnanci má svou webovou stránku; to 
je o hodně víc než obecně firmy ze všech eko-
nomických sektorů – 61 %. V České republice 
v roce 2005 mělo webovou stránku 88 % firem 
nabízejících ubytovací služby a 67 % firem 
z celého ekonomického spektra.

Evropské firmy jsou připraveny 
zvýšit investice do výzkumu a vývoje

Podle průzkumu provedeného Evropskou 
komisí jsou evropské firmy připraveny zvýšit in-
vestice do výzkumu a vývoje o cca 5 % za rok 
v průběhu příštích tří let. V roce 2005 byl v EU 
zaznamenán růst investic do V+V pouze 
o 0,7 %. Většina ze 449 dotazovaných firem 
preferuje provádění výzkumu v jejich zemi, 
nejvíce tak bude v EU v oblasti V+V proin-
vestováno tradičně v Německu, Velké Británii 
a Francii. Pokud se firmy rozhodnou pro 
výzkum v zahraničí, nejčastěji vítězí výzkumná 
pracoviště v USA, v Číně nebo v Indii, v tomto 
případě je rozhodujícím faktorem zkušenost 
a znalosti vědeckých pracovníků a až na dal-
ším místě je to cena jejich práce.

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

INTEGRACE V EU INTEGRACE V EU

Postřehy z Bruselu
Evropská komise našla dalšího nepřítele, proti 
kterému je zapotřebí bojovat na celoevropské 
úrovni. Tentokrát nejde ani o teroristy, ani 
o problémy životního prostředí, ale o obezi-
tu. Ta začíná čím dál tím více znepokojovat 
evropské vlády. Nejen z důvodů zdravotních, 
ale také finančních. Růst chorob způsobe-
ných obezitou určitě nepřidá již tak zatíženým 
systémům nemocenského pojištění v celé EU. 
Navíc to není ryze evropský problém. Jak pro-
běhlo českými médii během letošní okurkové 
sezony, je už na světě více lidí tlustých než 
těch hladových. 
Aktuální je obezita zejména u dětí. Těch v Ev-
ropské unii trpí nadváhou celých 14 milionů 
a další 3 miliony dětí jsou obézní. Loni před 
Vánocemi, které jsou aspoň v Česku již tradič-
ně tak trochu svátkem obžerství, přišla Evrop-
ská komise s tzv. Zelenou knihou na podporu 

zdravého jídelníčku a fyzické aktivity. Snaží se 
v ní nastínit možná řešení pro zvrácení trendu 
tloustnutí populace. Inspirací pro Komisi byla 
i Velká Británie, kde se do kampaně za zdravé 
stravování ve školních jídelnách zapojil i slavný 
televizní kuchař Jaimie Oliver, kterého známe 
i z obrazovek České televize. 
O tom, že obezita je závažným problémem, 
svědčí počet reakcí, které Komise obdržela 
v rámci veřejné konzultace, jež skončila v září. 
Okruh respondentů sahá od vlád a vládních 
organizací, přes akademické a výzkumné insti-
tuce, profesionály z oblasti zdravotnictví, firmy 
z oblasti marketingu a médií, potravinářský 
a farmaceutický průmysl, maloobchodníky až 
po spotřebitelské a další nevládní organizace. 
Spektrum názorů je široké, ale v jednom se 
všichni shodnou – s tímto negativním trendem 
je zapotřebí něco dělat. A právě tady naráží 

Komise zase na limity evropské integrace. 
Každá země má své vlastní stravovací návyky 
a tradiční jídla. Nasadit na vše jeden evropský 
metr asi nebude to nejlepší řešení. 
V rámci diskuze o obezitě příliš nezabodoval 
svými akcemi ani český eurokomisař Špidla. 
Ten v rámci evropského roku mobility pracov-
níků nedávno ocenil jednu nadnárodní firmu za 
úsilí v této oblasti. Firma zavedla v rámci celé 
EU McPas – knížečku, s jejíž pomocí se pra-
covníci firmy mohou ucházet o práci kdekoliv 
v Evropě. Ano, jednalo se o firmu McDonald’s, 
která je jedním ze symbolů nezdravého život-
ního stylu a výživy. Ovšem v oblasti mobility 
pracovníků určitě firma hodná ocenění. 

Ondřej Hradil, 

Brusel

Jak se naučit lobbovat v EU 
Marketingové komunikace ve svém systémovém pojetí představují dnes v České re-
publice celek, do něhož producenti, obchodníci, neziskový sektor, politická sféra, 
zájmové svazy a další subjekty podle propočtů agentury AMASIA ročně investují 
50 miliard korun. Je proto stále naléhavějším požadavkem, aby tato komunikace byla 
kvalifikovaná, efektivní, aby přinášela předpokládané hodnoty.

Řada nakladatelství se snaží přinášet na knižní 
trh nové tituly, které někdy jen znovu hnětou 
dávné poznatky, jiné ovšem představují inspi-
rativní vklady do pokladnice poznání. Soudím, 
že brněnské nakladatelství BARRISTER & 
PRINCIPAL je právě takovým inspirativním 
zdrojem. Publikace je velmi dobře využitelná 
v komerční podnikatelské praxi. 
Výtečnou učebnici, vhodně kombinující teore-
tické zásady s praktickým výkonem lobbistic-
ké práce, představuje kniha, jejímž autorem 
je Rinus van Schendelen: JAK LOBBOVAT 
V EVROPSKÉ UNII – ANEB MACHIAVELLI 
V BRUSELU. 
Vychází z praxe v Evropské unii, kde byla 
dovednost prosazovat své zájmy dovedena 
na vysokou úroveň. Kniha poskytuje velmi 
podrobný a praktický návod, jak organizovat 
a vést lobbistické kampaně, které pomáhají 
získat pro naši myšlenku další příznivce. Ti mají 

obvykle schopnost prostřednictvím různých 
aktivit, vyjádřených například ve veřejném 
mínění, vytvářet příznivé ovzduší pro prosa-
zení potřebných idejí, organizačních opatření, 
zákonů apod. Autor hovoří o managementu 
veřejných záležitost EU (EU Public Affairs Ma-
nagement), při jehož utváření je nezbytné znát 
mechanismy možných formativních nástrojů, 
strategii a taktiku ovlivňování. Změny v EU 
spojené s přijetím 10 dalších zemí „...jen pod-
trhávají smysl této knihy: ovlivnění ještě ote-
vřenějšího a soutěživějšího prostředí bude více 
než dříve vyžadovat silnou vůli vítězit, pilnou 
přípravu a inteligentní jednání...“. Autor popisu-
je mechanismus rozhodovacích procesů v EU, 
možnosti ovlivňovat tyto procesy, strategii 
a taktiku lobbování, osobnost lobbisty, práci 
s argumenty, aspekty etiky atd. Celá řada 
poznatků a analýz je obecnější povahy, lze je 
ale aplikovat na současnou komerční praxi. 

Je zde řada velmi dobrých metodik, návodů, 
ukázek strategie komunikace a lobbingu. 
Knihu doporučuji k přečtení, a co více – k pro-
studování a aplikaci v komerční praxi.

Dušan Pavlů

Autor recenze doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. je peda-

gogem Fakulty multimediálních komunikací Univerzity 

Tomáše Bati ve Zlíně. 

Detekční technologie
Evropská komise zveřejnila Zelenou knihu 
o detekčních technologiích, která je určena 
orgánům odpovědným za bezpečnost 
a sledování či vymáhání dodržování zákona. 
Zelená kniha má za cíl stimulovat partnerství 
soukromého a veřejného sektoru, jež by se 
podílelo na vývoji certifikovaných technologií 
při nejnižších možných nákladech. Připo-
mínky k této knize je možné zaslat v rámci 
konzultace do 10. ledna 2007. Zelená kniha 
se zabývá tématy, jako je např. standardiza-
ce, výzkum v oblasti bezpečnosti, interope-
rabilita systémů či certifikace přístrojů. 
Další informace: 
http://ec.europa.eu/justice_home/news/
consulting_public/news_consulting_pub-
lic_en.htm 

Klasifikace a označování chemikálií
Evropská komise otevřela veřejnou kon-
zultaci k návrhu nařízení, které by zavedlo 
globální harmonizovaný systém klasifika-

ce a označování chemických látek (GHS) 
vypracovaný Organizací spojených národů 
(OSN) do legislativy EU. Veřejná konzultace 
je otevřena do 21. října 2006. 
Další informace: http://ec.europa.eu/enter-
prise/reach/ghs_consultation_en.htm

Příprava Zelené knihy k ochranným 
opatřením v zahraničním obchodu
Evropská komise připravuje publikaci Zelené 
knihy k ochranným opatřením, která EU 
používá v zahraničním obchodu se třetími 
zeměmi. Její publikace ve čtvrtém čtvrtletí 
2006 bude zahájením široké veřejné kon-
zultace o budoucí podobě těchto opatření 
(např. antidumping). Výsledky konzultace 
budou pak využity při přípravě novelizace 
evropské legislativy v oblasti zahraničního 
obchodu.
Další informace: http://ec.europa.eu/tra-
de/issues/respectrules/anti_dumping/
pr050906_en.htm

Zdravotnické služby v Evropské unii
Evropská komise hodlá spustit veřejnou 
konzultaci, která se bude zabývat problé-
mem zajištění právní jistoty při poskytování 
přeshraničních zdravotnických služeb v rámci 
komunitárního práva. Konzultace se bude 
opírat o sdělení Evropské komise, která 
vymezí návrh rámce pro bezpečné, kvalitní 
a efektivní zdravotnické služby v EU. V první 
fázi se konzultace zaměří na témata jako 
podmínky autorizace služeb, zajištění infor-
mací o léčbě určených pacientům v jiných 
členských státech. 
Více informací:http://europa.eu/rapid/press-
ReleasesAction.do?reference=IP/06/1150&-
format=HTML&aged=0&language=EN&gui-
Language=en 
http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_
operation/mobility/patient_mobility_en.htm 

Zdroj: CEBRE

 – Česká podnikatelská reprezentace při EU, 

www.cebre.cz 

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



str. 28 říjen 06 str. 29 říjen 06

Portál
Na stopě

INFORMACE O LEGISLATIVĚ EU
Chcete-li vědět více o připravované legislativě EU 
mající dopad na rozvoj podnikání v ČR

Aktuální témata:
• Evropské smluvní právo - Spotřebitelské aspekty - 
   Revize spotřebitelských směrnic
• Hospodářská soutěž - Články 81 a 82 smlouvy a z nich 
   vyplývající pravidla hospodářské soutěže 
• Chemická politika - Nová chemická politika EU – REACH
• Odpady - Tématická strategie pro předcházení vzniku odpadů 
   a jejich recyklaci
• Ochrana spotřebitele - Vybrané oblasti I - Spotřebitelský úvěr 
• Ochrana spotřebitele - Vybrané oblasti II - Řím II
• Pracovní právo - Směrnice o pracovní době
• Právo společností - Modernizace evropského práva společností 
• Průmyslové emise - Evropský systém obchodování s emisemi
• Státní podpory - Modernizace pravidel pro státní podpory 
• Volný pohyb služeb - Směrnice o službách na vnitřním trhu

EU a MY
Když „ulít“ úspory, tak daleko od EU

Evropská komise, konkrétně její komisař 
pro daňové záležitosti Laszló Kovács, řeší 
staronový problém. Směrnicí č. 2003/48/ES, 
o zdanění úroků z uložených úspor, účinné od 
července 2005, a na ní navázaných dvou-
stranných dohod s nečlenskými zeměmi, se 
EU snažila zabránit úniku soukromých úspor 
občanů EU do dostupných daňových rájů, 
zejména Švýcarska a Lichtenštejnska. Po 
vyhodnocení prvního roku jejího fungování 
však Komise dospěla k závěru, že se přijaté 
opatření míjí účinkem. Na vině mohou být 
jednak „díry“ v právní úpravě, kterých dokáží 
soukromí bankéři mistrně využít, ale ve stále 
rostoucí míře i odsun evropských úspor do da-
lekého Hongkongu či Singapuru, což internet 
v epoše globalizace mimořádně usnadňuje. 

Rozměr problému není z pohledu státních pok-
ladem evropských zemí rozhodně zanedbatel-
ný: podle údajů z tisku jen němečtí střadatelé 
přesunuli z Evropy do Asie úctyhodných 500 
miliard eur! Řešení problému však EU nemá na 
dosah. Příslušná směrnice zavazuje členské 
státy, aby si nejpozději na konci patnáctiletého 
přechodného období vyměňovaly údaje o úro-
cích, které k vkladům jednotlivých střadatelů 
z jiných členských zemí připsaly jejich finanční 
instituce. Cílem bylo zamezit úniku úspor do 
Lucemburska či Rakouska v rámci EU a Švý-
carska či Andorry mimo Unii, kde zachovávají 
striktní bankoví tajemství a vklady cizozemců 
nedaní, případně zatěžují odvody jen sym-
bolicky. Nyní si tedy všechny členské země 
EU automaticky vyměňují data o vkladech 
cizozemců ve svých bankách, pouze Belgie, 
Lucembursko a Rakousko mají dočasnou 

výjimku, během níž mohou „mlčet“, ale za to 
musí strhávat z připsaných úroků v prvním 
období 15 %, posléze 20 % a nakonec až 
35 %, a takto sraženou daň posílat do přísluš-
ných členských zemí. Na konci patnáctiletého 
období budou muset prolomit svá bankovní 
tajemství i tyto státy. S evropskými zeměmi 
stojícími mimo EU byly po obtížných jedná-
ních uzavřeny dvoustranné dohody, na jejichž 
základě rozšířila Unie popsaný režim (s malými 
výjimkami) i na jejich bankovní ústavy. Závislá 
území členských států EU jako známé ostrovy 
Jersey a Guernsey, Man nebo tropické ráje 
v Karibiku se zavázaly k identickým opatřením. 

První výsledky nejsou pro autory směrnice po-
vzbuzující. Švýcarsko vybralo za první pololetí 
její účinnosti na 15procentní srážkové dani 
z úroků z vkladů cizozemců jen 100 milionů 
eur, Lucembursko pak nepatrné 4 miliony eur, 
Belgie 9,7 milionu eur, Persey 13 milionů eur 
a Guernsey 4,5 milionu eur. Očekávání byla 
mnohonásobně vyšší a důvod je nyní hledán 
jak v nedokonalostech zavedeného systému, 
tak zejména ve vynalézavosti evropských 
střadatelů. Právě proto se chce komisař Ko-
vács zaměřit na vzmáhající se asijská finanční 
centra, jakými jsou v první řadě Hongkong 
a Singapur, v nezanedbatelné míře i Bahrajn, 
Dubaj a Macao, v jiných světadílech pak Baha-
my a Kanada. Stopu zřejmě zachytil správně. 
Vedle indikované sumy úspor přesunuté 
německými občany z Evropy do Asie o sílícím 
exodu úspor svědčí i to, že velké finanční 
domy jako UBS, Credit Suisse či BNP Paribas 
otevřely specializovaná servisní oddělení pro 
klienty z EU ve svých singapurských dcerách. 
Co s tím však může Komise dělat? 

Singapur a Hongkong aspirují na roli světo-
vých finančních center a zdaleka nežijí jen 
z transakcí subjektů původem z EU. Vklady 
a management aktiv jejich asijských klientů, 
kteří rovněž oceňují striktní bankovní tajemství 
a nezdaněný úrok, jsou pro ně nepoměrně 
zajímavější. Výnosů z nich se soukromé banky, 
ani jejich hostitelské mini-státy, nebudou chtít 
vzdát. EU nemá v této části světa dostatečné 
páky, i když komisař Kovács by rád zařadil 
otázku zdanění úroků z úspor cizozemců 
na pořad jednání o zóně volného obchodu 
mezi EU a sdružením zemí jihovýchodní Asie 
ASEAN. Jak však poznamenal jeden zahra-
niční soukromý bankéř působící v Singapuru: 
„Singapur nemusí věnovat požadavkům EU 
mimořádnou pozornost. Kdyby s podobným 
požadavkem přišly USA, měla by se věc jinak.“ 
Vyjádřil tím rozdílnou politicko - ekonomickou 
váhu sebestředné Unie, ochotné s okolním 
světem jen obchodovat, a globálně působícími 
USA, neváhajícími se kdekoli důrazně i riskant-
ně angažovat. 

Evropská komise, resp. celá EU, však není 
v jednoduché situaci. Svého nápadu se ne-
může vzdát, aniž by kompromitovala původní 
záměr celé směrnice, která nyní „komplikuje“ 
život bankám a střadatelům usazeným v Ev-
ropě a vyhání úspory do vzdálenějších končin. 
Ovšem nepodaří-li se jí o správnosti svého 
boje s nezdaněnými úroky z úspor v zahranič-
ních bankách přesvědčit prakticky celý svět, 
vždy se v epoše globální komunikace a online 
bankovnictví najde dostatečně důvěryhodný 
státeček, který začne na daňové lačnosti 
zbytku světa královsky vydělávat. 

Václav Šmejkal,

AK TAIŠL 
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MSP bojovaly ve Varšavě 
Výzvy pro úspěšnou integraci řemesel a malých podniků 
z nových členských zemí do jednotného trhu EU do roku 2010 
byl název zajímavé konference, která proběhla ve Varšavě. 

Varšavská konference, která se konala za 
podpory UEAPME – Evropského sdružení 
živnostníků a malých a středních podniků 
(jehož členem je i HK ČR) a Svazu polských 
řemeslníků, je spolu s listopadovým setkáním 
v Budapešti přípravnou akcí ke 4. Evropské 
konferenci o řemeslech a malém podnikání. 
Ta se uskuteční ve Stuttgartu v dubnu příštího 
roku. Hlavním pořadatelem všech tří kongresů 
je Evropská komise. 

Na MSP myslíme nejdříve

MSP vytvářejí většinu pracovních míst v EU. 
Tím, že působí většinou na regionální nebo 
místní úrovni, přispívají nejvíce k rozvoji regionů 
a sociálnímu smíru, a hrají tedy klíčovou roli 
v evropském hospodářství. Evropská komise 
je k nim proto v posledních letech vstřícnější. 
Nová ambiciózní strategie Unie zaměřená na 
zásadní a systémovou změnu evropského 
podnikatelského prostředí ve prospěch MSP 
je spojována se jménem viceprezidenta EK 
Verheugena. Základním heslem nové strategie 
je „Na MSP myslíme nejdříve!“
Evropská komise zahájila přehodnocování celé 
legislativy EU obor za oborem (prvním bylo 
zvoleno stavebnictví). Jde zejména o to „zjed-
nodušit“ právní předpisy a administrativní zátěž 
pro podnikatele. Jednou z hlavních překážek 
bránících plnému zapojení MSP do jednotného 
trhu EU je ztížený přístup k penězům, a proto 
se komise zaměřuje na vytváření nových 
finančních nástrojů. Pro období 2007–2013 
byl vytvořen nový rámcový program konku-
renceschopnosti a inovací, který je směřován 
na podporu MSP, zároveň probíhá proces tzv. 
„lisabonizace“ strukturálních fondů tj. navyšo-
vání prostředků na podporu zvyšování kon-
kurenceschopnosti MSP a vytváření nových 
pracovních míst. 

Znepokojivé prvky

Vedle komplikované legislativy označují 
shodně zástupci Eropské komise i MSP za 
velký problém i evropské technické normy či 
znepokojivý trend ve vzdělávání řemeslníků, 
kdy většina mladých lidí dnes upřednostňuje 

akademické vzdělání. Prudké poklesy počtu 
řemeslníků povedou k diskontinuitě a mizení 
daných pracovních míst.
Četní představitelé MSP kritizovali Komisi i za 
to, že sice mnoho hovoří o jim poskytované 
podpoře, kterou však v praxi nepociťují. Nesta-
čí jít jenom cestou podpor, je třeba změnit celý 
systém. Nejvhodnější cestou je přitom podle 
nich pozitivní diskriminace MSP před velkými 
podniky. Právní rovnost těchto subjektů totiž 
ve skutečnosti údajně znamená horší podmín-
ky a nižší konkurenceschopnost MSP. 
Podmínky pro MSP se vytvářejí v EU asi z jed-
né poloviny, z druhé poloviny pak v národních 
členských státech. I dobře míněná opatření 
EK jsou neúčinná, pokud nejsou podpořena 
národními členskými státy.
Někteří představitelé MSP dále kritizovali EK, 
že nechrání evropské podnikatele před neféro-
vou konkurencí ze zahraničí (např. z Číny) i ze 
strany velkých nadnárodních společností. 

Silné a slabé stránky samosprávných 
organizací řemeslníků

Účastníci konference se shodli, že úspěch 
MSP závisí i na kvalitě jejich samosprávných 
organizací, které však bývají často roztříštěné 
a slabé ekonomicky i členskou základnou. 
Hlavním cílem setkání ve Varšavě i Budapešti 
je proto pomoci těmto organizacím v no-
vých členských zemích výměnou zkušeností, 
zejména se zeměmi, kde je členství povinné 
a kde jsou zároveň prokazatelně poskytovány 
nejkvalitnější služby a odezva podnikatelů je 
nejpozitivnější. Povinné členství je tedy jedno-
značně v jejich zájmu.
Generální tajemník UEAPME se v této souvis-
losti zmínil i o nechuti mladých podnikatelů ve 
členských zemích Unie sdružovat se v jakých-
koli organizacích, což povede ke zhroucení 
sociálního dialogu na všech úrovních.

Technické překážky obecně

Technickým překážkám (technickým normám 
a legislativě) bránícím plnému zapojení řemesel 
a malých podniků do jednotného trhu EU byl 
věnován celý druhý den konference, kde také 

zazněla nejkritičtější slova celého kongresu 
a současná situace pro MSP byla popsána 
jako skutečně nepříznivá. Velkou většinu 
norem platných v kterékoliv členské zemi 
dnes představují evropské normy, tvořené 
a aplikované bez jakéhokoliv ohledu na MSP. 
Evropská technická legislativa nerozlišuje mezi 
velkými a malými podniky, mezi velkosériovou 
a malosériovou nebo individuální výrobou 
apod. Problémy MSP s technickými normami 
a technickou legislativou se výrazně zvětšily 
zavedením tzv. „směrnic nového přístupu“.

Technické překážky pro stavebnictví

Viceprezident EBC Croft označil za nejdůle-
žitější zjednodušení a omezení počtu norem, 
jejichž množství vede k nárůstu administrativní 
zátěže MSP, a brání tak vlastně vytváření 
nových pracovních míst. Představitelka EK, 
jednotky stavebnictví, vysvětlila důvody, proč 
Komise zahájila konzultace k novele směrnice 
CPD a oficiálně přiznala, že existující CPD ne-
plní svůj hlavní cíl : vytvořit podmínky pro vznik 
jednotného vnitřního trhu EU pro stavební 
výrobky. Důvody jsou četné, např. není jasná 
definice stavebních výrobků, které směrnice 
reguluje, nebo toho, co znamená „umístění 
výrobku na trh“ (stále se v praxi rozlišuje mezi 
„umístěním výrobku na trh“ a „zabudováním 
výrobku do stavby“) atd.
Proto EK dospěla k závěru, že stávající směr-
nice CPD je třeba změnit, a vyvolala 
konzultace týkající se její novely. Koncem toho-
to roku by měla EK zveřejnit tzv. 
„dopadovou studii“ ke stávající CPD a jejím 
případným změnám. První návrhy na změny 
budou zformulovány v r. 2007 a budou opět 
široce konzultovány.

Ing.Ladislav Kroček

Autor článku Ing.Ladislav Kroček

 je výkonný viceprezident 

Asociace montážních 

firem technických zařízení

www.cebre.cz/nastope
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Projekt energetické modernizace v Rusku

Po vzoru Moskvy a Petrohradu, které již v mi-
nulých dnech podepsaly dvoustranné smlouvy 
o spolupráci s energetickým holdingem RAO 
EES, se včera připojili zástupci dalších regionů, 
z hlediska ekonomických aktivit a dalšího 
rozvoje Ruska klíčových. Jedná se o Tju-
menskou oblast, Chanty-masijský autonomní 
okruh a Jamalo-něněcký autonomní okruh. 
V těchto regionech je již několik let zazname-
náván stálý nárůst spotřeby elektrické energie 
(5–9 procent ročně). Tento nárůst těsně souvisí 
s intenzifikací prací přii těžbě nerostných su-
rovin v regionu (především ropy a plynu). Tyto 
společnosti dobývající suroviny jsou hlavními 
odběrateli el. energie, a tudíž hlavními „klienty“ 
RAO EES. Vedení RAO EES se proto dohodlo 

s hlavními těžařskými společnostmi a zpraco-
vatelskými kombináty regionů o společném 
financování rozsáhlého projektu modernizace 
a výstavby energetických kapacit regionů.

Projekt za stovky miliard rublů

Do projektu je zapojena řada významných 
společností, např. Gazpromněfť, Surgutněfě-
gaz, Juganskněftěgaz, a připraveny k podpisu 
jsou smlouvy s dalšími společnostmi. Hodnota 
projektu je řádově ve stovkách miliard rublů 
a kromě energo-holdingu RAO EES a těžař-
ských společností se na financování budou 
částečně podílet i administrace jednotlivých 
regionů a federálního centra. 

Nejmodernější ruská elektrárna?

Zcela nová elektrárna, vůbec nejmodernější na 
území Ruska, se bude stavět v okolí Petro-
hradu (Sosnovyj Bor – Leningradská oblast). 
Rozhodnutí o výstavbě již padlo, stavba bude 
zahájena v roce 2007 a počítá se s celkovou 
investicí kolem šesti miliard rublů. Postupné 
spouštění jednotlivých energobloků této elek-
trárny bude nahrazovat stávající elektrárnu. 
Rusko dokonce počítá s částečným exportem 
el. energie vygenerované touto jadernou elekt-
rárnou do Finska.

(is)

Firma Energo-holding RAO EES podepsala další smlouvu o spolupráci 
při modernizaci stávajících a výstavbě nových energetických kapacit.

CzechTrade ve spolupráci s Komorou SNS a Národním výborem Me-
zinárodní obchodní komory (ICC ČR) připravuje konferenci, která se 
uskuteční 29. listopadu v Národním domě na Vinohradech na náměstí 
Míru v Praze 2. Svou účast přislíbili představitelé pořadatelských orga-
nizací, ministerstva průmyslu a obchodu, velvyslanectví Ruské federace 
v ČR a především zástupci několika ruských bank a regionů, kteří zde 
představí nové investiční možnosti a potenciál růstu vzájemného ob-
chodu. Po úvodních vystoupeních se účastníci rozdělí podle své vlastní 
volby do dvou sálů. V prvním z nich se bude konat Podnikatelský stůl, 

kde vystoupí zástupci ruských podnikatelských kruhů, v druhém sálu 
bude připraven Bankovní stůl zaměřený na problematiku financování 
vzájemného obchodu. V rámci Bankovního stolu vystoupí zástupce 
Evropské banky pro obnovu a rozvoj, která má s financováním ruského 
obchodu dlouhodobé zkušenosti, a dále odborníci z několika ruských 
bank. České zkušenosti zhodnotí specialisté z České exportní banky 
a společnosti EGAP.

(is)

Rusko: možnosti pro české firmy
Smlouvu o realizaci projektu rekonstrukce, modernizace a výstavby kapacit energetického 
komplexu severní metropole Ruska podepsali koncem července předseda představenstva 
energetického holdingu RAO EES Rossii Anatolij Čubajs a gubernátorka Sankt Peterburgu 
Matvienková.

Jedná se o „historickou“ smlouvu, která zajistí 
Sankt-Peterburgu možnosti dalšího ekonomic-
kého rozvoje. Současné energetické kapacity 
jsou vytíženy na sto procent a město je již 
nuceno „regulovat a odmítat“ nové investiční 
projekty vzhledem k nedostatku energií. 

V rámci projektu budou v období 2006–2010 
vybudovány nové energetické kapacity, pro-
běhnou rekonstrukce stávajících elektrických 
sítí a bude postaveno 210 km nového vysoko-
napěťového vedení. Celkový objem investic, 
které se společnost RAO EES zavázala do 
tohoto bezpochyby „grandiózního“ projektu 
vložit, činí zhruba 300 miliard rublů. Z této 

částky bude cca 100 miliard vloženo do rozvo-
je energetiky na periferii Petrohradu a přes 200 
miliard rublů bezprostředně do modernizace 
energetického systému Petrohradu. 

Prezentace českých firem v Petrohradu

Téma energetiky bude nejen pro tento region 
Ruska v následujících několika letech určitě 
jedním z nejzajímavějších. Zahraniční kance-
láře CzechTrade v Rusku tento trend již delší 
dobu monitorují a snaží se tyto informace 
přenést blíže k české podnikatelské sféře. 
Na podzim tohoto roku připravuje zahraniční 
kancelář CzechTrade v Petrohradu společně 

s Generálním konzulátem ČR v Petrohradu 
prezentaci českých firem – výrobců a doda-
vatelů zařízení pro energetiku. Na tuto akci 
budou pozváni zástupci ruských energetic-
kých závodů, rozvodných sítí, ministerstva 
průmyslu a energetiky Ruska, obchodních 
organizací. Cílem akce je informovat ruské 
partnery o možnostech českých firem a najít 
nová témata pro možnou spolupráci v těchto 
projektech. Zájemci o účast na akci se mohou 
podrobněji informovat prostřednictvím centrály 
CzechTrade v Praze nebo přímo u zahraniční 
kanceláře CzechTrade v Petrohradu. 

Marek Pšeničný

Do světa s Exportní cenou DHL
Podpora českých exportérů a růst vývozu klientů je hlavním posláním 
Exportní ceny DHL, kterou již devátým rokem připravují společnosti 
DHL a agentura CzechTrade.
Soutěž pro malé a střední exportéry prošla 
inovací, díky které je zpřístupněna širšímu 
okruhu českých podnikatelů a firem. Důraz je 
kladen zejména na potřebu zvýšení motivace 
exportérů ve vybraných regionech České 
republiky. Soutěž nyní zahrnuje čtyři nové 
kategorie: malá společnost, středně velká spo-
lečnost, cílová destinace a regionální výsledky. 

Podíl na celkovém objemu vývozu je v ČR 
u menších a středních firem, pro které je sou-
těž určena, stále výrazně nižší než ve srovna-

telných zemích EU. Prostřednictvím Exportní 
ceny DHL vyjadřují společnosti DHL společně 
s agenturou CzechTrade uznání a podporu 
českým vývozním firmám, jejichž pozice na 
zahraničních trzích není jednoduchá. Veřejnost 
si tak snáze uvědomí, jak důležitou roli hrají 
malé a střední podniky v ekonomickém rozvoji 
naší společnosti.

Připomeňme, že hlavním kritériem Exportní 
ceny DHL je hodnocení dynamiky exportu, 
a to v několika kategoriích. Letos poprvé se 

soutěžící rozdělují na malé a střední firmy, 
takže možnost zvítězit mají i firmy s nižším 
objemem exportu nebo obratem. Soutěž 
nabízí zajímavé srovnání s ostatními exportéry 
a možnost zviditelnění se v oboru i u široké ve-
řejnosti. Vítězové v pěti kategoriích navíc získají 
atraktivní ceny od partnerů Exportní ceny DHL.

Slavností vyhlášení výsledků proběhne v rámci 
galavečera 9. listopadu ve Švandově divadle 
v Praze. Více informací na www.exportniklub.
cz/ECDHL

Spolupráce na ose 
Praha–Ostrava–Soul se úspěšně rozvíjí
Pro podporu obchodních vazeb a jako reakci na poptávku českých a korejských pod-
nikatelů vyvolanou investicí korejské společnosti Hyundai na severní Moravě zřídila 
Hospodářská komora ČR v rámci projektu Internacionalizace podnikání obchodní 
kanceláře v Ostravě, Praze a v Soulu.

Projekt je součástí proexportní politiky státu 
a HK ČR jej realizuje ve spolupráci s agentu-
rami CzechTrade a CzechInvest. Soulská po-
bočka Hospodářské komory ČR pro východní 
Asii (PVA) zahájila svou činnost v srpnu. PVA 
je neziskovou organizací, kde v pětičlenném 
týmu pracují jednak občané ČR a jednak 
občané Jižní Koreje.

Jihokorejská pobočka umožní větší propojení 
mezi našimi a východoasijskými podnikatelskými 
subjekty, které mají obchodní zájmy ve východní 
Asii a ČR. Zainteresované firmy se stanou členy 
PVA, jež zastupuje zájmy podnikatelů obou stran 
při jednáních s vládními úřady, veřejnou správou 
a dalšími institucemi. Mezi její nezastupitelné čin-
nosti patří i rozšiřování informací o hospodářské 
situaci v ČR a zemích východní Asie, zřizování 
výcvikových středisek a realizace vzdělávacích 
programů. Nezabývá se aktivitami politického 
nebo ideologického charakteru. 

Závazek profesionality

Založení továrny korejské firmy Hyundai 
Motor Company s sebou nese požadavek na 
profesionální služby pro obě země. HK ČR si 
klade za cíl podporovat vzájemné hospodářské 
vztahy nejen mezi námi a Koreou, ale i ostatní-
mi zeměmi východní Asie. Posláním instituce je 
získávání investic pro Českou republiku z této 
oblasti, zvýšení zapojení domácích subdodava-
telů zahraničním investorům či oživení vzájem-
né hospodářské a obchodní výměny. Postupně 
mají také pobočky zajistit podporu investorů, 
která zahrnuje mimo jiné poskytování dosta-
tečných hospodářských informací a asistenční 
služby českým a korejským firmám.

Služby šité na míru

Konkrétní náplň činnosti pobočky pro východ-
ní Asii je segmentována do tří oblastí. Mezi 

základní členské služby patří informace o trhu, 
vyhledávání adres, podpora vstupu na trh 
či právní a daňové poradenství. Ke službám 
šitým na míru se řadí dále zvyšování atrak-
tivnosti investic, podpora obchodních aktivit 
a poskytování hlubších a konkrétních informa-
cí. Jako speciální akce pro průmysl a obchod 
jsou kategorizovány semináře a fóra, akce pro 
obchod a průmysl nebo vývoj výcvikových 
programů. 

Pravidelná výměna údajů a dat s HK ČR má 
za cíl poskytovat podnikatelům zásadní a co 
nejpřesnější aktuální data z oblasti. Jejich 
součástí jsou online informace o ekonomické 
situaci a podmínkách podnikání v ČR a Koreji. 

tš
Foto: Viktorie Plívová

Konference Česko-ruský obchod a jeho financování 

Slavnostní otevření pobočky HK ČR v Soulu. Prezident Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek přijal 26. září jeho excelenci Hae Jin CHUNA, velvyslance Korejské 

republiky. Hovořili o ekonomické spolupráci obou zemí a o možné podpoře vzájemného obchodu pro další období. 
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Novinky na trhu mobilních 
telefonů, nové technologie

ONLINE

Česká republika patří mezi země s nejrychleji rostoucím poč-
tem uživatelů mobilních telefonů. Lákavé nabídky našich ope-
rátorů přitahují stále více nových zákazníků a trh s mobilními 
telefony se obrovským tempem rozrůstá. Už dávno to ale ne-
představuje jen volání a psaní textových zpráv, díky novým 
technologiím není problém posílat obrázky nebo videa, sledo-
vat televizní vysílání, prohlížet internetové stránky a provozo-
vat videohovory.

Většina uživatelů si svůj telefon vybírá podle 
funkcí a vzhledu. Někomu stačí zcela obyčejný 
mobil zvládající základní funkce, ostřílený nad-
šenec zase sáhne po tom nejvybavenějším, 
který je na trhu dostupný. Jaká je ale v dnešní 
době definice základních funkcí telefonu? Co 
musí nabízet, aby jej společnost neodmíta-
la? Dříve stačilo ke spokojenosti všech, aby 
telefon uměl volat, poté se velkého úspěchu 
dočkaly textové zprávy, které jsou dnes pro 
mnohé lidi nedílnou součástí komunikace. Ná-
sledně přišel nový trend v podobě barevných 
displejů. A dnes? Na trhu dožívá několik málo 
telefonů s monochromatickým displejem, drti-
vá většina mobilů už ale dávno nabízí displeje 
barevné, a výrobci se dokonce začali předhá-
nět v tom, kdo nabídne vyšší rozlišení displeje. 
Ty první barevné dokázaly zobrazit pouhých 
265 barev, dnes jsou standardem displeje 
s 262 000 barevnými odstíny, jenže na trh už 

pomalu nastupují i displeje se schopností 
zobrazit až 16 milionů barev.

Stejné je to i s fotoaparáty. První 
mobilní telefony nabízely jednoduché 
kamerky, které produkovaly velmi 
nekvalitní fotografie. Pro posílání 
MMS zpráv to ale stačilo a lidé 
tak místo pohlednic mohli z do-
volené poslat třeba vlastní obrá-
zek doplněný textem. V dnešní 
době jsou ale na trhu běžně 
dostupné fotomobily, které mají 

integrované objektivy s rozlišením 
několika megapixelů. Výrobci jako 

Nokia nebo Sony Ericsson do svých 
přístrojů dokonce implementují optiku 

renomovaných výrobců Carl Zeiss nebo Sony 

Cyber Shot. S takovými telefony je už možné 
pořídit velmi kvalitní fotografie. Je ale zřejmé, 
že obrázky ve vysokém rozlišení musí v tele-
fonu zabírat mnohem více místa, nikoho proto 
nepřekvapí, že dnešní telefony jsou vybaveny 
vlastní pamětí o velikosti několika desítek 
megabajtů. Výrobci ale šli ještě mnohem dále 
a u lepších modelů se setkáme se speciálními 
sloty pro paměťové karty, které mohou mít 
velikost až několika GB.
 
A když už může telefon sloužit jako fotoapa-
rát, proč mu nepřidat ještě další multimediální 
funkce, jako jsou přehrávání audio souborů 
nebo sledování videa. Tohoto trendu se chytil 
především Sony Ericsson, který připravil spe-
ciální řadu svých telefonů, které známe jako 
„walkmany“. Ty nabízejí možnost přehrávat 
hudební soubory v mnoha rozšířených formá-
tech (jako například mp3, wma nebo ogg). 
Nelenili ani ostatní výrobci a v dnešní době 
již přehrávání audio souborů nabízí většina 
vybavenějších telefonů. Díky paměťovým kar-
tám není problém sledovat v telefonu oblíbený 
videoklip nebo film. Na počítači stačí pouze 
upravit video pro rozlišení vašeho displeje a už 
si můžete krátit dlouhé chvíle na cestách.

Všeobecně bychom mohli trh s mobilními 
telefony rozdělit do několika skupin. Do té 
nejzákladnější patří obyčejné telefony, jejichž 
cena se pohybuje v rozmezí 3–5 tisíc korun, 
svými funkcemi rozhodně neohromí, ale pro 
běžné uživatele plně postačí. Mezi takové te-
lefony patří například Nokia 1112, 1600, 2310 
nebo 2650, Sony Ericsson Z300i nebo J300i, 
případně levnější telefony značky Siemens. 
Do druhé skupiny jsou zahrnuty multimediální 

mobily, jejichž funkce jsme popisovali v před-
chozích odstavcích. Tato kategorie je mezi 
uživateli vůbec nejrozšířenější a setkáváme se 
v ní především u značkových telefonů Nokia, 
Motorola, Sony Ericsson nebo Benq-Siemens. 
V té nejvyšší skupině se nacházejí smartphone 
telefony neboli, chytré mobilní telefony. Ty se 
od ostatních liší především vlastním operačním 
systémem, do kterého je možné instalovat 
tisíce nových aplikací. S něčím podobným se 
setkáváme i u klasických telefonů v podobě 
technologie Java, avšak možnosti operač-
ního systému jsou přece jen o několik kroků 
napřed. Nokia ve svých smartphonech již 
několik let používá operační systém Symbian. 
V posledním roce se ale na trh dostává stále 
více zařízení používajících vlastní mobilní 
systém od Microsoftu – Windows Mobile. Tyto 
dva systémy mají v současné době největší 
podíl mezi smartphone telefony. Jen malý 
krajíc si ukusuje operační systém Linux, jelikož 
počet zařízení zastoupených tímto systémem 
bychom spočítali na prstech jedné ruky. 
Mezi chytré telefony s operačním systémem 
Symbian patří například Nokia N70, N73 nebo 
E60 a E61. Operační systém Windows Mobile 
je u nás zastoupený modely Qtek 8310 nebo 
Qtek 8500, případně aktuální novinkou HTC 
MTeoR. 
Všeobecně platí pravidlo, že nové a špičkově 
vybavené telefony mají cenu nasazenou velmi 
vysoko.

V poslední době je velkým trendem imple-
mentovat do telefonů bezdrátové technologie. 
S Bluetooth se již nějaký ten pátek v mobilech 
setkáváme, v nových telefonech se ale stále 
častěji objevuje podpora Wi-Fi, díky tomu se 
s ním můžete připojit například do veřejných 
bezdrátových sítí a zcela zdarma surfovat 
na internetu. V menších městech není zatím 
množství volně dostupných Wi-Fi sítí moc 
vysoké, přesto je v této technologii velká bu-
doucnost. Pro prohlížení internetových stránek 
je potřeba mít v telefonu kvalitní prohlížeč, 
který obsah přizpůsobí velikosti vašeho dis-
pleje. Mezi kvalitní a zcela zdarma dostupné 
prohlížeče patří aplikace Opera Mini, kterou 
lze nainstalovat do všech telefonů s podporou 

Javy. Majitelé telefonů s operačním systémem 
mají v tomto směru velikou výhodu, jelikož pro 
chytré telefony existuje mnohem více interne-
tových prohlížečů.

Největším lákadlem jsou v současné době 
sítě třetí generace, označované jako 3G nebo 
UMTS. V těch je možné provozovat videoho-
vory, stahovat data z internetu velmi vysokou 
rychlostí nebo sledovat online vysílání tele-
vizních kanálů. V České republice je ale tato 
technologie zatím ještě v plenkách a pokryta 
jsou pouze velká města, jako je Praha nebo 
Brno. První u nás UMTS spustila společnost 
Eurotel, dnes Telefónica O2. Pokrytí se dočkaly 
opět pouze v Praze a Brně, do budoucna se 
ale počítá i s pokrytím dalších velkých měst. 
V této síti je možné (zatím jako v jediné u nás) 
provozovat videohovory. T-Mobile také spustil 
svou UMTS síť, tu je ale možné používat jen 
pro připojení na internet. Vodafone budování 
sítě třetí generace odložil kvůli nezájmu ze 
strany zákazníků. Pro komunikaci v této síti je 
navíc potřeba mít mobilní telefon, který podpo-
ru UMTS nabízí, s klasickým mobilním telefo-
nem se do ní jednoduše nepřipojíte. Takové 
telefony lze zpravidla poznat na první pohled, 
jelikož mají na přední straně malou kamerku, 
která je určena právě pro videokomunikaci. 
UMTS telefonů je na trhu dnes již celkem dost 
a jejich cena nemusí být nikterak vysoká. 

Vývoj mobilních telefonů a komunikačních 
technologií jde kupředu stále obrovským 
tempem a nelze jej zastavit. To, co dnes umějí 
ty nejlepší multimediální telefony, bude za 
několik let naprostou samozřejmostí a výrobci 
se budou stále snažit přinášet nová řešení, jež 
nám rozšíří už tak početnou škálu funkcí, které 
dokáží mobilní telefony zastoupit.

Jiří Hrma, SmartMania.cz

Foto: Ablestock

ONLINE
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„Online rozhodčí řízení 
je tvůrčí proces,“ 
říká v rozhovoru pro Komoru.cz. 
Marie Moravcová, 
tajemnice Rozhodčího soudu

Co vás vedlo k vydání této ojedinělé 
publikace?
Rozhodčí řízení ve sporech o domény .eu 
probíhá převážně elektronicky, prostřednictvím 
online platformy. Vzhledem k ojedinělému pro-
duktu na evropském trhu v oblasti arbitrážního 
řízení online není pro některé uživatele snadné 
orientovat se v této problematice pouze 
prostřednictvím internetu. Proto vznikl nápad, 
že bychom mohli tzv. “papírovou formou“ 
přiblížit klientům některá úskalí v komunikaci, 
a vysvětlit princip fungování online platfor-
my v arbitrážním řízení, i když prozatím jen 
u sporů o doménová jména .eu. Navíc v knižní 
formě je možné se podívat na celý projekt 
s větším odstupem tak, aby byla zřetelnější 
celá jeho konstrukce. Klienti by měli mít po 
přečtení naší knížky výrazně usnadněnou práci 
s on- line platformou.

Jak byste knihu stručně charakterizovala? 
Je to informativní a užitečná publikace pro 
všechny držitele „evropských“ domén .eu 

a pro zájemce o ně. Myšlenka domén .eu pro-
šla několikaletým vývojem od svého vzniku po 
dnešek. V současné době je možno říci, že se 
jedná o velmi významnou doménu, která patří 
k nejpopulárnějším na světě. Publikace přináší 
ve formě otázek a odpovědí přehled hlavních 
pravidel registrace domén .eu a popisuje 
pravidla řešení sporů (ADR) o tyto domény. 
Čtenáři v publikaci rovněž naleznou základní 
evropskou legislativu, upravující tato pravidla. 

Proč je publikace dvojjazyčná?
Pokud si otevřete naše webové stránky www.
adr.eu, zjistíte, že je možné nalistovat základní 
pravidla i formuláře ve všech úředních jazycích 
států Evropské unie, kterých je dvacet. Přesto 
se však domníváme, že českému čtenáři této 
příručky a možná i potencionálnímu klien-
tovi je nejbližší (kromě mateřštiny) anglický 
jazyk. Anglický jazyk byl současně pracovním 
jazykem mezinárodního týmu, který tyto právní 
dokumenty připravoval. Samozřejmě že tato 
dvojjazyčnost vyplývá i z nutnosti osvětlit, byť 

Nakladatelství C. H. Beck vydalo publikaci .eu doména , která informuje 
čtenáře o postupu při řešení doménových sporů před Rozhodčím soudem 
při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republi-
ky. Příručka obsahuje podrobný návod k jejímu použití, ale poskytuje i od-
povědi na některé problémy, které se v souvislosti s rozhodováním sporů 
o oprávněnost registrace doménových jmen vyskytly. Bližší podrobnosti 
o této ojedinělé knížce najdete v následujícím rozhovoru s JUDr. Marií Mo-
ravcovou, která je její spoluautorkou. 

třeba kostrbatým způsobem, některé ne zcela 
jasné termíny z oblasti výpočetní techniky 
a online rozhodčího řízení. 

Rozhodčí soud je řešitelem doménových 
sporů. Kolik už máte případů?
Máme za sebou půl roku prozatím úspěšné-
ho fungování rozhodčího centra Rozhodčího 
soudu při HK ČR a AK ČR pro spory o domé-
nová jména. Zájem IT právníků - specialistů 
o náš produkt - trvá a na našich webových 
stránkách probíhá neustále odborná diskuze 
k různým problémům spojeným s využitím 
online platformy, s vytvořením komfortního 
uživatelského prostředí a Rozhodčí soud tyto 
názory vyhodnocuje a zpracovává. Online 
rozhodčí řízení není uzavřená kapitola, je to 
proces tvůrčí a velmi zajímavý. K dnešnímu 
datu evidujeme 544 žalobních návrhů, z toho 
414 je namířeno proti EURIDu a 130 proti 
jiným držitelům doménového jména. Na našich 
webových stránkách je již publikováno několik 
desítek rozhodnutí panelistů ze všech států 

EU. Většina žalobních návrhů je prozatím od 
zahraničních firem, a to může znamenat, že 
naše firmy buď nemají o určitou doménu zá-
jem, nebo že se o tuto skutečnost nezajímaly 
včas.
 
Kam se mohou zájemci v případě 
problémů obrátit?
Spory o doménová jména .eu řeší Rozhodčí 
soud při HK ČR a AK ČR. Dotazy ohledně 
těchto sporů je možno posílat e-mailem na 
e-mailovou adresu info@adr.eu. Velmi doporu-
čujeme nejdříve se seznámit s odpověďmi na 
časté dotazy (tzv. frequently asked questions 
neboli FAQ), které jsou k dispozici na naší 
webové stránce. Dotazy týkající se například 
registrace domén musí být adresovány přísluš-
ným registrátorům nebo správci domény .eu, 
což je sdružení EURid (www.eurid.eu). 

Děkuji za rozhovor.

llona Sánchezová

JUDr. Bohumil Klein, 

předseda Rozhodčího 

soudu při HK ČR 

a AK ČR

Konference ITechLaw

Ve dnech 6. až 7. listopadu se koná v Obecním domě v Praze ITechLaw Annual Euro-
pean Conference – výroční evropská konference o ITech právu. Pořádá ji Společnost pro 
mezinárodní výrobní právo (International Technology Law Association).
Náplní kongresu o právních technologiích v telekomunikačních službách bude například 
elektronický obchod, duševní vlastnictví, utajení dat, způsoby outsourcingu, ochrana 
osobních údajů, otevřené zdroje a elektronické uzavírání smluv.

(tš)

Rozhodčí centrum pro .eu

V dubnu 2005 Evropská komise formálně uznala výběr Rozhodčího soudu při Hospo-
dářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky jako jediného ADR 
místa pro řešení sporů o doménová jména .eu v rámci Evropské unie. Při této činnosti 
má RS postavení quasi instituce EU sídlící na území ČR se závazky danými evropskou 
legislativou, jejichž plnění je požadováno a kontrolováno ze strany EK. 

(is)

ROZLOŽENÍ ŽALOVANÝCH STRAN

JINÉ ŽALOVANÉ 
STRANY 24 %

EURID 76 %

UKONČENÉ SPORY

ROZHODNUTÍM 76 % Z JINÝCH 
DŮVODŮ 32 %

Snazší orientaci v problematice 

domén .eu přináší nová publikace 

nakladatesltví C. H. Beck.
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zapletl do politického skandálu, pro který se 
vžil název „Mittalgate“. Základem skandálu byl 
příspěvek 125 tisíc liber na volební kampaň 
britské Labour Party premiéra Tonyho Blaira. 
Později vyšlo najevo, že když se v Rumunsku 
chystala privatizace oceláren, Blair doporučil 
Mittala místní vládě jako vhodného britského 
kupce. Na celé věci bylo groteskní především 
to, že Mittal měl s Británií málo co společného. 
Občanství měl indické a jeho aktivity ve Spo-
jeném království byly marginálního charakteru. 
Nicméně, jak tomu bývá, celá věc byla nako-
nec zažehnána a Lakšmího reputace neutrpěla 
žádné velké trhliny.
O dva roky později provedl Mittal velmi ambi-
ciózní tah. Jeho společnost Ispat International 
se sloučila nejprve se společností LNM Hol-
dings, kterou plně ovládala Mittalova rodina, 
a následně s americkým ocelářským gigantem 
International Steel Group Inc. Díky této fúzi se 
nově vzniklý kolos, pojmenovaný Mittal Steel, 
stal jedničkou na ocelářském trhu s produkcí 
zhruba 60 milionů tun ročně. V roce 2005 vy-
kázal Mittal Steel zisk přes sedm miliard dolarů 
a tržby přes 28 miliard dolarů. 
„Převzetí ISG je pro Mittala obrovským skokem 
ve snaze stát se ocelářským Henrym Fordem 
21. století,“ prohlásil Tomlinson. Navíc mu 
poskytla tato koupě zastoupení na americkém 
trhu, které do té doby postrádal. 
Ačkoliv byl Mittal na vrcholu, první mezi ocelá-
ři, nehodlal se zastavit. Jeho největším rivalem 
byly v té době lucemburské ocelárny Arcelor, 
které vznik Mittal Steelu odsunul na pozici 
světové dvojky. Místo toho, aby trávil čas 
konkurenčním bojem, zvolil Mittal jiné řešení. 
Jednoduše svého rivala koupil. V červnu 2006 
oznámilo představenstvo společnosti Arcelor 
přijetí nabídky 26 miliard euro od Mittal Steelu. 

V důsledku došlo k vytvoření nové ocelářské 
entity nesoucí název Arcelor Mittal s roční pro-
dukcí 100 milionů tun oceli. Co se akcií týče, 
ovládá Mittalova rodina 43,6 % společnosti. 
Za své podnikatelské úspěchy obdržel Mittal 
řadu ocenění. V roce 1996 ho americký New 
Steel Magazine vyhlásil Ocelářem roku a o dva 
roky později obdržel cenu Willy Korf Steel 
Vision Award, což je nejprestižnější ocenění 

v ocelářském průmyslu. V lednu 2004 získal 
titul Evropský podnikatel roku od amerického 
magazínu Fortune. 

Kensington Gardens 

Ačkoliv je Mittalova společnost oficiálně zapsá-
na na Nizozemských Antilách, on sám žije od 
roku 1995 v Londýně. Zde si v roce 2003 koupil 
honosné sídlo v prestižní čtvrti Kensington Pa-
lace Gardens zvané Letní palác za 129 milionů 
dolarů. Pro zajímavost: jedná se o nejvyšší 
částku kdy zaplacenou za nemovitost. Tato 
rezidence má turecké lázně, taneční sál, dubem 
obloženou obrazárnu a o bezpečnost se stará 
65 nejmodernějších průmyslových kamer. 
Domů se Lakšmí dostane zřídkakdy, ale když 
už se tak stane, nikdy se neodchyluje od své 

denní rutiny, která zahrnuje plavání v krytém 
bazénu a hodinu cvičení jógy. V soukromí své 
bohatství moc na odiv nedává, ale svou rodinu 
rozhodně zkrátka nedrží. Když se v červnu 
2004 vdávala Mittalova dcera Vanisha za 
investičního bankéře Amita Bhatiu, celá svatba 
trvala pět dní a stála 55 milionů dolarů. Vlastní 
obřad se uskutečnil na francouzském zámku 
Vaux le Vicomte ze 17. století, ale na hlavní 
hostinu se svatebčané i hosté přesunuli na 
mnohem slavnější místo, do sídla francouz-
ských králů ve Versailles, kde součástí progra-
mu byla i módní show současných indických 
návrhářů. 
Kromě obchodních a společenských aktivit se 
Lakšmí věnuje i dobročinnosti. V roce 1998 
založil LNM Group Foundation, nadaci, která 
pomáhá se vzděláním a zdravotní péčí pro 
chudé zvláště v Indii. 

Znovu na východ

Co se plánů do budoucna týče, hodlá Mittal 
dále rozšiřovat své ocelářské impérium. Jak 
prohlásil v rozhovoru pro deník The Times, je 
přesvědčen o dobrých vyhlídkách ocelářství 
v dalších letech a do nových podniků hodlá 
během následujících pěti let investovat pět 
miliard dolarů. Jednou z takových zemí, kam 
by Mittal rád investoval, je Čína. O tomto kroku 
Richard Tomlinson prohlásil: „Jestli má někdo 
žaludek a trpělivost prodrat se na čínský trh, 
tak je to právě Mittal.“ 

Ondra Šmejkal,

Foto ČTK

Lakšmí Mittal – 
svět ze železa a oceli

Napříč Indií 

Lakšmí Naryan Mittal se narodil 15. června 
1950 ve vesnici Sadulpur ve státě Rádžasthán 
ležícím na severozápadě Indie u pákistán-
ských hranic. Pro Lakšmího a jeho velkou 
rodinu to nebylo zrovna nejlepší místo k životu. 
Rádžasthán byl poměrně chudým státem, 
kde taková samozřejmost jako elektřina byla 
zavedena až v 60. letech. Moc příležitostí 
zde tedy opravdu nebylo, a tak není divu, že 
každý, kdo chtěl něco dokázat, se poohlížel 
po možnostech někde jinde. V téže dekádě, 
kdy se v Rádžasthánu konečně rozsvítila první 
žárovka, se celá Mittalova rodina stěhovala na 
východní konec Indie, do Kalkaty. 
V Kalkatě se chopili příležitosti. Hlava rodiny 
Mohan Lal Mittal si zde zařídil malou huť a jeho 
syn Lakšmí nastoupil na univerzitu sv. Xavera, 
aby studoval ekonomii a účetnictví. Nicméně, 
Lakšmího akademická dráha byla na hony 
vzdálená bezstarostnému studentskému živo-
tu. Studovat mohl vždy jen od půl sedmé do 
půl desáté ráno a po zbytek dne musel pomá-
hat v otcově huti. Avšak i přes tyto komplikace 
získal Lakšmí v roce 1969 bakalářský titul. 
Jeho spolužáci si ho pamatují jako bystrého 
studenta, který to uměl s čísly. 

Ocelářem na plný úvazek 

Prvním podnikem, kde se Lakšmí začal reali-
zovat, byla společnost Ispat, již založil spolu 

se svým otcem na začátku 70. let. Název 
společnosti znamená v sanskrtu „ocel“, a tato 
komodita se tak definitivně stala Mittalovým 
zdrojem obživy. Na začátku produkoval Ispat 
zhruba 20 tisíc tun oceli ročně, ale to se mělo 
rychle změnit. V roce 1976 se Lakšmí přesunul 
do Indonésie, neboť měl, jak se říká, plné zuby 
indické byrokracie. Zde založil ocelárnu Ispat 
Indo a začal prosperovat. 

Krátce na to se datují jeho první expanze do 
světa. Strategie byla ve všech případech stej-
ná. Mittal skoupil státem vlastněné ocelárny, 
které byly zadlužené a ve ztrátě, a během 
krátké doby z nich učinil prosperující podni-
ky přinášející kýžený zisk. Jeden z takových 
ekonomických zázraků se stal v roce 1989 
v karibském státě Trinidad a Tobago. Ta-
mější státní ocelárny byly v takovém stavu, 
že zatrácely milion dolarů denně. K řešení 
situace angažovala vláda Trinidadu i meziná-
rodní pomoc. Konzultanti ze Spojených států 
a experti z Německa si zde podávali dveře, 

avšak problém se jim vyřešit nepodařilo. Pak 
dostal šanci Mittal a za pouhý rok zdvojnásobil 
produkci oceláren a přivedl je k zisku.
O několik let později, v roce 1992, se Lakšmí 
vypravil do Mexika a koupil třetí největší 
ocelárenský podnik v zemi za 220 milionů 
dolarů. Poté zamířil do Kanady a Irska, kde 
za ocelárny zaplatil pouze jednu libru a jako 
bonus dostal jejich miliardové dluhy. V roce 
1995 přišel na řadu Kazachstán. Zde byla 
koupě státních společností poněkud riskant-
ním podnikem, jelikož v té době zaměstnanci 
již šest měsíců neviděli výplatu, a tak neměli 
daleko k radikálním krokům. Avšak vše se 
v dobré obrátilo a stejně jako v Trinidadi kazaš-
ské ocelárny za rok znovu prosperovaly. V téže 
době založil Lakšmí dvě dceřiné společnosti 
Ispat International a Ispat Shipping za účelem 
technické a obchodní podpory mateřské 
společnosti. Rok 1995 znamenal i vstup 
Ispatu do Evropy, kde se akvizicí firmy staly 
ocelárny v německém Hamburku. Celkově tak 
dosáhla produkce Mittalových podniků 11,2 
milionu tun oceli ročně. To ovšem nestačilo. 
Lakšmí plánoval dále zvyšovat produkci, a tak 
pokračoval v expanzi. V roce 2003 zavítal i do 
České republiky, když koupil ostravskou No-
vou huť. Jeho počínání výstižně shrnul Richard 
Tomlinson, autor Mittalova profilu v magazínu 
Fortune: „Mittal je králem světového ocelářství 
proto, že byl schopen vidět potenciální zlatý 
důl tam, kde ostatní viděli jen hlušinu.“ 
Ne vždy se mu ale dařilo. O rok dříve se Mittal 

Jeho kariéra vypadá skoro jako z pohádky. Během 56 
let svého života se Lakšmí Mittal vypracoval z chudé 
indické provincie do čela největšího ocelářského gi-
gantu na světě. Podle amerického časopisu Forbes činí 
Mittalovo jmění 25 miliard dolarů, což ho staví na třetí 
místo celkového žebříčku nejbohatších lidí planety. Jen 
tak pro zajímavost: o rok dříve zaujímal Mittal 62. místo 
s 6,2 miliardy dolarů, z čehož jednoduchou kalkulací 
vyplývá, že za jeden rok navýšil své jmění o 19 miliard. 
Vskutku pohádkový skok. Mittal opravdu dělá čest 
svému jménu. Totiž, jméno Lakšmí náleží v hinduistické 
mytologii bohyni štěstí, bohatství a prosperity. 

Mittal v Česku 

Mittalův ocelářský gigant je v České republice zastoupen především 
ostravskými ocelárnami, které tento mahárádža světových ocelářů 
koupil v rámci privatizace v roce 2003. Bývalá Nová huť nesoucí 
dnes název Mittal Steel Ostrava je největší hutní společností v zemi 
s produkcí 1,610 milionu tun oceli ročně, která své produkty vyváží 
do 41 zemí světa včetně Spojených států amerických. Za rok 2005 
vykázaly ocelárny čistý zisk přes čtyři miliardy Kč při celkových výno-
sech kolem 57 miliard Kč. 
Kromě Mittal Steel Ostrava vlastní Lakšmí Mittal podíly v dalších 
společnostech v přidružených odvětvích hutního průmyslu. Mezi 
nejvýznamnější patří Vysoké pece Ostrava a.s., Válcovny plechu Frý-
dek-Místek, a.s., Jäkl Karviná, a.s., MS Unikov Ostrava, a.s., Nová 
huť Export, a.s. Mezi lety 2003 až 2005 daroval Mittal Steel částku 
200 milionů Kč Moravskoslezskému kraji na přípravu průmyslové 
zóny v Nošovicích, čímž dala společnost jasně najevo přání zaměřit 
se na automobilový průmysl v ČR. 
Mittalovu stopu lze však najít nejen v oblasti ekonomické, ale též 
v kultuře a sportu. Společnost Mittal Steel je hlavním partnerem třítý-
denního hudebního festivalu Janáčkův máj, který se tradičně koná 

na přelomu května a června a nabízí návštěvníkům široký repertoár 
klasické hudby. Co se sportu týká, sponzoruje Mittal především fot-
balový klub Baník Ostrava a dále všestranně založený sportovní klub 
TJ Mittal Ostrava (dříve TJ Nová huť), jehož členem byl i náš nejlepší 
tenista Ivan Lendl. 
Sám Lakšmí Mittal poctil naši republiku svou návštěvou v květnu 
2006, kdy si vybral pražský palác na Žofíně jako místo pro oslavu 
25. výročí svatby svých příbuzných. 

CESTA K ÚSPĚCHU CESTA K ÚSPĚCHU
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Teleworking

Projekt Teleworking – podpora práce z domova 
s využitím informačních technologií realizuje 
jedenáct partnerů. Tím hlavním je firma LANG-
Master Group, přední tvůrce elektronického 
vzdělávání v České republice. Kromě hospo-
dářské komory, která je důležitým pojítkem 
mezi projektem a podnikatelskou veřejností, se 
na této akci podílejí i lokální odborní partneři 
(Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola 
a firma Grafia), oborové organizace a asociace.

Proč zrovna teleworking?

Z údajů Českého statistického úřadu vyplývá, 
že ženy jsou méně aktivními uživateli PC a in-
ternetu, u využití teleworkingu v ČR je propad 
dokonce mnohem větší. Hlavním cílem projek-
tu je vyškolení žen a nezaměstnaných v po-
užívání PC a obecné zvýšení využití telewor-
kingu v Plzeňském kraji. Internet v celé ČR 
využilo 2,3 mil. mužů a zhruba 2 mil. žen, ale 
teleworking 333 tisíc mužů a pouze 180 tisíc 
žen. Teleworking přitom představuje význam-
nou příležitost. Díky dobré IT infrastruktuře je 
nejvíce využíván v USA a rozvoj zaznamenaly 
i země EU, především Skandinávie. U nás je 
teleworking teprve na samém počátku, zku-
šenosti jsou tedy velmi malé a zaměstnavatelé 
naráží na množství různých překážek.
O tom, že se práce na dálku stále více využívá, 
svědčí i statistika EU. V roce 1997 využívalo 
tento způsob pouze práce 1,5 procenta všech 
pracujících, dnes se v EU uplatňuje již u při-
bližně 6 procent práceschopných lidí. Z toho 
dvě třetiny pracují na dálku pravidelně a jedna 
třetina příležitostně.
 
Mezinárodní spolupráce

Klíčovým aspektem je i mezinárodní spolu-
práce, v rámci které účastníci projektu sdílejí 
zkušenosti a znalosti s obdobnými projekty 
v zahraničí. V mezinárodním partnerství máme 
klíčovou roli pro hodnocení aktivit spolupráce 

na základě vlastní metodologie a strategie, 
které byly úspěšně přijaty i ostatními partnery. 

Přínos projektu

O prázdninách byly spuštěny pilotní vzdělá-
vací kurzy pro nezaměstnané a od září fungují 
poradenské aktivity pro firmy. Z pohledu pod-
nikatele je nasnadě otázka – proč se vůbec 
takového projektu na podporu teleworkingu 
v Plzni zúčastnit? Odpovědí je hned několik: 
účastníkům budou bezplatně zapůjčeny in-
formační a komunikační technologie pro práci 
z domova (notebooky), bude jim poskytnuto 
bezplatné právní poradenství, jak naformu-
lovat pracovní smlouvy, bezplatné technické 
poradenství a technický helpdesk (technické 
nastavení,) atd. Rovněž bezplatně budou 
pracovníci proškoleni za účelem zvýšení IT 
znalostí a schopností.

Projektové výstupy

Kromě proškolených osob a podnikatelů si 
projekt klade vyšší cíle. Tím hlavním je pod-

pořit teleworking jako takový a dostat jej do 
klíčových regionálních rozvojových strategií. 
Pokud v Plzeňském kraji uspěje a firmy si 
zde uvědomí jeho význam, není důvod, proč 
by tento systém nemohl obdobně působit 
i v jiných krajích. 

Nosným bodem aktivit po skončení projektu 
bude vytvoření národní asociace pro telewor-
king, která bude sdružovat všechny zájemce 
a podporovatele tohoto inovativního způsobu 
práce, ale bude také pomáhat všem zájem-
cům bez dostatečných zkušeností. 

Bez systémového přístupu by to byl totiž pro-
jekt pouze dočasný, bez zásadního dlouhodo-
bého významu. Díky Hospodářské komoře ČR 
má však teleworking velkou šanci získat si své 
místo i u české podnikatelské veřejnosti. 

Petr Jaroš 
Foto: Ablestock

V Plzeňském kraji spolupracuje Hospodář-
ská komora České republiky na zajímavém 
projektu financovaném z fondu EQUAL. 
Jeho cílem je podpořit tzv. teleworking ne-
boli práci z domova s využitím informačních 
a komunikačních technologií zejména pro 
matky na mateřské dovolené a obtížně za-
městnatelné ženy. 

Růst cen energie a hledání cest jak ji uspořit, přivádí každý rok na 
AQUA-THERM Praha nejvýznamnější firmy z oboru, odborníky, ale 
stále více také laiky, pro které je veletrh ideální příležitostí k získání 
orientace na trhu, který neustále roste. Jen pro připomenutí: v loňském 
roce prošlo branami výstaviště přes 40 tisíc návštěvníků, kterým své 
služby nabídlo 425 vystavovatelů ze 17 zemí. Letos se navíc po dvou 
letech vrací na veletrh s prestižními expozicemi i trojice silných značek 
v oblasti výroby kotlů Buderus, Junkers a Dakon. Vystavovatelé budou 
i tentokrát soutěžit o zlaté medaile Aqua-thermu. AQUA-THERM Praha 
bude jako již tradičně doplňovat zajímavý doprovodný program. Svaz 
podnikatelů v oboru technických zařízení ČR a OKM stavebnictví, TZ 
a TŘ při HK ČR využívá od pořadatele mezinárodního odborného veletr-
hu Aqua-therm nedaleko situovaný PARKHOTEL (Dukelských hrdinů, 
Praha 7) ke konání zajímavých a přínosných akcí: 

Pátý ročník Mezinárodní konference TZB Praha 2006 
(19. a 20. listopadu) 
Hlavní téma – Nové trendy Evropské unie v energetice budov :
1. Směrnice EU o energetické náročnosti budov
2. Směrnice EU o ekodesignu
3. Směrnice EU o službách v energetice
4. Navrhovaná směrnice o vytápění budov obnovitelnými zdroji
5. Zapojení MSP do strukturálních fondů

Odborné semináře:
21. listopadu:  OKM stavebnictví,TZ a TŘ při HK ČR ve spolupráci 

s Československou sekcí Mezinárodní společnosti pro 
sluneční energii pořádají kulatý stůl na téma: Sluneční 
energie v rodinných domech – zkušenosti uživatelů.

22. listopadu:  OKM stavebnictví,TZ a TŘ při HK ČR ve spolupráci 
s ministerstvem průmyslu a obchodu a Českou energe-

tickou agenturou. Operační program průmyslu a inovace 
v letech 2007–2013.

23. listopadu:  Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení a OKM 
stavebnictví,TZ a TŘ při HK ČR pořádají seminář: Úspory 
energií a financování úspor energií třetí stranou.

24. listopadu:  OKM stavebnictví,TZ a TŘ při HK ČR ve spolupráci 
s firmou Direkta Group přednášejí na téma Informace 
ve stavebnictví ( prezentace OKM stavebnictví, TZ a TŘ 
při HK ČR, představení projektu: „Stavebně informační 
centrum, možnosti čerpání dotací se Strukturálních fondů 
EU 2007–2013).

Další doprovodná konference, jež má celkem sedm okruhů a vychá-
zí ze zájmu investorů, developerů, projektantů, dodavatelů systémů 
a v neposlední řadě i koncových uživatelů a bude se konat přímo na 
výstavišti. Okruhy vycházejí ze současného stavu, který panuje v oblasti 
zásobování energiemi a aktuální dizkuse na téma Využití tradičních či 
obnovitelných zdrojů. 

Témata konference TZB 2006

Téma 1: Energeticky účinné, ekologické, alternativní a obnovitelné 
zdroje pro vytápění, chlazení a ohřev TUV v nízkoenergetických domech 
(tepelná čerpadla, plynové kotle, sluneční kolektory, elektrické vytápění 
a chlazení, kogenerace, fotovoltaika, biomasa, palivové články).
Téma 2: Prvky a systémy pro vytápění budov (velkoplošné vytápění 
podlahové, stěnové, stropní, otopná tělesa, konvektory). 
Téma 3: Prvky a systémy pro větrání nízkoenergetických budov (teplo-
vzdušné vytápění, větrání, hybridní větrání, zemní výměník, rekuperace, 
prvky pro řešení přirozeného větrání). 
Téma 4: Prvky a systémy pro obvodové konstrukce nízkoenergetických 
budov (zdiva, sendvičové konstrukce, dřevostavby, zateplovací systé-
my, tepelněizolační hmoty, okna a zasklení, fólie, zimní zahrady, stínící 
prvky, akumulační a Trombeho stěny).
Téma 5: Technologie pro inteligentní domy (vzdálené monitorování 
řízení energetických systémů budov, požární zabezpečení, bezpečnost-
ní služby).
Téma 6: Dodavatelé nízkoenergetických domů „na klíč“.
Téma 7: Energeticky úsporná sanitární a hygienická zařízení budov 
(sprchy, vany, domácí sauny, bazény).

(PR)

Tématem letošního AQUA-THERMU Praha 
bude nízkoenergetická výstavba

Horké téma úspora energií bude jedním z hlavních leitmotivů mezinárodní-
ho veletrhu vytápění, ventilace, klimatizace, sanity a ekologie AQU-THERM 
Praha 2006. Třináctý ročník největší akce svého druhu ve střední Evropě 
proběhne na pražském Výstavišti od 21. do 25. listopadu a Svaz podnika-
telů v oboru technických zařízení ČR spolu s Asociací odborných velkoob-
chodů jsou již tradičně jedni z hlavních partnerů akce.
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Pojem obchodní majetek
Na úplný úvod si musíme říct, že problema-
tika tohoto článku se dotýká daně z příjmů 
fyzických osob.
Zákon o dani z příjmů v §4 odst. 4 zákona 
definuje pro účely tohoto zákona obchodní 
majetek jako souhrn majetkových hodnot 
(věcí, pohledávek a jiných práv a penězi oceni-
telných jiných hodnot), které jsou ve vlastnictví 
poplatníka a o kterých bylo nebo je účtováno, 
anebo jsou či byly uvedeny v evidenci majetku 
a závazků pro účely stanovení základu daně 
a daně z příjmů (daňová evidence). Dnem 
vyřazení majetku z obchodního majetku 
poplatníka se rozumí pak den, kdy poplatník 
o tomto majetku naposledy účtoval, nebo jej 
naposledy uváděl v daňové evidenci.
Dále si musíme uvědomit, že pojem obchodní 
majetek se vztahuje pouze k dílčímu základu 
daně z příjmů fyzických osob podle §7 zákona 
o dani z příjmů (příjmy z podnikatelské nebo 
jiné samostatné výdělečné činnosti). U příjmů 
z pronájmu dle §9 zákona o dani z příjmů 
se majetek nepovažuje za obchodní a v §10 
(ostatní příjmy) se rovněž obchodní majetek 
nevyskytuje. 

Co to znamená?
Pokud poplatník takový majetek (který není 
považován za obchodní) prodá, příjmy jsou 
při dodržení režimu dle §4 zákona od daně 
z příjmů osvobozeny.

Prodej obchodního majetku
Prodá-li podnikatel majetek zahrnutý v ob-
chodním majetku, je příjem z prodeje příjmem 
dle §7 zákona o dani z příjmů. Pokud ale 
poplatník takový majetek před prodejem z ob-
chodního majetku vyřadí, potom je to příjem 
dle §10 zákona o dani z příjmů. Pokud ovšem 
není takový příjem osvobozen – viz dále.

Osvobozené příjmy
Zákon o dani z příjmů v §4, odst 1. písmena a) 
až c) stanoví, že od daně jsou osvobozeny
příjmy z prodeje rodinného domu, bytu, včetně 
podílu na společných částech domu nebo 
spoluvlastnického podílu, včetně související-
ho pozemku, pokud v něm prodávající měl 
bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně 
před prodejem. Obdobně se postupuje také 
u příjmů z prodeje rodinného domu, bytu, 
včetně podílu na společných částech domu 
nebo spoluvlastnického podílu, včetně sou-
visejícího pozemku, pokud v něm prodávající 
měl bydliště bezprostředně před prodejem 
po dobu kratší dvou let, a použije-li získané 
prostředky na uspokojení bytové potřeby. Pro 
osvobození příjmů plynoucích manželům z je-

jich společného jmění postačí, aby podmínky 
pro jeho osvobození splnil jen jeden z man-
želů, pokud majetek, kterého se osvobození 
týká, není nebo nebyl zařazen do obchodního 
majetku jednoho z manželů. Osvobození se 
ale nevztahuje na příjmy z prodeje tohoto bytu 
nebo domu, pokud je nebo byl zahrnut do 
obchodního majetku pro výkon podnikatelské 
nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, 

a to do 2 let od jeho vyřazení z obchodního 
majetku. Osvobození se dále také nevztahuje 
na příjmy, které plynou poplatníkovi z budou-
cího prodeje rodinného domu, bytu, včetně 
podílu na společných částech domu nebo 
spoluvlastnického podílu na tomto majetku, 
včetně souvisejícího pozemku, uskutečně-
ného v době do 2 let od nabytí, a z budou-
cího prodeje rodinného domu, bytu, včetně 
podílu na společných částech domu nebo 
spoluvlastnického podílu na tomto majetku, 
včetně souvisejících pozemků, uskutečněného 
v době do 2 let od jeho vyřazení z obchodního 
majetku, i když kupní smlouva bude uzavřena 
až po 2 letech od nabytí nebo po 2 letech od 
vyřazení z obchodního majetku. Další skupinu 
tvoří příjmy z prodeje nemovitostí, bytů nebo 
nebytových prostor neuvedených výše, pře-
sáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu 
pěti let. V případě, že jde o prodej nemovi-
tostí, bytů nebo nebytových prostor nabytých 
děděním od zůstavitele, který byl příbuzným 
v řadě přímé nebo manželem (manželkou), 
zkracuje se doba pěti let o dobu, po kterou 
byla nemovitost prokazatelně ve vlastnictví 
zůstavitele nebo zůstavitelů, pokud nemovitost 
byla nabývána postupným děděním v řadě 
přímé nebo manželem (manželkou). Osvo-
bození se ale nevztahuje na všechny příjmy 
z prodeje nemovitostí (viz podrobněji zákon). 
Osvobození se dále také nevztahuje na příjmy, 
které plynou poplatníkovi z budoucího prodeje 
nemovitostí, bytu nebo nebytového prostoru, 
uskutečněného v době do pěti let od nabytí, 
a z budoucího prodeje nemovitosti, bytu nebo 

nebytového prostoru, uskutečněného v době 
do pěti let od jejich vyřazení z obchodního ma-
jetku, a to i když kupní smlouva bude uzavřena 
až po pěti letech od nabytí nebo po pěti letech 
od vyřazení z obchodního majetku. V přípa-
dě prodeje pozemku nabytého prodávajícím 
od pozemkového úřadu výměnou v rámci 
pozemkových úprav, se doba 5 let zkracuje 
o dobu, po kterou prodávající vlastnil původní 
pozemek, který byl směněn, a tato doba se 
započítává i do doby, která běží od vyřazení 
směněného pozemku z obchodního majetku. 
A konečně jsou tu příjmy z prodeje movitých 
věcí. Osvobození se zde nevztahuje na příjmy 
z prodeje motorových vozidel, letadel a lodí, 
nepřesahuje-li doba mezi nabytím a prodejem 
dobu jednoho roku. Osvobození se nevztahu-
je rovněž na příjmy z prodeje movitých věcí, 
pokud jsou nebo byly zahrnuty do obchod-
ního majetku pro výkon podnikatelské a jiné 
samostatné výdělečné činnosti poplatníka, 
a to do pěti let od jejich vyřazení z obchodního 
majetku.

Majetek ve společném jmění manželů
Často se v podnikání objevuje majetek ve spo-
lečném jmění manželů. Jak na to? Odpověď 
nalezneme v §7, odst. 11) zákona o dani z pří-
jmů, který stanoví, že jde-li o nemovitost nebo 
movitou věc v bezpodílovém spoluvlastnictví 
manželů, která je využívána pro podnikání 
nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost 
jedním z manželů nebo oběma manžely, 
vkládá tuto nemovitost nebo movitou věc do 
obchodního majetku jeden z manželů. V přípa-
dě, že tuto nemovitost nebo movitou věc má 
v obchodním majetku jeden z manželů, avšak 
je pro podnikání nebo jinou samostatnou 
výdělečnou činnost využívána také druhým 
z manželů, lze výdaje (náklady) související 
s touto nemovitostí nebo movitou věcí, které 
připadají na část nemovitosti nebo movité věci 
využívané pro podnikatelskou činnost nebo 
jinou samostatnou výdělečnou činnost oběma 
manžely, rozdělit mezi oba manžele v pomě-
ru, v jakém ji využívají při své činnosti podle 
odstavců. Příjmy z prodeje nemovitosti nebo 
movité věci v bezpodílovém spoluvlastnictví 
manželů jsou pak zdaňovány u toho z manže-
lů, který měl takovou nemovitost nebo movitou 
věc zahrnutou v obchodním majetku.

Vyřazení majetku z obchodního majetku 
poplatníka
Majetek se pořídí, využívá a posléze i vyřazuje. 
Důvodů pro toto vyřazení může být nekoneč-
ně mnoho. Například skutečnost, že tento 
majetek již nebude poplatníkem využíván 
pro podnikání, ale pouze pro vlastní potřebu. 

Částka 128 ze dne 14. 8. 2006
403/2006 Úplné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investo-
vání, jak vyplývá z pozdějších změn.

Částka 130 ze dne 16. 8. 2006
406/2006 Úplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 
jak vyplývá z pozdějších změn.

Částka 132 ze dne 28. 8. 2006
411/2006 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 199/2004 Sb., kterou 
se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se ruší některé 
vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ 
zboží, ve znění Vyhlášky č. 200/2005 Sb.

Částka 128 ze dne 14. 8. 2006
415/2006 Vyhláška, kterou se stanoví technické podmínky a postup 
při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených 
v nosiči dat cestovního dokladu.

417/2006 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou 
se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokla-
dech, ve znění vyhlášky č. 299/2006 Sb.

Částka 135 ze dne 29. 8. 2006
420/2006 Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2007–2011.

Částka 137 ze dne 31. 8. 2006
428/2006 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 63/2002 Sb., 
o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podpo-
ru hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných 
a druhotných zdrojů.

Částka 138 ze dne 31. 8. 2006
431/2006 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 270/2004 Sb., o způ-
sobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního 
investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílo-
vého listu fondu kolektivního investování.

Vyšlo 
ve Sbírce ..

NAŠE RUBRIKA VÁM OPĚT PŘINÁŠÍ INFORMA-
CE O NOVÝCH ZÁKONECH, VYHLÁŠKÁCH, NA-
ŘÍZENÍCH ATD. VYŠLÝCH VE SBÍRCE ZÁKONŮ 
DO ČÁSTKY 138 ROZESLANÉ DNE 31. 8. 2006. 
VŠECHNY VYDANÉ ČÁSTKY MŮŽETE NAJÍT NA 
INTERNETU NA STRÁNKÁCH MINISTERSTVA 
VNITRA ČR: 
WWW.MVCR.CZ/SBIRKA.

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

Naše minirubrika vám připomíná daňové povinnosti na říjen 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 psaní splnilo svůj účel.

pondělí 2. 10. daň z nemovitostí   splatnost 3. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1000 Kč s výjimkou samo-
statně hospodařících rolníků)

úterý 10. 10. spotřební daň  splatnost daně za srpen (mimo spotřební daň z lihu) 
pondělí 16. 10. silniční daň  záloha na daň za 3. čtvrtletí
středa 25. 10. spotřební daň  splatnost daně za srpen (pouze spotřební daň z lihu)
     daňové přiznání za září (pouze spotřební daň z lihu)

     daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty 
a ostatních (technických) benzinů za září (pokud vznikl nárok) 

  daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za srpen
     souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí 

Daňový kalendář – říjen 2006

Obchodní majetek a daň z příjmů
Nebo je to stav majetku, který se již nevyplatí 
opravovat. Dnem vyřazení majetku z obchod-
ního majetku poplatníka se rozumí den, kdy 
poplatník o tomto majetku naposledy účtoval 
nebo jej naposledy uváděl v daňové evidenci. 

Nedaní se!
Vyřazením majetku z obchodního majetku 
podnikateli nevzniká zdanitelný příjem, pokud 
se jedná o vyřazení pro vlastní potřebu. To 
je hezké, ale dejte si pozor! Koupit každý 
rok např. počítač a následně jej po zahrnutí 
do nákladů nedaňově vyřadit, by asi přitáhlo 

pozornost finančního úřadu s tím, že se jedná 
o zastřený stav, a daň by patrně byla doměře-
na. Tedy – s rozumem.

Závěr
Tento krátký článek vás měl uvést do poměrně 
velmi složité problematiky. Tak složité, že na 
některé otázky není ani shoda mezi odborníky. 
My jsme se dotkli jen několika hlavních oblastí 
s tím, že se k jednotlivým již konkrétněji sta-
noveným okruhům budeme postupně vracet 
v dalších číslech.
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www.komora.cz/pripominkovani zakonu

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!

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské 
soutěže a o změně některých zákonů (zá-
kon o ochraně hospodářské soutěže). 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 368/2001 Sb., kterou se stanoví podrob-
nosti o náležitostech návrhu na povolení 
spojení soutěžitelů.

Prováděcí nařízení vlády k Zákoníku práce:
–  návrh nařízení vlády, kterým se stanoví 

okruh a rozsah jiných důležitých osob-
ních překážek v práci,

–  návrh nařízení vlády o bližších minimál-
ních požadavcích na bezpečnost a ochra-
nu zdraví při práci na staveništích, 

–  návrh nařízení vlády, kterým se stanoví 
odchylná úprava pracovní doby a do-
by odpočinku zaměstnanců v dopravě 
a provádí Zákoník práce.

Návrh vyhlášky Energetického regulačního 
úřadu o kvalitě dodávek plynu a souvisejících 
služeb v plynárenství.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
o kosmetických prostředcích a ruší vy-
hláška o názvosloví ingrediencí kosmetic-
kých prostředků.

Zpráva o činnosti orgánů inspekce práce 
a o stavu v oblasti bezpečnosti práce za rok 
2005.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazate-
lích a hodnotách přípustného znečištění 
povrchových vod a odpadních vod, náleži-
tostech povolení k vypouštění odpadních 
vod do vod povrchových a do kanalizací 
a o citlivých oblastech.

Návrh věcného záměru zákona o sčítání lidu, 
domů a bytů v roce 2011.

Návrh zákona, kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s přijetím zákona 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insol-
venční zákon).

Návrh nařízení vlády o stanovení některých 
podmínek poskytování některých výjimečných 
opatření na podporu trhu s vejci a drůbeží.
 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého 
a dováženého zboží a způsobu sdělování 
údajů o obchodu mezi Českou republikou 
a ostatními členskými státy Evropských 
společenství.

Návrh vyhlášky o veterinárních požadavcích 
na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso 
zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící 
zvěře. 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 54/2002 Sb., kterou se stanoví zdravot-
ní požadavky na identitu a čistotu přídat-
ných látek, ve znění pozdějších předpisů.

Miluše Kohoutková

pripominkovani@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.

Naše firma chce zaměstnávat Američana, který pro nás bude 
pracovat trvale v USA. Musíme tohoto zaměstnance pojistit v České 
republice a odvádět za něj pojistné na sociální zabezpečení?

Podle §3 odst. 2 zákona č. 54/1956 Sb., 
o nemocenském pojištění zaměstnanců, 
v platném znění, zaměstnanci zaměstnavate-
lů se sídlem na území České republiky, kteří 
mají místo výkonu práce trvale v cizině, jsou 
účastni nemocenského pojištění v České re-

publice, jen pokud mají trvalý pobyt na území 
České republiky.
Pokud tedy Američan uvedený v dotazu 
nemá povolen trvalý pobyt v České republice, 
není zde účasten nemocenského pojištění. 
Není proto ani poplatníkem pojistného na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti. Jeho zaměstnava-
tel za něj pojistné na sociální zabezpečení 
v České republice tedy neodvádí. 

40884 – Egypt
Přední egyptská distribuční firma má zájem 
o porcelán pro každodenní použití v domác-
nosti (talíře na polévku a na maso, čajové 
a kávové šálky a talířky, kávové, čajové a jídelní 
soupravy, hrnky, mísy, atd.).

40885 – Belgie
Belgická firma hodlá zadat výrobu os, obrábě-
ní odlitků (vodní pumpy, kryty). Materiál: ocel, 

nerezová ocel, duplex, superduplex. Nejedná 
se o velké série. Dále potřebuje opravy odlitků 
svařováním. Požadavek na svářečský certifi-
kát. Hmotnost 5 až 1000 kg.

40910 – Nizozemsko
Nizozemská velkoobchodní firma spojovacími 
prvky hledá výrobce mosazných matic, dílů z tru-
bek z nerezové oceli (průměr 6 až 23 mm), a dílů 
se spoji mosaz – nerezová ocel (pájení natvrdo).

40926 – Libanon
Libanonská obchodní firma, která dováží 
z ČR do Libanonu a na Blízký východ úspěš-
ně textil, má zájem o další komodity – sklo 
a stříbro ke stolování a hotelový porcelán.

40946 – Francie
Francouzský výrobce gumových těsnicích pro-
filů pro petrochemický průmysl hledá dodava-
tele, který by mohl efektivně vyrábět extruzivní 
(vytlačovací) zařízení podle potřeb firmy. Prvou 

poptávkou firmy jsou ale střihací a zastřihovací 
stroje na gumové těsnicí profily.

41005 – Nizozemsko
Nizozemská obchodní agentura hledá pro 
jednoho velkého zákazníka českého výrobce 
polypropylenových uskladňovacích krabic 
různých velikostí a provedení.

41013 – Belgie
Belgická společnost z oboru průmyslové auto-
matizace, která se specializuje na energetické, 
telekomunikační a speciální projekty, hodlá 
zadat subkontrakty vybraným firmám v ČR 
a v dalších zemích.

Rubriku připravuje: Antonín Zoul,

Hospodářská komora ČR, 

zoul@komora.cz,

telefon: 296 646 353

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

Trestní předpisy, Přestupky 
Aktuální publikace obsahuje úplná znění 
30 předpisů po zapracování všech změn, 
které přijala bývalá Poslanecká sněmovna. 
Předpisy jsou rozděleny do sedmi kapitol: 
trestní předpisy, přestupky (od 1. 7. 2006 
zásadní změny u přestupků proti bezpeč-
nosti a plynulosti provozu na pozemních 
komunikacích), výkon trestu odnětí svo-
body, výkon vazby, probační a mediační 
služba, peněžitá pomoc obětem trestné 
činnosti a rozhodnutí prezidenta republiky 
o amnestiích. 

Ústava ČR, Listina základních práv 
a svobod 
Vedle základních pilířů právního řádu 
České republiky obsahuje tato publikace 
také zákon o Ústavním soudu, jednací řády 
Senátu a Poslanecké sněmovny, zákon 
o Veřejném ochránci práv, kompetenční 
zákon (od října 2005 osmkrát novelizován), 
zákon o státních symbolech a jejich užívání 
a dále všechny ústavní zákony v aktuálním 
znění; celkem 21 předpisů v úplném znění. 

Zdravotní pojištění, 
Zdravotní péče 
Soubor 27 nejdůležitějších předpisů 
z oblasti veřejného zdravotního pojištění, 
zdravotních pojišťoven a zdravotní péče. 
Do publikace byl zařazen nový zákon 
o veřejných neziskových ústavních zdra-
votnických zařízeních. Změnami prošly od 
posledního vydání všechny zákony a řada 
vyhlášek. 

(is)

Daň silniční, Daň z nemovitostí, Daň 
dědická, darovací a daň z převodu 
nemovitostí 
Publikace obsahuje aktuální texty sedmi 
zákonů a vyhlášek; dále obsahuje smlouvu 
mezi Českou republikou a Slovenskem 
o zamezení dvojího zdanění a přehled 
všech platných smluv o zamezení dvojího 
zdanění mezi ČR a dalšími zeměmi. 
Najdete zde také 19 pokynů a sdělení 
ministerstva financí souvisejících s uvede-
nými zákony. 

Konzultace

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONNÝCH NOREM

Můžeme do toho mluvit... 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/obchodni 
kontakty.

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 

Mzda a plat

Dosavadní Zákoník práce platný z éry socia-
lismu se mzdovou problematikou nezabýval. 
Mzda a odměny byly upraveny speciálním 
předpisem zákona č.1/1992 Sb., o mzdě 
a zákonem 143/1992 Sb., o cestovních náhra-
dách. Nyní bude otázka mzdy zahrnuta přímo 
do Zákoníku práce.
V Zákoníku práce se objevuje několik kategorií: 
například minimální mzda. Tu bude nadále 
stanovovat vláda svým nařízením a její základní 
sazba nesmí být nižší než 7955 Kč za měsíc 
nebo 48,10 Kč za hodinu. Další kategorií, a to 
zcela novou, je zaručená mzda. Tou se myslí 
mzda nebo plat, na které vzniklo zaměst-
nanci právo podle zákona, smlouvy, vnitřního 
předpisu, mzdového výměru nebo platebního 
výměru. Vláda může stanovit nejnižší úroveň 
mzdy.

Jak se mzda sjednává? Mzda musí být 
především sjednána, stanovena nebo určena 
před začátkem výkonu práce, za kterou má 
tato mzda příslušet. Zaměstnavatel je povinen 
v den nástupu do práce vydat zaměstnanci 
písemný mzdový výměr zahrnující všechna 
kritéria. Příplatek za práci v sobotu a v neděli 
se stává nárokovým i u zaměstnavatelů v pod-
nikatelské sféře.
Něco jiného než mzda je plat. Plat je peněžité 
plnění poskytované zaměstnavatelem, kterým 
je stát, státní fond, územní samosprávný 
celek, příspěvková organizace nebo školská 
právnická osoba zřízená MŠMT, krajem, obcí 
atd. U platu se využívá odměňování podle 
platových tarifů, kterých je nově 16. S tím úzce 
souvisí výše příplatku za vedení. 

Náhrady poskytované v souvislosti 
s výkonem práce

Kromě klasických náhrad jízdních výdajů, 
stravovacích výdajů či náhrad za ubytování 
se nově upravuje při dlouhodobé pravcovní 
cestě náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena 
rodiny. Ta se vyplácí, trvá-li pracovní cesta déle 
než 7 kalendářních dnů, a to nejdéle jednou za 
4 týdny. Stanovuje se i minimální výše cestov-
ních náhrad.
Konkrétní výši stravného při zahraničních 
pracovních cestách stanovuje zaměstnavatel 
před vysláním zaměstnance na cestu. Pokud 

tak zaměstnavatel neučiní, náleží zaměstnanci 
stravné stanovené zvláštním právním předpi-
sem. 

Odpovědnost za škodu

Odpovědnost za škodu obsažená v novém 
Zákoníku práce je téměř totožná se starou 
právní úpravou. Předpokladem jejího vzniku je 
vznik škody při plnění pracovních úkolů nebo 
v přímé souvislosti s ní. Odpovědnost zaměst-
nance je závislá na jeho zavinění a dalších 
faktorech. Odpovědnost zaměstnavatele je 
vždy objektivní. 
Způsobí-li zaměstnanec škodu z nedbalosti, 
výše požadované náhrady nesmí přesáhnout 
4,5 násobku jeho průměrného měsíčního 
výdělku. Způsobí-li ji však úmyslně, může za-
městnavatel kromě výše uvedené částky po-
žadovat i náhradu ušlého zisku. Zaměstnavatel 
dále odpovídá za věci, které zaměstnanec 
obvykle do práce nenosí, a to nově do výše 
10 000 Kč. Dříve zaměstnavatel odpovídal do 
5000 Kč. 

Právo na informace 

Zaměstnanci mají právo na informace a pro-
jednání. Zaměstnavatel je povinen jednat 
s nimi přímo, nepůsobí-li u něj odborová orga-
nizace, rada zaměstnanců nebo zástupce pro 
oblast bezpečnosti a ochrany zdraví.
Je povinen informovat zaměstnance o své 
ekonomické a finanční situaci, o své činnosti, 
nabídce volných pracovních míst, základních 
otázkách pracovních podmínek apod.
Je povinen se svými zaměstnanci projednat: 
pravděpodobný hospodářský vývoj, raciona-
lizační nebo organizační opatření, zejména 
opatření související s hromadným propouště-
ním zaměstnanců.

Rady zaměstnanců 

V tomto směru se mnoho nezměnilo, ale 
zaměstnanci tomuto tématu většinou nevěnují 
mnoho pozornosti. Potvrzuje se a v mnoha 
směrech se ještě posiluje dosavadní výlučné 
postavení odborů u zaměstnavatele. I nadále 
tedy zůstává vyloučena souběžná existence 
rad zaměstnanců a odborů u jednoho zaměst-
navatele. Přitom rady zaměstnanců zaniknou 
ze zákona v důsledku uzavření podnikové 

kolektivní smlouvy. Ačkoliv Zákoník práce 
umožňuje zvolení rady zaměstnanců jako 
dosud, existují nadále jen sporadicky, i když 
mohou být ustanovovány na mnohem širším 
a demokratičtějším základě než občanská 
sdružení, resp. odborová organizace.

Předpisy upravující problematiku: 
1) zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce
2) zákon č.65/1965 Sb., Zákoník práce 

(Dokončení z předchozího čísla.)

Miroslav Kalous,

autor je právník, působí v oblasti poradenství

V tomto čísle dokončíme problematiku nového Zákoníku práce, který má 
vstoupit v platnost dnem 1. 1. 2007. Zabývat se budeme otázkami odměn za 
pracovní výkon (mzda a plat), náhradami poskytovanými v souvislosti s výko-
nem práce a problematikou odpovědnosti za škodu.

Nejdůležitější změny v novém 
Zákoníku práce

1.  Práva a povinnosti v pracovněprávních 
vztazích mohou být upraveny odchyl-
ně, jestliže to Zákoník práce výslovně 
nezakazuje.

2.  Pracovní smlouva může být nyní uzavře-
na pouze v písemné formě.

3.  Při rozvázání pracovního poměru z tzv. 
organizačních důvodů má zaměstnanec 
právo na trojnásobek průměrného platu, 
při odstupném ze zdravotních důvodů 
má právo na 12 násobek průměrného 
platu.

4.  Dohody o pracích konaných mimo 
pracovní poměr mohou být vykonávány 
v rozsahu 150 hodin.

5.  Mateřská dovolená je v délce 28 týdnů, 
u zaměstnankyně se dvěma a více dětmi 
37 týdnů.

6.  Náhradu mzdy nebo platu při pracovní 
neschopnosti zaměstnance platí po 14 
dnech  zaměstnavatel.

7.  Mzda a mzdové předpisy jsou sou-
částí Zákoníku práce. Mzda musí být 
sjednána před nástupem do práce nebo 
nejpozději v den nástupu do práce.

8.  Zavádí se nový institut náhrada jízdních 
výdajů k návštěvě člena rodiny.

9.  Zaměstnavatel odpovídá za věci, které 
zaměstnanec obvykle do práce nenosí 
až do výše  10 000 kč.

Koncesní zákon s komentářem
Vladimír Horálek, 
Linde, 260 Kč

Publikace je jednou z prvních vydaných v České republice o veřejně soukromých partnerstvích (PPP) a jejich 
právní úpravě v českém právu – Koncesním zákonu. Struktura je uspořádána tak, aby její obsah byl použitelný 
pro praxi veřejných zadavatelů, ale využít ji mohou i dodavatelé a případně finanční instituce. V úvodu knihy na-
leznete obecný výklad pojmu PPP, který naznačuje očekávané problémy v ČR při realizaci a popisuje působnost 
institucí v této oblasti. V závěru naleznete důležité obsahové náležitosti koncesní smlouvy pro praktické využití.

Organizace soudnictví a právní služby
Ilona Schelleová a kolektiv
Alfa Publishing, 299 Kč

Aktuální pohled na současnou podobu českého soudnictví, advokacie a notářství je obsahem této knihy. 
Poskytne i nejširší veřejnosti všechny základní informace o možnostech právní služby v českém prostředí. 
Seznámí s pojmy, které se běžně užívají a jsou uplatňovány při jednáních. Ani legislativa týkající se daňových po-
radců, která je v tržní ekonomice a v současném boomu finančního poradenství velmi žádaná, nebyla v publikaci 
opomenuta.

Obě publikace si můžete objednat elektronicky v naší redakci na e-mailové adrese sanchezova@komora.cz, kde vám zajistíme zaslání vybraných 
titulů na dobírku.

Neznalost neomlouvá
aneb Každý máme tajemství

Trápí vás ochrana osobních údajů a stále častější 
průniky různých subjektů do vašeho soukromí? 
Nevíte, jaká jsou vaše práva a povinnosti v oblasti 
ochrany soukromí? Pokud vaše odpověď na obě 
otázky zní ano, doporučujeme sledovat nový tři-
náctidílný seriál „Neznalost neomlouvá aneb Kaž-
dý máme tajemství.“

Zpívající právník Ivo Jahelka je průvodcem so-

botního televizního seriálu věnovaného ochraně 

osobních údajů.

V posledních týdnech a měsících se v médi-
ích objevují stále častěji články vztahující se 
k problematice ochrany soukromí. Ať již se 
jedná o vydávání nových cestovních dokladů, 
které obsahují biometrické údaje, či kamerové 
systémy, které nás v centrech měst sledují 
téměř na každém kroku. Otázku, co všechno 
patří do našeho soukromí a kam až nechá-
me zajít subjekty, které se snaží do našeho 
soukromí vstoupit, si musí zodpovědět každý 
jedinec sám. Ochrana osobních údajů je sice 
zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., v plat-
ném znění, avšak poměrně často se můžeme 
setkat s tím, že dochází ať již z neznalosti, či 

záměrně k narušování tohoto zákonem zaru-
čeného práva na ochranu soukromí. I proto se 
Úřad pro ochranu osobních údajů rozhodl tuto 
problematiku více přiblížit a rozšířit obecnou 
znalost o tom, jaká práva, ale také povinnosti 
přináší zákon o ochraně osobních údajů. (po-
zorným čtenářům jistě neuniklo téma letního 
dvojčísla Komory.cz. věnované právě ochraně 
osobních údajů.)
Ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních 
údajů s Českou televizí a Beny TV vznikl tři-
náctidílný seriál, který zábavnou formou sezna-
muje např. s tím, kdo po nás může požadovat 
naše osobní doklady, jaká pravidla platí pro 

nakládání s osobními doklady, ale také třeba 
to, jaké nebezpečí nám hrozí, když osobní 
doklady ztratíme. Také vás někdy ze spánku 
budí strašidelné sny o tom, jak jste ztratili svůj 
občanský průkaz a zanedlouho vám přišel do-
poručený dopis s požadavkem, abyste uhradili 
splátku za zboží, které jste si nikdy nekoupili? 
Jedna z části seriálu nastíní, jaká rizika jsou se 
ztrátou osobních dokladů spojena, a poradí 
vám, jak postupovat, když už taková situace 
nastane.

(is)

Foto: archiv České televize
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DOTAZY

Vybrali jsme jeden ze zajímavých dotazů 
z databáze InMP a uvádíme i jeho řešení.
Malá firma s 25–49 zaměstnanci se za-
bývá výrobou elektromotorů, generátorů 
a transformátorů, výrobou nožířských 
výrobků, nástrojů a železářských výrob-
ků. Firma ČEZ vypíná v pracovní době 
elektrický proud, čímž způsobuje firmě 
vysoké statisícové ztráty. Existuje zákon, 
kterým by se mohla firma bránit?

Žádost o náhradu škody

Lze-li způsobenou škodu přesně vyčíslit, 
může se tazatel u společnosti ČEZ domáhat 
její náhrady. První krok, který je třeba udělat, 
je zaslání žádosti firmě ČEZ o náhradu škody 
způsobené nedodáním elektrické energie. 
Kontaktní adresa je ČEZ, a. s., Duhová 2, 
140 53 Praha 4.

Soudní cestou

V případě, že ČEZ nebude na tuto žádost 
reagovat kladně, můžete podat u soudu ža-
lobu o náhradu škody způsobené nedodáním 
elektrické energie. Pro potřeby soudního řízení 
by bylo vhodné, nechat si k prokázání vzniklé 
škody vypracovat znalecký posudek v oblasti 
dodavatelsko-odběratelských vztahů. 

Uvádíme některé z úspěšných příkladů 
podnikání s InMP.

Nové květinářství

Na RM Náchod se obrátila polská podnikatel-
ka Irena Chabierska, která vlastní květinářství 
v Polsku a chtěla si otevřít novou prodejnu 
v České republice. Poprvé se obrátila s dota-
zem, zda existuje přehled o volných pro-
storách k podnikání v Náchodě. Informace 
o prostorách se dostavily obratem.
Aby byla splněna podmínka živnostenského 
zákona, totiž přítomnost česky mluvící osoby 
v prodejně, rozhodla se podnikatelka ve svém 
novém obchodu zaměstnat prodavačku 
květin. Ve spolupráci s úřadem práce proběh-
lo výběrové řízení a podnikatelka si vybrala 
vhodnou uchazečku. 
Při další návštěvě poprosila o pomoc při 
navazování obchodních kontaktů. Byla 
dojednána schůzka s majitelem pohřební 
služby v Náchodě za účelem nabídky zajištění 
květinových výzdob na pohřbech. Podnika-

telé se dohodli na vzájemné spolupráci, která 
úspěšně pokračuje.
Obchod s květinami je již velmi dobře znám 
a má mnoho spokojených zákazníků.
Tento případ je důkazem, že informační místa 
podnikatelům významně pomáhají. Od doby 
zahájení projektu jsme poskytli pomoc řadě 
podnikatelů v jejich začátcích. 

Andrea Hofmanová, RM Náchod

InMP a přístupová cesta

Živnostník vlastní pilu v malé obci v okre-
se Brno-venkov. K pile vede pouze jedna 
přístupová silnice, která je ve velmi špatném 
technickém stavu. Obec chtěla tuto vo-
zovku znepřístupnit značkou zákaz vjezdu. 
Podnikatel se proti rozhodnutí obce bránil, 
ovšem ta trvala na svém původním stano-

visku. Podnikatel tedy usiloval alespoň o to, 
aby pod značku zákaz vjezdu byl přidán 
dodatek: s výjimkou vozidel jedoucích na pilu. 
U starosty s požadavkem neuspěl. Dozvěděl 
se, že zastupitelstvu obce nebyla tato mož-
nost předložena ani k projednání. Podnikatel 
se s problémem obrátil na pracovnici RM 
v Židlochovicích. Stávající zákazníci by totiž 
raději zvolili konkurenční pilu, protože by jinak  
k jeho pile objížděli celou obec. Ve spolupráci 
se zaměstnankyní InMP byla celá záležitost 
předána na Okresní hospodářskou komoru 
Brno-venkov. Vedení zjistilo na obecním 
úřadě konkrétní námitky starosty a problém 
se znovu dostal k projednání. Nakonec se 
OHK Brno-venkov, zastupující podnikatele, 
dohodla, že dopravní značku oznamující 
zákaz vjezdu opatří cedulí zaručující výjimku 
pro klienty pily.
 

Ludmila Listová, InMP Židlochovice

Váš příběh...

Export do třetích zemí
• Máme nabídku exportovat do Thajska 
zboží (jedná se o elektronickou sou-
částku) a rádi bychom ji přijali a obchod 
realizovali. Nyní je export jednorázový, ale 
později bude možná pravidelný.
Abychom mohli tento obchod uzavřít, mu-
síme vědět, co vše a kde je potřeba vyřídit 
a doložit (dokumenty, poplatky apod.). 
Prosím o odpověď.

Typické řešení takových dotazů vznesených 
na Informační místa pro podnikatele (InMP) 
obsahuje odkaz na portál s názvem Market 

Access Database (http://mkaccdb.eu.int), 
který mimo jiné umožňuje uživatelům zdarma 
získat informace o vstupních podmínkách na 
trhy nečlenských zemí EU.

• S ruským partnerem jednáme o dodáv-
kách zemědělských technologií. Potřebuji 
vědět, zda kromě certifikátu GOST R mu-
síme mít nějaké další certifikace týkající 
se zmíněného předmětu obchodu, které 
od nás obchodní partner v Rusku může 
třeba v budoucnu požadovat, a hlavně, 
jak tyto certifikace získat.

Pokud obchodní partner klienta Informačního 
místa pro podnikatele požaduje certifikát o pů-
vodu zboží, je odkázán na certifikační oddělení 
hospodářské komory (certifikaty@komora.cz).
Pro podrobnější informace lze vždy kon-
taktovat nejbližší Regionální exportní místo 
(REM) Hospodářské komory ČR a agentury 
CzechTrade (schéma níže).

Kateřina Petrů a Karol Seneši

Příručka Informačních míst pro 
podnikatele Obnovitelné zdroje energie

Z hlediska udržitelného rozvoje jsou obnovi-
telné zdroje energie jediným východiskem, tak 
jako byly po celou dobu existence lidstva, kro-
mě posledních zhruba dvou set let.
Další z řady příruček vydávaných Informačními 
místy pro podnikatele jako příloha časopisu 
Komora.cz se týká problematiky obnovitelných 
zdrojů energie. Volili jsme toto téma především 
s ohledem na mezinárodní odborný veletrh 
AQUA-THERM konaný ve dnech 21.–25. 
listopadu 2006 na pražském Výstavišti.

Úvodní kapitola příručky přináší definici 
obnovitelných zdrojů energie a informuje 
o výhodách či nevýhodách jejich využívání, 
v další kapitole jsou již podrobně popisovány 
jednotlivé zdroje energie od vodních toků přes 
energii větrnou, solární či geotermální až po 

využití biomasy. Ve zbývajících částech pří-
ručky naleznete informace o dané legislativě, 
hodnocení ekonomické efektivnosti investic 
a jejich financování. 

Věříme, že vás téma alternativní energie za-
ujme a inspiruje k dalšímu zvyšování konkuren-
ceschopnosti vaší firmy.
S listopadovým číslem máme v úmyslu vydat 
novou příručku týkající se veřejných zakázek. 
O témata, která by vás zajímala a která vás při 
podnikání nejvíce pálí, se s námi podělte na 
e-mailové adrese inmp@komora.cz.

MJ

Informační místo pro podnikatele spolupracuje při řešení dotazů týkajících se exportu s REM nebo zelenou linkou proexport.
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PODNIKÁME S InMP

Informační místa pro podnikatele a Centrální registrační místa

Vstupte do podnikání s námi!

Nejste spokojeni v práci? Nebo jste ji ztratili? Chcete realizovat 
své sny a stát se nezávislými?
 
Ať už vás k rozhodnutí začít podnikat vedou jakékoliv okolnosti, je třeba 
se vždy na tento krok odpovědně připravit a nevstupovat do podnikání 
jako „do černé díry“. 

Vstup do podnikání 

Informační místa pro podnikatele připravují jako pomůcku při tomto 
„běhu na dlouhé trati“ publikaci nazvanou Vstup do podnikání. Po vy-
mezení základních pojmů vám tento „manuál“ pomůže při rozhodování 
o založení podniku, seznámí vás s výhodami a nevýhodami jednotlivých 
forem podnikání a detailně vás provede postupy jejich vzniku včetně 
informací o získání živnostenského oprávnění, zdravotním pojiště-
ní, sociálním zabezpečení, důchodovém a nemocenském pojištění, 
daňové registraci či pracovněprávních vztazích. Dokument nezapomíná 
ani na přístup k finančním zdrojům a podporu malých a středních firem 
a přináší užitečné odkazy k této tématice.
V databázi Informačních míst pro podnikatele je evidován bezpočet 
reálných dotazů a problémů podnikatelů, které narážejí na složitost 
a nepřehlednost právní úpravy podnikání, ať už jde o zákon o regis-
tračních pokladnách, o nemocenském pojištění či o Zákoník práce. 
Přípravou odborných příruček na různá témata podnikatelské praxe se 
snažíme snižovat nejistotu především malých a středních podnikatelů či 
osob teprve se na vstup do podnikání připravujících. 

Informacemi vybavený začínající podnikatel přicházející na Cen-
trální registrační místo šetří jak čas pracovníků živnostenských 
úřadů, tak především čas svůj.

• Jsem registrovaný na úřadu práce a chci začít podnikat v oboru sprá-
va nemovitostí na živnostenský list. Kde najdu potřebné informace?

• Jak založit živnost?

•  Od 1. srpna by měl fungovat jednodušší systém spočívající v tom, že 
stačí přijít na živnostenský úřad a vše mi tam vyřídí. Chtěla bych se ze-
ptat, jestli to opravdu tak funguje, nebo musím obíhat OSSZ, matriku, 
FÚ pořád sama? Jsou tato místa zřizována na všech živnostenských 
úřadech nebo jen ve vybraných lokalitách?

•  Zařizuji si živnostenský list. Jaké další úřady musím kontaktovat, kde 
všude mám svou živnost ohlásit?

•  Doslechl jsem se, že od měsíce srpna se nemusí již běhat po všech 
možných úřadech a všechno se vyřizuje jen na jednom místě, a to na 
živnostenském úřadu. Při žádostech o živnostenský list je to prý to 
samé, úředníci za nás vše vyřídí (trestní rejstřík, doklady z FÚ, OSSZ) 
a na tyto úřady již nemusíme? Co je na tom pravdy? Děkuji.

To jsou typické příklady dotazů, s nimiž se začínající podnikatelé obra-
cejí na Informační místa pro podnikatele v souvislosti s administrativními 
postupy při vstupu do podnikání.

Centrální registrační místa

Součástí projektu „Zjednodušení administrativních postupů při zahá-
jení a v průběhu podnikání“ (ZAP) schváleného v říjnu 2004 je zřízení 
Centrálních registračních míst při živnostenských úřadech, která jsou 
v plném provozu od 1. srpna letošního roku. Jejich cílem je soustředit 
některé úkony při registraci podnikatele v oblasti živnostenského pod-
nikání, které dříve vyžadovaly návštěvu jednotlivých úřadů, do jednoho 
místa. Na všech Centrálních registračních místech může tedy podnika-
tel zároveň při ohlášení živnosti nebo podání žádosti o koncesi rovněž 
učinit oznámení i vůči dalším správním úřadům prostřednictvím tzv. 
jednotného registračního formuláře.

Přehled možných podání na CRM:

Ve vztahu k finančnímu úřadu:
•  Přihláška k daňové registraci pro fyzické/právnické osoby
•  Přihláška k registraci k dani z příjmů fyzických/právnických osob
•  Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty
• Přihláška k dani z nemovitosti
• Přihláška k silniční dani 
• Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny
•  Přihláška k registraci – odštěpné závody a provozovny
• Přihláška k dani z příjmů jako plátci: 
 a)  daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků
 b) daně z příjmů vybírané zvláštní sazbou daně
 c) zajišťující daň

Ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení:
•  Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti OSVČ
•  Přihláška k důchodovému a nemocenskému pojištění OSVČ

Ve vztahu k úřadu práce:
•  Hlášení volného pracovního místa resp. jeho obsazení (týká se jak FO, 

tak PO)

Ve vztahu ke zdravotní pojišťovně:
•  Oznámení pojištěnce (FO) o zahájení (ukončení) samostatné výděleč-

né činnosti

Navíc již nejsou od podnikatelů, pokud je sami nedoloží, vyžadovány 
některé informace, které již existují v databázi jiného orgánu státní 
správy nebo instituce, jako například výpis z rejstříku trestů či proká-
zání bezdlužnosti vůči finančním úřadům a České správě sociálního 
zabezpečení.
Státní správa tak zahájila složitý proces, na jehož konci bude služba pro 
její klienty. Důležitým faktorem úspěchu jsou nejen již provedené legis-
lativní změny, ale i změny v myšlení všech, kteří mají na zjednodušení 
cesty k podnikání zájem. Pracovníkům živnostenských úřadů přibudou 
další úkony navíc, Hospodářská komora ČR a její Informační místa pro 
podnikatele jsou připravena budoucí podnikatele na jejich roli přichystat 
a při podnikání je doprovázet. 

Michaela Janáková

„Malé a střední podnikání je neustálým koloběhem změn. Během na dlouhé 
trati, naplněné bezpočtem úskalí, nástrah a překážek.“

(Zdeněk Mikoláš)

Inteligentní dokumenty 
a formuláře v PDF
PDF – datový formát, který většina z Vás čtenářů zná. Každý z nás se 
s ním setká, pokud dostává nějaké informace mailem nebo si je stahuje 
z internetu. Máme k němu různý přístup, jedni poněkud rozpačitý, druzí 
jej přijímají pozitivně až nadšeně. Ti první se snaží informaci získat a pak 
ji nějak zpracovat nebo využít v jiných programech a je pro ně nepří-
jemné, že soubor s příponou PDF nelze jednoduše editovat. Ti druzí 
naopak tyto vlastnosti zmíněného formátu vítají, to co publikují, nemůže 
nikdo jednoduše měnit a po instalaci prohlížeče (který je zdarma), může 
jejich dokument přečíst každý uživatel počítače. Co to tedy vlastně to 
PDF je, co umožňuje a kde je vhodné je použít?

PDF je datový formát nahrazující papírový dokument a podporující 
takové zacházení a práci s dokumentem, které korespondují s klasic-
kým papírovým dokumentem nebo spisem. Navíc díky tomu, že jde 
o elektronický dokument, může být obohacen o funkce, které klasické 
procesy spojené s papírovými dokumenty rozšiřují a automatizují. Naše 
myšlení, zákony, právo, organizační strukltury, vzájemná komunikace 
mezi lidmi jsou nastaveny na to, že pokud má mít informace nějakou 
váhu, nějaký dlouhodobě, nezměnitelně a bezpečně uložený význam, 
tak ji dáme na papír, podepíšeme a někam pošleme nebo uložíme. 
A totéž chceme od elektronických informací. Navíc ale chceme využít 
toho, že jsou informace v digitální formě a je možno je efektivně zpraco-
vat, na druhé straně máme strach, aby právě díky tomu nebyly zneužity. 
Existují různé technologie výrobců software, řešících tuto problematiku 
v různé míře a na rozdílné úrovni požadovaných parametrů. Jedním 
z takových řešení, které se dnes stávají standardem jak ve veřejném, 
tak i privátním sektoru, je právě PDF. Současné využití tohoto formátu 
jak jej většina z nás zná však neodpovídá jeho možnostem. Pojďme se 
proto na PDF podívat více zblízka.

Co PDF je a co určitě není? Předně hned na začátku odpovězme na 
jednu otázku vznášející se vždy nad diskuzemi o PDF, která zní: „Dá se 
PDF editovat?“ Odpověď je jednoduchá: „Nedá!“, a současně by-
chom měli dodat: „A ani to nemá jít“. Stejně jako když někomu pošlete 
něco na papíře, tak to nemůže změnit, ale může k tomu něco připsat 
(komentáře, poznámky), může část textu zaškrtnout, může vyplnit volná 
políčka (pokud jde o formulář), může přidat razítko, podpis, přiložit další 
papír a spojit do složky, přilepit fotografii atd. A to vše s PDF naopak 
LZE !! Navíc na straně toho, kdo primární dokument nevytváří, ale pou-
ze přijímá, lze všechny tyto úkony provádět v již zmíněném programu 
„Adobe Reader“, který je zdarma dostupný na internetu (mimochodem 
je zjištěno, že jej dnes má instalováno asi 87% uživatelů počítačů na 
celém světě). 

PDF je tedy datový formát reprezentujíci tzv. Inteligentní Dokument. To 
znamená, že v sobě kombinuje vlastnosti jak „statického“ (papírového) 
dokumentu, tak i dynamické interaktivní vlastnosti známé z počítačo-
vých aplikací. PDF soubor má několik vrstev:

•  Prezentační vrstva – umožňuje přenést a předat vysoce profesionál-
ní design dokumentu, nezávisle na aplikaci, ve které byl vytvořen

•  Programová logika – umožňuje vytvářet různé kontroly (např. ve 
formulářích), zajistit propojení s jinými systémy atd.

•  XML transport a schéma – vrstva umožňující přenášet informaci 
mezi systémy a uživatelem nebo mezi systémy navzájem.

Podívejme se nyní na jednu z nejčastějších problematik veřejné zprávy 
a jak ji inteligentní dokument umožní řešit. Tímto tématem je Inteligentní 
formulář – bez přehánění lze říct, že komunikace veřejné správy s ob-
čany a podniky je zajišťována formuláři. Formulář je prostředek, kterým 
veřejná správa publikuje co po druhé straně chce, v jakém kontextu, na 
druhou stranu slouží k získání informací od občanů, které jsou veřejnou 
správou zpracovávány a na jejichž základě zajišťuje veřejná správa 
služby občanům a podnikům. Formulář v PDF umožní:
•  Různé způsoby vyplnění – lze jej vyplnit On-line, při připojení k por-

tálu nebo webu příslušného úřadu, Off-line, dokument si uživatel stáh-
ne do svého počítače a vyplní jej až má potřebné údaje k dispozici. 

•  Různé způsoby zaslání zpět – podle toho, jak je formulář vyplněn, 
může být zaslán úřadu zpět – buď přímo jako PDF dokument, je li vy-
plněn elelektronicky On-line nebo Off- line, papírově pokud je vyplněn 
Off- line, vytištěn a odeslán nebo vytištěn a vyplněn ručně a odeslán.

•  Kontrolu informací a případné výpočty – v průběhu vyplnění for-
muláře mohou být implementovány různé kontroly a výpočty.

•  Elektronicky podepsat vyplněný formulář – na rozdíl od jiných 
technologií, kde jsou podepsána pouze data, zde mohou být pode-
psána spolu s kontextem, ve kterém byla vyplněna.

•  Automatický přenos vyplněných XML dat do informačního systé-
mu úřadu a to jak z elektronicky, tak i z papírově zaslaného formuláře 
(zde pomocí tzv. 2D čárového kódu)

•  Předvyplnění formuláře – po identifikace uživatele mohou být zná-
má data již předvyplněna a potom ponechána nebo změněna.

•  Vytvářet mezinárodně uznávané formuláře – podporované legis-
lativou EU a většiny dalších států. 

•  Připojovat libovolné přílohy k formuláři – tam, kde je potřeba 
informace ve formuláři podložit dalšími dokumenty

Díky PDF formuláři může úřad komunikovat s občanem nebo jiným 
úřadem nezávisle na vybavení jednotlivých subjektů jednoduchými 
prostředky a přitom se všemi parametry zabezpečení, které poskytují 
specializované aplikace. Rozšířenost Adobe Reader dává navíc jistotu, 
že bariéry použití pro kteroukoliv stranu jsou minimální. Technologie 
PDF navíc nijak nevylučuje využívání dosavadních systémů. Naopak, 
rozšiřuje jejich funkčnost o velmi efektivní standardizovanou komunikač-
ní platformu. 

RNDr. Vladimír Střálka

Adobe Systems Incorporated

P.R. článek
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1894 zavládla poptávka po lacy knoflících. 
Podle dochovaných a datovaných vzorkov-
nicových karet výrobců a exportérů se obliba 
tohoto typu soustředila do let 1895–1905. 
Lacy knoflíky se vyznačují širokou kombinací 
povrchových úprav a dekorů. Základní tvar je 
dán sklářskými kleštěmi, je vymáčknut z čirého 
nebo transparentního barevného skla a využívá 
se jeho optických vlastností. Jedinečnost 
tohoto vzorku je v kombinaci mnoha deko-
rů, které umožňují imitovat jiná nákladnější 
zpracování. Lacy knoflíky jsou sběratelsky 
vyhledávaným typem skleněného mačkaného 
knoflíku. V současné době úspěšně oživila 
zaniklou tradici jejich výroby firma H Glass, 
s. r. o. z Hraničné.

Jak tomu bylo se skleněnými knoflíky 
v minulém století?
Počátkem 20. století obchod se skleněnými 
knoflíky upadal. Částečně k tomu přispělo 
otevření moderní továrny na dřevěné knoflíky 
Johanna Schowanka v Jiřetíně. Další příčinou 
poklesu byla silná konkurence výrobců z Ja-
ponska, Číny a Indie, kteří začali vedle perel 
a skleněných kroužků (banglí) vyrábět i knoflíky, 
čímž byl poškozen důležitý odbyt v Asii, a to 
i přesto, že šlo o málo kvalitní zboží. Konku-
rence sílila i v Rusku a v Jižní Americe.
Po první světové válce nastoupila nová kon-
junktura a skleněné knoflíky patřily k nejsta-
bilnější komoditě v období mezi světovými 
válkami. Konkurence nebyla ještě tolik silná 
a neovládala zcela dobře přípravu výroby. 
To bylo důvodem, proč se knoflíky nenapo-
dobovaly tak často jako např. foukané perly. 
Ani plastické hmoty a dřevo nebyly v tomto 
období natolik významné, aby mohly trvale 
a dlouhodobě ohrozit poptávku po skleněných 
knoflících. Zájem tedy určovala móda, která, 
pokud diktovala oblečení z lehkých materiálů, 
nepřála skleněným knoflíkům. Pokles výroby 
nastal v letech 1930–1934 a ve čtyřicátých 
letech 20. století.
Po druhé světové válce se vývoz znovu 
obnovil a v roce 1950 představoval asi 10 % 
celkového vývozu bižuterie. I když se v násle-
dujících letech uplatnila mechanizace v tva-
rování a lemování a zavedly se nové způsoby 
dekorování, výroba skleněných knoflíků 

stagnovala. Jejich podíl na vývozu se snižoval, 
hlavně v důsledku konkurence knoflíků z plas-
tických hmot a změn v odívání, kde převážily 
lehké tkaniny. Výroba skleněných knoflíků se 
soustředila hlavně do n. p. Skleněná bižuterie 
Jablonec nad Nisou, závodu Smržovka nebo 
do podniků v Hraničné a Miletíně u Hořic. Od 
roku 1978 bylo výrobcem i Železnobrodské 
sklo.

A jak je na tom jablonecký knoflík 
v současnosti?
Počátkem 90. let 20. století s rozpadem 
trhu RVHP (obrovské zakázky putovaly do 
Sovětského svazu) ztratila výroba skleněných 
knoflíků hlavní odbytiště. Po privatizaci 
n. p. Skleněná bižuterie se výroba skleněných 
knoflíků, kromě několika menších individuál-
ních výrobců, udržela pouze v Hraničné.  
V současnosti je tamní H GLASS jedinou 
firmou v České republice, která se soustředí 
na ruční výrobu skleněných knoflíků v nejširší 
škále. Knoflíky firmy H GLASS jsou populární 
v mnoha zemích světa.
Dnes je skleněný knoflík především záležitostí 
sběratelskou. V každém státě USA existují 
pobočky National Button Society – společnosti 
sdružující sběratele knoflíků. Knoflíky bývají 
okrajově zastoupeny ve většině muzeí; v Ně-
mecku fungují dvě specializovaná knoflíkářská 
muzea. Významné je v tomto směru i Mu-
zeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. 
Chystaná výstava „Jablonecké knoflíky možné 
i nemožné“ představí návštěvníkům našeho 
muzea v příštím roce tento artikl nejen jako 
nezbytnou funkční součást oděvu, ale i pozo-
ruhodnou uměleckořemeslnou práci minulosti 
a výtvarný detail současné módy. 

Miloslav Vlk,

viceprezident sdružení pro

umělecká řemesla Rudolfinea

Foto: archiv Muzea skla 

a biužuterie v Jablonci nad Nisou

Tradice výroby skleněných knoflíků na Jablonecku v datech

1764 – Ve Smržovce byly vyrobeny jedny z prvních knoflíků.

1835–1845 – Vyrábí se luxusní knoflíky ve stylu Wegwood.

Po r. 1860 – Populární je móda skotských knoflíků.

1864–1868 –  První konjunktura knoflíků, rozmáhá se „knoflíková horečka“ v Jizerských 
horách.

Po r. 1900 – Začínají být vyráběny knoflíky ze dřeva a plastických hmot.

2007 –  Bude otevřena výstava „Jablonecké knoflíky možné i nemožné“ v Muzeu 
skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou (21. 6.–30. 9.). Můžeme se těšit i na 
stejnojmennou publikaci. 

ŘEMESLA

Jablonecký knoflík

Jaká je minulost knoflíků a z čeho se 
zhotovovaly?

Historie výroby knoflíků sahá až do pravěku. 
Lidé, aby se uchránili před zimou, svazo-
vali nebo stahovali jednotlivé díly oblečení 
různými řemínky, tkanicemi a později 
primitivními přezkami. Knoflík patří do 
skupiny spínadel, kam náležejí také 
háčky, jehlice, fibule a mnoho dalšího 

včetně zipů. Knoflíky se nejprve vyráběly 
z kamene, dřeva, pecek, rohů, kostí nebo 

keramiky, ale s poznáním nových materiálů 
a technologií vznikaly i kovové, skleněné, per-
leťové aj. Známe dokonce i knoflíky z papírovi-
ny nebo hedvábí.
Knoflíky byly v rámci jabloneckého skleně-
ného zboží společně s perlami a perličkami 
nejvýznamnější výrobní a exportní komoditou 
a nejvíce podléhaly módním vlnám. V Jizer-
ských horách se s nimi poprvé setkáváme 
v šedesátých letech 18. století. Skutečný 
rozvoj výroby nastal až o sto let později, tehdy 
se dostaly na vrchol zájmu výrobců i exporté-
rů. Výroba skleněných knoflíků využila pestrý 
sortiment skleněných tyčí a různé technologie 
používané pro jiné bižuterní výrobky.

Kde a jakým způsobem se na Jablonecku 
knoflíky vyráběly?
Hlavním centrem výroby byla Smržovka. 
Kolem roku 1699 byla postavena jako součást 
panství sklářská huť, později nazvaná podle 
zakladatele Zenknerova. Jedny z prvních knof-
líků byly zhotoveny na Smržovce v roce 1764. 
Rozmach výroby byl podnícen znalostí mačká-
ní drobných skleněných výrobků (tzv. bižuter-
ních kamenů a perel z tyčového a tyčinkového 
skla pomocí mačkářských kleští) a technologie 
tzv. stolního vinutí skla nad plamenem kahanu 
– lampy. V roce 1780 se vyráběly knoflíky, 
jejichž vršek tvořil skleněný kámen zapuštěný 
do spodní plechové části. Výroba se postupně 

rozšiřovala, tak jak se rozvíjely výrobní tech-
nologie. Do roku 1830 převažovalo tvarování 
vinutím, později se více uplatnilo mačkání 
kleštěmi. Mačkané knoflíky se staly žádaným 
artiklem po roce 1832. V letech 1835–1845 se 
začaly na Smržovce mačkat a lisovat luxusní 
knoflíky ve stylu Wegwood (lisované knoflíkové 
kameje), v roce 1860 vznikla zase móda tzv. 
skotských knoflíků složených z ozdobného 
křišťálového kamene podloženého pestrým 
papírem natmeleným na plechový spodek.

Ve které době dochází k největšímu 
rozkvětu výroby?
Po roce 1864 přišlo období velkého zájmu 
o toto zboží a Jizerské hory zachvátila „knoflí-
ková horečka“. Poptávka byla především po 
vinutých knoflících, a výrobcům příslušného 
skla tak nastaly zlaté časy. V tomto období 
uskutečnil svůj první velký obchod podnikatel 
Wilhelm Klaar z Berlína, jehož firma náležela 
počátkem 20. století k největším exportérům 
knoflíků na Jablonecku (firma byla založena 
v roce 1862). Kromě Klaara patřily k největším 
výrobcům a exportérům skleněných knoflíků 
jablonecké firmy Gebrüder Mahla, Jacob H. 
Jeiteles Sohn, Gustav Strauss & Co. (později 
Alexander Strauss & Co.) a rafinerie Gebrüder 
Feix v Albrechticích v Jizerských horách. 
V letech 1878–1885 jablonečtí výrobci do-
dávali na světové trhy nepřeberné množství 
knoflíků, z nichž (v některých případech) vytvá-
řeli v pravém slova smyslu i malý šperk. Zboží 
z Jablonecka postupně získalo na světových 
trzích významné místo. Po roce 1886 však 
zájem o skleněné výrobky načas opadl. Mnozí, 
zejména velkovýrobci, zkrachovali a svoje to-
várny, vybudované v době konjunktury, museli 
převést na jinou výrobu. Nový rozmach se 
objevil až na sklonku století.
V devadesátých letech 19. století konjunk-
tura výroby kulminovala. Na podzim roku 

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou vlastní a spravuje jednu 
z největších a nejkurioznějších sbírek na světě. Jde o soubor obsa-
hující několik set tisíc jedinečných knoflíků na pracovních (evidenč-
ních) vzorkovnicích a na exkluzivních vzorkovnicích knoflíků, které 
byly určeny pro obchodní cestující nebo k prezentaci pro nakupující 
obchodníky. Sbírka dokumentuje knoflíky od 19. století až po součas-
nou výrobu, zahrnuje ukázky z rozličných materiálů, avšak převažují ty 
skleněné. Kurátorkou muzea je Olga Prynychová, která nás zasvěceně 
uvedla do říše tohoto uměleckého řemesla.

Ukázky z exponátů Muzea skla a bižuterie 

v Jablonci nad Nisou
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Závěrečná fáze výzdoby.

Království barev a tvarů, to je vzorkovna.

REPORTÁŽ

dvanáct ozdob jsme poslali poštou, vše došlo 
v pořádku,“ vzpomíná na neobvyklé přání 
drobné odběratelky, kterou tento balíček vyšel 
odhadem asi na 750 Kč.

Konkurence a kopírování

Po roce 1989 existovali v Čechách tři velcí 
výrobci vánočních ozdob a jeden na Sloven-
sku. Konkurence ucítila, že výroba stoupá. 
„Chodili po drogeriích, kupovali před Vánocemi 
naše ozdoby a přetahovali nám lidi,“ popisuje 
předseda, jak konkurence překopírovala vzory, 
trošku je poupravila, a tím pronikla na trh. 
Ozdoby se stávají i tzv. doplňkovým artiklem. 
Pokud je například třetina kontejneru mířícího 
z Asie prázdná, obchodník nakoupí vánoční 
ozdoby, protože „ty se z Česka také vozí“, aniž 
by je vlastně původně chtěl. Z Číny se vozí 
ozdoby převážně do průměru šest centimet- 
rů, větší zboží tam zůstává, aby obchodníci 
nevezli na lodích samý vzduch. Technologické 
vybavení i náměty a dekory dodali Číňanům 
Němci. „Největší německý výrobce, firma 
Krebs, se dostal do potíží v polovině 90. let, 
kdy se nám začalo dařit, zatímco on postupně 
upadal. Proto kvůli levné pracovní síle přesunul 
výrobu na Ukrajinu a do Asie,“ vysvětluje 

Šorma. Stále sílící konkurence využívá levnou 
pracovní sílu nejen v Asii, ale i třeba v Bulhar-
sku, Rumunsku či na Ukrajině. Vyrábí nejen 
skleněné, ale často i umělohmotné zboží. Vy-
tlačují tím družstvo v té nejnižší cenové relaci.
„Zhotovíme vzorkové zakázky na naše vlastní 
náměty, ale konkurence si nechá zboží vyrobit 
někde jinde,“ říká předseda a dodává, že 
se tomu nedá zabránit. „Kupovat ochranné 
známky se nám nevyplatí, nedoplatili bychom 
se při tak velkém množství zboží. Oni navíc 
nepatrně pozmění vzor a hned je to jiný artikl,“ 
říká trochu posmutněle muž, který má své 
řemeslo evidentně rád.

Křehké království je v krizi

Po 11. září 2001 ubylo objemu výroby pro 
zákazníky v USA. V Americe budovali atomové 
úkryty, místo pěkných věcí na Vánoce kupovali 
především protichemické a zdravotní vybavení 
pro rodinu. Němci si zase pořizovali trvanlivé 

potraviny, jako byli zvyklí za válečných let.
Evropané upřednostňují stále více strojní skle-
něné koule nebo levnější dekorační artikly ze 
skla nebo i z jiných materiálů z Dálného výcho-
du. Výroba začala klesat. Kdysi mělo družstvo 
brusírnu skla i učňovské středisko, pak si je 
převzal kraj. Letos učiliště v Úpici končí.

Současný předseda proto krátce po svém 
nástupu po projednání s úřady práce zavedl 
sezonnost. Část zaměstnanců pracuje od 
března do konce října, zbývající čtyři měsíce 
jsou na podpoře. „Myslel jsem si, že to druž-
stvo zachrání a že výroba nebude dále klesat,“ 
říká Miroslav Šorma. Úřad práce přislíbil, že 
pracovníky družstvu zachová. Dohodě pravdě-
podobně výrazně napomohlo, že úřad práce 
zkoušel dělat v tomto oboru i rekvalifikační 
kurzy a ověřil si vysokou nákladovost a časo-
vou náročnost pro dosažení základního umu 
zdejších pracovníků, kteří, aby uspěli v těchto 
profesích, musí mít v genech i cit pro umě-
leckou tvořivost a především také trpělivost. 
Výchova zručného foukače trvá minimálně rok 
a „opravdového“ foukače až pět let, malířky 
o něco méně.  Zavedení sezonnosti vydrželo 
však bohužel jen tři sezony. 
Nyní se zkracuje výrobní etapa z deseti měsíců 
na sedm, a to od března do září, v letním 
období nestačí kapacity, klesá odbyt.
Dříve mělo družstvo šestnáct provozoven, nyní 
jich má pět a další dvě se ruší.
Nejvyšší obrat v divizi vánočních ozdob, kolem 
300 milionů Kč, mělo družstvo v „magickém“ 
roce 2000. Loni činil obrat kolem 102 milionů. 
Ještě před několika lety v družstvu stále před-
pokládali, že výroba rozhodně nespadne pod 
100 milionů Kč. Letos nastal další znatelný 
propad, odběratel přislibuje zakázky na výrobu 
v roce 2007 ve výši 65 milionů Kč, což je 
oproti roku 1993 pouhá třetina. V objemu se 
výroba vrací zpět někam do roku 1993.

Skutečnost nyní překonává i ty nejčernější 
myšlenky. Nikdo neví, jak se bude výroba 
vyvíjet dál a jaký osud čeká několik stovek lidí 
existenčně závislých na své práci.

Důležité je pomoci včas

Družstvo drží už čtyři roky stejnou cenovou 
hladinu, přesto bylo nutné výrobky každoročně 
zdražovat kvůli posílení koruny. Nic nové-
ho zde nebudují, neinvestují, opravují jen to 
nejnutnější. 
Pokud se výroba udrží, zůstanou zde asi jen 
speciality, dražší zboží větších rozměrů, které 
si kupuje mnohem méně lidí.
Zatím to vypadá, že se družstvo bude pos- 
tupně rušit. Na zahájení nového výrobního 
programu nejsou prostředky a za dané situace 
družstvu žádný peněžní ústav úvěr neposkytne.
Předseda proto hledá práci pro 100 až 150 lidí 
celoročně. „Potřebovali bychom už rozjetou 

výrobu, kooperovat s nějakým partnerem. 
Výroba ozdob je o šikovnosti a preciznosti,“ 
vysvětluje svou představu spolupráce Miroslav 
Šorma, jenž hledá podobnou výrobu, která 
potřebuje řádně odvedenou práci. Jeho snaha 
zkontaktovat automobilový průmysl zatím 
nepřinesla konkrétní výsledek.
V družstvu pracuje i několik hendikepova-
ných pracovníků, neboť zde jsou práce, které 
mohou tělesně postižení lidé vykonávat. 
„Máme tady sociální cítění, na lidi bez práce 
doléhá deprese. Snažíme se hendikepovaným 
spoluobčanům najít práci a vyjít jim vstříc,“ říká 
předseda, který například zaměstnal manžela 
pracovnice družstva, jenž oslepl poté, co mu 
vápno vypálilo oči. „Po deseti letech nyní půjde 
na operaci, pokud se zdaří, bude částečně vi-

dět,“ říká předseda, jemuž není lhostejný osud 
zaměstnanců, z nichž řada pracuje v družstvu 
celý svůj život.

Doba se sice vyvíjí, know-how prodávají někte-
ří soukromníci bez mrknutí oka lacino do Asie 
a místo zlatých českých ručiček najímají dříče 
Ukrajince, kteří pracují i načerno. Ale předseda 
je férový člověk. Duševní majetek družstva 
stále existuje. Jsou to zdejší obyčejní lidé, kteří 
tvoří hodnoty a udržují tradici – za minimální 
mzdu určenou státem. Ospalý hlídač, důchod-
ce, bere stejnou odměnu jako leckterá dělnice, 
která fouká. Nelze se ubránit pocitu, že to je 
stát, který zde zaspal. Podporuje především 
zahraniční investory, ale jakoby ho nezajímal 
drobný český výrobce.

Táňa Švrčková 

s přispěním Petry Kozlíkové

Foto: autorky

Koule se postříbřují pravým stříbrem.
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Než zazvoní zvonec...

Jak vzniká vánoční ozdoba

Nechali jsme se předsedou družstva Mirosla-
vem Šormou pozvat na exkurzi do provozovny. 
Společně s ním míjíme sklad surovin s dlouhý-
mi skleněnými trubicemi a vcházíme do první 
části výrobny, kde stojí jediné dva stroje. „Když 
po revoluci narůstala poptávka, výroba se 
nestíhala. Proto družstvo zakoupilo automat 
z Německa. Ten zpracovává základní výrobní 
surovinu – odtažek, ze kterého se vyfukuje 
další tvar,“ popisuje předseda. Odtažek lze 
však použít jen na základní způsob foukání 
ozdob, veškerá další výroba (např. ve formách) 
je ruční.

Mužů je zde jako šafránu, celkově v družstvu 
pracuje přes 90 procent žen. Zaměstnankyně 
se v osmihodinové směně věnují jedné činnosti 
– té, na kterou jsou nejšikovnější. Teoreticky 
ale musí zvládnout všechny fáze výroby. Ve 
foukárně ženy se sluchátky na uších vytvá-
řejí nad kahanem první skleněné tvary, které 
ve stříbřírně získají redukcí roztoku pravého 
stříbra kýženou barvu. „Sklo, většinu posypů 
a barvy bereme z Německa, ale u stříbra jsme 
se vrátili k českému výrobci. Německý již ne-
splňoval původní kvalitu, kov černal,“ vysvět-
luje Šorma a ukazuje nám keramické formy 
k foukání formových výrobků.

Základního barevného tónu se budoucí ozdoba 
dočká ve smáčírně, kde nás doprovází všudy-
přítomná vůně laku. Ve vzorkařské dílně po-
zorujeme malířky-vzorkařky, které přenášejí na 
ozdoby první motivy. Každá pracovnice má na 
starosti pouze jednu danou kresbu. Překvapuje 
nás lehkost, se kterou vznikají jejich dílka. Při 
dekorování ženy přidávají ozdobě zlatý, stříbrný 
či jinak barevný poprašek. Několik druhů ozdob 
najednou se vytváří v malírně. Každá baňka či 
ozdoba získává ohromující lesk. Závěrečná část 
celého výrobního procesu je balení ozdob do 
bílých krabic s křížovou mřížkou nebo do okén-
kových krabic s průhledným víčkem. Pokud 
má zákazník zvláštní přání na motivy či balení 
ozdob, lze těmto přáním vyhovět.

Nejkrásnější místnost, která vypadá jako malé 
zimní království, je vzorkovna. Vystaveno je 
zde několik vánočních stromečků a nespočet 
ozdob. „Katalog nemáme, evidujeme přes 80 
tisíc artiklů, z toho je ročně v oběhu přibližně 
do 20 tisíc,“ počítá předseda Šorma a vy-
světluje, že vánoční zboží podléhá trendům. 
„Řídí se to vše módou, proto nejsme schopni 
katalog vůbec udělat. Můžeme vydat leda 
katalog základních tvarů, a ten je na interne-
tu,“ dodává. Vyzdobit středně velký, zbrusu 
nový stromeček vyjde na 3 až 3,5 tisíce Kč. 
„Tolik peněz moc lidí nedá a dokupují ozdoby 
po několika kouscích. O Vánocích většina 
utrácí hlavně za dárky pro své blízké,“ uvažuje 
předseda. Ozdoby lze zakoupit přímo na místě 
v prodejně. 

Výroba a zákazníci

Družstvo Vánoční ozdoby bylo založeno v roce 
1931, letos v červenci mělo 75. výročí vzniku 
a v současnosti zde pracuje 390 zaměstnanců 
v hlavní výrobní sezoně, v zimě, mimo sezonu, 
okolo 280 lidí. Předseda Miroslav Šorma je 
v družstvu již od roku 1985.
Výrobou je družstvo zaměřeno převážně na 

export, 95 procent zboží jde do zahraničí, pět 
procent je umisťováno na tuzemském trhu, 95 
procent exportu zprostředkovává firma z Jab-
lonce nad Nisou. Přímý vlastní vývoz je asi 
pětiprocentní, a to především do Švýcarska. 

Vyváží se hlavně do Německa, Rakouska, Ho-
landska, méně pak do Skandinávie (věří tam na 
trolly a zdobí hlavně přírodními materiály), do 
Švýcarska a Anglie. V zámoří prodává družstvo 
zboží do Kanady, Austrálie a USA, kam chodí 
vůbec nejdražší kusy: formové výrobky a volné 
tvary větších rozměrů. Z tuzemských zákazníků 
je největším odběratelem velkosklad z Prahy, 
od září pak jezdí do firmy maloobchodníci za 
konkrétním výběrem z nabídky.

Koule pro firmy i domácnosti

Zahraničními klienty pro výrobu propagačních 
vánočních ozdob např. s logem nebo přesně 
specifikovanými motivy jsou například němec-
ké pivovary, cestovní kanceláře nebo luxus-
nější obchodní domy. „Prestižním zákazníkem 
je pro naše družstvo britský obchodní dům 
Harrod’s pro královskou rodinu a pro lordstvo,” 
sděluje předseda. Družstvo ale dostává zakáz-
ky i od tuzemských klientů. Největší zakázku 
měli pro jednoho mobilního operátora, jednalo 
se o několik kamionů propagačních koulí. 
Kromě vánočních kolekcí vyrábějí i velikonoční 
a valentinské variace. Běžně firmy žádají loga, 
novoročenky a propagační předměty k různým 
příležitostem. 

Přestože v družstvu preferují osobní návštěvu, 
firmy mohou nakupovat i přes internet. Klient 
pošle požadavek a vzápětí dostane cenovou 
nabídku. Pokud je zboží přímo na skladě, 
obdrží zákazník zásilku na dobírku do týdne, 
jinak do tří neděl. „Uděláme vše, co si zákazník 
vymyslí, pokud je to technologicky možné,“ 
tvrdí předseda s tím, že téměř jakýkoli ústřední 
motiv lze přenést na kouli. Koule jako základní 
tvar obsáhne cokoli. „Vyráběli jsme třeba 
kuličky pro každého člena rodiny s označením 
mamince, dědečkovi a podobně. Celkem asi 

Vejdeme do prosklených dveří výrobního družstva 
Vánoční ozdoby ve Dvoře Králové a hned v chodbě 
nás uvítá první letošní vánoční stromeček. Nejde 
však o to předehnat konkurenci a komerčně urvat 
zákazníka. V družstvu mají tyto a jiné symboly 
Vánoc celoročně, a navíc všude, kam se podíváte. 
Prohlédněte si tu skleněnou krásu s námi!
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Počátky pěstování a pití vína 
v Čechách a na Moravě
Pokračování seriálu o historii vína 

„Při tom času, když hosté slavně hodujíce 
kratochvilné řeči rozmlouvali, dar od krále 
moravského Svatopluka, prve v té zemi ne-
slýchaný, totiž sud vína výborného velmi veliký 
přivezen.... Služebníci, okusivše vína, divili se 
tomu nápoji, prve v té zemi nikde neslýcha-
ného. Podali knížeti i jiným hodokvasencům, 
všichni ten nápoj chválili a od toho dne nejprve 
v Čechách se víno začalo píti.“
 Kdokoliv pak vína okusil, byl jím nadšen. 
Proto v roce 847 našeho letopočtu nechala 
kněžna Lidmila dovézt z Moravy révu a dala 
jí osázet svahy kolem svého věnného města 
Mělníka. Údajně tak založila první vinice v Če-
chách. 
 O pěstování vína i na jiných místech se zmiňují 
především svatováclavské legendy z první po-
loviny 10. století, staroslověnské legendy i le-

gendy psané latinsky. Kronikář Kosmas uvádí, 
že 20. května roku 1125 „uhodil silný mráz 
a mnoho uškodil obilí všeho druhu, rovněž i vi-
nicím a stromům...,“ což jasně svědčí o tom, 
že se už v 11. století v Čechách víno běžně 
pěstovalo. Listina Břevnovského kláštera 
zaznamenává vinohrady na Bílé Hoře a v okolí 
Prahy, litoměřické listiny z roku 1057 zazname-
návají vinice i v okolí Brandýsa nad Labem, Li-
toměřic, Lovosic, Žernosek, Loun, Mladé Bo-
leslavi a jinde. Většinou to bylo v okolí klášterů, 
protože kněží a mniši víno jednak potřebovali 
k obřadům, jednak k vlastní spotřebě. Mnoho 
dobrého pro pěstování vína udělali cisterciáci, 
kteří se pěstování vína věnovali systematicky 
a ze svých klášterů v Porýní a Burgundsku 
přinesli i na svou dobu moderní technologie 
pěstování vinné révy i sklepního hospodářství. 

Zbraslavská kronika dokládá, že král Přemysl 
Otakar II. dal přivézt sazenice révy z Rakouska 
a osázel jimi kopce v okolí Zbraslavi. Když 
to udělal panovník, chtěli se mu vyrovnat 
i ostatní šlechtici a sázeli také a pěstování vína 
jen vzkvétalo, po roce 1250 zakládala vinice 
i města. O tom, že se pěstování vína stále více 
stávalo ekonomickou záležitostí a že majitelé 
vinic bohatli, svědčí i to, že vinice stále více 
zakládali novodobí podnikatelé z řad měšťanů. 
Už ve 13. století se u nás vyrábělo tolik vína, 
že je bylo možné i exportovat. Prokazatelně se 
tak dělo s víny z Litoměřic, Voděrad, Doksan, 
Přelouče a Prahy.

Kamil Mařík,

člen Asociace sommeliérů

Za první dochovaný – i když ne zcela věrohodný - záznam o nejstarším pití 
vína v Čechách lze považovat kroniku Václava Hájka z Libočan. Bylo to prý 
při oslavě narození Bořivojova syna Spytihněva, na jehož počest nechal 
moravský kníže Svatopluk dopravit sud vína.

ale musím se zeptat lidí, co jim dát, třeba 
zadarmo. Potěší je to, pobaví se a pro mne je 
pochvala někdy milejší než peníze. Důležitější 
je, aby klienti byli spokojení.

Co rád vaříte?
Omáčky – jsem schopen jich uvařit během 
dopoledne i patnáct. Rajskou, znojemskou, 
štěpánskou. Svíčkovou připravuji z plecka – je 
šťavnatější.
Někdy jezdíme vařit s partou kamarádů do 
zahraničí. Pozvání nám zajišťuje ministerstvo 
zahraničních věcí. Vařili jsme v Litvě pro pana 
prezidenta nebo ve Slovinsku a všude propa-
gujeme českou kuchyňi. Je zajímavé, že když 
jsme naposledy vařili pražskou šunku a vytáhli 
ji z kotle celou voňavou, tak se okamžitě vy-
tvořila dvousetmetrová fronta, i zapřísáhlí vege-
taráni přišli ochutnat. 

A doma?
My doma nejíme, manželka pracuje se mnou, 
má na starosti sladkou kuchyni, a tak si dává-
me akorát chuťovky, kyselé rybičky, matjesy, 
sledě...

Text a foto Michaela Solarová

A tady je několik receptů Václava Pštrose

Srnčí kýta s brusinko-smetanovou 
omáčkou

Srnčí kýtu marinujeme v červeném či bílém 
víně, přidáme bobkový list, celý pepř a nové 
koření. Na pánvi rozpustíme máslo s olejem 
a marinovanou kýtu orestujeme. Vyndáme ji 
z kastrolu a do výpeku zarestujeme kořeno-
vou zeleninu (celer, mrkev, petržel a cibuli), 
přidáme srnčí kýtu, podlijeme marinádou 
a zvolna pečeme v troubě. Upečené maso 
opět vyjmeme. Výpek přepasírujeme, 
přidáme hořčici, smetanu, ocet, brusinky 
a osladíme.

Plněná kotleta 
se štouchanými brambory

Nejdříve scedíme kysané zelí, přidáme cukr, 
kuličky jalovce (3  ks na 1 kotletu) a nakrá-
jenou anglickou slaninu. Uřízneme si silnější 
kotletu a vyřízneme v ní kapsu, kterou napl-
níme směsí z kysaného zelí, jalovce a slaniny. 
Naplněné kotlety nejdříve orestujeme na 
sádle a pak je dáme péci do předehřáté 
trouby. Na každou kotletu dáme bobkový list 

a plátek slaniny, aby maso nevysychalo.
Jako příloha jsou vhodné šťouchané bram-
bory s houbami.

Kuřecí prsa na václavkách 
s bramborovými šiškami

Kuřecí prsa nerozklepáváme, jen lehce 
prošpikujeme, osolíme, opepříme. Zprudka 
opečeme do zlatova a vyjmeme. Do výpeku 
dorůžova zarestujeme nakrájenou cibuli, 
přidáme václavky, které orestujeme s cibulí 
a lehce podlijeme kuřecím nebo zeleninovým 
vývarem, až jsou houby poloměkké. Přidáme 
prsíčka, 2 ks pepře, 2 ks bobkového listu 
a dusíme doměkka. Nakonec přidáme čes-
nek, majoránku a podle potřeby dohustíme 
jíškou.
Bramborové šišky opečeme na sádle, 
přelijeme je omáčkou z václavek. Kuřecí prsa 
nařežeme a položíme přes omáčku, ozdobí-
me snítkami čerstvé majoránky.

GASTRONOMIEGASTRONOMIE

Vůně 
české kuchyně

„Zajímavé je, že když někdo u nás rád dobře jí, říká se o něm, že je 
gurmán, což je z francouzského slova gourmand a znamená to člo-
věka, který toho sní velké množství, který se rád cpe, něco jako jed-
lík. Ten, kdo rád jí pro chuť, to je gourmet, nikoli gourmand. Ovšem 
být gurmet neboli labužník neznamená jíst nóbl, kdepak, to zna-
mená vědět, že každé jídlo chce svoje. Nedovedu si představit za 
určitých okolností nic lepšího než třeba salám zabalený v novinách, 
krájený mastným rybářským nožem, a k tomu krajíc vypečeného 
chleba. Pěkně si to posolit a zapíjet to lahvovým pivem... a přímo 
z lahve. A celé se to odehrává na trávě na břehu řeky, prut je ve 
vodě..., kdo tohle umí ocenit, je gurmet...“

Jan Werich

Pan Werich věděl, o čem mluví, protože byl 
opravdovým labužníkem, který miloval ryby, 
drůbež a vůbec dobrou kuchyni, zvláště sta-
ročeskou. Právě o ní jsme si povídali s Václa-
vem Pštrosem, majitelem Restaurace Pštros 
v Praze-Vršovicích.

Je pravda, že zájem 
o staročeskou kuchyni upadá?
Projdete-li se centrem Prahy, setkáte se 
s restaurací italskou, mexickou, francouzskou, 
bulharskou, tureckou. Je to škoda, protože 
česká kuchyně má svou tradici a neměla by 
v našich restauracích chybět. Je sice dost 
náročná po hygienické stránce, zvláště v pří-
pravě omáček, a vstupem do Evropské unie 
se zvýšily hygienické nároky na restaurace. 
Propaguje se rychlé občerstvení, ale my do-
kážeme také rychle připravit dobré české jídlo, 
rychlé omáčky...
 
Česká kuchyně je přece těžká, 
jak ji odlehčit?
Snažím se, aby to moc odlehčené nebylo, aby 
jídlo mělo dobrou chuť, používám smetanu, 
máslo, sádlo. Vařím na kachním, vepřovém 
sádle, když dělám česnečku, tak přidám 
vepřové škvarky a o zákazníky nemám nouzi, 
naopak. Podíváte-li se na čínskou kuchyni, 
tak používají různé sójové omáčky, glutaman. 
Jednou si to můžete dát, ale třikrát za sebou 
už ne. A hamburger či hranolky jsou ještě ka-
loričtější než jídla uvařená na smetaně či sádle.

V čem je kouzlo staročeské kuchyně?
Česká kuchyně je velice bohatá a rozmanitá. 
Podstatné je, abychom využívali všech suro-
vin, které jsou tady, které tady rostou. Jezdím 
do jižních Čech a rád využívám sezonní ovoce. 
Chodím na jeřabiny, trnky, nasuším si je, 
přidám vývar, litr vína, hrst usušených jeřabin 
či trnek, rozvařím je, propasíruji, dochutím 
citronovou omáčkou a sladím medem. Jako 
příloha k masu je to vynikající.
Nebo kolik možností úprav nabízejí brambo-
ry – škubánky, uhlířina, bramborové placky, 
bramboráčky... U nás na jídelním lístku najdete 
nejen borůvkové ovocné knedlíky, ale i uhlířinu, 
chlupaté knedlíky, kulajdu. Česká kuchyně je 
opomíjená, prý není „in“. Známý umělec si ote-
vře restauraci a nabízí mořské plody – langus-
ty, krevety, „zaručeně čerstvé“. Když pojedu 
do Kalifornie, Thajska, určitě tam ochutnám 
mořské plody, které mohou být zaručeně 
čerstvé, ale tady v jižních Čechách? Koli-

krát přijedete do kraje, kde vám nabídnou jídla, 
která se tam vůbec nehodí. V jižních Čechách 
bych chtěl mít na jídelním lístku ryby, zvěřinu, 
budu vycházet z toho, co ten kraj nabízí.

Kde jste se naučil vařit? 
Kuchařem se člověk musí narodit, a učit 
se musí sám. Kuchař by měl chodit mezi 
své zákazníky a ptát se jich. Naladím třeba 
chuťově omáčky dosladka a pak zjišťuji, jak 
jim chutnají. Jsou-li podle nich moc sladké, 
tak je přikyselím, nebo když chtějí jinou chuť, 
okořením je, či jinak přizpůsobím.
Doma mám pět set kuchařek, ve kterých si 
listuji, hledám inspiraci, píši si poznámky. V létě 
na zahradě se hodně griluje, většinou se však 
lidé snaží ušetřit na mase, které nakládají 
nejrůznějším grilovacím kořením. Pak vám 
vznikne něco, co má k chutnému masu hodně 
daleko. Především je to o té surovině, a ne 
o množství koření. Na své malé zahrádce mám 
libeček, křen, cuketu, mátu. Různé bylinky 
– a to úplně stačí k vaření. Vezmete si trochu 
rybízu s angreštem, plody rozmačkáte, přidáte 
med, citronovou šťávu a je to vynikající příloha. 
Nebo než dáte maso na talíř, vezmete pár kře-
nových listů, listy z vína, trochu pomačkáte, aby 
se uvolnila vůně, a pak je dáte pod maso, jednak 
jídlo výborně vypadá a je opravdu vynikající.

Co konkurence?
Nemohu si stěžovat, myslím si, že moje 
práce není jen to, občas něco dobrého uvařit, 
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Dvořákova síň pražského Rudolfina si 25. září připomně-

la den 100. výročí narození Dmitrije Šostakoviče.

Dmitrij Šostakovič zažil ve svém 

životě řadu uměleckých triumfů, 

ale také hlubokých zklamání a ne-

spravedlivých kritických odsudků, 

jak už to u velikánů bývá.

Dmitrij Šostakovič
 
Dmitrij Šostakovič (1906–1975). Narodil 
se v rodině revoltujícího Poláka, v dětství 
zažil nucený exil na Sibiři i emotivní dobu 
obou ruských revolucí, což jistě mělo vliv 
na další utváření jeho osobnosti. V devíti 
letech se začal učit hrát na klavír, o dva 
roky později napsal první klavírní skladby 
poznamenané dobou útlaku. O zcela 
mimořádném hudebním nadání nebylo 
od začátku žádných pochybností. Ve 
třinácti letech vytvořil první orchestrální 
skladbu a byl přijat na petrohradskou 
konzervatoř. Po smrti otce pomáhal živit 
matku a dvě sestry, přijal místo pianisty 
v kině. Ve svých Pamětech si stěžuje, 
že filmová hudba je degradována na 
ilustrativní materiál a že jí jsou vyhrazeny 
dvě výrazové polohy, zoufalství a bez-
mezné nadšení a některá klišé. Na druhé 
straně však při této neradostné práci 
získal velké zkušenosti právě s filmem 
a s hudbou pro film, což velmi dobře 
uplatnil, když později musel komponovat 
hudební doprovody k produkci sovětské 
kinematografie. Takových partitur napsal 
na čtyřicet a později sám nebo někteří 
jeho kolegové z nich vytvořili koncertní 
suity, v nichž je ukryto mnoho cenné 
hudby.

Koncert Beethovenova orchestru 
z Bonnu se sólistou Tarasem Štondou 
a dirigentem Romanem Kofmanem byl 
věnovan stému výročí narození Dmitrije 
Šostakoviče. Do Koncertní sezony Euro-
radia 2006–2007, řady Concert à la carte, 
jako oficiálního programu ke zmíněnému 
výročí, se orchestr zapojil hudbou ke 
hrám Williama Shakespeara Hamlet, 
Písně a tance smrti Modesta Petroviče 
Musorgského, které Šostakovič instru-
mentoval, a Symfonií č. 10 e moll, op. 93. 

Na Pražském podzimu vystoupil Dánský národ-

ní symfonický orchestr pod taktovkou dirigenta 

Thomase Dausgaarda a se sopranistkou Sine Bun-

dgaard. Koncert svou účastí poctila dánská korunní 

princezna Mary Elizabeth Donaldson s manželkou 

prezidenta České republiky Livií Klausovou. 

Paní Irina Antonovna pracova-
la v Leningradském vědeckém 
ústavu pro literaturu. V rámci 
své činnosti zpracovávala sou-
borné vydání Šostakovičkova 
díla pro vydavatelství Kompo-
sitor. Tam se také seznámila 
s D. D. Šostakovičem, s nímž 
žila až do jeho smrti v roce 
1975.

KULTURA

V Česku se hudba Dmitrije Šostakoviče 
těší skutečně pozitivním ohlasům, ale 
jeho dílo je ceněno po celé Evropě, což vy 
jistě pociťujete velmi intenzivně. Vím totiž, 
že se osobně staráte o autorův archiv...
Po smrti Dmitrije zůstal doma jeho docela vel-
ký archiv. Pozvala jsem odborníky a začalo se 
pracovat nejdříve na utřídění a jakési klasifikaci 
materiálů, poté jsme se snažili sehnat alespoň 
kopie těch rukopisů, které nám chyběly. 
A všechny jsme začali i vědecky zpracovávat, 
přičemž jsme uskutečnili i jisté nálezy.

Musí to být velké množství spisů. Co 
vlastně archiv zahrnuje? Získáváte stále 
ještě nové materiály?
 Existuje archiv Šostakoviče v širokém smyslu 
slova, který obsahuje jeho koncepty. 
Naším záměrem je vytvořit jakési informační 
centrum, kde by bylo soustředěno vše – nejen 
noty, rukopisy, ale i vydání Šostakovičových 
děl a jiné materiály včetně těch z rozsáhlého 
fotoarchivu. Odtud bylo čerpáno i pro album 
Stránky života Šostakoviče vydané ke 100. 
výročí Dmitrijova narození . Vyšlo v nakladatel-
ství, které jsem založila v Moskvě a nazývá se 
Dmitrij Šostakovič – D. S. C. H. 

Byla již nějaká neznámá díla z archivu 
vydána?
U nás již vyšel nedokončený kvartet k opeře 
Černý mnich od Čechova a nyní vychází sym-
fonický fragment z roku 1945. O tyto publikace 
není velký zájem, neboť jde o neznámé dílo, 
ale považuji jejich vydání za důležité. Význam-
ně publikuje i petrohradské nakladatelství 
Kompozitor, kde právě vychází kniha B. T. 
Schwarzové Šostakovič – jak si ho pamatuje-
me. Autorkou je spolupracovnice Leningrad-
ské televize, která od 70. let žije v Chicagu 
a velmi dobře si pamatuje na Dmitrije, s nímž 
se osobně znala. Nyní jí je 90 let a přijela na 

prezentaci do Moskvy. Je to kniha velmi vřelá 
a významově přesná. A mohla bych jmenovat 
i další tituly.

Přestože je tato nakladatelská činnost 
jistě vyčerpávající, předpokládám, že 
chystáte i další publikace...
Ano, naše vydavatelství má veliké plány. 
Vydává sebrané spisy Šostakoviče ve 150 dí-
lech. Na rozdíl od jiných podobných publikací 
zde budou prezentovány i skici, komentáře, 
úvodní stati k vydání a provedení děl. Celkově 
si klademe za cíl vydati ta díla, jejichž osud 
byl nešťastný. Od všeobecně známých až po 
méně známou baletní hudbu.
Kromě toho nyní vyšla tiskem, a to byla velká 
práce, hudba ke dvěma němým filmům Nový 
Babylon a Sama. To jsou filmy založené na 
hudbě. Jde o rukopisy, které nikdy nebyly 
vydány.

Je možné knihy o Dmitriji Šostakovičovi 
z vašeho nakladatelství koupit i v České 
republice?
Tyto sebrané spisy se šíří po Evropě, hlavně 
v Německu, prostřednictvím vydavatelství 
Sikorski, v České republice se tímto zabývá 
vydavatelství Behrenreiter Praha, v Maďarsku 
Edice Budapešť. 

Velice vám děkuji za milý rozhovor.

Pavel Špiroch,

Foto: Pavel Horník, archiv Pražský podzim

autor PhDr. Pavel Špiroch je ředitel festivalu 
Pražský podzim

Časopis Komora.cz byl letos poprvé jedním 
z mediálních partnerů této prestižní kulturní 
akce.

Letošní ročník mezinárodního hudebního festivalu Pražský 
podzim byl věnován stému výročí narození významného 
ruského skladatele Dmitrije Šostakoviče. Při této příleži-
tosti Český rozhlas odvysílal v přímém přenosu exkluzivní 
rozhovor s Irinou Antonovnou Šostakovičovou, která po-
kračuje v péči o kulturní odkaz svého manžela.

Šostakovič 
navštívil Prahu
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To si musíte přečíst!
Tentokrát nebudete mít se čtením téměř 
žádnou práci. Vladimír Jiránek sice nekreslí 
své humoristicko-filozofické obrázky bez textu, 
konečně jistě znáte jeho aktuální komentáře 
kresbou s ostrou nadsázkou v Lidových novi-
nách, ale jsou to texty velmi stručné. Vztahem 
ženy a muže se zabýval odjakživa, je to přece 
základ života. Knížka, kterou právě vydává na-
kladatelství Paseka, nese ovšem název Knížka 
pro blázny a je věnována Sigmundu Freudovi. 
Ten totiž před více než sto lety přišel na úžasný 
objev, že sex hýbe lidským životem a určuje 
jeho podobu. Freud byl ovšem také psycho-
analytik a lékař, a právě tak ho pojal Vladimír 

Jiránek. Byli to podobní blázni jako každý 
z nás, a proto když se smějeme Jiránkovým 
nápadům a fórům, smějeme se také sami 
sobě. Sigmund Freud vycházel z předpokladu, 
že člověk, který k němu přijde a stěžuje si na 
deprese nebo hrozné soužití s partnerem, se 
v jeho ordinaci musí naprosto soustředit na 
své nitro. A aby mu to umožnil, pokládal ho 
na pohovku a sám si sedl tak, aby pacient na 
něj neviděl. Vladimír Jiránek naopak konfron-
tuje doktora Freuda s pacientem z očí do očí, 
tak jak jsme na to v lékařské ordinaci zvyklí. 
Jiránkovi to totiž umožní onu zkratku drama-
tu, která je pro kreslený humor nezbytná. Na 

obálce je Freud s oběma protagonisty svého 
vědeckého zájmu, tedy s mužem a ženou, 
a bere je do náruče. Ano, váš psychoanalytik 
je váš přítel! Vždyť je to člověk jako vy! Je 
jisté, že Vladimír Jiránek zná Freudovy názory 
a postoje a určitě on sám zakoušel to, s čím 
za Freudem přicházeli jeho pacienti. Proto 
nám připadá, že celé to freudovské téma je, 
nebo může být, také Jiránkův deník. A tak 
vám mohu jen doporučit: Smějte se!

Ny

Nové
knihy

V říjnovém čísle se dozvíte vše o marketingu 
zejména v oblasti politiky, obchodních vztahů 
a jeho praktické účinnosti. Naučíte se, jak vy-
hodnotit, co je pro vás přínosné a co ne. 

Politický marketing – 
 úvod do teorie a praxe
Jabłoński, A.,W. a kol.
Barrister & Principal, 245 Kč

Kniha nejprve analyzuje základní 
teoretická východiska politického 
marketingu, navazuje hodnocením 
uplatnění politického marketingu 
v USA zejména v prezidentských 
kampaních a zabývá se i výzku-
mem politického trhu. V publikaci 
sledujeme roli zákazníka-voliče na 
tomto trhu a strategie, které vůči 
němu uplatňuje prodejce-politická 
strana. Tematika Public Relations 
je věnována aplikaci PR v politic-
kém soupeření, stejně je prezen-
tována také problematika lobbin-
gu. Kapitola „Politická propagace 
a reklama“ přináší přehled všech 
použitelných nástrojů a prostřed-
ků na politickém tržišti.

Všichni marketéři jsou lháři 
Seth Godin
Management Press, 290 Kč

Tato praktická kniha je určena 
marketérům, kteří chtějí dávat 
lidem to, co skutečně chtějí. Ob-
sahuje důležité poučení o rozdí-
lech mezi věrohodnými, úspěšný-
mi příběhy a těmi nevěrohodnými 
a neúspěšnými. Ve světě, v němž 
spotřebitelé mají nekonečnou 
možnost výběru a málo času, stojí 
zákazníci o příběh, jemuž by mohli 
věřit. Úspěšní marketéři vyprávějí 
příběhy, s nimiž se ztotožňujeme 
a které pak s nadšením sdílíme se 
svými přáteli a známými. Příběhy, 
které se jako myšlenkový virus 
šíří dál.

Jak se stát úspěšným lídrem 
– Leadership v praxi
Jo Owen 
Grada, 259 Kč

Vůdčí schopnosti jsou silnou kon-
kurenční výhodou každého mana-
žera. Nová knížka o leadershipu 
jasně a konkrétně ukazuje mana-
žerům, jak se stát úspěšnými lídry 
a dostat se na vrchol. Kniha, která 
je bestsellerem v západní Evropě, 
je skvělou kombinací ověřených 
rad a jasných návodů, jak můžete 
rozvinout své schopnosti a své 
chování, abyste uspěli jako lídr na 
jakékoliv úrovni firmy. 

Management partnerství s do-
davateli – Nové perspektivy 
firemního nakupování 
Jaroslav Nenadál
Management Press, 460 Kč

Kniha seznamuje s hlavními 
procesy budování tzv. programů 
partnerství s dodavateli i s vhod-
nými metodami a nástroji jejich 
rozvoje. Přináší řadu konkrétních 
případových studií, na nichž jsou 
ilustrovány příklady z dobré i špat-
né praxe. Ukazuje, že princip 
partnerství je jedním ze základních 
principů moderního managemen-
tu. Nová kvalita těchto vztahů je 
pro organizace, které se vydaly na 
cestu podnikatelské excelence, 
naprostou nezbytností. 

PK

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

VÝSTAVA A FILM

Archa je loď
Až půjdete Širokou ulicí kolem zahrady Umě-
leckoprůmyslového muzea, uvidíte v Pinka-
sově slepé uličce, o které jste patrně neměli 
ani zdání, moderní výtvarný objekt. Budete 
se na něj dívat seshora, protože při asanaci 
Josefova a pražského Židovského Města bylo 
zregulováno nábřeží a zbytek Pinkasovy ulice 
se ocitl hluboko pod úrovní Široké nebo Valen-
tinské. I tady sehrály roli povodně, kdy se voda 
z Vltavy vylévala do ulic Starého Města. Archa 
Noemova měla podobu lodě, i když stála jako 
maják uprostřed vodních ploch. A stala se 
symbolem záchrany lidstva. 
Archa kanadské výtvarnice Melissy Shiffové je 
krásné umělecké dílo. Příď lodi, kterou vidíme 
bezprostředně, má jednoduchý a velmi půso-
bivý tvar. První pohled neprozradí, z jakého je 
vlastně objekt materiálu, protože loď je záro-
veň video-socha. A aby promítaný obraz ze 
zadní projekce byl jasný, musela být konstruk-

ce Archy průhledná. Proto je vertikální žebroví 
lodi z „čirého akrylátu, který je dostatečně 
transparentní, takže bez problému propustí 
promítaný obraz. Ten se pak nenarušený 
objeví na matném opláštění lodi, které slouží 
jako projekční plocha“. To píše o lodi a video-
-soše autorka, a já bych chtěla jen dodat, 
že působivosti lodi dodávají i její horizontální 
žebra, takže celá příď vypadá jako jemné 
mřížoví, které uchovává minulost a paměť. A tu 
právě připomíná video, kdy v třicetiminutovém 
dokumentu ožívá především historie pražské-
ho Židovského Města či založení Židovského 
muzea. Autorka sem zakomponovala spoustu 
fotografií a sbírkových, především rituálních 
předmětů. Roky na „plátně“ ubíhají a přichází 
zase povodeň v roce 2002. Tato symbolika 
ohrožení a záchrany dodává celému dílu další 
hluboký rozměr.
Archa Melissy Shiffové si vyžádala spolu-

práci architektů (jmenujme alespoň Barryho 
Isenora), techniků (Viktor Vrbický), instalaci pak 
provedl Pavel Břach. Podle kurátorky Michaely 
Hájkové nám Archa v Pinkasově uličce bude 
až do 14. ledna 2007 připomínat, jaký smysl 
má umělecký projekt na veřejném prostran-
ství nejen svým výtvarným pojetím, ale také 
duchovním posláním.

Milena Nyklová

Foto: Ivan Kuptík

World Trade Center
(World Trade Center)
Drama 
USA, 2006 
Režie: Oliver Stone
Hrají: Nicolas Cage, Michael Pena, Maria 
Bello, Maggie Gyllenhaal
Premiéra: 5. 10. 2006

V říjnu se nás chystá atakovat film sledující 
událost ze zcela jiného úhlu pohledu – namísto 
dění v unesených letadlech mapuje situaci 
následující po pádu „Dvojčat“. Hollywoodský 
harcovník, režisér Oliver Stone (Četa, Wall 
Street), tentokrát sáhl překvapivě vedle. Jeho 
vyprávění o hrdinných požárnících (v podání 
Nicolase Cage a u nás prakticky neznámého 
Michaela Pena), kteří přežili 12 hodin v tros-
kách WTC a své čekání na záchranu si krátili 
americkým patriotismem, je přímo ukázkou 
všech možných filmových klišé. Vzhledem k to-
mu, že patos z plátna přímo ukapává, je tento 
film vhodný jen pro opravdu otrlé jedince.

 

Hadi v letadle
(Snakes on Plane)
Horor / Thriller / Akční 
USA, 2006
Režie: David R. Ellis
Hrají: Samuel L. Jackson, Julianna Margulies, 
James Bruce, David Koechner

Jen málokterý snímek se stal „kultovním“ ještě 
před svým uvedením do kin. Zřejmě to bude 
tím, že jen málokterý režisér má tu odvahu 
(nebo drzost?) obsadit do filmu, který se už od 
první klapky honosí nálepkou „béčkový akční 
horor“, hollywoodskou star Samuela L. Jack-
sona (Pulp Fiction), a dokonce nechat fanoušky 
ovlivňovat děj. Přesně tuto taktiku zvolil David 
R. Ellis, který s natáčením „béček“ má již boha-
té zkušenosti, a očividně se mu vyplatila. Kdo 
má rád pěkné dívky a nepěkné mordy, kdo se 
nebojí létání ani lítých plazů a komu nevadí, že 
logika nepatří k režisérovým silným stránkám, 
bude Hady v letadle nadmíru potěšen. 

Čas
(Shigan)
Drama 
Jižní Korea / Japonsko, 2006 
Režie: Kim-Ki-Duk
Hrají: Jung-woo Ha, Hyeon-a Seong, 
Ji-yeon Pak
Premiéra: 12. 10. 2006

Jak už je u Kim-Ki-Duka zvykem, i Čas je 
subtilním, zkoumavým pohledem až na dno 
lidské duše, pohledem, který k vyvolání silných 
emocí nepotřebuje přepjatá slova. Tentokrát 
se režisér pustil do rozmotávání křehkého 
přadena mezilidských vztahů. Je zárukou 
partnerského štěstí krása? Skutečně je třeba 
podstoupit plastickou operaci abychom byli 
milováni? Stačí být „neokoukaný“? A co duše? 
Odpovědi na tyto otázky Čas nevnucuje, ne-
chává diváka, aby si je sám vyhledal. O to jsou 
přeci cennější.

Dita Křivská

Foto: Tiscali

KINOPOINT Listy tiše ševelí k zemi, čas dovolených je dávno pryč a mnozí z nás propadají 
lehké  podzimní melancholii. Na stříbrném plátně ale není po nostalgii ani památ-
ky. Na stříbrném plátně se vstříc osudu řítí letadlo zamořené jedovatými hady, 
američtí hrdinové přežívají pod sutinami a korejští milenci zkoumají hodnotu 
lásky. Nevěříte? 
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se pozastavilo s tím, že bude obnoveno, až 
se definitivně stanoví varianta trasy R1 přes 
Suchdol. Předpokládá se, že stavba trasy 
Březiněves–Satalice, kterou se pražský okruh 
zkompletuje, bude zahájena v roce 2010.
Podobně nejasné je v současné době i dokon-
čení dálnice D3 z Prahy do Českých Budějovic 
a navazující rychlostní silnice R3 z jihočeské 
metropole k rakouským hranicím. Podle ředite-
le Laušmana bude i v roce 2009 z dálnice do 
Českých Budějovic zprovozněno necelých 
20 kilometrů a její větší využití bude možné 
až po roce 2010.

Rychlostní silnice zatím pozadu

Kompletní dokončení hlavních silnic dálničního 
typu je plánováno rovněž až na období po 
roce 2010. Týká se to nejdelší rychlostní silnice 
u nás R35, která by měla umožnit spojení 
Čech a Moravy severní cestou, a odlehčit 
tak provozu na D1 a D11. Z plánovaných 
252 kilometrů mezi Libercem, Turnovem, 
Hradcem Králové, Moravskou Třebovou, 
Mohelnicí, Olomoucí a Lipníkem nad Bečvou 
bylo k začátku tohoto roku zprovozněno 67 
km. 167 kilometrů předpokládané rychlostní 
komunikace R6 z Prahy do Karlových Varů, 

Chebu a až k hranici s Německem by mělo být 
zkompletováno po roce 2010. Zatím z valné 
části v přípravě je realizace nejvýznamnějších 
projektů moravských tahů R55 (Olomouc–Pře-
rov–Hulín–Břeclav, 86 km) a R43 (Brno–Morav-
ská Třebová, 70 km).

Přínosné dálnice
 
Rozšíření současné dálniční sítě bude bezpo-
chyby přínosem na mnoha frontách. Chysta-
ný dálniční obchvat kolem Prahy uleví dnes 
beznadějně přetíženým průjezdům hlavním 
městem a zbaví je zdánlivě nekonečných front 
kamionů, které znepříjemňují život řidičů kupří-
kladu na Jižní spojce. Nicméně Praha nebude 
jediným místem profitujícím z nových dálnic. 
Velký význam mají plánované dálnice zejména 
v regionech, pro které napojení na tuto síť 
znamená otevření brány do světa. 
Z čistě ekonomického hlediska umožní 
takovéto zlepšení dopravních podmínek růst 
průmyslových zón podél dálničních tahů, vznik 
nových podniků v těchto zónách a celkově 
zlepšení hospodářské situace v regionech. 
Obecně se tedy jedná o příliv nových investic 
jak z domova, tak i zahraničí. Tak tomu bylo 
kupříkladu v Plzni, která se dnes těší velké 

prosperitě, a obdobný vývoj se očekává také 
v Ostravě, kde jsou nové kilometry dálnic jen 
otázkou času. Jako další důkaz můžeme vzít 
Ústí nad Labem, kde by zatím neexistující 
dálniční tah podstatně zlepšil neutěšenou 
hospodářskou situaci v tomto regionu.   
Kvalitní dálniční síť přinese i další plus v po-
době zvýšení cestovního ruchu a to nejen 
díky lepší dopravní dostupnosti. Odvedením 
kamionové dopravy z historických center měst 
ležících na hlavních tazích dojde k podstat-
nému zlepšení životních podmínek, čímž se 
tato místa stanou atraktivními destinacemi pro 
turisty. 

JM

Foto: ablestock

INZERCE

AUTO MOTOAUTO MOTO

Česká dálniční síť houstne

2006: rekord

Letošní rok byl obzvlášť plodný. Do 31. prosin-
ce 2006 přibude rekordních 72 kilometrů no-
vých dálnic. Když bylo začátkem října uvedeno 
do provozu posledních 3,5 kilometru obchvatu 
Plzně, dokončilo se kompletně celkových 151 
kilometrů dálnice D5 z Prahy do Rozvadova,. 
Úsek zahrnuje 445 metrů dlouhý most přes 
řeku Úhlavu a 380 metrů dlouhý tunel pod 
vrchem Valík. Ve stejném termínu německá 
strana zprovoznila další úsek dálnice A6, čímž 
bylo dokončeno propojení České republiky 
s Německem v západním směru.
Tento rok by také měl být učiněn další krok 
k propojení ČR s Německem ve směru se-
verozápadním a plánováno je i 23,4 kilome-
tru úseku dálnice D8 mezi Ústí nad Labem 
a státní hranicí u Petrovic, kde řidiči překonají 
převýšení 482 metrů a jehož součástí se sta-
nou dva tunely Libouchec a Panská, z nichž 
druhý, měřící dva kilometry, se stane nejdelším 
silničním tunelem v naší republice. K úplnému 
dokončení dálnice tak chybí už pouze úsek ve-
doucí přes České středohoří mezi Lovosicemi 
a Řehlovicemi. Vedení Ředitelství silnic a dálnic 
ČR (ŘSD) předpokládá, že bude uveden do 

provozu v letech 2009–2010.
Nejvíce“ kilometrů bude letos uvedeno do 
provozu na dálnici D11, která výrazně usnadní 
dopravu do východních Čech a na severní 
Moravu. V úseku mezi Poděbrady a Hradcem 
Králové bude pro provoz otevřeno celkem 
45 kilometrů. Ke zcela hladkému dosažení 
krajského města po dálnici budou chybět již 
pouze 4 kilometry komunikace na pozemcích 
s doposud nevypořádanými vlastnickými 
vztahy. Než bude i tento zbytek dokončen, 
doprava do krajského města povede přes 
provizorní sjezd na stávající silnici.

2009: dálnice v každém kraji

Z celkově plánovaných více než 1000 kilome-
trů dálnic v České republice by tak ke konci 
letošního roku mělo fungovat 630 kilometrů. 
Z předpokládaných 1100 kilometrů rychlost-
ních silnic je však v provozu pouze 330 kilo-
metrů, nicméně zástupci ŘSD jsou optimističtí 
a počítají, že během tří let bude mít každý 
kraj v České republice moderní spojení dálnicí 
nebo rychlostní silnicí. A to přesto, že tyto 
plány jsou kromě jiného závislé na dostatku 
financí ze státního rozpočtu, aktivitách ekolo-
gických odpůrců či na změnách legislativy. Od 
příštího roku například nebude možné počítat 
s penězi, které poskytoval letos končící Fond 
národního majetku (v řádech desítek miliard 
ročně), nahradit by je měly mj. prostředky 
z mýtného zavedeného od 1. 1. 2007 na 
dálnicích a rychlostních silnicích pro kamiony 
a od 1. 7. 2007 na vybraných úsecích silnic 
první třídy v celkové délce 1130 km (výhledově 
se uvažuje i o mýtném pro řidiče dalších typů 
vozidel), které by podle odhadů Ministerstva 
dopravy mělo přinést 8 miliard KČ ročně. 
Hledají proto se i další formy financování. Pro 
stavbu úseků dálnice D3 z Prahy do Českých 

Budějovic se mj. uvažovalo o modelu PPP 
(Public Private Partnership), což je společné 
financování státu a soukromých firem.
Podle ředitele ŘSD Petra Laušmana budou 
pro rozvoj silniční dopravní infrastruktury jedny 
z nejdůležitějších právě následující tři roky. 
ŘSD připravuje výstavbu na prakticky všech 
velkých komunikacích v ČR. Po již zmíně-
ném dokončení D5 a úseků na D8 a D11 
v Čechách nastanou nejrozsáhlejší změny 
na Moravě v Olomouckém, Zlínském a Mo-
ravskoslezském kraji. „Na Moravě počítáme 
s celkovým dokončením dálnice D47, která se 
v momentě dokončení přemění na D1 a spojí 
společně s provozovanými úseky Českou re-
publiku od západu po východ,“ prohlásil letos 
ředitel ŘSD Petr Laušman. Dojít by k tomu 
mělo v roce 2009 – z Rozvadova za Bohumín 
na hraniční přechod s Polskem bychom to pak 
mohli autem stihnout za čtyři a půl hodiny. 

Dva oříšky pro vedení 

Tím nejtvrdším je dlouhodobě problematický 
pražský okruh R1, ze kterého by měly v Če-
chách začínat všechny dálnice a rychlostní ko-
munikace (kromě R35). Okamžik, kdy R1 spojí 
všechny významné dopravní tepny a zajistí 
plynulý tranzit kolem metropole, je však ještě 
vzdálen – rozhodně nelze mluvit o výhledu tří 
let. Pokud vše půjde podle plánu, mělo by být 
v roce 2009 zprovozněno alespoň 24 kilomet-
rů jižní větve okruhu R1 v úsecích od Slivence 
do Běchovic. Problematická je především 
dostavba severní části okruhu z Ruzyně přes 
Suchdol do Březiněvsi poznamenaná spory 
s občanskými sdruženími a některými míst-
ními samosprávami o to, kudy povede trasa 
okruhu. Se zahájením stavby této části R1 se 
počítá v roce 2008. Projednávání dokumenta-
ce k poslednímu úseku z Březiněvsi do Satalic 

Zatímco dokončení našich dálnic je reálné v horizontu několika let, 
na kompletní trasy rychlostních silnic si budeme muset počkat déle
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Pravidla a náklady

Squashový kurt je dlouhý 9,75 m a široký 
6,40 m, jeho zadní stěna bývá většinou prů-
hledná. Hraje se raketou o maximální délce 
686 mm a šířce 215 mm (maximální plocha 
500 cm2), o váze nejvýše 255 g. Jedná se tedy 
o raketu trochu větší (a těžší), než je raketa pro 
badminton, ale menší (a lehčí) než je raketa 
na tenis. Míčky mají průměr 40 mm, hmot-
nost 24 g, jejich rozdílnost podle odskoku či 
odrazu označuje barevná tečka – modrá, bílá, 
žlutá... Zápas se hraje na 3–5 vítězných setů 
(podle volby organizátorů soutěže), set získá 
hráč, který první dosáhne 9 bodů, přičemž 
se ovšem hraje na ztráty. Cena rakety se 
pohybuje od 400  Kč za nejlevnější hliníkovou 
přes 2500  Kč za grafitovou až po 3–4000 Kč 
za nejdražší titanovou. Kvalitní boty, které jsou 
pro velmi namáhané kotníky podmínkou, stojí 
kolem 2500 Kč (při aktivním hraní vydrží nej-
déle rok), na další tisícikorunu vyjde oblečení. 
Ceny za hodinový pronájem kurtu se pohybují 
od 150 do 400  Kč (nejdražší jsou podvečerní 
a večerní hodiny všedních dnů). Výhodou 

squashe je dostupnost a v rámci rekreačního 
pojetí nepříliš velká technická obtížnost, pro-
tože, jak říká nejlepší český hráč Jan Koukal, 
každý do toho míčku nějak plácne.

Ivan Veselý

Foto: google

Počítače

Když jsem chodil do školy, tak žádné počítače nebyly. Tedy – kromě 
těch sálových, které zabraly celý dům a obsluha musela být sterilnější 
než operující chirurg. Uteklo pár let a všechno je jinak. Počítače se staly 

součástí našeho života. A ovládly i šachovou hru. Zpočátku jim to šlo 
těžko, neboť i rychlost několik milionů operací za sekundu na možnosti 
šachu nestačila. Pak se objevily silnější počítače, které současně využí-
vají databanku všech dosud sehraných partií a pracují dle nových hod-
notících algoritmů. A pak přišlo vítězství nad prvním velmistrem. I bývalý 
mistr světa Garry Kasparov okusil porážku od šachového programu.
Počítače tak rychle ovládly šachovou hru. Neznamenalo to její konec, 
jak předvídali mnozí renomovaní velmistři. Znamenalo to ale totální 
změnu šachu od hracího tempa až po způsob hry. I proto se dnes 
hraje na zkrácený čas – aby se vyloučila možnost použití techniky po 
přerušení partie (dnes se již nepřerušuje, a hraje se celá partie „naráz“). 
Dříve mohl jeden šachový zápas trvat i patnáct hodin a hrál se ve dvou 
dnech. Dnes to je maximálně šest hodin, ale spíše méně. Rychlejší 
tempo činí partie zajímavějšími – ale také nekorektnějšími. Vynikají hráči 
s dobrým propočtem a silnými nervy. 
Za několik týdnů se uskuteční souboj jednoho z nejlepších hráčů světa 
Vladimira Kramnika s novým šachovým programem. Dnes se již spíše 
ptáme o kolik Vladimir prohraje, než jak to dopadne. I když – počítač je 
také jenom „člověk“...
Dnešní úloha je dokladem, že krásné kombinace nejsou jen výsadou 
světové špičky. Bílými hrající Petr Velička doslova rozsekal na kusy 
velmistra Vlastimila Jansu. Je to trochu těžší, ale vy si určitě poradíte. 
Bílý na tahu vyhrává.
Řešení z minulého čísla: Velmistr Michail Tal byl geniální a rozhodl 
rychle. 1. Sxe6! Sxf3 (co ale jiného?) 2. Dg6+ Kh8 3. Dxh6+ Jh7 4. 
Sf5 a černý se vzdal. Jak jsou ty šachy jednoduché! Pokud to ovšem 
někdo umí jako velmistr Tal!

Ing. Miloslav Netušil, mistr FIDE 

Šachy

Sguash i na nádraží

Sguashoví nadšenci vymysleli i tzv. 
skleněný kurt, který je snadno smontova-
telný, dá se převážet a postavit prakticky 
na jakémkoliv atraktivním místě, čímž 
pochopitelně velmi přispívá k další popu-
larizaci tohoto sportu. Jeden z největších 
světových turnajů – Turnaj mistrů – se tak 
každoročně koná v budově největšího 
newyorského vlakového nádraží Grand 
Central Station. Skleněný kurt byl pro ex-
hibiční turnaj postaven před pěti lety např. 
i v Praze na Hradčanském náměstí.

SPORTSPORT

Squashovým šampionům
žehnala sfinga v Gíze

Jedna teorie tvrdí, že squash vymysleli už na samém začátku 
19. století trestanci v londýnské věznici Fleet, když z nedostatku 
jiné zábavy si čas za mřížemi krátili údery míčku raketou o vězeň-
skou zeď. Vznikla tak hra zvaná „rackets“ (rakety), která se časem 
začala stále častěji objevovat na anglických školách. Jak se tam 
přenesla, se lze jen dohadovat, faktem ale je, že na jedné z nich, 
v Harrow, dostala hra svůj řád i jméno squash rackets. V r. 1864 
tu byly vybudovány první čtyři speciální kurty, 
takže za oficiální zrod sguashe je považován 
právě tento rok.

Nová hra získávala velmi rychle na popularitě, 
začaly být zakládány nejrůznější kluby, přestě-
hovala se i mimo Anglii, zpočátku samozřejmě 
do zemí se silným anglickým vlivem, hlavně 
tedy do Pákistánu, Austrálie, Indie, Kanady či 
Irska. V roce 1907 byla založena první squas- 
hová asociace United States Squash Rackets 
Association, po ní následovala v r. 1911 Cana-
dian Sguash Rackets Association. Opravdu 
velikého rozmachu se ale squash dočkal až 
po první světové válce, kdy si tento sport 
oblíbily tisíce hráčů po celém světě a začaly se 
organizovat první domácí mistrovství a posléze 
i mezinárodní turnaje, které vyvrcholily v roce 
1920 prvním profesionálním mistrovstvím 
světa. Konalo se pochopitelně v Anglii a vyhrál 
je C. R. Read z anglického Queens Clubu.

Až na olympiádu

Do pozdější historie squashe se nesmazatelně 
zapsali Ir Jonah Barington a Australan Geoff 
Hunt. Oba byli v 60. až 80. letech jedni z nej-
lepších světových hráčů, ale především svou 
neumdlévající propagační činností přiblížili hru 
širokým sportovním masám, a nastartovali tak 
obrovský boom tohoto sportu, který na konci 
20. století registroval na 15 milionů hráčů. V r. 
1966 se sešli zástupci Velké Británie, Austrálie, 
Indie, Pákistánu, Nového Zélandu, jižní Afriky, 
Kanady, USA a Spojených arabských emirátů 
a vytvořili základ Mezinárodní sguashové Aso-
ciace – International Squash Rackets Assso-
ciation (ISRF), která se v r. 1992 přeměnila na 
dnešní Světovou squashovou federaci – World 
Squash Federation (WSF), jež také změnila 
i oficiální název svého sportu na jednoduché 
squash oproti dřívějšímu sguash rackets. WSF 
sdružuje 109 národních organizací (squash 
se ale hraje asi ve 150 zemích světa) a vedle 
jiné organizační a metodické činnosti zajišťuje 
především koordinaci kalendáře světových 
turnajů, vypisuje a organizuje mistrovství světa 
mužů i žen, juniorů a juniorek, seniorů, a to jak 
ve dvouhře, tak i ve čtyřhře. Letošní MS mužů 
se uskutečnilo v Egyptě na kurtech přímo před 
pyramidami a sfingou v Gíze (titul neobhájil 
domácí hráč a současná jednička světového 
žebříčku Amr Shabana). Mistrem světa se stal 
australan D. Palmer. WSF rovněž usiluje o za-
řazení squashe do programu olympijských her; 
naději má velkou, protože na listině tzv. čekate-
lů pro OH 2012 je prvním sportem v pořadí.

Máme vicemistra Evropy

Do českých zemí se sguash dostal v roce 
1988, kdy první kurt (byť neměl oficiální rozmě-
ry) postavil pro své hosty hotel Forum. Další, již 
oficiální kurty se později objevily na Strahově 
a v Průhonicích. Od poloviny devadesátých 
let, především proto, že se squash stal před-
mětem výhodných komerčních aktivit, začaly 
kurty růst jak houby po dešti v celé republice 
(nyní jich je na 550). Rychle pochopitelně 
rostla také rekreační i organizovaná základna 
(ta má dnes asi 3500 hráčů), takže v r. 1994 
vznikla asociace, která zastřešuje činnost 
jednotlivých klubů a domácí soutěže. Tou 
nejvýznamnější akcí je samozřejmě mistrovství 
republiky, na němž startuje 32 nejlepších mužů 
a žen. Naše nejúspěšnější žena Jana Šme-
ralová letos zvítězila již podeváté, mezi muži 
byl titul Jana Koukala již jeho osmým v řadě. 
(Koukal se ovšem může pochlubit především 
stříbrem z loňského ME.) V prvních 10 ligových 
ročnících v soutěži družstev mužů vždy zvítězil 
Squash club Strahov, loni se poprvé na trůn 
proraketoval Slovan Brno, ale v tomto roce se 
titul na Strahov opět vrátil.
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Souhlasím, aby Hospodářská komora České Republiky využila moje osobní údaje k nabídce svých produktů a služeb. Souhlas uděluji až do doby jeho písemného odvolání.

RELAX

KŘÍŽOVKA
Tajenkou ze zářijového vydání našeho časopisu byl citát Alfreda Heinekena: „Neprodávám pivo, prodávám vřelost.“ Třem vylosovaným luštitelům 
zasíleme společně s gratulací redakce knižní novinky z nakladatelství Grada. Katka Jelínková z Mikulova - K sebedůvěře krok za krokem; Miroslav 
Eschler z Žulové - Vedení lidí , týmů a firem a Věra Pošvová ze Lhotky nad Labem -  Umění prodávat. Všem čtenářům opět přinášíme možnost, 
uspět ve slosování, prostřednictvím správného vyluštění následující křížovky. Znění citátu Lakšmí Mittala zasílejte do 31. října 2006 na adresu: Ko-
mora.cz, Freyova 27, 190 00 Praha 9. Tři vylosované luštitele odměníme pěknými knihami.

RELAX

SUDOKU

ČÍSELNÝ KVIZ

Za vyluštění zářijového sudoku a úspěch ve slosování patří naše gratulace společně s knižní 
odměnou paní Dagmar Malečkové z Blatné - Zavlažujeme zahradu; panu Antonínu Filiráškovi - Telefo-
nujte profesionálně – obě publikace z nakladatelsví Grada a kniha AC/DC vyber si tým od Alfa publishing  
paní Janě Prušákové z Prahy. Řešení z tohoto čísla zasílejte do 31. října 2006 na adresu: Komora.cz, 
Freyova 27, 190 00 Praha 9. 
Výherce opět odměníme pěknými knihami.

Koťata
„Mami, mami, babičce se narodila koťata!“ křičela nadšeně moje malá dcera Anička.
Uklidnila jsem se, koťata neměla babička (moje maminka), ale naše starší kočka Amálka 
a rozhodně to nebylo poprvé (a asi ani naposled). Anička to zase popletla, nicméně 
rébus byl na světě. Pět krásných koťat bude potřeba někam umístit. „Nechcete kotě?“ 
ptala jsem se snad již posté. „Nezlobte se, ale já jsem vegetarián,“ ano, i takové odpo-
vědi jsem musela „vytrpět“. Nakonec se mi to podařilo, ale zestárla jsem při tom snad 
o rok. Koťata mají nové domovy a kočka Amálka má, no ano, nová koťata. A já znovu 
obíhám a řeším rébus – kam s nimi. Proti tomu je sudoku úplná legrace, i když to dnešní 
je trochu těžší. Mimochodem – nechcete někdo krásné kotě? A máte to zadarmo!!

Alena Netušilová

Do obrazce rozmístěte čísla 
od 0 do 9 (včetně) tak, aby 
vyšly naznačené součty.

Doplňte do obrazce chybě-
jící černé čtverečky tak, aby 
vznikl obrazec naprosto 
symetrický jak horizontálně, 
tak vertikálně.

Najděte cestu spojující levý 
horní roh (číslo 0) a pravý dolní 
roh (číslo 4). Cesta smí vést 
pouze vodorovným a svislým 
směrem, musí procházet 
patnácti políčky (včetně první 
nuly a poslední čtyřky), musí 
obsahovat všechna čísla od 0 
do 9 a součet všech patnácti 
čísel na cestě musí být 64.

Máme rozdělit mezi Šárku, Alenu a Vlastu 175 Kč tak, aby Šárka 
dostala dvakrát více než Alena a Vlasta o 25 Kč méně než Šárka. 
Kolik dostane Vlasta?

Součty Šachovnice

Dělení peněz:
 Vlasta dostane 55 Kč

Jedno z (údajně) 
16 možných řešení 
je 0 3 2 3 4 9 8 6 
4 1 2 7 6 5 4

Řešeni

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

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

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

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

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

Kontakt: Josef Škoda, manažer inzerce, telefon: 296 646 116, 
fax: 296 646 221, e-mail: skoda@komora.cz, www.komora.cz

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

výška

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

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

1/3 strany – 29 000 Kč

šířka

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

výška

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

1/2 strany – 45 000 Kč

šířka

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

výška

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

1/4 strany – 25 000 Kč

šířka

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

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

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

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

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

vnější obálka – 129 000 Kč

Partneři projektu: Mediální partneři:

Obchodní konference:
ČESKÉ DNY V DUBAJI
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
Dubaj, od 11. do 18. listopadu 2006
Prezentace průmyslu z ČR 
prostřednictvím CZECHTRADE, 
ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR
14. listopadu 2006

Více informací si vyžádejte na: forum@czechtop100.cz, www.czechtop100.cz a www.czechtrade.cz, www.komora.cz

CENÍK INZERCE
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PODNIKATELSKÝ ÚVĚR ZA HUBIČKU
Provozní úvěry do 1 milionu Kč po dobu 1 roku zdarma

Pořiďte si provozní úvěr a buďte bez starostí. Když ho nevyužijete, neplatíte bance žádné poplatky 
za poskytnutí a vedení úvěru. A když ho využijete, platíte jen úroky z vyčerpané částky.

S BUSINESS ÚVĚRY NA VÁS NYNÍ ČEKÁ SPECIÁLNÍ NABÍDKA

• Business menu na 3 měsíce zdarma

• Stálá 20% sleva na vedení Business menu pro členy Hospodářské komory ČR

Navštivte nás nebo si domluvte schůzku prostřednictvím Infolinky 800 12 24 12 nebo na www.zivnobanka.cz.
Nabídka platí do 31. 12. 2006.

1 rok
zdarma

Hlavní partner Hospodářské komory ČR




