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NEBOJTE SE MÝTNÉHO!
JAK SPRÁVNĚ ZADÁVAT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
JAN SAUDEK V PROJEKTU MEDELA 2007

Komora.cz
Měsíčník Hospodářské 
komory České republiky
35 Kč ve volném prodeji 
číslo 11 / ročník 7  
listopad 2006

Stop Zákoníku práce!
Měl přinést zvýšení jistot a ochrany zaměstnanců, ale 
zůstává nevyhovující, zastaralou a neliberální normou.
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ASPI, a. s., U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3,
tel.: 246 040 400, hot-line: 246 040 410, fax: 246 040 401, 
email: obchod@aspi.cz, http://www.aspi.cz

NOVINKA  Od října 2006 navíc: KalkulačkyASPI: 
program pro výpočet úroků, poplatků, odměn, sazeb 
a nákladů obsahuje kalkulačky: Úroky, Soudní poplatky, 
Odměny advokáta (s tarifem před i po září ’06), 
Odměny exekutora, Cestovní náklady, Lhůtník

• předpisy EU a judikatura ESD ve specializovaném 
podsystému „Předpisy EU a judikatura ESD“

• vzájemná provázanost evropských a českých 
předpisů, literatury a judikatury

• sofi stikované vyhledávání v textech předpisů
• bohaté komentáře k důležitým judikátům ESD

ve vztahu k českému právu
• přehled o veškeré publikované literatuře k českému 

i mezinárodnímu právu v podsystému „Bibliografi e“
• propojení se systémem EUR-Lex v několika 

jazykových mutacích

Automatizovaný 
systém právních 
informací ASPI

ASPI vám přináší komplexní 
a vysoce propracovaný přístup 
k pramenům práva EU

A4_inzerce.indd 1 10/10/06 10:18:10
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EDITORIAL

minimální mzda, Zákoník práce a další instru-
menty k „ochraně“ zaměstnanců jsou v ČR 
politicky zneužívány. Žijeme ve státě, kde se 
sbírat body u zaměstnanců vyplatí, protože 
polovinu desetimilionového obyvatelstva tvoří 
právě oni. Pro některé strany se to stalo ne-
psaným pravidlem bez ohledu na ty, kteří lidem 
práci dávají, a ty, kteří se rozhodli postarat se 
o sebe sami. Odborářské organizace neváhají 
vyvolávat hysterii a zaměstnavatele stavět do 
světla hyenismu. V marxistických termínech 
třídního boje vyzývají k demonstracím a nevá-
hají vykřikovat polopravdy i vyložené lži, aby 
zmobilizovaly davy. 
Podnikatelské organizace k takovým prakti-
kám neklesají, konstruktivní a věcná diskuze 
s protistranou však není možná. 
Minimální mzda a její skokový růst je skuteč-
ným problémem, představuje reálné hrozby 
a má dopady na ekonomiku ČR. Nejde 
o uměle vytvořenou kauzu, nepramení z krkav-
čí touhy podnikatelů odírat své zaměstnance. 

O tom vypovídá i průzkum HK ČR, z něhož 
jednoznačně vyplývá, že neadekvátní výše 
minimální mzdy zvyšuje nezaměstnanost, 
snižuje konkurenceschopnost firem a vede 
k zaměstnávání načerno. Konstatujeme fakta, 
nevyzýváme k nátlakovým akcím. Podnikate-
lům by nakonec stávku či demonstraci nikdo 
nezaplatil.
Invektivy na Hospodářskou komoru ČR i na 
moji osobu uváděné odborovými předáky 
v médiích jsou nepravdivé. Pokud předse-
da ČMKOS Milan Štěch tvrdí, že „volám po 
volnější normě pro zaměstnavatele, aby mohli 
zaměstnance kdykoli propustit, aby neexisto-
vala minimální mzda, aby prostě neměli vůči 
zaměstnanci žádné závazky vyplývající ze zá-
kona“ (Deníky Bohemia, 25. 10.), pak vědomě 
lže. Požadujeme takovou úpravu pracovně-
právních vztahů, která umožní rozvoj podniká-
ní, rozvoj ekonomiky celé ČR, zajistí dostatek 
pracovních míst a prosperitu firem, které 
zajišťují pracovní místa a živí státní rozpočet 

daněmi. Pokud pan Štěch problém personifi-
kuje a politizuje, pak bych mu rád připomněl, 
že je členem ČSSD a je od něho přinejmenším 
velmi zvláštní slyšet, že Hospodářská komora 
ČR hájí zájmy KDU-ČSL, protože jsem za 
tuto stranu kandidoval jako nezávislý kandidát 
v parlamentních volbách. Znamená to snad, 
že odborové organizace prosazují zájmy soci-
ální demokracie? 

Jaromír Drábek,

prezident 

Hospodářské komory 

České republiky

Milí čtenáři,
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Časopis KOMORA.CZ vydává v nákladu 22 000 výtisků
Hospodářská komora České republiky a je určen především 
jejím členům a podnikatelské veřejnosti. Vychází 1 x 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

Zadávání veřejných zakázek
Příručka
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S tímto číslem  vydáváme v pořadí již 
pátou oborovou příručku, tentokrát na 
téma zadávání veřejných zakazek.

V tomto čísle vycházejí regionální přílohy společnosti MEDIA 
MARKETING SERVICES, a. s., věnované prezentaci regionálních 
rozhlasových stanic Hit rádio Faktor, Rádio Faktor Gold a Eldorádio.

VYPLŇTE, PROSÍM, ČITELNĚ HŮLKOVÝM PÍSMEM
Odběratel

Jméno a příjmení:

Název společnosti:

IČO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIČ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ulice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . č. p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Místo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PSČ:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Člen HK ČR prostřednictvím složky HK /OHK/ŽS/:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(nečlen proškrtne)

Od čísla:

Další předplatné v rámci naší společnosti objednávám pro:

Jméno a příjmení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Název společnosti: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ulice:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .č. p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Místo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSČ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Způsob úhrady:
bankovním převodem na č. ú. 997402/0800, v. s. 640003 
Vyplněný kupon s kopií dokladu o zaplacení zašlete na adresu: 
Hospodářská komora ČR, Freyova 27, 190 00 Praha 9, telefon: 296 646 024. 
Bližší informace vám rádi poskytneme na telefonním čísle: 266 610 466.

Objednávkový kupon
předplatné časopisu KOMORA.CZ

Objednávám celoroční předplatné na rok 2007 
za zvýhodněnou cenu 319 Kč
(pro nečlena HK ČR) v počtu kusů:

Objednávám celoroční předplatné dalšího výtisku na rok 2007 
za zvýhodněnou cenu 220 Kč (pro člena i nečlena HK ČR) v počtu 
kusů:
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Půldenní seminář na téma

Společenská odpovědnost firem (CSR)
jako přidaná hodnota pro malý a střední podnik
Účast pro pražské podniky do 250 zaměstnanců ZDARMA

KDY: středa 29. 11. 2006 (9.00 do13.00)
KDE: IREAS, Štěpánská 45, 110 00 Praha

Více informací a přihláška na 
www.csr-online.cz

Business Leaders Forum, 224 216 275, blf@blf.cz

Liberecká Tipsport 
arena Stavbou roku 2006
Nově vybudovaná Tipsport arena v Liberci obdržela 
19. září ocenění Stavba roku 2006. Stalo se tak při 
17. ročníku Mezinárodního veletrhu For Arch v Praze.

Vítězný projekt na výstavbu víceúčelo-
vé haly a dokončení areálu městského 
stadionu v Liberci přihlásil do soutěže její 

vyšší dodavatel, společnost Syner, s. r. o., 
pro kterou je získané ocenění již čtvrtým 
v pořadí; předcházely mu ceny za libe-
reckou základní uměleckou školu, závod 
na termické využití odpadu či za plavecký 
bazén v Děčíně. Vedle toho získala firma 
Syner, s. r. o., v roce 1999 také nominaci 
na Stavbu roku za Palác Syner v Liberci.
Na výstavbě se podílela více než stovka 
subdodavatelů, kteří mají na získaném 
prestižním ocenění také velkou zásluhu. 
Naší členské firmě Syner, s. r. o., k pres-
tižnímu ocenění blahopřejeme.

red

Foto: archiv Syner

Upozornění
Pozor na E-Market!
Úřad pro ochranu osobních údajů varuje všech-
ny zájemce, kteří by chtěli využívat databáze 
nabízené společností E-Market Česká republika, 
B2B 2006 pro elektronický marketing na adrese  
http://www.mailingtonic.com/cz/faq.html.
Informace, že lze adresy z databáze bez omezení 
užívat k rozesílání obchodních sdělení, je totiž 
zavádějící. Rozesílatel, který chce danou službu 
pro své účely využívat, musí splňovat požadavky 
zákona o některých službách informační společ-
nosti v platném znění. Komerční korespondenci 
může obchodník v České republice rozesílat 
pouze svým klientům, jinak musí mít pro rozesílání 
předem souhlas adresáta. V opačném případě 
bude jeho elektronická zásilka kvalifikována jako 
nevyžádané obchodní sdělení, a jeho počínání 
tak bude podléhat sankcím Úřadu pro ochranu 
osobních údajů.

Hana Štěpánková,

tisková mluvčí Úřadu pro ochranu osobních údajů

Pozor na nestandardní investiční nabídky!
V poslední době jsou elektronickou cestou šířeny 
nestandardní nabídky k investování prostřednic-
tvím společnosti S. L. International. Jako kontaktní 
osoba je uváděn Kunahmed Shetty, korespon-
denční adresa investorshetty@uku.co.uk <mailto:
investorshetty@uku.co.uk> resp. slintinvests@uku.
co.uk <mailto:slintinvests@uku.co.uk>. Minister-
stvo financí upozorňuje veřejnost na rizika spojená 
s akceptací obdobných nabídek vykazujících 
znaky e-mailové spamové kampaně.

Jaroslav Růžek,

oddělení komunikace ministerstva financí

Vánoční překvapení
Hospodářská komora České republiky vám každý 
měsíc v časopisu Komora.cz přináší spoustu 
zajímavých informací, užitečných rad a názorů 
z podnikatelského prostředí. Váš ohlas na tento ma-
gazín nám dělá radost, a proto jsme se rozhodli, že 
poslední číslo roku zpestříme něčím mimořádným. 
A jelikož se k vám prosincové vydání Komory.cz 
dostane jen několik dní před vánočními svátky, na-
leznete zde malý dárek, kterým vám určitě uděláme 
radost. Nechte se překvapit stíracími losy přiložený-
mi v časopisu, z nichž každý vyhrává! Svou výhru si 
poté můžete převzít až do 31. 3. 2007.

Redakce 

Glosa
Gratulujeme 
českým živnostníkům 

Pokud kdy někdo pochyboval o síle a schop-
nostech drobných českých podnikatelů, musí 
se po zveřejnění nejnovějších dat z evropské-
ho statistického úřadu Eurostat chytat za nos. 
Zejména dnes, kdy se zdá, že stát maximál-
ně zvýhodňuje grandiozní projekty velkých 
zahraničních investorů, mohou se domácí 
firmy s méně než deseti pracovníky pochlu-
bit výjimečným úspěchem. Představují totiž 
celých 95 % ze všech podniků a jsou zároveň 
největším zaměstnavatelem v ČR. V žádné jiné zemi EU nemají 
živnostníci na ekonomiku své země takový vliv. 
Přesto i v ostatních členských státech není jejich podíl zanedba-
telný, naopak. Devět z deseti podniků v dnešní Evropě představují 
firmy s méně než deseti zaměstnanci.

iks

Úspěch nakladatelství Computer Press 
V rámci Polabského knižního veletrhu 2006 v Lysé nad Labem 
získaly knihy z produkce nakladatelství Computer Press oce-
nění za nejkrásnější knihy v každé ze tří vyhlášených kategorií.
Čestné uznání získala kniha Život v temnotách 
v kategorii knihovníků za literaturu pro děti 
a mládež a kniha Chráněné rostliny České 
a Slovenské republiky zase Cenu Výstaviště 
Lysá na Labem za nakladatelský počin v ob-
lasti literatury pro hobby. Hlavní Cenu města 
Lysá nad Labem za nakladatelský počin v ob-
lasti historicko-vědní a historicko-popularizační 
literatury potom obdržela unikátní publikace 

Leonardo da Vinci autora Matthew Landruse. 
„Získaná ocenění jsou dalším potvrzením vy-
soké kvality námi vydávaných knih a vynikající 
práce celého redakčního týmu nakladatelství. 
Oceněná kniha Leonardo da Vinci je jedním 
z nejúspěšnějších titulů námi vydávané edice 
Muzeum v knize, která je specifická množstvím 
přiložených unikátních dobových dokumentů, 
nákresů a faksimilií, vložených přímo mezi 

stránky jednotlivých knih. V této edici chys-
táme v blízké době další novinky, které snad 
opět zaujmou jak odborné poroty knižních 
soutěží, tak zejména početnou skupinu našich 
spokojených zákazníků,“ doplňuje Oldřich 
Růžička, publisher nakladatelství Computer 
Press. 

PK

Publikace popisuje více než 300 druhů 
rostlin Česka a Slovenska na téměř 1000 
fotografiích. Jednotlivé kapitoly vás seznámí 
s více než třemi sty druhy nejvzácnějších 
rostlin, s jejich výskytem i ohrožením. 

Život a dílo renesančního mistra a génia je 
obsaženo v této publikaci. Součástí je třicet 
unikátních příloh s vzácnými faksimiliemi 
jako například Leonardova mapa Imoly, úry-
vek z Leonardových poznámek o strojích na 
leštění zrcadel či stránky z deníku Antonia 
de Beatis, kde je zmínka o Moně Lise. Plány 
a nákresy vynálezů nemohou chybět. 

Vstupte do tajemného světa živočichů, kteří 
jen vzácně nebo vůbec nikdy nespatří denní 
světlo. Zjistěte, kdo z nich dokáže létat 
v naprosté tmě pouze pomocí zvukových 
vln nebo kdo z nich svítí tak silně, že roz-
jasňuje noční oblohu. Publikace obsahuje 
trojrozměrné modely a neobvyklé fotografie 
zvířat a přírody.

Vítězná stavba – dnes jsou v liberecké Tipsport 

areně pořádány nejrůznější akce od prestižních 

hokejových či tenisových turnajů až po atraktivní 

koncerty zahraničních hvězd. 

Ocenění práce 
viceprezidenta 
Hospodářské 
komory ČR

V září letošního roku bylo opět předává-
no nejvyšší hornické ocenění v České re-
publice v podobě Medaile Jiřího Agricoly, 
které uděluje ministr průmyslu 
a obchodu České republiky a předseda 
Českého báňského úřadu. Medaile je 
udělována za zásluhy o české hornictví. 
Viceprezident Hospodářské komory 
České republiky Pavel Bartoš se praktic-
ky celý život pohybuje v hornickém pro-
středí, pracoval v OKD, a. s., na různých 
funkcích technického řízení a od roku 
1994 je předsedou představenstva 
a generálním ředitelem FITE, a. s., která 
se především zabývá vývojem, 
konstrukcí a výrobou důlních strojů, akti-
vitami v oblasti ekologie a prodejem prů-
myslových trhavin. Oceněný je současně 
předsedou Krajské hospodářské komory 
Moravskoslezského kraje. Redakce ča-
sopisu Komora.cz panu Pavlu Bartošovi 
upřímně blahopřeje!
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Zleva – předseda Českého báňského úřadu Roman 
Makarius s vyznamenaným Pavlem Bartošem.
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Uvolnění unijního trhu služeb je na dosah
Definitivní uzavření jednání o liberalizaci služeb 
v Evropské unii je na dosah. Výbor Evropské-
ho parlamentu pro vnitřní trh a ochranu spo-
třebitele 23. října zamítl všechny pozměňovací 
návrhy, které k ní byly vzneseny. K výsledkům 
hlasování se kladně vyjádřil ministr průmyslu 
a obchodu Martin Říman, když prohlásil, „že 
přání starších členských států nebyla vyslyše-

na a zůstává návrh Komise. Po přijetí směrnice 
budou mít čeští živnostníci a firmy snazší 
přístup na trhy ostatních členských států. I tak 
ale české firmy některé výhody mít nebudou.“ 
Přijetí Směrnice o službách do právního řádu 
Evropské unie bude znamenat krok v liberali-
zaci služeb na unijním trhu.

kcz

Registrační pokladny, které měly být podle 
platné legislativy zavedeny od 1. ledna 2007, 
budou s největší pravděpodobností zavedeny 
až od 1. ledna 2008. Roční odklad zavedení 
pokladen schválila 24. října sněmovna. Změnu 
ale ještě musí potvrdit Horní komora a pode-
psat prezident republiky. Očekává se, že Senát 
odklad zřejmě schválí. Povinné registrační po-
kladny původně prosadila ČSSD jako nástroj 
na omezení šedé ekonomiky. Podle ministra 
průmyslu a obchodu Martina Římana nemá 
zavedení registračních pokladen žádný smysl 
a v příštím roce se pokusí získat dostatečnou 
podporu pro úplné zrušení této povinnosti.
Co na to podnikatelé? Ti se do nákupu pokla-

den zatím příliš nehrnuli a registrační pokladny 
i přes slibované daňové slevy nepořizovali. 
Většina z nich zastává mínění, že registrační 
pokladny s fiskální pamětí znamenají zvýšené 
náklady nejen pro firmy, ale i pro státní správu. 
Podle vyjádření prezidenta Hospodářské ko-
mory ČR Jaromíra Drábka je mj. i „náročnější 
manipulace při opravách a revizích, stejně jako 
administrativa finančních úřadů spojená s jejich 
provozem.“ Odložení platnosti povinnosti mít 
registrační pokladnu by podle jeho názoru vy-
tvořilo časový prostor k nalezení efektivnějšího 
řešení. Jak se podniká vám? Lépe s pokladna-
mi, nebo bez? Napište nám!

kcz

Zákon 
„o podnikání“
je jeden!
Hospodářská komora ČR opakovaně volá 
po prosazení celkové koncepce zjednodu-
šení, zpřehlednění a zkvalitnění právního 
prostředí. Bylo proto potěšitelné, když 
ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil deklaroval 
26. října na společné tiskové konferenci 
s HK ČR, že bude za každou cenu usilovat 
o zlepšení kvality právního prostředí v Čes-
ké republice. Stav tvorby a aplikace práva 
v ČR nelze podle ministra Pospíšila stále 
považovat za uspokojivý. Prezident HK ČR 
Jaromír Drábek ministrův přístup schválil 
a věří, že spolu s právními odborníky, kteří 
byli požádáni o pokračování v práci na 
rekodifikaci občanského a obchodního 
práva, bude věnován adekvátní prostor 
konkrétnímu návrhu HK ČR na vytvoření 
jediného zákona „o podnikání“. Jedině tak 
lze odstranit nepřehlednost dosavadních 
právních norem, které komplikují občanům 
orientaci v právech a povinnostech v oblasti 
podnikání. Nebudeme tvrdit nic nového, 
když zopakujeme, že tato oblast je obecně 
považována za „přeregulovanou“.

kcz

Žadatelé, těšte se!
Čerpání peněz ze strukturálních fondů bude díky novému 
Operačnímu programu Podnikání a inovace na Ministerstvu 
průmyslu a obchodu ČR výrazně jednodušší.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR uspo-
řádalo v říjnu konferenci nazvanou „Operační 
program Podnikání a inovace 2007–2013, 
téměř sto miliard korun pro konkurenceschop-
né české podniky“. Ministr Martin Říman na 
ní podnikatelskou veřejnost ujistil, že přístup 
k dotacím bude tentokrát výrazně jednodušší.

Miliardy pro české podnikatele

Celková koncepce tohoto operačního programu 
bude v následujícím období navazovat na úspěš-
ně implementovaný program Průmysl a pod-
nikání. Projekt je zásadní pro rozvoj domácího 
podnikání. Soustředí se zejména na budování 
infrastruktury pro inovace, podnikání a rozvoj 
lidských zdrojů. Pro podobně zaměřené projekty 
je vyčleněno více než 50 miliard z celkové částky 
OPIP, který má k dispozici sto miliard korun. Pro-
středky budou směřovat k přímé a nepřímé pod-
poře podnikání a inovací v ČR. Pro podnikatele 
to každoročně představuje necelých 14 miliard 
korun. Sami žadatelé si však často stěžovali na 
příliš komplikovaný schvalovací proces. 

Byrokratická cesta je schůdnější

Ministerstvo kladlo důraz zejména na zjedno-
dušení byrokratické cesty, kterou musí žadatel 
o dotace projít. K základním změnám proto 
patří zamezení duplicitních činností, zejména 
v kontrolní fázi schvalovacího procesu, ale 
i omezení počtu požadovaných příloh k před-
kládaným žádostem. 

Mezi zásadní opatření, která podnikatelé jistě 
přivítají, však patří změna způsobu vyplácení 
schválených dotací. Princip, kdy úspěšní žada-
telé získávaly nárokované finance až ex-post, 
je v Evropské unii v podstatě ojedinělý. „Tento 
systém nemotivuje vznik zejména neziskových 
projektů a odrazuje řadu žadatelů o dotace již 
předem,“ komentoval situaci ministr Říman. 
Úřad proto přichází s novým opatřením, které 
umožňuje profinancování některých typů pro-
jektů v režimu ex-ante. 

bet
s využitím tiskové zprávy MPO

Přednostně zrušit Tuzex, i ty další
Odstranit přebytečné normy, jež zbytečně zatěžují 
podnikatelské prostředí, je smyslem projektu Stop šikaně 
živnostníků. Ministerstvo průmyslu a obchodu tak chce 
razantně řešit existenci řady nesmyslných vyhlášek 
a předpisů.

Seznam vyhlášek, které budou v nejbližší době 
zrušeny, obsahuje i takové pikantnosti, jako 
je například dodnes platná vyhláška o zřízení 
státních podniků zahraničního obchodu, jakým 
byl i Tuzex. Po přezkoumání norem zaslalo 
ministerstvo předsedovi vlády vyhlášku o zru-
šení prvních 16 vyhlášek, které podle vyjádření 
ministra Martina Římana zaplevelují náš právní 
řád a musí být odstraněny. 

Neptejte se úředníků, ale podnikatelů

Když se zeptáte úředníků, odpovědí, že 
všechny zákonné normy jsou v pořádku a nic 
není třeba měnit. Zato podnikatelé vědí, kde je 
bota tlačí. Samozřejmě neřeknou konkrétní vy-
hlášku, paragraf, ale znají z vlastní zkušenosti 
problémy, jež je trápí často zcela zbytečně. Po 
konzultacích s Hospodářskou komorou ČR 
a další podnikatelskou veřejností ministerstvo 
připravilo seznam více než 150 vytipovaných 
právních norem, které zatěžují menší podniky 
a živnostníky. Vyřešit daný stav nelze najed-

nou. Upravit (novelizovat nebo zrušit) tyto nor-
my je práce na měsíce a roky, podle Římana 
bude nutností sestavit priority.

Bojovat s byrokracií lze

Ministr uvedl příklad zdařilé spolupráce s minis-
terstvem zdravotnictví, díky níž je dokončena 
novelizace vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygie-
nických požadavcích na stravovací služby. Vý-
razné změny ve vyhlášce reagují na kritiku pro-
vozovatelů restaurací. Plán novelizovat vyhlášku 
tak, aby nenadsazovala hygienické požadavky 
dané evropskou legislativou, přináší nyní výsle-
dek: z původních 55 paragrafů bylo 26 zrušeno 
zcela a 12 paragrafů bylo pozměněno. Novela 
přináší podstatné zjednodušení hygienických 
požadavků při zachování vysokého hygienické-
ho standardu ve stravovacích zařízeních. Podle 
ministra Římana už nikdo nebude moci být 
pokutován např. za to, že nepoužívá bezdo-
tykové baterie, či že voda v jeho provozovně 
nedosahuje požadovaných 45 °C.

Pilotní projekt ukazuje, že se dá s byrokracií 
bojovat. Stejným způsobem chce ministr 
naložit i s dalšími více než 150 normami, které 
ministerstvo průmyslu a obchodu vytipovalo. 
Dále informoval o projektu centrálních regis-
tračních míst pro podnikatele. K projektu mi-
nisterstvo připravilo informační brožuru „Rádce 
podnikatele“ soustřeďující informace, které 
by měl zájemce o podnikání na centrálních 
registračních místech získat. Brožura je 
k dispozici na webových stránkách minister-
stva a také v tištěné podobě.

tš

Foto: Táňa Švrčková

Lisabonskou strategii je třeba plnit důsledněji
Každoroční setkání Eurochambres se letos 
uskutečnilo v řecké Soluni. Na začátku října se 
na valnou hromadu Sdružení evropských hos-
podářských komor sjeli představitelé více než 
čtyřiceti institucí z Evropy i okolních států. 

Inspirace a zkušenosti
Řádnými členy jsou komory zemí EU, z dalších 
zemí Evropy a blízkého okolí se rekrutují tzv. 
přidružení členové. Od loňského roku předsedá 
Sdružení předseda pařížské obchodní a prů-
myslové komory Pierre Simon. „Program kaž-
doročního setkání provází i dvoudenní kongres, 
kde jsou řešeny otázky vývoje podnikatelského 
prostředí v Evropě, aktivity jednotlivých členů 
i nadnárodní projekty zastřešené Eurocham-

bres. Setkání je přínosné zejména pro možnost 
srovnání rozsahu aktivit i oblasti kompetencí 
v jiných zemích, v mnohém je možné využít 
zkušeností ostatních států, nebo se nechat 
inspirovat k dalším činnostem,“ říká tajemník 
úřadu Hospodářské komory Vladimír Šiška.

Jak si stojí Lisabonská strategie
Valná hromada také schválila priority Euro-
chambres pro další období. Jde zejména o na-
plňování cílů Lisabonské strategie a podporu 
odborného vzdělávání. „Lisabonská strategie 
je skloňována ve všech pádech, problémem 
ale stále zůstává naplňování cílů a priorit, které 
ukládá. Je třeba se více zaměřit především na 
oblast podpory drobného podnikání, snižování 

administrativy a podporu vzdělávání,“ říká 
prezident Hospodářské komory ČR Jaromír 
Drábek. Další slabinu EU spatřuje v přehnané 
regulaci podnikatelského prostředí: „Také 
tématem tohoto kongresu byla tzv. better 
regulation neboli požadavek na regulaci trhu 
jen v oblastech, kde je to nezbytně nutné.“ 
Příští rok se valná hromada Eurochambres 
bude konat v Paříži, Česká republika se bude 
ucházet o pořadatelství v roce 2009. 

Viktorie Plívová,

tisková mluvčí HK ČR

Foto: Vladimír Šiška

Setkání hospodářských komor z celého světa se tentokrát konalo v Soluni, v Praze bychom mohli uvítat naše partnery v roce předsednictví Česka v EU.

Podnikání bez pokladen na rok jisté

Martin Turnovský (vpravo), ředitel sekce rozvoje podni-
katelského prostředí a konkurenceschopnosti, představil 
průřezová témata, která trápí podnikatele. Odstranit 
chce např. duplicitu poskytování stejných údajů více 
institucím.
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Potravináři chtějí 
jasná pravidla 

Dva základní problémy

Podle Josefa Sajdla, vedoucího legislativního 
oddělení sekretariátu Potravinářské komory 
ČR (PK), jsou přitom podmínky IPPC velmi 
nejasné. Ministerstvo zemědělství ČR (MZe) 
například podle něj zveřejnilo počty potravinář-
ských podniků, kterých se povinnost zažádat 
o integrované povolení týká. „My si ale vůbec 
nejsme jisti tím číslem (počtem podniků), pro-
tože není jasné, zda-li ty podniky pod zákon 
spadají, či nespadají. V zákonu vidíme přede-
vším dva zásadní problémy. Hovoří se v něm 
například o tom, že rozhodujícím kritériem 
pro podání žádosti o integrované povolení je 
projektovaná kapacita, ale směrnice EU hovoří 
jak o projektované, tak i skutečné kapacitě. 
Přitom dle našeho názoru podnik nemůže být 
sankcionován na základě toho, co vlastně 
nedělal. Druhým velkým problémem jsou 
takzvané směsné výrobky, kdy je příslušný 
výrobek zčásti živočišného a zčásti rostlinného 
původu a není jasné, jak bude postupovat 
Česká inspekce životního prostředí. Snažili 
jsme se s Ministerstvem životního prostředí ČR 
(MŽP) domluvit, že pokud výrobce používá již 
zpracovanou surovinu živočišného původu, 
třeba šunku, měl by být výrobek posuzován 
jako neživočišná výroba,“ uvádí Sajdl. Jenže 
MŽP podle něj připomínky potravinářů nezpra-
covalo obvyklým způsobem. „Všechny zásadní 
připomínky PK byly zamítnuty bez řádného 
odůvodnění, včetně připomínky k působnosti 
zákona,“ konstatuje představitel potravinářské 
komory. 

Nejasnosti v komunikaci

Nejde jen o ryze podnikatelské problémy, 
zákon je také děravý i v oblasti komunikace. 
„Návrh naprosto opomíjí princip vyjednávání, 
který je jasně zakotven ve směrnici, podle níž 
by měl být s výrobcem veden dialog, a dává 
také nepřiměřenou volnost krajským úřadům 
v jeho výkladu. To v praxi znamená, že při 
posuzování žádostí o integrované povolení 
postupují jednotlivé krajské úřady rozdílně. 
Zákon kromě toho zcela postrádá možnost 
zkráceného řízení při rozporech, musí se začít 

od úplného začátku, a ne od sporného bodu, 
který má být řešen, což platí především pro 
odvolání,“ vypočítává další problémy Sajdl.
Podle prezidenta PK Jaroslava Camplíka proto 
komora požaduje, aby MŽP vydalo nějakou 
zcela jasnou výkladovou vyhlášku, jak bude při 
posuzování žádostí postupováno. „My chceme 
jasná pravidla. Jak je to s kapacitou, jak je to 
se zařazením výrobků a jaké jsou termíny pro 
krajské úřady, do kdy se musí vyjádřit, a zda-li, 
pokud se nevyjádří, se má žádost za schvále-
nou,“ shrnuje prezident. Právě stanovení ter-
mínů je podle Sajdla další důležitou připomín-
kou PK. „Když podnik zažádá o integrované 
povolení a úřad po něm bude chtít další a další 
dokumenty, může se v krajním případě proces 
protáhnout i na několik let,“ upozorňuje na 
možná rizika. V takovém případě zmizí přísluš-
ný potravinářský podnik z podnikatelské mapy 
České republiky. Pokud budou v říjnu příštího 
roku některé potravinářské podniky uzavřeny, 
podle J. Camplíka si to zaviní republika sama. 
„Protože jsme si nestanovili jasná pravidla,“ 
zdůrazňuje prezident.

Většina podniků povolení nemá

Smyslem IPPC je podle odůvodnění zákona 
docílit „maximální možné prevence průmys-
lového znečišťování všech složek životního 
prostředí a zabezpečit plnou slučitelnost 
právního řádu ČR v této oblasti s právem 
Evropského společenství, zejména se směrnicí 
Rady 96/61“. Cílem všech opatření je snížit 
materiálovou spotřebu, dosáhnout menší 
energetické náročnosti a dodržení čistších 
technologických procesů – tedy předcházet 
znečištění již v průběhu výrobního procesu, 
nikoliv jen pomocí koncových zařízení (čistírny 
odpadních vod, filtry apod.). Konečný termín 
pro získání integrovaného povolení je přitom 
stanoven na 30. říjen 2007, přičemž do tohoto 
data nestačí žádat o povolení. Žadatel má 
povinnost do této lhůty povolení mít. Zařízení 

provozované bez platného integrovaného 
povolení se vystavuje po tomto datu pokutám 
až do výše 7 milionů korun od České inspekce 
životního prostředí, sankce mohou vést až 
k zákazu provozu a ukončení výroby.
Podle ministryně zemědělství Mileny Vicenové 
spočívá zásadní problém ve skutečnosti, že 
v současné době více než dvě třetiny všech 
zemědělských a potravinářských podniků 
u nás spadajících pod zákon o IPPC inte-
grované povolení nemá, a někteří o tento 
dokument ještě ani nepožádali. Doba na 
vyřízení každé žádosti o integrované povolení 
na krajském úřadu se přitom podle Vicenové 
u zemědělských a potravinářských zařízení 
průměrně pohybuje mezi šesti až dvanácti 
měsíci.

Kdyby bylo místo

Obdobné problémy jako potravináři mají také 
velké zemědělské podniky. Podle předsedy 
Zemědělského svazu ČR Miroslava Jirovského 
požádalo o integrované povolení do součas-
né doby 180 z celkem 441 zemědělských 
podniků, kterých se zákon týká. MZe přitom 
eviduje jen 400 zemědělských podniků, což 
zcela ilustruje nejasnosti o tom, koho se 
vlastně zákon týká. Jirovský přitom již nyní 
přiznává, že některé agropodniky budou 
muset skončit. Ke splnění povinností vyplýva-
jících z IPPC je totiž podle jeho slov nutné jen 
v oblasti zemědělství v letošním a příštím roce 
investovat 5,7 miliardy korun. „Nehledě na to, 
že potřebné finanční zdroje nejsou, nelze to do 
konce října příštího roku stihnout ani časově,“ 
myslí si Jirovský. Ostatně, ani samotné získání 
integrovaného povolení není zadarmo. Podle 
MZe jde „při ideálním postupu“ o náklady ve 
výši 130 000 korun.

Petr Havel, agrární analytik

Foto: PhotoObjects

Zásadní výhrady mají potravinářské podniky vůči současnému znění zákona 
o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC), které podnikům určité 
velikosti ukládá zajistit v průběhu necelého roku takzvané integrované povolení 
nezbytné k jejich další existenci na trhu.

EKONOMIKA

Českomoravská záruční a rozvojová banka, 
a. s., začala v roce 2004 využívat pro-
středky strukturálních fondů k poskytování 
zvýhodněných úvěrů pro malé podnikatele. 
Na zkušenosti z této oblasti a zejména na 
výhled pro nové programovací období let 
2007 až 2013 jsme se zeptali předsedy 
představenstva a generálního ředitele této 
banky Ladislava Macky.   

Jak byste celkově zhodnotil dosavadní 
zkušenosti s poskytováním zvýhodně-
ných úvěrů v rámci Operačního progra-
mu Průmysl a podnikání?
Celkové hodnocení vyznívá z našeho pohle-
du pozitivně. Věřím, že podobný názor mají 
i podnikatelé a zadavatel programu, kterým 
je ministerstvo průmyslu a obchodu. Moje 
pozitivní hodnocení se opírá o skutečnost, 
že disponibilní zdroje již byly uzavřenými 
smlouvami vyčerpány. Důležitý je však i fakt, 
že značná část finančních prostředků byla 
již podnikateli použita. Úvěry, 
jako forma podpory, tak potvrdily 
to, co slibovaly, tj. rychlý posun 
prostředků z rozpočtu Evropské 
unie k podnikatelům. Do konce září 
letošního roku jsme tak poskytli 
různé formy zvýhodněných úvěrů 
takřka 1500 podnikatelům v celkové výši 
1,9 mld. Kč. 

Co považujete za nejzávažnější přínos 
uplatnění strukturálních fondů formou 
zvýhodněných úvěrů? 
Kromě již zmíněného rychlého transferu 
veřejných prostředků k podnikatelům to bylo 
též vytvoření prostoru pro vznik úvěrového 
fondu, představujícího dlouhodobě půso-
bící mechanismus podpory. Pro podnika-
tele však nepochybně bude důležitějším 
přínosem zavedení podřízeného úvěru jako 

nového nástroje podpory. Zájem podnikatelů 
byl takový, že tímto způsobem začaly být 
používány i prostředky státního rozpočtu pro 
střední podnikatele. Podřízené úvěry, které 
jsou svojí povahou velmi blízko vlastnímu 
kapitálu podnikatele, tak díky impulzu po-
skytnutého strukturálními fondy odstartovaly 
nový nástroj podpory pro malé a střední 
podnikatele.

Jak hodnotíte vývoj na trhu úvěrů pro 
malé a střední podnikatele? 
Jak ukazují statistické informace, které se 
poprvé staly v potřebné šíři dostupnými 
v letošním roce, situace v úvěrování malých 
a středních podnikatelů se zlepšuje. Banky 
přicházejí s novými produkty, jsou rychlejší 
a pružnější a význam tohoto segmentu pro 
ně narůstá. I za této zlepšené situace je úvě-
rování malých a středních podnikatelů, a to 
jak začínajících, tak i podnikatelů v růstové 
fázi, obecně spojeno se zvýšenými riziky. 

Tento stav je zákonitý. Proto je přirozené, že 
do dané oblasti směřují různé formy podpůr-
ných nástrojů, protože význam podnikatelů 
pro zachování a zvyšování zaměstnanosti 
a vyrovnávání rozdílu mezi regiony je všeo-
becně uznáván. 

Jak na tento vývoj chcete reagovat?
Na tento vývoj především reaguje návrh 
Operačního programu Podnikání a inovace 
na léta 2007 až 2013. Je zřejmé, že do 
oblasti tzv. finančních nástrojů podpory vnáší 
nové prvky. Tím nejzásadnějším je poměrně 

široké zapojení zvýhodněných záruk v roz-
šiřování přístupu podnikatelů k bankovním 
úvěrům na financování projektů, které jsou 
spojeny se vznikem i rozvojem firem. Je též 
zřejmý zvýšený důraz na podporu podnikání 
ve strukturálně postižených regionech a oce-
nění přínosu projektů zvyšujících zaměst-
nanost. To je realizováno zakomponováním 
nenávratné složky (finančního příspěvku) 
přímo do záruk či úvěrů. Celkově tedy 
budeme v příštím období dále prohloubovat 
spolupráci naší banky s ostatními bankami 
s cílem zvýšit jejich zapojení do financování 
projektů s účastí prostředků ze strukturálních 
fondů. 

Co nového připravujete v nabídce 
nástrojů podpory pro malé a střední 
podnikatele? 
ČMZRB bude zapojena do realizace čtyř 
programů, ve kterých budou poskytovány již 
osvědčené podpory ve formě bezúročných 

či podřízených úvěrů. 
Největší novinky lze očekávat v ob-
lasti záruk. Půjde zejména o nový 
typ záruky s velmi jednoduchým 
a rychlým vyřízením, který je určen 
pro menší úvěry do výše 5 mil. Kč. 
Tento typ záruky bude poskytován 

v případech, kdy úvěrující banka bude mít 
uzavřenu s ČMZRB smlouvu o spolupráci, 
která je nezbytná pro zjednodušení a urych-
lení procesů. K dispozici bude i nadále již 
existující typ záruky, který bude zřejmě využí-
ván pro projekty s vyššími celkovými náklady.
Chceme usnadnit zapojení bank i do finan-
cování naprosto začínajících podnikatelů, 
a to formou záruky s finančním příspěvkem 
k zaručovanému úvěru. Věříme, že tento 
nový produkt nalezne příznivou odezvu 
u podnikatelů i bank.

PR 

„Chceme usnadnit zapojení bank i do financování napros-
to začínajících podnikatelů, a to formou záruky s finančním 
příspěvkem k zaručovanému úvěru. Věříme, že tento nový 
produkt nalezne příznivou odezvu u podnikatelů i bank.“

Zařízení IPPC v rezortu 
MZe

Podaných žádostí o integro-
vané povolení (IP)

Rozhodnuté žádosti – 
integrovaná povolení (IP)

Předpokládaný počet 
zařízení IPPC v rezortu 
MZe

potraviny, krmiva, nápoje, 
mléko

51 37 150

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

Generální ředitel Ladislav Macka
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Nový Zákoník práce má přinést zvýšení jistot a ochrany zaměstnanců. 
Podle názoru Hospodářské komory ČR i řady nezávislých expertů však 
přinese růst moci odborů, zvýšení nezaměstnanosti a ztížení podmínek 
pro podnikání. V předchozích číslech jsme vás seznámili s jeho legislativní 
podobou a nejdůležitějšími změnami. Nyní se pokusíme zorientovat v roz-
ruchu, který způsobil.

Nový Zákoník práce měl být liberální normou 
nerozpornou s ústavou. Očekávalo se od něj 
i určité uvolnění pracovněprávních vztahů ve 
prospěch domluvy zainteresovaných stran, 
tedy dohod zaměstnavatelů se zaměstnanci 
nebo s odborovými organizacemi. Zastánci 
předlohy prosazené těsně před volbami, která 
má nabýt účinnosti v lednu příštího roku, tvrdí, 
že jde o moderní předpis, jenž umožňuje větší 
smluvní volnost, ale zároveň zachovává ne-
zbytnou úroveň ochrany zaměstnanců. Odpůr-
ci upozorňují na snížení konkurenceschopnosti 
firem a zvýšení nákladů zaměstnavatelů. Podle 
nich zákoník v důsledku poškodí ty, kteří práci 
marně shánějí.

Legislativní nesoulad

Hospodářská komora se staví velmi kriticky proti 
Zákoníku práce, neboť se podle ní i podle řady 
nezávislých odborníků nepodařilo naplnit jeho 
cíle. Potvrzuje to průzkum, který Hospodářská 
komora České republiky provedla mezi více než 
dvěma tisíci respondentů – majiteli a vedoucími 
pracovníky firem (výsledky průzkumu jsou publi-
kovány dále v tématu).
Podle analýzy ministerstva práce a sociálních věcí 
obsahuje nový Zákoník práce vedle čtyř až pěti 
nesouladů s Ústavou ČR řadu dalších 
sporných bodů, které jsou v rozporu se 
zákony. Ministr Petr Nečas chce prosadit 
jeho novelizaci. Účelem návrhu zákona, 
který v září předložil k projednání vládě, 
je posun účinnosti nového Zákoníku 
práce o jeden rok. Nečas zdůraznil, že 
záměrem je odstranění konkrétních legis-
lativních chyb, nikoli vyvolání politických rozepří. 
Odložení platnosti Zákoníku práce o jeden nebo 
o dva roky požadoval i Svaz průmyslu a dopravy 
ČR. „Před volbami byla schválena řada norem 
v pracovněprávní oblasti, jejichž kvalita neodpoví-
dá skutečným požadavkům dnešní doby. Je tedy 
na místě prodiskutovat případné posunutí jejich 
účinnosti,“ řekl prezident svazu Jaroslav Míl.

Ústavní stížnost

Hospodářská komora ČR proto připravila 
návrh na zrušení jednotlivých ustanovení Záko-
níku práce. Dalším iniciátorem návrhu ústavní 
stížnosti je senátorka Soňa Pauktrová. „Senát 
neschválil Zákoník práce v téhle podobě 
a prezident hospodářské komory, s nímž dlou-
hodobě pracuji, se na mne obrátil s tím, že 
připravují podání ústavní stížnosti k Ústavnímu 

soudu. Tam je minimální počet 17 senátorů. 
S problematikou jsem se seznámila, souhlasila 
s panem prezidentem a potom jsem sehnala 
podpisy dokonce 23 senátorů,“ vysvětlila 
senátorka. Návrh byl 3. října zaslán Ústavnímu 
soudu. Stížnost podpořilo i Sdružení podni-
katelů a živnostníků. Navrhovatelé požadují, 
aby byly v textu zákoníku zrušeny části, které 
jsou v hrubém nesouladu s Ústavou České 

republiky. Podle nich se jedná především 
o návrhy, jež dávají odborovým organizacím 
právo zasahovat do řízení firem; konkrétně se 
to týká vydávání vnitřních předpisů v závislosti 
na odborové organizaci (1) a pravomoci odbo-
rové organizace zakázat práci v noci a práci 
přesčas (2).

1) Citace z nového Zákoníku práce: 
„U zaměstnavatele, u kterého nepůsobí 
odborová organizace, může vnitřní předpis 
stanovit mzdová nebo platová práva a ostatní 
práva v pracovněprávních vztazích, z nichž je 
oprávněn zaměstnanec.“
Toto ustanovení § 305 odst. 1 nového zá-
koníku porušuje zásadu rovnosti v právech, 
obecně vyjádřenou v čl. 1 Ústavy, neboť zaklá-
dá nerovné postavení zaměstnavatelů podle 
toho, zda u nich působí, či nepůsobí odborová 
organizace.
„Zaměstnavatel, u něhož působí odborová 
organizace, nemá v podstatě možnost vydat 
například pracovní řád, pokud s ním odborová 
organizace nevysloví souhlas. Vzhledem k to-
mu, že Zákoník práce nepovažuje za dosta-
tečné pouhé projednání vnitřního předpisu, ale 
trvá výslovně na souhlasu organizace, pak by 
neměl zaměstnavatel dovolání ani u soudu,“ 

vysvětluje Jaromír Drábek, prezident 
HK ČR. Může se podle něho jednat 
o banality, které chod firmy neohro-
žují (např. předpis o zákazu využívání 
internetu pro osobní potřebu), ale 
také o zásadní předpisy, které mohou 
mít na fungování firmy větší vliv (např. 
pokyny zaměstnancům k bezpečnosti 

práce). K založení odborové buňky s takovými 
pravomocemi přitom stačí pouze tři zaměst-
nanci. 

2) Citace z nového Zákoníku práce: 
„Odborové organizace jsou oprávněny:
a) požadovat závazným pokynem na zaměst-
navateli odstranění závad v provozu na strojích 
a zařízeních, při pracovních postupech a v pří-

padě bezprostředního ohrožení života nebo 
zdraví zaměstnanců zakázat další práci
b) zakázat práci přesčas a práci v noci, která 
by ohrožovala bezpečnost a ochranu zdraví 
zaměstnanců.“

Ustanovení § 322 odst. 1 nového zákoní-
ku je v rozporu s ustanovením čl. 2 Ústavy, 
neboť zakotvuje právo odborových organizací 
– zejména právo zakázat práci při nebezpečí 
z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, nebo 
právo zakázat práci přesčas či práci v noci, 
což v podstatě znamená výkon státní správy. 
Protože kontrola dodržování ustanovení o bez-
pečnosti a ochraně zdraví při práci je provádě-
na též k tomu zřízenými odborně vybavenými 
speciálními orgány, je úprava uvedená v § 322 
odst. 2 tohoto Zákoníku práce nadbytečná 

a je v rozporu s čl. 2 Ústavy České republiky.
Odbory během několika týdnů chystají demon-
strace před sídlem vlády. Důvodem je záměr 
kabinetu odložit platnost Zákoníku práce. 
Přesné datum protestů zatím nebylo stano-
veno. Odbory už dříve pohrozily, že změně či 
zrušení nového pracovního kodexu zabrání 
„všemi svými prostředky“. 

Zákoník práce by měl být přepracován

„Zákoník práce byl připraven, aniž by byl 
nejprve projednán věcný záměr zákona. 
Vzhledem k tomu, o jak zásadní materiál jde, 
považuji tento postup za krajně nešťastný, 
navíc odporující standardním postupům legis-
lativních pravidel vlády. Tvorbě paragrafového 
znění měla předcházet obsáhlá diskuze všech 

zúčastněných stran, jejímž výsledkem mohl 
být kompromis vyhovující jak zaměstnancům, 
tak i zaměstnavatelům,“ sdělil prezident HK 
ČR. Hospodářská komora požaduje přepraco-
vání Zákoníku práce. „I přes doporučení vlády 
o odložení účinnosti ZP se ale obávám, že 
současné rozložení politických sil v Poslanecké 
sněmovně není takovému kroku nakloněno,“ 
uzavřel Jaromír Drábek.
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Foto: Radovan Sitař

Nový Zákoník práce měl uvolnit pracovněprávní vztahy tak, aby těžiště vyjednávání 
spočívalo na smluvních stranách, tedy na zaměstnavateli a zaměstnanci či na za-
městnavateli a odborové organizaci. Bohužel se tak nestalo. Hospodářská komora 
ČR přináší konkrétní návrh v oblasti řešení majetkových sporů – rozhodčí doložku!

Díky využívání rozhodčí doložky při uzavírání 
pracovněprávních vztahů mohou zaměstna-
vatelé řešit majetkové spory v pracovněpráv-
ním vztahu přímo u Rozhodčího soudu při 
Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře 
ČR. Výhodou je délka trvání sporu – v porov-
nání s obecným soudem je totiž nepoměrně 
kratší a jednání 
je méně kom-
plikované. Ale 
pozor! Týká se 
výhradně majet-
kových sporů.

Hospodářská komora připravila text rozhodčí 
doložky, již mohou zaměstnavatelé předložit 
svým zaměstnancům k podpisu také zpětně 
jako dodatek pracovní smlouvy. Rozhodčí 
doložka se týká zejména dvou oblastí: prvou 
je spor o náhradu mzdy (platu nebo odměny) 
vyplacenou zaměstnavatelem při dočasné 
pracovní neschopnosti (prvních čtrnáct dnů), 
druhá oblast se týká náhrady škody způso-
bené zaměstnancem jinému zaměstnanci, 
příp. zaměstnavateli.

Spor o náhradu mzdy 

Majetkový spor může vzniknout napří-
klad tím, že zaměstnanec pobírající dávku 
v pracovní neschopnosti, jež mu dle nového 

Zákoníku práce bude po dobu prvních 
čtrnácti dnů vyplácet zaměstnavatel, bude 
pobývat v době neschopnosti mimo domov. 
Podle nového Zákoníku práce má v takovém 
případě zaměstnavatel možnost zaměst-
nanci odebrat část náhrady. „V tu chvíli jde 
o majetkový spor, k jehož řešení má rozhodčí 

soud kompe-
tence. Pokud 
bude mít 
zaměstnavatel 
podepsanou 
se zaměstnan-
cem v rámci 

pracovní smlouvy rozhodčí doložku, pak 
předloží tento spor k projednávání právě roz-
hodčímu soudu, a vyhne se tak zdlouhavé-
mu soudnímu procesu,“ vysvětluje prezident 
Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek.

Náhrada škody

Podobně je tomu i u náhrady způsobené 
škody. Podle Zákoníku práce v případě, 
že zaměstnanec způsobí škodu jinému 
zaměstnanci, bude povinnost tuto škodu 
poškozenému uhradit na zaměstnavateli. 
Této povinnosti ho rozhodčí doložka nezbaví, 
nicméně bude následně řešit spor vzniklý 
mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, 
který poškodil svého kolegu. Zaměstna-

vatel tak může ve velmi krátké době získat 
zpět prostředky, které použil k náhradě této 
škody. 

HK ČR nechala vypracovat několik variant 
rozhodčích doložek, které mohou být sou-
částí pracovní smlouvy. Jednou z možností 
je také rozhodčí doložka pro řešení majet-
kových sporů online, což výrazně snižuje 
náklady oproti vedení sporu listinnou formou.

red

Hospodářská komora připravila text roz-
hodčí doložky, již mohou zaměstnavatelé 
předložit svým zaměstnancům k podpisu 
také zpětně jako dodatek pracovní smlouvy.

Stop Zákoníku práce!

Hospodářská komora se staví velmi 
kriticky proti Zákoníku práce, neboť 
se podle ní i podle řady nezávislých 
odborníků nepodařilo naplnit jeho cíle.

Doporučený text rozhodčí doložky:
Smluvní strany se výslovně dohodly, že 
spory vznikající z této smlouvy a v sou-
vislosti s ní týkající se náhrady mzdy, 
platu nebo odměny z dohody o pra-
covní činnosti vyplácených při dočasné 
pracovní neschopnosti (karanténě) podle 
§ 192 Zákoníku práce zaměstnavatelem 
za období prvních čtrnácti dnů dočasné 
pracovní neschopnosti nebo karanté-
ny zaměstnanci, včetně sporů ve věci 
případného vrácení takto vyplacených 
částek zaměstnancem zaměstnavateli, 
budou rozhodovány s konečnou platností 
u Rozhodčího soudu  při HK ČR a AK 
ČR podle jeho Řádu a pravidel jedním 
rozhodcem jmenovaným předsedou 
Rozhodčího soudu.  

Využijte rozhodčí doložku!

Podle prezidenta HK ČR Jaromíra Drábka a senátorky 

Soňy Paukrtové nebude mít od ledna kvůli novému Zá-

koníku práce zaměstnavatel, u něhož působí odborová 

organizace, možnost vydat ani pracovní řád, pokud 

s ním odborová organizace nevysloví souhlas. Dovolání 

nebude mít zaměstnavatel ani u soudu.

TÉMA
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Nový Zákoník práce 
v evropské konkurenci

Světová banka (SB) sestavuje tzv. index obtížnosti zaměstnávání tvo-
řený pěti kritérii, kterými jsou obtížnost přijímání a propouštění, náklady 
přijímání a propouštění a flexibilní organizace pracovní doby. Kritéria 
jsou složena ze zcela konkrétních hledisek, vyjadřujících omezení za-
městnavatele ve vztahu k jeho zaměstnancům (podrobně viz následující 
tabulky). Mimo hodnocení SB zůstávají náklady zaměstnavatele na 
pracovní sílu (výše minimální mzdy či povinných odvodů), práva odbo-
rových organizací, fungování politiky zaměstnanosti apod. Přesto má 
index SB značnou vypovídací hodnotu jako srovnání základní úpravy 
pracovněprávních vztahů stanovící mantinely jednání zaměstnavatele se 
zaměstnanci. Tento text vychází z výzkumu prováděného v Centru eko-
nomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu a předjímá 
hodnocení ČR v příštím Doing Business 2008, do něhož se již promít-
nou změny vyvolané novým Zákoníkem práce tj. zákonem 
č. 262/2006 Sb., s jehož účinností se počítá od 1. ledna 2007. V sou-
ladu s metodikou SB jsou dále srovnány podmínky zaměstnávání v ČR 
podle „starého“ a „nového“ Zákoníku práce (NZP) s pracovněprávní 
úpravou Dánska, Velké Británie a Belgie. Mají-li pravdu zastánci NZP, 
zřejmě z budoucího hodnocení Světové banky vyjde ČR lépe a přiblíží 
se evropské „silné trojce“. Pokud se naopak nemýlí jeho kritici, ČR se 
v příštím mezinárodním srovnání propadne o něco hlouběji. 

Podmínky zaměstnávání v zemích EU

Země EU Svět. pořadí zaměstnávání

1. Dánsko 15.

2. Velká Británie 17.

3. Belgie 23.

4. ČR 45.

5. Polsko 49.

6. Slovensko 72.

7. Irsko 83.

8. Nizozemsko 86.

9. Maďarsko 90.

10. Švédsko 94.

11. Itálie 101.

12. Rakousko 103.

13. Finsko 111.

14. Litva 119.

15. Lotyšsko 123.

16. Německo 129.

17. Francie 134.

18. Slovinsko 146.

19. Estonsko 151.

20. Portugalsko 155.

21. Španělsko 161.

22. Řecko 166.

Zdroj: Doing Business 2007 

Nejlépe hodnoceným evropským zemím je společná relativní snad-
nost a nenákladnost, s níž se zaměstnavatel rozloučí s nepotřebným 
zaměstnancem. Nejde o úlitbu zaměstnavatelskému lobby. Statistiky 
dokládají vztah mezi obtížností propouštění a zaměstnaností. Jakmile 
je zaměstnavatel svázán výpovědními důvody ze zákona, musí dávat 
výpověď v několikaměsíčním předstihu, platit vysoké odstupné, pří-
padně hledat propouštěnému nové zaměstnání a ještě vše koordinovat 
s odbory a úřadem práce, snaží se pak tedy zaměstnávat co nejméně 
a vyhýbá se problematickým zaměstnaneckým skupinám (ženy, mládež, 
zdravotně postižení). Přinejmenším toto v Dánsku, Velké Británii i Belgii 
pochopili. 
Je přitom zajímavé, že tyto tři země patří k rozdílným evropským 
modelům pracovněprávní regulace, jak je chápe teorie i dokumenty 
EU. Dánsko reprezentuje severský model, pro nějž je charakteristická 
snadnost zaměstnávání i propouštění zaměstnanců a současně jejich 
štědrá, ovšem přísně kontrolovaná podpora v nezaměstnanosti. Model 
je pro daňové poplatníky nákladný, protože však cílí podpory k těm, 
kteří jsou ochotni se rekvalifikovat a za nabídkami práce cestovat, 
zajišťuje vysokou míru zaměstnanosti a sociální koheze. Velká Británie 
je vlajkovou lodí anglosaského modelu. Pracovní vztah je přirovnán 
k soukromoprávní smlouvě svéprávných jedinců. Podpora v nezaměst-
nanosti není vysoká, což každého nutí usilovat o rychlý návrat do za-
městnání. S daleko menšími nároky na prostředky daňových poplatníků 
než v případě severského modelu zajišťuje anglosaský model vysokou 
míru zaměstnanosti. Připouští ovšem v kontinentální Evropě nevídané 
sociální rozdíly. Belgie je do třetice příkladem modelu kontinentálního, 
jehož typickými reprezentanty jsou Německo a Francie. Propustit za-
městnance není v Belgii obtížné a nezaměstnaný má nárok na slušnou, 
ale nepříliš efektivně cílenou podporu. Tento model vyrovnává sociální 
rozdíly, strádá ovšem nákladností pro daňové poplatníky a neefektivnos-
tí z hlediska míry zaměstnanosti práceschopného obyvatelstva. Dlužno 
dodat, že současná situace v ČR má nejblíže právě k tomuto modleu, 
jak ukazuje následující tabulka. 

Daně, zaměstnanost a chudoba 

ČR BE DK VB

Maxim. celková daňová zátěž (%) 46,2 60,8 49,7 37,1

Maxim. pojistné odváděné zaměstnava-

telem (% hrubé mzdy)

35 31,4 0,8 11,5

Míra nezaměstnanosti (%, 2. Q 2006) 7,4 8,6 3,9 5,1 

(1. Q)

Podíl neaktivních na práceschopné 

populaci (2005)

35,2 39,0 24,5 27,4

Počet chudých pracujících (%) 0 3 1 5

Počet chudých nezaměstnaných (%) 30 32 23 49

Celkový počet chudých (%) 8 13 10 17

Zdroj: Eurostat, OECD

Studie Světové banky Doing Business 2007, zveřejněná letos v září, zařadila Českou republiku 
podle podmínek zaměstnávání, tj. pružnosti pracovněprávních vztahů, na 45. místo ve světě. 
Ovšem mezi 22 hodnocenými členskými státy EU si ČR udržela 4. místo! Pouze v Dánsku, 
Velké Británii a v Belgii jsou na tom evropští zaměstnavatelé lépe. A to byla ČR hodnocena 
ještě podle dosavadního Zákoníku práce, který je u nás všeobecně považován za překonaný 
a nevyhovující.  

Jak se nový Zákoník práce (NZP) projeví na pořadí ČR v rámci hodno-
cení SB? Přiblíží nás k evropsky nejefektivnějším modelům pracovně-
právní regulace? Něco napovědí následující srovnání. 

Obtížnost přijímání 

Hodnocené hledisko ČR 

2006

ČR 

2007

DK VB BE

Prac. poměr na dobu určitou 

jen pro časově omezené úkoly
Ne Ne Ne Ne Ne

Maximální délka prac. poměru 

na dobu určitou
24 

měs.

24 

měs.

Neli-

mit. 

Neli-

mit. 

Neli-

mit. 

Zdroj: Doing Business 2007, zákon č. 262/2006 Sb.

NZP nemění v tomto ohledu nic na stávající právní úpravě pracovního 
poměru na dobu určitou, která je restriktivnější než ve srovnávaných 
evropských zemích. Podle § 39 odst. 2 NZP je možné sjednat pracovní 
poměr na dobu určitou mezi týmiž účastníky na dobu nejvýše 2 let. 
Další zaměstnání na dobu určitou u téhož zaměstnavatele je možné až 
s odstupem 6 měsíců. Výjimky jsou přípustné pro pracující důchodce, 
náhrady za matky na mateřské, resp. za rodiče na rodičovské dovole-
né, a také z vážných provozních důvodů či vzhledem k povaze práce, 
kterou má zaměstnanec vykonávat (např. vrcholoví manažeři). 

Obtížnost propouštění 

Hodnocené hledisko ČR 

2006

ČR 

2007
DK VB BE

Legálnost propuštění pro nadby-

tečnost
Ano Ano Ano Ano Ano

Povinnost oznámit 3. straně propuš-

tění pro nadbytečnost
Ano Ano Ne Ne Ne

Povinnost souhlasu 3. strany s pro-

puštěním pro nadbytečnost 
Ne Ne Ne Ne Ne

Povinnost oznámit 3. straně hromad-

né propouštění 
Ano Ano Ano Ano Ano

Povinnost souhlasu 3. strany s hro-

madným propouštěním
Ne Ne Ne Ne Ne

Povinnost nabídnout propuštěnému 

jiné místo nebo rekvalifikaci
Ano Ne Ne Ne Ne

Pravidla priority při propuštění nebo 

zpětném přijímání
Ne Ne Ne Ne Ne

Zdroj: Doing Business 2007, zákon č. 262/2006 Sb. 

Podle hledisek obtížnosti propouštění má ČR zvýrazněno, ve srovnání 
s třemi uvedenými zeměmi, postavení odborů. Podle § 61 odst. 1) NZP 
musí zaměstnavatel výpověď nebo okamžité zrušení pracovního pomě-
ru projednat s odborovou organizací. Z hlediska zaměstnavatele je na-
opak pozitivní, že NZP již neobsahuje § 47 dosavadního zákoníku, který 
ukládal zaměstnavateli povinnost hledat ve spolupráci s úřadem práce 
nové zaměstnání pro „chráněné“ kategorie zaměstnanců, resp. podle 
něhož byla (§46) výpověď ze strany zaměstnavatele spojena s jeho na-
bídkovou povinností jiného vhodného pracovního místa propouštěnému 
zaměstnanci. Uvedená hodnotící kritéria bohužel nezohledňují sváza-
nost českého zaměstnavatele zákonem taxativně uvedenými výpověd-
ními důvody –  tato svázanost není ve třech srovnávaných zemích EU 
pravidlem. S jistým zjednodušením lze uvést, že v Dánsku, Velké Británii 
i Belgii nesmí být propuštění zaměstnance „nespravedlivé“, což může 
ex-post na návrh zaměstnance přezkoumat soud. V těchto zemích 
tudíž připomíná konflikt zaměstnavatele a propuštěného běžný spor 
o ukončení soukromoprávního závazkového vztahu. V ČR i s NZP přetr-
vá svázanost zaměstnavatele závazkem, na který přistoupil a kterého se 

musí obtížně zbavovat za cenu více či méně kamuflovaného a náklad-
ného eskamotérství při naplňování zákonného důvodu výpovědi. 

Náklady přijímání a propouštění 

Hodnocené hledisko ČR 

2006

ČR 

2007
DK VB BE

Výpovědní doba při výpovědi pro 

nadbytečnost po 20 letech prac. 

poměru 

3 m. 2 m. 10 t. 12 t. 16 t.

Odstupné při výpovědi pro nadby-

tečnost po 20 letech prac. poměru 2 m. 3 m. 0
2,3 

m.
0

Náklady propuštění

(v placených týdnech)
21,7 21,7 10 22,1 16

Poznámka: m. = měsíce, t. = týdny

Zdroj: Doing Business 2007, zákon č. 262/2006 Sb.

Jelikož je NZP výpovědní doba při výpovědi dané zaměstnavatelem zkráce-
na na 2 měsíce a základní odstupné naopak zvýšeno na 3 měsíce (viz § 51 
odst. 1, resp. § 67 odst. 1), zůstává celková délka doby, po níž platí zaměst-
navatel neperspektivního a mnohdy již i ve výpovědní době neefektivního 
zaměstnance, stejná, jako tomu bylo dle dosavadní právní úpravy. 

Flexibilita pracovní doby 

Hodnocené hledisko ČR 

2006

ČR 

2007
DK VB BE

Prac. týden vč. přesčasů může 

přesáhnout 50 hodin alespoň ve 

2 měsících v roce

Ano Ano Ano Ano Ano

Maximální počet pracovních dní 

v týdnu
.. 6 7 6 6

Omezení práce v noci Ano Ano Ano Ano Ano

Omezení práce o víkendech Ne Ne Ne Ne Ano

Placená dovolená za rok po 20 

letech zaměstnání (prac. dnů) 
20 20 25 20 20

Zdroj: Doing Business 2007, zákon č. 262/2006 Sb.

Zde hodnocená hlediska patří mezi ta, kde harmonizované standardy 
EU a úmluvy Mezinárodní organizace práce hrají podstatnou roli. V ze-
mích EU je přípustný pouze nadstandard ve prospěch zaměstnanců, 
nikoli snížení mezinárodně akceptovaných limitů v jejich neprospěch. 
Jak patrno, NZP na postavení zaměstnavatelů v ČR nic nemění. 
Kritiky NZP asi překvapí, že podle hodnotících kritérií SB by si ČR měla 
v příštím roce mírně polepšit. NZP totiž neobsahuje „nabídkovou povin-
nost“ zaměstnavatele vůči propouštěným zaměstnancům, ani povinnost 
spolupracovat s úřadem práce při propouštění „chráněných“ kategorií 
zaměstnanců. Jinak vykazuje NZP velkou kontinuitu s dosavadní právní 
úpravou a zachovává tak českým zaměstnavatelům „výhody“, které SB 
oceňuje. K lítosti všech, kteří by chtěli podobný závěr využít k obraně 
NZP, je nutné dodat, že hodnotící kritéria SB nezohledňují takové změny 
přinesené NZP, jakými je povinnost zaměstnavatele platit náhradu mzdy 
po dobu prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance, 
zrušení vedlejších pracovních poměrů, zvýšení příplatků za přesčasy, 
za práci v noci a o víkendu nebo nejméně 12měsíční odstupné pro 
zaměstnance propouštěného z důvodu pracovního úrazu či nemoci 
z povolání. Tyto a některé další novinky NZP zvyšují náklady zaměst-
navatele, a tudíž spolehlivě srážejí jeho konkurenceschopnost, ale také 
ochotu zaměstnávat. 

Václav Šmejkal

Autor je výzkumným pracovníkem Centra ekonomických studií 

Vysoké školy ekonomie a managementu.
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Zákoník práce je kodexem, kterým se řídí pět milionů zaměstnanců 
a stovky tisíc zaměstnavatelů této země. Nejen jej, ale celé právní 
prostředí v České republice hodnotí 95 procent podnikatelů jako ne-
přehledné. Přinášíme vám závěry, které vyplynuly z průzkumu prová-
děného hospodářskou komorou na přelomu září a října mezi dvěma 
tisíci respondentů.
Podle Hospodářské komory ČR by měl být Zákoník práce srozumitel-
nou právní normou, v níž se bez potíží orientuje středoškolsky vzdělaný 
člověk. Text přijatého zákoníku je ale velmi obsáhlý, nepřehledný, s řa-
dou vzájemných vazeb, které běžný uživatel nemůže zachytit. 

Sumarizace výsledků průzkumu

Průzkum Hospodářské komory ČR, kterého se zúčastnilo 2010 respon-
dentů, zjišťoval názor převážně podnikatelské veřejnosti na nově přijatý 
Zákoník práce a současná očekávání případných vlivů na chod firem 
a trh práce. Druhá část průzkumu byla zaměřena na legislativu obecně, 
hodnocení právního prostředí v ČR, jeho přehlednost a schopnost pod-
nikatelů se v něm orientovat. Kraje byly v průzkumu zastoupeny velmi 
rovnoměrně, nejpočetnější skupinu tvořily firmy největšího Jihomorav-
ského kraje (15 %), následovány byly krajem Jihočeským (14 %) a Pra-
hou (10 %). Nejčastějšími respondenty byli představitelé firem s deseti 
až padesáti zaměstnanci, vedle nich poté středně velké subjekty do 

250 zaměstnanců. V zaměření firem převládal zpracovatelský průmysl 
(29 %), stavebnictví (22 %), obchod (15 %) či služby (12 %).
(graf 1), (graf 2)

Přijatý návrh hodnotí respondenti kriticky

Z výsledků průzkumu jednoznačně vyplývá, že firmy velmi pečlivě sledují 
průběh jednání o novém Zákoníku práce (94 % firem). Na dotaz, zda 
je tento zákoník dostatečně liberální, odpovědělo kladně pouze 9 % 
respondentů, naopak jednoznačným „ne“ zareagovalo 72 %. 
(graf 3) 

O hodnocení respondentů vypovídá také výsledek dotazu, kdy měli 
oslovení oznámkovat Zákoník práce na stupnici od 1 do 5 (jako ve 
škole):

Hodnocení 1 2 3 4 5

Hodnoty v % 0, 7 3, 4 23, 3 50 22, 6

Zákon by měl podle většiny respondentů (69 %) určovat 
pouze to, co je v pracovněprávních vztazích zakázáno, ne-
boli ctít princip „co není zakázáno, je povoleno“. Naprosté 
uvolnění těchto pravidel, tedy ponechání určité dohody 
mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, by uvítala čtvrtina 
respondentů, mantinely striktně vymezené zákonem by 
považovalo za správné 6 % odpovídajících. Individuální 
přístup k uzavírání pracovněprávních vztahů mezi za-
městnavatelem a zaměstnancem přitom podle dvou třetin 
respondentů nový Zákoník práce neumožňuje. Responden-
ti se v šetření mohli vyjádřit k tvrzení, zda se stal Zákoník 
práce nástrojem předvolební agitace. V reakcích podnika-
telů překvapivě výrazně převážila kladná odpověď. 
(graf 4)

 „Členské státy Evropské unie si velmi dobře uvědomují 
slabiny své ekonomiky. Systém přehnaných sociálních 
jistot není na starém kontinentu dlouhodobě udržitelný, 
neboť nemotivuje, ale navádí k pohodlné pasivitě. Uvolnění 
pracovněprávních vztahů a ponechání větší volnosti kolek-
tivnímu vyjednávání jsou základní předpoklady, jak vlastní 
aktivity docílit. Ač je změna systému značně nepopulistické 
gesto, je třeba se k ní odhodlat, v opačném případě nám 
velmi rychle přeroste přes hlavu, “ říká prezident Hospodář-
ské komory ČR.

Očekávání jsou mezi podnikateli jednoznačně 
pesimistická

Pozitivní změny v chodu firmy spojené s novým Zákoníkem 
práce očekává pouze 1 procento respondentů, naopak 
negativního dopadu se obává 51 procent dotázaných. Jak 
vyplývá z dalšího šetření, firmy mají obavy z neadekvátní 
ochrany zaměstnanců, růstu vlivu odborových organizací, 
ale například také zhoršení možnosti zaměstnávat brigád-
níky či z růstu nezaměstnanosti, zvýšení administrativy, 
nárůstu informačních povinností apod. 
(graf 5)

Pokud se naplní očekávání zaměstnavatelů, kteří se 
průzkumu zúčastnili, bude mít nový Zákoník práce vliv na 
zaměstnávání nových osob. Téměř polovina respondentů 
(46 %) odpověděla, že zaměstnavatelé budou mít obavu 
z neadekvátní ochrany zaměstnanců, více než třetina do-
konce tvrdí, že již dnes se ochrana zaměstnanců negativně 
podepisuje na zaměstnanosti v ČR. 

Průzkum odhalil 
nedostatky a nespokojenost

Podle Hospodářské komory ČR 
by měl být Zákoník práce srozu-
mitelnou právní normou, v níž se 
bez potíží orientuje středoškolsky 
vzdělaný člověk.

Respondenti se v šetření mohli 
vyjádřit k tvrzení, zda se stal 
Zákoník práce nástrojem předvo-
lební agitace. V reakcích podnika-
telů překvapivě výrazně převážila 
kladná odpověď.
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Respondenti průzkumu se vyjadřovali k otázce, jaký vliv bude mít Záko-
ník práce na nezaměstnanost, produktivitu práce a přístup zaměstnava-
tele k zaměstnancům. 

Jaký vliv podle vás bude mít ZP na

kritérium žádný pozitivní negativní

nezaměstnanost 35,4 4,1 60,5

produktivitu práce 44 4,7 51,3

přístup zaměstnavate-
le k zaměstnancům 

30,9 5,2 63,9

(hodnoty v %)

„Neadekvátní ochrana zaměstnanců paradoxně ve výsledku poškozuje 
právě je. Zaměstnavatelé z objektivních příčin váhají s přijímáním dalších 
osob. Obavy vyplývají i z průzkumu; dvě třetiny respondentů očekávají s 
novým zákoníkem růst nezaměstnanosti. Tyto důvody vedou evropské 
státy k vytváření rozdílných podmínek při uzavírání pracovněprávních 
vztahů pro malé, resp. středně velké firmy,“ řekl Jaromír Drábek.

Z pohledu zaměstnavatele jsou rozhodující také náklady na práci. Za-
tímco cenu práce v ČR hodnotí jako přiměřenou, nebo dokonce nízkou 
celkem 76 %, vedlejší náklady na práci, tedy odvody na zdravotní a 
sociální pojištění označilo 93 % respondentů jako vysoké, 7 % jako 
adekvátní a 0 % za nízké. Tento aspekt podle výsledků průzkumu úro-
veň nezaměstnanosti v ČR jednoznačně ovlivňuje.

Posilující vliv odborů očekává 73 % dotázaných

Respondenti průzkumu měli možnost ohodnotit vliv nového Zákoníku 
práce na pozici odborových organizací a na cenu práce. Zatímco výs-
ledky u ceny práce jsou spíše nejednoznačné, a nelze tedy pravděpo-
dobně očekávat výrazné změny, v otázce vlivu odborů se na odpovědi 
účastníci průzkumu shodovali ve více než sedmdesáti procentech.

Nový Zákoník práce podle vás:

Hodnocený aspekt zvýší/ posílí sníží/ utlumí bez vlivu

cenu práce 37,5 33,3 29,3

vliv odborů 73,5 9,9 16,6

(hodnoty v %)

Devadesát procent respondentů nesouhlasilo s tím, aby bylo odbo-
rovým organizacím umožněno zakázat firmě práci přesčas a práci v 
noci. „Hospodářská komora ČR považuje paragrafy Zákoníku práce 
umožňující odborovým organizacím zakázat práci v noci a práci přesčas 
za protiústavní. Odborům je dána pravomoc zasahovat do chodu firmy, 
aniž by nesly jakoukoli odpovědnost. Ve vyhrocených případech by sta-

čili tři lidé, kteří v podniku založí odborovou buňku, k tomu, aby během 
jednoho roku rozložili celou organizaci,“ sdělil Jaromír Drábek. 

Zákoník práce by měl být přepracován

Hodnocení oslovených subjektů jednoznačně potvrzuje naše obavy 
o nevhodnosti přijatého kodexu. Mezi podnikateli jde o problém velmi 
citlivě vnímaný, diskuzi o něm bedlivě sledují. Z reakcí na jednotlivé 
dotazy bylo patrné, že jsou s obsahem zákoníku velmi dobře seznáme-
ni. Téměř nikdo (pod hranicí 0,1%) z odpovídajících nebyl zastáncem 
bezvýhradného přijetí zákoníku. Naopak 38 % dotázaných žádalo jeho 
okamžité přepracování. Tento postup požaduje také Hospodářská 
komora ČR. 

Téma k Zákoníku práce připravili: V. Plívová, V. Šmejkal, T. Švrčková, I. Sánchezová

Pozvánka na seminář
Okresní hospodářská komora v Chomutově pořádá 10. ledna 2007 
školení na téma „Novela Zákoníku práce“. Školení je zaměřené na úpravu 
pracovněprávních vztahů, která bude platit od 1. ledna 2007 – nové 
pojetí Zákoníku práce, vymezení předmětu pracovního práva a základní 
principy, změny a skončení pracovního poměru, změny v úpravě náhrady 
škody. Více informací najdete na www.ohkcv.cz, e-mail: info@ohkcv.cz.

Stávající nastavení vzdělávací soustavy neodráží reálné současné ani 
budoucí požadavky většiny podnikatelů, zaměstnavatelů a živnostenské 
sféry, projevuje se značný deficit ve většině technických oborů na všech 
stupních vzdělávání. Vzdělávací soustava je ve své podstatě izolována, 
není provázána na sociální systém, podnikatelskou a zaměstnavatel-
skou sféru a její potřeby.
Vzdělávací soustava, která je převážně financována z veřejných zdrojů, 
musí být pro stát co nejefektivnější, to znamená za vynaložené peníze 
by měla být na trhu práce taková nabídka lidských zdrojů, jaké potřebují 
zaměstnavatelé a živnostenský sektor a aby co největší počet lidí, kteří 
za veřejné prostředky vystudují, našli zaměstnání a jen minimum z nich 
skončilo jako nezaměstnaní, kteří opět vyžadují veřejné finance.
Dosaženou úroveň vzdělání je nutno posuzovat jako schopnost využití 
nabytých vědomostí a dovedností k vlastnímu uplatnění na trhu práce, 
z toho vyplývá, že dosažení vědomostí a dovedností není cílem, ale 
prostředkem k úspěšnému uplatnění na trhu práce.
Východiska pro řešení vzdělávací soustavy:
–  reálná populační křivka a schopnost populace získávat vědomosti a 

dovednosti,
–  potřeby aktivního trhu práce (potřeby zaměstnavatelů, podnikatelů 

a živnostenského sektoru z okamžitého, ale zejména dlouhodobého 
pohledu),

–  současná i očekávaná hospodářská situace a hospodářská politika 
státu,

–  očekávaná mezinárodní migrace pracovních sil.
Požadavky na vzdělávací systém:
– vysoká náročnost vzdělávacího procesu vedoucí k:
 • vysoké odbornosti,
 • kreativitě,
 • samostatné, ale i týmové práci,
 • komplexnímu myšlení,
 • podnikavosti,
 • schopnosti komunikace, znalosti jazyků,
– efektivita celého vzdělávacího systému a jeho propojení s praxí,
– osobní zodpovědnost za volbu vzdělání,
– důraz na první vzdělání,
– možnost korekce chyb,
– celoživotní schopnost adaptace na změny trhu práce,
– celoživotní vzdělávání a neformální vzdělávání,
– podpora nadprůměru,
– orientace v evropském a světovém prostoru.
 
Podpůrné faktory:
–  aktivní podpora technického vzdělávání již na základních školách (např. 

polytechnická výuka, kontakty s podnikatelským a živnostenským 
sektorem, objektivní informace rodičům o potřebách trhu práce aj.),

– stanovení cílů vzdělávání a konkrétních kvalifikačních požadavků,
– motivace k získání technických znalostí a dovedností,
– motivace k práci a k podnikání,

– naplňování obecných potřeb společnosti,
– úcta k úspěchu, k technické, řemeslné a manuální práci,
– společenská poptávka po kvalitní a odborné práci,
– aktivní a motivovaná účast podnikatelů v celém vzdělávacím procesu,
– vysoká erudice a celoživotní vzdělávání pedagogů.

Současné hrozby:
– nemotivující sociální jistoty,
– velká hrozba průměru a podprůměru,
–  možný odchod podnikatelů a zejména zahraničních investorů mimo 

ČR,
–  nevhodná „komercionalizace“ školství, kdy je podporována levná 

kvantita nikoli vysoká kvalita,
– mnohdy se vzdělání „kupuje“, nezískává se pílí a motivací.

Hospodářská komora ČR požaduje změny současného vzdě-
lávacího systému, které budou vycházet ze skutečných sou-
časných i budoucích potřeb trhu práce určovaného zaměstna-
vatelským a živnostenským sektorem, ze schopnosti populace 
získávat vědomosti a dovednosti, ze současné i očekávané 
hospodářské situace a z hospodářské politiky státu.

Hospodářská komora je připravena podílet se na reformě vzdělávací 
soustavy. Podnikatelský sektor si je vědom své úlohy ve vzdělávacím 
procesu a je připraven ji naplňovat. Další rozvoj hospodářství v České 
republice je bez kvalifikovaně připravených lidských zdrojů, převážně 
technicky zaměřených na všech úrovních vzdělání, prakticky nemožný. 

Tento materiál vznikl na základě objektivní potřeby většiny podnikatel-
ských subjektů, které se již dnes potýkají s nedostatkem kvalifikovaných 
pracovníků především technických směrů na všech úrovních vzdělání.
Prakticky celá první polovina roku 2006 byla věnována diskuzi k prob-
lematice odborného vzdělání v ČR v komorové síti a na stránkách 
časopisu Komora.cz. Nutno poděkovat nemalému množství účastníků 
diskuze, kteří svými názory a požadavky napomohli vzniku výše uvede-
ného „Stanoviska HK ČR ke vzdělávací soustavě v ČR“.
Zpracovaný materiál pak byl projednán a diskutován na dvou pracov-
ních setkáních na půdě HK ČR a v představenstvu HK ČR, kde byly 
vzneseny některé další podnětné návrhy a následně bylo stanovisko 
schváleno.
Současně však bylo konstatováno, že se jedná o otevřený dokument, 
který stanoví základní rámec, a je vítána další diskuze zejména pro 
uplatnění tohoto stanoviska v praxi.

Ing. Pavel Bartoš,

viceprezident HK ČR

Konkrétní vyjádření respondentů na dotaz:
Projeví se podle vás ZP na zaměstnávání nových osob?

„Situace bude horší než dnes, například nebudeme moci najímat 
brigádníky mladší 18 let, kteří se pak stávali našimi kolegy. Nesmí 
pracovat déle než 6 hodin denně, u nás děláme 8 nebo 10 hodin.“
„Firmy budou hledat cestu, jak dle pracovního zákoníku neza-
městnávat.“ „Nepřijmu již žádného zaměstnance.“ „Firmy budou 
zaměstnávat načerno.“

Konkrétní odpovědi respondentů na dotaz:
Jak by mělo být naloženo se Zákoníkem práce?

„Diferencovat dle velikosti firmy, malé mají mít jiné podmínky.“
„Maximálně zjednodušen (s logikou).“
„Přepracován na náklady PS a navrhovatelů ZP.“
„Vyhotovit od základu nový, nepředělávat staré věci.“
„Připraven nový v souladu s připravovanou novelou občanského 
zákoníku.“ 
„Zjednodušit, aby ke každému paragrafu nebyl třeba komentář na 
dvě strany textu.“

Stanovisko HK ČR 
ke vzdělávací soustavě ČR 
Schváleno představenstvem HK ČR dne 20. 9. 2006 
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Pro vyšší etiku v podnikání

Funkčnost na úrovni jednotlivých oborů je dů-
ležitou součástí autorizačního procesu, který 
realizují živnostenská společenstva HK ČR. 
Proto je nutné, aby na této úrovni byly správně 
nastaveny jednotlivé povinnosti autorizova-
ných podnikatelských firem, které jsou pro ně 
závazné. 

Stanovení pevných pravidel je zárukou 
kvality

Jedním z řešení, která se nabízejí, je, aby auto-
rizované oborové společenstvo pro své členy 
a ostatní zájemce o autorizaci vypracovalo 
profesní a etický řád (pravidla) závazný pro 
podnikatele, kteří působí v daném oboru podle 
živnostenského oprávnění. Nastavení těchto 
povinností musí vycházet z platných, obecně 
závazných předpisů, podle nichž je možné 
podnikateli udělit osvědčení o autorizaci. To ho 
jednak zavazuje k dodržování vydaného řádu 
a současně slouží jako doklad o autorizaci 

podnikatele v oboru při jeho podnikatelských 
aktivitách. Vydání profesního a etického řádu 
má tedy stejný cíl jako celá autoriza-
ce, a to především zkvalitnit činnosti 
živnostenského společenstva a jeho 
členů. Udělené osvědčení je dokla-
dem o profesních a etických kvalitách 
v realizaci dodávek a služeb pro 
odběratele, které jsou takto garanto-
vány živnostenským společenstvem 
a hospodářskou komorou. 

Co má řád obsahovat

Jaká by tedy měla být základní skladba 
zpracovaných etických a profesních řádů pro 
jednotlivé obory autorizovaných společenstev? 
Pravidla by především měla zahrnovat způsob 
jmenování orgánů rozhodujících o autorizaci 
a jejich pravomoci, procesní postup při auto-
rizaci jednotlivých podnikatelů, předložení po-
žadovaných dokladů o profesní odbornosti pro 

výkon dané činnosti, základní etické zásady 
při vlastním podnikání a ratingové ohodnocení 

podniku v době jeho autorizace.
První dvě části těchto předpisů, tj. způsob 
jmenování orgánů a procesní postup, jsou 
plně v pravomoci jednotlivých živnostenských 
společenstev.

Doklady o profesní odbornosti

V části řádu týkající se profesní odbornosti 
u jednotlivých autorizovaných oborů je po-
třebné specifikovat doklady, kterými žádající 
podnikatel doloží svou odbornost. Mezi tyto 
by měl být zahrnuty zejména výpis z obchod-
ního rejstříku či živnostenský list, dále doklad 
o školeních svých pracovníků na používané 
technologie i o BOZP, doklad o přezkoušení 
zaměstnanců podle platných vyhlášek, dále 
doklad o odborné způsobilosti s certifikátem 
výrobce, o potřebných autorizacích, o prová-
dění ekologické likvidace odpadu či doklad 
o členství v Hospodářské komoře ČR.

Udělení a zrušení autorizace

V této části vypracovaného řádu by mělo 
být základem ověření předložených dokladů 

V listopadovém čísle navazujeme na říjnový článek s cílem přiblížit čtenářům a členům 
Hospodářské komory České republiky etický kodex chování a profesní kritéria 
autorizovaných členských firem živnostenských společenstev začleněných v HK ČR.

a pohovor s podnikatelem se zaměřením na 
jím vykonávané činnosti a vydání osvědčení 
o jeho autorizaci. Lhůta pro udělení by neměla 
překročit 30 dnů a platnost osvědčení se před-
pokládá na dobu několika let. Před uplynutím 
takto stanovené lhůty se považuje za nutné 
umožnit držitelům osvědčení požádat o jejich 
prodloužení na další tři roky na základě auditu 
potřebných dokladů pro jejich odbornost. 
V opačném případě je nutné autorizaci poza-
stavit, případně osvědčení odebrat (zrušit).

Etické zásady

V další části zpracovaných řádů, jež je zaměře-
na na etické zásady při vlastním podnikání, by 
nemělo chybět zejména, že držitel osvědčení 
jedná slušně a dbá na dodržování společen-
ských a etických pravidel, vyvaruje se jednání, 
které by ohrozilo nebo znevážilo profesi, 
vyhýbá se nekalé soutěži, nepoužívá klamavou 
reklamu, nezamlčuje podstatné skutečnosti, 
nevydá odborné stanovisko bez důkladné zna-
losti věci a chrání zájmy svého klienta. Nutností 
je přirozeně zajištění objednané práce na vyso-
ké profesionální úrovni a s maximálním úsilím 
o vysokou kvalitu díla. Podnikatel zařazený do 
autorizovaného společenstva podřizuje svůj 

osobní zájem zájmu klienta a pokud dojde 
ke střetu těchto zájmů, je držitel osvědčení 
povinen klienta o tom neprodleně vyrozumět 
a v případě, že od svého požadavku zadavatel 
neustoupí, zakázku odmítnout. Držitel osvěd-
čení zachovává mlčenlivost o skutečnostech 
týkajících se zákazníka, odpovídá ze zákona 
za případné škody vzniklé při výkonu dohod-
nuté činnosti a bez předchozího souhlasu 
objednatele nepověří zpracováním zakázky 
jinou osobu kromě svých zaměstnanců.

Rating

Zda si organizace do podmínek pro udělení 
osvědčení zapracuje žádost o předložení aktu-
álního ratingu žádající firmy, je plně na zvážení 
příslušného živnostenského společenstva. 
V současné době se při výběrových řízeních již 
stává pravidlem vyžadování ratingu přihláše-
ných společností a měl by se do budoucna 
stát i podmínkou pro vydání osvědčení, která 
bude do příslušných řádů zapracována. Jedná 
se přeci o vyjádření ekonomického zdraví 
firmy.

Autorizace musí plnit svůj účel

K zpracování příslušných pravidel je samo-
zřejmě možné v jednotlivých částech použít 
naznačené podmínky, případně některé vy-
pustit nebo doplnit podle požadavků specific-
kých oborů autorizace. Domníváme se, že by 
nebylo účelné zastavit se s autorizací pouze 
na úrovni udělení oborové autorizace HK ČR 
živnostenským společenstvům. Tímto postu-
pem by se celý proces stal pouze formálním 
aktem a neplnil by své poslání. 
Autorizované firmy se budou moci podle 
etických a profesních řádů prokázat osvěd-
čením o kvalitách své činnosti garantovaným 
oborovým živnostenským společenstvem a HK 
ČR. Takovýto doklad bude jistě významným 
kritériem při veřejných zakázkách, případně při 
ostatních výběrových řízeních, a tím se autori-
zace může stát významným pomocníkem pro 
státní správu a pro všechny ostatní vyhlašova-
tele výběrových řízení.

Funkčnost autorizace na úrovni autorizova-
ných živnostenských společenstev a jejich 
firem v jednotlivých oborech je nesmírně důle-
žitá. Věříme, že autorizace bude uskutečňovat 
své poslání a splní všechna očekávání.

Roman Pommer, Jaroslav Stach,

Česká asociace telekomunikací

•  Cech topenářů a instalatérů ČR 
– vodoinstalatérství, topenářství

•  České sdružení pro technická 
zařízení – montáž, opravy, revize 
a zkoušky vyhrazených plynových 
zařízení a plnění nádob plyny

•  Asociace technických 
bezpečnostních služeb Grémium 
Alarm – poskytování technických 
služeb k ochraně majetku a osob

•  Česká komora služeb ochrany 
majetku a osob – podniky zajišťující 
ostrahu majetku a osob

•  Cech klempířů, pokrývačů 
a tesařů ČR – tesařství, pokrývačství 
a klempířství 

•  Česká asociace telekomunikací 
– montáž, údržba a servis 
telekomunikačních zařízení

•  Cech pro zateplováni budov 
– specializované stavební činnosti

•  Česká komora detektivních služeb 
– služby soukromých detektivů

•  Komora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a požární ochrany 
ČR – technicko-organizační činnost 
v oblasti požární ochrany, poskytování 
služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci

•  Elektrotechnický svaz český 
– výroba, instalace a opravy elektrických 
strojů a přístrojů; montáž, opravy, revize 
a zkoušky vyhrazených elektrických 
zařízení

•  Společenstvo kominíků ČR 
– kominictví

Seznam živnosten-
ských společenstev, 
kterým Hospodářská 
komora ČR udělila 
autorizaci a specifikace 
jejich činnosti:

Udělené osvědčení je dokladem 
o profesních a etických kvalitách 
v realizaci dodávek a služeb 
pro odběratele, které jsou takto 
garantovány živnostenským 
společenstvem a hospodářskou 
komorou.

Vydání profesního a etického řádu má 
stejný cíl jako celá autorizace, a to 
především zkvalitnit činnosti živnostenského 
společenstva a jeho členů.

ETIKA V PODNIKATELSKÉM
PROSTŘEDÍ

Špičkoví čeští a zahraniční odborníci přinášejí 
nejnovější a nejzajímavější poznatky týkající se 
etiky v podnikatelském prostředí, uvádějí příklady 
z české a evropské praxe a zabývají se mož-
nostmi a přínosy konkrétního uplatnění etiky 
v podnikání a jeho prostředí. Kniha je určená 
manažerům, podnikatelům, zaměstnancům státní 
a veřejné správy a vysokoškolských studentům. 
Dozvíte se, proč se vyplatí a jak rozvíjet znalosti 
managementu a jak je rovíjet, proč a jak uplat-
ňovat kreativní management a etiku v persona-
listice, jak řídit sociální zodpovědnost organizace 
a firemní kulturu. Kniha se věnuje rovněž rozvoji 
osobnosti manažerů s důrazem na moderní 
vzdělávací technologie (e-learning). Publikace 
ukazuje, že pro dlouhodobý úspěch firmy či jiné 
organizace a celé ekonomiky je uplatnění etiky 
v podnikatelském prostředí zcela nezbytné. 

Zdeněk Dytrt 
a kolektiv, Grada



str. 22 listopad 06 str. 23 listopad 06FIRMY

Proč chybějí ženy 
ve vysoké politice?

Konference s podtitulem Women and Politics 
si dala za úkol přiblížit situaci žen v české 
a mezinárodní politice i roli vládních institucí 
v prosazování genderových otázek. „Organi-
zovat tuto akci před deseti patnácti lety, těžko 
by někdo čekal, že téma vzbudí takový zájem 
jako dnes,“ uvedla Alena Králíková, ředitelka 
Gender Studies. Ze 160 lidí přihlášených na 
konferenci bylo deset procent mužů. 

Zákony a otázka gender

Ano, před zákonem jsou si pochopitelně ženy 
a muži rovni. Rovnost však neznamená ani 
nezaručuje stejný přístup. Stále zde zůstává 
spousta odlišností a bariér. „Jestliže uznáme, 
že být v opozici má také své výhody, získáme 
v politice nadhled,“ uvedla Jiřina Šiklová, která 

považuje současnou politiku za zdiskreditova-
nou záležitost. „Pokud budeme pouze kopíro-
vat model EU, s větším počtem žen v politice 
se situace nezmění,“ řekla.
Podle výzkumu CVVM 87 procent obyvatel 
považuje za užitečné zapojování žen do ve-
řejných funkcí. Podle 70 procent nejsou ženy 
v těchto funkcích zastoupeny dostatečně a 40 
procent občanů je toho názoru, že ženám je 
bráněno v získávání funkcí. Tři čtvrtiny obyvatel 
se domnívají, že je zapotřebí aktivně podporo-
vat vstup žen do politiky.

Podnikání a gender přístup

Na rozdíl od různých zákonů či vládních 
nařízení nejsou firmy k opatřením zaměstna-
neckých politik vedeny shora. K přijetí gender 
programů jsou motivovány publicitou a vy-
tvářením tzv. social label. Možnost využívat 
při veřejné prezentaci své firmy tuto pozitivní 
„značku,“ vede firmy k tomu, aby se začaly 
zabývat problematikou flexibilní pracovní doby, 
kariérního postupu žen či forem podpory 
slaďování rodinného a pracovního života žen 
a mužů. Součástí konference bylo vyhod-
nocení soutěže o nejlepší firmu s genderově 
rovným přístupem. Jedním z cílů konference 
bylo propagovat rovné příležitosti v České 

republice a také ocenit firmy, pro které princip 
společenské odpovědnosti (Corporate Social 
Responsibility) není prázdnou nálepkou.

Firma by při zlepšování podmínek pro rozvoj 
rovných příležitostí pro ženy a muže a při 
slaďování rodinného, soukromého a profesní-
ho života neměla zapomínat na ekonomický 
přínos. Podobné investice podle zahraničních 
studií zvyšují loajálnost zaměstnanců k firmě 
a ovlivňují její produktivitu a ziskovost. Proto, 
pokud firma podporuje své zaměstnance, 
investuje do vlastního dlouhodobého úspěchu.

svr

Foto: archiv Gender Studies

Ženy a vysoká politika – pojmy, které jako by ani nešly k sobě. 
Proč tomu tak je? Máme v českém prostředí vůbec šanci na 
změnu? Konferenci pro všechny, kteří věří v rovnoprávnost, 
uspořádalo CMC (České manažerské centrum) na počátku října 
v reprezentativních prostorách České národní banky. Konference 
Women & Leadership se zabývala (nejen) příčinami a problematikou 
malého počtu žen ve vedoucích pozicích.

Rozhodčí 
řízení 
rychle a účinně

Inspirací pro Českou republiku bylo setkání českých a rakouských právníků na 
konferenci nazvané Český pohled na nové rakouské rozhodčí právo, pořádané 
začátkem října v Praze.

Společnou konferenci organizoval Rozhod-
čí soud při Hospodářské komoře České 
republiky a Agrární komoře České republiky 
a Mezinárodní rozhodčí soud při Hospodářské 
komoře Rakousko. Oba rozhodčí soudy spolu 
již po desetiletí spolupracují. Přestože jsou na 
„arbitrážním trhu“ konkurenty, současně chtějí 
popularizovat a prosazovat rozhodčí řízení 
obecně.

Není zákon jako zákon

Rozsáhlá novela rozhodčího práva, která 
vstoupila v červenci tohoto roku v Rakousku 
v platnost, by měla podle Bohuslava Klei-
na, předsedy Rozhodčího soudu při HK ČR 
a AK ČR, naše právníky inspirovat. Namísto 
situace u nás, kde existují stovky pozměňo-
vacích návrhů, si Rakousko udržuje určitou 
kulturu přijímaných zákonů. I když co do 
principů ne existuje mezi novou rakouskou 
novelou rozhodčího práva a českým zákonem 
o rozhodčím řízení z roku 1994 mnoho rozdílů, 
jedním z cílů konference bylo ukázat odbor-
ný postup, jak se mají zákony připravovat. 
Příspěvky každého z renomovaných rakous-
kých odborníků pak doplnil svým referátem 
právník český. Odtud tedy onen český pohled 
zmiňovaný v názvu konference. „Věříme, že 
společná konference přispěje nejen k pro-
hloubení spolupráce mezi oběma rozhodčími 
soudy, ale především, že poskytne účastníkům 
dobré informace o nové rakouské úpravě 
rozhodčího řízení a o českém pohledu na ni,“ 
sdělil Bohuslav Klein. Kromě českého pohledu 
na rakouské rozhodčí právo se mezi odbor-
níky diskutovala problematika mezinárodního 
arbitrážního řízení a rozhodčího řízení on-line 
v evropském měřítku.

Kvalita závisí na době zrání

Intenzivní výměna názorů mezi pražský-
mi a vídeňskými právníky funguje více než 
třicet let. „Rozhodci jsou jako červené víno,“ 
myslí si Werner Melis, prezident rakouského 
rozhodčího soudu, který má od roku 1981 

s pražským rozhodčím soudem uzavřenu 
písemnou smlouvu o kooperaci. „V praxi 
jednáme společně jako partneři. Spolupráce 
se ještě zintenzivnila poté, co ČR vstoupila do 
Evropské unie,“ uvedl Melis.
V mezinárodních vztazích hraje rozhodčí 
řízení v obou zemích již dlouho důležitou roli. 
Možnost obrátit se v majetkových sporech 
na rozhodčí soud i ve vnitrostátních sporech, 
existuje v České republice teprve od roku 
1995. Nicméně i ve sporech mezi tuzemskými 
účastníky se rozhodčí řízení již stalo důležitou 
alternativou k řízení u státních soudů, a sice 
v mnohem vyšší míře než v Rakousku.
Narozdíl od rozsudků státních soudů odvolání 
proti rozhodčím nálezům není přípustné. Jak 
podle českého, tak podle rakouského práva 
může soud zrušit rozhodčí nález na návrh 
strany rozhodčího řízení jen ve výjimečných 
případech. „Okruh důvodů, z jakých může 
soud zrušit rozhodčí nález, je podle českého 
zákona dokonce užší než podle rakouské 
právní úpravy,“ uvedla advokátka Magda Svo-
bodová-Mascherová. Na rozdíl od rakouské 
právní úpravy rozhodčí soudy v České republi-
ce nemohou vykonávat předběžná opatření.

Doménové spory

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře 
ČR a Agrární komoře ČR dosáhl unikátního 
vítězství v tom, že s pověřením Bruselu řeší 
pro celý svět spory, které vznikají při registra-
cích domény .eu. Tohoto významného vítězství 
dosáhl díky dokonalé organizaci a schopnosti 
komunikovat elektronickou formou ve 22 
jazycích. „U nás v ČR některé firmy zaspaly 
a nezaregistrovaly si svá doménová jména. 
Domény tak skoupili spekulanti. S tímto 
problémem se potýkáme i v mezinárodním 
měřítku,“ řekla tajemnice rozhodčího soudu 
Marie Moravcová. Tři čtvrtiny (74 procent) 
podaných žalob se týkají EURidu (Evropského 
registru internetových doménových jmen). 
Soud registruje a odpovídá na stovky dotazů 
denně od tazatelů z celé Evropy.

tan

VÝHODY ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ 
PŘED ROZHODČÍM SOUDEM 
PŘI HK ČR A AK ČR:
•  je jednoinstanční, rychlé a méně 

formální; od podání žaloby do vydání 
rozhodčího nálezu uběhne často pouze 
několik měsíců nebo dokonce jen 
několik týdnů; doručením stranám sporu 
nabývá rozhodčí nález právní moci 
a stává se vykonatelným, 

•  dobrá vykonatelnost rozhodčích 
nálezů; Newyorská úmluva z roku 1958 
umožňuje uznání a výkon rozhodčích 
nálezů ve všech státech, které tuto 
smlouvu ratifikovaly – tedy ve více než 
130 státech světa,

•  výběr rozhodců – na listině rozhodců 
je zapsáno mnoho odborníků ze všech 
oblastí práva a ekonomiky z České 
republiky i zahraničí; rozhodčí řízení 
může probíhat jako řízení před jedním 
nebo více rozhodci jmenovanými 
stranami sporu pro konkrétní spor (řízení 
„ad hoc“), nebo může mít podobu 
řízení před institucionálním rozhodčím 
soudem založeným na základě zákona 
(rozhodčí řízení institucionální), 

•  rozumné náklady na vedení 
sporu; poplatek za rozhodčí řízení 
u vnitrostátních sporů činí tři procenta 
z hodnoty sporu, nejnižší částka je 
7 tisíc Kč a nejvyšší částka 1 mil. Kč; 
ani v případě rozhodování zahraničních 
sporů rozhodčí řízení před Rozhodčím 
soudem při HK ČR a AK ČR nedosahuje 
takových nákladů jako rozhodčí řízení 
v cizině, 

•  administrativní zázemí je u rozhodčího 
soudu zajištěno činností sekretariátu, 
takže odpadá povinnost stran dbát na 
včasná doručování podání, zasílání kopií 
apod. stranám sporu a rozhodcům, 

•  publikovaným Řádem a Pravidly je 
dána možnost všem zájemcům, aby se 
seznámili s činností rozhodčího soudu 
a s celým řízením před samotným 
začátkem.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR zahá-
jilo letos v květnu ve spolupráci s německým 
spolkovým ministerstvem hospodářství tzv. 
Twinning Light Project s názvem Prosazování 
rovnosti žen a mužů zaměřené na sociální 
partnery – zavádění rovného zacházení na 
pracovišti. Cílem projektu je povzbudit sociál-
ní partnery v České republice – zejména pod-
nikatele a odborové svazy – při prosazování 
shodné vnitřní politiky zacházení s ženami 

a muži. Zaměstnavatelům proto MPSV v říjnu 
2006 nabídlo workshopy zaměřené na tuto 
problematiku. Experti z ČR a Německa se 
náplní kurzů snažili zaměstnavatele přesvědčit 
o tom, že zřetel na genderovou problematiku 
nemusí být v prostředí byznysu hendike-
pem, ba právě naopak může firmě pomoci 
v konkurenčním boji o kvalifikovanou pracovní 
sílu, která je hybným motorem úspěšného 
podnikání. Součástí projektu je příprava me-

diální kampaně, na které participuje i HK ČR. 
Výsledkem celé akce by mělo být mj. nalezení 
malých a středních podnikatelů, kteří jsou 
příkladem v podpoře a aktivním prosazování 
politiky rovného zacházení se svými zaměst-
nanci, a mohli by tak být vzorem pro ostatní.
Bližší informace: Twinning701@mpsv.cz. 

šam

Hledají se vzory

Soňa Brabcová, ředitelka exekutivního vzdělávání v CMC, 

předává Vladimíře Králíkové, mluvčí IBM ČR, certifikát na 

kurz pro manažery/ manažerky v hodnotě 20 tisíc korun.

Ředitelka Gender Studies Alena Králíková předává 

speciální ocenění v Soutěži o nejlepší firmu s rovnými 

příležitostmi v ČR za nábor respektující rovné příležitosti 

mluvčí IBM ČR Vladimíře Králíkové.

PRÁVO
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Známe vítěze TOP MSP

Ze života hospodářských komor

Z hlediska počítačové vybavenosti už české 
firmy nijak nezaostávají za firmami z takzvaných 
západních zemí. Tato informace mimo jiné vyply-
nula z prvního setkání podnikatelů a společností, 
zabývajících se takzvanou IT problematikou, na 
půdě Jihočeské hospodářské komory (JHK). 
Podle údajů Českého statistického úřadu je 
v Česku vybaveno počítači přes 96 procent firem 
s více než deseti zaměstnanci, přičemž každý 
třetí zaměstnanec počítačovou techniku aktivně 
využívá. Firmy, které používají počítače, z 92,3 
procent disponují také připojením k internetu. 
Vlastní webové stránky pak má 67 procent firem. 
V používání webových stránek a internetu se tak 
Česká republika řadí k průměru Evropské unie. 
Velmi dynamicky se také v Česku rozvíjí podniká-
ní v oblasti informačních technologií (IT). V oblasti 
výpočetní techniky je v samotném Jihočeském 
kraji registrováno 764 podnikatelských subjektů, 
z toho 10 procent je členem Jihočeské hospo-

dářské komory. Komora proto ve spolupráci se 
společností IT SYSTEMS, a. s., zorganizovala na 
podzim první setkání firem, které se takzvanou IT 
problematikou zabývají. Zároveň iniciovala vznik 
takzvaného IT klubu při JHK, který má zatím 15 
členů. Členové tohoto profesního sdružení se 
dohodli na možných tématech budoucích setkání 
i určitých formách spolupráce, které nijak nena-
rušují konkurenční prostředí. Jedná se například 
o výměnu informací a zkušeností se zajišťováním 
bezpečnosti informačních technologií, monitorin-
gu vozidel GPS, elektronické archivace a dalších 
věcí. Zajímavý je v tomto směru i rozvoj elektro-
nického obchodování v jižních Čechách. V roce 
2004 nakoupila alespoň jednou přes internet více 
než třetina firem a více než jedna sedmina obdr-
žela od svých zákazníků elektronickou objednáv-
ku. Tento trend postupně stoupá.

Ivana Kerlesová

V soutěži o nejlepší malou a střední firmu 
města Brna za rok 2006 zvítězila firma Arch.
Design, s. r. o. Ředitel firmy Radoslav Kobza 
převzal cenu vítěze v září na slavnostním veče-
ru v hotelu Voroněž při příležitosti vyhlašování 
ankety TOP 100 – Kdo hýbe Brnem, pořáda-
nou časopisem Brno Business.
Cílem soutěže TOP MSP, kterou organizuje 
již druhým rokem Obchodní a hospodářská 
komora Brno pod záštitou primátora města 
Brna, je podpořit etiku podnikání v jihomorav-
ské metropoli a umožnit i malým a středním fir-
mám prezentovat jejich úspěchy na veřejnosti.
Celá soutěž je jedinečná tím, že subjektivní 
hodnocení firem, které proběhlo na třech 
úrovních – přihlášené firmy, představenstvo 
OHK Brno a zástupci statutárního města Brna 
– bylo doplněno i o objektivní faktory hodnoce-
ní, a to zdrojovou analýzu a ostatní ekono-

mická kritéria. Účast v anketě byla bezplatná 
a otevřená všem malým a středním firmám se 
sídlem nebo s významnými aktivitami v Brně. 
Zástupci prvních třech vítězných firem převzali 

ocenění z rukou primátora města Brna Ri-
charda Svobody a předsedy OHK Brno Karla 
Minaříka. 

Petr Bajer,
ředitel OHK Brno 

Pořadí firem v soutěži TOP MSP:

1. Arch.Design, s. r. o.
2. Geotest Brno, a. s.
3. Pivovar Černá Hora, a. s.

4.–10. 
Grisoft, s. r. o.
Kaláb - stavební firma, spol. s r. o.
TENZA, a. s.
Komfort, a. s.
Ager, s. r. o.
Poclain Hydraulics, s. r. o.
Maxprogres, s. r. o.

Výzva podnikatelům 
– nové varhany pro Svatou Horu
Současné varhany na Svaté Hoře v Příbrami 
pocházejí z roku 1948 a nyní jsou v havarijním 
stavu. Okresní hospodářská komora Příbram 
proto připravila projekt pro obnovu této významné 
památky s plánem postavit varhany nové. Celá 
akce se dotýká i připravované návštěvy sakrál-
ního místa papežem, která je pro Příbram jistě 
velmi prestižní příležitostí. Podle vyjádření ředitelky 
příbramské komory Ireny Karpíškové jde o mi-
mořádnou výzvu i pro místní podnikatele. Vedle 
finančního příspěvku je zajímavou možností jak 
přispět i přímé sponzorství stavby jedné konkrét-
ní píšťaly, jež bude posléze viditelně označena 
jménem svého donátora, minimální výše daru je 
v tomto případě sto tisíc korun. 

Nové centrum Brouk 
Ve spolupráci s chomutovskou hospodářskou 
komorou bylo založeno na pomoc rozvoje Ús-
teckého kraje. Pomáhá při vyhledávání finančních 
zdrojů z fondů ČR a strukturálních fondů EU, 
poskytuje konzultace a poradenství při přípravě 
a zpracování žádostí o dotace ze strukturálních 
fondů a následnou asistenci při realizaci projektů. 
Centrum má připravené kontaktní adresy firem, 
které mohou pomoci v rozšiřování klientely v ČR 
i v zahraničí. Kontakt: info@ohkcv.cz.

Chorvaté se zajímají o nižborské sklo
Regionální hospodářské komora ze Splitu, v čele 
s její prezidentkou Jadrankou Radovaničovou, 
navštívila nižbrodskou sklárnu Rückl, jednoho 
z našich předních výrobců olovnatého skla. 

Partnerem celé akce byla Krajská hospodářská 
komora Střední Čechy, která s chorvatskými part-
nery podepsala dohodu o vzájemné spolupráci. 
Povede se zajistit vývoz českého skla z Nižboru 
do Chorvatska? Vývoj budeme sledovat.

Vzdělávací programy pro firmy
Hodonínská komora ve spolupráci s OHK Brno-
-venkov nabízí vzdělávací cykly nejrůznějšího obo-
rového zaměření: evropské právo, systém řízení 
jakosti dle normy ISO, konstrukční systémy CAD-
-CAM, svařování, obrábění NC a CNC a jazykové 
kurzy. Cílem je odborná příprava managementu, 
majitelů a zaměstnanců firem Jihomoravského 
kraje za účelem zvyšování jejich konkurence-
schopnosti a adaptability, což je základním 
předpokladem k úspěšnému působení českých 
podnikatelských subjektů na společném trhu EU. 
Finanční podpora jednotlivých vzdělávacích aktivit 
pro konkrétní účastníky dosahuje 75 procent. 
Aktuální informace - www.ohkhodonin.cz nebo 
vzdelavani@ohkhodonin.cz, osobně prostřed-
nictvím InMP v Hodoníně, Kyjově a Veselí nad 
Moravou. 

Opět po roce 2006
Kovohutě Příbram, nástupnická a. s., oslavily 
10. října se svými partnery a dalšími hosty 220 let 
existence novodobé hutě na stříbro a olovo 
(1786–2006) v rámci desátého jubilejního ročníku 
společensko-prezentační akce „Opět po roce 
2006“. Historie hutnictví na Příbramsku je ale 
mnohem delší. Nejstarším písemným dokladem 
je darovací listina z 21. 4. 1311. Již dnes se v 
Kovohutích těší a připravují na oslavy 700 let 
hutnictví v Příbrami. 

Stejná firma obsadila třetí místo ve Středočeském 
kraji v 1. ročníku soutěže Poštovní spořitelna 
Firma roku, kterou pořádají Hospodářské noviny. 
K úspěchu členské firmy Hospodářské komory 
ČR upřímně blahopřejeme!

red

AKTUALITY PRO EXPORTÉRY
Hospodářská komora okresu Přerov 
a Regionální exportní místo CzechTrade pro 
Olomoucký kraj pořádají konzultační dny pro 
problematiku domácího exportu: 
28. listopad, Rakousko,
konzultace zaměřené na všechny obory, 
14. prosinec, Ukrajina, 
prioritní obory jsou strojírenství, obrábění 
kovů, stavebnictví, elektrotechnický 
a nábytkářský průmysl – výrobní linky 
a technologie.

Více informací: Iveta Klimešová, 
prerov-czechtrade@komora.cz.

EKO SEMINÁŘ PRO PODNIKATELE
Centrum ekologické výchovy a vzdělávání 
v Poděbradech a KHK Střední Čechy 
připravily tři semináře pro MSP na 
téma udržitelného rozvoje ve vztahu 
k podnikatelským aktivitám: 
listopad, Poděbrady, Vlašim 
5. prosinec, Kladno.

Více informací:
votavova@ekopodebrady.cz 
nebo tel. 325 611 588.

PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ 
PRACOVNÍKŮ 
VE STROJÍRENSTVÍ
Okresní hospodářská komora Český Krumlov 
realizuje s podporou Evropského sociálního 
fondu a rozpočtu ČR vzdělávací projekt 
pro podporu odbornosti ve strojírenství, tj. 
certifikovaný svářečský kurz. 

Více informací: Zdenka Doleželová, 
Jihočeská hospodářská komora.

ŠKOLENÍ PRÁCE S POČÍTAČEM
OHK Prostějov s firmou Melzer, spol. s r. o.   ,  
připravily školení pro práci s počítačem. 
Proběhnou zde tři pětidenní kurzy: 
6.–10. listopad, 
Internet a elektronická pošta
20.–24. listopad, 
Kancelářský software a jeho praktické použití 

4.–8. prosinec, 
Správcem sítě snadno a rychle 

Více informací: OHK Prostějov
tel.: 582 332 721, www.ohkpv.cz.

PROGRAM PRO RODINY S DĚTMI
Ženám pečujícím o děti do 15 let je 
určen projekt SUPPORT organizovaný 
ve spolupráci s OHK Chomutov a dalšími 
organizacemi. Cílem je vytvořit programy, 
které by umožnily sladit péči o děti a rodinu 
se zvýšením kvalifikace. Nadále realizuje 
přednáškový cyklus připravující ženy na 
zapojení do samostatné výdělečné činnosti 
a chce vytvořit podmínky pro pokračování 
podpory studia matek pečujících o děti 
v okresech Chomutov a Most po skončení 
projektu. Ženy by tak mohly navštěvovat 
dvouletý kurz a následující jednoroční dálkové 
studium zakončené maturitní zkouškou. 

Podrobnější informace: www.fek.zcu.cz/cz/
EQUAL/studium.htm.

Firma roku 
a Živnostník roku 
budou vybrány 
z 2000 podnikatelů
Přes dva tisíce podnikatelů se utkalo 
v soutěži Poštovní spořitelna Firma roku 
a Makro Živnostník roku, jejímž partnerem 
je i Hospodářská komora ČR. 

Soutěže odstartovaly na začátku května 
s cílem nejen určit jedinečné vzájemné 
srovnání účastníků, ale také s touhou po-
moci podnikatelům v jejich nelehké situaci. 
„Všichni, kdo se do soutěže přihlásili, mají 
šanci získat prestižní Rating MSP, který pos-
kytuje Hospodářská komora hl. m. Prahy,“ 
řekl při vyhlášení soutěže viceprezident HK 
ČR a předseda představenstva HKP Petr 
Kužel.

Vítězové krajských kol jsou už vesměs 
známí (více na www.firmaroku.cz). Odborná 
porota v obou soutěžích vybere ty nejlepší, 
kteří se posléze utkají v celorepublikovém 
finále. Nejlepší firmu bude vybírat finálová 
porota, o živnostníkovi rozhodne veřejné 
hlasování. Výsledky budou známy v pro-
sinci.

AK

Foto: archiv Zpravodaj HKP

Třetina zaměstnanců v jižních 
Čechách pracuje s internetem

CO-KDY-KDE

Zleva: Petr Bajer, ředitel OHK Brno, Jiří Fusek, ředitel 

Pivovaru Černá Hora, Radoslav Kobza, ředitel Arch.

Design, Martin Teyschl, ředitel GEOtest Brno, Karel 

Minařík, předseda OHK Brno.

K tradičnímu „skoku přes kůži“ (aneb přijetí do cechu 

horníků a hutníků) se chystá starosta Příbrami Ivan 

Fuksa. Kůži drží zprava ředitel Hornického muzea Velfl. 

Vítězka pražského kola Makro Živnostník roku Linda 

Vavříková ze společnosti Allegria. 

Viceprezident HK ČR a předseda představenstva HKP 

Petr Kužel na vyhlášení výsledků pražského kola Praha 

a Středočeský kraj.

Z REGIONŮ
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Postřehy z Bruselu – jak se ovečka stala známou
Úřední věstník Evropské unie je věc veskrze 
úřední a oficiální. Jeho tištěná podoba je také 
jediným zdrojem právních předpisů Evropské 
unie v autentickém znění. Podobně jako česká 
Sbírka zákonů slouží k informování veřejnosti 
o nově přijatých zákonech. Ve své evropské 
podobě pak o nařízeních, směrnicích, dopo-
ručeních. Úřední věstník EU vychází ve třech 
řadách L, C a S. V řadě L najdeme legislativu, 
tedy již zmíněné směrnice a nařízení z různých 
oblastí. Nejčastěji se týkají společné zeměděl-
ské politiky a stanovují dovozní kvóty ovoce 
a zeleniny do EU nebo například minimální pro-
dejní ceny másla. Řada C obsahuje informace 
a oznámení evropských institucí o schválených 
fúzích a akvizicích, státních podporách, o aktu-
álních referenčních směnných kurzech různých 
měn dle Evropské centrální banky nebo o nově 
vypsaných výběrových řízeních na vedoucí 
funkce v institucích EU. V řadě S Úředního 
věstníku pak najdete oznámení o veřejných 
zakázkách. Celní sazebník je také věc veskrze 
vážná a oficiální. Pro dovozce a vývozce je 
to spis, se kterým pracují dnes a denně. Ve 
společném celním sazebníku EU, známém 
pod zkratkou TACIC, jsou informace o celních 
sazbách pro dovoz zboží do EU. Pod kódem 
0803000000 tak najdete například celní sazbu 
a tarifní kvótu pro banány, které dovážíte z Ko-
lumbie. Pod kódem 9301200000 zase zájemci 

o import přebytečných raketových odpalova-
cích zařízení, plamenometů nebo granátometů 
naleznou, jaká celní sazba je na jejich dovoz 
z Iráku či Pákistánu. Ale i přesto jsem se při 
čtení Úředního věstníku EU začátkem října 
neubránil úsměvu. Ano, i vážné věci mohou 
být někdy zábavné. Pod suchým názvem „Na-
řízení Komise (ES) č. 1462/2006 ze dne 2. října 
2006, o zařazení určitého zboží do kombinova-
né nomenklatury“ najdeme docela povedený 
výplod evropského administrativního aparátu. 
Do Evropské unie se totiž začal dovážet nový 
výrobek – keramická ovečka s nalepenou 
vlnou z pleteniny (viz obrázek). Úřední popis 
tohoto výrobku je následující:

„Výrobek ve tvaru ovce, vysoký přibližně 10 cm. 
Většinu keramického těla pokrývá pletenina, 
která přestavuje ovčí rouno, přičemž zůstává 

viditelná část hlavy a čtyři kopyta. Textilie je na 
keramickém těle nalepena.“
Pro celní úředníky nastal problém s přiřaze-
ním ovečky ke správnému kódu společného 
celního sazebníku, a tím i příslušné celní sazbě 
při dovozu z určité země. Podle oficiálního 
zdůvodnění se nejedná o hračku:
„Jde o výrobek z keramiky, který je v podstatě 
určený pro vnitřní výzdobu domovů. Nemá 
užitnou hodnotu a je zcela určen k okrasným 
účelům; není v podstatě určen k zábavě osob, 
a proto nemá povahu hraček kapitoly 95. Viz 
vysvětlivky k HS k číslu 6913, první odstavec 
a druhý odstavec bod A), a vysvětlivky k HS 
k číslu 9503, první odstavec.“
.... A tak naše milá ovečka dostane nové číslo 
ve společném celním sazebníku. Najdete ji 
pod kódem 69139010. Úsilí nutné k zařazení 
ovečky do celního sazebníku a zveřejnění 
v Úředním věstníku EU určitě nebylo malé. Já 
jen pevně doufám, že se EU bude se stejnou 
vervou a nasazením věnovat i věcem pro 
občany České republiky důležitějším. 

P.S.: Přesvědčte se na vlastní oči: Úřední 
věstník EU, číslo L 272, ze dne 3. října 2006, 
strana 13. 

Ondřej Hradil

Kdy zavedeme euro, 
aneb o metodě velkého třesku

Evropská komise má zájem na tom, aby nejen státní správa, ale 
i všichni občané Evropské unie měli k dispozici aktuální informace 
o stavu zavádění eura v nových členských státech. K tomuto účelu 
proto vytvořila na počátku roku 2006 ve státech, které k EU přistoupily 
k 1. 5. 2004, kontaktní skupinu odborníků na tuto tematiku, která 
dostala název Euro Team. 

První setkání Euro Teamu se uskutečnilo 
v červnu 2006 – tehdy byl ještě tvořen členy 
nominovanými vládami jednotlivých států. 
Poté, co do procesu aktivně zasáhlo 
UEAPME (Evropské sdružení řemeslníků, 
malých a středních podniků) a dosáhlo na-
bídky k rozšíření týmu o zástupce podnika-
telů, byla jako členská organizace UEAPME 
s nabídkou na nominaci zástupce oslovena 
rovněž HK ČR. Od října 2006 zde tak získala 
hospodářská komora zastoupení prostřed-
nictvím právničky zahraničního odboru 
úřadu Terezy Šamanové. Dalšími zástupci za 
Českou republiku jsou Oldřich Dědek z Fa-

kulty sociálních věd Univerzity Karlovy, Petr 
Zahradník z České spořitelny a Martin Kupka 
a Tomáš Sedláček z ČSOB. 

Slovinsko 2007, Česká republika...
Připomeňme, že v ČR byla jako varianta za-
vedení eura doporučena Národní koordinační 
skupinou pro zavedení eura, která pracuje při 
Ministerstvu financí ČR a v níž má HK ČR své 
zastoupení, metoda tzv. velkého třesku, která 
předpokládá maximální zkrácení období oběhu 
původní i nástupnické měny. Konečný termín 
pro zavedení nové měny u nás prozatím nebyl 
stanoven, původně se počítalo s datem 

1. 1. 2010, vzhledem k pochybnostem 
o splnění konvergenčních kritérií však ani tento 
termín není konečný. Jako první z nových 
členských států přistoupí k eurozóně od 1. 1. 
2007 Slovinsko, splnění konvergenčních kritérií 
rovněž ohlásila Litva, Evropská komise jí však 
prozatím přistoupení k euru neschválila. Na 
Slovensku počítají se zavedením eura od 
1. 1. 2009. 

Aktuální informace o problematice o zavádění 
eura v ČR můžete získat na 
e-mailu: samanova@komora.cz.

V posledních číslech Komory.cz pravidelně informujeme 
o nové koncepci HK ČR při ovlivňování tvorby podnikatelského 
prostředí v Evropské unii a o novinkách v této oblasti. 
Hospodářská komora České republiky se v tomto ohledu 
zaměřuje zejména na sledování osmi oblastí, v nichž se 
aktivně zapojuje do činnosti národních i nadnárodních 
konzultačních týmů a skupin a připomínkuje vznikající 
materiály.

Priority Hospodářské komory ČR 
v evropském dění

Připomínáme základní okruhy evropské proble-
matiky, jimž se HK ČR přednostně věnuje: 
–  návrh směrnice o službách na vnitřním 

trhu EU,
–  Lisabonská strategie resp. Národní Lisabonský 

program a jeho revize,
–  přechodná období pro volný pohyb osob pro 

občany nových členských států EU,
– daně resp. společný unijní daňový základ,
–  zavádění eura v ČR, institucionální zabezpeče-

ní tohoto procesu a jeho praktické provedení,
–  strukturální fondy EU a čerpání prostředků 

z nich,
–  evropské právo obchodních společností (tzv. 

Company Law),
–  problematika snižování administrativní zátěže 

podnikatelů (tzv. Better Regulation).

V zářijovém čísle Komory.cz jsme zrekapitulovali 
například novinky ohledně návrhu směrnice 
o službách na vnitřním trhu EU, o níž v současné 
době jedná ve 2. čtení Evropský parlament, či 
shrnuli naplňování Lisabonské strategie v ČR 
prováděním Národního programu Lisabon-
ských reforem. Od minulých zpráv se sice udály 
novinky i v těchto oblastech, nyní však přinášíme 
informace o dalších evropských záležitostech. 

Strukturální fondy

V souvislosti s novým programovacím obdobím 
2007–2013 představilo Ministerstvo průmyslu 
a obchodu ČR ve spolupráci s konzultační spo-
lečností ČMZRB, a. s., a agenturami CzechIn-
vest, CzechTrade a ČEA v srpnu 2006 pracovní 
verze nových programů podpory v rámci nového 
Operačního programu Podnikání a inovace na 
léta 2007–2013. Na tvorbě těchto programů 
se prostřednictvím své činnosti v pracovních 
skupinách pro konzultaci OPPI, vytvořených při 
CzechInvestu a CzechTradu, podíleli i zástupci 
HK ČR. Podpora firem v nadcházejícím období 

by se měla zaměřit především na zvýšení jejich 
konkurenceschopnosti prostřednictvím inovací 
a rychlého zavádění výsledků výzkumu do praxe, 
což je oblast, v níž české podnikání znatelně 
zaostává oproti evropským zvyklostem. Byly tak 
například připraveny programy s názvy Eko-
-energie, EPC (energetické služby), Inkubátor, 
Potenciál aj. Kompletní přehled všech pro-
gramů a jejich pracovní verze jsou k dispozici 
na webové stránce MPO: http://www.mpo.
cz/dokument21422.html. Projednání OPPI 
včetně programů podpory vládou a Evropskou 
komisí se očekává na podzim letošního roku, 
vyhlašování jednotlivých programů bude probíhat 
postupně v prvním pololetí roku 2007.

Snižování administrativní zátěže 
podnikatelů

Tato problematika je jedním z cílů Lisabonské 
strategie – i česká vláda se proto zavázala 
k pos tupné realizaci kroků směřujících ke zjedno-
dušování administrativy spojené s podnikáním, 
simplifikaci podnikatelské legislativy a využívání 
moderních technologií usnadňujících podnikate-
lům plnění jejich zákonných povinností souvisejí-
cích s podnikatelskou činností. 

Proces hodnocení administrativní zátěže byl 
v ČR nastartován Akčním plánem snižování 
administrativní zátěže podnikatelů z dubna 
2005, který ministerstvům a ostatním ústředním 
orgánům státní správy stanovil povinnost určit 
velikost a původ byrokratické zátěže podnika-
telů. Na základě výsledků tohoto procesu byla 
v únoru 2006 zpracována pro jednání vlády 
Analýza administrativní zátěže podnikatelů, z níž 
vyplynulo, že celková roční administrativní zátěž 
podnikatelů činí přes 86 mld. Kč. Nejvíce se na 
této částce podílejí především právní předpisy 
v gescích ministerstev práce a sociálních věcí, 
zemědělství, zdravotnictví, financí a životního 
prostředí (přes 80 %). Na výši celkové adminis-
trativní zátěže má největší vliv 18 právních před-
pisů (tvoří 88 % z celkové administrativní zátěže) 

– např. zákon o potravinových a tabákových 
výrobcích, zákon o pojistném na všeobecné 
zdravotní pojištění, zákon o organizaci a prová-
dění sociálního zabezpečení a zákon o daních 
z příj mu. Vliv povinností vyplývající z předpisů 
ES/EU na výši administrativní zátěže činí téměř 
25 % (21 mld. Kč). Vládě bylo proto v souvislosti 
s těmito zjištěními navrženo několik kroků, které 
by měly vést ke zlepšení stávající situace a zjed-
nodušení regulace na národní úrovni. Evropská 
komise pak v rámci své agendy tzv. Better 
Regulation vyvíjí snahy o zjednodušení daných 
evropských předpisů. Pozitivními výsledky tohoto 
procesu by měl být fakt, že od počátku roku 
2007 celková administrativní zátěž podnikatelů 
způsobená informačními povinnostmi nebude 
v žádném případě zvyšována, do roku 2010 
bude naopak snížena o 20 % průběžným před-
kládáním návrhů změn právních předpisů. Dosa-
žení téhož snížení zátěže regulace si klade za cíl 
i Evropská komise ohledně předpisů evropských.

Zapojte se!

HK ČR se na těchto snahách vlády podílí 
prostřednictvím svého zastoupení v kontakt-
ní skupině Úřadu vlády ČR pro problematiku 
Better Regulation, v pracovní skupině pro tvorbu 
Metodiky pro zapojování veřejnosti do procesu 
tvorby strategických dokumentů a v mezirezortní 
pracovní skupině MPO pro tvorbu směrnice 
o vyhodnocování dopadů regulace (tzv. RIA), 
v rámci kterých systematicky uplatňuje návrhy 
podnikatelů, jež povedou k odlehčení podnikání 
od byrokratické tíže. 
V dalších číslech budeme dále informovat o no-
vinkách v těchto oblastech, příspěvky členů HK 
ČR k těmto tématům jsou vítány a napomohou 
účinnějšímu prosazování zájmů podnikatelské 
veřejnosti. Pro bližší informace o evropské prob-
lematice můžete kontaktovat zahraniční odbor 
úřadu Hospodářské komory České republiky na 
e-mailu: samanova@komora.cz.

Tereza Šamanová

Co nového v oblasti tvorby evropského 
podnikatelského prostředí?
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Legalizace 
švarcsystému?

Pracovněprávní koncepce 
už praxi nestačí

Globální konkurence nepřeje trvalému zaměst-
nání se zajištěným růstem mzdy a ochranou 
před propuštěním. Evropská komise to „říká 
nahlas“ v návrhu své nové zelené knihy: 
„Adaptujme pracovní právo k větší flexibi-
litě a jistotě pro všechny“. Jde o diskuzní 
dokument naznačující, kudy se bude evropská 
regulace pracovněprávních vztahů pravděpo-
dobně ubírat. 
Vstupní data připomínají kvadraturu kruhu: 
tradice, jí věrné odbory i nemalá část evrop-
ské levice lpějí na zaměstnání na plný úvazek 
a dobu neurčitou, na regulaci pracovního 
vztahu kogentními ustanoveními pracovního 
práva, kladoucího na bedra jednoho zaměst-
navatele odpovědnost za sociální standard 
svých zaměstnanců. Realita je však taková, že 
téměř polovina (48,5 %) zaměstnanců v sou-
časné době v EU pracuje buď v pracovním 
poměru na dobu určitou, nebo na zkrácený 
úvazek, případně na 
dohodu o práci konané 
mimo pracovní poměr. 
Zaměstnanci tedy 
kombinují více různých 
úvazků, nebo se nechá-
vají zaměstnávat přes 
agentury práce, tj. velmi 
„nestandardně“ oproti tradičnímu modelu. 
K tomu je možné přičíst 15,6 % pracovní síly 
se statusem živnostníka, z níž nemalá část 
pracuje v nějaké obdobě v ČR zakázaného 
švarcsystému. Tradiční ideál je tudíž realitou 
pro tenčící se skupinu zaměstnanců a ukazuje 

se stále méně adaptovatelný na potřeby rychle 
se měnící ekonomiky. 

Učíme se nový pojem – flexicurity!

EU, která již reagovala směrnicemi o práci na 
částečný úvazek a na dobu určitou (obě z roku 
1999) a v současnosti projednává návrhy 
směrnic o telepráci a standardech pro agen-
turní zaměstnávání, by ráda v řešení nazna-
čeného hlavolamu sehrála aktivní roli. Nechce 
přihlížet erozi evropské-
ho sociálního modelu ve 
jménu nižších nákladů 
a vyšší konkurence-
schopnosti. Je si však 
vědoma, že neuspěje 
primitivním vyhrožováním 
stávkovou pohotovostí při každém návrhu na 
zpružnění tradiční regulace pracovněprávních 
vztahů a fungování trhu práce. Ví, že budouc-
nost není v ochraně celoživotního zaměstnání 
u jednoho zaměstnavatele, ale v tom, aby 

pracovní síla dokázala reagovat 
na měnící se poptávku za-
městnavatelů a pokud možno 
rychle a snadno nacházela práci, 
ovšem ne za nejistých a ponižu-
jících podmínek. 
K tomu je třeba ve většině 
členských zemí změnit pracovní 

a sociální legislativu. Ta totiž, v duchu výše 
popsané tradice, stále chrání pracovní místo 
každého zaměstnance, místo aby pomáhala 
pracovníkům přecházet z role do role resp. 
z úvazku do úvazku ať již v důsledku vynu-
cené, nebo chtěné změny. Příkladem může 
být model „flexicurity“ (kombinace anglických 
výrazů pro pružnost a zabezpečení – „flexibility 
and security“), praktikovaný v různé podobě 
v Dánsku, v Nizozemsku a také v Rakous-
ku. Jeho podstatou je ve stručnosti snadné 
najímání i propouštění zaměstnanců, kombi-
nované s jejich slušnou, ale přísně motivačně 
rozdělovanou podporou v nezaměstnanosti. 
Cílem je vracet lidi do práce, nikoli však záko-
nem, ale jejich motivací a přípravou. 
Dalším úkolem EU je vyjasnění právního posta-
vení a základních pracovněprávních standardů 

pracujících v šedé zóně, tj. těch, kteří nejsou 
ani v klasickém pracovním poměru, ani nejsou 
samostatně výdělečně činní. Nejde ani tak 
o všeobecně zakazovaný švarcsystém, ale 
nepopsanou množinu libovolně smluvených 
závazků a úvazků, které sice zaměstnancům 
zajišťují určitý příjem, ovšem nejistou ochranu 
práv, nemluvě o nárocích v době pracovní 
neschopnosti nebo na penzi. Zde EU realis-
ticky nechce vše srovnat na úroveň řádných 
pracovních poměrů, chce však všude prosadit 

minimální standardy ne-
diskriminace, bezpečnosti, 
mzdy, informací a kolektiv-
ních práv. 
Dalšími otázkami k zodpo-
vězení jsou harmonizace 
standardů v zapůjčování 

zaměstnanců přes agentury práce a také 
přeshraniční vysílání zaměstnanců ve službách 
(především stavebních dělníků a montérů), 
kde se dosud vyskytují nemalé rozdíly mezi 
členskými státy. Ovšem v tomto, stejně jako 
v předcházejících bodech, zatím Evropská 
komise klade více otázek, než dává odpovědí. 
Právě odpovědi všech zainteresovaných jsou 
očekávány přes webovou adresu: europa.
eu.int/yourvoice/consulations/index_en.htm.

Zapojte se do diskuze i vy

S reakcí již neotálel největší celoevropský za-
městnavatelský svaz UNICE (jehož členem je 
Svaz průmyslu a dopravy ČR). Vyzval předse-
du Evropské komise, aby znovu zvážil obsah 
i načasování této zelené knihy. Negativní podá-
ní „nestandardních“ forem zaměstnání stejně 
jako obsažené tendence k další celoevropské 
harmonizaci pracovněprávních standardů jsou 
podle evropských zaměstnavatelů další ranou 
do základů budoucího růstu a zaměstnanosti 
a přímo odporují propagovanému receptu „fle-
xicurity“. Kromě diskuze o českém Zákoníku 
práce se tak naši zaměstnavatelé mohou nyní 
zapojit do celoevropské debaty na podobné 
téma.

Václav Šmejkal,

CES VŠEM & AK TAIŠL

V Lisabonu 
o zodpovědném podnikání

Takto definoval zodpovědné podnikání Hank 
Mc Kinnel, předseda společnosti Pfizer Inc. 
Corporate Social Responsibility – CSR (Spo-
lečenská odpovědnost podniků) skutečně 
znamená nové možnosti pro podnikatele. 
Problematikou se intenzivně zabývá také 
Evropská unie. Přesvědčit se o tom mohli 
zástupci hospodářských komor z celé Evropy, 
pro které Komise uspořádala právě na téma 
CSR školení v Lisabonu.

Jak vizi CSR uskutečnit a prokázat

Cílem školení bylo seznámit se s cíli a nástroji 
zodpovědného podnikání, které mohou v praxi 
využívat především malé a střední podniky. 
Mezi ně patří etický kodex skládající se ze 
dvou základních částí: vize, jak by měla firma 
v oblasti zodpovědného přístupu k podnikání 
fungovat, a mechanizmů, kterými je mož-
no tuto vizi uskutečnit. Dalším nástrojem je 
„reporting“ netýkající se již pouze finanční 
výkonnosti firmy, nýbrž také environmentál-
ního a sociálního výkonu, důležitým nástro-
jem je také certifikace standardem sociální 
zodpovědnosti. Certifikát SA 8000 (Social 
Accountability) vydávaný akreditovanou 
certifikační společností prokazuje, že systém 
řízení sociální odpovědnosti dané firmy byl 
v rámci auditu provedeného třetí nezávislou 
stranou posouzen s požadavky příslušného 
standardu a byl shledán vyhovujícím. Vydaný 
certifikát poskytuje zákazníkům a dalším za-
interesovaným stranám důkaz o tom, že tato 
firma implementovala nezbytné interní procesy 
a postupy k zajištění základních lidských práv, 
vytvořila etické zásady a etické podmínky pod-

nikání a že i tyto zásady zohledňuje při výběru 
dodavatelů. 

Kvalita přináší důvěru i zisky

Zodpovědné podnikání v podstatě znamená 
zachování ekonomické úspěšnosti a dosa-
hování obchodního prospěchu budováním 
dobré reputace a získáváním důvěry lidí, 
kteří pracují pro společnost. Zákazníci chtějí 

spolehlivého dodavatele, který bude schopen 
jim zajistit kvalitní výrobky a služby. Dodavate-
lé chtějí prodávat zákazníkovi, který se k nim 
bude vracet a bude jim včas platit. Obec-
ně společnost požaduje jistotu, že podnik 
funguje sociálně a ekologicky zodpovědným 
způsobem. A konečně zaměstnanci chtějí 
pracovat pro společnost, na níž mohou být 
pyšní a o níž vědí, že dokáže jejich práci oce-
nit. Zodpovědné podnikání není ničím novým, 
většina podniků, obzvlášť těch menších, byla 
odjakživa propojena se svým okolním spole-
čenstvím a od té doby, co lidstvo začalo pod-
nikat, usilovala o správné občanské chování. 
Mnoho podnikatelů instinktivně ví, že když 
budou „dělat správnou věc“ – sloužit zákaz-
níkům, starat se o morálku svých pracovníků, 
pěstovat dobré vztahy se svými dodavateli, 
pečovat o dobré sousedské vztahy a chránit 
životní prostředí, přinese jim to obchodní vý-
hody. V posledních letech se ovšem projevily 
i jiné hnací mechanismy pro zodpovědné 
podnikání, například tlak ze strany zákazníků, 
místních společenství, vládních orgánů, bank, 
věřitelů a pojišťoven. Aby si společnosti ucho-
valy konkurenceschopnost, musí být schopny 
přizpůsobit se těmto novým požadavkům 

ze strany trhu a společnosti, v níž působí. 
Mnoha malým a středním podnikům často 
umožňuje jejich pružný a osobní charakter, 
aby na tyto změny rychle reagovaly, proto-
že dokáží snáze než mnohé větší podniky 
rozpoz nat a využít příležitosti trhu. 

CSR – klíč k věrným a spokojeným 
zákazníkům

Pojem zodpovědné podnikání zahrnuje opatření 
k integraci sociálních a ekologických problé-
mů do obchodních operací. Pokud se těmito 
záležitostmi společnost ještě nezabývala, bude 
pravděpodobně lepší začít v menším měřítku 
a zaměřit se na něco, co má pro konkrétní pod-
nik bezprostřední význam a o čem je přesvěd-
čena, že to může dokázat. 
Uvádíme zde několik příkladů z praxe. Mno-
ho společností například investuje do svých 
zaměstnanců tak, že jim nabídne školení, které 
něco přinese jak pracovníkům, tak podniku. 
Úspěšné aktivity společností jsou zaznamená-
ny i tam, kde podnik podporoval dobrou věc 
a povzbuzoval zaměstnance, aby se dobrovolně 
účastnili společenských aktivit. Například cestou 
sponzorování obecních projektů, které mohou 
zásadním způsobem doplňovat obchodní cíle 
společnosti. Zde se častokrát nalezne souvislost 
mezi ziskovostí společnosti a blahem obce. Čím 
dál tím více podniků také přijímá opatření na 
ochranu životního prostředí. Efektivní využívání 
energie, prevence znečišťování, minimalizace 
odpadu a recyklace mohou přinést úsporu 
nákladů, a tak přispět k celkové ziskovosti. Ta-
ková opatření mohou navíc přispět i ke zlepšení 
vztahů s místní společností, vládními i jinými 
orgány. Mohou rovněž otevírat dveře k novým 
obchodním příležitostem u zákazníků, kteří 
hledají „zelené“ dodavatele. Tuto skutečnost si 
uvědomují mnohé firmy, kterým přinesl například 
certifikát ISO 14001 k dodržování norem přístu-
pu k životnímu prostředí hmatatelný užitek ve 
formě větší věrnosti a spokojenosti zákazníků.

Jana Moravcová, Traian Urban,

Centrum pro evropskou integraci HK ČR

Foto: Rita  Lečbychová

„Dlouho jsem věřil, že maximalizování zisku z podnikání vyžaduje pevnou vazbu 
na hodnoty. Společenská odpovědnost podniků jasně dokazuje, že respekt 
k hodnotám je klíčem k dosažení propojení podnikatelského účelu s potřebami 
společnosti, které nakonec vede k výjimečným hodnotám jak pro podniky, tak 
pro společnost.“

Přestože lisabonské tramvaje vypadají jako prastaré 

pražské vozy, a podtrhují tak atmosféru města, jezdí asi 

třikrát rychleji. 

O téma CSR se v Lisabonu zajímali zástupci komor 

z celé Evropy.

Cílem je vracet lidi 
do práce, nikoli však 
zákonem, ale jejich 
motivací a přípravou.

Adaptujme pracovní 
právo k větší flexibilitě 
a jistotě pro všechny.
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Čína 
má o nás zájem

Roste počet soukromých podnikatelů, kteří 
projevili zájem o internacionalizaci firem. Čína 
byla vždy naším tradičním trhem, který stále 
skýtá velké možnosti realizace obchodních 
aktivit pro naše podnikatele. V porovnání s ev-
ropskými zeměmi má jiný kulturní i myšlenkový 
přístup k řešení problémů, a pro další rozvoj 
hospodářské spolupráce je proto velmi důleži-
té vzájemné poznávání.

Můžeme předávat zkušenosti
Tuto politiku provádí a podporuje i Hospodář-
ská komora České republiky, která prostřed-
nictvím smluvní agentury zve čínské delegace 
z různých významných měst a kantonů. 
Setkání s čínskými skupinami, jejichž počet 
v poslední době rapidně roste, považujeme 
za významný prostředek, jak informovat 
čínské politické hospodářské a podnikatelské 
představitele jak o činnosti a službách Hos-
podářské komory ČR, tak i o podnikatelském 

prostředí u nás, o podmínkách pro podnikání 
a ekonomickém rozvoji v České republice. 
Kromě toho čínští návštěvníci projevují značný 
zájem o naše zkušenosti z období zavádění 
reforem po politických a hospodářských změ-
nách, zejména o proces privatizace, podporu 
malého a středního podnikání, daňový systém, 
zdravotní a sociální pojištění pro podnikatele 
atd. Do těchto setkání zapojujeme i experty 
z ministerstva zdravotnictví a ministerstva 
financí. Doposud jsme přijali téměř 30 dele-
gací, přičemž se zatím aktivita koncentruje na 
vyspělou východní a jihovýchodní část země, 
nicméně jsou již i první vlaštovky ze severový-
chodní a střední Číny.

Zájem o investice v Číně zřejmě poroste 
Čínští návštěvníci oceňují setkání s představi-
teli HK ČR i získané informace, což dokazuje 
řada děkovných dopisů. Považujeme nava-
zování těchto kontaktů za velmi významné, 

protože návštěvníci se stávají posly České 
republiky ve vzdálených městech a kantonech 
a mohou významně podnítit zájem čínských 
ekonomických kruhů a podnikatelů o spolu-
práci s českými podnikateli a jejich zapojení do 
významných čínských projektů. Zvláštní důraz 
je kladen na rozvoj investiční spolupráce, která 
má již první pozitivní výsledky, a to ve společ-
ném podniku na výrobu televizorů, připravují 
se ale i další projekty. Dle vyjádření čínských 
zástupců je obrovský zájem o tento druh spo-
lupráce – pochopitelně očekávají i výraznější 
investiční spolupráci českých podniků v Číně. 

Text a foto: David Füllsack

Čína stále projevuje velký zájem o Českou republiku. 
Zároveň sama začíná být z podnikatelského hlediska 
atraktivní zejména dynamikou růstu ekonomiky, procesem 
zavádění reforem a takzvanou postupnou privatizací.

Technologie pro životní prostředí
V rámci projektu Evropské komise Gateway to 
Japan se 14. až 18. května příštího roku v Tokiu 
uskuteční veletrh zaměřený na technologie pro 
životní prostředí. K účasti v této misi jsou zvány 
české výrobní firmy, které mají vážný zájem 
prorazit na japonský trh a chtějí pro tento účel 
využít zmíněného projektu, který je dotovaný 
Evropskou komisí. Na základě závazných při-

hlášek vybere EK zhruba 25 evropských firem 
reprezentujících tyto sektory:
průmysl odpadních technologií, recyklace, ener-
getika, obnovitelná energie, detekce znečištění, 
biotechnologie, výrobky a technologie na de-
tekci nebo minimalizaci znečištění, technologie 
čištění odpadních vod, půdy a vzduchu apod.

Zdravotnická technika
V rámci stejného projektu se 18.–22. června 
2007 uskuteční veletrh zaměřený na zdravotnic-
kou techniku. K účasti jsou zvány české výrobní 
firmy, které se zabývají zdravotnickou technikou 
(výrobci přístrojů, aparátů nebo materiálů na 
diagnostikování, léčbu nebo prevenci cho-
rob lidí i zvířat) a výrobci přístrojů pro domácí 
zdravotní péči a rehabilitaci (přístroje a pomůcky 
pomáhající lidem se sníženou mobilitou).
Firmy, které mají zájem zúčastnit se tohoto 
veletrhu, musí splňovat tato základní kritéria:

počet zaměstnanců menší než 250, roční 
obrat do 50 mil. eur, plynule ovládaná anglič-
tina, minimální tříletá zkušenost s exportem 
a původ výrobku v EU. 
Vybraným firmám bude poskytnuta velkory-
sá finanční podpora, která zahrnuje pokrytí 
nákladů na ubytování účastníka na pět nocí 
(max. do výše 1000 eur) a krytí nákladů na 
základní veletržní stánek nebo služby delegáta 
v Japonsku pro zajištění partnerů a schůzek.

Pro bližší informace a aplikační formulář zašle-
te, prosím, vyplněný lístek, nebo kontaktujte 
národního koordinátora pro ČR: Ing. Lenka 
Týčová, Hospodářská komora ČR, 
tel: 296 646 254, email: tycova@komora.cz.
Uzávěrka přihlášek je 18. 12. 2006 (Techno-
logie životního prostředí) a 9. 2. 2007 (Zdravot-
nická technika)!Tokio – metropole Japonska, země, která může repre-

zentovat úspěch i vaší firmy.

Česká čtvrť v Šanghaji – obrovský čínský trh znamená 

velké možnosti pro obchodní aktivity českých podnikatelů.

S moderními technologiemi do Japonska

Zakázané město.
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Elektronické mýtné 
je českým projektem

Konsorcium, vedené firmou Kapsch, bylo 
vybráno ve veřejném výběrovém řízení na 
systém elektronického mýtného v České 
republice. Vinou odvolávání neúspěš-
ných uchazečů v tomto řízení byl podpis 
smlouvy se státem (Ministerstvem do-
pravy ČR) odložen prakticky o tři měsíce. 
Další komplikace pak přineslo rozhodnutí 
Krajského soudu v Brně, jehož předběž-
ným opatřením byla výstavba systému 
na týden pozastavena. Dne 17. října však 
soud předběžné opatření zrušil, mýtné se 
nyní opět buduje a před firmou stojí úkol, 
aby přes všechny komplikace vybudovala 
systém mýtného včas.

Od kdy se bude mýtné vybírat a kde?
Jak je všeobecně známo, po 
podpisu dodatku smlouvy s mi-
nisterstvem dopravy je celá akce 
rozložena do dvou etap. Od 1. 
ledna 2007 mát být zpoplatněno na 
950 km dálnic a rychlostních silnic, 
od 1. července 2007 pak 1198 
kilometrů silnic I. třídy – od tohoto 
data bude v České republice zpoplatněno přes 
2100 km komunikací. Očekávaný přínos do 
státní pokladny by měl překročit částku osmi 
miliard korun. Do kontrastu proti tomuto číslu 
dám částku 900 milionů korun, kterou dosud 
stát vybírá za dálniční známky. 

Podílejí se na budování i čeští subdoda-
vatelé?
Elektronické mýtné je opravdu českým projek-
tem, protože se na něm ze 60 až 70 procent 
podílejí čeští subdodavatelé. Jako nejvýznam-
nější bych uvedl firmu AŽD Praha, která je inte-
grátorem pro celou činnost na dálniční i silniční 
infrastruktuře. Dále se v našem projektu mj. 
angažují Stavby silnic a železnic, skupina 
Eltodo, Cross Zlín a akciová společnost PVT 
a další významné firmy . Našim hlavním pro-
jekčním partnerem je pak Metroprojekt.

Jistě nám potvrdíte, že velice důležitá 
bude spolupráce s dopravci.
Podepsali jsme smlouvu o spolupráci se sdru-
žením dopravců Česmad Bohemia. Budeme 
spolupracovat při šíření informací o českém 
mýtném systému, při propagačních a školicích 
akcích pro dopravce u nás i v zahraničí. Naším 
společným cílem je, aby byli všichni dosta-
tečně informováni a přechod na elektronický 
výběr mýta jim nečinil potíže.

Můžete ve stručnosti vysvětlit, jak bude 
elektronické mýtné fungovat?
Systém pracuje na bázi mikrovlnné tech-
nologie. Když vozidlo, na které se vztahuje 
povinnost platit mýtné, projíždí pod mýtnou 
stanicí, palubní jednotka premid, připevněná 

uvnitř vozidla, komunikuje se zařízením mýtné 
stanice. Zvukový signál palubní jednotky pre-
mid pak informuje řidiče o tom, že mýtné bylo 
řádně odúčtováno.

Co to v praxi bude znamenat pro řidiče?
Před vjezdem do systému elektronického mýt-
ného musí být vozidlo zaregistrováno, složena 
kauce, vydána a správně nainstalována palub-
ní jednotka premid. Samotné mýtné se účtuje 
automaticky, bez zásahu řidiče. V žádném 
případě nebude nijak omezována rychlost vo-
zidla, není vyžadována jízda v určeném pruhu, 
či dokonce zastavení.

Bude možné si průjezd předplatit nebo 
zaplatit následně?
Obě formy budou možné, všem zájemcům 
se dostane podrobných informací na kon-

taktních a distribučních místech, na webo-
vých portálech či telefonicky. Všem klientům 
zároveň doporučujeme, aby využili možnosti 
předběžné registrace do systému elektronic-
kého mýtného, a to zejména ještě před jeho 
spuštěním do provozu. Budou tak moci učinit 
přes webový portál www.premid.cz nebo 
teleonicky na zákaznické lince. Tyto možnosti 
jsou velice praktické a zkrátí proces vlastní 
registrace a výdeje palubních jednotek a ušetří 
drahocenný čas řidičům i dopravcům.

Co bude nutné k registraci vozidel?
Řidič či dopravce musí předložit doklady 
k vozidlu, ze kterých lze jednoznačně určit 
jméno vlastníka nebo provozovatele vozidla, 
státní příslušnost, registrační značku vozidla, 

hmotnostní třídu vozidla, třídu vo-
zidla podle počtu náprav a emisní 
třídu vozidla. Nebude-li předlo-
žen doklad o emisní třídě, bude 
vozidlo zaregistrováno v emisní 
třídě EUO II s možností pozdější 
přeregistrace, ale bez vrácení již 
předepsaného mýtného.

Váš elektronický systém jistě počítá 
i s nezbytnými kontrolami?
Bude v provozu rovněž čtyřiadvacet hodin 
denně a automaticky identifikuje všechna 
vozidla, u nichž odečet mýtného neproběhl, 
nebo proběhl jenom částečně. V případě ne-
srovnalosti systém sám ihned informuje celní 
správu, jejíž pracovníci jsou oprávněni neplatící 
vozidla zastavit, kontrolovat a samozřejmě 
i pokutovat. V síti zpoplatněných komunikací 
budou fungovat jak stacionární, tak i pře-
nosná a mobilní kontrolní zařízení. Pokuty se 
nebudou moci hradit na distribučních místech 
a řidiči nebudou moci pokračovat v jízdě. 
Věřím, že k takovým situacím bude docházet 
jen výjimečně.

Evžen Staněk

Foto: archiv Kapsch

Časopis Komora.cz vám přináší aktuální 
rozhovor s generálním ředitelem 
společnosti Kapsch Telematic Services 
ČR Karlem Feixem.

Nebojte se mýtného!!!

Tento fakt je možné částečně eliminovat tím, že 
se dopravce přihlásí včas tj. ještě do konce roku 
na kontaktním místě, kterých je po republice 
14 (více na www.mytocz.cz) a nechá se zavést 
do evidence post-pay – tedy „platit po“.  Druhý, 
méně výhodný  způsob placení je pre-pay, tedy 
„platit předem“ –  může se sjednávat na tzv.
distribučních místech, která jsou na vybraných 
čerpacích stanicích.  Pro všechny dopravce, 
kteří mají na paměti ekonomiku  svých firem, je 
tedy jasné, že výhodnější platit mýtné až poté, 
co zboží dopraví na místo určení.

Návštěva provozovatele nebo majitele vozidla 
podléhajícího povinnosti platby mýtného zabere 
podnikateli nějaký čas, aby se jeho vozidlo  
zaregistrovalo pro přidělení tzv. OBU jednotky. 
Tento administrativní úkon bude nutné provést 
právě na kontaktním místě a zde každý majitel, 
ať vlastní jedno, nebo i několik stovek vozidel, 

bude mít možnost uzavřít post- -pay smlouvu. 
Právě kontaktní místa se svými vyškolenými pra-
covníky budou tím nejlepším pomocníkem při pl-
nění zákonné povinnosti platit mýtné, která snad 
časem přinese opravené silnice, méně tranzitů 
zahraničních dopravců přes republiku apod. 

Kontaktní místa provádějí a budou provádět 
stálý servis při uzavírání  post-pay smluv a poté 
jejich údržbu např. při odhlášení  nebo přihlá-
šení vozidla, výpisu nabitých zařízení, výměně 
poškozených OBU jednotek apod. Návštěvu 
nejbližšího kontaktního místa neodkládejte! Ať se 
neopakují pro Česko tak typické situace, kdy ti, 
co vše řeší až na poslední chvíli (a těch je u nás 
stále příliš mnoho), se tlačí a předbíhají ve frontě 
a jsou nevrlí. 

Roman Pommer,

projektový manager elektronického mýtného

Foto: archiv HK hl. m. Prahy a Michal Fojt

S novým rokem 2007 budou muset dopravci za svůj kamion 
těžší než 12 tun platit mýtné, pokud jejich vůz bude jezdit po 
dálnicích a následně silnicích první třídy. Mnozí dopravci již v 
tento okamžik mají vrásky na čele z toho, jaké starosti jim za-
vedení mýtného přinese. Zejména v začátcích zavedení mýt-
ného nastane u všech firem problém s jejich cash flow.

Smlouvy v projektu Elektronické mýtné slavnostně podepsali členové komorové sítě HK ČR v prostorách pražské hospo-

dářské komory už koncem srpna.

Kontaktní místa 
naleznete:

- Brno: Dvořákova 14
- České Budějovice: Husova 9
- Hradec Králové: Škroupova 957/4
- Jihlava: Benešova 13
- Liberec: Rumunská 655/9
- Olomouc: Jeremenkova 40B
- Ostrava: Výstavní 2224/8
- Pardubice: Karla IV. 42
- Plzeň: Anglické nábř. 1
- Praha 4: Poláčkova 1976/2
- Praha 9: Freyova 27/96
- Sokolov: U divadla 339
- Ústí nad Labem: Mírové nám. 37
- Zlín: Vavrečkova 5262/B23

Kontaktní místa jsou pro vás ote-
vřena každý pracovní den od 8 do 
16 hodin již od 1. října 2006!

Samotné mýtné se účtuje automaticky, bez 
zásahu řidiče. V žádném případě nebude nijak 
omezována rychlost vozidla, není vyžadována 
jízda v určeném pruhu či dokonce zastavení.

„Systém výběru mýtného pro ČR, založený na 
mikrovlnné technologii, je svého druhu nejmodernější 
na světě,“ říká generální ředitel Karel Feix.

Registrace

Potřebné dokumenty:

-  údaje o dopravci: fakturační a kontakt-

ní údaje, výpis z obchodního rejstříku 

(ne  starší 3 měsíců), plná moc 

(v zastoupení provozovatele vozidla) 

-  údaje o vozech: identifikace evidova-

ných vozidel – velký technický průkaz, 

záruční listina (v případě platby mýtné-

ho s odloženou splatností), potvrzení 

výstavce tankovací karty o provedení 

autorizace t. k. (je-li vyžadováno v pří-

padě platby mýtného tankovací kartou)

Důležité kontakty:

- předběžná registrace: www.premid.cz

-  zákaznické centrum: tel.: 800 6986 29,

e-mail: mytocz@premid.cz

Přímo v sídle úřadu HK ČR funguje  kontaktní místo, kde mohou všichni dopravci registrovat své vozy ještě před zavede-

ním povinnosti platby mýtného od 1. 1. 2007. Kontaktní místo najdete v Business centru (přízemí). 
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Nová éra 
profesionálního 

diktátu

Zapomeňte na tužku a papír. 

Diktování nebylo nikdy předtím tak pohodlné.
Nejmodernější digitální záznamník Olympus 
DS-4000 si nastavíte tak, aby maximálně 
vyhovoval Vašim potřebám a Vy se můžete 
plně soustředit na svou práci. Přepisovací sada 
AS-4000 pak skvěle doplňuje vyspělé funkce 
záznamníku a kdykoli Vám poslouží k přepisu 
diktátu do textové podoby. 

DS-4000
Profesionální, vysoce výkonný digitální záznamník 
• Prakticky neomezená délka záznamu limitovaná pouze kapacitou výměnné 
paměťové karty (např. na paměťovou kartu xD 1GB lze nahrát až 350 hodin 
záznamu) • Elegantní celokovové tělo s osvětleným LCD displejem • 7 složek 
po 199 souborech • Jednoduché ovládání posuvným přepínačem • Vyspělé 
editační funkce (vložení, přepsání, mazání části záznamu) • Možnost 
indexace záznamu • Tématické třídění poznámek (až 10 typů) • Nastavení 
priority hlasových nahrávek • Hlasová aktivace nahrávání • Možnost 
přímého diktování do PC • Podpora až 10 ID autora • USB kolébka 
pro snadné připojení k počítači • Možnost dálkového ovládání pomocí 
pedálu RS-26

Obsah balení: záznamník DS-4000, 32MB karta xD, USB kolébka, 
nabíjecí baterie, software DSS Player Pro, síťový adaptér, 
USB kabel, kožené pouzdro

AS-4000
Přepisovací sada
• Ideální pomocník, díky kterému se přepis 
pořízeného záznamu stává hračkou 
• Pomocí nožního pedálu a sluchátek 
asistentka záznam přepíše a okamžitě 
odešle e-mailem zpět
 
Obsah balení: nožní spínač - pedál, stereo 
sluchátka a DSS software pro snadný přepis 
zvukového záznamu.

Cena modelu DS-4000
12 990 Kč*
(cena sady AS-4000 je 4 990 Kc*)

Objednávky telefonicky na čísle 221 985 355 nebo e-mailem na adrese vip@olympus.cz.

Digitální záznamník 
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* včetně DPH
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CorelDRAW Graphics 
Suite 11 CZ

2 900 Kè2 900 Kè

Microsoft Office 2003
Standard CZ

7 479 Kè7 479 Kè

Microsoft Windows XP
Home CZ

2 084 Kè2 084 Kè

Vlastnění takového nelegálního produktu je 
trestné a pachateli, v tomto případě majiteli 
společnosti, nehrozí pouze finanční pokuty 
(vyčíslené na základě ušlého zisku samotnými 
výrobci softwarů), ale i zabavení výpočetní 
techniky či jiného vybavení, a podle § 152 
trestního řádu dokonce odnětí svobody až na 
dobu pěti let.

Softwarový audit...

Jako ochranné opatření se nabízí tzv. softwa-
rový audit. Jde o podrobnou analýzu obsahu 
firemních počítačů, která zjistí všechny, mnoh-
dy až překvapivé, „právní“ závady na progra-
movém vybavení PC, čímž společnost ochrání 
před případným trestním stíháním. Avšak 
tato zásadní kontrola není jediným výstupem 

auditu. Vedle odborné konzultace, proškolení 
pracovníků firmy a odbourání přebytečných 
softwarů na počítačích se podnikatel také 
dozví o nejefektivnějším způsobu, jak pro své 
potřeby v budoucnu software nakupovat.

... se jistě vyplatí...

Finance vložené do tohoto opatření se vyplatí 
a v důsledku investice vychází levněji, než když 
se podnikatel rozhodne audit svěřit některému, 
byť zdánlivě fundovanému zaměstnanci své 
firmy, který často postrádá zkušenosti s tak 
odbornou činností a nezná pravidla zpětného 
licencování programů. Konkrétní částka odvisí 
od připravenosti společnosti k auditu a dohle-
datelnosti veškeré dokumentace. Obecně se 
cena pohybuje od hranice 800 Kč / PC výše.

... i vám

Mohlo by se zdát, že softwarová policie se 
bude soustřeďovat pouze na velké společnos-
ti, avšak není tomu tak, protože ty už se dnes 
často softwarovým auditem chrání. Ohroženy 
jsou tedy zejména malé a střední podniky. 
Inspekci navíc policie nezřídka provádí na zá-
kladě udání, a to buď od konkurence, anebo 
nespokojeného (propuštěného) zaměstnance.

České firmy nemají zatím se softwarovým 
auditem velké zkušenosti. Praxe však ukazuje, 
že jde o opatření velmi užitečné, ne-li nezbyt-
né. Jeho provedení tedy stojí, minimálně, za 
úvahu.

KCZ

INZERCE

OPRAVDU JSTE SI JISTÍ, ŽE VE SVÉ 
FIRMĚ NEMÁTE NELEGÁLNÍ SOFTWARE?
Neobsahují počítače ve vaší firmě žádný nelegální software? A máte provedený audit? V po-
sledních letech se díky působení softwarové policie, která zjišťuje výskyt nelegálně instalova-
ných programů na PC, ukazuje, že podcenění i jen minimální pochybnosti se nemusí vyplatit.

ONLINE
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Hind Harírí
Nejbohatší slečna 
na vdávání

Hind Harírí je nejmladší dcerou bývalého liba-
nonského premiéra Rafíka Harírího. Pro svět 
je však velkou neznámou. Ví se, že v dubnu 
2005 promovala na Libanonsko-americké 
univerzitě v Bejrútu a během nedávných liba-
nonských voleb aktivně podporovala svého 
bratra Saada v jeho politických ambicích. 

Krátce poté z Libanonu odjela a pravděpo-
dobně nyní přebývá ve Francii, kde žije její 
matka Nazek. Jakékoli podrobnější informace 
o Hind, jejích zájmech či plánech jsou bohu-
žel neznámé. Není to žádná extravagantní 
Paris Hiltonová, která své bohatsví dává 
okázale najevo. Hind netouží po popularitě 
ani zájmu médií. Tichá, nenápadná, velmi 
inteligentní dívka. A jak se vlastně ocitla mezi 
nejbohatšími lidmi planety?

Vše pro lepší Libanon 

Klíčové je jméno, které nosí. Harírí. Vše začalo 
v roce 1944, kdy se v libanonském městě Si-
don v chudých farmářských poměrech narodil 
její otec Rafík Harírí. Po promoci z ekonomie 
na Arabské univerzitě v Bejrútu odešel v roce 
1965 do Saúdské Arábie hledat lepší život. 
Nejprve zde pracoval jako učitel a později 
coby účetní. Nakonec se postavil na vlastní 
nohy a založil firmu Oger Liban. Díky své 
vysoké pracovní morálce a pověsti čestného 
a důvěryhodného muže se Rafíkovi dařilo 

a jeho firma prodělala závratný vzestup. 
Kromě obchodních aktivit se Rafík Harírí 
angažoval i politicky. Na srdci mu ležel osud 
občanskou válkou zmítaného Libanonu, a tak 
se aktivně účastnil všech možných jednání, 
která by situaci uklidnila. Díky jeho iniciativě 
byla v roce 1989 ustavena dohoda, která 
konečně ukončila vleklou občanskou válku 
a též znamenala zrod nové libanonské ústavy. 
O několik let později, v roce 1992, se Rafík 
Harírí vrátil do své rodné země a stal se minis-
terským předsedou. Ležel před ním nelehký 
úkol obnovit škody napáchané lety neustálého 
konfliktu. Rafíkovi se podařilo realizovat řadu 
projektů, jakými bylo obnovit školy či nemocni-
ce, přilákat zahraniční investory a rovněž zajis-
tit podporu pro Libanon ve zbytku arabského 
světa. Do úřadu premiéra se Rafík vrátil ještě 
třikrát, naposledy v říjnu 2000. Za poválečnou 
obnovu své země a za snahy o mír v celém 
regionu se mu dostalo uznání a řady ocenění 
nejen od předních arabských vůdců, ale též 
například od Organizace spojených národů. 
Rafíkův život však náhle ukončila velká tragé-

die. V únoru 2005 neznámí útočníci nastražili 
do jeho auta bombu a její exploze se mu stala 
osudnou. Rafík Harírí zanechal nesmazatel-
nou stopu v politickém vývoji své země, ale 
součástí jeho odkazu byl i obrovský kapitál. 
Během svého života Rafík nikdy nezanechal 
svých obchodních aktivit v bankovnictví, 
médiích, nemovitostech i stavitelství a vytvořil 
impérium sahající od Saúdské Arábie po 

Spojené státy a podnikající v bankovnictví, 
médiích, nemovitostech i stavitelství. Jeho 
hodnota se dle odhadů pohybovala kolem čtyř 
miliard dolarů. 

Noví miliardáři

Rafík za sebou zanechal ženu, čtyři syny 
a dceru. Díky němu byli Haríríové nejbohat-
ší rodinou v Libanonu a po jeho smrti jim 
připadlo rozsáhlé dědictví. To bylo rozděleno 
mezi rodinné příslušníky. Vdově Nazek Harírí 
připadlo 1,7 miliardy dolarů, dcera Hind si při-
šla na 1,4 miliardy a její starší bratr Fahd zdědil 
2,7 miliardy dolarů. 
Kromě peněžního kapitálu převzala rodina 
též jednotlivé Rafíkovi aktivity. Jeho žena, 

se kterou se Rafík seznámil, ještě když žil 
v Saúdské Arábii, si vzala pod svá křídla 
veškerou charitativní činnost. Ta spočívá pře-
devším v Harírího nadaci, jež vznikla v roce 
1979 jako nezisková organizace zaměřená 
na zajištění vzdělání libanonským dětem. Za 
dobu své existence zajistila nadace vzdělání 
33 tisícům studentů na nejlepších univerzi-
tách v Libanonu, Velké Británii, Spojených 
státech, Francii a Kanadě. Kromě vzdělání se 
nadace zaměřuje i na společenské a kulturní 
otázky a na problematiku zdraví. Nazek Harírí 
momentálně žije v Paříži, v sídle, které kdysi 
patřilo Louisi D’Eiffel a kromě charity podporuje 

Pochází z vážené libanonské rodiny. Je velmi 
půvabná a ve svých 22 letech má na svém 
účtu či v jiných aktivech dle letošního žebříčku 
nejbohatších lidí magazínu Forbes miliardu dolarů. 
Krásná, chytrá, bohatá... a svobodná!

CESTA K ÚSPĚCHU

Saad Harírí (uprostřed), syn 
bývalého premiéra Rafíka 
Harírího, během návštěvy 
ministryně zahraničí Spojených 
států Condoleezzy Riceové 
v Libanonu. 

Jordánská královna Rania 
(vlevo) a Nazek Harírí, 
vdova po libanonském 
premiérovi Rafíku Harírím, 
během jednodenní návštěvy 
Jordánska. 

Bývalý libanonský premiér 
Rafík Harírí při projevu.

též libanonské módní návrháře, mezi 
které patří i Češka Blanka Matragi. 
Nazek má přátelský vztah s fran-
couzským prezidentem Jacquesem 
Chiracem a jeho ženou Bernardette. 
Předpokládá se, že právě v Paříži 
nyní žije i Hind Harírí a že se zapojí 
do charitativních aktivit po boku své 
matky. Štafetu v obchodu nesou 
dál dva Rafíkovi synové, Bahaa 
a Ayman. Zatímco 39letý Bahaa 
převzal aktivity otcovy společnosti 
Oger Liban, mladší Ayman založil 
svou vlastní firmu, která vyvíjí soft-
ware pro správu osobních údajů. 
Bez nadsázky můžeme říci, že se 
oběma podnikatelům daří, jelikož 
zvětšili rodinné jmění čtyřikrát na 
celkových 16,7 miliardy dolarů. 
Třetí syn Rafíka Harírího, Saad, 
kráčí v otcových šlépějích v oblasti 
politiky. 

Nejbohatší nevěsta

Ano, bylo to jméno Harírí a pří-
slušnost k této nesmírně bohaté 
rodině, které vynesly Hind mezi 
nejbohatší ženy světa. Zároveň 
jméno Harírí znamená inteligenci 
a nesmírnou činorodost, která platí 
pro každého člena rodiny. I když 
nejmladší Hind zatím stojí nejvíce 
stranou veřejnému povědomí, ur-
čitě to není na dlouho. Napos ledy 
se na veřejnosti objevila v dubnu 
2006 při každoročním setkání 
organizace Tipperary Peace 
Convention, aby převzala cenu 

za přínos světovému míru, kterou 
tato organizace udělila jejímu otci 
in memoriam. Poté se nad ní opět 
takříkajíc zavřely vody. Jméno Harírí 
však zavazuje. O Hind určitě už brzy 
uslyšíme. Mimochodem, i když už 
má věk na vdávání, zadaná není. 
Ale díky svému původu a inteligen-
ci ji rozhodně na večírcích „zlaté“ 
mládeže často neuvidíme. Spíš 
než urostlý fotbalista či hollywood-
ský herec má šanci někdo, kdo je 
opravdová osobnost. A peníze? 
Těžko říct, jaké je to pozvat na 
rande krásnou miliardářku...  

Ondřej Šmejkal

Foto: ČTK

Není to žádná extravagantní 
Paris Hiltonová, která své 
bohatsví dává okázale 
najevo. Hind netouží po 
popularitě ani zájmu médií. 
Tichá, nenápadná, velmi 
inteligentní dívka.

Rafík Harírí zanechal 
nesmazatelnou stopu 
v politickém vývoji své 
země, ale součástí jeho 
odkazu byl i obrovský 
kapitál.

Za dobu své existence 
zajistila nadace vzdělání 
33 tisícům studentů na 
nejlepších univerzitách 
v Libanonu, Velké Británii, 
Spojených státech, Francii 
a Kanadě.

Jméno Harírí znamená 
inteligenci a nesmírnou 
činorodost, která platí 
pro každého člena 
rodiny.

Hind Harírí spolu s matkou 
Nazek Harírí během voleb do 
libanonského parlamentu.

Nejbohatší lidé 
světa pod 40 let

Hind Harírí, 
22 let
1,4 miliardy USD
Libanon

Albert von Thurn und 
Taxis, 
22 let
1,9 miliardy USD
Německo

Sergey Brin,
33 let
12,9 miliardy USD
USA

Larry Page,
33 let
12,8 miliardy USD
USA

Anurag Dikshit, 
34 let
3,3 miliardy USD
Indie

Andrej Mělničenko, 
34 let
2,7 miliardy USD
Rusko

William Ding, 
35 let
1,2 miliardy USD
Čína

Wong Kwong Yu, 
36 let
1,7 miliardy USD
Čína

Constantino 
de Oliveira Jr., 
37 let
1,1 miliardy USD
Brazílie

Emilio Azcarraga Jean, 
38 let
1,7 miliardy USD
Mexiko

Bjorgolfur Thor 
Bjorgolfsson, 
39 let
2,2 miliardy USD
Island

Zdroj. FORBES, 

www.forbes.com
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VZDĚLÁVÁNÍ

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN 
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, 

STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 
A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

„ESF – rovné příležitosti pro všechny“

Za bezpečnou Prahu

Nejlepší absolventi středních škol zavítali v říjnu do 
kongresového sálu Hospodářské komory České republiky, 
aby převzali z rukou jejího prezidenta Jaromíra Drábka 
a tajemníka úřadu Vladimíra Šišky Osvědčení HK ČR.

VZDĚLÁVÁNÍ

Podnikatelské akademie
 aneb vzděláváme české firmy 
Individuální přístup k vaší firmě

V Libereckém a Královéhradeckém kraji reali-
zuje hospodářská komora projekt Podnikatel-
ská akademie ve spolupráci s Vysokou školou 
podnikání, jednou z největších soukromých 
vysokých škol u nás, a s Evropským institutem 
pro rozvoj lidských zdrojů. V obou krajích pro-
bíhají semináře určené zejména pro zástupce 
malých a středních podniků a OSVČ, avšak 
mohou se jich samozřejmě účastnit i zástupci 
velkých podniků, ve kterých však dle projek-
tových poznatků systém vzdělávání funguje 
dostatečně. 

Kromě seminářů jsou připraveny na přání 
podnikatelů ještě dvě velice důležité doplňkové 
aktivity:
•  dotované vnitrofiremní vzdělávání podle va-

šich priorit (prodejní dovednosti, právní normy 
a novelizace, marketing, účetní aspekty, nové 
technologie, Evropská unie atd.) tato školení 

budou připravena na míru pouze pro pracov-
níky vaší firmy – minimálně pro 10 osob a za 
symbolický příspěvek 80 Kč/osoba, 

•  bezplatné plnohodnotné komplexní vzděláva-
cí texty připravené Vysokou školou podnikání 
v elektronické podobě pro vaše pracovníky. 

Pro každý kraj byly připraveny výrazně odlišné 
vzdělávací texty vzhledem k identifikovaným 
regionálním prioritám. Podrobné informace 
podá Šárka Trávnická na e-mailu: 
travnickas@komora.cz. 

Nezapomínejte na personalisty!

V Praze realizuje HK ČR projekt s názvem 
Podnikatelská akademie pro personální řízení, 
který se zaměřuje na rozvoj personalistiky a je 
spolufinancován Evropským sociálním fondem, 
státním rozpočtem České republiky a rozpoč-
tem hlavního města Prahy. V současné době 
v malých a středních podnicích totiž dochází 

k tomu, že otázky personalistiky a vůbec další-
ho vzdělávání zaměstnanců, uplatňovaní nebo 
vytváření náplně práce dělá buď sám majitel, 
nebo ředitel firmy, či vedoucí pracovník, jenž 
však nemá odbornou kvalifikaci. Personální 
specialista v podnicích většinou chybí. Cílem 
projektu je poskytovat bezplatné konzultace 
těmto personalistům-amatérům (ovšem se 
značnými dopady na fungování celého podni-
ku). V přípravné fázi je také e-learningový portál 
a kurzy, které mohou tito pracovníci použít pro 
zvýšení kvalifikace ostatních zaměstnanců. 
Kromě konzultací 
a e-kurzů se pracovníci budou moci také 
účastnit rozvojových seminářů v sídle HK ČR. 

Podrobné informace poskytne Petr Jaroš na 
e-mailu: jaros@komora.cz. 

Ještě se můžete připojit

Tento významný projekt určený jak zaměstna-
vatelům, tak zaměstnancům je spolufinanco-
ván Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky, významně se na 
něm podílejí také Hospodářská komora ČR, 
Asociace podnikatelek a manažerek a Česká 
společnost pro systémovou integraci. V rámci 
jeho fungování již s úspěchem proběhlo sedm 
seminářů a do konce projektu se počítá 
s realizací 7 dalších. Jeden z těch posledních 
byl nazván Využití evropských fondů – aktu-
ální příležitosti a nové programovací období 
2007–2013 a účastnilo se jej více než 50 
českých podnikatelů. 

Poraďte se s experty

Ze spektra poskytovaných služeb mají největší 
praktický dopad bezplatné osobní konzultace, 

kde se podnikatelům věnují špičkoví vyškolení 
konzultanti s dlouholetými praktickými zkuše-
nostmi. V oblasti fondů Evropské unie projekt 
dokonce nabízí unikátní konzultační službu, 
kdy budou na základě analýzy dotačních 
záměrů firmy bezplatně monitorovány veškeré 
dotační možnosti z nového rámce 2007–2013. 

Spektrum okruhů nabízených konzultací je 
široké, nejlákavější bude zřejmě okruh týkající 
se způsobu, jak pomoci při vyhledání vhodných 
dotací z dostupných možností, přes analýzu 
projektových záměrů až po finanční konzultace. 

E-learning a vzdělávací kurzy

Vedle možnosti osobní konzultace jsou do 
projektu zahrnuty i jiné služby. V Praze si obli-
bu získávají vzdělávací kurzy dostupné na por-
tálu www.eLearningPraha.cz. Naleznete zde 
celkem 16 flashových kurzů o problematice 

EU či e-learningu, přípravy vzdělávacích apli-
kací si mohou dokonce všichni po registraci 
bezplatně prohlédnout. V sídle úřadu Hospo-
dářské komory ČR je pro tyto účely vybudová-
no centrum s počítači pro práci s bezplatnými 
multimediálními kurzy společnosti LANG-
Master, centrum navíc slouží zaměstnancům 
z Prahy 9 pro přístup k internetu.

Důležité kontaktní informace

Aktuální přehled pořádaných seminářů nalez-
nete na stránkách projektu www.akademie-
praha.cz v sekci Další aktivity a semináře. 
Objednávku osobních konzultací s odborníky 
můžete učinit elektronicky na e-mailu: 
zalesak@celn.cz.
 

Michal Zálešák, 

projektový manažer

Ocenění 
jen těm nejlepším

Každoročně se za hospodářskou komoru 
účastní závěrečných zkoušek odborníci z pra-
xe jako členové zkušební komise. Odborní-
ci, kterých je v současné době 280 a jsou 
pověřeni pro více než 50 oborů, navrhují mezi 
žáky ty nejlepší, kteří splňují kritéria pro udělení 
osvědčení a prokáží profesní dovednosti na 
úrovni požadované od mladých zaměstnanců 
členských podniků HK ČR.
Počet zapojených škol každoročně stoupá 
stejně jako počet navržených absolventů SOŠ, 
SOU, OU a U, což vypovídá o stále se zvyšu-
jícím zájmu o odbornou činnost hospodářské 
komory u závěrečných zkoušek. V letošním 
roce ocenila HK ČR 408 absolventů z 65 škol. 
Od roku 1999, kdy s touto činností začala, 
obdrželo osvědčení již 2214 absolventů.
Osvědčení jim má pomoci při ucházení se 
o zaměstnání, neboť vypovídá o jejich vyso-
ké profesní dovednosti. Na druhé straně si 
zaměstnavatelé mohou vybrat na trhu práce ta-
kové uchazeče, kteří se opravdu chtějí věnovat 
svému oboru a jsou v něm skutečně nejlepší.

Už máte svůj Europass?
Kromě Osvědčení HK ČR obdrželi letos 
absolventi také dodatek k této listině – jeden 

z pěti dokumentů Europassu. Má sloužit jako 
nástroj zlepšující srozumitelnost odborných 
kvalifikací, získaných znalostí, pracovních 
zkušeností apod. „Europass má usnadnit 
v celé Evropě mobilitu studentů a pracovníků, 
uznávání předchozího studia, praxe a kvalifika-
cí získaných odborným vzděláváním v různých 
zemích EU, a přispět tím k lepší integraci na 
evropském trhu práce a vzdělávání,“ uvedla 
Miroslava Salavcová, manažerka Národního 
centra Europass, která Europassy absolven-
tům osobně předávala.

Portfolio dokumentů Europassu se skládá 
z pěti částí, které lze získat různými způsoby:
Europass – životopis vyplňuje každý sám 
v jazyce srozumitelném v zemi EU, kterou 
hodlá navštívit. 
Europass – jazykový pas poskytuje přehled 
o úrovni jazykových znalostí. Vyplňuje si jej 
každý sám na základě sebehodnocení podle 
evropských standardů.
Europass – dodatek k osvědčení informuje, 
jaké kompetence absolvent získal. Nevztahuje 
se na držitele, ale na jeho kvalifikaci. Vydává jej 
Národní ústav odborného vzdělávání. 
Europass – dodatek k diplomu má usnad-

nit pochopení obsahu dosaženého vzdělání 
a výsledků studia. Vydávají jej vysoké a vyšší 
odborné školy. 
Europass – mobilita popisuje evropskou stu-
dijní stáž, kterou držitel absolvoval. Vydává jej 
organizace, která vysílá studenty a pracovníky 
na zahraniční stáž. 
Další informace naleznete na www.europass.cz.

Petr Jaroš

Foto: Michal Vokurka

O projektu TourismEduca, který je zaměřen na 
vzdělávání pro cestovní ruch v Praze, v Komoře.cz 
pravidelně informujeme. Nyní vám nabízíme informa-
ce o podzimním cyklu vzdělávacích kurzů. 

I v druhém semestru pokračuje spolupráce se 
složkami Policie ČR (Správou hlavního města 
Praha, službou Cizinecké a pohraniční policie 
Praha). Kurzů se zúčastní také podnikatelé 
v oblasti cestovního ruchu či jejich zaměst-
nanci, dále osoby připravující se na podnikání 
a studenti navštěvující odborné školy zaměře-
né na cestovní ruch. 
Opětovným cílem seminářů je přispět ke konku-
renceschopnosti nabídky v oblasti cestovního 

ruchu v Praze a zlepšení kvality místních služeb. 
Aby se Praha stala bezpečnou a bezproblémo-
vou metropolí, jsou kurzy zaměřeny na taková 
témata, která by měla pracovníkům v cestovním 
ruchu pomoci orientovat se v tomto prudce 
se rozvíjejícím odvětví. Stejně jako na jaře je tu 
Podnikatelské minimum v cestovním ruchu, dále 
žádaný Marketing v cestovním ruchu, Rekla-
ma a propagace v cestovním ruchu, PR, nově 
Komunikace v krizových situacích a bezpečnost 

a velmi přínosný kurz Základy komunikace a in-
formační činnosti v cestovním ruchu.

V druhém semestru se předpokládá proškolení 
přibližně pěti set osob, na závěr proběhne 
společný workshop s možností setkání s do-
mácími i zahraničními odborníky. 
Absolventi obdrží certifikáty osvědčující úspěš-
né zakončení kurzů.

tš

Společně pro rozvoj e-learningu v Praze
Zajímáte se o nové možnosti 
vzdělávání svých zaměstnanců? 
Chcete vědět víc o evropských 
fondech? Pak je tu pro vás projekt 
Pražské firemní fakulty e-learningu.

Počet zapojených škol i navržených absolventů každo-
ročně stoupá. Osobní gratulace na půdě Hospodářské 
komory ČR od tajemníka úřadu HK ČR Vladimíra Šišky 
a dále manažerky Národního centra Europass Miroslavy 
Salavcové z Národního ústavu odborného vzdělávání a ná-
městkyně ministerstva školství Evy Bartoňové (vpravo).

Osvědčení Hospodářské komory ČR úspěšným 
učňům a studentům odborných škol.
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Daňová evidence

Vedete účetnictví? Téměř každý podnikatel 
mi odpoví kladně. Pravda to ale není, i když si 
všichni myslí, že ano. Účetnictví vede totiž jen 
ten, kdo účtuje podvojně či např. otevírá účetní 
knihy, tedy ten, který vede dle dříve používané 
terminologie tzv. podvojné účetnictví. Zákon 
o účetnictví jiné totiž nezná. A podnikatel, jenž 
vede tzv. účetnictví jednoduché – ten dnes 
vede daňovou evidenci. Avšak daňová evi-
dence již zákonem o účetnictví upravena není, 
zajišťuje ji zákon o dani z příjmu v platném 
znění (§ 7b tohoto zákona).

Kdo vede daňovou evidenci

Jednoduše řečeno – jsou to ti, kteří nemají po-
vinnost vést účetnictví dle zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví. Tuto povinnost mají fyzické 
osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány 
v obchodním rejstříku. Dále ostatní fyzické 
osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich 
obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty, 
včetně plnění osvobozených od této daně, jež 
nejsou součástí obratu, v rámci jejich podnika-
telské činnosti přesáhl za bezprostředně před-
cházející kalendářní rok částku 15 000 000 Kč, 
a to od prvního dne kalendářního roku. Také 
ostatní fyzické osoby, které vedou účetnic-
tví na základě svého vlastního rozhodnutí. 
Povinnost vést účetnictví se vztahuje i na 
ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli 

a jsou účastníky sdružení bez právní subjekti-
vity, pokud alespoň jeden z účastníků tohoto 
sdružení je výše uvedenou osobou, a také na 
ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení 
účetnictví ukládá zvláštní právní předpis.

Co musí daňová evidence obsahovat?

Ustanovení § 7b zákona 586/1992 Sb. stanoví, 
že daňová evidence musí obsahovat údaje o:
a)  příjmech a výdajích, v členění potřebném 

pro zjištění základu daně,
b) majetku a závazcích.

Pro obsahové vymezení složek majetku v da-
ňové evidenci se pak použijí zvláštní právní 
předpisy o účetnictví, není-li dále stanoveno 
jinak. Pro ocenění majetku a závazků v daňové 
evidenci se hmotný majetek oceňuje podle 
§ 29 zákona o dani z příjmu a pohledávky 
se oceňují podle § 5 zákona o dani z příjmu. 
Ostatní majetek se oceňuje pořizovací cenou, 
je-li pořízen úplatně vlastními náklady, je-li po-
řízen ve vlastní režii, nebo cenou zjištěnou pro 
účely daně dědické nebo darovací u majetku 
nabytého děděním nebo darem. Závazky se 
pak oceňují při vzniku jmenovitou hodnotou 
při převzetí pořizovací cenou. Peněžní pro-
středky a ceniny se oceňují jejich jmenovitými 
hodnotami. Důležité je, že zjištění skutečného 
stavu zásob, hmotného majetku, pohledávek 

a závazků provádí poplatník k poslednímu dni 
zdaňovacího období. O tomto zjištění provede 
zápis. O případné rozdíly upraví základ daně 
podle § 24 a 25 zákona o dani z příjmu (v pří-
padě manka či přebytku).
Nesmíme zapomenout ani na povinnost 
uschovávat daňovou evidenci za všechna 
zdaňovací období, pro která neskončila lhůta 
pro vyměření daně stanovená tímto zákonem 
nebo zvláštním právním předpisem.
Daňová evidence tedy nemá nic společného 
s účetními předpisy, ale daňový subjekt si musí 
uvědomit, že v souladu se zákonem o správě 
daní a poplatků nese plně důkazní břemeno 
týkající se jeho daňové povinnosti. Někdy je 
tedy lepší vést evidenci nad nařízený rámec. 
Avšak zcela nezbytné je vést průkaznou 
evidenci veškerého hmotného, nehmotného, 
movitého i nemovitého majetku souvisejícího 
s podnikatelskou činností.

Ocenění majetku a závazků v cizí měně

Problémem může být vyjádření hodnoty ma-
jetku a závazků v cizích měnách. Drobnému 
živnostníkovi to občas působí značné problé-
my a výsledkem může být i špatně stanovený 
základ daně a následný doměrek finančního 
úřadu. Jak na to? Poplatník má počínaje ro-
kem 2005 tři možnosti jak přepočítat cizí měnu 
na českou. Jednotný kurz za příslušné zda-

Částka 141 ze dne 11. 9. 2006
437/2006 Úplné znění zákona č. 325/1999 
Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 
Sb., o Policii České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, (zákon o azylu), jak 
vyplývá z pozdějších změn.

Částka 142 ze dne 13. 9. 2006
437/2006 Úplné znění zákona č. 49/1997 
Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění 
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, jak vyplývá z pozděj-
ších změn.

Částka 143 ze dne 18. 9. 2006
440/2006 Vyhláška, kterou se mění vyhláš-
ka č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, 
ve znění pozdějších předpisů.

Částka 144 ze dne 18. 9. 2006
443/2006 Zákon, kterým se mění zákon 
č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národní-
ho majetku České republiky a o působnosti 
Ministerstva financí ČR při privatizaci majet-
ku České republiky (zákon o zrušení Fondu 
národního majetku), a zákon č. 319/2001 
Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., 
o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

Částka 149 ze dne 29. 9. 2006
456/2006 Vyhláška, kterou se mění vyhláš-
ka Ministerstva vnitra ČR č. 255/1999 Sb., 
o technických podmínkách věcných pro-
středků požární ochrany, ve znění nařízení 
vlády č. 352/2000 Sb.

Částka 150 ze dne 5. 10. 2006
460/2006 Úplné znění zákona č. 266/1994 
Sb., o dráhách, jak vyplývá z pozdějších 
změn.

Částka 151 ze dne 6. 10. 2006 
461/2006 Nařízení vlády o zvýšení důchodů 
v roce 2007.
462/2006 Nařízení vlády, kterým se pro 
účely důchodového pojištění stanoví výše 
všeobecného vyměřovacího základu za rok 
2005 a výše přepočítacího koeficientu pro 
úpravu všeobecného vyměřovacího základu 
za rok 2005 a upravují částky pro stanovení 
výpočtového základu.

Částka 152 ze dne 11. 10. 2006
465 Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích 
a o změnách některých zákonů (zákon 
o silničním provozu), jak vyplývá z pozděj-
ších změn.

Vyšlo ve Sbírce ...
NAŠE RUBRIKA VÁM OPĚT PŘINÁŠÍ INFORMACE 
O NOVÝCH ZÁKONECH, VYHLÁŠKÁCH, NAŘÍ-
ZENÍCH 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.

Daňové povinnosti se v listopadu netýkají všech, neboť jen málokdo je plátcem všech daní. Ale pokud jen jednoho z vás zachráníme 
od postihu finančního úřadu, pak naše snaha splnila svůj účel.

čtvrtek 9. 11. spotřební daň   splatnost daně za září (mimo spotřební daň z lihu) 
pondělí 27. 11. spotřební daň  splatnost daně za září (pouze spotřební daň z lihu)
     daňové přiznání za říjen
     daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty 
     a ostatních (technických) benzinů za říjen (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za říjen
čtvrtek 30. 11.  daň z nemovitostí  poslední splátka daně (poplatníci s daňovou povinností nad 1000 Kč) 

Daňový kalendář – listopad 2006

Daňová evidence je pro-
ti klasickému účetnictví 
velmi jednoduchá. Je 
to ale jediná evidence, 
kterou se prokazuje 
základ daně a daňová 
povinnost.

ňovací období zveřejňuje Ministerstvo financí 
ČR ve Finančním zpravodaji č. 1 následujícího 
roku (za zdaňovací období 2005 je jednotný 
kurz zveřejněn ve Finančním zpravodaji 
č. 1/2006 jako pokyn D–297). Použije-li 
podnikatel jednotný kurz, bude v průběhu 
zdaňovacího období evidovat příjmy a výdaje 
v cizí měně, na konci zdaňovacího období 
sečte příjmy a výdaje v cizí měně a přepočítá 
je na českou korunu jednotným kurzem. Do 
daňového přiznání poté uvede celkové příjmy 
a výdaje v naší měně. Zde rozhodně dopo-
ručuji využít služeb odborníků z oblasti daní 
a účetnictví. Vyplatí se to!

Jak dlouho uschovávat daňovou evidenci

V souladu s § 7b odst. 4 zákona o dani z pří-
jmů je daňový subjekt povinen uschovávat da-
ňovou evidenci za všechna zdaňovací období, 
pro která neskončila lhůta pro vyměření daně 
stanovená tímto zákonem nebo zvláštním 
právním předpisem. 

A co inventarizace?

I daňový subjekt, který vede daňovou evidenci, 
musí provádět inventarizaci. Podle zákona 
musí zjistit skutečný stav zásob, hmotného 
majetku, pohledávek a závazků jednou v roce, 
a to k poslednímu dni zdaňovacího období. 
O inventarizaci provede zápis. Forma může být 
velmi jednoduchá, ale musí být průkazná.

Na závěr

Daňová evidence je proti klasickému účetnictví 
velmi jednoduchá. Je to ale jediná evidence, 
kterou se prokazuje základ daně a daňová 
povinnost. Striktně nařízené povinnosti jsou 
minimální a ostatní je na daňovém subjektu. 
Vyplatí se věnovat určitý čas jejímu vedení, 
neboť trest za nedbalost a lenost v této oblasti 
je často velmi tvrdý.
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www.komora.cz/pripominkovani zakonu

Hospodářská komora České republiky 
v roli povinného připomínkového místa vy-
užívá významný nástroj, kterým může zá-
sadním způsobem ovlivňovat znění záko-
nů, vyhlášek a nařízení, a tím ještě účinněji 
hájit zájmy podnikatelů. Zapojte se aktivně 
do připomínkového řízení zákonů.

Prováděcí nařízení vlády k Zákoníku práce:
–  návrh nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důleži-

tých osobních překážek v práci,
–  návrh nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpeč-

nost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
–  návrh nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní 

doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě a provádí Zákoník 
práce.

Návrhy právních předpisů:
–  návrh nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek 

z odborné způsobilosti zaměstnanců,
–  návrh vyhlášky, kterou se ruší vyhláška Českého úřadu bezpečnosti 

práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti 
práce a technických zařízeních při stavebních pracích, ve znění 
vyhlášky č. 363/2005 Sb.,

–  návrh vyhlášky, kterou se stanoví tropické nebo jinak zdravotně 
obtížné oblasti pro účely dodatkové dovolené.

Návrhy právních předpisů:
–  nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě,
–  nařízení vlády o platových poměrech vojáků z povolání, 
–  nařízení vlády o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví 

a náboženských společnostní,
–  nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené 

mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku 
ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí,

–  nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kte-
rým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se 
mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. 

Zpráva o činnosti orgánů inspekce práce a o stavu v oblasti bezpeč-
nosti práce za rok 2005.

Aktuální a kompletní přehled právních norem v připomínkovém 
řízení najdete na komorovém webu.

Miluše Kohoutková,

pripominkovani@komora.cz

Můžeme do toho 
mluvit...

V této rubrice vás chceme upozornit na některé z akcí 
pořádaných subjekty sdruženými v Hospodářské komo-
ře ČR. Více na www.komora.cz.

VE SPOLUPRÁCI S ČASOPISEM NÁRODNÍ 
POJIŠTĚNÍ UVÁDÍME PŘÍKLADY DOTAZŮ 
A JEJICH ODPOVĚDÍ PUBLIKOVANÝCH 
V TOMTO ODBORNÉM PERIODIKU 
VYDÁVANEMÉM ČESKOU SPRÁVOU 
SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.

Uvažuji, že požádám o předčas-
ný starobní důchod, dva roky před 
nárokem. Mohu do doby, než mi 
vznikne na starobní důchod nárok, 
podnikat, nebo musím svou podni-
katelskou činnost ukončit?
Podle ustanovení §37 odst. 2 zák. č. 155/1995 Sb., nenáleží výplata 
starobního důchodu do dosažení důchodového věku, pokud je vyko-
návána výdělečná činnost v rozsahu zakládajícím účast na důchodo-
vém pojištění. Pro rok 2006 činí tzv. rozhodná částka pro účast na 
pojištění 45 200 Kč při výkonu samostatné výdělečné činnosti po celý 
kalendářní rok. 
Jestliže příjem ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů 
na jeho dosažení, zajištění a udržení nedosáhne výše uvedené roz-
hodné částky, tj. částky 45 200 Kč při výkonu samostatné výdělečné 
činnosti po celý kalendářní rok, není osoba vykonávající vedlejší 
samostatnou výdělečnou činnost povinna hradit pojistné a této osobě 
také náleží výplata předčasného starobního důchodu. Aby mohl 
být výkon vaší samostatné výdělečné činnosti považován za výkon 
vedlejší činnosti, je nutné, abyste oznámila a doložila příslušné OSSZ 
skutečnost, že jste poživatelkou starobního důchodu. Nejpozději tak 
můžete učinit s podáním přehledu za příslušný kalendářní rok. 

Další informace z oblasti starobního důchodu lze také získat 
na www.cssz.cz.

Konzultace

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

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONNÝCH NOREM

41024 – Norsko
Norský výrobce ventilačních a klimatizačních 
jednotek hledá kontakty na české výrobce 
chladicích hadů a radiátorů na horkou vodu.

41027 – Maďarsko
Maďarská inženýrská firma, která se specia-
lizuje na konstrukci kovových struktur, strojů 
a potrubí, hledá obchodní zástupce v ČR. Má 
zájem rovněž o subkontrakty.

1029 – Polsko
Polský výrobce kovových komponent traktorů 
a zemědělských dílů má zájem o vzájemné 
výrobní kooperace a reciproční obchodní 
dohody.

41032 – Dánsko
Dánská návrhářská firma z oboru dámských 
hygienických produktů hledá výrobce sanitár-
ního zboží a dámských hygienických produktů 
pro budoucí spolupráci, dohody o subkontrak-
tech a investiční příležitosti.

41037 – Estonsko
Estonský dřevozpracující podnik, výrobce 
řeziva, stavebního dřeva, impregnovaného 
dřeva a kvalitních produktů ze dřeva hledá 
kontakty na prodejce a distributory. Má také 
zájem o subkontrakty a zahraniční investice 
do tohoto podniku s cca 200 zaměstnanci. 
Komunikace v angličtině a ruštině.

41038 – Španělsko
Španělský výrobce ochranných pomůcek pro 
pracovníky automobilového průmyslu (unifor-

my, oděvy, pracovní rukavice) a poskytovatel 
služeb (pronájem pomůcek, praní, recyklace) 
hledá partnera joint venture, eventuálně se 
zajímá o koupi místního podniku.

41044 – Nizozemsko
Nizozemská firma hledá v ČR partnera joint 
venture na výrobu europalet v ČR. Roční ka-
pacita výroby by činila více než 1 milion palet, 
odbyt má firma zajištěn. Firma s ohledem na 
minimalizaci dopravních nákladů preferuje čes-
kého partnera z oblasti blíže k Nizozemsku. 
Jedná se o urgentní poptávku.

41051 – SRN
Německá výrobní firma nabízí pásy fólií pro 
označení trasy, místa, zákazu vstupu, pro rek-
lamu a pro ochranu kabelů. Za tímto účelem 
hledá v ČR vhodné distributory a obchodníky.

 Antonín Zoul,

Hospodářská komora ČR, 

zoul@komora.cz,

telefon: 296 646 353

Nabídky a poptávky
V RÁMCI POSKYTOVÁ-
NÍ PODPORY PODNIKÁNÍ 
NABÍZÍME MOŽNOST VY-
UŽÍT POPTÁVKY A NABÍD-
KY ZAHRANIČNÍCH FIREM, 
KTERÉ PŘICHÁZEJÍ DO 
DATABÁZE HOSPODÁŘSKÉ 
KOMORY ČR. NAJDETE JE 
NA WWW.KOMORA.CZ/
OBCHODNI KONTAKTY.

Cenné papíry, Kolektivní investování, 
Podnikání na kapitálovém trhu 
Publikace obsahuje 34 předpisů v aktuál-
ním znění, z nichž rozsáhlou novelou prošel 
zákon o kolektivním investování (227 změn). 
Byly změněny zákony o dohledu nad kapi-
tálovým trhem, o podnikání na kapitálovém 
trhu a některé prováděcí předpisy.

Pracovněprávní předpisy, Zaměstna-
nost, Inspekce práce, Bezpečnost práce
Soubor 40 předpisů v úplném znění. První 
část obsahuje např. nařízení vlády, kterým se 
provádí Zákoník práce, předpisy k pracovní 
době a dovolené na zotavenou, odškodňo-
vání pracovních úrazů a nemocí z povolání. 
Druhá část obsahuje předpisy k zaměstna-
nosti, odborům, kolektivnímu vyjednávání 
a k insolvenci. Publikace byla rozšířena 
o nový zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, 
Pozemkové úpravy a úřady 
Soubor 14 předpisů zahrnuje např. katast-
rální zákon, zákon o zápisech vlastnických 
a jiných věcných práv k nemovitostem, 
zákon o zeměměřických a katastrálních 
orgánech, zákon o zeměměřictví. K zá-
konům jsou zařazeny všechny prováděcí 
vyhlášky. Publikace zahrnuje kapitolu, která 
se věnuje pozemkovým úpravám a pozem-
kovým úřadům. 

Účetnictví podnikatelů, Audit 
Publikace obsahuje kromě úplného znění 
zákona o účetnictví a zákona o auditorech 
po novelách přijatých v roce 2006, také 
prováděcí vyhlášku zákona o účetnictví 
č. 500/2002 Sb., která upravuje podmín-
ky účetnictví podnikatelů. Dále je zde 23 
účetních standardů pro podnikatele se 
změnou ČÚS 022 a auditorský zkušební řád. 

30. listopadu
Seminář Konkurenceschop-
nost: šance českého textilního 
a oděvního průmyslu
Představení strategického plánu 
rozvoje konkurenceschopnosti na 
léta 2007–2013. 
Pořádá: Asociace oděvního, kože-
dělného a textilního průmyslu.

30. listopadu
Podnikatel roku 2006 
města Karviná
Uzávěrka přihlášek 3. ročníku 
soutěže do 30. 11. 2006.

Vyhlašovatel: Hospodářská 
komora okresu Karviná.
Statut soutěže a přihláška na 
www.hkok.cz.
Kontakt: hoschnova@hkok.cz

6. prosince
Účetní závěrka 2006 
pro podnikatele
Přednášející: Ing. Dagmar Pro-
cházková-auditor, ABC AUDIT.
Kontakt: Obchodní a hospodář-
ská komora Kroměříž, 
tel: 573 331 650, 724 613 012.

Kalendárium

Náměty do rubriky zasílejte na e-mail: sanchezova@komora.cz.
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Půjčit si peníze? V dnešní době, kdy se sortiment 
služeb bankovních domů i jiných institucí stále 
rozrůstá, kdy si pouze vybíráme mezi úvěrovými 
„polotovary“, žádný problém. Ale co když sáhne-
me po jiných možnostech... Víme jak?

Jak používat směnky

Mnoho z nás, ať z podnikatelů, nebo prostých 
osob, se již setkalo s nutností někde si půjčit. 
Buď na přechodnou dobu, abychom mohli 
něco pokrýt, nebo dlouhodobě. A v poslední 
době to může být i naopak! Někomu pomohu, 
ale jak se přeci jen pojistit? Je to známý, věřím 
mu, ale co když se mu něco stane, nebo, ne-
dej bože, se do toho zapletou drahé polovičky 
či radilové. Nechce se člověku psát smlouvu, 
nerozumí tomu, právníci nemají čas, notáři 
jakbysmet a co teď? „Tak mi podepiš směnku 
a je to,“ řekne Bohouš. Je to jen pár formalit, 
pár údajů, zdánlivě jednoduché. Vzhledem 
k tomu, že počet vydaných směnek od roku 
1990 opět podstatně stoupá a spory z toho 
vyplývající také, řekněme si podrobněji o této 
problematice, a především jakým způsobem 
tuto formu v obchodním nebo neobchod-
ním styku používat.

Co je to směnka?

Poslední právní úprava, která obsahuje 
směnky a šeky je – světe div se – zákon 
směnečný a šekový vydaný Národním 
shromážděním Republiky Českosloven-
ské, který byl přijat pod číslem 191 roku 
1950 a vstoupil v platnost 1. ledna 1951. 
Tato úprava zrušila zákon č. 1 z roku 1928, 
směnečný a zákon č. 84 z roku 1906, o šeku. 
Ačkoliv zákon směnečný a šekový nebyl za 
doby reálného socialismu zrušen a zůstal stále 
v platnosti, směnky jako platební instrument se 
nepoužívaly. Podle zákona o cenných papírech 
je směnka vedle akcií, zatímních listů, podí-
lových listů, dluhopisů, investičních kuponů, 
šeků, náložních listů a skladištních listů cen-
ným papírem, tj. směnka je cenným papírem 
listinným. A aby byla směnka směnkou, musí 
obsahovat náležitosti stanovené zákonem.

Typy směnek a náležitosti směnek

Základní rozdělení směnek je podle typu, 
a proto si jenom toto dělení rozebereme. 
Ostatní dělení a nuance budou obsaže-
ny v dalším textu. Podle typu rozdělujeme 
směnky na cizí směnky a vlastní směnky. Valná 
většina uživatelů v soukromí používá směnky 
vlastní, protože jsou jednodušší a pro mnohé 

pochopitelnější. My si však rozebereme nejpr-
ve směnky cizí, neboť tyto se budou ve sféře 
skutečných podnikatelů a v mezinárodním 
obchodě vyskytovat častěji.
Směnka cizí musí obsahovat následující nále-
žitosti:
–  označení, že jde o směnku pojatou do vlast-

ního textu listiny,
–  bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peně-

žitou sumu,
– jméno toho, kdo má platit (směnečníka),
–  údaj splatnosti a údaj místa, kde má být 

placeno,
–  jméno toho, komu nebo na jehož řad má být 

placeno,
– datum a místo vystavení směnky,
– podpis výstavce.

Listina, ve které chybí některá z výše uvede-
ných náležitostí, není platná jako cizí směnka.
Směnka vlastní musí obsahovat zase tyto 
náležitosti:
–  označení, že jde o směnku pojatou do vlast-

ního textu listiny,
–  bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněži-

tou sumu,
–  údaj splatnosti, údaj místa, kde má být 

placeno,
–  jméno toho, komu nebo na jehož řad má být 

placeno,
–  datum a místo vystavení směnky, podpis 

výstavce.

Splatnost směnek, nejasnosti na směnce

Ve směnce, ve které není údaj o splatnosti, 
platí, že je splatná na viděnou, tj. kdykoliv, kdy 
o to poskytovatel peněz požádá. A nyní pozor: 
kde je povinen směnečník zaplatit? Platí to, 
že pokud není uvedeno místo, kde má být 

placeno, je to bydliště směnečníka, které je 
uvedeno na směnce. Pokud chce výstavce 
směnky úročit částku, kterou uvedl, musí 
být úrok uveden u směnečné sumy a rovněž 
den, od kterého běží úroční částky. Častou 
nepozorností při psaní směnky je směnečná 
suma, která je udána čísly jinak a slovy také 
jinak. V případě takovéhoto rozporu platí suma 
vyjádřená slovy. Je-li suma udaná několikrát 
slovy nebo i několikrát čísly a údaje jsou rozdíl-
né, platí suma nejmenší. A co když se někdo 
podepíše na směnku? Potom má tato osoba 
smůlu, neboť je sama zavázána zaplatit, po-
kud nezaplatí směnečník. Pokud se podepíše 
osoba, která se nemohla směnečně zavazovat 
(je například nesvéprávná), neznamená to, že 
by směnka byla neplatná a nemá to vliv na 

platnost závazků.

Převod směnky (indosament)

Každou směnku lze převést indosa-
mentem (rubopisem). Pouze směnku, 
která má v názvu „nikoli na řad“, lze 
převést cessí (postoupením – zpravidla 
smlouvou). Směnku lze převést jen 
v plné hodnotě, nikoliv částečně, a bez 
jakékoliv doprovodné podmínky. 

Vezměme si nyní příklad: někomu půjčíte, ten 
vám podepíše směnku, nezaplatí v termínu 
a třetí osoba projeví zájem ji za určitých pod-
mínek odkoupit. Jak ji lze převést? Nejjed-
nodušší způsob je na druhou stranu směnky 
napsat na řad... (uvést konkrétní osobu nebo 
společnost). Druhou možností je indosament 
napsat na list s ní spojený (přívěsek). Tento 
přívěsek musí podepsat indosant (kdo směnku 
rubopisem převádí).

Směnečné rukojemství

Co to je? Jedná se o záruku za zaplacení 
směnky, i částečnou, kterou může dát třetí 
osoba nebo i ten, kdo se již na směnku pode-
psal. Buď může být prohlášení o rukojemství 
napsáno na směnce „jako rukojmí“, nebo 
jinou doložkou stejného významu. I pouhý 
podpis na směnce se považuje za závazek 
zaplatit. Proto pozor na jakékoliv neuvážené 
jednání a podpisy na směnkách. Směnečným 

rukojmím se často v mezinárodním obchodě 
stává bankovní ústav, který směnku potvrdí 
a podepíše se na ni, čímž se stává směneč-
ným rukojmím. Za to si také banka nechá 
zaplatit pěknou sumičku peněz.

Placení směnky, postih pro nesplacení

Splatíme-li směnku, můžeme žádat o vysta-
vení potvrzení o placení. Majitel přitom nesmí 
odmítnout plnění částečné. Částečné plnění 
musí být na směnce vyznačeno. Směnka 
musí být proplacena v tuzemské měně, pouze 
při použití doložky o efektivním placení v cizí 
měně nemá dlužník výběr. Pokud směnka není 
předložena v den splatnosti, může dlužník 
složit směnečný peníz u příslušného soudu na 
náklad a nebezpečí majitele.
Pokud není majiteli směnky směnečný peníz 
proplacen, může žádat navíc 6% úroky ode 
dne splatnosti, útraty protestu a po-
daných zpráv a odměnu ve výši jedné 
třetiny procenta směnečného peníze 
nebo v nižší dohodnuté výši. Každý, kdo 
směnku vyplatil, může škrtnout indosant 
svůj a všechny po něm následující. Kdo 
směnku přijme nebo zaplatí, je povinen 
dát o tom zprávu do 2 pracovních dnů osobě 
směnečně zavázané, za niž tak činí. Nedodrží-
-li tuto lhůtu, odpovídá za škodu způsobenou 
jeho nedbalostí do výše směnečného peníze.

Stejnopisy, promlčení směnky

Směnku lze vystavit ve dvou nebo více 
stejnopisech, tyto však musí být číslovány, 
jinak platí stejnopis za zvláštní směnku. Každý 
majitel směnky je oprávněn si pořizovat její 
opisy. V opise musí být přesně udáno, kde 
opis končí. Opis lze převést se stejnými účinky 
jako prvopis. Kdy dojde k promlčení směnky? 
Směnečné nároky se promlčují po 3 letech 
ode dne splatnosti směnky. Nároky majitele 
proti indosantům se však promlčují v jednom 
roce od data protestu včas učiněného nebo 
při doložce „bez útrat“ v jednom roce ode dne 

splatnosti směnky. Nároky indosantů proti 
jiným indosantům se promlčují v šesti měsících 
ode dne, kdy indosant směnku vyplatil, nebo 
kdy byl nárok proti němu soudně uplatněn. 
Dny pracovního klidu se do spadající lhůty 
nepočítají. Domáhat se splacení směnky tedy 
můžeme v následující pracovní den po dni 
pracovního klidu, pokud lhůta splatnosti na 
tento den připadne.

Protest a ustanovení mezinárodního 
práva směnečného

Protest musí být učiněn soudem, notářem 
nebo místním národním výborem (nyní obec-
ním nebo obvodním úřadem). Protest musí 
obsahovat náležitosti stanovené zákonem 
a v tomto směru doporučuji nepostupovat 
samostatně, ale obrátit se na odborníky znalé 
této problematiky. Dnes povětšinou řeší pro-

testy soudy podle občanského soudního řádu 
a směnečné platební rozkazy se vydávají ve 
velmi krátké lhůtě. Musíme si však dát pozor 
také na cizince podepisující směnky. Způso-
bilost osoby směnečně se zavazovat se totiž 
řídí právem státu, jehož je příslušníkem. Forma 
směnečného prohlášení se ale řídí právem 
státu, v němž bylo prohlášení učiněno. Účinky 
závazných prohlášení příjemce cizí směnky 
a výstavce vlastní směnky se řídí právem 
platebního místa. Účinky ostatních směneč-
ných prohlášení se řídí právem státu, v němž 
byla učiněna. Lhůta k výkonu 
postihových práv se řídí 
pro všechny osoby 
směnečně zavázané 
právem mís- ta, kde 
byla směnka vysta-
vena. 

Spory ze směnek a dalších cenných 
papírů

Spory ze směnek a dalších cenných papírů 
řešených u soudu jsou přeci jen obtížné. Proto 
je již v první instanci řeší krajské soudy. Soud 
je povinen vydat směnečný platební rozkaz do 
15 dnů ode dne obdržení návrhu. Navrhovatel 
je však povinen předložit soudu v prvopisu 
směnku, o jejíž pravosti není důvodu pochy-
bovat a další listiny nutné k uplatnění práva. 
Soud potom vydá směnečný platební rokaz, 
v němž uloží žalovanému, aby do 3 dnů zapla-
til požadovanou částku, nebo aby v téže lhůtě 
podal námitky, v nichž musí uvést vše, co proti 
platebnímu rozkazu namítá. Podá-li žalovaný 
včas námitky, nařídí soud k jejich projednání 
jednání. Jediná účinná obrana proti žalobám 
ze směnek je námitka falsifikace směnky, např. 
podpisu výstavce. Proto je potřeba si roz-

myslet dobře, komu půjčujeme, nebo 
od koho si půjčujeme, a mít v zásobě 
dostatečný počet listin s podpisy 
dotyčných osob a sledovat, zda se na 
směnce podepisují svým charakteris-
tickým podpisem.

Legislativní náležitosti pro vydávání a podepi-
sování směnek jsou závazné a nezbytné pro 
jejich právní platnost. Formálně i obsahově 
nepatří tento způsob finančního závazku, na 
první pohled tak schůdný, k těm nejjednoduš-
ším resp. nejjistějším. Možná právě zde platí 
příslovečné „dvakrát měř a jedou řež“ svou 
plnou vahou. 

Předpisy upravující problematiku

1)  z. č. 191/1950 Sb., zákon směnečný 
a šekový,

2) z. č. 591/1992 Sb., o cenných papírech,
3) z. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. 

Miroslav Kalous

Autor je právník, působí v oblasti poradenství. 

Směnku lze převést jen v plné 
hodnotě, nikoliv částečně, a bez 
jakékoliv doprovodné podmínky.

Častou nepozorností při psaní 
směnky je směnečná suma, kte-
rá je udána čísly jinak a slovy také 
jinak. V případě takovéhoto roz-
poru platí suma vyjádřená slovy.

LEGISLATIVA
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Váš příběh...

Nezařaditelné 2 % Oborové informace 20 %

Regionální 
informace 13 %

Podpora podnikání, 
dotace 22 %

Od zahajení k ukončení 
podnikání 9 %

Provoz podniku 17 %

Obchodní a jiné 
kontakty 13 %

HK ČR 4 %

Na co se podnikatelé ptají?

PODNIKÁME S InMP PODNIKÁME S InMP

DOTAZY
Vybrali jsme jeden ze zajímavých 
dotazů z databáze InMP 
a uvádíme i jeho řešení.
Firmu oslovil student střední školy 
s dotazem, zda by mohl v autodílně 
vykonávat týdenní či dlouhodobější praxi 
v rámci studia. Praxi mu chce firma 
umožnit, ovšem neví si rady, kam má 
tuto skutečnost nahlásit, jaké dokumenty 
vyhotovit a co má případně student 
podepsat. Má za takto koncipovanou 
praxi dostat zaplaceno?

Studenta můžete zaměstnat na dohodu 
o provedení práce, dohodu o pracovní 
činnosti nebo na pracovní poměr. V tomto 
případě doporučuji, aby byl zaměstnán na 
dohodu o provedení práce, která neza-
kládá účast na sociálním a zdravotním 
pojištění. Ovšem rozsah práce je max. 100 
hodin ročně. Máte povinnost ho přihlásit 
na finanční úřad, Českou správu sociálního 
zabezpečení a na zdravotní pojišťovně. Výše 
odměny bude taková, na které se dohod-
nete. Pracovní povinnosti a práva bude mít 
stejná jako jakýkoli jiný zaměstnanec nebo 
brigádník.

Dále existuje možnost, že student má povin-
nost získat praxi v některé z firem podnika-
jících v oboru, který studuje. Pak firma musí 

splňovat podmínky zadané školou – např. 
odborná způsobilost zaměstnanců, pedago-
gický dohled, popřípadě zaměstnanci musí 
mít pedagogické minimum atd. V případě, že 
provoz zaregistrujete na ministerstvu školství 
a tělovýchovy jako výcvikové středisko pro 
učně/studenty, bude vaše firma v rámci 

podpory praxe pro učně dostávat dotace 
na provoz zařízení. Záleží také na konkrétní 
dohodě s místním učilištěm/střední školou. 
Prvním krokem je však registrace provozu 
na ministerstvu školství a tělovýchovy kde 
budou poskytnuty i další informace.

Uvádíme některé z úspěšných příkladů 
podnikání s InMP.

Dotace na získávání praxe a práce

Klientka OSVČ podniká v oboru kadeřnic-
tví a má zajištěný vlastní salon. Obrátila se 
na InMP Olomouc s dotazem, zda existuje 
dotace, do které by nemusela vkládat vlastní 
kapitál a měla z ní prospěch. V minulosti se 
pokoušela dotaci najít, ale odpověď byla vždy 
negativní. Pracovnice InMP Olomouc se pro-
to spojila s úřadem práce, kde jí byly poskyt-
nuty nové informace. Na podzim letošního 
roku se rozjíždí nový projekt: Program získání 
praxe a práce – cíl pro mladé. Na jednoho 
účastníka programu bude zaměstnavateli 
vyplacen příspěvek max. 160 000 Kč. Kli-

entka může zaměstnat pracovníka do 25 let. 
Z obdržených peněz bude hrazeno například 
školení, rekvalifikační kurzy, mzdové náklady, 
potřebné pracovní nástroje či cestovné do 
zaměstnání a zpět.

Lucie Feilhauerová, 

KHK Olomouckého kraje

České cukrovinky pro Irsko

Pracovnici RM Brno-magistrát navštívil klient, 
který projevil zájem o informace týkající se 
možností podnikání na území Irska v rámci 
jeho oboru, kterým je výroba a prodej cukro-
vinek. Byla mu tedy poskytnuta nejen fakta 

o podmínkách podnikání na živnostenský list 
v této zemi, ale dokonce i vyhledány potřeb-
né odkazy a kontakty k vyřízení předepsa-
ných náležitostí.
Pracovnice RM se obrátila také na Potravi-
nářskou komoru ČR, kde jí bylo sděleno, že 
není nutné získávat nové certifikáty. Ovšem 
certifikát, který klient má, musí být platný 
v ČR. Dále zahraniční kancelář CzechTrade 
v Dublinu zprostředkovaně klientovi dodala 
adresu agentury pro začínající podnikatele 
v Irsku, s níž nyní brněnský podnikatel úspěš-
ně spolupracuje.

Jana Indrová, 

InMP Brno

Váš příběh...

InMP: Především podpora podnikání

Neváhejte se zeptat sami!

Tematické okruhy Příklady dotazů

Oborové informace
Společnost s ručením omezeným zabývající se bytovou výstavbou se dotazuje na povinnosti (např. bezpečnost 
práce) pracovníků při stavebních pracích (jaký zákon, paragraf toto upravuje).

Provoz podniku Podnikatel se ptá, kde všude je povinen nahlásit skutečnost, že zaměstnává cizince.

Regionální informace
Klientka provozuje kadeřnické služby v pronajatých prostorách v Kuřimi. Přišla se informovat o možné pomoci 
při hledání vhodného prostoru ke zřízení vlastní provozovny – nejlépe v majetku města

Obchodní a jiné kontakty
Začínající podnikatelka zabývající se výrobou autopotahů hledá kontakty (tel. čísla, webové adresy) na výrobce 
textilních látek v celé ČR.

Od zahájení k ukončení 
podnikání

Klient, který hodlá zahájit činnost v oboru tesařství, nevyhovuje zvláštním podmínkám pro získání ŽL na 
řemeslnou živnost, je tedy nucen podnikat prostřednictvím odpovědného zástupce. Jaké právní postavení má 
odpovědný zástupce a jaké jsou jeho povinnosti?

HK ČR
Členskou firmu HK ČR zajímá, od kdy a podle jaké legislativní úpravy je členský příspěvek HK ČR daňově 
uznatelnou položkou.

Zdroj: IS InMP

Kvalitní tým je základ
Na počátku října uspořádala Hospodářská 
komora ČR pro své zaměstnance, manaže-
ry Regionálních exportních míst, dvoudenní 
výjezdní poradu ve Frenštátu pod Radhoštěm. 
Přizváni byli i zástupci agentury CzechTrade, se 
kterou právě HK ČR realizuje projekt na podporu 
domácího exportu. Zástupci agentury (Kočárek 
a Marek Houda) představili manažerům jejich 
novou strategii na následující roky s tím, že je v ní 
ukotvena pasáž o kvalitní síti pro export, která 
je vybudována právě díky regionálním místům, 
jež HK ČR provozuje. Při večerním neformálním 
setkání u bowlingu stále probíhala diskuze ke 
konkrétním zkušenostem a praxi manažerů. „Vý-
sledky práce se odvíjejí od kvalitně sestaveného 
týmu, což se nám podařilo,“ říká Kateřina Petrů, 
vedoucí projektu. 

Text a foto: Kateřina Petrů U sochy Radegast cestou z Pousteven na Radhošť 
v nadmořské výšce 1105 metrů se všichni sešli a soudě 
podle úsměvů na tvářích si manažeři dobře rozumějí. 

Agenturu CzechTrade reprezentoval Marek Houda (zleva), 
regionální manažeři hráli v pořadí Ivo Rybařík, Pavel Šimá-
nek, Tomáš Staněk, Marie Baštařová a Viktor Šimeček.

Za období od 1. července do 30. září 2006 
se na Informační místa pro podnikatele 
obrátilo 1549 podnikatelů s 3284 požadav-
ky. Přinášíme vám tematickou analýzu jejich 
dotazů za třetí čtvrtletí roku 2006.  
Nejčastější dotazy (22 %) směřovaly do kate-
gorie podpory podnikání a dotací. Nemalou 
pozornost si však v rámci projektu vyžádaly 
i otázky na oborové informace (20 %) nebo 
provoz podniku. Dotazy českých podnikatelů 
s žádostí o regionální informace a obchodní 
a jiné kontakty obsahovalo shodně 13 % 
požadavků. Na pomyslném žebříčku dotazů 
se četností dále umístila kategorie mapující 
průběh od zahájení k ukončení podnikání. 
Informacemi o působení HK ČR se zabývala 
4 % dotazů od našich podnikatelů.

Lucie Kalvasová 
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Zadávání veřejných zakázek
Příručka

Unikátní projekt Medela 2007
Celoroční projekt je postaven na několika na 

sobě navazujících aktivitách, na nichž spolupra-

cují známé osobnosti. Jde o kalendář, benefiční 

koncert, knižní publikace a dokumentární film. 

Výtěžek ze všech těchto dílčích projektů letošního 

roku bude rozdělen mezi čtyři konkrétní aktivity, 

v nichž žena a děti hrají tu nejdůležitější roli:

Nadační fond INKA, Projekt Sonkoča – Peru; 

Vysokoškolští humanisté – Humanistická škola 

– Guinea; Magna, Dům naděje – Kambodža; 

Nadace Slunečnice ve spolupráci s Múzami 

dětem – letní tábor pro děti z uprchlických 

táborů a dětských domovů – Česká republika. 

Iniciátorkami a zakladatelkami projektu Medela 

jsou Lejla Abbasová a Helena Houdová. 

Prvním počinem je kalendář Medela 2007. 

Originální fotografie vznikly letos v říjnu a mistr 

Jan Saudek na nich zachycuje vedle zakladatelek 

projektu Lejly Abbasové nebo Heleny Houdové 

i tyto osobnosti: režisérku Olgu Sommerovou, 

herečky Evu Holubovou, Ivanu Chýlkovou, 

Chantal Poullain, Martu Issovou, manažerku 

Veroniku Přikrylovou, plavkyni Yvettu Hlaváčovou, 

spisovatelku Irenu Obermannovou a zpěvač-

ky Tonyu Graves a Zuzanu Smatanovou.

Kalendář vyjde v exkluzivní edici pouhých 

50 kusů. Zájemci ho mohou získat prostřed-

nictvím přímého kontaktu s organizátory 

na adrese www.projektmedela.org. 

Projekt Medela je jednou z aktivit nadačního 

fondu Asante Kenya, který založila v roce 2006 

Lejla Abbasová. Svým záběrem se zařadil mezi 

největší neziskové projekty v České republice. 

Chcete-li podpořit projekt Medela, kontaktujte 

nás, prosím, na www.projektmedela.org.

Děkuji Vám, Lejla Abbasová.

Novým charitativním 

projektem, který předsta-

vujeme české veřejnosti 

je Medela 2007 (latinsky

pomoc). Jeho cílem je 

dlouhodobá podpora 

dětí z nejrůznějších koutů 

světa, které žijí ve špatných 

životních podmínkách.

I vy můžete podpořit pro-

jekt zakoupením jednoho 

z 50 kusů v exkluzivní edici

na www.projektmedela.org.

PODNIKÁME S InMP SPOLEČNOST

Zákon o veřejných 
zakázkách zřejmě čeká 
novelizace
V listopadovém čísle Komory.cz vychází další, 
v pořadí již pátá oborová příručka. O tom, co se v ní 
čtenáři dozvědí, se dočtete v následujícím rozhovoru 
s Václavem Šmejkalem.

V rámci projektu Informační místa pro pod-
nikatele vydává Hospodářská komora ČR 
oborové příručky určené na podporu podni-
kání zejména v živnostenských oborech, ale 
užitečné jsou i pro malé a střední firmy. Až 
dosud byly vydány čtyři příručky, které vychá-
zejí jako samostatné přílohy časopisu Komora.
cz. Týkaly se hostinské činnosti, bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a zákona o inspekci 
práce a poslední dvě vydaní jsou zaměřená 
na energetiku, resp. na úspory energií a na 
obnovitelné zdroje energie. V tomto čísle 
vychází příručka věnovaná novému zákonu 
o veřejných zakázkách. Garantem tohoto 
tématu je oborové informační místo Služby 
a finančnictví. Pro Střední podnikatelský stav, 
živnostenské společenstvo HK ČR, autorsky 
příručku připravili Václav Šmejkal a Jiří Taišl. 
Prvního z autorů, který je i externím spolu-
pracovníkem Komory.cz, jsme se zeptali, co 
v příručce zájemci najdou.

Můžete stručně charakterizovat obsah 
příručky?

Je zaměřen na nový zákon č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, který nabyl účinnosti 
1. července, tedy pět měsíců po termínu 
daném směrnicemi ES č. 2004/17 a 2004/18, 
které do českého práva transponoval. Právě 
převzetí dvou modernizačních směrnic ES 
bylo hlavním důvodem nahrazení stále ještě 
mladého zákona č. 40/2004 Sb., zcela novou 
normou, která sice přebrala prakticky vše, co 
ve stávajícím zákoně odpovídalo evropskému 
standardu, zároveň však přinesla tolik změn 
v systematice zákona i v úpravě jeho hlavních 
institutů, že jde skutečně o nový zákon, nikoli 
jen rozsáhlou novelu starší právní normy. 

Byl podle vás takový zákon nutně 
potřebný?

Domnívám, že je skutečně potřeba vést 
služebníky státu k takovému výběru doda-
vatelů, který bude proveden s péčí dobré-
ho hospodáře a zároveň dostojí kritériím 
transparentnosti, rovnosti a nediskriminace 
mezi subjekty z různých zemí EU, což je 
problémem nejen v ČR, ale v celé Evro-
pě. Celoevropsky je sporné, zda v oblasti 
veřejných zakázek vůbec funguje jednotný 
trh EU, protože jen v mizivém procentu 
zadávacích řízení vítězí uchazeči z jiného 
státu, než je ten, jehož veřejní zadavatelé za-
kázky vypisují. Navíc je dle různých odhadů 
a průzkumů ve veřejném zadávání praktic-
ky všudypřítomný problém korupce, která 
zejména ve východní a jižní Evropě dosahuje 
obludných rozměrů. 

Podtitul názvu příručky slibuje novinky 
pro zadavatele a dodavatele v novém 
zákoně o veřejných zakázkách č. 137/
2006 Sb. Jaké to jsou?

Každý zákon o veřejných zakázkách lze číst 
z několika pohledů: z hlediska náročnosti 
pro zadavatele, z hlediska možností prosa-
zení a obrany zájmů dodavatelů a také z hle-
diska minimalizace korupčních příležitostí. 
Český zákon č. 137/2006 Sb., je nahlížen 
tímto způsobem a je výrazně „zadavatelský“. 
Je velmi podrobný a od zadavatelů vyžadu-
je důkladné studium. Na druhé straně jim 
však poskytuje podrobnou kuchařku, která 
upravuje řadu aspektů a kroků zadávacího 
řízení, u nichž dle starého zákona zůstávali 
v nejistotě. 

Zatím to spíš vypadá, že půjde o normu 
ještě složitější? Vyzná se v tom 
i neodborník?

Zcela jistě ano. Život zadavatelů ulehčuje 
i jinak, neboť vyjímá větší část zakázek, než 
tomu bylo dosud, z režimu zákona (viz výjimky 
z povinnosti zadávat, definice dotovaného 
zadavatele, zakázky malého rozsahu) a zavádí 
ve prospěch zadavatelů i českou specifiku 
v podobě zjednodušeného podlimitního řízení. 
Je nutné konstatovat, že ve snaze zjednodušit 
život zadavatelů zákonodárci omezili protiko-
rupční pojistky v zákoně, nejvíce zřejmě vypuš-
těním požadavku uvádět při otevírání obálek 
s nabídkami výši nabídkových cen jednotlivých 
uchazečů. 

Nelze proto očekávat další úpravy, jak je 
naší českou specialitou?

Ačkoli je nový zákon o veřejných zakázkách 
celkově propracovanější a konzistentnější než 
zákon dosavadní, lze očekávat jeho brzkou 
novelizaci. Měla by odstranit některé chyby, 
které vznikly při jeho tvorbě a schvalování .

Můžete být konkrétní?

Mám na mysli například skutečnost, že soutěž 
o návrh nespadá pod přezkumnou pravomoc 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 
Také je nutné zdokonalit protikorupční pojistky 
v zákoně, které zatím nedosahují např. ani 
kvality srovnatelné slovenské právní úpra-
vy a v něčem jsou pod úrovní dosavadního 
zákona.

IS
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DŘEVO
RUKOU ZUŠLECHTĚNÉ

Jaké bylo původní zaměření rodinné firmy 
a v čem na ně navazujete?
Firmu založil pod obyčejným názvem Truh-
lářství můj otec v roce 1930. Především 
to byly stavební prvky jako okna a dveře. 
Později, jak přicházeli noví pracovníci, dělaly 
se nábytkové celky, hlavně kuchyně a ložnice 
na zakázku. Zpočátku se tu pracovalo jen 
rukama, bez elektřiny. Proměna dílny byla 
nutná, když přibyly práce velkého 
rozsahu např. pro místní školu, do 
které zhotovilo truhlářství mého otce 
všechny stavební součásti a zabu-
dovaný nábytek. Jeho práce mě 
zaujala a položila základ mé pozdější 
profese. Stejně jako on vyrábíme jak 
stavební dřevěné prvky, tak nábytek 
a součásti interiéru.

Jaká byla vaše učednická léta a samotné 
začátky?
Protože jsem nemohl studovat na tehdejší 
Průmyslové škole bytové tvorby, nastoupil 
jsem po dvou letech na žižkovském učilišti 
na doporučení tamních učitelů do Střední 
průmyslové školy stavební ve Volyni na nábyt-
kářský obor, kde jsem ve studiu následoval 
bratra. Ten však později zemřel, a na práci 
jsem tak zůstal sám. Škola se starou tradicí 
v Pošumaví, s levnou a dostupnou surovinou, 
vychovávala odborný dorost. Ten nacházel 
uplatnění v celé řadě dnes již bohužel ne-
existujících nábytkářských výrobních družstev, 
jakými byla např. Hikor Písek, Jitona Vimperk 
aj. Absolventi školy byli vysoce zdatnými 
odborníky, kteří udržovali vysokou kvalitu 

řemeslné výroby. Na volyňské škole to nebyli 
jen vynikající učitelé, ale velmi dobře vedená 
praxe, která tu byla vedle teoretické přípravy 
samozřejmostí. Po maturitě jsem získával 
zkušenosti jako přípravář výroby v různých 
pražských stavebních podnicích, zejména 
v n. p. Výstavnictví, ale především u Pražské 
stavební obnovy, kde jsem se stal samo-
statným projektantem interiérů a stavebních 

prvků. Nenavrhoval jsem dřevěné prvky jen 
pro současné stavby, ale také nová okna do 
památkově chráněných objektů. Nejvyššího 
„postu“ jsem dosáhl v Závodě diplomatických 
služeb pod Pražským stavebním podnikem. 
Samostatným úkolem bylo vybavení interi-
éru finského konzulátu a rezidence konzula 
v Praze, kam jsem projektoval nábytek v úzké 
vazbě s jeho realizací. Od konce roku 1983 se 
však věnuji vlastní výrobě.

Vaše dílna je dnes menší výrobní halou 
vybavenou moderními stroji, které usnad-
ňují těžkou fyzickou práci a umožňují 
realizovat výrobky velkých rozměrů. Jaké 
prodělala změny od svých počátků?
Původní ruční dílnu měl otec v rodinném 

domku, kde mám dnes kancelář. Později 
si postavil dílnu, kterou jsem v letech 1998 
a 2002 značně rozšířil a modernizoval. V její 
nejstarší části mám nyní základní rozměrné 
stroje, např. protahovací pilu či širokopásovou 
brusku. V zadní části se provádějí přede-
vším finální ruční práce od dobrušování po 
kompletace výrobků. S dílnou jsou propojeny 
pomocné prostory, sklad kování a pomoc-

ných materiálů, sklad dýh. V dílně je 
zajištěn ekologický provoz, odvětrává-
ní a odsávání, při vytápění se zužitkuje 
veškerý odpad. K lepení používáme 
zdravotně nezávadné látky. 

S jakými problémy se při vaší práci 
setkáváte?
Největším problém byl od začátku 
nedostatek kvalifikovaných sil. Musel 

jsem přistoupit k tomu, že si je vychovám 
sám. Dostal jsem povolení od ministerstva 
školství tělovýchovy a vyučil jsem celkem 
šest truhlářů. K této profesi nestačí jen zájem 
a nezbytná šikovnost, ale jsou nutné i na-
dání a houževnatost, které jsou závažným 
předpokladem úspěchu i v jiných profesích. 
V současné dílně je zajištěna kontinuita 
v mém synovi a jeho kamarádovi, kteří se 
učí na Středním odborném učilišti v Praze na 
Zlíchově. 

Na hotových i rozpracovaných kusech 
v dílně je patrná úcta ke kráse přírodní-
ho materiálu. Co si myslíte o současné 
produkci nábytku u nás?
Současná produkce sériového nábytku, který 

K nejčastěji využívaným přírodním surovinám patřilo 
odedávna dřevo. Tradiční truhlářství proto zůstává 
dodnes živým řemeslem. Budoucnost jeho, ale i dal-
ších řemesel, je však možné zachovat jedině obno-
vením tradice rodinných firem, což se projevuje ze-
jména v oborech tak živých, jako je právě truhlářství. 
Příkladem úspěšné rodinné dílny je firma Piskač-In-
teriér v Horoměřicích, která vznikla před druhou svě-
tovou válkou. Za synem zakladatele, Josefem Piska-
čem, jsme zašli přímo do jeho království. 

se prodává ve velkých obchodech, je poplat-
ná trhu. Závadou je především netrvanlivý 
materiál a nekvalitní řemeslné zpracování ná-
bytkových kusů. Jsem rád, že se i po zániku 
specializovaných družstev objevují ve stále 
větší míře kvalitní dílny, zpracovávající solidním 
způsobem hodnotný přírodní materiál. Domní-
vám se, že jeho krása je nezaměnitelná a jeho 
vlastnosti lze těžko suplovat náhražkami. 
Brzdou rozvoje těchto snah je však malá pod-
pora drobné výroby ze strany státu. Protože 
jsou pro živnostníka mého typu povinné velké 
odvody do státní pokladny, zbývá pak jen 
velmi málo na rozvoj firmy. 

Přestože máte dlouholeté praktické 
zkušenosti a nábytek si sám navrhujete, 
přihlásil jste se dodatečně do Mistrovské 
školy uměleckých řemesel a stal jste se 

členem sdružení pro umělecká řemesla 
Rudolfinea. Co vás k tomu vedlo a jaký je 
váš názor na další vzdělávání v praxi?
Když jsem se dozvěděl o Mistrovské škole 
uměleckých řemesel, měl jsem radost, že 
skutečnému řemeslu dodává instituce, jakou 
je sdružení Rudolfinea, oporu. Uvítal jsem 
možnost dalšího vzdělávání a předávání pro-
fesních zkušeností. 

V současné době se v novostavbách 
užívají plastová okna a levný, dovážený, 
průmyslově vyráběný nábytek. Jaká je 
podle vás budoucnost klasického nábyt-
ku a stavebních truhlářských součástí?
Z hlediska nejen lukrativního, ale především 
uznalého a kulturně vyspělého a esteticky 
náročného zákazníka je budoucnost zakázko-
vého nábytku otevřená. Lidé by si přitom měli 
uvědomit náročnost rukodělné práce a její 
trvanlivost, která přinese nejen uspokojení 
momentální naléhavé potřeby, ale radost třeba 
i na celý život.

Miloslav Vlk, 

viceprezident sdružení 

pro umělecká řemesla Rudolfinea

Foto: archiv Josefa Piskače

Jednou ze zajímavých forem jak upozornit 
na kvalitní česku produkci je založení Klastru 
českých nábytkářů, který vznikl za výraz-
né podpory Svazu českých a moravských 
výrobních družstev a Asociace českých ná-
bytkářů. Je do něj zapojeno 35 firem, z toho 
27 výrobních a 7 nevýrobních, jejichž celkový 
roční obrat je zhruba 4 mld. Kč. Cílem 
tohoto seskupení je pomoci malým a střed-
ním podnikům prosadit se na zahraničních 
trzích. Pozornost je soustředěna zejména 
na Rusko, Ukrajinu, Kanadu a německy 
mluvící země za podpory agentur CzechIn-
vest a CzechTrade. Klastr jako první český 
subjekt od vzniku České republiky uspořádal 
společné výstavy nábytkářů na Ukrajině a 
v Kanadě z vlastních finančních zdrojů. 

Na nedávné tiskové konferenci tohoto usku-
pení se mj. diskutovalo o tom, jak získat fi-
nanční prostředky z programu Klastry. Podle 
předsedy Klastru Radka Brychty by měla být 
schválena částka ve výši 45 mil. Kč, která 
by pomohla realizovat záměry na podporu 
exportu a inovace v českém nábytkářském 
průmyslu. 

is

Lidé by si měli uvědomit nároč-
nost rukodělné práce a její trvanli-
vost, která přinese nejen uspoko-
jení momentální naléhavé potřeby, 
ale radost třeba i na celý život.

V dílně je zajištěn ekolo-
gický provoz, odvětrávání 
a odsávání, při vytápě-
ní se zužitkuje veškerý 
odpad.
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společenské akce

konferenční služby

veletržní poradenství

doprava a celní odbavení exponátů

originální architektonické návrhy

nové technologie a trendy

catering

vybavení interiérů

individuální přístup

moderní výstavářské a atypické systémy

REALIZACE EXPOZIC A SERVIS

Dáváme tvar myšlenkám

komplexní výstavářský servis v ČR i ve světě
www.bvv.cz/expozice

VELETRHY VELETRHY

Výstava, která se uskutečnila koncem září 
v krásných prostorách secesního Průmyslo-
vého paláce na pražském Výstavišti v Praze 
Holešovicích, je v České republice jedinou 
akcí ve svém oboru. Každoročně představuje 
nejnovější trendy ve šperkařství, hodinářství 
a souvisejících oborech. Návštěvníci mohli 
obdivovat krásu v podobě klenotů, perel nebo 
i drahých kamenů od bezmála 197 firem, které 
na výstavní ploše 2 tisíce metrů čtverečních 
prezentovalo 135 vystavovatelů. Bezmála 
třicítka jich byla ze zahraniční. 

Ocenění na počkání

Součástí slavnostního večera pořádeného 
při příležitosti veletrhu v Lapidáriu Národního 
muzea byla tradiční módní přehlídka, kde 
významné české společnosti představily 
jedinečné šperkařské a bižuterní skvosty. 
Puncovní úřad určoval na počkání a zdarma 
návštěvníkům obsah drahých kovů ve špercích 

za použití klasických metod i s pomocí nejmo-
dernějších měřicích postupů – rentgenfluores-
cenční analýzy.

Šperk roku

Součástí doprovodného programu byl již 
5. ročník soutěže Šperk roku, kterou připravilo 
Sdružení klenotníků a hodinářů ČR. Cílem sou-
těže je prezentovat tvůrce, výrobky a trendy, 
přispívat k hlubšímu poznání oborů zlatnictví 
a klenotnictví, které podléhají dynamickému 
vývoji. Soutěž dává možnost veřejné konfron-
tace názorů na uměleckou tvorbu a vytváří 
základnu pro růst budoucích umělců – zlatníků 
a klenotníků, kteří jsou pokračovateli slavné 
řemeslné tradice, jejíž počátky lze nalézt již 
za doby vlády Karla IV. Soutěže se účastnili 
studenti mnoha škol a tvůrci z praxe. 
Ve školské kategorii Studentský šperk 
umělecký zvítězila Veronika Fialová (SUPŠ + 
VOŠ Turnov), v kategorii Studentský šperk 

komerční Monika Riegelová ze stejné školy. 
V okruhu Art zvítězila Petra Janečková (Granát, 
d. u. v. , Turnov), první příčku za Komerční 
šperk obsadil Aleš Řehák (Ateliér Pardubice). 
Kritériem hodnocení byly jednak kvalita řemes-
lného zpracování, jednak umělecká hodnota 
a design šperku. 
Jedním z mediálních partnerů výstavy byl 
i časopis Komora.cz.

TŠ

Foto: Táňa Švrčková

O tom, že šperk není jen ozdoba či 
součást „rodinného stříbra“, ale patří 
k celonárodnímu kulturnímu dědictví, 
se přesvědčili návštěvníci 15. ročníku 
veletrhu Hodiny a klenoty 2006.

Tvář letošního veletrhu – muzikálová hvězda Tereza 

Duchková.

Výstava Hodiny a klenoty nabídla návštěvníkům 

umělecká díla, která jsou důkazem zručnosti a fantazie 

klenotnických a hodinářských odborníků a jejichž krása 

přetrvává staletí.

Půvab (nejen) šperků bylo možno spatřit na slavnostním 

večeru, jehož součástí byla i módní přehlídka.

Nabízíme přehled některých aktuálních 
členských veletrhů a výstav, které pořádá 
SOVA ČR od 21. 11. do konce roku 2006.

AQUA-THERM PRAHA
21. 11.–25. 11., 
Praha – Výstaviště Holešovice
13. mezinárodní odborný veletrh 
vytápění, ventilace, klimatizační, 
měřicí, regulační, sanitární a eko-
logické techniky.
E-mail: aqua@ppa.cz 
http://www.tzb-info.cz 

ADVENTNÍ TRHY
23. 11.–26. 11., 
České Budějovice – Výstaviště
Tradiční vánoční trhy.
E-mail: info@vcb.cz 
http://www.vcb.cz 

MÓDA SHOW
23. 11.–26. 11., 
České Budějovice – Výstaviště
Textil, módní doplňky, kůže, 
kožešiny, klenoty, parfumerie, 
kosmetika, kožená galanterie.
E-mail: info@vcb.cz 
http://www.vcb.cz 

PARDUBICKÝ VELETRH
23. 11.–25. 11., Pardubice 
Veletrh spotřebního zboží,
E-mail: vystavy@pvv.cz 
http://www.pvv-ideon.cz 

SCHOLA PRAGENSIS
23. 11.–25. 11., 
Praha – Kongresové centrum
Prezentace pražských škol.
E-mail: kcpinfo@kcp.cz 
http://www.kcp.cz 

MMOTION 06
30. 11.–2. 12., 
Praha – Veletržní palác
Prezentace exkluzivních automo-
bilových a motocyklových značek, 
modely a poslední novinky.
E-mail: smid@acexpo.cz 
http://www.mmotion.cz 

Břetislav Fabián,

ředitel úřadu Sova ČR

CzechTrade
vás zve na semináře
Pro profesionály z oboru biotechnologií, kteří se chystají na společnou 
účast na mezinárodním veletrhu BIO 2007, který se bude konat příští rok 
v květnu v americkém Bostonu, se koná 5. 12. 2006 v prostorách minis-
terstva průmyslu a obchodu přípravný seminář, na kterém se dozvíte: 
• Informace o BIO 2007
• Možnosti vaší účasti
• Reference českých firem z účasti na BIO 2006
• Finanční podpora státu
• Doprovodné akce
• Zviditelnění vaší firmy a navázání kontaktů
• Další společné kroky před veletrhem

Kdo se má zúčastnit?
•  Manažeři biotechnologických firem, které chtějí proniknout 

na západní trhy
•  Manažeři farmaceutických firem zabývajících se oborem biotechnologií 

a biologických věd
•  Pracovníci z oboru biotechnologií, kteří chtějí sledovat světové trendy 

a uplatnit je ve výzkumu
•  Zástupci profesních organizací v oboru biotechnologií a biologických věd

REGISTRACE: elektronicky na chicago@czechtrade.cz.
Bližší informace: 
zahraniční kancelář CzechTrade, Chicago, tel.: +1 312 644 1790.

 

Dne 6.12. se v prostorách CzechTrade v Praze koná exportní seminář 
pro všechny firmy se zájmem o vývoz do USA a Kanady pod názvem 

ZÁZEMÍ PRO ČESKÉ EXPORTÉRY PŘI VSTUPU 
NA SEVEROAMERICKÉ TRHY

Program:
• Trendy trhu USA
• Trendy trhu Kanady
•  Doporučené kroky pro vstup na severoamerické trhy (nalezení distribu-

tora, založení pobočky, založení joint venture)
• Certifikace a další možné překážky
•  Hlavní odlišnosti při obchodní činnosti v rámci trhu Severní Ameriky
•  Zkušenosti z první ruky – vystoupení úspěšných exportérů a jejich 

strategie vstupu
• Možnosti asistence českým exportérům přímo v teritoriu
•  Vystoupení kanadského podnikatele J. Jelinka o rozvoji regionu Alberty 

a možnostech pro české exportéry

Přihlášku na tento veletrh lze zaslat na seminare@czechtrade.cz.
Bližší informace: 
zahraniční kancelář CzechTrade, Chicago, tel.: +1 312 644 1790.

Šperk 
není jen ozdoba
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Ochutnávka dobré čokolády je zážitek podobný ochut-

návání dobrého vína nebo kávy a neměli byste si ho 

nechat ujít.
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řizující výsadbu vinic a ovocných sadů v celé zemi. 
Důsledkem této zemědělské reformy byla významná 
ekonomická reforma: církev, která vlastnila neúměr-
ně mnoho pozemků a ani je nestačila obdělávat, 
musela – pokud na nich nepěstovala víno – tyto po-
zemky přepustit bohatým měšťanům, kteří je získali 
s povinností odvodů desátku. Ti si na práci ve vinici 
najali odborníky, kteří zase najímali dělníky; měšťan 
jen prováděl namátkové kontroly a pilně prodával 
a ochutnával lahodné víno. Tak nejen že výrazně 
stoupl ekonomický potenciál království, ale zisky se 
přesunuly od církve k měšťanům, kteří se tak stali 
hnacím motorem ekonomického rozvoje. Měl to 
dobře vymyšlené, Otec vlasti!

Kamil Mařík, 

člen Asociace sommeliérů

Chloé Doutre-Roussel přichází čokoládám na 
chuť už pětadvacet let. Denně jich zkonzumuje 
třeba půl kilogramu. Pracuje totiž jako nákupčí 
čokolády ve slavném londýnském obchodním 
domě Fortnum & Mason. Patří ke světové 
špičce v oboru. „Není to jen má 
práce, čokoládu beru jako skvělou 
relaxaci,“ vysvětluje Chloé důvod 
celoživotní záliby. „Čokoládu si vy-
bírám podle nálady a denní doby, 
podobně jako někdo si pustí jazz, 
populární hudbu nebo klasiku,“ říká 
Chloé, podle níž se má čokoláda 
vychutnávat podobně jako víno 
nebo káva. „Podle podílu kakaa 

nelze usuzovat kvalitu čokolády. Je to, jako 
byste kvalitu vína chtěli porovnat podle pro-
centa obsaženého alkoholu,“ dodává. Kvalitu 
čokolády poznáte jedině tak, že ji ochutnáte. 
Musíte se přitom naučit poslouchat své tělo. 

Tedy ne jíst čokoládu, ale ochutnávat. Spousta 
pravidelných konzumentů čokolády si myslí, že 
jsou na čokoládě závislí. Přitom jsou závislí jen 
na cukru.

Obal prodává

Marketing potravinářského průmyslu dovede 
být velmi důmyslný. Není výjimkou, že nekva-
litní zboží je prodáváno v krásném lákavém 
obalu. Stejně tak drahá čokoláda nemusí být 
vůbec kvalitní. Jaká čokoláda je ale úplně 
nejlepší? Znalci čokolády preferují tabulko-
vou čokoládu před čokoládovými bonbony. 
Samozřejmě záleží na individuálních předsta-
vách o tom, co je dobré, vynikající, výtečné. 

Pokud bychom srovnávali jednotlivé země, 
nejlépe by podle dopadla vyšla Francie, neboť 
francouzská čokoláda prý předčí proslavenou 
belgickou i švýcarskou čokoládu. Ale jako 
každý trh, i ten s cukrovinkami je v pohybu. 

Přibližně před pěti lety se výrazně 
začala prosazovat Itálie a předloni ji 
předstihlo Japonsko.

Zkoušejte vždy alespoň tři druhy 
čokolád. Z toho jeden takový, jehož 
chuť už dobře znáte, abyste ostatní 
mohli porovnat. Na ochutnávku bys-
te měli být v klidném prostředí, abys-
te se mohli na chuť plně soustředit. 

Alespoň dvě až tři hodiny předtím nic nejezte. 
„Čokoládu ochutnávám zásadně trochu hla-
dová a vždy se na ni velmi těším,“ prozradila 
drobná Chloé. Pro milovníky čokolády, kteří 
se chtějí vyznat, je určena její kniha Čokoláda 
pro znalce, kterou právě vydalo nakladatelství 
Slovart. Obsahuje zajímavé příběhy, poznám-
ky k ochutnávání nejčistších čokolád, historii 
čokolády, čokoládové mýty, recepty i „filozofii 
čokolády“. Autogramiády se zúčastnila jedna 
z neslavnějších českých uměleckých cukrářek 
Mirka Slavíková, s níž jsme v květnu otiskli 
rozhovor Čokoláda jako sen. Mirka miluje 
čokoládu a nemá ráda, když se do ní lidé bez 
rozmyslu zakousnou. 

svr
Foto: Táňa Švrčková

GASTRONOMIE GASTRONOMIE

Čokoláda pro znalce
Kdopak by si nezamiloval čokoládu! Je to skutečná vá-
šeň i trochu rozmar. Vstupte s námi do voňavého, sa-
metově hebkého čokoládového světa! Stačí ochutnat...

Více informací! Více znalostí!
Více úspěchů!

Od přistoupení České republiky k Evropské unii stále 
více podnikatelů zvažuje poskytování svých služeb 
klientům v jiných členských státech či přímo zahájení 
podnikatelské činnosti v jiném státu EU. Mnozí z nich 
však váhají vzhledem k přetrvávajícím překážkám 
a bariérám a potýkají se s nedostatkem informací, 
jak tyto problémy řešit.

Pro usnadnění orientace v této složité oblasti vydává Svaz obchodu 
a cestovního ruchu ČR ve spolupráci s konzultanty z Euro Info Centra 
Praha informační brožuru Pravidla pro volný pohyb služeb a svobo-
du usazování v EU. Brožura obsahuje zejména detailní informace 
o poskytování služeb a svobodě usazování, tj. založení podniku v jiné 
členské zemi EU. Jsou v ní publikovány i rady, jak postupovat při vy-
sílání pracovníků (co je třeba zajistit před vysláním, jakými dokumenty 
vyslané pracovníky vybavit a jaké jim mohou být kladeny překážky na 
místě). Brožura je určená i pro osoby samostatně výdělečně činné, 
které chtějí začít poskytovat služby přeshraničně (co učinit před a po 
příjezdu, jaké mohou nastat překážky, či jak postupovat při nutném 
splnění podmínky uznávání kvalifikace). Podrobně je popsána i prob-
lematika přechodných období, která platí v Německu a Rakousku. 
Autoři věnovali velký prostor popisu konkrétních situací, s nimiž se 
mohou firmy a OSVČ setkat, a poskytují návod, jak postupovat při 
jejich řešení.

Zároveň je vydán i CD ROM, obsahující navíc detailní návod jak 
založit podnik v jiné členské zemi včetně charakteristik daňových 
systémů, právních forem podnikání, registrace k trvalému pobytu, 
odvodů za zaměstnance apod. Podnikatelé zde naleznou překlady 
názvů institucí a základní terminologie do příslušných jazyků a mnoho 
užitečných webových odkazů.

Brožura i CD ROM budou od konce října 2006 k dispozici mimo jiné 
na Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (Těšnov č. 5, Praha 1), 
Euro Info Centru Praha (Vinohradská 46, Praha 2), v Eurocentrech 
(kontakty na jednotlivá Eurocentra jsou na www.euroskop.cz) a na 
Hospodářské komoře ČR – regionální místa v rámci projektu Infor-
mační místa pro podnikatele – zdarma.
Projekt pokračuje odbornými semináři, které se uskuteční 8. 11. 
2006 v Praze 1, Těšnov č. 5, Kongresový sál a 21. 11. 2006 v Brně, 
Výstaviště č. 1 – v sídle OHK Brno. Na těchto seminářích bude téma 
volného pohybu služeb a usazování velmi podrobně vysvětleno.
Projekt je uskutečněn za finanční podpory Odboru pro informování 
o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR v rámci realizace Kon-
cepce informování o evropských záležitostech v ČR.

říjen 2006

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR,

Euro Info Centrum Praha

Odborné semináře: Pravidla pro volný pohyb služeb a svobo-
du usazování v EU se uskuteční vždy od 10.00 do 15.00 hod:

•  Praha – 8. listopadu 2006, Kongresové centru Družstevní 
asociace, Praha 1, Těšnov č. 5,

•  Brno – 21. listopadu 2006, sídlo OHK Brno, Výstaviště č. 1 
(BVV), Brno.

Zájemci se mohou přihlásit na těchto kontaktních místech 
Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR: tel. 224 805 157 
nebo 224 805 158, e-mail: info@socr.cz nebo asistentka@so-
cr.cz.

Semináře jsou zdarma a účastníci obdrží odbornou publikaci 
včetně souvisejícího CD ROM

Počátky pěstování a pití vína 
v Čechách a na Moravě 
Pokračování seriálu o historii vína

 Za vlády Jana Lucemburského se rozší-
řily styky s cizinou, kam byla vypravována 
poselstva ať už obchodní, či diplomatická. 
Členové těchto poselstev se měli možnost 
seznámit mimo jiné i s kulturou stolování 
a s novými víny, většinou kvalitnějšími, než 
jaká se tenkrát vyráběla u nás. Za svého po-
bytu na francouzském dvoře poznal dobrá 
vína i budoucí král Karel IV., tehdy ještě kra-
levic Václav. Když se v roce 1333 vrátil do 
Čech, nalezl zemi v zuboženém stavu. Do-
šlo to dokonce tak daleko, že i Pražský hrad 
byl pobořen, a Karel se tedy musel ubytovat 

na Starém Městě pražském, údajně v domě 
U Zvonu na Staroměstském náměstí. Ihned 
zahájil inspekční cesty po svém panství; 
jako markrabě moravský zjistil kromě jiného, 
že vinice sice svým majitelům slušně vyná-
šejí, ale že se pěstují nekvalitní odrůdy révy 
a půda že je zcela vyčerpaná. Na Moravě se 
však také seznámil s olomouckým bisku-
pem Brunem ze Schauenburgu, který zde 
založil prosperující vinohrady, přivezl na ně 
šlechtěnou révu a osvobodil je na deset let 
od všech poplatků a daní. Moudrý Karel si 
z toho vzal poučení a zahrnul do svých plá-

nů obnovy země i vinohradnictví: především 
proto, že prosperující majitelé vinohradů 
znamenali i vyšší odvody daní do královské 
pokladny. Osobně rozvoj vinohradů kontro-
loval, na mělnické stráně nechal přivézt révu 
z Francie a povolal z Burgundska několik 
zkušených vinařů, aby pomáhali zakládat 
nové vinice.
 Když Karel IV. zjistil, že se Praha s třemi 
mílemi v okolí proměnila v kvetoucí a pro-
sperující území plné vinic a ovocných sadů, 
vydal v roce 1358 druhý výnos, platný pro 
všechny světské a církevní instituce a na

Podle podílu kakaa nelze usu-
zovat na kvalitu čokolády. Je 
to, jako byste kvalitu vína chtěli 
porovnat podle procenta obsa-
ženého alkoholu.

P.
R

. č
lá

ne
k
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Blanka 

Matragi
Královna mezi 
princeznami

Vstupenky na módní přehlídku je obvykle mož-
né koupit ještě v den, kdy se koná. V případě 
Blanky Matragi to tak úplně neplatilo. Lístky na 
její módní přehlídku v Praze v Obecním domě 
se vyprodaly během pár desítek hodin! Něco 
podobného ve světě české módy absolutně 
nemá obdoby. Na retrospektivní výstavu Blan-
činých nejlepších prací se lidé dobrovolně řadili 

do nekonečných front. Stáli dlouhé hodiny 
proto, aby si zblízka mohli prohlédnout, a do-
konce se zlehounka dotknout, krásu, která už 
léta fascinuje především arabský módní svět.
A protože Blanka nezanevřela ani na svou 
původní profesi – design skla, navrhla pro výs-
tavu i více než pětimetrový skleněný lustr. Pro 
svůj palác v Dubaji ve Spojených arabských 
emirátech ho okamžitě koupil jeden z boha-
tých českých podnikatelů. Blanka Matragi, 
dnes už respektovaná módní ikona, vrazila do 
Prahy přesně ve stylu své přezdívky. V Libano-
nu jí říkají Hurikán.

Hurikán z Bejrútu

Spontánní, excentrická perfekcionalistka, tak 
charakterizuje sama sebe. Je energická, a po-
kud se nadchne pro věc, neopustí ji, dokud 
není podle jejích představ dobře dokončena. 
Svéráznou, ale velmi výstižnou charakteristiku 
pro ni má i její manžel. Říká: „Blanka chce 

udržet tři melouny v jedné ruce, ať to 
stojí cokoli!“ 
Sama Blanka Matragi přiznává, že je 
nesmírně náročná nejen na sebe, ale i na 
své zaměstnance. „Jsem první v práci 
a jako poslední z ní odcházím,“ vysvět-
luje. „Pracuji velmi tvrdě, ale nejsem 
diktátor. Když mi však někdo tvrdí, že je 

něco nemožné, sama mu dokážu, že to mož-
né je!“ Modelky, které prezentovaly její šaty na 
přehlídce v Praze, svorně říkají, že tak precizní 
přípravu a dokonalou práci v zákulisí, jako na 
přehlídkách Blanky Matragi, zažívají málokdy. 

Perla svatby v Emirates Palace

Je jasné, že to nemůže být pouze image, ale 
hodně tvrdá práce, které ženu z Čech vynesly 
na současný post. Úplně na začátku úspěchu 
Blanky Matragi byly svatební šaty pro dceru 
libanonského ministra. Ty se zalíbily dcerám 

a manželkám diplomatů a nakonec i arabským 
princeznám. Jedním z vrcholů její tvorby pak 
byly nevěstiny šaty na svatbě, která před ro-
kem slavnostně otevírala nejdražší a nejluxus-
nější hotel světa Emirates Palace v Abu Dhabi. 
Vdávala se mimochodem dcera jednoho 
z bývalých vládců SAE. Cena takového mode-
lu ovšem odpovídá významu akce. 
U Blanky Matragi těžko pořídíte svatební šaty 
za méně než 100 000 dolarů. Pravda je, že její 
modely nejsou zdobené obyčejnými korálky. 
Pouze zirkony, perly nebo drobné brilianty 
na slavnostních šatech vyjdou minimálně na 
40–60 000 dolarů. Blanka navíc sama ručně 
šaty barví, každá z výšivek je originál. Nitě 
jsou zlaté, látky dovezené od těch nejlepších 
výrobců... K ceně modelu je proto třeba kromě 
samotného původního výtvarného návrhu 
a ozdob připočítat ještě stovky hodin trpělivé 
ruční práce. A to je v současném obchodním 
světě velmi vysoká položka. Každý model také 
vzniká v omezeném týmu lidí. A nad každým 
krokem, každou změnou osobně dohlíží maji-
telka salonu. 

Lepší než Dior a Gaultier

Konkurence v módním světě je velice tvrdá. 
Fakt, že žije v Libanonu, Blanku ještě auto-

Narodila se jako Blanka 
Kyselová ve Světlé nad 
Sázavou. Mohla být 
šikovnou brusičkou skla 
v některé z místních 
skláren. Dnes obléká 
nejbohatší arabské 
princezny. Její jméno 
je symbolem úspěchu 
a kvality. Chcete-li si 
u ní objednat opravdu 
výjimečné svatební 
šaty, připravte si zálohu 
80 000. Nikoli korun, ale 
dolarů!

BLANKA MATRAGI
Narodila se jako Blanka Kyselová 20. 2. 1953 
ve Světlé nad Sázavou. Vyučila se brusičkou 
skla ve sklárnách Bohemia, poté vystudovala 
Uměleckoprůmyslovou školu sklářskou 
v Železném Brodě a VŠUM v Praze, obor 
oděvní výtvarnictví. V roce 1976 získala 1. místo 
v celostátní soutěži Módní tvůrce. Od roku 
1980 žije s manželem v libanonském Bejrútu, 
kde v roce 1982 otevřela svůj módní salon. 
V roce 2003 dostala od Senátu a ministerstva 
zahraničních věcí titul Významná česká žena 
ve světě. Její salon Blanka Haute Couture leží 
na hlavní bejrútské třídě Hamra. Ona sama se 
obklopuje jen prvotřídními věcmi. Její byt z velké 
části vybavoval Bořek Šípek, jezdí mercedesem, 
žije luxusním životem. Pravidelně cvičí thaibox 
a prakticky celý svůj život obětovala módě 
a práci.

www.blanka.com

JAK SE ŽIJE ŽENÁM V ARABSKÉM SVĚTĚ
Život ženy v islámských arabských zemích je 
až na výjimky zcela podřízený muslimským 
zákonům. Na ulicích nebo veřejných místech 
musí být ženy zahaleny do černých plášťů 
(abaje) a šátků přes hlavu. Muslimky používají 
ještě obličejovou roušku a černé rukavičky, aby 
opravdu nebylo vidět obnažené tělo. Co žena 
rozhodně nesmí, je řídit auto, volit, nebo se jako 
svobodná stýkat s cizím mužem, který není její 
příbuzný (otec, bratr, manžel). To samozřejmě platí 
i pro slovutné módní návrháře... Zároveň se však 
podle islámu má ženě konat zásadně dobro. Muž 
jí věnuje po svatbě mnoho peněz, které má pouze 
pro své potřeby, a finančně ji musí zabezpečit. 
Otec musí sponzorovat dceru, dokud se 
neprovdá a stejně tak i v případě rozvodu. Podle 
islámu také nemusí ženy vařit. Samozřejmě, že 
tato pravidla se liší dle ortodoxnosti každé země, 
přísnější jsou v Saúdské Arábii, ve Spojených 
arabských emirátech či Ománu. Volnější 
v Egyptě, Tunisku, Maroku.

V ČEM TKVÍ ÚSPĚCH 
BLANKY MATRAGI
1.  Má nepopiratelné schopnosti, 

talent a také výjimečně prezentační 
schopnosti.

2.  Je extrémně náročná – vůči jiným 
i vůči sobě.

3.  Je vzdělanou a nesmírně schopnou 
ženou v regionu, v němž je do 
světa ženské módy mužům vstup 
prakticky zapovězen.

4.  Od počátku měla podporu svého 
vlivného muže – jak co se týče 
kontaktů, tak zázemí.

5.  Je perfekcionistka, která má vizi 
a dokáže ji naplnit.

maticky neposouvá ke skvělým 
zakázkám v palácích princezen 
z oblasti Perského zálivu. I ony totiž 
na poklady svého šatníku vyhlašují 
„tendry“. Hvězdy světové módy, 
jako jsou návrháři firem Dior, Lacroix 
nebo Jean Paul Gaultier, přijíždějí do 
paláců se svými návrhy. Ale Blanka 
Matragi obvykle vyhrává. „Nabízím 
prezentaci zdarma jako součást 
svých služeb,“ vysvětluje. „Výšivky, 
způsoby uchycení ozdob, styl zapí-
nání předkládám na větších kusech 
látky tak, aby práce byla jasně čitel-
ná. Obvykle pak zakázku získávám 
já.“ Pravda také je, že Blanka Matragi 
má proti Gaultierovi, Armanimu, 
Lacroixovi či Lagerfeldovi jednu 
nedosažitelnou konkurenční výhodu. 
Je ŽENA. Role a postavení ženy vůči 
mužům (a naopak) se v arabském 
světě od euroamerického modelu 
podstatně liší. Muž na ženu prakticky 
nesmí pohlédnout, natož se jí dot-
knout. A co teprve pravidla týkající 
se princezen... Navíc v arabském 
světě nikoho tolik nezajímá, že muži 
v oblasti módy obvykle nejsou ti 
100%. Zdá se, že alespoň někde to 
má česká žena jednodušší.

Žena, která píše dějiny

To není nadsázka, to je fakt. Výstavu 
Blanky Matragi v pražském Obecním 
domě vidělo téměř 80 000 návštěv-
níků. Tím byl překonán rekord z roku 
1998, který v počtu návštěv držela 
výstava fotografií Jana Saudka. „Je 
pro mne šok, že jsem trhla rekord 
v historii pražského výstavnictví. Bylo 
to překvapení pro všechny. Sama 
jsem to nečekala,“ řekla Blanka Mat-
ragi. Expozice z pražské výstavy by 
se měla v nejbližší době přesunout do 
New Yorku, kde se představí v pro-
storách českého Dvořákova domu. 
Na její módu možná existují různé 
názory. Ale její úspěch je neoddisku-
tovatelný. Je to úspěch ženy, která 
jde stále pevně za svým, která je 
nekompromisní vůči svým spolupra-
covníkům a která nikdy neustupuje 
ze svých požadavků. Je to příběh 
jednoho hurikánu, který vzešel z Čes-
ké republiky... , i když se jich zatím 
v našem podnebí díky meterologickým 
podmínkám mnoho nerodí. Ale možná 
ten se jménem Matragi může postup-
ně přinést i jisté klimatické změny.

SSS, TŠ 

(Zdroje: The Prague Post, ČTK, idnes.cz) 

Foto: archiv Obecního domu

LIDÉ A STYL

Blanka Matragi má proti 
Gaultierovi, Armanimu, 
Lacroixovi či Lagerfeldovi jednu 
nedosažitelnou konkurenční 
výhodu. Je ŽENA.
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Lovci mamutů
Hned, jak vstoupíte do Národního muzea, přivítá 
vás malý mamutík svou pouhou existencí, stojí 
a kouká, ale vy máte co dělat, abyste ho nepo-
hladili. Kdyby to tak udělal každý, tak by z jeho 
vnějšku za chvíli moc nezbylo. Dostal prý jméno 
Samson, ačkoliv proti mohutnému mamutovi, 
který je jedním ze základů veliké výstavy Lovci 
mamutů (do 30. dubna 2007), je to opravdu 
drobeček. Výstava je instalována tak, aby na-
vodila dojem, že divák si ji jen neprohlíží, ale že 
je vtažen do způsobu života, jaký se odehrával 
před 30–20 tisíci lety. Vzniklo tu jakési sídliště 
s ohněm jako základním udržovatelem života, 
nad nímž dost legračně přelétává veliký pták, 
je tu snad hlavně kvůli svému křiku. Jsou zde 
i figury našich předků a modely obydlí, ale i když 
tvůrci výstavy tvrdí, že všechno je výsledkem 
vědeckého bádání, nemůžeme aspoň v duchu 
nepřipustit, že by se na tom živém obrazu nepo-
dílela lidská fantazie. Konečně, jejím nejmarkant-
nějším výrazem je slavná Věstonická venuše, 

která po 25 000 letech prožívá okamžiky oslnivé 
slávy. Její tvůrce by jistě byl překvapen, jaké 
úcty a pozornosti se jí dostává – je instalována 
v neprůstřelném skleněném trezoru a ještě má 
osobního strážce. Jaká je a jak působí? Je 
zvláštní, že její kypré vnady působí skutečně 
umělecky, a když si uvědomíme, jak těžko shá-
něli její tvůrci a vrstevníci potravu („Kdo nelovil, 
nepřežil!“ je jakési motto výstavy), dá se těžko 
předpokládat, že odpovídaly skutečnosti, a ne 
tužbám a představám. V odborných kruzích se 
prý Věstonické venuši říká Mona Lisa pravěku, 
a je to případný název, protože obě provází 
tajemství. A když pak narazíme na mohutného 
mamuta speciálně vyrobeného pro tuto výstavu 
ve skutečné velikosti, musí nás napadnout, jak 
chytří museli být lidé, kteří dovedli takové zvíře 
ulovit. Sugestivní výstavu pro dospělé i děti, 
Lovce mamutů, doprovází ještě malá výstavka 
v přízemní chodbě nazvaná Cesta českých 
spisovatelů do pravěku. Základem jsou knihy 

Eduarda Štorcha, pedagoga, který usiloval o re-
formu vyučování dějepisu, a proto kromě od-
borných spisů napsal několik dramatických knih 
o pravěku, především Lovce mamutů. Ale je tu 
i jeho předchůdce Rudolf Hofmeister a mno-
ho výtvarných ilustrací nejen Zdeňka Buriana, 
ale také Josefa Konůpka nebo Cyrila Boudy. 
Výstava by nemohla vzniknout bez dlouholetého 
vědeckého bádání archeologů, antropologů 
a dalších odborníků, jejichž výsledky dopomohly 
k tomu, abychom na výstavě Lovci mamutů 
mohli zažít kus autentičnosti a říci si: Tak takoví 
jsme byli před mnoha tisíci lety?

Milena Nyklová

Foto: archiv Národního muzea

Iluzionista
(The Illusionist)
Drama / Romantický / Dobrodružný / Fantasy 
USA, 2006 
Režie: Neil Burger
Hrají: Edward Norton, Paul Giamatti
Premiéra: 9. 11. 2006

Režisér Neil Burger na nás chystá výpravnou 
podívanou odehrávající se ve Vídni na přelomu 
století, v dobách temných mocenských intrik 
a ještě temnějších vášní. Pravou Vídeň více 
než zdařile zaskakuje Praha, takže našince 
jistě potěší, že to bylo právě ve vinohradském 
divadle, kde nadaný kouzelník a iluzionista 
Eisenheim (Edward Norton) potkal po letech 
svou dávnou lásku, vévodkyni Sophii (Jessica 
Biel). Jeho vyvolená je ale zasnoubená s kou-
zelně slizkým záporňákem, korunním princem 
Leopoldem. Eisenheim se ovšem nehodlá 
vzdát bez boje a s využitím svých nemalých 
magických sil se snaží dobýt zpět ženu svého 
srdce. 

Casino Royale 
(Casino Royale)
Akční / Thriller / Dobrodružný 
USA / Velká Británie / Česko, 2006
Režie: Martin Campbell
Hrají: Daniel Craig, Jeffrey Wright, Eva Green
Premiéra: 16. 11. 2006

Přichází okamžik, na který se jistě již dlouho těšili 
příznivci nezničitelného agenta 007. Tentokrát 
mají diváci možnost seznámit se s Jamesem 
Bondem ve chvíli, kdy ještě nemá ono „007“, 
tedy povolení zabíjet, a vydává se na svou první 
skutečnou misi. Úkol zní jasně: infiltrovat ma-
dagaskarskou teroristickou buňku a zneškodnit 
jejího vůdce. Jak už to tak ale bývá, nedaří se 
vše vždy podle plánu a James Bond musí čelit 
padouchovi ještě většího formátu, tajemnému Le 
Chifre (Mads Mikkelsen). Casino Royale je prv-
ním snímkem, kde se v roli agenta Bonda objeví 
Daniel Craig, kterého dlouho nemohli pravověrní 
fanoušci „vydýchat“, uvidíme, zda-li je dokáže 
přesvědčit, jak šeredně se mýlili.

Borat: Nakoukání do amerycké kultůry na 
obědnávku slavnoj kazašskoj národ
(Borat: Cultural Learnings of America for Make 
Benefit Glorious Nation of Kazakhstan)
Komedie USA, 2006  Režie: Larry Charles
Hrají: Sacha Baron Cohen, Pamela Anderson
Premiéra: 23. 10. 2006

Britský komik Sacha Baron Cohen dává nový 
rozměr slovnímu spojení „kontroverzní umě-
lec“, ve svých pořadech se často převtěluje 
v ty nejneuvěřitelnější figurky, jeho nejslavněj-
ším „převtělením“ je však bezesporu Borat 
Sagdijev, televizní reportér Kazašské státní 
televize, který se nehodlá obtěžovat něčím tak 
malicherným, jako je politická korektnost či 
slušné chování. Jako Borat odjel na návště-
vu USA, aby zde uváděl do rozpaků své nic 
netušící oběti a zkoumal „o co vlastně těm 
Američanům jde“.

Dita Křivská

Foto: Tiscali

Knižní 
novinky

V listopadovém čísle časopisu Komora.cz představujeme 
knihy, ve kterých najdete návody, jak efektivně využívat 
 informatiku ve firmě, jak se orientovat ve stále rostoucím 
cestovním ruchu, nebo jak si osvojit finanční účetnictví. Po-
slední titul je zaměřen na zkvalitňování pracovního prostředí.

Marketingová strategie desti-
nace cestovního ruchu
Jak si zajistit více příjmů 
z cestovního ruchu
Monika Palatková
Grada, 249 Kč

Manažeři, podnikatelé a studenti 
zvládnou díky této publikaci teorii 
destinačního marketingu a získají 
znalosti o jeho praktickém vyu-
žití. Regionálním institucím kniha 
pomůže orientovat se v tom, co 
je zapotřebí k úspěšnému prodeji 
turistické destinace. Poskytne 
návod, jak sestavit, realizovat 
a kontrolovat marketingový plán 
destinace. Komerční subjekty 
získají představu o začlenění se 
do systému destinace a o mož-
nostech prodeje svého produktu.

Finanční účetnictví 
a výkaznictví 
podle mezinárodních standardů 
IAS/IFRS
Dana Dvořáková
Grada, 497 Kč

Hlavní téma knihy je IAS/IFRS, 
mezinárodní standardy, kde jsou 
systematicky vysvětleny hlavní 
věcné procesy a jevy zobrazované 
ve finančním účetnictví. 
Seznámíte se s východisky 
finančního účetnictví, osvojíte si 
zobrazení tj. uznávání, oceňování, 
účtování a vykazování hlavních 
rozvahových položek. Nechybí tu 
ani vysvětlení přístupu k uznávání 
a vykazování výnosů a problema-
tiky vykazování výnosů a nákladů 
ve výsledovce. Navazuje výkaz 
peněžních toků a komentář 
k účetním výkazům.

Podniková informatika
Libor Gála, Jan Pour, Prokop 
Toman
Grada, 495 Kč

Každý uživatel informatiky by 
se měl dobře orientovat v mož-
nostech, omezeních a vazbách 
informačních a komunikačních 
technologií a jejich aplikací, které 
se využívají v podnikovém řízení. 
Kniha poskytuje komplexní pře-
hled technologií a aplikací a nabízí 
velké množství příkladů. Dozvíte 
se vše potřebné k tomu, abyste 
díky využití informatiky mohli lépe 
dělat svůj byznys – řízení firmy, 
realizování obchodních aktivit, 
efektivnější využívání lidských, 
technických, finančních a další 
zdrojů.

Psychologie pro ekonomy 
a manažery
2., přepracované a aktualizované 
vydání
Daniela Pauknerová a kolektiv
Grada, 268 Kč

Dozvíte se, proč pracovní pro-
středí ovlivňuje výkon a výkonnost 
člověka, jeho spolehlivost a únavu 
a jak toto prostředí optimalizovat. 
Dále se seznámíte s tím, jak vybí-
rat pracovníky na základě poznání 
jejich osobnosti, jak lze pracovní-
ky motivovat a zvyšovat pracovní 
spokojenost. Velká pozornost je 
v knize věnována mezilidským 
vztahům na pracovišti. Komu-
nikace v organizaci, stimulace, 
motivace a hodnocení pracovníků 
a fungování pracovní skupiny. Na 
závěr jsou vysvětleny základní 
psychologické pojmy, přiblíženy 
psychologické směry a metodo-
logie. Text je doplněn zajímavými 
příklady.

pkKnihy z nakladatelství Grada si můžete objednat prostřednictvím naší redakce na e-mailové adrese sanchezova@komora.cz.

Zmizelé Čechy – to si musíte přečíst!
Ten název vypadá, jako by David Copperfield 
mávnul kouzelným proutkem a Čechy byly 
pryč. Ale výborná edice nakladatelství Paseka 
vydává knížky o jednotlivých městech v Če-
chách, aby tak zmapovala, jak se v průběhu 
staletí měnila jejich podoba. Dávné časy může 
pochopitelně zachytit především text o historii 
města, ale také kresby nebo rytiny, jak město 
vypadalo. Teprve od vynálezu fotografie jsou 
proměny zachyceny detailně. To platí obecně 
pro všechny díly, které už vyšly (Jičín, Hradec 
Králové, Novopacko, Sobotecko, Děčín, 
Benešov, Vrchlabí, České Budějovice – dva 
svazky, Dvůr Králové nad Labem, Volarsko 

a Chomutov). V nejbližší době nás čekají 
publikace nové: Český ráj, Mnichovo Hradiště, 
Vltavotýnsko, Pardubice, Hořice. Je radost-
né zjištění, že jejich autory jsou především 
regionální pracovníci, kteří své město nejen 
důkladně znají, ale mají je rádi. Základní úkol 
je vždy stejný – v uzlových bodech zachytit 
minulost daného místa, kde hlavní roli ve 
změnách podoby města sehráli nejen přírodní 
živly jako povodeň nebo oheň, ale také lidé, 
kteří rozhodovali o tom, co se bude bourat 
a co se bude stavět. Každé město mělo své 
dobré i špatné vládce, ale to nebyli jen feudální 
páni nebo podnikatelé, jelikož v době, kterou 

jsme zažili za komunismu i v divokém kapita-
lizmu, vládla naprostá neúcta ke skutečným 
hodnotám a neochota stavět moderní domy. 
To je společný jmenovatel, který všechno 
spojuje, a přece jsou knihy odlišné. Některé 
jsou převážně dokumentem o historii pro-
měn v zástavbě města, jiné vyprávějí příběhy 
lidí, kteří mohli o městě rozhodovat. Můžete 
samozřejmě namítnout, že v podobných 
knihách jsou hlavní fakta, avšak na způsobu 
podání také jistě záleží. Ovšem čtivé a úžasně 
zajímavé jsou ty knihy všechny.

ny

KINOPOINT S příchodem podzimích mlh a plískanic se už jen málokomu chce dlít v přírodě. 
Chaty a chalupy jsou uloženy k zimnímu spánku, hrady a zámky uzavřely své 
brány a venkovní sporty jsou aktuální už jen pro skutečné otužilce. Co nám tedy 
zůstává? Co nás vytrhne z šedi listopadových dní? Ano, správně – mihotavé 
kouzlo stříbrného plátna.
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AUTO & MOTO

Autoshow plná novinek

Česká premiéra KIA CEED v Praze 

Novinka, která se bude vyrábět v novém 
závodě postaveném nedaleko Žiliny, počítá 
s prodejem na českém trhu od 12. 12. 2006. 
Na trh přijde nejdříve 5 dvéřový hatchback.
Tvar jména jasně symbolizuje zaměření 
modelu na Starý kontinent, když písmena CE 
(European Community) odkazují na evropské 
trhy a písmena ED (European Design) na 
koncepci a design vozu dle vkusu a potřeb 
evropských zákazníků.

KAIPAN 14 ze Smržovky

Firma Kaipan, s. r. o., ze Smržovky předsta-
vila nový model KAIPAN 14. Trubkový rám, 
karoserie z kompozitních materiálů, motor 
z produkce Škoda – to jsou základní charak-
teristiky tohoto nového vozu.

Škoda JOYSTER na autosalonu v Paříži

Nová studie sportovního vozu Škoda Joyster 
byla představena na autosalonu v Paříži. 
Domácí premiéra se odehrála právě na 
veletrhu Autoshow Praha, takže čeští moto-
risté a příznivci značky Škoda měli možnost 
bezprostředně po světové premiéře uvidět 
tento vůz na vlastní oči.

OCTAVIA SCOUT na závěr

Škoda Auto rozšiřuje paletu modelů o atrak-
tivní verzi Octavia Scout, která vychází 
z modelu Octavia 4x4. Pro tento model jsou 
připraveny dva druhy motorů. Benzinový mo-
tor 2,0 FSI má výkon 110 kW (150 k) a nej-
větší točivý moment 200 Nm při 3500 min-1; 
turbodiesel 2,0 TDI PD disponuje 103 kW 
(140 k) a 320 Nm při 2600 min-1. Oba motory 
jsou spojeny s šestistupňovou přímo řazenou 
převodovkou; motor 2,0 TDI je navíc vybaven 
bezúdržbovým filtrem pevných částic. Také 
Škoda Octavia Scout měla světovou výstavní 
premiéru letos v září na autosalonu v Paříži a na 
trh bude uvedena v 1. čtvrtletí roku 2007. 

iks

Foto: Incheba Praha

Knížky mám dlouhodobě rád
Původně pracoval se sálovými počítači, dnes české 
veřejnosti přináší nejnovější informace z mnoha 
odborných oblastí a svou činnost stále rozšiřuje. 
„Konkurence nás žene dál,“ říká v rozhovoru 
pro časopis Komora.cz Roman Sviták, majitel 
nakladatelství Grada.  

Jste vystudovaný kybernetik a zároveň 
majitel nakladatelství. Mají tyto dvě pro-
fese vůbec nějakou souvislost?
Začínal jsem jako kybernetik u počítačů, 
u těch velkých sálových v 80. letech, ale s 
rozvojem PC jsme já i většina lidí z oboru 
přesedlali na malé praktičtější kancelářské 
počítače. Když přišlo podnikání, začal jsem 
programovat věci na zakázku, a později jsem 
také  vytvářel různé manuály i knížky, což 
už byla vlastně literatura. Tento segment se 
mi zdál z hlediska produktu jako nejbližší, 
protože knížky mám dlouhodobě rád. Na 
druhé straně tu byla i tržní mezera, kterou 
bylo dobré zaplnit. Sám jsem totiž mnoho-
krát rady z knížek potřeboval. Tak vzniklo 
nakladatelství Grada.

To znamená, že tehdy dostatek takovéto 
odborné literatury nebyl?
Tehdy jsem k tomu přistupoval tak, že jsme 
vydávali to, co jsem zpravidla osobně potře-
boval. Byl jsem si zároveň vědom toho, že na 
trhu nepůsobíme jen my a uplatnění najdou 
i další. Totéž se zopakovalo po vstupu spo-
lečnosti Grada do tržního segmentu odborné 
literatury pro oblasti managementu, řízení 
a personalistiky. Nevěděl jsem si mnohdy ve 
firmě rady s lidmi a potřeboval si přečíst něco 
o vedení lidí. Našel jsem proto vhodného 
autora a navázal s ním spolupráci.

Našel jste autora..., to zní zajímavě. Kde 
jste ho hledal?
Ze začátku jsme sami oslovovali lidi, kteří v 
dané oblasti měli co říci. Po revoluci to neby-
lo snadné hledání, hlavně proto, že se měnily 
profese. Postupem času se ale vzájemně 
lidé našli nebo se sami ozývali. Částečně 
jsme tehdy vydávali i překladovou literaturu 
a prodali i pár desítek autorských licencí na 
východ, ale poptávka v zahraničí po české 
odborné literatuře stále klesá.

Ještě mě zajímá ta vaše druhá aktivita, 
jak je propojena. Jak jste k ní přišel?
Při pracovních cestách na začátku devade-
sátých let jsem narazil na manažery, kteří 
chodili s takovými zvláštními diáři. Začal jsem 
se o to zajímat a rozhodl se připravit výrobek, 

který je z hlediska formy méně striktní – Češi 
totiž nemají moc v lásce přísná pravidla, jsou 
pro individuálnější a volnější přístup. Vytvo-
řili jsme pružný manažerský diář tzv. ADK 
Plánovací systém. Tento klasický přístup 
„tužka papír“ má řadu výhod na rozdíl od 
elektronického systému s klíčovým výběrem 
dat. Člověk má např. lepší přehled o časové 
ose, vše vidí vždy na jeden pohled. Nabídka 
se pohybuje od levných praktických mana-
žerských diářů po luxusní reprezentativní 
modely. 
Vedlejší produktová řada ADK Fashion pak 
souvisí s cílovou skupinou zákazníků ADK, 
tj. manažery a všemi lidmi, kteří ovlivňují a 
chtějí ovlivňovat sami sebe či své okolí. Pro 
ně máme další výrobky jako např. koženou 
cestovní galanterii a užitečné a maximálně 
praktické doplňky, které navíc podporují 
jejich image. 

Jak je to s vývozem těchto výrobků za 
hranice České republiky?
Ano, zde se snažíme exportovat, především 
na Slovensko. Ale nemáme zatím zahraniční 
pobočky a ani o mezinárodních veletrzích 
jsme neuvažovali, protože to vyžaduje velkou 
investici a podporu zahraničních partnerů. 
Naše zkušenost s veletrhy navíc není nej-
lepší. V druhé polovině 90. let jsme se např. 
účastnili s naším nakladatelstvím Světa knihy, 
ale už nebýváme ani tam. Raději se zviditel-
ňujeme na dílčích cílených akcích dle jednot-
livých oborů, např. medicínských sympoziích 
nebo veletrzích typu Invex či For Arch.  

A co  distribuce? Počátkem 90. let spílali 
nakladatelé, že je to tady roztříštěné.
My jsme si od samého začátku knihy dis-
tribuovali sami. Založili jsme kdysi i nezá-
vislou společnost a do distribuce vzali další 
odborně zaměřené nakladatele. Dosáhli jsme 
sice na trhu prvenství v nejvyšších tržbách, 
ale nikdy se nám to nezaplatilo a my se vrátili 
k původnímu systému. Skončilo to neúspě-
chem. Nyní si distribuujeme jen své výrobky 
a dostáváme se všude, kde je náš zákazník 
a vždy nás samozřejmě najdete na našich 
webových adresách. Máme také klub ADK, 
kde poskytujeme řadu výhod. 

Vidíte dnes nějaké zásadní problémy, 
které komplikují práci českým vydava-
telům?  
Tím největším je patrně hrozba zvýšení DPH 
ze současných 5 %, což by nejen bylo likvi-
dační pro mnohé nakladatele a vydavatele, 
ale zejména by se odraz ve zvýšení cen pub-
likací dotkl našich zákazníků. Byli by nuceni 
omezit investice do svého vzdělání. Následný 
úbytek znalostí, jinak čerpaných z odborných 
knih, který je jen těžko nahraditelný, by se 
jistě někde v české společnosti projevil.

Ilona Sánchezová

Foto: archiv R. Svitáka

Nakladatelství Grada působí v České 
republice od roku 1991 a svými 
publikacemi zasahuje téměř do všech 
oblastí lidské činnosti. Do letošního roku, 
za patnáct let existence, vydala tato 
společnost již skoro 5000 titulů, které 
přinášejí zájemcům aktuální znalosti 
z mnoha specializovaných oborů, 
poskytované nanejvýše fundovanými 
autory. Zákazníci nakladatelství vytvářejí linii 
od laické veřejnosti přes studenty až po 
specialisty a špičky v jednotlivých oborech.     

V motoristické rubrice vám přinášíme ukázky 
některých novinek z letošního podzimního veletrhu 
Autoshow Praha, kde nechyběl jako mediální partner 
ani časopis Komora.cz – letos poprvé!

KNIHY
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Křišťálové glóby 
čekají na nové majitele

Světový pohár sjezdařů získával velmi rychle 
na popularitě a z původně tradičních alpských 
zemí Rakouska, Švýcarska, Francie či Itálie se 
brzy začal stěhovat i mimo Alpy, na svahy hor 
jiných evropských států (hostily ho také Vysoké 
i Nízké Tatry, a dokonce i krkonošský Špindle-
rův Mlýn) a za nedlouho se přesunul také do 
zámoří. Pro zachování existence a již zmiňova-
né popularity SP bylo ovšem nadmíru důležité, 
že na jedné straně nikdy neopustil tradiční 
místa svého konání, jako jsou rakouský 
Kitzbühel, francouzské Val d’Ise’re, švýcarský 
Wengen či italské Val Gardena, letoviska, která 
zůstávají jeho pilířem, a na druhé straně fakt, 
že výrobci lyžařské výzbroje a výstroje do něho 
od počátku vkládali obrovské sumy peněz, 
protože v něm okamžitě rozpoznali nejlepší 
způsob propagace svého zboží.

Stars bílých svahů

Šedesátiletá historie SP má pochopitelně 
své velikány. Patří k nim průkopníci Francouz 
Jean-Claude Killy, jenž vyhrál úvodní dva 
ročníky, i Rakušan Karl Schranz, jenž ho vy-
střídal ve dvou následujících letech, především 
však Lucemburčan Marc Girardelli, který jako 
jediný zvítězil pětkrát (1985–6, 1989, 1991 
a 1993). Čtyřnásobnými držiteli Křišťálového 
glóbu, trofeje pro celkového vítěze (za vítězství 
v jednotlivých disciplínách se pak udělují tzv. 
malé glóby), jsou Ital Gustav Thöni (1971–3 
a 1975), Švýcar Pirmin Zurbriggen (1984, 
1987–8 a 1990) a Rakušan Hermann Maier 
(1998, 2000–1 a 2004). Třemi vítězstvími se 
vedle jiných může chlubit například ilegendární 
Švéd Ingemar Stenmark, jenž ovšem poté, co 
jedinkrát startoval ve sjezdu v Kitzbühelu a měl 
ošklivý pád, absolvoval výhradně slalomy, 
v nichž si připsal patrně nepřekonatelných 
86 vítězství.
Nejzářivější hvězdou mezi ženami byla 
Rakušanka Annemarie Moser-Prölová, která 
vyhrála pětkrát (1971–6 a 1979), trojnásob-

nými držitelkami trofeje jsou Rakušanka Petra 
Kronbergová, Švýcarka Vreni Schneiderová 
a Chorvatka Janica Kostelićová (2006).

Uvolněný trůn

Zatímco Benjamin Reich se pokusí obhájit 
loňské vítězství, Janica Kostelićová o ně 
bojovat nebude. Čtyřiadvacetiletá „univerzál-
ka“ se po operacích obou kolen, ale také očí 
a štítné žlázy rozhodla celou letošní sezonu 
vynechat. „Uvidíme, co bude za rok,“ řekla 
mnohoznačně šestinásobná olympijská vítěz-
ka. To „Blesk z Pitztalu“, jak se Reichovi říká, 
se hodlá vrhnout mezi slalomové branky se 
vším svým elánem. Osmadvacetiletý skvělý 
slalomář a velmi dobrý sjezdař, který vystu-
doval obchodní školu, rád hraje fotbal, věnuje 
se horolezectví a jízdě na horských kolech, 
skáče bungee jumping z 94metrového mostu 
v rodném Pitztalu, jenž byl po něm pojme-
nován, a nadevše miluje máminu nudlovou 
polévku, měl loni opravdu skvělou sezonu. 
Vždyť vedle celkového prvenství v SP vybojo-
val i malý glóbus v obřím slalomu a také dvě 
zlaté medaile na ZOH v Turínu v obou točivých 
disciplinách. Není divu, že i letos je považován 
za největšího favorita.

Ve stopě Charvátové

Letošní seriál 40 závodů (shodně pro muže 
i ženy) odstartoval na sklonku října v rakous-
kém Söldenu, poslední z nich se pojede 18. 
března příštího roku ve švýcarském Lenzerhe-
ideu. Z našich závodníků doposud největších 
úspěchů dosáhla Olga Charvátová-Křížová 
svým celkově 7. místem v r. 1984 a osmým 
v r. 1983. Na ni by chtěla letos navázat Šárka 
Záhrobská z Jablonce nad Nisou, která už 
loni patřila ve slalomu mezi absolutní světo-
vou špičku. O co nejčastější obsazení míst 
v první třicítce se budou snažit Petra Za-
kouřilová s Evou Kurfürstovou, mezi muži si 

mnoho nadějí především v obřím slalomu dělá 
Ondřej Bank, na hranici třicítky by mohli jezdit 
i předloňský juniorský mistr světa Filip Trejbal 
či Martin Vráblík a štěstí ve sjezdech a super 
slalomu bude zkoušet Petr Záhrobský. 
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Foto: ČTK

Když Švýcar Serge Lang vymyslel, připravil, 
a hlavně v roce 1967 uskutečnil první ročník Svě-
tového poháru v alpském lyžování, jistě netušil, 
že tato soutěž bude mít nepřetržitou tradici. A už 
vůbec asi nemohl předpokládat, že se stane vzo-
rem nejen pro další lyžařské disciplíny, ale i pro 
mnoho jiných sportovních odvětví.

Také se chystáte napodobovat umění slavných 
sjezdařů někde na svazích alpských veliká-
nů? Ač je nám Rakousko nejblíže, vstřícnost 
místního personálu vůči českým turistům tu 
není zrovna nejlepší (a není tu ani nejlevněji). 
Proto se zájem Čechů přesunul do Francie 
a především do Itálie, kde podle statistik 
svítí slunce osm z deseti dnů. Nejznámějšími 
středisky ve Francii jsou určitě Chamonix, 
oblast Espace Killy se spojenými středisky 
Val d’ Isere a Tignes či Avoriaz (nejezděte 
sem v únoru, francouzské děti mají prázdniny 

a hory praskají ve švech). V Chamonix přijde 
šestidenní permanentka na všechny sjezdovky 
na 220 eur pro dospělé a 176 eur pro děti, 
mládež a seniory, zvýhodněný rodinný skipass 
stojí 550 eur. Za nejlevnější týdenní pobyt 
v apartmánu pro osm lidí zaplatíte asi 700 eur. 
Ceny v dalších střediscích jsou o něco levnější 
– v Avoriaz např. 184 eur pro dospělé, 123 pro 
děti a 147 pro seniory. Nejznámějšími středisky 
v Itálii jsou Bormio, Val di Fiemme, Sestriére či 
oblast Kromplatz v italských Dolomitech. Je 
sem blíž něž do Francie (v průměru kolem 650 

kilometrů, náklady na cestu autem nepřesáh-
nou 4000 Kč), permanentky stojí kolem 170 
eur (děti 120, senioři 150). 
A kolik v letošní sezoně zaplatíte za týdenní 
permanentku doma? Špindlerův Mlýn hlásí 
3200 dospělí/2090 Kč děti, Harrachov a Ro-
kytnice nad Jizerou (společně) 2970/2280 Kč, 
Špičák 2100/1420 Kč, Klínovec 2370/1660 Kč, 
Pustevny 1185/760 Kč a Praděd 1620/1080 Kč.
Máte-li na to, ať vám to frčí!
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Foto: V. Novák

V ráji alpských sjezdovek

Kdo je nejlepší na světě a kdo u nás? 

Odpověď není jednoduchá, a kdyby jste se zeptali někoho z první svě-
tové stovky, velmi častou odpovědí by bylo, že je to právě on. Objektiv-
nější pohled nám dává žebříček sestavovaný vždy jednou za tři měsíce, 
tentokrát k 1. 10. 2006. Nejlepším hráčem světa je asi stále Garry 
Kasparov, nehraje však, a proto je na prvním místě světového žebříč-
ku Bulhar Veselin Topalov následován Indem Anandem. Třetí je Rus 
Kramnik následován Svidlerem, Morozevičem Ivančukem, Aronjanem, 
Lékema Adamsem. Desítku prvních uzavírá Gelfand. Dále následují 
Radžabov a Mamedyarov. A konečně! Na překrásném 13. místě je náš 
David Navara! Před takovými esy, jako je Širov, Griščuk a Kamsky.
Český žebříček vede – jak jinak – David Navara před Hráčkem a velkou 
nadějí Lázničkou. Následují Babula, Štoček, Votava, Hába a Cvek. 
První desítku uzavírají Oral s Vokáčem. Na dalších postech jsou již hráči 
známí i neznámí, někteří stoupají a jiní jdou „dolů“. Pro někoho úspěch 
a pro jiného sestup... 
Od 1. 1. 2007 bude nový žebříček a všechno bude jinak. A opět – pro 
někoho lépe a pro někoho hůř. Ale tak už to chodí.
Dnešní úloha je vzpomínkou na čtvrtého mistra světa Alexandra Alje-
china. Partie je z roku 1923 a soupeřem mu byl mistr Saemisch. Bílý na 
tahu vítězí. Jak? To je váš dnešní úkol.

Řešení z minulého čísla: Petr Velička je útočník k pohledání. Velmistr 
Vlastimil Jansa sice stál nepohodlně, ale to už tak někdy vyjde. Ale tah, 
který jste měli uhodnout, ho doslova „sestřelil“ ze židle. Bílý zahrál 1. 
Sxg7!! Kxg7 2. Jh5+ Kg6 (trpká nutnost, jinak Dh6 okamžitě rozhoduje) 
3.Df4!! ( a pic kozu do vazu!) Kxh5 (z tohoto materiálu černého brzy 

rozbolí břicho, lepší tah ale není) 4. Dxf7+ Kh6 5. g4! Va7 6. g5+ Sxg5 
7. hxg5 Kxg5 8. f4+ Kg4 9. Sh3+! (závěrečný akord!) černý se před 
matem vzdal. 

Ing. Miloslav Netušil, mistr FIDE 

Šachy
Desítka nejlepších

MUŽI

1. Ingemar Stenmark (Švéd.) 86 vítězství
2. Hermann Maier (Rak.) 53
3. Alberto Tomba (It.) 50
4. Marc Girardelli (Luc.) 46
5. Pirmin Zurbriggen (Švýc.) 40
6. Stephan Eberharter (Rak.) 29
7. Phil Mahre (USA) 27
8. Franz Klammer (Rak.) 26
9.–10. Gustav Thöni (It.) a Peter Müller                                        
   (Švýc.) 24

ŽENY

1.  Annemarie Moser-Pröllová  
(Rak.) 62 vítězství

2. Vreni Schneiderová (Švýc.) 55
3. Renate Götschlová (Rak.) 38
4. Katja Seizingerová (NSR) 36
5. Anja Pärsonová (Švéd.) 34
6. Hanni Wenzelová (Licht.) 33
7. Erika Hessová (Švýc.) 31
8. Janica Kostelićová (Chorvat.) 30
9. Michela Figiniová (Švýc.) 26
10. Maria Walliserová (Švýc.) 25
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SUDOKU
Vítězné tažení
Před dvěma roky někdo klidně mohl považovat slovo „sudoku“ za neslušné, či dokonce 
sprosté. Mnohý by ani neurčil, zda se jedná o podstatné či přídavné jméno. Někdo by tipoval 
sloveso a jistě by se našli i příznivci variant citoslovce a zájmeno. A po dvou letech je to 
opačně. Sudoku zná každý a skoro každý se je pokouší luštit. Více či méně úspěšně. Rodina 
sudoku se rozšiřuje o killer sudoku, kakuro a jsou zde i další. Objevují se návrhy, aby se sudo-
ku stalo součástí přijímacích zkoušek na školy a vojenské akademie. Luštěním sudoku si krátí 
čas piloti, a možná i proto nám to trochu víc padá. S růstem zájmu o tuto oblast se přiživují 
i další skupiny, a tak se „dozvídáme“, že objev sudoku předpověděl již v dávných časech Nos-
tradamus a nebo že sudoku přinesli na zem mimozemšťané a hrálo se hojně v bájné Atlanti-
dě. Sudoku prý řeší šimpanzi v berlínské zoo, a tak to u nás v Troji bude coby dup. A teď už 
musím. V troubě mám dort tvaru sudoku. Se stejnými čísly jako vaše dnešní úloha.

Alena Netušilová

Za vyluštění říjnového sudoku a úspěch ve slosování gratulujeme a zasíláme knižní odměnu 
z nakladatelství Computer Press paní Pavlíně Staralové z Trnové u Plzně – Leadership; panu Tomáši Patlo-
hovi z Brna-Řečkovic – Práce v zahraničí a paní Aleně Hanákové z Dolních Louček – Práce v Irsku. Řešení 
z tohoto čísla zasílejte do 30. listopadu 2006 na adresu: Komora.cz, Freyova 27, 190 00 Praha 9. 
Výherce opět odměníme pěknými knihami

KŘÍŽOVKA

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

ČÍSELNÝ KRISS-KROSS

Řešení

Zápalky Logické úlohy:
Lodní žebřík: Pokud se zvedá hladina vody, zvedá se i loď. 
Takže voda bude stále na spodní příčce.
Žárovky: Stačí zmáčknout jeden vypínač a nechat jej zapnutý 
pár minut. Potom ho zase vypneme, zmáčkneme druhý vypínač 
a vejdeme do místnosti. Žárovka, která svítí patří samozřejmě 
k zapnutému vypínači. Žárovka, která je teplá patří k vypínači, 
který jsme zapnuli jako první na pár minut (aby se žárovka zahřála).

Kriss-kross

Do obrazce vepište všechna níže uvedená čísla tak, aby se všude správně křížila. 
Pro usnadnění jsme jedno napověděli.

Třímístná: 
032, 316, 414, 472, 493, 495, 513, 597, 639, 645, 672, 768, 800, 963, 976, 985

Čtyřmístná: 
0476, 0576, 1112, 1354, 2905, 2985, 3012, 3193, 3224, 3327, 3480, 3730, 
4065, 4174, 4387, 5577, 6438, 7346, 7938

Pětimístná:
16705, 29430, 43762, 47895, 59324

Šestimístná: 
104368, 277813, 574246

LOGICKÉ ÚLOHY
Nedaleko břehu kotví loď, která má žebřík, jehož spodní příčka se 
dotýká vody. Mezi příčkami je vzdálenosti 20 cm a žebřík je dlouhý 
180 cm. Příliv vody zvedá hladinu rychlostí 15 cm/h. Za jak dlouho 
bude voda na třetí příčce shora?

Nacházíte se v místnosti se 3 vypínači. Ve vedlejší místnosti jsou 
3 žárovky, každý vypínač patří k nějaké žárovce. Z jedné místnosti 
do druhé nevidíte. Jak zjistíte, který vypínač patří ke které žárovce, 
když do místnosti se žárovkami smíte vstoupit jen jednou?

Přemístěte 5 zápalek tak, 
aby byly váhy v rovnováze.

Připravuje: Lucie Fabigová

Tajenkou z říjnového čísla našeho časopisu byl citát Lakšmí Mittala: Vždy přemýšlejte mimo rámec a chopte se příležitostí, ať jsou kdekoliv. Třem 
vylosovaným luštitelkám zasíláme společně s gratulací redakce knižní novinky. Anna Molinvá z Hnojníka – Drátované šperky z nakladatelství Grada; 
Jana Prušáková z Prahy – Motivace a Marie Loupalová z Třebíče – Vyjednávání, obě publikace nakladatelství Computer Press. Všem čtenářům jako 
obvykle přinášíme možnost uspět ve slosování o další hodnotné knižní ceny prostřednictvím správného vyluštění tajenky, jejíž znění zasílejte do 
30. listopadu 2006 na adresu: Komora.cz, Freyova 27, 190 00 Praha 9.
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Kalkulace  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 P 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

Střední podnikatelský stav zve pražské podnikatele (zejména MSP) a zástupce 
komor a profesních asociací v Praze na stejnojmennou konferenci, která se 
uskuteční dne 6. 12. 2006 v TOP HOTELU Praha.

„Co nabízí Evropa úspěšným 
pražským podnikatelům 
a jejich asociacím?“

Konference je věnována následujícím tématům:

•  Evropské fondy 2007 – 2013 - nové příležitosti pro podnikatele 
Řečník: Petr Gandalovič, Ministr pro místní rozvoj

•  Podpora exportu malých a středních firem 
Řečník: Roger Rossmeisl, Obchodní komora Eindhoven, 
Holandsko

•  Role podnikatelských asociací při obhajobě zájmů MSP v rámci 
aktivit EU 
Řečník: RNDr. Zdeněk Somr, viceprezident Hospodářské 
komory ČR a předseda Středního podnikatelského stavu

Konference bude jedinečnou příležitosti k informování podnikatelské 
veřejnosti o připravovaných možnostech využití prostředků evropských 
fondů v novém finančním období 2007 – 2013. Ze zkušeností 
podnikatelů, se kterými hovoříme, víme, že je často odrazuje 
náročná administrativa spojená s řízením projektů podle požadavků 
poskytovatelů dotace, především v oblasti účetnictví a výkaznictví 

projektu. Konference může být dobrou příležitostí, jak motivovat 
úspěšné domácí firmy k vyšší účasti na čerpání těchto prostředků.

Konference je uspořádána v rámci projektu s názvem „Evropská 
konkurenceschopnost pražské podnikatelské samosprávy“, 
podporovaného z Evropského sociálního fondu. Projekt nabízí 
podnikatelům a podnikatelským asociacím v Praze odborné vzdělávání, 
bezplatné konzultace v oblasti přípravy podnikatelských projektů či 
prostor k výměně informací a zkušeností a navázání nových obchodních 
kontaktů. 

Máte-li zájem o účast na konferenci, kontaktujte nás a vyžádejte si bližší 
informace.

Kontaktní osoba: 
Jana Daňhová, tel. 731 150 235, 
e-mail: danhova@strednistav.cz, fax 222 541 373.

Informace o těchto aktivitách a další aktuality naleznete na webových 
stránkách Středního podnikatelského stavu www.strednistav.cz.
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