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MÉNĚ KOMOR, VÍCE ČLENŮ
DODRŽUJETE SPRÁVNĚ AUTORSKÁ PRÁVA?
DARIA KLIMENTOVÁ JE NA JEVIŠTI KRÁLOVNOU 
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Měsíčník Hospodářské 
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35 Kč ve volném prodeji 
číslo 12 / ročník 7  
prosinec 2006

Minimální mzda
Chrání před chudobou, nebo likviduje malé a střední 
podnikatele? A odpovídá její růst produktivitě práce?

12

15 minut práce 2 hodiny práce 10 hodin práce

5 minut práce přesčasová práce den práce
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Milí čtenáři,

EDITORIAL

vítejte nad posledním letošním vydáním měsíčníku Hospodářské 
komory ČR. Hlavním tématem časopisu Komora.cz je minimální 
mzda, evergreen tripartitních jednání, věčný spor zaměstnavatelů 
a zaměstnanců. Součástí vydání je také oborová příručka zpra-
covaná k novému Zákoníku práce, který by měl platit od 1. ledna. 
Podmiňovací způsob tohoto tvrzení je přitom zcela na místě. Ač-
koli ve chvíli, kdy píši tento editorial, do konce roku zbývají zhruba 
tři týdny, stále není jasné, jakou legislativou se od prvního ledna 
budeme řídit. Není zřejmé, zda bude platit nový Zákoník práce, 
není jasné, jaká bude výše minimální mzdy, nevíme, zda budeme 
zaměstnancům hradit nemocenskou. To jsou výsledky patové 
situace, k níž po volbách došlo. To je výsledkem neschopnosti 
stran dohodnout se na řešení, které by přinejmenším nekompliko-
valo občanům tohoto státu život. Není tomu tak dlouho, co jsme 
z úst povolaných slyšeli, že do Mikuláše budeme mít novou vládu. 
Shodou okolností je řinčení čertovských řetězů v ulicích slyšet 
právě dnes. O nové vládě ale slyšet není. Slyšíme jen o nekoneč-
ném probírání nemnoha možných variant řešení, bez hmata-
telných výsledků a naděje, že by nový kabinet s důvěrou dolní 
komory Parlamentu mohl v nejbližších dnech zasednout.
Nezávidím politikům jejich jednání, neumím si ale představit, 
jak by takovým stylem mohla fungovat soukromá firma. Zájem 
politiků by snad měl být společný, tedy blaho občana a prosperita 
státu, jakkoli je zřejmé, že názory na způsob dosažení tohoto sta-
vu jsou napříč politickým spektrem diametrálně odlišné. Ve firmě, 
kde společným hlavním cílem jsou zisk a sociální smír, by si však 
i přes možné rozdílné názory ve vrcholovém managementu nikdo 
nemohl dovolit půlroční lhůtu k hledání konsenzu, řešení které by 
uspokojilo všechny, nebo alespoň nadpoloviční většinu. Ve firmě 
by prostě po šesti měsících již nebylo o čem rozhodovat. Náš stát 
nefunguje také, nebo alespoň ne tak jak by měl. Rozdíl je ovšem 
v tom, že valná hromada, v tomto případě voliči, může být svo-
lána až po dohodě vrcholového managementu, tedy politiků. Na 
předčasné volby si proto budeme muset ještě počkat, přičemž 
otázkou je, zda se dočkáme. 
Je konec roku, chce se mi věřit, že ten následující se ponese 
v konstruktivnějším duchu. Vám přeji o svátcích vánočních dosta-
tek klidu k načerpání čerstvých sil a šťastný vstup do roku 2007.

Jaromír Drábek,

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

Pracovní právo v ČR 
nový Zákoník práce, 
praktická dovporučení 
pro zaměstnavatele

Příručka
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FOTO NA OBÁLCE: Jiří Svoboda

S tímto číslem vydáváme v pořadí již 
šestou oborovou příručku, tentokrát 
na téma Pracovní právo v ČR, nový 
Zákoník práce, praktická doporučení 
pro zaměstnavatele.

Máme v ČR v roce 2006 kvalitní podnikatelské prostředí? Čtěte 
v příloze uvnitř čísla.

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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Prezident HK ČR Jaromír Drábek (vlevo) s ostatními prezidenty obchodních komor ze 

středoevropských zemí.

Ministr Říman 
udělil cenu Industrie

Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím ceny Industrie vyzna-
menává tuzemskou nebo zahraniční firmu působící v České republice, 
která v posledních 12 měsících realizovala novou, nejvýraznější techno-
logii či výrobek.

„Cena Industrie se od ostatních udílených cen liší tím, že se předává za 
konkrétní výrobek. Neoceňujeme však jenom produkt, ale především 
české hlavy, které za vývojem a vznikem takového výrobku stojí,“ uvedl 
během tiskové konference k udílení cen ministr Říman. „Měřítkem ino-
vace není pouze udělená cena, ale to, že je výrobek úspěšný na trhu. To 
v případě firmy Linet, která je jedničkou na domácím trhu zdravotnické 
techniky, rozhodně platí.“ 

Univerzální nemocniční lůžko, které vyvinula oceněná firma Linet, 
s. r. o., je určeno především pro oddělení s dlouhodobě ležícími paci-
enty. Lůžko je elektricky polohovatelné a nově řeší mobilizaci pacienta, 
čímž pomáhá zkrátit dobu hospitalizace. 

bet

V rámci letošního udílení ocenění 
při projektu Česká hlava předal 
ministr průmyslu a obchodu 
Martin Říman cenu Industrie spo-
lečnosti Linet, s. r. o., za vývoj 
a výrobu univerzálního nemocnič-
ního lůžka Image. 

Formuje se nová 
středoevropská 
komorová platforma

Začátkem listopadu se setkali prezidenti obchodních komor 
pěti středoevropských zemí – Rakouska, Slovinska, Maďarska, 
Slovenska a České republiky – na zámku Hernstein jižně od Víd-
ně. Jejich cílem bylo projednat možnosti vzniku nové komorové 
platformy tohoto významného středoevropského regionu. 

Máme mnoho společného...

Jedná se o dynamicky se rozvíjející region s 36 miliony obyvatel 
a s hrubým domácím produktem ve výši 500 mld. eur. Užší spolupráce 
hospodářských a obchodně-průmyslových komor těchto zemí by mohla 
významně přispět ke zlepšení rámcových podmínek pro ekonomický 
rozvoj, posílení podnikatelského stavu, ale i postavení komor jako pod-
nikatelské samosprávy. Tyto sousedící země podobné rozlohy i struktury 
ekonomiky, se souměřitelnou dynamikou hospodářského rozvoje a dob-
rou úrovní svých podniků mohou touto formou komorové spolupráce 
významně profitovat. Jsou navíc všechny členy Evropské unie.

Vážení čtenáři,
společně s přáním krásného prožití vánoč-
ních svátků a všeho nejlepšího do nového 
roku 2007 jsme pro vás připravili jako milý 
dárek LOTERII STÍRACÍCH LOSŮ, které na-
jdete v tomto vydání. 
Vyhrávají všechny losy!!! 
Můžete získat báječné ceny, které jsme vybí-
rali velmi pečlivě, a tak vás skutečně potěší.

Ostatně, přesvědčte se sami:
Za krásné ceny zahrnuté do naší 
vánoční loterie děkujeme nakladatel-
ství GRADA, společnostem ADK, O

2
 

a Olympus a samozřejmě i Hospodář-
ské komoře České republiky.

Uplatnění výher:
1/  Výherci slev na inzerci mají možnost 

uplatnit svou výhru tak, že pošlou 
setřený los společně s objednávkou 
inzerce do kteréhokoliv čísla časopisu 
Komora.cz v roce 2007, na adrese 
Hospodářská komora ČR, Ilona Sán-
chezová, Freyova 27, 190 00 Praha 9, 
a to do konce měsíce února 2007. 

2/  Výherci celoročního předplatného 
pošlou vyhrávající los do administrace 
listu na adresu Hospodářská komo-
ra ČR, Martin Adámek, Freyova 27, 
190 00 Praha, společně s objednávkou 
předplatného. Zde bude provedena 
realizace. Termín do konce února 2007.

3/  Výherci věcných cen se o ně mohou 
přihlásit přímo v sídle Hospodářské ko-
mory ČR, Freyova 27, 190 00 Praha 9. 
Po předložení vyhrávajícího losu obdrží 
cenu. Po předchozí dohodě je možno 
poslat los se zpáteční adresou poštou 
a cena bude poslána též poštou.

Lhůta je do konce měsíce února 2007.
Zodpovědnou osobou za předání cen je 
slečna Gabriela Vytlačilová, asistentka 
ředitele odboru marketingu a služeb Hos-
podářské komory ČR, tel. 296 646 184, 
e-mail: vytlacilova@komora.cz.

Blahopřejeme všem výhercům a těšíme se 
na další rok prožitý s vámi.

Redakce časopisu Komora.cz a oddělení 
marketingu Hospodářské komory ČR.

Rada pro obchod
a investice je tu!

Ministr průmyslu a obchodu Martin Říman oznámil na 
63. žofínském fóru věnovaném podpoře exportu vznik 
Rady pro obchod a investice. Má za úkol koordinovat 
činnost ministerstva průmyslu a obchodu a minister-
stva zahraničních věcí v zahraničně-obchodní oblasti. 
Zřízení rady je prvním krokem k větší provázanosti 
a spolupráci mezi podnikatelskou veřejností a státní 
správou v oblasti exportu, investic a obchodní politiky. 

Podle názoru ministra Římana je české hospodářství svou strukturou 
exportně orientovanou ekonomikou, proto stát musí věnovat velkou 
pozornost zefektivnění nejen svého domácího, ale také zahraničního 
servisu pro exportéry a další podnikatele. 
Rada bude určovat teritoriální priority a přijímat strategická rozhodnutí 
ohledně obchodní politiky a prosazování zájmů České republiky. Ke 
konkrétním úkolům rady bude patřit koordinace činnosti obchodně-
-ekonomických úseků zastupitelských úřadů a zahraničních kanceláří 
CzechTrade a CzechInvest. Rada bude mít slovo v personálních 
otázkách při obsazování postů pracovníků obchodně-ekonomických 
služeb státu v zahraničních kancelářích těchto agentur a obchodních 
diplomatů na českých ambasádách. Patří sem také zadávání perso-
nálních auditů a příprava koncepce exportního vzdělávání. Důležitou 
úlohou rady bude řešení problémů vzniklých při spolupráci podnikatel-
ské veřejnosti se státní správou v oblasti podpory exportu a investic. 
Rada bude tvořena zástupci státní správy i soukromého sektoru. Před-
sedou bude nezávislá osobnost z okruhu mimo státní správu s pro-
kazatelnými znalostmi a výsledky v oblasti obchodu.  Svého zástupce 
bude mít v radě také Hospodářská komora ČR.

is

Směrnice o službách je jen malým krůčkem vpřed

Svoboda volného pohybu služeb v rámci Evropského společenství 
vedle svobody volného pohybu osob, kapitálu a zboží představuje 
jeden ze základních principů fungování Evropského společenství. Za 
účelem konsolidace legislativy zpracovala Evropská komise na počátku 
roku 2004 návrh směrnice o službách na vnitřním trhu, jejímž cílem bylo 
sjednotit dosavadní různorodosti a napomoci tak lepšímu a hladšímu 
fungování jednotného vnitřního trhu se službami v rámci EU. Směrnice 
o službách prošla v průběhu projednávání mnohými úpravami, přijata 
byla Evropským parlamentem 15. listopadu. 
„Směrnice o službách v podobě, v níž byla přijata, bohužel nepřináší 
žádnou výraznou liberalizaci trhu se službami v rámci EU. Z původně 
projednávaného návrhu směrnice byl vypuštěn princip země původu, 
který by zajišťoval plnohodnotnou svobodu pohybu služeb, tak jak je to 
i v případě pohybu zboží. Lobbyistické skupiny jednotlivých zemí bo-
hužel prosadily ve snaze ochrany svých národních trhů rozmělnění této 
směrnice, v jehož důsledku můžeme hovořit pouze o malém krůčku 

vpřed, nikoli o výrazném pokroku,“ říká prezident Hospodářské komory 
ČR Jaromír Drábek. Namísto zavedení principu země původu směrni-
ce říká, že jednotlivé členské státy mají tři roky na to, aby z národních 
legislativ odstranily překážky, které volnému pohybu služeb brání. Podle 
Drábka jde o zbytečně zdlouhavý proces, který konkrétní výsledky při-
nese nejdříve za tři roky, v některých případech ale možná i později. 
K největším problémům, s nimiž se nyní podnikatelé ve snaze poskyto-
vat služby v dalších státech EU potýkají, patří nejednotnost legislativy 
na jednotném vnitřním trhu, administrativní omezení členských států 
Evropské unie v oblasti právního či faktického omezování svobody 
volného poskytování služeb, nadměrná administrativní zátěž pro pod-
nikatele hodlající poskytovat služby v jiném než domovském členském 
státě Evropské unie a v neposlední řadě také nedostatek právní jistoty 
při přeshraničním poskytování služeb v rámci Evropské unie.

Viktorie Plívová

... využijme to!

Podstatou spolupráce v rámci nové platformy by měla být intenzifikace 
informační výměny mezi komorami, jakož i vypracování společných 
strategií. Touto spoluprací si mohou zainteresované instituce navzájem 
vyměňovat zkušenosti a vzájemně se inspirovat při plnění svých úkolů. 
Koncepce nové platformy, projednaná na zasedání na Hernsteinu, 
bude brzy dána ke komorové diskuzi v jednotlivých zemích k finálnímu 
stanovení základních pravidel budoucí spolupráce.

Eugen Laczó

Foto: archiv Komora.cz

10% sleva na inzerci v Komora.cz

20% sleva na inzerci v Komora.cz

30% sleva na inzerci v Komora.cz

40% sleva na inzerci v Komora.cz

50% sleva na inzerci v Komora.cz

zdarma roční předplatné Komora.cz

kniha z nakladatelství Grada  

zdarma inzerát 1/4 strany v Komora.cz

plánovací kalendář ADK

mobilní telefon Nokia 2610

zdarma inzerát 1/2 strany v Komora.cz

mobilní telefon Nokia 3120

digitální hlasový záznamník Olympus DS-4000

zdarma inzerát 1/1 strana v Komora.cz

digitální hlasový záznamník Olympus VN-1100 PC

fotoaparát Olympus FE-170

fotoaparát Olympus mju 740

UDÁLOSTI
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Energetické úspory 
vyžadují účinná vládní opatření

Přestože se přínosy z realizace energetických 
úspor mohou odrážet ve zvýšení zaměstna-
nosti a hospodářské prosperity, ve zvýšení 
kvality poskytovaných energetických služeb, 
v ochraně životního prostředí a snížení emisí 
skleníkových plynů, jsou mnohdy finančním 
sektorem považovány z hlediska návratnosti 
vložených investic za rizikové. V tomto smyslu 
vyznívá i apel na národní i evropské vlády, 
obsažený v memorandu z konference, k vy-
tvoření nebo další spolupráci nad programy 
a nástroji, které by dosahování energetických 
úspor usnadňovaly. Velkým tématem byl 
rovněž legislativní rámec evropských směrnic 
o energetické náročnosti budov, o úsporách 
energie při konečné spotřebě a o energe-
tických službách, o ekodesignu a využití 
obnovitelných zdrojů pro zásobování budov 
teplem a chladem. V souvislosti s nepře-

hlednou legislativou a množstvím překážek 
pro drobné, malé a střední podnikatele byl 
rovněž několikrát zmíněn projekt Hospodářské 
komory ČR Informační místa pro podnikatele, 
v rámci kterého byly mimo jiné vydány příručky 
pro podnikatele na téma Úspory energie 
a Obnovitelné zdroje energie a zanedlouho 
budou např. dostupné i Všeobecné obchodní 
podmínky pro zhotovení stavby, jejichž návrh 
byl na konferenci prezentován zástupci odboru 
stavebnictví ministerstva průmyslu a obchodu.
Účastníci konference přijali na závěr dekla-
raci k podpoře energetických úspor a využití 
obnovitelných zdrojů prostřednictvím „Nových 
trendů v energetice budov“, jejíž plné znění je 
uveřejněno na straně 21.

Michaela Janáková

Foto: archiv Komora.cz

Zkušenosti a informace o energetických úsporách a využívání 
obnovitelných zdrojů v energetice si na VI. mezinárodní 
konferenci TZ Praha 2006 v listopadu vyměňovali zástupci 
podnikatelů z oboru technických zařízení. Na konferenci se sjeli 
podnikatelé z České republiky, Slovenska, Maďarska, Ukrajiny, 
Litvy, Francie, Velké Británie a zástupci EU. 

V Moravskoslezském kraji
se často staví na zelené louce
V Moravskoslezském kraji se podle názoru Hospodářské 
komory ČR příliš často staví průmyslové zóny na zelené 
louce, přičemž se stále nedaří smysluplně využívat opuštěné 
průmyslové a zemědělské areály. To je jeden ze závěru 
workshopu „Investice - cesta k prosperitě“, na který se 17. října 
sjelo do ostravského hotelu Imperiál více než 100 zástupců 
významných developerských, stavebních a investičních firem, 
bankovních institucí a realitních kanceláří z různých koutů nejen 
České republiky, ale různých zemí Evropy, aby se seznámili 
s možnostmi investování v Moravskoslezském kraji. 

Současný zájem investorů o Moravskoslezský 
kraj není podle názoru zástupců Hospodář-
ské komory ČR náhodný, ale je odvozen od 
předností kraje spočívajících v jeho situování, 
v lidském potenciálu a v historických tradicích 
vyspělého hospodářství. Moravskoslezský 
kraj byl dlouhou dobu hendikepován absencí 
dálničního napojení a moderních železničních 
koridorů. Strategické výhody Moravskoslez-
ského kraje se plně potvrdily, když investoři 
dostali jasný signál o budování dopravní 
infrastruktury, tedy D 47, R 48 a železničního 
koridoru.

„Řada problémů v kraji ale přetrvává. Kromě 
scházejícího propojení I/11 – I/57 vedoucího 
z polské hranice v Bartultovicích přes Ostra-
vu, Opavu, Třinec až do Mostů u Jablunkova 
na slovenské hranici, se nedaří smysluplně 
využívat opuštěné průmyslové a zemědělské 
areály, příliš často se staví na zelené louce. 
Navíc v kraji není vytvořen koncepční logis-
tický systém,“ uvedl ve svém projevu Pavel 
Bartoš, viceprezident Hospodářské komory 
České republiky a předseda Krajské hospo-
dářské komory Moravskoslezského kraje.

V minulosti se představitelé kraje snažili 
přesvědčit zahraniční investory, aby se vůbec 
přijeli do regionu podívat. Postupně ale s růs-
tem průmyslových zón, díky výstavbě dálnice 
D 47 a rychlostní komunikace R 48, a kva-
lifikované pracovní síle, se investoři začali 
hrnout a Moravskoslezský kraj se stává 
atraktivní lokalitou. „V oblasti lidských zdrojů 
se projevuje nedostatek dobře připrave-
ných technicky zdatných pracovních sil na 
všech úrovních vzdělání. Je nezbytné změnit 
motivaci lidí ke vzdělání a k práci. Zejmé-
na navrátit zpět úctu k manuální, řemeslné 
a technické práci, neboť tato i do budoucna 
bude motorem na cestě k prosperitě kraje,“ 
upozorňuje Bartoš.

V Ostravě se na jednom z nejvýznamnějších 
seminářů prezentovaly vybrané developerské 
a investiční projekty, jednalo se o průmys-
lových zónách a vybraných zahraničních 
projektech. Část jednání byla věnována i in-
frastrukturním projektům, které souvisí s vý-
stavbou dopravních celků, dálnice, rychlostní 
komunikace, železnice a letiště Mošnov.

„Tato konference se již stala u odborné ve-
řejnosti známou svým zaměřením, konkrét-
ním představením a řešením investičních, 
developerských a jiných projektů. Prezentují 
se zde odborníci a profesionálové z pestrého 
spektra zaměření. Během tohoto pracovního 
setkání se řeší témata investičních a dalších 
projektů, které se uskutečňují právě na území 
našeho Moravskoslezského kraje,“ řekl Evžen 
Tošenovský, hejtman Moravskoslezského kra-
je, který byl partnerem akce. Kromě kraje byly 
partnerem pracovního setkání město Ostrava, 

Krajská hospodářská komora, Agentura pro 
regionální rozvoj, Asociace PPP, projekt E.S.O. 
a Koncept 2M/Real-City. Na workshopu se mohli 
zástupci světa financí, investic a stavebních pro-
jektů přímo seznámit s konkrétními možnostmi 
Moravskoslezského kraje a pobídkami regionu. 
Sami se osobně mohli přesvědčit, jak vypadá 
Ostrava a její okolí, jací lidé v kraji žijí a jaké 
mají přednosti. Navíc se mohli v dialogu s těmi, 
kteří již v kraji investovali, přesvědčit, že takové 
investice se jim vyplatí. Fórum však bylo i pro 
domácí podnikatele, kteří mohli cenné informace 
předávat svým zahraničním partnerům. 

„Je důležité vyzdvihnout, že potenciál našeho 
kraje neustále roste i s ohledem na významné 
investiční projekty, které v našem regionu re-
alizují místní a zahraniční společnosti,“ uvedl 
Evžen Tošenovský.

kcz

Foto: archiv Komora.cz

Zúčastnění hosté vyjádřili podporu a součin-
nost aktivit s hospodářskou komorou v oblasti 
česko-korejských obchodních vztahů. Vládní 
zmocněnec pro Moravskoslezský kraj a posla-
nec Parlamentu ČR Petr Wolf, ředitelka Úřadu 
práce v Ostravě Yvona Jungová, generální 
ředitelka Agentury pro regionální rozvoj Pavla 
Břusková a generální ředitel Sdružení pro roz-
voj MSK Miroslav Fabian ve svých vystoupe-
ních shodně zdůrazňovali důležitost investice 
automobilky Hyundai pro Moravskoslezský 
kraj. Předseda představenstva Krajské hospo-
dářské komory MSK a viceprezident HK ČR 
Pavel Bartoš shrnul vývoj událostí, které vedly 
k ustavení ČKOPV jakožto poradního orgánu 
představenstva KHK, seznámil s aktivitami 
HK ČR v rámci projektu Internacionalizace 

podnikání (obchodní kanceláře v Ostravě, 
Praze a v Soulu) a charakterizoval účel a cíle 
ustavující schůze ČKOPV. Za korejskou stranu 
se jednání účastnili zástupci firmem Hyundai 
Motor Manufacturing Czech, s. r. o. (generální 
ředitel Eok-Jo KIM a další), KOTRA (Kyoo Nam 
Lee), Sung Woo Hitech (p. HAN), PACTRA (p. 
NO), PLAKOR CZ, s. r. o. (p. Yang).

Vystupující ocenili aktivity HK ČR

O vzniku, cílech a poslání pobočky pro 
východní Asii v Soulu, která zahájila činnost 
v srpnu t. r. v rámci projektu proexportní politi-
ky státu a Hospodářské komory ČR (realizo-
vané ve spolupráci s agenturami CzechTrade 
a CzechInvest), informoval ředitel projektu HK 

ČR Internacionalizace podnikání Jung-Sun 
KIM (např. propagace investičních možností 
v ČR, podmínky pro podnikání v ČR - viz plá-
novaný Český týden v Soulu v červnu 2007/
obchodní mise, zázemí pro české firmy vstu-
pující na asijský trh, resp. podnikající na tomto 
trhu, podpora vzájemných česko-korejských 
obchodních vztahů).První řádné zasedání 
ČKOPV se konalo 30. listopadu 2006 v Ostra-
vě - Mariánských Horách. Na programu bylo 
schválení Statutu ČKOPV, schválení příspěv-
kového řádu na r. 2007, schválení rozpočtu na 
r. 2007, programu činnosti na r. 2007, volba 
předsedy, místopředsedy a grémia ČKOPV. 

Magda Habrmanová

Foto: archiv Komora.cz

Ustavující schůze Česko-korejského obchodního 
a průmyslového výboru (ČKOPV) proběhla v říjnu 
v Ostravě za účasti padesáti českých firem a osmi 
zástupců korejských investorů. 

Ostrava se internacionalizuje

Prezident E. B. C. (Evropská konfederace 

stavebníků, jež prostřednictvím národních asociací 

sdružuje na 600 tisíc řemeslných, malých a středně 

velkých podniků ve stavebnictví, které zaměstnávají 

asi 2,5 milionu lidí) David Croft (vlevo) oslavil při 

příležitosti mezinárodní konference TZ Praha 2006 

své 66. narozeniny.

K prvním gratulantům patřil František Holec, 

viceprezident Hospodářské komory ČR (vlevo).

Podle názoru 
viceprezidenta HK 
ČR Pavla Bartoše 
(uprostřed) chybí 
v kraji logistický 

systém.

Hospodářská komora velmi usiluje o posílení vlivu 

ve východní Asii.
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Má tradiční český trh šanci přežít?

Řešena byla například budoucnost českého 
nezávislého obchodníka či podpora MSP 
v oblasti obchodu v rámci ČR. Martin Dokoupil 
představil výsledky výzkumu firmy INCOMA 
a GfK Praha – postavení tradičního českého 
obchodu na českém trhu. Prezentováno bylo 
stanovisko Svazu obchodu a cestovního ruchu 
ČR (SOCR) k připraveným úpravám právních 
norem, které zatěžují drobné živnostníky 
a malé podniky a dále iniciativa Svazu v řešení 
problematiky zpětného odběru prázdných 
vratných obalů. Za SOCR  vystoupil 1. vice-
prezident Michal Ševera a viceprezident pro 
obchod Zdeněk Juračka.

Budoucnost českého nezávislého 
obchodníka

Viceprezident Juračka informoval, že se po-
dařilo prosadit, aby byl do možnosti podpory 
podnikatelů působících v oblasti obchodu 
z Operačního programu Podnikání a inovace 
(OPPI) zahrnut i sektor obchodu. OPPI je 
základním programovým dokumentem rezortu 
průmyslu a obchodu pro čerpání finančních 
prostředků ze strukturálních fondů EU v letech 
2007–2013.
Náměstek ministerstva průmyslu a obcho-
du Martin Tlapa sdělil, že se v programech 
podpory v rámci OPPI počítá i s podporou ob-
chodních organizací. Zdeněk Juračka dodal, 
že pozice českého nezávislého obchodníka 

je tedy taková, že sice nebude při rozdělování 
dotací z peněz EU preferován, ale ani vylu-
čován. Netýká se to venkova a obcí do dvou 
tisíc obyvatel, které spadají pod ministerstvo 
zemědělství v oblasti podpory venkova.

Vyžeňme obchodníky z garáží!

Zástupci svazu se také vyjadřovali k některým 
problémům obchodního podnikání na hraně 
zákona (přežívající tzv. garážové obchody 
atd). Vadí jim že se tam zásadním způsobem 
porušují předpisy, a přitom odpovědné dozo-
rové orgány jsou často vyloženě dlouhodobě 
benevolentní a lhostejné k přežívání někte-
rých „netradičních“ forem českého obchodu 
provozovaného některými podnikateli (např. 
některými trhovci). Svaz obchodu a cestovního 
ruchu ČR se této nepostižitelnosti některých 
podnikavců již věnoval a diskutoval o mož-
nostech jejího řešení. Stav beztrestnosti do 
značné míry podporuje pověstnou českou 
podnikavost obcházet či nedodržovat právní 
řád (zejména z důvodu „když nemusí druhý, 
tak proč já“).
„My jsme inspekcemi honěni a trestáni za 
veškeré přestupky, jistě, zákazník potřebuje 
být chráněn a nechť tomu tak je, nicméně 
žádáme stejný metr na všechny. Dospěli jsme 
k rozhodnutí, že budeme tvrdě postupovat 
proti existenci těchto obchodních jednotek,“ 
uvedl Zdeněk Juračka.

Pokud nedojde ke zlepšení činnosti dozoro-
vých orgánů, zejména co se týče jednotného 
postoje vůči všem subjektům na trhu při 
prosazování příslušných právních předpisů 
pro provoz obchodních zařízení (zejména pak 
potravin a provozoven veřejného stravování), je 
svaz připraven to doložit. 

Zpětný odběr prázdných vratných obalů

Dalším evergreenem je zpětný odběr prázd-
ných vratných obalů. Bohužel k úspěšnému 
řešení chybí platné normy. Ve spolupráci se 
zástupci pivovarů byla vytvořena pravidla pro-
vádění zpětného odběru prázdných vratných 
obalů s cílem zajistit plynulost jejich zpětné-
ho odběru. Menší provozovny mají problém 
s jejich hromaděním, skladováním a odvozem 
zejména kvůli chování spotřebitele, který na-
kupuje ve velkém v hypermarketu, ale prázdné 
lahve vrací do nejbližšího maloobchodu. 
Vzniklý materiál je nedokonalým, leč okamžitě 
použitelným prostředkem k alespoň částeč-
nému řešení. Zásadní nevýhodu má v tom, že 
jeho dodržování není bez zakotvení do stávají-
cích obchodních smluv obou partnerů právně 
vymahatelné. Většina významných dodavatelů 
však tento dokument vítá jako provizorní, 
nicméně reálné řešení. Je proto pravděpodob-
né, že na úpravu příslušných smluvních vztahů 
přistoupí. 

tš

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR svolal v půlce lis-
topadu tiskovou konferenci na téma Postavení nezávis-
lého tradičního českého obchodu na našem trhu a jeho 
budoucnost. Má šanci přežít?

Hospodaření zdravotních pojišťoven

V prvním pololetí letošního roku působilo v ČR 
devět zdravotních pojišťoven – Všeobecná 
zdravotní pojišťovna a osm zaměstnaneckých 
zdravotních pojišťoven. Celkový objem jejich 
příjmů za šest měsíců roku 2006 činil 93,7 
mld Kč, což je o 12,6 procenta více než ve 
srovnatelném období roku 2005. Tento nárůst 
byl způsoben jak navýšením plateb státu za 
pojištěnce, tak mimořádným vlivem druhé 
předsunuté platby státu, která se v prvním po-
loletí roku 2005 nekonala. Výdaje zdravotních 

pojišťoven dosáhly 92,2 mld Kč, což je o 11,2 
procenta více než v roce 2005. Kladné saldo 
je však pouze přechodné a bude v průběhu 
druhého pololetí snižováno a u některých 
pojišťoven přejde do záporných hodnot.
Počet pojištěnců dosáhl k 30. 6. 2006 celkem 
10 292 032 osob. Je to o 4354 méně než 
v roce 2005.  

Sloučení výběru daní 
a veřejnoprávního pojistného

Ministerstvo financí připravuje plán, podle 
kterého by byly sloučeny orgány daňové 
a celní správy a výběr pojistného na zdravotní 
a sociální pojištění. Úprava vychází ze skuteč-
nosti, že každá instituce pověřená výběrem 

veřejných příjmů má některé funkce, které jsou 
společné všem z nich. Jde mj. o informační 
systém, majetkové vybavení, vymáhání, per-
sonalistiku apod. Sloučením těchto institucí, 
které odpovídá doporučením Světové banky 
a OECD, by tak mohlo dojít k významným 
synergickým efektům a ke snížení provozních 
nákladů. Dalším výrazným přínosem by bylo 
celkové zlepšení výběru daní a pojistného 
a celkové zvýšení efektivity a účinnosti kontroly 
a vymáhání nedoplatků. Tato změna by při-
nesla snížení administrativy i u plátců daní 
a pojistného, protože by pro ně v praxi 
znamenala nutnost kontaktu pouze s jediným 
úřadem.  

kcz

Zvýhodněné záruky a úvěry pro 
podnikatele v novém prostředí 

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., v souladu se svým 
posláním vždy podporovala malé a střední podnikatele různými 
formami záruk a zvýhodněných úvěrů. V menší míře poskytovala 
i finanční příspěvky. Tyto nástroje se osvědčily, a proto je logické, že 
se počítá s jejich uplatněním i v dalších letech. Nové programovací 
období strukturálních fondů by mělo přinést do České republiky 
nárůst prostředků z rozpočtu EU. Pro podnikatele budou dostupné 
především prostřednictvím nového Operačního programu Podnikání 
a inovace. V menší míře, a to zejména na území Prahy, bude podpo-
ra zabezpečována  v rámci programů, které by měly být financovány 
z prostředků státního rozpočtu ČR.

Třebaže ještě nejsou schváleny všechny potřebné dokumenty, je 
zřejmé, že pro podnikatele se připravuje již od počátku příštího roku 
řada novinek. To platí i pro tu část programů, které budou zaměřeny 
na zvýšení dostupnosti finančních prostředků pro podnikatelské 
projekty jak začínajících podnikatelů, tak i podnikatelů s rozvojovými 
záměry. Jejich realizaci bude zabezpečovat ČMZRB. 

Zařazení do rámce strukturálních fondů umožní dát novou dynamiku 
nejstaršímu podpůrnému programu v ČR, který bez přerušení fungu-
je již od roku 1992. Je jím program ZÁRUKA. Pro podnikatele jsou 
pod jeho záštitou připravovány dvě novinky. Tou první je nový typ 
záručního produktu, který umožní velmi jednoduše a rychle získat 
záruku pro menší investiční i provozní úvěry. Postačí zaslání žádosti 
pomocí e-mailu a návštěva záruční banky bude potřebná pouze 
k uzavření smlouvy o záruce a vystavení záruky. Záruční program 
bude též motivovat podnikatele rozšiřovat jejich aktivity do strukturál-
ně postižených regionů. Podnikatelské projekty podpořené zárukou 
budou v těchto regionech moci získat ještě jednorázový finanční pří-
spěvek k zaručovanému úvěru; vyplácen bude po ukončení realizace 
projektu.

Také pro začínající podnikatele přinese příští rok novou možnost, 
jak získat potřebné financování pro vstup na podnikatelskou dráhu. 

Kromě bezúročných úvěrů, které bude poskytovat přímo ČMZRB, 
si podnikatel bude moci zvolit i jinou cestu. K získání úvěru od bank 
spolupracujících s ČMZRB bude moci využít speciální typ záruky, a to 
záruku s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru. Parametry 
tohoto produktu jsou nastaveny tak, aby podnikatel mohl i tímto 
způsobem rychle a v těsné spolupráci s bankou, která mu vede či 
povede účet, získat za výhodných podmínek úvěr pro zahájení svého 
podnikání.   

Na podporu rozvojových projektů různé velikosti až po projekty 
v řádu mnoha desítek milionů Kč budou využívány podřízené úvěry 
v rámci programu PROGRES. Tento program umožní podnikatelům 
v podobě speciálního typu úvěru získat dlouhodobý zdroj financo-
vání se splatností do 11 let a s odkladem splátek do 6 let. Podří-
zenost úvěru, tj. závazek jeho poskytovatele dát přednost ostatním 
věřitelům při úhradě pohledávek, činí z toho úvěru velmi atraktivní 
zdroj financování.

Podnikatelé, kteří při realizaci projektu podřízeným úvěrem zajistí 
zvýšení zaměstnanosti, budou moci získat v případě udržení zvýšené 
zaměstnanosti finanční příspěvek. Ten jim bude vyplacen formou 
zápočtu proti posledním splátkám podřízeného úvěru. 

Pro projekty realizované na území hlavního města Prahy je připravo-
ván program, který umožní začínajícím podnikatelům získat bezúroč-
né úvěry a záruky s finančním příspěvkem. Rozvojové projekty bude 
možné podpořit formou zvýhodněných záruk. 

Předpokládá se též zachování podpory formou příspěvku na certifi-
kaci ISO a EMAS. 

Nové znění všech programů společně s formuláři žádostí a pokyny 
pro jejich předložení bude po vyhlášení programů Ministerstvem 
průmyslu a obchodu ČR zveřejněno na www.cmzrb.cz. 

Krátce
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Výše minimální mzdy 
je nadsázkou produktivity práce

V tématu čísla vás seznámíme s legislativní 
úpravou minimální mzdy, změnami v systému 
vyplácení nemocenských dávek a s výsledky 
průzkumu hospodářské komory zaměřeného 
na institut minimální mzdy a nemocenské 
pojištění. Nabízíme srovnání s minimální 
mzdou v zemích Evropské unie. A jelikož výše 
minimální mzdy ovlivňuje mnohé změny, které 
přináší nový Zákoník práce – nastavují se pod-
le ní například minimální výdělky pro jednotlivé 
třídy (tzv. zaručené mzdy) – vychází v tomto 
čísle aktuálně oborová příručka Pracovní právo 
pro zaměstnavatele. Přečtěte si zásadní názo-
ry autora příručky Martina Štefka na straně 17.

V posledních několika měsících vláda přišla 
vedle nového Zákoníku práce s novými změ-
nami v oblasti zaměstnanecko-zaměstnavatel-
ských vztahů: navrhla další zvýšení minimální 
mzdy a současně významným způsobem 
zasáhla do systému sociálního zabezpečení 
tím, že navrhla, aby plátcem nemocenské pro 
zaměstnance byl po dobu prvních čtrnácti 
dnů pracovní neschopnosti zaměstnavatel. 
Na oplátku mají zaměstnavatelé odvádět do 
systému sociálního zabezpečení nižší poplatky 
za zaměstnance a stát jim bude v prvních 
letech část nákladů vynaložených na úhradu 
nemocenských refundovat. Obě navrhované 
změny Hospodářská komora České republiky 
vnímá jako negativní zásahy do postavení 
zejména malých zaměstnavatelů na trhu práce 
a dlouhodobě je kritizuje. 

Nařízení o minimální mzdě

K poslední úpravě výše minimální mzdy došlo 
s účinností od 1. 7. 2006 zákonem 
č. 513/2005 Sb., minimální mzda činí 
v současné době 7955 Kč. V tomto kalen-
dářním roce tak byla zvýšena hned dvakrát, 
a její celkový nárůst tedy letos činí více než 
10 %. Ministerstvo práce a sociálních věcí 

v návrhu nového nařízení vlády o minimální 
mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, 
o vymezení ztíženého pracovního prostře-
dí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve 
ztíženém pracovním prostředí navrhuje, aby 
základní sazba minimální mzdy činila s účin-
ností od 1. 1. 2007 49 Kč za hodinu nebo 
8200 Kč za měsíc, což představuje nárůst 
téměř o 3,1 %.

Hospodářská komora České republiky i ostatní 
podnikatelské reprezentace další navyšování 
povinné částky odmítají a žádají naopak, aby 
navrhovaným materiálem byla minimální mzda 
zachována ve stávající výši, a to po dobu 
nejméně jednoho kalendářního roku 
tj. do 31. 12. 2007. 
Markantní navyšování minimální mzdy a zej-
ména její skokový růst poškozuje přede-
vším firmy s vysokým podílem mezd na 
celkových nákladech a ekonomicky méně 
vyspělé regiony, toto opatření s sebou také 
nese deformaci mezd ve vyšších příjmových 
skupinách. Dopad tedy nepocítí pouze firmy 

zaměstnávající méně kvalifikovanou pracovní 
sílu, ale v podstatě každý subjekt. V oborech, 
jako jsou textilní průmysl či zemědělství, stát 
takovým nařízením brzdí rozvoj firem a v mno-
hých případech dokonce ohrožuje samotnou 
existenci podniku. 
Aplikace nařízení o minimální mzdě v podnika-
telské praxi také snižuje konkurenceschopnost 
tuzemských firem, přímý vliv má i na vývoj 

nezaměstnanosti. Jen na daních by dle našich 
kalkulací zaplatily české firmy v následujícím 
roce o 30 mil. Kč více, zdravotním pojišťovnám 
dalších 40 mil. Kč a do systému sociálního 
zabezpečení o cca 100 mil. Kč.
Dle našeho názoru je bezpodmínečně nutné, 
aby výše minimální mzdy byla stanovena 
na základě konsenzu obou stran, tedy jak 
zaměstnavatelů, tak i zaměstnanců. V posled-
ních letech však růst minimální mzdy odpoví-
dal vždy spíše požadavkům odborových orga-
nizací. Vedle pravomocí, které jsou odborům 
svěřeny novým Zákoníkem práce, tak dochází 
k dalšímu posilování jejich postavení na úkor 

Ochrana nekvalifikovaných zaměstnanců před 
tlakem ze strany zaměstnavatelů, nebo hrozba pro 
řadu firem? Současné tempo růstu minimální mzdy 
považuje Hospodářská komora ČR za neadekvátní 
růstu produktivity práce. Pobírají ji jen asi dvě 
procenta zaměstnanců v Česku, v důsledku však 
může její další zvýšení ohrozit řadu firem.

smluvní volnosti obou stran, jichž se primár-
ně pracovněprávní smluvní vztah týká, tedy 
zaměstnanců a zaměstnavatelů.
HK ČR zastává názor, že zákonodárci by se 
měli vyvarovat dalšího poškozování podnika-
telského prostředí tak razantním jednorázovým 
zásahem, jakým je skokové navyšování mini-
mální mzdy. Pro 
některé subjekty, 
zejména pro ty 
malé a pro mikro-
zaměstnavatele, 
by taková opatření 
totiž mohla být 
likvidační. Pokud 
i budoucí vláda 
bude požado-
vat zachování 
institutu minimální 
mzdy, prosazuje 
hospodářská 
komora požadavek, aby v průběhu období 
zachování minimální mzdy na stávající úrovni 
byl vypracován střednědobý harmonogram (na 
období tří až pěti let) jejího růstu, který by firmy 
ochránil před skokovým zvyšováním a umožnil 
jim přípravu podnikatelských plánů. 
Nemůžeme souhlasit s argumentací, kterou 
MPSV ve své předkládací zprávě k nařízení 
zdůvodňuje další navýšení minimální mzdy. 
V materiálu se uvádí, že jde o instrument 
ochrany před chudobou, tím by však dle 
našeho názoru měla být motivační opatření 
k podpoře zaměstnanosti a omezení využí-
vání husté sociální sítě, která v ČR existuje 
a z jejíhož nastavení vyplývají spíše faktory 
demotivační. Cesta k dosažení těchto cílů 
však nevede skrze umělé navyšování mini-
mální mzdy tak, aby její konečná úroveň byla 
vyšší než objem sociálních a dalších dávek 
vyplácených jednotlivcům. 
Nařízení o minimální mzdě prošlo v listopadu 
2006 mezirezortním připomínkovým řízením, 
k návrhu nařízení byla nejen ze strany podnika-
telských reprezentací, nýbrž i ze strany řady 
rezortů doručena řada kritických připomínek 
zásadního charakteru, které obsahovaly 
žádosti o odklad účinnosti nařízení či navrho-
valy další nezvyšování minimální mzdy. V době 
uzávěrky tohoto čísla Komory.cz vláda předlo-
žila Poslanecké sněmovně návrh zákona, jímž 
se nabízí odklad účinnosti základních nových 
právních předpisů v oblasti zaměstnanosti (no-
vého Zákoníku práce, zákona o BOZP, zákona 
o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákona 
o nemocenském pojištění a pozměňovacích 
zákonů k nim) o jeden rok.

Nový zákon o nemocenském pojištění 
a změny v odvodech na nemocenské 
pojištění zaměstnanců

V průběhu letošního roku vláda a Parlament 
ČR intenzivně jednaly také o změnách v systé-

mu sociálního zabezpečení, které měly původ-
ně zamezit zneužívání a zabránit zneužitelnosti 
pracovní neschopnosti a omezit nadměrné 
výdaje ze systému sociálního zabezpečení 
vznikající vynakládáním nadměrného objemu 
prostředků na výplaty nemocenských. Již na jaře 
roku 2006 byl přijat nový zákon č. 186/2006 Sb., 

o nemocenském 
pojištění a novým 
Zákoníkem práce   
(§ 192 odst. 1) je od 
1. 1. 2007 ukládána 
zaměstnavatelům 
povinnost hradit 
nemocenské dávky 
v prvních dvou týd-
nech nemoci svým 
zaměstnancům. 
Zároveň stát snížil 
pojistné odvody 
zaměstnavatelům. 

Navrhovaná změna systému nemocenského 
pojištění zaměstnanců byla schválena a přes 
veškeré snahy HK ČR o změnu navrhované 
dikce zákona či alespoň o odklad jeho účin-
nosti, tak aby se zaměstnavatelé mohli na jeho 
provádění včas připravit, zřejmě nabude 
1. ledna příštího roku účinnosti.
Hospodářská komora však zásadně nesouhla-
sí s přijatou variantou, protože i při počáteční 
refundaci nákladů zaměstnavatelů vynalože-
ných na výplatu nemocenských by změna 
v jejich postavení byla negativní – navrhovaná 
změna by znamenala zejména významné 
zvýšení administrativy zejména u firem do 
25 zaměstnanců, což je v rozporu s vlád-
ní strategií snižování administrativní zátěže 
podnikatelů i s cíli Lisabonské strategie, k jejíž 
implementaci je Česká republika zavázána. 
Takové ustanovení by drobné podnikatele 
vážně poškozovalo. HK ČR je proto odhod-
lána oslovit Senát a přesvědčit jej, aby přijal 
pozměňovací návrh zákona, kterým bude jeho 
účinnost odložena minimálně v případě malých 
firem do 25 zaměstnanců. 
Ačkoli se intenzivně jedná o odkladu účinnosti 
obou zmiňovaných právních předpisů, osud 
předložených návrhů není jistý a existuje prav-
děpodobnost, že právní předpisy upravující 
nově problematiku minimální mzdy a současně 
významně měnící systém sociálního zabez-
pečení ohledně nemocenského pojištění za-
městnanců nabudou účinnosti od 1. 1. 2007. 
Hospodářská komora České republiky proto 
považuje za nutné podnikatelskou veřejnost 
seznámit s jejich obsahem i s praktickými 
aspekty, které pro zaměstnavatele vyplynou 
z jejich provádění ať již od příštího kalendářní-
ho roku, nebo později.

Tereza Šamanová, 

oddělení legislativy 

a vnějších vztahů úřadu HK ČR

Foto: Petra Kozlíková

Co je
minimální 
mzda
Minimální mzdou je nejnižší peněžité plnění, 
které je zaměstnavatel povinen poskytnout 
zaměstnanci za vykonanou práci nejen 
podle zákona o mzdě, ale i podle zákona 
o platu. Tato mzda se vztahuje na všech-
ny zaměstnance v pracovním poměru na 
dobu určitou či neurčitou bez ohledu na to, 
zda se jedná o pracovní poměr hlavní nebo 
vedlejší. Nárok na minimální mzdu vzniká 
v každém pracovním poměru samostatně. 
Nevztahuje se na činnosti prováděné na 
základě dohod o pracích konaných mimo 
pracovní poměr. Letos v lednu se zvýšila na 
7570 Kč, v červenci vzrostla na 7955 Kč. 
Od ledna příštího roku navrhuje minister-
stvo práce a sociálních věcí další nárůst na 
8200 korun.

OBDOBÍ

VÝŠE MINIMÁLNÍ MZDY

v Kč za 
měsíc

v Kč za 
hodinu

1991 únor 2000 10,80

1992 leden 2200 12,00

1996 leden 2500 13,60

1998 leden 2650 14,80

1999 leden 3250 18,00

1999 červenec 3600 20,00

2000 leden 4000 22,30

2000 červenec 4500 25,00

2001 leden 5000 30,00

2002 leden 5700 33,90

2003 leden 6200 36,90

2004 leden 6700 39,60

2005 leden 7185 42,50

Vývoj výše 
minimální 
mzdy v ČR

Zdroj: MPSV 

Podle prezidenta hospodářské komory Jaromíra Drábka je třeba zabránit dalšímu poškozování podnikatelského 

prostředí. Na tiskové konferenci tento názor podpořil i předseda KZPS a viceprezident HK ČR Jan Wiesner (vpravo).

Navrhované změny 
Hospodářská komora 
České republiky vnímá 
jako negativní zásahy do 
postavení zejména malých 
zaměstnavatelů na trhu 
práce a dlouhodobě je 
kritizuje.
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Průzkum: Nepřiměřená 
regulace minimální mzdy

Minimální mzda má představovat odměnu za jednoduchou, nenáročnou, 
nekvalifikovanou práci. Nepřiměřeně vysoká úroveň minimální mzdy vede 
k nerovnováze na trhu práce a posilování nelegálního zaměstnávání. To 
potvrzuje také průzkum, který v říjnu provedla Hospodářská komora ČR 
mezi 923 respondenty.

Růst minimální mzdy musí 
sledovat růst produktivity práce. 
K poslední úpravě její výše došlo 
s účinností od prvního července 
letošního roku, kdy byla zvýšena 
na současnou úroveň (7955 Kč). 
V tomto kalendářním roce byla 
minimální mzda zvýšena dvakrát, 
celkový její nárůst tak činí 10,8 
procenta. Nařízením vlády je nyní 
navrhováno další zvýšení od 
1. 1. 2007 o 3,1 %. Minimální 
mzda má po plánované úpra-
vě dosahovat částky 8200 Kč. 
Hospodářská komora ČR ale další 
navyšování odmítá a požaduje 
minimálně po dobu roku 2007 její 
zachování na stávající úrovni.

Profil respondentů průzkumu
Průzkum Hospodářské komory 
ČR, kterého se zúčastnilo 923 
respondentů, zjišťoval názor pře-
vážně podnikatelské veřejnosti na 
výši minimální mzdy, resp. tempo 
růstu minimální mzdy a její vliv na 
podnikání. V průzkumu byly kraje 
zastoupeny velmi rovnoměrně, 
nejpočetnější skupinu tvořily firmy 
největšího Jihomoravského kraje 
(13 %) následovány krajem Jiho-
českým (12 %) a Prahou (9 %). 
Nejčastěji se zapojili představitelé 
firem s deseti až padesáti zaměst-
nanci, dále středně velké subjekty 
do 250 zaměstnanců. V zamě-
ření odpovídajících společností 
převládal zpracovatelský průmysl 
(27 %), obchod (19 %), stavebnic-
tví (18 %) a služby (13 %).
 
Hodnocení institutu 
minimální mzdy
Připustíme-li existenci institutu 
minimální mzdy v našem právním 

řádu, pak by nejen její existence, 
ale také úroveň a tempo růstu 
měly být výsledkem konsenzu 
zaměstnavatelů a zaměstnanců. 
V tomto ohledu se v posledních 
letech straní spíše odborářské 
lobby, potřeby a možnosti za-
městnavatelů příliš zohledňovány 
nejsou. Jakkoli podnikatelská sa-
mospráva a další zaměstnavatel-
ské organizace varují před nepři-
měřeným růstem minimální mzdy, 
který se v důsledku negativně 
podepisuje na trhu práce a vede 
k zaměstnávání načerno, nebývají 
tyto hlasy vyslyšeny. Minimální 
mzda je politicky zneužívána.
(graf 1), (graf 2)

Největší část respondentů průz-
kumu (37 %) ohodnotila institut 
minimální mzdy jako zásah do 
soukromého sektoru – nepřimě-
řenou regulaci. Pětina dotáza-
ných vnímá minimální mzdu jako 
ne adekvátní politickou kategorii 
a byla by pro zrušení tohoto 
institutu. 16 procent oslovených 
podnikatelů minimální mzdu ozna-
čilo za konsenzus mezi zaměstna-
vatelem a zaměstnancem.

Pro následující období by zhruba 
třetina respondentů uvítala 
zrušení institutu minimální mzdy, 
třetina požaduje její zmrazení 
nejméně po dobu roku 2007. 
Čtvrtina respondentů by uvítala 
znalost střednědobého plánu 
růstu minimální mzdy pro tři až 
pět let. Pouhých devět procent 
respondentů by i nadále nechalo 
vývoj minimální mzdy na výsledku 
jednání tripartity.
(graf 3)

Minimální mzda by měla kopírovat 
ekonomické nerovnosti jednotli-
vých oborů a regionů. Poškozo-
vány jsou firmy, kde vyplácené 
mzdy tvoří významnou výdajovou 
položku, a výroby s vysokou 
přidanou hodnotou. Podobně 
je tomu i u regionálního členění, 
podnik v regionu s nižší hospo-
dářskou vyspělostí vnímá mzdu 
ve výši osm tisíc korun jinak než 
subjekt srovnatelných parametrů 
v Praze.

Vliv minimální mzdy 
na podnikatelské prostředí
Z výsledků průzkumu vyplynulo, 
že minimální mzda a její růst mají 
na podnikání v ČR výrazný vliv. 
Ačkoli minimální mzdu pobírá 
u nás jen velmi nízké procen-
to zaměstnanců, čtyři pětiny 
zaměstnavatelů uvedly, že jejich 
podnikání je přímo nebo nepřímo 
minimální mzdou ovlivněno.
(graf 4)

 
Přibližně pětina dotázaných 
uvedla, že je růst minimální mzdy 
nijak neovlivňuje. Stejný počet re-
spondentů uvedl, že je růst přímo 
ovlivňuje, protože zaměstnávají za 
minimální mzdu. Zbývající skupinu 
respondentů tvořili podnikatelé, 
kterých se růst minimální mzdy 
dotýká nepřímo buď zvyšováním 
cen za odebírané služby (32 %), 
nebo vzlínáním mezd ve vyšších 
příjmových skupinách (26 %).
Negativně vnímá letošní dvojí 
zvýšení minimální mzdy o téměř 
11 procent naprostá většina 
respondentů. Pouze šest procent 
dotazovaných uvedlo, že růst této 
částky neměl na podnikatelskou 

sféru vliv. Naopak 37 procent 
poznamenalo, že toto zvýšení 
poškozuje podnikatelskou sféru 
významně, a 26 procent, že ji 
poškozuje částečně. Přibližně 
čtvrtina dotázaných (27 %) uvedla, 
že poškozuje podnikatelské 
prostředí pouze v jednotlivých 
případech, zbývajících pět procent 
respondentů neumělo vliv zvýšení 
na podnikatelskou sféru posoudit. 
(graf 5)

 
Letošní dvojí zvýšení minimální 
mzdy je pro ekonomiku státu 
jednoznačně nezdravé. Skokový 
růst narušuje rovnováhu trhu, 
firmy ztrácejí konkurenceschop-
nost, v některých případech jsou 
nuceny propouštět, zvyšuje se 
nezaměstnanost. Uvnitř firem 
s sebou nese kromě vzlínání dal-
ších mezd a zdražování outsour-
covaných služeb také zvyšování 
daňové zátěže, odvodů na 
zdravotní a sociální pojištění atd. 
Argument, že minimální mzda je 
záležitostí několika málo procent 
zaměstnanců, kteří jsou díky ní 
chráněni před chudobou, je zcela 
zavádějící. 

Prostřednictvím průzkumu byl 
zjišťován názor podnikatelské 
veřejnosti na vliv minimální mzdy 
na konkurenceschopnost firem, 
nezaměstnanost a náklady firem.
(graf 6)

Překvapivých 98 procent res-
pondentů uvedlo, že současné 
tempo růstu minimální mzdy vede 
pravděpodobně (45 %) nebo zcela 
jednoznačně (44 %) k zaměstná-
vání načerno. 

Hospodářská komora provádí pravidelné průzkumy mezi českými podnikateli na nejrůznější aktuální témata týkající se úrovně podnikatelského prostředí. Po Zákoníku práce 

byli novináři seznámeni s výsledky průzkumu k institutu minimální mzdy, svá stanoviska kromě zástupců HK ČR – prezident Jaromír Drábek uprostřed – tlumočili také za Svaz 

průmyslu a dopravy generální ředitel Zdeněk Liška (vlevo) a za Konfederaci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jan Wiesner.

graf 1

graf 2

graf 3

graf 4

graf 5

graf 6
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Zadávání veřejných zakázek
Příručka

Pracovní právo v ČR 
nový Zákoník práce, 
praktická dovporučení 
pro zaměstnavatele

Příručka

TÉMATÉMA

Zorientovat se v labyrintu nové pracovněprávní 
úpravy může usnadnit tato příručka, říká to 
v rozhovoru pro Komoru.cz JUDr. Martin Štefko, 
Ph.D z České zprávy sociálního zabezpečení
Od 1. 1. 2007 vstoupí v účinnost nový Zákoník práce. Mnohé změny, které tento zákoník přináší, 
závisí na výši minimální mzdy – nastavují se podle ní například minimální výdělky pro jednotlivé 
třídy (tzv. zaručené mzdy). Zaměstnavatelé se nyní v souvislosti se zákoníkem seznamují 
s novými mzdovými instituty a jejich bezprostředními ekonomickými dopady. Zvýšení minimální 
mzdy dva měsíce před účinností nové právní normy by pro ně znamenalo nové náklady.

Celých 79 procent odpovídajících 
subjektů uvedlo, že nepřiměřený 
růst minimální mzdy může firmy 
nevratně poškodit. Stejný počet 
oslovených také přiznal, že tempo 
růstu minimální mzdy neodpovídá 
růstu produktivity práce. O opa-
ku je přesvědčeno pouhých pět 
procent dotázaných. 
(graf 7)

Růst minimální mzdy se projevuje 
tzv. vzlínáním mezd a deformuje 
příjmy ve vyšších příjmových 
skupinách, alespoň to si myslí 
34 procent respondentů, 24 
procent předpokládá deformaci 

mezd pouze v některých oborech. 
Podle více než pětiny dotázaných 
k deformaci mezd nedochází. 
(graf 8)

 
Minimální mzda 
pohledem podnikatelů
Meziroční růst minimální mzdy za 
předpokladu zachování součas-
ného ekonomického vývoje by 
měl být podle poloviny dotáza-
ných (51 %) nižší než dvě procen-
ta. Přibližně třetina respondentů 
(35 %) by uvítala meziroční růst 
v rozmezí od 2 do 4 %.
(graf 9)

V současné době neodpovídá 
úroveň minimální mzdy v České 
republice ceně za nekvalifikova-
nou práci. Není tedy naplněna 

základní premisa této ekonomické 
kategorie. Hospodářská komora 
proto požaduje roční zmrazení 
úrovně minimální mzdy, kdy by 
tato nerovnost mohla být vlivem 
inflace a růstu produktivity práce 
smazána. Již v průběhu roku 
2007 by ale měla být vedena 
diskuze o dalším vývoji minimální 
mzdy, tak aby bylo zřejmé, jak 
bude v následujících třech až pěti 
letech růst. 
Minimální mzda by se v součas-
né chvíli měla podle 39 procent 
respondentů pohybovat mezi 6 až 
7 tisíci korun. 
(graf 10)

 

Minimální mzdu na úrovni přesa-
hující osm tisíc korun by přivítala 
čtyři procenta respondentů. 
Pokud přijme vláda nařízení zvy-
šující minimální mzdu, pak hranice 
osmi tisíc korun bude překonána. 
Minimální mzda je podle vládní-
ho materiálu navyšována, aby 
motivovala nezaměstnané k práci 
neboli měla by být vyšší než 
součet sociálních a dalších dávek 
pobíraných nezaměstnanými. 
Sociální dávky by naopak měly 
být vůči minimální mzdě nasta-
veny tak, aby se lidem vyplatilo 
pracovat. 
(graf 11)

Viktorie Plívová,

tisková mluvčí Hospodářské komory ČR

Foto: Petra Kozlíková, Ablestock

Oborové příručky vychá-

zejí jako součást časopisu 

Komora.cz v rámci pro-

jektu Informační místa 

pro podnikatele.

Jste autorem hlavní části oborové příruč-
ky s názvem Pracovní právo v ČR nový 
Zákoník práce, praktická doporučení pro 
zaměstnavatele. Jak vznikl nápad sestavit 
takovou příručku? 
Jako odpověď lze parafrázovat citát Joe Moora, 
který označil právo za systém, který chrání 
každého, kdo si může dovolit najmout dobrého 
právníka. Bohužel nová pracovněprávní úprava 
je komplikovanější a prvním krokem k vyřešení 
potenciálních problémů je jejich identifikace.

Jaký charakter změn dozná od prvního 
ledna 2007 oblast pracovního práva?
Poměrně zásadních. S novým pracovně-
právním kodexem přichází několik zásadních 
a řada dílčích změn právní úpravy, na které se 
zaměstnavatelé i zaměstnanci musí připravit. 
Jde především o to, abychom identifikovali 
nové možnosti, případně nová omezení a uvedli 
s nimi do souladu vzory právních úkonů a interní 
legislativu (vnitřní předpisy). Nový Zákoník práce 
zásadním způsobem rozšiřuje prostor pro 
kolektivní vyjednávání, což představuje stimul pro 
zaměstnavatele, u nichž sice odborová organiza-
ce existuje, nicméně kolektivní smlouva doposud 
uzavřena nebyla.

Jaké hlavní změny přinese nový 
Zákoník práce?
Skutečně nové jsou dvě základní zásady, na 
nichž je nový Zákoník práce postaven. Je to 
jednak zásada smluvní volnosti, která dává 
větší prostor smluvním ujednáním stran, jednak 
princip delegace, tedy povinnost aplikovat vedle 
zákoníku práce také občanský zákoník. Používání 
nového Zákoníku práce bude v důsledku těchto 
dvou zásad jednoznačně náročnější. V případě 
prvně zmiňovaného principu bude ten, kdo se 
bude chtít odchýlit od textu zákona, muset ana-
lyzovat, zda je odchýlení v tom kterém případě 
možné. V případě druhém všech se dotkne 
nutnost seznámit se s relevantními ustanovení-

mi občanského zákoníku, které v řadě případů 
nejsou totožného znění s dosavadními ustanove-
ními Zákoníku práce (např. počítání času). Zcela 
nové jsou také některé instituty jako např. konto 
pracovní doby nebo povinnost platit náhradu 
mzdy nebo platu po dobu prvních 14 dnů pra-
covní neschopnosti zaměstnance.

Můžete, prosím, stručně popsat, jakou 
změnu považujete za nejzásadnější pro 
zaměstnavatele?
Zásada smluvní volnosti. Jako červená nit se line 
celým zákoníkem práce. U každého ustanovení, 
které zaměstnavateli nebo zaměstnanci doposud 
nevyhovovalo a nový Zákoník práce jej přejal, je 
možné si od 1. 1. 2007 klást otázku: mohu se 
od této úpravy odchýlit ? A pokud ano, v jakém 
směru ? 

S kterými částmi zákoníku by mohli mít 
zaměstnavatelé problémy?
Bohužel proces tvorby nového Zákoníku práce 
byl vysoce nestandardní, což se mimo jiných vlivů 
značně podepsalo na kvalitě a srozumitelnosti 
tohoto legislativního díla. Např. velmi problematic-
ká je úprava ust. § 2 odst. 1 ve spojení s ust. 
§ 363 nového Zákoníku práce, což vnáší základní 
výkladové nejasnosti do celého zákona.

Může podle vás přispět ke zvýšení jistot 
a ochrany zaměstnanců? 
Celosvětový trend je snaha pracovní právo 
liberalizovat. Pracovní poměr by se měl stát více 
flexibilním, při zachování nutné míry bezpečnosti 
(ochrany) pro zaměstnance. Tento tlak je poci-
ťován především v západní Evropě. Dle mého 
názoru se zákonodárce se zmíněným trendem 
koncepčně nevypořádal a snažil se především 
udržet stávající úroveň ochrany zaměstnanců. 
Odpověď je tedy nikoliv. Některé dílčí změny 
sice přinášejí určité zvýhodnění (např. úprava 
zvláštních pracovních podmínek některých 
mužů), nicméně jsou vyváženy instituty jako 

konto pracovní doby, které dle české (rámcové) 
úpravy jsou výhodnější pro zaměstnavatele. Na 
druhou stranu si musíme uvědomit, že existuje 
opravdu velmi málo práv, která lze zaměstnan-
cům na úrovni zákona direktivně přiznávat, která 
současně neznamenají „poškození“ zaměstna-
vatelů a tím, z dlouhodobějšího hlediska, zpětně 
také jejich zaměstnanců.

Posilují některé paragrafy moc odborů? 
V podstatě se dosavadní úprava, která je ovšem 
trnem v oku celé řadě subjektů. Některá z těchto 
ustanovení již byla napadena ústavní stížností 
u Ústavního soudu České republiky. Výhodnější je 
pro odborové funkcionáře úprava ochrany před 
jednostranným skončením pracovního poměru 
a dále úprava některých překážek v práci.

Odpůrci nového Zákoníku práce tvrdí, že 
je v rozporu s Ústavou a některými zákony. 
Jaký je váš názor na legislativní nesoulad? 
Je tento kodex v rozporu se zákony?
V některých případech zřejmě ano. Různí autoři 
včetně spolutvůrců zákona hovoří např. o neome-
zeném právu odborové organizace kontrolovat 
zaměstnavatele, možnost zavázat zaměstnance 
kolektivní smlouvou k plnění určitých povinností 
i proti jeho vůli apod.

Souhlasíte s potřebou jeho novelizace? 
Ano, novelizace je nezbytná, bohužel zřejmě 
nepřijde v čas. Vedle legislativních nedodělků 
a výkladových problémů způsobených přijetím či 
nepřijetím souvisejících zákonů bohužel vykazuje 
nový Zákoník práce několik zásadních problémů, 
které se dotknou každého zaměstnavatele i za-
městnance. Jeden příklad za všechny: bezdů-
vodně došlo ke zkomplikování výpočtu náhrady 
mzdy či platu po dobu prvních 14 dnů pracovní 
neschopnosti zaměstnance. Zákoník práce však 
upravuje výpočet této náhrady způsobem, který 
je neaplikovatelný.

is, tš
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graf 11

Autor příručky Martin Štefko 

zdroj grafů: HK ČR
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Minimální mzda a náklady 
na pracovní sílu v zemích EU
Minimální mzda je zákonem stanovena ve většině 
členských států EU. Pokud jde o srovnání extrémních 
hodnot, tak lucemburská minimální mzda je více než 
desetkrát vyšší než minimální mzda v Litvě.

V sedmi zemích EU není minimální mzda státem stanovena. Nezname-
ná to však, že by bylo možné vyplácet libovolně nízkou mzdu, jelikož 
výše minimální mzdy je v těchto případech stanovena kolektivními 
smlouvami různě pro různá odvětví, a navíc pracovní právo obsahuje 
obecná ustanovení o spravedlivé mzdě nebo mzdě obvyklé.

Zaměstnavatele vedle samotné mzdy zajímají i další mzdové náklady, 
které s výplatou mezd souvisejí. Jde o povinné dávky, které zaměst-
navatel buď hradí nad rámec hrubých mezd, nebo je na něj přenesena 
povinnost srážet část hrubé mzdy zaměstnancům a odvádět ji přísluš-
ným institucím. Pouze ve Finsku a v Litvě platí, že objem hrubých mezd 
odpovídá mzdovým nákladům, jinde vstupují do hry nejrůznější odvody, 
v souhrnné výši často přesahující třetinu hrubých mezd. Naopak v pří-
padě Estonska je poplatníkem všech odvodů zaměstnavatel, zaměst-
nancům je zde strhávána pouze daň z příjmu.

Systém odvodů je v každé zemi různě složitý, Česká republika však 
patří spíše do skupiny zemí s přehlednějším systémem. Kandidátem na 
označení země s nejsložitějším systémem odvodů ze mzdy je Francie, 
kde zaměstnavatel odvádí příspěvky na sociální zabezpečení rozdě-
lené do 14 různých sazeb týkajících se různých částí mzdy. Mimo to 
zde existují další daně ze mzdy, které například ukládají zaměstnavateli 

povinnost investovat určitou část mezd do bytové výstavby. 
Výše odvodů zpravidla odpovídá štědrosti sociálních systémů, výjimkou 
je Dánsko, kde je sociální systém financován převážně z daní z příjmu.
Přehled minimálních mezd a celkových sazeb odvodů z mezd přináší 
následující tabulka:

Minimální mzdy a povinné odvody z mezd v jednotlivých zemích EU

Země Minimální 
mzda

Odvody, 
zaměstnavatel

Odvody, 
zaměstnanec

eur % hrubé mzdy % hrubé mzdy

Belgie 1234 24,96 13,07

Dánsko - 20 eura 8 % + 10 eur

Estonsko 192 33 0

Finsko - 0 20,8–22,9

Francie 1254 cca 47b cca 18b

Irsko 1326 8,5–10,75

Itálie - 26–30 13–15

Kypr 628 10 6,3

Litva 159 0 31

Lotyšsko 128 24,09 9

Lucembursko 1503 12,55–20,16 11,8–14,05

Maďarsko 247 33,5c 13,5c

Malta 584 10 10

Německo - 21,4 21,4

Nizozemsko 1285 18,13 5,2d

Polsko 223 23,4–29,18 18,71–21,16

Portugalsko 386 23,75 11

Rakousko - 31,3 17,95

Řecko - až 31,11 až 19,35

Slovensko 182 35,20 13,40

Slovinsko 512 16,1–27,9e 22,1

Španělsko 541 31,6–44,1f 6,35

Švédsko - 32,28 7

Velká Británie 1272 11,8 11

ČR 264 35 12,5

Michaela Janáková

Foto: Ablestock
Zdroj: Kolektiv autorů, 2006: Pravidla pro volný pohyb služeb a svobodu usazování v EU.
Tato publikace vznikla jako součást projektu Pravidla pro volný pohyb služeb a svobodu 

usazování v EU ve spolupráci Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky a expertů 
z Euro Info Centra Praha. Projekt byl uskutečněn za finanční podpory Úřadu vlády ČR 

v rámci realizace Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR.

Jak ukázal nedávný průzkum HK ČR, 
většina domácích podnikatelů považuje 
minimální mzdu za nutné zlo či škodlivý 
politický vynález. Jsme tak v Evropě 
spíše výjimkou, nebo je vývoj institutu 
minimální mzdy problematizován 
i v ostatních zemích?
Minimální mzda na tisíc způsobů

Minimální mzda je evropskou tradicí, součástí 
toho, co se běžně nazývá „evropským soci-
álním modelem“. Sama Evropská unie však 
nemá žádné směrnice či nařízení, které by 
institut minimální mzdy harmonizovaly. Státy 
silně zakořeněné sociálně-tržní ekonomiky, 
jako například Francie, ji mají uzákoněnou již 
šestatřicet let, tržní liberálové ve Velké Británii 
a v Irsku ji (rovněž zákonem) určují až od de-
vadesátých let, Kypřané se pro ni rozhodli se 
vstupem do EU. V zemích, kde si instituciona-
lizované organizace zaměstnavatelů a zaměst-
nanců zvykly na prosazování konsenzuálních 
řešení, ani zákon na minimální mzdu nepotře-
bují. Určí si ji v kolektivních smlouvách vyššího 
stupně. To je případ Skandinávie, ale i Němec-
ka či Rakouska. Pokud dnes v EU fungují čtyři 
sociálně-zaměstnanecké modely – severský, 
anglosaský, kontinentální a středomořský které 
různou kombinací pracovního zákonodárství 
a sociálních transferů bojují každý po svém 
s nezaměstnaností a chudobou, pak minimální 
mzda patří ke každému z nich. 

Evropa bohatá – Evropa chudá

Rozdíly v minimální mzdě jsou mezi členský-
mi státy v kurzovém přepočtu propastné. 
Krajnostmi jsou dnes Lucembursko (minimálně 
1503,42 eur) a na druhém konci škály Lotyš-
sko (128,06 eur). Až v lednu 2007 vstoupí do 
EU Bulharsko (aktuálně 81,8 eur), rozestu-
py dále vzrostou. Aby tyto násobné rozdíly 
v mzdovém minimu nevedly k „sociálnímu 
dumpingu“ v podobě vysílání zaměstnanců 
– nejčastěji stavebních dělníků – na realizaci 
zakázek z chudého jihu a východu na bohatý 
sever a západ Evropy, platí v EU směrnice 
96/71/ES. Ukládá členským státům, aby od 
zaměstnavatelů z jiného členského státu, kteří 
k nim vysílají své zaměstnance k dočasnému 

poskytování služeb, vyžadovaly mj. vyplácení 
alespoň minimální mzdy státu, kde aktuálně 
vykonávají danou práci. Do Lucemburska tedy 
nelze vyslat na stavební zakázku Lotyše a pla-
tit jim lotyšskou minimální mzdu, i když naopak 
by to bylo možné. Směrnice logicky dává 
možnost zachovat zaměstnanci mzdu země, 
z níž je vysílán, pokud je pro něj výhodnější 
než mzda v zemi, do níž je vysílán. 

Pracovat musí být výhodou! 

I přes uvedené opatření platí, že minimální 
mzda zůstává vnitropolitickým nástrojem 
sociální politiky, jejíž výše je výsledkem kon-
fliktů a dohod na domácí scéně. V Česku, 
coby zemi s nejnižší mírou chudoby a jedné 
ze čtyř zemí s nejmenšími příjmovými rozdíly 
z celé EU (což potvrzují statistiky OECD i EU), 
je stanovení správné výše minimální mzdy 
těžkým úkolem. Nízká minimální mzda nemo-
tivuje nekvalifikované k práci, protože štědrý 
sociální systém jim dá za nic to samé. Pokud 
se nebudeme inspirovat např. Velkou Británií, 
kde je i špatně placená práce výnosnější než 
podpora v nezaměstnanosti společně s dal-
šími sociálními dávkami, nemůžeme si nízkou 
minimální mzdu dovolit. Dlužno ovšem dodat, 
že Velká Británie má pro EU až netypické so-
ciální rozdíly, hlavně vysoké procento chudých 
nezaměstnaných. Na druhé straně vysoká 
minimální mzda tlačí vzhůru všechny další 
úrovně mezd, neboť kvalifikovaný pracovník 
bude stěží motivován odměnou nevýrazně 
převyšující to, nač má ze zákona nárok jeho 
nevzdělaný kolega. A jsou-li na růst průměrné 
mzdy navázány další sociální platby a opatření 
(včetně argumentu odborů, že minimální mzda 
musí dosahovat alespoň 40 % té průměr-
né), roztáčí se kolo neustálého zvyšování 
mzdových nákladů. ČR s jejich aktuálně 10% 
růstem v meziročním srovnání více než třikrát 
převyšuje průměr EU.

Dánsko jako země snů

Jsme na pokračování tímto směrem již 
dostatečně konkurenceschopní? Pokud 
ne, zákona dbalí zaměstnavatelé budou 
více zaměstnávat v levnějších zemích a ti 
otrlejší načerno. Ne snad proto, že by chtěli, 
ale z pudu sebezáchovy. Zaměstnanost to 
rozhodně neposílí a státu nezbude, než vy-
šponovat už tak evropsky rekordní odvody za 
každého zaměstnance, neboť jinak množství 
lidí na populisticky rozdělované podpoře 
neuživí. Zde by neškodila trocha inspirace 
Skandinávií, zejména Dánskem. Sociální 
dávky a podpory v nezaměstnanosti jsou tam 
vysoké, ale přísně kontrolované a stát za ně 
vyžaduje individuální snahu vrátit se do práce. 
Zaměstnavatel za zaměstnance odvádí na 
pojistném méně než 1 % vyplácené mzdy 
a nemá problém ho rychle a levně (zákon 
nevyžaduje odstupné a umožňuje relativně 
krátkou výpovědní dobu) propustit. Minimální 
mzdu určují kolektivní smlouvy mj. s ohledem 
na to, aby odvětví zůstalo konkurenceschop-
né při exportu na trhy, kam jeho produkce 
reálně směřuje. Dánsko je podle aktuálního 
hodnocení Světové banky nejlepší zemí EU 
dle podmínek zaměstnávání a druhou nejlepší 
(za Velkou Británií) dle celkových podmínek 
podnikání. Z hlediska sociálních rozdílů na 
tom není hůře než současná ČR, ovšem 
při daleko vyšší míře zaměstnanosti (75 % 
v Dánsku, proti českým 64 % práceschopné-
ho obyvatelstva). Tím Dánové zajišťují finanční 
udržitelnost svého sociálního modelu, zatím-
co ČR hrozí, že svého sociálního Otesánka již 
brzy nenakrmí. 

Václav Šmejkal,

CES VŠEM & AK TAIŠL 

Autor je výzkumným pracovníkem 

Centra ekonomických studií Vysoké školy 

ekonomie a managementu

Minimální mzda 
v evropských souvislostech

c  Navíc existuje tzv. příspěvek na zdravotní péči, který však není odvozen od hrubé mzdy.
d  V Nizozemsku jsou odvody na národní sociální zabezpečení obsaženy v sazbách daní z příjmu, 

reálně tak je odvod zaměstnanců o 31,7 procentních bodů vyšší.
e  Odvody zaměstnavatele zahrnují vedle odvodů na sociální zabezpečení (13,1 %) i daň ze mzdy v progre-

sivní výši 0–11,8 %. Sazby této daně se budou v budoucích letech pravděpodobně výrazně snižovat.
f  Odvody zaměstnavatele do systému sociálního zabezpečení představují pevnou sazbu 30,6 %, 
zbylou část odvodů představuje povinné úrazové pojištění, které může ve výjimečných případech 
dosáhnout až 13,5 %, zpravidla však představuje jen několik málo procent.

a  Jediným odvodem zaměstnavatele povinným ze zákona je paušální odvod cca 20 EUR za 1 zaměst-
nance do dodatečného penzijního fondu. Kolektivní smlouvy však zpravidla zaměstnavateli ukládají 
povinnost přispívat na soukromé důchodové pojištění, výše tohoto příspěvku zpravidla nepřekračuje 
6 % hrubé mzdy. Dánský systém sociálního a zdravotního pojištění je z velké části hrazen z daní 
z příjmů, cílené odvody na sociální zabezpečení jsou proto velmi nízké.

b  Francouzský systém odvodů ze mzdy (nejen na sociální zabezpečení) je nesmírně komplikovaný, je 
nemožné vyčíslit jednu obecnou sazbu. Uvedené hodnoty jsou orientační.
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Evropská stavební 
konfederace zasedala 
v Edinburgu

O čem se jednalo

Dlouhodobými prioritami činnosti EBC jsou prosazování snížených 
sazeb DPH ve stavebnictví a působení na politiku služeb na vnitřním 
trhu EU. V současnosti však patří mezi nejpalčivější témata, o nichž se 
právě v Edinburgu jednalo, např. příprava „ekologické“ novely o odpa-
dech, jejichž celková regulace je pro MSP ve stavebnictví mimořádně 
důležitá. Do diskuze však vstupovaly i další sporné náměty, jejichž 
řešení se bezprostředně týká i českých živnostníků, jako jsou novela 
směrnice o stavebních výrobcích, partnerství veřejného a soukromého 
sektoru či problematika inteligentní energie.
Velká část debaty pak byla věnována samotné konkurenceschopnosti 
MSP ve stavebnictví se závěrečným konstatováním, že současné 
přílišné spoléhání se na fungování tržních mechanizmů zvýhodňuje 
velké firmy a že „nejbolestivější“ problémy drobných podnikatelů nejsou 
důsledkem směrnic EU, ale téměř vždy jsou důsledkem jejich národní 
implementace. 
Samotná konference se zapojením odborníků z mnoha oblastí pak byla 
věnována zejména problematice udržitelnosti a udržitelnému stavění, 
které nemá znamenat jen snižování emisí a imisí při stavbě, ale také 
ekonomickou a sociální dostupnost určité kvality bydlení pro široké 
vrstvy lidí.

Ladislav Kroček

Foto: Ablestock

V říjnu se ve skotském Edinbur-
gu zúčastnili výročního setkání 
Evropské stavební konfederace 
(EBC) i čeští zástupci ze svazu 
zaměstnavatelů ve stavebnictví
(SDMSZS). Samotná konferen-
ce ukázala nejaktuálnější témata 
z tohoto odvětví.

Zvýšení odbornosti 
pro práci s rizikovými 
médii
V českém školském systému mohou svářeči získat pouze všeobec-
nou kvalifikaci, což je však pro oblast s vysokými nároky na ochra-
nu okolí, jakou je např. výstavba plynárenských zařízení, skutečně 
nedostačující.
Vzdělávání v této oblasti proto již řadu let zajišťuje (především pro své 
členské, ale i nečlenské firmy) Asociace stavitelů plynovodů a produk-
tovodů (ASPP), jejíž činnost je v současnosti financována jak rozpoč-
tem ČR, tak z evropských fondů. Projekt, jehož cílem je vytvořit trvale 
fungující systém periodického odborného vzdělávání dané skupiny 
pracovníků, je však v současné době využitelný pouze pro firmy se 
sídlem či provozovnou v Praze.
Zavedení trvalého systému periodického odborného vzdělávání si 
klade za cíl dosáhnout vysoké adaptability a konkurenceschopnos-
ti těchto firem s přihlédnutím k vysoké úrovni bezpečnosti práce 
a ochrany zdraví a životního prostředí.

Přinášíme vám aktuální nabídku pořádaných kurzů. Kompletní infor-
mace naleznete na webových stránkách asociace: www.aspp.cz.
Jednotlivé kurzy budou organizovány v pěti celodenních seminářích, 
které na sebe odborně navážou. Další podobné akce jsou připraveny 
na leden a únor 2007.

I.  Komplexní vzdělávání svářeče polyetylenových potrubních systémů 
vzhledem ke specifice nízko- a středotlakých rozvodů zemního 
plynu a bioplynů.

II.  Komplexní vzdělávání svářeče ocelových potrubních systémů se 
specifickými požadavky dopravy hořlavých a toxických plynů, hoř-
lavých kapalin a látek potenciálně ohrožujících životní prostředí.

III.  Odborné a komplexní vzdělávání montéra potrubních systémů 
se specifickými požadavky dopravy hořlavých a toxických plynů, 
hořlavých kapalin a látek potenciálně ohrožujících životní prostředí.

IV.  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v blízkosti nebo na ply-
nárenských zařízeních a na zařízeních pro dopravu a skladování 
hořlavých kapalin.

Martina Mlčochová,

tajemnice Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů

Foto: Ablestock

DEKLARACE
Deklarace účastníků mezinárodní kon-
ference „TZ Praha 2006“ k podpoře 
energetických úspor a využití obnovi-
telných zdrojů prostřednictvím „Nových 
trendů v energetice budov“ 

1.  My, zástupci svazů podnikatelů z oboru 
technických zařízení z České republiky, 
Slovenska, Maďarska, Ukrajiny, Litvy, Velké 
Británie a Francie, jsme si vyměnili zku-
šenosti a informace při příležitosti konání 
mezinárodní konference „TZ Praha 2006“ 
ve dnech 19. a 20. listopadu 2006 v Praze 
a shodli jsme se, že jsme připraveni zapojit 
se intenzivněji ve prospěch dosažení 
energetických úspor a využití obnovitel-
ných zdrojů v energetice budov v našich 
státech.

2.  Jsme si vědomi přínosu zvýšených ener-
getických úspor a použití obnovitelných 
zdrojů ke

 –  zvýšení zaměstnanosti a hospodářské 
prosperity,

 –  zvýšení kvality poskytovaných energetic-
kých služeb,

 –  ochraně životního prostředí a plnění mezi-
národních závazků z této oblasti,

 –  snížení emisí skleníkových plynů jako 
prevence proti změnám klimatu.

3.  K intenzivnějšímu zapojení máme předpo-
klady vzhledem ke své násobné součas-
né roli konečných zákazníků, výrobců 
a dodavatelů, včetně instalace úsporných 
spotřebičů. Máme předpoklady zapojit se 
i do nezbytných kontrol účinnosti tradičních 
energetických zdrojů pro zásobování budov 
teplem a teplou vodou.

4.  Možnost svého zapojení jsme posuzovali 
s ohledem na legislativní rámec směr-
nic Rady Evropské unie a Evropského 
parlamentu

 – o energetické náročnosti budov,
 –  o úsporách energie při konečné spotřebě 

a o energetických službách,
 –  o určení požadavků na ekodesign ener-

getických spotřebičů,
 –  návrh směrnice o využití obnovitelných 

zdrojů pro zásobování budov teplem 
a chladem.

5.  Implementace platných směrnic v našich 
zemích proběhla nebo probíhá. Nabízíme 
proto příslušným legislativním orgánům 
naše aktivní zapojení do procesu tvorby 
nebo novelizace národních zákonů, sekun-
dární legislativy a norem, aby byly přijatel-
nější pro malé a střední podniky.

6.  Konstatovali jsme, že vládní politika má 
významný vliv na dosahování energetických 
úspor a využití obnovitelných zdrojů, neboť 
přínosy z realizace úspor jsou mnohdy 
finančním sektorem považovány za rizikové 
a to z hlediska návratnosti vložených 
investic.

7.  Upozorňujeme na potřebu posílení dostup-
nosti všestranných finančních mechanis-
mů, fondů, částečného garantování rizik 
pro SME, pobídek ve smyslu článku 13 
směrnice o určení požadavků na ekodesign 
energetických spotřebičů. Uvítali bychom 
i jasná pravidla a vzorové smlouvy pro 
uzavírání dobrovolných dohod mezi výrobci 
a příslušným ministerstvem, dodavatelem 
energie a konečným zákazníkem, posky-
tovatelem energetické služby a konečným 
zákazníkem atd.

8.  Vyzýváme vlády ve spolupráci se soukro-
mým sektorem k vytvoření nebo dalšímu 
prohloubení programů a nástrojů, které by 
usnadnily rozhodování konečných zákaz-
níků o realizaci úsporných energetických 
opatření a využití obnovitelných zdrojů. My 
přispějeme k tomuto rozhodování kvalitními 
provozními informacemi a cílenými infor-
mačními kampaněmi o spotřebičích.

9.  Jsme připraveni na základě našich zku-
šeností upozornit a ukázat na hlavní prob-
lémy, které brání realizaci energetických 
nákladově efektivních opatření a dalšímu 
zapojení obnovitelných zdrojů do energe-
tiky budov.

10.  Vyzýváme evropské vlády a nevládní 

organizace k vytváření tlaku na Evrop-
skou komisi, aby při vydávání evropských 
direktiv bylo více pamatovaného na rozvoj 
malých a středních podniků a nezvyšova-
la se jejich administrativní zátěž.

11.  Svými podnikatelskými aktivitami jsme 
připraveni navázat na práce energetic-
kých auditorů. Uznáváme, že zvýšení 
energetických úspor a podpora rozvoji 
obnovitelných zdrojů vyžaduje realizaci 
výsledných doporučení z energetických 
auditů formou investic a dalších doporu-
čených opatření. 

12.  Počet harmonizovaných evropských 
norem rychle narůstá. Zejména technické 
normy, které uvádějí konkrétní požadavky 
na výrobky nebo služby, mají pro podnika-
tele zásadní strategický význam. Přístup 
k těmto normám a zejména pak k tvorbě 
těchto norem je pro MSP stále finančně 
náročný. Účastníci konference vyzývají 
všechny přítomné, aby se zasadili o to, 
aby tyto normy byly pro MSP bez nepři-
měřených finančních nákladů.

13.  Účastníci konference vítají rozhodnutí EU 
umožňující používat do konce r. 2010 
snížené sazby DPH pro rekonstrukce, 
modernizace a opravy bytových domů 
a budou dále podporovat úsilí o trvalé 
zavedení a sjednocení snížených sazeb 
DPH pro vybrané stavební činnosti na jed-
notném vnitřním trhu EU.

 
14.  Účastníci Mezinárodní konference „TZ 

PRAHA 2006“ se zavázali, že s touto de-
klarací seznámí relevantní státní a volené 
orgány ve svých zemích. Dále rozhodli, že 
p. David Croft, pí. Agnès Thibault, p. Oli-
ver Loebel a p. Ladislav Kroček zajistí, 
aby s Deklarací byli seznámeni členové 
CEETB a volené orgány UEAPME a EBC.

Foto: Ablestock
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CSR–značka, která se vyplácí

Konference pod záštitou předsedy Senátu 
ČR Přemysla Sobotky a velvyslanectví USA 
v Praze byla věnována velice zajímavé proble-
matice tzv. firemní filantropie, která je součástí 
širšího konceptu CSR – společenské odpo-
vědnosti firem, jejíž význam stále stoupá. Podle 
velvyslance Spojených států Richarda Grabera 
je např. v Evropě CSR významnou součástí 
hospodářské strategie britské vlády. Důleži-
tými faktory CSR jsou podle ředitele britské 
společnosti Business in the Community Jima 
Haywooda tržní dominance velkých podniků, 
růst nadnárodních společností, vliv nevládních 
organizací, vliv velkých institucionálních inves-
torů a rozdíl v požadavcích kladených na státní 
a soukromý sektor. 
Viceprezident Siemens AG Thomas Kaiser 
chápe CSR jako globálního partnera pro 
řešení udržitelného rozvoje. Za hlavní bariéry 
udržitelného rozvoje považuje nedostatek vody 
a nedostupné vzdělání. „Poskytování vzdělání 
je otázka win-win, neboť přitáhne firmě talenty,“ 
tvrdí Kaiser.

CSR není cíl, ale proces

Společenská zodpovědnost firem nesmí 
být vnímána jako jakýsi cíl, ale měla by být 
tvůrčím procesem, filozofií podnikání. „Klíčoví 
jsou zaměstnanci jakožto nositelé CSR,“ říká 
Radek Špicar z největšího českého podniku 
Škoda Auto, který považuje firemní dobro-
volnictví za snad nejlepší způsob, jak mohou 
projekty přispět k formování kvalitnějších 
pracovních vztahů. 
Při řešení CSR je třeba sledovat tři příležitosti: 
je nutné spolupracovat, dělit se o zkušenosti 
a poměřovat svou výkonnost v CSR s ostat-
ními firmami. 
Podniky by se neměly zaměřovat na krátko-
dobé podnikatelské úspěchy, ale strukturovat 
své postupy v mnohem širším rámci. „Samo-
zřejmě musíte uvažovat zpětně, co vám to 
přinese a jaké bude finanční zatížení, budete 
ostře sledováni, ale to celé tvoří strategii,“ řekl 
Kaiser. 
Podle výkonné ředitelky Fóra dárců Pavlíny 
Kalousové největším nedostatkem českých 
firem v oblasti CSR je právě to, že nemají 
připraveny dlouhodobé strategie.

Dárcovství času (a práce) zaměstnanců

Ve firemním dobrovolnictví nejde jen o daro-
vání nějaké sumy. Stále častější jsou projekty 

na bázi práce dobrovolníků, kdy se však 
nejedná např. jen o natírání plotů. Pro firmy 
se otevírá celé spektrum možností od fyzické 
až po čistě odbornou práci (např. překlada-
telství apod.). Tuto formu tzv. team buildingu 
podporuje a rozvíjí i ředitel CSR v T-Mobile 
Marek Herman. V projektu Jeden den pro váš 
dobrý skutek mohou zaměstnanci pomáhat 
jedenkrát v roce v neziskovém sektoru a přitom 
jsou placeni, jako by byli v práci. „Pokud stačí 
kliknout na internetu a převést peníze na nějaký 
účet, lidé to udělají. Ale jít ven něco vykonat, 
to už je problém,“ myslí si Herman a dodává: 
„Tato zkušenost je nepřenosná. Až když si lidé 
prožijí něco, co je významné, pak jsou schopni 
změnit své postoje.“

Vývoj CSR za poslední tři roky však ukazuje, že 
v ČR vznikly nové programy pro zaměstnance, 
vzrostl zájem zaměstnanců o CSR (40 procent 

pracovníků se zajímá o to, co firma podporuje 
a chce se zapojit) a začali se starat i zákazníci 
(65 procent zákazníků by si raději koupilo vý-
robek nebo službu, která je spojena s dobrou 
věcí, 24 procent by bylo ochotno i připlatit). „Je 
dobře, když se lidé starají, jak se produkt vyrábí 
nebo pěstuje,“ uvedl Jim Haywood. 
Přestože v roce 2004 mělo jen 9 procent 
společností jakousi firemní strategii, stávají se 
české podniky leadery pro firmy ve střední 

a východní Evropě. To, že patří mezi ty nejlepší, 
na ně však zároveň klade velkou zodpověd-
nost.

Text a foto: Táňa Švrčková

„Úspěch přináší zodpovědnost, zodpovědnost přináší úspěch,“ bylo motto 4. mezi-
národní konference CSR v zemích Visegrádské čtyřky a ve světě. Pod názvem Spo-
lečenská odpovědnost firmy – značka, která se vyplácí, ji na konci října uspořádalo 
Fórum dárců (Czech Donors Forum) ve spolupráci s vydavatelstvím Economia.

Výsledky ankety 
Top firemní filantrop 2006
Do žebříčku TOP firemní filantrop 2006 se 
přihlásilo celkem 56 firem, které poskyt-
ly celkem 924 milionů Kč na veřejně 
prospěšné účely. Oproti žebříčku TOP 
firemní filantrop 2005 je to o 105 milionů 
korun více. Zájem firem o žebříček TOP FF 
roste, do letošního ročníku se přihlásilo 22 
nových firem, které poskytly 124 milionů 
korun.

Vítězové jednotlivých kategorií *

TOP FF – Absolutní objem darovaných 
prostředků 
1. Skupina ČEZ
2. Česká pojišťovna, a.s.
3. Mittal Steel Ostrava, a.s. 

TOP FF – Poměr darovaných 
prostředků z hrubého zisku 
Johnson & Johnson – 14 % 
TOP FF – Regionální dárce
Dalkia Česká republika, a.s 

TOP FF – Firma do 49 zaměstnanců
Whirlpool ČR – 1 500 000 Kč 
TOP FF – Výjimečný projekt
Drogová léčba a prevence – 
Česká spořitelna, a.s. 

*  Měřeno metodikou Standard odpovědná 
firma

Absolutní vítěz žebříčku: Skupina ČEZ získala 1. místo 

v žebříčku podle celkového objemu poskytnutých darů 

na veřejně prospěšné projekty. Cenu předává velvysla-

nec USA Richard Graber.

Pojištění léčebných 
výloh při cestách 
do zahraničí

Pojištění léčebných výloh při cestách 
do zahraničí Pojišťovny VZP, a.s. 
patří mezi nejmasovější a nejkvalitněj-
ší produkty na českém trhu. 
Na otázky týkající se tohoto pojištění 
odpovídá generální ředitel Pojišťovny 
VZP, a.s. Karel Kos.

Jak dlouhou historii má toto pojištění?

Pojištění léčebných výloh při cestách do 
zahraničí jsme začali prodávat v síti VZP ČR již 
od roku 1994. Od té doby se u naší společ-
nosti pojišťuje přibližně 1 milion klientů ročně.
Společnost VZP ČR tento produkt realizo-
vala jako pojistitel do 1. května 2004, kdy 
tuto její činnost převzala dceřiná společ-
nost – Pojišťovna VZP, a.s. Splnili jsme tak 
požadavky na nás kladené ze strany zákona 
a státního dozoru po vstupu České repub-

liky do Evropské unie. Produkt je i nadále 
dostupný na všech pracovištích VZP ČR 
spolu s dalšími logicky navazujícími produkty 
pojištění léčebných výloh, jako jsou pojištění 
zavazadel, úrazové pojištění, pojištění odpo-
vědnosti a další.

Jaké jsou hlavní výhody tohoto produktu?

Smyslem tohoto produktu je uhradit finanční 
náklady na nutnou a neodkladnou zdravotní 
péči při pobytu v zahraničí, a to jak v am-
bulancích, tak i v lůžkových zdravotnických 
zařízeních včetně nákladů na stomatologickou 
péči. Hradí i repatriaci do České republiky.

Hlavní výhodou je bezesporu absence jakých-
koli finančních spoluúčastí klienta. Mezi další 
benefity patří mnohaletá zkušenost pracovního 
týmu naší pojišťovny, bezproblémové uznávání 
pojištění v zahraničí, rychlé finanční plnění, 
kvalitní asistenční služba, široký výběr modifi-
kací pojištění, výhodná cena a celorepubliková 
dostupnost při sjednávání.
Při cestách do zahraničí je pro naše klienty 
velmi důležité pamatovat i na další související 
produkty pojištění. Jedná se o pojištění zava-
zadel, úrazové pojištění a pojištění odpověd-
nosti. Zejména odpovědnost za způsobenou 
škodu na majetku a zdraví třetí osoby může 
pro člověka na cestách představovat finanční 
problém v nedozírné výši.

Jaké jsou hlavní přednosti asistenční 
služby?

Asistenční služba je naprosto neodmyslitelnou 
součástí tohoto typu produktu. Asistenční 
služba je skutečnou prodlouženou rukou po-
jišťovny a opravdovou formou aktivní pomoci 
při pojistné události v zahraničí. Tato služba je 
nepřetržitě dostupná v českém jazyce. V pří-
padě obtíží je nezbytně nutné, aby se klienti 
telefonicky spojili s asistenční službou, která 
poradí a pomůže.

Je nutné uzavřít cestovní pojištění i při 
cestách do zemí Evropské unie?

Zdravotní systémy zemí Evropské unie obsahují 
ve velké většině prvek finanční spoluúčasti, a ta 
může být až překvapivě vysoká, proto je vý-
hodné se před cestou vždy pojistit i komerčně. 

Dalším argumentem pro komerční pojištění je 
asistenční služba, která odstraní jazykové bari-
éry a poskytne kvalitní a profesionální pomoc.

Jaké novinky chystá Pojišťovna VZP, a.s. 
v tomto produktu?

Pojištění léčebných výloh Pojišťovny VZP, a.s. 
je tak masový a široce variabilní produkt, že si 
zde vybere každý podle svých skutečných po-
třeb. Neexistuje téměř žádný požadavek, který 

bychom nemohli splnit, samozřejmě pokud 
to není v rozporu s pojistnými podmínkami. 
Nabídka Pojišťovny VZP, a.s., obsahuje mnoho 
výhodných kombinací a slev. Poslední nabíze-
nou novinkou jsou cenově výhodné a kvalitní 
programy INTER a EURO. Pro zájemce je asi 
nejlepší způsob, jak se o všem přesvědčit, jed-
noduše zajít si koupit toto pojištění na některé 
z pracovišť VZP ČR.

www.pvzp.cz

Hlavní výhodou je 
bezesporu absence 
jakýchkoli finančních 
spoluúčastí klienta.

Při cestách do 
zahraničí je pro naše 
klienty velmi důležité 
pamatovat i na další 
související produkty 
pojištění.

Cenu Fóra dárců pro novináře za dlouhodobý přínos 

k rozvoji filantropie v ČR předal fotograf Tomki Němec 

Barboře Kroužkové.
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Jednatelství Regionální hospodářské komory v Náchodě 

se stalo partnerem Clubu konzulů. Tím bylo zajištěno 

neformální místo pro přenos informací o firmách a pod-

nikatelských aktivitách v regionu. 

Z REGIONŮZ REGIONŮ

Zeptali jsme se...
Františka Molíka z Informačního 
místa pro podnikatele v Náchodě

CLUB KONZULŮ aneb CLUB KONSULÓW 
organizuje setkání podnikatelů, pořádá 
oborová setkání a jednání firem, informu-
je o podnikatelských aktivitách, velkých 
zakázkách, výběrových řízeních apod. 
Jak souvisí vaše činnost v hospodářské 
komoře s tímto seskupením?

Jednatelství Regionální hospodářské komory 
v Náchodě se stalo partnerem Clubu konzulů. 
Tím bylo zajištěno neformální místo pro přenos 
informací o firmách a podnikatelských aktivi-
tách v regionu. 

Jakou má Club konzulů tradici?
Club konzulů, kteří působí v Polsku, byl 
založen v roce 1999. Za dobu jeho působení 
se uskutečnilo mnoho aktivit, které pomohly 
především v podpoře obchodu a spolupráce 
v podnikatelské oblasti.
Spoluorganizuje školení a semináře za účasti 
např. hospodářských komor, CzechTrade, 
CzechInvest a s obdobnými organizacemi 
z Polska, Maďarska, Slovenska apod. Na 

první měsíce příštího roku připravujeme spolu 
s katovickým konzulem Milanem Peprníkem 
seminář na téma Jak založit v ČR firmu.

Co jiného Club podniká?
Pořádají se dvoustranná i vícestranná ob-
chodní setkání. Při hodnocení byl oceněn 
přístup především Konzulátu ČR v Katovicích, 
zvláště konzula Milana Peprníka. V listopadu 
se uskutečnilo přenesení sídla Clubu z města 
Przeworsk do města Jarosław. V Převorsku 
byla zakončena mise Clubu oceněním všech, 
kteří se o činnost zasloužili a kteří pro Club 
pracovali. V Jaroslawi byla zahájena činnost 
Clubu v nových prostorách. Po uvítání na Úřa-
du města, kterého se zúčastnili vedle starosty 
rovněž členové rady města a představitelé 
různých organizací, byla slavnostně otevřena 
kancelář Clubu konzulů. V jaroslawském mu-
zeu otevřel při této příležitosti maďarský konzul 
výstavu, která připomněla události z roku 
1956. Město Jaroslaw leží nedaleko od ukra-
jinské hranice a promítají se zde dějiny ruské, 
rakouské, maďarské a zčásti i moravské 

– kdysi město patřilo do Velkomoravské říše. 

A co teprve chystáte?
Obdržel jsem nabídku od ředitele jaroslawské-
ho muzea na uspořádání výstavy k událostem 
roku 1968, jejichž účastíky byla v době sovět-
ské okupační nadvlády i polská vojska.

kcz

CO - KDY - KDE
Podpora vzdělávání v Moravskoslezském kraji
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje a Ekonomická 
fakulta VŠB -TU Ostrava připravily bezplatný třísemestrální kurz Ekonomika 
a právo v podnikání určený absolventům vysokých škol ekonomického 
zaměření. Zahájen bude v lednu 2007. Absolventi kurzu získají osvědčení 
a budou mít možnost získat titul inženýr postupem na akreditovaný magis-
terský obor na ostravské univerzitě.
Více informací: Markéta Pekaríková, 
tel.: 597 479 330, 
e-mail: m.pekarikova@khkmsk.cz.
www.khkmsk.cz

Projekt Aftercare
Jihočeská hospodářská komora pořádá i v lednu pro zástupce MSP 
s počtem 5-50 zaměstnanců vzdělávací program, jehož cílem je propojit 
teorii s praxí. Semináře např. na témata Řízení lidských zdrojů, Právo nebo 
Marketing v současném tržním prostředí se konají v budově JHK, Husova 
9, České Budějovice. 
Více informací: Barbora Šebestová
sebestova@jhk.cz, tel.: 387 699 312, 608 572 245
www.jhk.cz

Vzdělávací programy pro firmy
OHK Hodonín nabízí rozsáhlé vzdělávací cykly nejrůznějšího oborového 
zaměření – evropské právo, systém řízení jakosti dle normy ISO, konstrukč-
ní systémy CAD-CAM, svařování, obrábění NC a CNC a  jazykové kurzy.
Finanční podpora jednotlivých vzdělávacích aktivit pro konkrétní účastní-
ky dosahuje 75 procent a je určena pro zaměstnavatele i zaměstnance 
malých, středních i velkých firem různého oborového zaměření včetně 
zaměstnanců znevýhodněných věkových kategorií.  
Více informací: www.ohkhodonin.cz, vzdelavani@ohkhodonin.cz 

EKO seminář pro podnikatele
Centrum ekologické výchovy a vzdělávání v Poděbradech ve spolupráci 
s Krajskou hospodářskou komorou zahájilo 5. prosince třemi semináři 
vzdělávání podnikatelů.
Více informací: tel.: 607 190 631, 
cev@ekopodebrady.cz.

Nejlepší živnostník a firma Písecka
Oblastní kancelář Jihočeské hospodářské komory vyhlásila třetí ročník 
soutěže Živnostník Písecka. 
Uzávěrka soutěže je 28. února 2007.
Více informací: OHK Písek, tel.: 382 212 518

Ze života hospodářských komor

S Uherskohradišťskou komorou 
na exotický trh
Vstup firem na netradiční trh v Malajsii je zá-
měrem mezinárodního projektu E.M.E.R.G.E., 
který realizuje Obchodní a hospodářská ko-
mora Uherské Hradiště. Projekt je předurčen 
pro firmy v oboru technologií pro plastový 
průmysl. Malajsie má solidní podnikatelské 
prostředí a s ohledem na blízkost čínské-
ho a indického trhu musí posilovat vlastní 
konkurenceschopnost. Více informací: www.
ohkuh.cz

Jiří Zezulek

Automobilový klastr získá dotace
Krajská hospodářská komora Střední Čechy 
(KHK StČ) podepsala s ministerstvem prů-
myslu a obchodu Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace na projekt Vyhledávání vhodných 
firem pro Automobilový klastr ve Středočes-
kém kraji. Projekt je ze 75 procent financován 
z Evropského fondu regionálního rozvoje 
(ERDF) a státního rozpočtu ČR. Cílem pro-
jektu je stanovit, zda ve Středočeském kraji 
existuje potenciál k založení Automobilového 
klastru a definovat cíle a strategii rozvoje 
klastru. Více informací o projektu najdete na 
www.automotive-cluster.cz.

Vítězslav Kaliba

Inovace mozků do firem 
Propojovat univerzitní výzkum s komerční sfé-
rou se úspěšně daří Obchodní a hospodářské 
komoře Brno. Její nová iniciativa oborových 
setkání firem je postavena na spolupráci 
s VUT Brno a jejími výzkumnými pracovišti. 
Podniky mohou například zadávat diplomové 
práce, nebo již od druhého ročníku spolupra-
covat se studenty, které by jako absolventy 
v budoucnu chtěly získat do svých řad.

Petr Bajer

Sto tisíc korun na ISO
Výraznou částkou až 100 tisíc korun přispěje 
Hospodářská komora hl. m. Prahy malým 
pražským firmám k získání ISO 9001. Certifikát 
jim umožní účastnit se výběrových řízení. ISO 
9001 není mezi malými a středními podniky 
příliš rozšířené. Projekt Komora CERT má za 
cíl zvýšit konkurenceschopnost MSP, a to 
nejen na českém trhu. Více informací na 
www.komorapraha.cz.

Petr Kolbe

Kovohutě Příbram rozjely osvětu
S cílem rozšíření spolupráce se školami z Pří-
brami a okolí představily Kovohutě Příbram 
nástupnická, a.s., zástupcům 19 škol pří-
bramského regionu svůj nový projekt v oblasti 
ekologie, třídění a sběru odpadů. Cílem je mj. 
výchova a přesvědčování mladé generace 
o nutnosti recyklovat. 
Více informací na http://www.kovopb.cz/cz/
skoly_i.html nebo  kovohute@kovopb.cz. 

Miroslav Jarolímek

Rating MSP má své Poradenské centrum
Pro nerozhodné či znalostmi 
o smyslu ratingu „nepolíbené“ 
bylo vytvořeno Poradenské 
a informační centrum pro 
Rating MSP v Hospodářské 
komoře hl. m. Prahy na náměstí Franze Kavky 
7. Malí a střední podnikatelé z celé ČR se zde 
dozvědí,  jak mohou rating využívat pro svůj 
byznys. V současnosti je v České republice 
k dispozici již 74 kontaktních míst, kde mohou 
malé a střední podniky o rating své firmy zažá-
dat. Seznam všech kontaktních míst naleznete 
na www.ratingmsp.cz.

Jiří Svoboda

Workshop Free Zone Ostrava 
V říjnu proběhla v Ostravě mezinárodní kon-

ference Workshop Free Zone Ostrava 2006 
pořádaná provozovatelem prvního svobod-
ného pásma v České republice. Svou náplní 
a tematikou konference průřezově ukázala, 
jaké možnosti a výhody poskytuje svobodné 
pásmo a pro účastníky byla především návo-
dem, jak nastavit ze strategického pohledu 
strukturu obchodu přes svobodné pásmo 
FREE ZONE OSTRAVA, a. s.
Na konferenci vystoupilo mnoho významných 
osobností nejen z České republiky, ale také ze 
zahraničí, především z Ruska a Ukrajiny. 

kcz

Středočeští podnikatelé v Burgundsku
 Krajská Hospodářská komora Střední Če-
chy ve spolupráci s Burgundským zastou-
pením v Praze připravila pro středočeské 
podnikatele z oblasti cestovního ruchu  v 
říjnu studijní cestu do Burgundska. Pro 
účastníky byl připraven zajímavý program 
zahrnující jak řadu přednášek na Regionální 
radě Burgundska (obdoba našeho Krajské-
ho úřadu) či Výboru pro cestovní ruch, tak 
návštěvu informačních center a seznámením 
se s jejich činností a diskuze k  představo-
vanému  hotelovému rezervačnímu systému 
zajišťovaná právě informačními centry ve 
spolupráci s krajem, městy i podnikateli. 
Přínosná byla i  možnost navštívit několik 
hotelů, ubytovacích a restauračních zařízení, 
dozvědět se o jejich fungování a porovnat s 
obdobnými zařízeními u nás. Velkým zpes-
třením byla možnost seznámit se s výsled-
ky několika regionálních projektů přímo v 
reálných podmínkách. Za příklad stojí uvést 
projížďku na kole po  cyklostezkách na jihu 
Burgundska nebo prohlídku a poobědvání 
v zámeckém ubytovacím a školícím zařízení 
v Rully. 

Ivana Chottová

S projektem Komora CERT seznamuje novináře předseda představenstva HKP Petr Kužel, 

vedoucí odboru zahraničí a EU Jan Hauser a odborný garant projektu Komora CERT Petr 

Kolbe (zprava).

Středočeští podnikatelé z oblasti cestovního ruchu na studijní cestě v Burgundsku, kde se 

zúčastnili několika přednášek na místní Regionální radě a Výboru pro cestovní ruch.
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Snahou letošní akce bylo zvýšit povědomí 
české podnikatelské veřejnosti o ochraně 
průmyslového vlastnictví se zaměřením na 
ochranné známky 
a průmyslové vzory. 
Součástí programu 
byly rovněž informace 
z oblasti vymahatel-
nosti práva v disku-
tované oblasti. K dosažení vytyčených cílů 
přispěla vysoká odbornost všech přednáše-
jících a zejména praktické postřehy z jejich 
dlouholeté činnosti. 
Na semináři se představilo několik zajímavých 
přednášejících. První z nich, Etienne Sanz de 
Scedí, zastupující Úřad pro harmonizaci na 
vnitřním trhu (OHIM) sídlící ve španělském 
Alicante, vystoupil se třemi tématy. V úvodním 
se zaměřil na otázky, proč jsou průmyslová 

práva důležitá pro podnikatelské subjekty 
a jaké existují způsoby ochrany průmyslo-
vých práv v rámci EU. V druhé přednášce 

se Dr. Acedo soustředil 
na výhody systému 
ochranných známek 
v EU a celý blok završil 
přiblížením nástrojů 
Společenství k ochra-

ně proti kopírování designu produktů. Blok 
ukončila Mgr. Čičovská z Úřadu průmyslo-
vého vlastnictví s tématem podpory státních 
institucí při ochraně označení na území ČR.
Dále vystoupila Dr. Estelle Derclayevá z Uni-
versity of Nottingham prezentací na téma 
vynucování práv v oblasti průmyslového vlast-
nictví. Během této prezentace měli poslucha-
či jedinečnou možnost dozvědět se několik 
inspirativních příkladů ze sousedních států 

Unie. Následovala poutavá přenáška majora 
španělské policie Luise Vallese Causady, 
vedoucího sekce vyšetřování hospodářské 
kriminality, na téma boj proti pirátství a pa-
dělání výrobků na území Evropské unie. Celý 
informačně velice hodnotný program uzavřela 
zástupkyně Celního úřadu SRN, která účast-
níky seznámila s rolí celních poplatků v boji 
proti pirátství a padělání .
Úctyhodných 125 účastníků mělo jedinečnou 
možnost seznámit se s výhodami registrace 
ochranných známek a designu na evropské 
i světové úrovni a zároveň se jim dostalo 
neocenitelné možnosti prodiskutovat své 
osobní zkušenosti s opravdovými odborníky 
na jednotlivá témata. 

Traian Urban

Foto: archiv CEI 

Problematikou registrace ochranných známek 
a designu se zabývali účastníci říjnového odborného 
semináře spoluorganizovaného Hospodářskou 
komorou ČR, Ministerstvem zahraničních věcí ČR 
a Evropskou komisí TAIEX. Tento seminář navázal na 
loňský úspěšný workshop týkající se problematiky 
průmyslového vlastnictví.
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Postřehy z Bruselu
Díky vysokému schodku veřejných rozpočtů 
v minulých letech, ale nejspíše i v těch příš-
tích, si můžeme prozatím o placení eurem 
v Čechách nechat jenom zdát. Jediným 
důvodem k radosti pro nás může být, že co 
se týče státních financí, jsme na tom lépe 
než třeba Maďarsko. Další zemi, se kterou 
jsme před necelými třemi lety vstupovali do 
Evropské unie, již ale nedoženeme. Slovinci 
budou již od ledna 2007 platit eury. To je 
určitě důvod k zamyšlení nad dalším ekono-
mickým vývojem České republiky.
Takové Bulharsko však řeší jiné problémy 
než Slovinsko, Maďarsko nebo Česko. 
Problémy těchto zemí, ale i Bulharska, které 
se k EU připojí až od ledna 2007, mají však 
stejného jmenovatele - společnou evrop-
skou měnu. Podle evropské legislativy je ná-

zev evropské měny stejný ve všech úředních 
jazycích Evropské unie a zní „euro“. Na tom 
trvá i Evropská centrální banka. Bulharsko 
s tím však má problém. Oficiální bulharský 
název společné evropské měny, který byl 
posvěcený už v roce 1995 i Institutem pro 
bulharský jazyk, je „evro“. 
Do Bruselu proto vyrazila oficiální delegace 
v čele s ministrem pro státní administrati-
vu. V delegaci byli i zástupci bulharského 
ministerstva zahraničí a financí, zástupci 
centra pro překlady a revize a také lingvisté 
z bulharské akademie věd. Výsledek je zatím 
nejasný. Vzhledem k tomu, že Bulharsko má 
podobně jako Řecko odlišnou abecedu, je 
zde určitá šance na úspěch. 
Bulharsko není s tímto lingvistickým problé-
mem výjimkou. Podobně rebelovaly i další 

státy. Mezi nimi Lotyšsko, Malta, Maďarsko 
nebo také Litva. Středomořský ostrov by 
chtěl používat název „ewro“. 
Namísto toho Litva s Maďarskem přišli se 
šibalským řešením. V oficiálních dokumen-
tech budou uvádět oficiální název „euro“, 
ale v běžném užívání budou podporovat 
i používání národních variant názvů jednotné 
evropské měny. Lotyšsko je podle vyjádření 
jeho zástupců z letošního ledna odhodláno 
bránit svoje práva i u Evropského soudního 
dvora.
 

Ondřej Hradil

Autor je zástupce HK ČR v České 
podnikatelské reprezentaci při EU (CEBRE)

Další vzdělávání v oblasti 
evropské integrace stále láká

EU na sebe váže i neziskový sektor

Část kurzu byla věnována pracovním 
příležitostem v institucích a orgánech EU 
v době, kdy jsou již velké konkurzy EPSO 
(European Personnel Selection Office) 
na naplnění nově vzniklých administra-
tivních pozic za námi. Mezi účastníky 
se však objevili zástupci rozličných 
profesí s velmi konkrétní představou 
o možnostech uplatnění svých zkuše-
ností v aparátu EU. Stále více odborníků se 
navíc zajímá o působení ve sférách, které na 
sebe fungování institucí a orgánů EU váže. 
Zde se může jednat jak o neziskový sektor, 
tak o čistě komerčně zaměřené subjekty 
a aktivity. 

Nejvyšší čas pro přípravu na rok 2009

Zatímco v minulosti se podobné akce Centra 
pro evropskou integraci a Euroklubu HK ČR za-
měřovaly zejména na obecné otázky související 

se vstupem České republiky do unie, v součas-
nosti jsou tyto aktivity koncipovány mnohem 
konkrétněji. Právě o takto pojaté další vzdělává-
ní v oblastech vztahů České republiky a EU je 
totiž velký zájem. Jmenujme kupříkladu oblasti, 
jako je činnost malých a středních podniků na 

jednotném vnitřním trhu, čerpání evropských 
fondů či obsáhlá problematika dynamicky se 
vyvíjející evropské legislativy. Rovněž pokračující 
školení zástupců státní správy a samosprávy je 
nezbytným předpokladem pro úspěšné půso-

bení České republiky v rámci společen-
ství, které se zcela jistě projeví i na kul-
tivaci českého právně-podnikatelského 
prostředí. Hospodářská komora si je 
toho dobře vědoma a aktivity v oblasti 
dalšího vzdělávání patří k jejím priori-

tám. Konkrétně v oblasti evropské integrace 
je přitom nejvyšší čas zaměřit se i na přípravu 
předsednictví České republiky v Evropské radě 
v první polovině roku 2009. 

Jana Moravcová

Foto: Ablestock

V listopadu byl významným hostem na 
setkání Euroklubu HK ČR ředitel Liberálního 
institutu Miroslav Ševčík, který zde pohovořil 
na téma „Současná ekonomická situace 
v ČR a perspektiva zavedení eura v českém 
hospodářství“. Na další zajímavé osobnosti 
se můžete těšit při následujících konferen-
cích Euroklubu.

Foto: Táňa Švrčková

Součástí programu byly 
rovněž informace z oblasti 

vymahatelnosti práva.  

Stále více odborníků se navíc zajímá 
o působení ve sférách, které na sebe 
fungování institucí a orgánů EU váže.

Registrace 
ochranných známek 
a boj proti padělání

Centrum pro evropskou integraci Hospodářské komory ČR uspořádalo 
začátkem listopadu další z řady školení týkajících se fungování procesů 
integrace do Evropské unie. Účastníci kurzu měli možnost vyslechnout projevy 
špičkových odborníků tematicky zaměřené například na fungování jednotného 
vnitřního trhu, hospodářskou a měnovou unii či aktuální otázky směřování EU 
s důrazem na zájmy České republiky.

Seminář probíhal stejně jako loni v prostorách 

ministerstva zahraničních věcí v příjemném prostředí 

Černínského paláce.



str. 28 prosinec 06 str. 29 prosinec 06

8%

9%

21%

3%

0%

59%

71 5

221

29

68

18

96

06

95

15

32

12

02

91

41

9

9

7

6

5

3

1

1

1

1

1

0 50 100 051 02 0

INTEGRACE V EU

Eurostat: fakta a čísla
PODNIKEJTE S OTEVŘENÝMI DATY VYDÁVANÝMI STATISTICKÝM 
ÚŘADEM EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (EUROSTAT).
ZDROJEM VYBRANÝCH ÚDAJŮ JE WWW.CEBRE.CZ.

Prognóza pro léta 2006 až 2008: trvalý 
růst i klesající nezaměstnanost
Podle podzimních hospodářských pro-
gnóz Evropské komise se předpokládá, že 
hospodářský růst v Evropské unii v roce 
2006 dosáhne 2,8 % a v eurozóně 2,6 %, 
což představuje navýšení oproti roku 2005, 
které činilo v EU 1,7 % a v eurozóně 1,4 %. 

Evropané jsou připraveni na výzvy trhu 
práce
Podle průzkumu Evropské komise se 
většina Evropanů dívá kladně na úlohu EU 
v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí. 
Tři ze čtyř dotázaných navíc uvedli, že 
Evropská unie má příznivý dopad na přístup 
ke vzdělávání a zvyšování kvalifikace a na 
tvorbu pracovních míst a nezaměstnanost. 
Výsledky průzkumu rovněž ukazují, že velká 
většina evropských pracovníků (84 %) se 
neobává, že by v blízké budoucnosti přišla 
o místo.

Výdaje na sociální zabezpečení v EU
V roce 2003 dosáhly výdaje na sociální 
ochranu 28 % HDP EU. Nejvyšší výda-
je mělo Švédsko (33,5 %), Dánsko (30,9 

%) a Německo (30,2 %), nejnižší naopak 
Estonsko a Lotyšsko (13,4 %). Podíl těchto 
výdajů na HDP v ČR činil 20,1 %. 

Neuspokojivé naplňování závazků 
z Kjóta zeměmi EU-15 
Evropská komise vydala projekci pro na-
plňování cílů snižování emisí skleníkových 
plynů za staré i nové členské státy. EU-15 
se zavázala zredukovat emise v období 
2008–2012 o 8 % v porovnání s výchozím 
stavem z roku 1990. Tato projekce ukazuje, 
že pokud by staré členské státy uplatňovaly 
až do roku 2010 stávající legislativu, snížily 
by emise pouze o 0,6 %. V případě, že im-
plementují opatření již dohodnutá na úrovni 

EU, bude toto snížení činit 4,6 %. Deset 
zemí dále plánuje využít nákup emisních 
kreditů (povolenek) ze třetích zemí. 

Dlouhodobá udržitelnost veřejných 
financí
Podle Komise je v dlouhodobém výhledu 
(do roku 2050) podstatné především vyřešit 
problém stárnoucí populace v celé Evropě. 
Aby se veřejné rozpočty s tímto břemenem 
dokázaly vyrovnat, je zapotřebí se na to při-
pravovat již nyní. Klíčem je vyrovnané fiskální 
hospodaření. V případě dobré fiskální disciplí-
ny a vyrovnaných rozpočtů Komise odhaduje, 
že se vlivem stárnoucí populace do roku 2050 
zvýší veřejný dluh z dnešních 63 % na 80 % 
HDP. V případě špatné fiskální disciplíny však 
hrozí jeho raketový růst až na 200 % HDP. 
Komise také posuzovala udržitelnost veřejných 
financí v jednotlivých zemích. Ty rozdělila do 
tří kategorií. Do té nejvíce rizikové patří kromě 
České republiky např. i Maďarsko, Portugalsko 
a Řecko. Do kategorie středně rizikové patří 
většina zemí EU, namátkou Velká Británie, 
Německo, Francie, Irsko. Do kategorie zemí 
s nízkým rizikem patří Rakousko, Finsko, 
Estonsko nebo Polsko. 

Přeshraniční obstavení bankovního 
účtu 
Evropská komise přijala Zelenou kni-
hu o zlepšení efektivity vymahatelnosti 
soudních rozhodnutí v EU: obstavení 
bankovních účtů. Do současné doby 
platí, že soudní příkaz poté, co byl uznán 
vymahatelným v jiném členském státě, 
zůstává pouze záležitostí národního práva. 
Neexistuje proto rychlý způsob, jak zabránit 
dlužníkům v jiném členském státě, aby své 
peníze na účtu nepřesunuli jinam. Evropská 
komise proto zvažuje zavedení Evropského 
řízení pro obstavení bankovních účtů, které 
by věřitelům disponujícím soudním roz-
hodnutím umožnilo rychlou reakci vedoucí 
k zmrazení účtu dlužníka. Připomínky k ná-
vrhům obsaženým v zelené knize je možné 
posílat do 31. března 2007. 

Více informací: 
http://ec.europa.eu/justice_home/news/
consulting_public/news_consulting_pub-
lic_en.htm 

Mobilita pacientů v rámci EU
Evropská unie otevřela veřejnou konzultaci 
k otázce mobility pacientů v rámci Evrop-
ské unie. Konzultace se zaměřuje na čtyři 
klíčové oblasti:
•  Větší právní jistota pro usnadnění mobi-

lity pacientů v přeshraničním kontextu 
– podmínky pro schvalování a proplácení 
lékařské péče v jiném členském státu.

•  Oblasti, kde EU může podpořit členské 
státy – např. sítě referenčních center, 
potenciál pro inovace ve zdravotnictví.

•  Jakým způsobem postupovat v této ob-
lasti – používat závazné právní instrumen-

ty, dobrovolnou harmonizaci, apod.
•  Dopad využívání zdravotních služeb v ji-

ných členských státech na přístupnost, 
kvalitu a finanční udržitelnost zdravotních 
systémů vysílajících a přijímajících zemí.

Uzávěrka veřejné konzultace je 31. ledna 
2007. Na základě výsledků veřejné kon-
zultace plánuje Komise v průběhu 2007 
navrhnout příslušná opatření. 
Další informace: http://ec.europa.eu/he-
alth-eu/care_for_me/mobility_in_europe/in-
dex_en.htm 
http://europa.eu.int/rapid/pressRelease-
sAction.do?reference=IP/06/1267&for-
mat=HTML&aged=0&language=EN&gui-
Language=en 

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

Vývoj komor v evropských zemích 
Hospodářská komora ČR má ze všech komor s dobrovolným 
členstvím nejvíce místních zastoupení v EU 

Ve své prezentaci pro delegaci ředitelů KHK a představitelů 
odborů úřadu HK ČR, která byla v říjnu v Bruselu na studijní 
cestě, se zástupce generálního tajemníka Asociace evropských 
obchodních komor Eurochambres Paul Skehan zaměřil na 
tendence současného vývoje komorového hnutí v EU.

Česko mezi Francií a Německem
Statistická čísla o 45 národních komorách sdru-
žených v Eurochambres jsou skutečně překvapi-
vá. Ve 25 zemích EU a ostatních státech Evropy, 
Turecku, zakavkazských republikách a Izraeli je 
sdruženo 1788 obchodních komor s 19,4 milionu 
členských firem se 120 miliony zaměstnanců; 
99,5 % členů komor tvoří malé a střední podniky 
převážně s méně než 50 zaměstnanci. Nejvíce 
místních komor je přirozeně v zemích s povinným 
členstvím – ve Francii (175), Itálii či ve Španělsku, 
hned po těchto státech však následuje Česká 
republika, kde máme sice členství nepovinné, 
ale je zde evidováno 86 místních, regionálních 
a krajských komor.

Méně komor, více členů
Převládajícím trendem v současné Evropě 
je proces slučování komor cestou akredita-
ce nebo certifikace do větších celků. Takový 
proces probíhá například ve Velké Británii, kde 
komora, která chce být uznávána jako součást 
British Chambers of Commerce, musí splňovat 
centrálně stanovená kritéria, jakými jsou počet 
členů, rozsah a kvalita poskytovaných služeb, 
účast na celostátních projektech aj. Paul Skehan 
působil řadu let jako generální ředitel Irské ob-
chodní komory, která se rovněž vyznačuje velkou 
roztříštěností (60 místních komor), takže má 
v tomto směru velké zkušenosti. Řekl, že hlavním 
kritériem, zda místní komora pracuje dobře, nebo 
ne, je počet jejích členů, který, pokud neroste, 
signifikuje, že podnikatelé v ní nevidí nástroj pro 
prosazování svých zájmů. 

Eurochambres čerpá zkušenosti 
z celého světa
Ze setkání vyplynulo, že do dnešní strategie Euro-
chambres spadají tři hlavní cíle: více politického 
působení, více viditelnosti, více udržitelných 
projektů s jasnějším propojením s politickými 
agendami. Pro rok 2007 byl navíc v Soluni 
přijat manifest kladoucí důraz např. na podporu 
vytváření, rozvoje a převodu podniků či výchovy, 
vzdělávání a učňovského školství aj. Na evropské 
úrovni se komora Eurochambres soustředí 
zejména na Lisabonskou agendu, kde zaují-
má stanoviska na základě širokých konzultací, 
do kterých se zapojují členské komory a jejich 
prostřednictvím členské firmy. Ukázkou vlastní 

konzultační iniciativy je každoroční Evropský hos-
podářský průzkum, kterého se v letošním roce 
účastní rovněž HK ČR. Jeho výsledky budou 
slavnostně vyhlášeny počátkem prosince 2006 
v Bruselu. Jsou velmi reprezentativním porovná-
ním ekonomického vývoje firem ve 25 členských 
státech EU. Možností, jak využít členství HK ČR 
v Eurochambres, je mnoho. Musíme se přede-
vším naučit využívat kolektivní zkušenosti komor, 

inspirovat se úspěšnými příklady komorových 
aktivit (Best Practices). Zájemcům doporučujeme 
pravidelně sledovat domovské stránky 
www.eurochambres.eu. Návštěva Eurochambres 
patřila mezi nejužitečnější a nejzajímavější body 
programu pobytu komorových činitelů v Bruselu.

Ivan Voleš,

ředitel zahraničního odboru HK ČR 

INTEGRACE V EU
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PREZENTACE ODĚVNÍHO PRŮMYSLU Z ČR 
PROSTŘEDNICTVÍM AGENTURY CZECHTRADE NA AKCI 
CPH VISION – THE FASHION FAIR 
7. – 11. 2. 2007 Kodaň, Dánsko
Obor: módní průmysl

PREZENTACE PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY 
PROSTŘEDNICTVÍM CZECHTRADE NA VELETRHU 
„LEGNO E EDILIZIA 2007”
15. 2. – 18. 2. 2007 Verona, Itálie
Obor: dřevařský průmysl

PREZENTACE STROJÍRENSKÉHO PRŮMYSLU Z ČR V MEXIKU
6. 3. – 9. 3. 2007 Mexico City, Mexico
Obor: obráběcí a tvářecí stroje

„PREZENTACE PRŮMYSLU Z ČR PROSTŘEDNICTVÍM 
CZECHTRADE NA AKCI AAHAR 2007“
8. 3. – 12. 3. 2007 New Delhi, Indie
Obor: technologie hotelového a restauračního vybavení a zařízení 

PREZENTACE PRŮMYSLU DODÁVEK PRO NÁBYTKÁŘSKÝ 
PRŮMYSL Z ČR PROSTŘEDNICTVÍM CZECHTRADE NA 
VELETRHU „MATERIALS AND FUNCTIONS“
22. 3. – 23. 3. 2007 Jönköping, Švédsko
Obor: nábytkářský průmysl

Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
Dittrichova 21
128 01 Praha 2
tel.: 224 907 500
fax: 224 907 503 
email: info@czechtrade.cz

www.czechtrade.cz

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU

   S NÁMI
          NAPNETE

      PLACHTY!

VÝZVA: AGENTURA CZECHTRADE VYZÝVÁ 
PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY SE SÍDLEM V ČR, ABY 

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O PREZENTACI NA NÍŽE 
UVEDENÝCH AKCÍCH KONTAKTOVALY CZECHTRADE.

ZAHRANIČÍ

Vítězové 9. ročníku 
Exportní ceny DHL

Vítězem Exportní ceny DHL v kategorii 
Střední firma (pro společnosti s ročním ob-
ratem do 1,5 miliardy Kč a do 250 zaměst-
nanců) se stala inženýrsko-dodavatelská 
společnost AUTEL, a.s. z Třince. AUTEL 
zajišťuje komplexní řešení individuálních 
požadavků zákazníků a poskytuje služby 
a dodávky nejmodernějších technologií 
v oblastech technologický silnoproud, polní 
instrumentace, řídicí systémy, optimalizace 
a výrobní informační systémy. Společnost 
AUTEL meziročně zvýšila export téměř 
čtyřikrát, přičemž největší část jejího vývozu 
směřuje do Polska. Vítězem Exportní ceny 
DHL v kategorii Malá firma (pro společnosti 
s ročním obratem do 300 milionů Kč a do 
50 zaměstnanců) se stala společnost SIGA, 
a.s. ze Zlína, která se zabývá výrobou a ob-
chodem v oblasti spotřební a průmyslové 
chemie. Společnost SIGA, a.s. meziročně 
zvýšila export dvanáctkrát. 
Vítězem Exportní ceny DHL v kategorii Ex-
portér teritoria - Rusko se stala společnost 
INCO engineering, s.r.o. z Chotěboře, která 

je dodavatelem nové generace těžních strojů 
a širokého sortimentu zařízení pro hlubinnou 
těžbu. Vítězem Exportní ceny DHL v katego-
rii Moravskoslezský kraj se stala společnost 
AUTEL, a.s. z Třince.
Vítězem Exportní ceny DHL v kategorii Nej-
úspěšnější klient CzechTrade se stala spo-
lečnost BIOMAC Ing. Černý, s.r.o. z Uničova, 
která se zabývá výrobou a prodejem biopa-
liv. Meziročně zvýšila export téměř dvakrát 
a jejím největším odbytištěm je Rakousko.
Celkový obrat 184 soutěžících firem dosáhl 
téměř 52 miliard Kč a celkový export 24 mili-
ard Kč. Stejně jako nad předchozími ročníky 
i nad tím letošním převzala záštitu vládní 
agentura CzechTrade. Hodnoticím kritériem 
exportérů přihlášených do soutěže je index 
počítaný jako násobek meziročního růstu 
exportu a podílu exportu na obratu. Vývoz 
firem je posuzován za období od roku 2004 
do roku 2005.

kcz

Foto: Pavel Průcha

Soutěž pro malé a střední exportéry, Exportní cena DHL, zná vítěze 
9. ročníku. Letos poprvé se soutěžilo v pěti nových kategoriích - Střední 
firma, Malá firma, Exportér teritoria - Rusko, Exportér regionu - Morav-
skoslezský kraj a Nejúspěšnější klient CzechTrade. Důvodem inovace 
soutěže byla snaha zpřístupnit ji širšímu okruhu českých podnikatelů.

Vyhlášení výsledků 9. ročníku Exportní ceny DHL

moderoval charismatický Tomáš Hanák.

Úspěšná podnikatelská 
mise do Barcelony

Hospodářská komora ČR v říjnu připravila podnikatelskou misi 
do Barcelony. Pod záštitou Česko-španělského podnikatelského 
fóra se tam setkalo přes šedesát zástupců obou států.

České barvy „hájili“ představitelé mnoha oborů 
včetně  hutnictví, výrobců elektrotechniky, 
dopravců či poskytovatelů služeb IT. Každý si 
jako cennou trofej z jednání odnášel alespoň 
čtyři kontakty na španělské podnikatelské 
subjekty, avšak mezi další cíle celého setkání 
patřilo i zprostředkování přímých vazeb do 

třetích zemí. Současně se v průběhu mise 
uskutečnilo zasedání Česko-španělského eko-
nomického výboru za účasti předsedů obou 
institucí, Březiny a Urturiho, na němž bylo kro-
mě analýzy vzájemné ekonomické spolupráce 
dohodnuto zejména konání dalšího kongresu 
v Praze a to v první polovině roku 2007. Mimo 

jiné se budou realizovat jak semináře s pře-
dáním španělských zkušeností s čerpáním 
z evropských fondů, tak proběhnou bilaterální 
jednání firem o spolupráci v oblasti infrastruk-
tury a telekomunikací. 

Nataša Pospíšilová

 Nejúspěšnější klient CzechTrade Zdeněk Černý ze 

společnosti BIOMAC Ing. Černý, s. r. o.
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13. sympozium 
EDI (FACT a eB)

Praxe elektronické komunikace 
v obchodních vztazích, sympozium 
se bude konat ve dnech 12. a 13. 
dubna 2007 v kongresovém centru 
hotelu Olympik v Praze.
Pořadatelé sympozia Hospodář-
ská komora České republiky spo-
lu s Ministerstvem průmyslu a ob-
chodu ČR a Českou společností 
pro systémovou integraci vás 
zvou ke spolupráci na programu 
13. sympozia EDI(FACT a eB) 
– Praxe elektronické komunikace 
v obchodních vztazích.

Sympozium je určeno:

–  vlastníkům a manažerům ma-
lých i velkých podniků a insti-
tucí, kteří usilují o zvýšení efek-
tivnosti své činnosti zaváděním 
elektronické komunikace,

– ICT manažerům a odborníkům,
– dodavatelům ICT,
–  pedagogům, kteří chtějí do vý-

uky zahrnout nejnovější trendy 
aplikací ICT,

–  každému, kdo se zajímá o pro-
gresivní metody v obchodování.

Jednacím jazykem bude čeština 
a slovenština, výjimečně u hostů 
z ciziny angličtina.

Je třeba, aby navrhované příspěv-
ky odpovídaly některému z dále 
uvedených programových bloků.

Zaměření programových 
bloků

1.  Podpora e-komunikace v ob-
chodních vztazích s veřejnou 
správou.

2.  Elektronická komunikace 
v procedurách komerční 
transakce.

3.  Nové formy EDI (výměna po-
čítačově čitelných dat ve vzá-
jemně dohodnutém formátu)

4.  E-banking jako důvěryhodná 

komunikační platforma.
5. Sdílení a uchovávání dat.
6.  Standardy pro usnadňování 

obchodu.
7.  Jednotná evropská identifi-

kace firem pro elektronické 
transakce.

8.  Komplexní řešení obchodních 
procesů B2B (case studies).

Informace pro autory

Po zaslání příspěvku obdrží jeho 
autor do 15. ledna 2007 od ga-
ranta bloku vyjádření k abstraktu 
s případnými bližšími informa-
cemi. Do 30. března 2007 zašle 
autor na adresu fitpro@komora.
cz finální příspěvek ve formátu 
PowerPoint tak, jak bude promí-
tán při jeho přednášce.

Pořadatelé sympozia si vyhrazují 
právo publikovat zaslané příspěv-
ky nebo jejich části v materiálech 
souvisejících se sympoziem (ve 
sborníku, CD, tiskové informaci 
apod.).

Autoři příspěvků, příp. jeden ze 
spoluautorů, jsou osvobozeni 
z vložného na sympozium.

Sekretariát sympozia:
Hospodářská komora ČR sekre-
tariát FITPRO
Freyova 27, 190 00 Praha 9
tel. 296 646 403 
fax 296 646 353
e-mail fitpro@komora.cz

Mediálním partnerem sympo-
zia je komora.cz

I-tech konference 
o technologickém právu
Téměř 300 právních expertů 
z více než třiceti zemí světa se 
6. a 7. listopadu v Praze zúčast-
nilo výročního Evropského kon-
gresu technologického práva. 
Jednali zde o nejaktuálnějších 
otázkách globálního technologic-
kého práva a telekomunikací. 

Náplní kongresu byl například elektronický obchod, duševní vlast-
nictví, ochrana a zabezpečení dat, způsoby outsourcingu, ochrana 
osobních údajů, otevřené zdroje a elektronické uzavírání smluv.

Nabízet efektivní a spolehlivá řešení

International Technology Law Association (ItechLaw) vznikla před 
35 lety a byla první organizací technologických právníků na světě. 
Nyní má mnoho set členů z více než 65 zemí. Počátkem roku byl 
jmenován viceprezidentem celosvětové profesní organizace ItechLaw 
specialista v oblasti technologického práva, rozhodce Enrique Batalla 
(62). Při zahájení zvlášť organizované tiskové konference obdržel 
Batalla jako upomínku prvního rozhodnutí ve sporu o doménu .eu 
z rukou předsedy rozhodčího soudu Bohuslava Kleina čestný diplom. 
Předání se zúčastnil Víctor Sáez, zástupce Evropské komise odpo-
vědný za zavedení a rozvoj domén .eu. „Je mi ctí, že jsem byl takto 
vyznamenán rozhodčím soudem a že jsem mohl přispět k efektivní-
mu a spravedlivému řešení sporů o domény .eu,“ řekl Enrique Batalla.

Rozhodování sporů online

Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR byl vybrán Evropskou komisí 
a správcem domény .eu EURidem jako jediné rozhodčí centrum 
pro řešení sporů o tuto doménu, která je v současnosti šestou resp. 
sedmou nejúspěšnější na světě a obsahuje přes 2 miliony regis-
trací. První rozhodnutí týkající se domén .eu rozhodl Batalla letos 
v dubnu. Od té doby vydal rozhodčí soud v rámci rychlé a efektivní 
administrace více než 350 rozhodnutí z celkového počtu necelých 
670 podaných žalob. Více než polovina vyřízených sporů svědčí 
o tom, že je rozhodčí řízení, které zajišťuje téměř 150 rozhodců po 
celém světě online, mnohem rychlejší a pružnější než řešení sporů 
před obecnými soudy. 
Více informací na www.itechlaw.org. 

tš

s využitím tiskové zprávy ItechLaw
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Vývozní aliance

Proniknout na zahraniční trh a udržet se tam není jednoduché. Cesta 
ke zvýšení českého exportu vede přes slučování a vytváření exportních 
partnerství. Jednou z možných cest k úspěchu českých malých a střed-
ních firem na náročných zahraničních trzích jsou exportní aliance.

Jedná se o teritoriální koncentraci vzájemně 
spolupracujících firem, dodavatelů a vládních 
agentur. Důležitá je role aliancí jako hnacího 
motoru místního a regionálního rozvoje. Platí 
to především ve světě, kde se sdružené firmy 
významně podílejí na národním exportu. 
České firmy nejsou zatím spolupráci příliš 
nakloněny. Nedůvěra však není na místě; 
úspěšné příklady ze světa dokazují, že vytvo-
ření aliance znamená pro zúčastněné přínos. 
Vyjmenujme hlavní výhody, jako je snazší 
proniknutí na zahraniční trhy, snížení nákla-
dů, růst inovací a specializace na výrobky 
a služby s nejvyšší přidanou hodnotou. Navíc: 
fungující spolupráce má pozitivní dopad na 
ekonomiku celého státu.

Úspěch spočívá ve spojenectví

Firma může mít na domácím trhu sebelepší 
pozici, ale to ještě nezaručuje kladné přijetí 
jejích výrobků v cizině. Aby se prosadila, má 
firma možnost vytvořit alianci, která bude 
reprezentovat ekonomiku země v daném 
průmyslovém odvětví. Vytváření vývoz-
ních aliancí, tedy specializovaných skupin 
v jednotlivých odvětvích, podporuje agentura 
CzechTrade. Malé společnosti se tak mohou 
na mezinárodních akcích představit jako 
součást větších a významnějších skupin. 
Pod značkou aliance si její členové vyměňují 
zkušenosti a znalosti, společně se prezentují 
v zahraničí a využívají zdrojů, na které by jako 
jednotlivci nedosáhli. A navíc vystupování 
pod záštitou vládní agentury CzechTrade 
a ministerstva průmyslu a obchodu zvyšuje 
důvěru ve společnost a její prestiž. Příkladem 
perspektivní spolupráce u nás je úspěch 

nového sdružení českých oděvních tvůrců 
Fashion Point Alliance, které spojilo své síly 
k vývozu české módy do světa. Aliance letos 
pomohla zviditelnit českou módu v Haagu, 
New Yorku i v Paříži. „Mám radost z naší ali-
anční spolupráce, která všem prospěje doma 
i v zahraničí,“ říká členka aliance návrhářka 
Helena Fejková.

Služby CzechTrade

Prezentace nazvaná Strategie CzechTrade 
jako jediná poskytuje služby českým firmám. 
Druhů služeb je několik: vzdělávání, infor-
mace, prezentace v zahraničí, marketing. 
Nejzajímavější jsou služby zahraničních 
kanceláří, kterých je k dnešku 32. „Máme 
dvě kanceláře v Číně a na konci roku ote-
vřeme další tři v Dubaji, ve Vietnamu a dru-
hou kancelář v Indii,“ říká generální ředitel 
agentury CzechTrade Ivan Jukl. Projekty se 
soustředí na rozvojovou činnost od napro-
stých začátečníků (spousta podniků chce 
vyvážet, ovšem neví jak na to) až po firmy, 
které mají předpoklady, jazykově vybavené lidi 
i vyjasněné priority produktu. Chtějí si vybírat 
trh, chtějí vstoupit na trh. Těm začínajícím se 
snaží prodávat know-how.

Mapa exportních příležitostí

Produkt nazývaný Mapa exportních příležitos-
tí se týká klientů, kteří už za sebou mají první 
export, cítí v oboru určitou příležitost a chtějí 
podobný přístup zopakovat i v jiných zemích. 
Projekt je propagován na portálu Business-
info.cz. Paralelně CzechTrade plánuje i druhý 
projekt. Stahuje z celého světa, z ambasád 

i ze svých kanceláří informace o poptávkách 
v různých teritoriích. „Podařilo se nám vytvořit 
uživatelsko-přátelské prostředí. Například 
jsme zjistili 107 poptávek z Alžírska v oblasti 
strojů a mechanických zařízení,“ říká Jukl.

Další novinka je pro tu část exportérů či firem, 
kteří na export ještě nejsou tolik připraveni. 
Projekt běží v zemích především Evropské 
unie a jedná se o interaktivní test exportní 
připravenosti. Zaměřený je na to, aby byl ur-
čitým rozcestníkem služeb státu, v čem může 
firmě pomoci v daných oblastech.

„Čím víc budeme mít odpovědí do tohoto 
testu, tím si každá z firem může odpovědět 
na otázku, kde stojí mezi ostatními. Tento 
produkt jsme dosud dělali s dvaceti třiceti 
podniky, je to věc živá. Zatím jsme dotazník 
pustili se zaměřením na zboží. Připravuje-
me pokračování se zaměřením na služby,“ 
vysvětluje Jukl.

Jak se exportuje?

Řečnická otázka. Není na to žádná obecná 
odpověď. Cesta k proniknutí na zahraniční trh 
nevede shora, základem je důkladná příprava 
vedoucích firem v regionu. Musí se vycházet 
od každé osobnosti dané organizace – na zá-
kladě její vybavenosti, jejího know-how. Bez 
vlastní pečlivé přípravy bilaterálních projektů 
a spolupráce mezi mezinárodními organi-
zacemi si nelze žádnou důležitou exportní 
zakázku vůbec představit. Více informací na 
www.exportniklub.cz.

kcz

Foto: Ablestock
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 Dámské kabelky a pánské aktovky, plánovací systémy, nebo řada novi-
nek cestovního či sportovního použití udělají radost díky svému designu 
i praktičnosti. Překvapí netradiční barevností a nově také nejmoderněj-
šími high-tech materiály, ať již na bázi nylonu nebo kevlarových vláken. 
Pokud je mezi vašimi blízkými manažer nebo student, jistě ocení dárek 
v různorodých variantách plánovacího systému ADK. Jestli si potrpí na 
luxusní, spíše tradiční zpracování, provedené do nejmenších detailů, 
hledejme v řadě Exklusive Collection. Fandí-li modernějšímu designu, 
sáhněme po Trendy Collection. Oběma je společné, že  vnitřní formuláře 
odrážejí nejmodernější poznatky psychologie, a tak pomohou uživateli 
nejen organizovat čas, ale také lépe poznat sebe sama. 
Pokud má být jako překvapení pod vánočním stromečkem kožená 

dámská kabelka nebo pánská aktovka, pak vhodné tipy nabízí kolekce 
Lady Line nebo Country Line. Všechny modely pro muže harmonicky 
spojují klasický vzhled s moderními trendy. Působí jednoduše a zaujmou 
propracovaností do nejmenších detailů. V kolekci dámských kabelek 
si vybere  kterákoli z žen. Některé se hodí víc do společnosti, jiné do 
práce a další třeba na nákupy nebo pro volný čas. Většina kabelek už 
není jen tradičně hnědá nebo černá, ale i červená, bílá, ořechová, bordó 
nebo ledové barvy. Lze je doplnit i peněženkami ve stejné barevnosti.

Podzimní sortiment ADK vychází poprvé vstříc i těm, kteří si nepotrpí 
na klasickou koženou galanterii. Zcela nová řada Cordura Office je totiž 
zhotovená ze značkového materiálu na bázi textilie, odolné proti vodě, 
vlhkosti i mechanickému oděru. Jde o ucelenou kolekci cestovních 
zavazadel, tašek na notebook a dalších doplňků,  které jsou velmi lehké 
a také moderně barevné. 

kcz

STYL

Vánoční dárky pro fandy elektroniky
Pár tIpů pro ty, kteří nechávají nakupování dárků pro své blízké na poslední 
chvíli. Novinky spotřební elektroniky patří už tradičně mezi nejžádanější sorti-
ment, přinášíme neotřelé nápady, kterými se můžete nechat inspirovat.

Bandai WI-FI robot
Pokud jste hračičkové a milovníci 
robotů, znáte jistě Robosapiena, 
Roboraptora nebo umělého pejska 
I-Cybie (např. www.funstore.cz). 
Tenhle robůtek je něco docela jiné-
ho. Necelý kilogram vážící postavič-
ka s webovou kamerou se pomocí 

wi-fi spojení pohybuje, kam ji svým počítačem pošlete. A posílá 
vám o své cestě obrázkové zprávy. Užasná zábava pro všechny 
voyeury. Robot vydrží jezdit po bytě skoro 3 hodiny a přitom se 
zdárně vyhýbá rohům a jiným bariérám. Na cestě je voděvzdor-
ná verze – asi do sprch na společných kolejích. Ani to šmírování 
už není, co bývalo.

Multimediální kamerky bez kazet
Pokud chcete potěšit rodinu novou 
videokamerou, sáhněte po někte-
rém modelu nejnovější generace, 
takovém, který se obejde bez kazet. 
Nahrává na flashdisc, takže video se 
výborně zpracovává. Prakticky bez 
ztráty kvality jej stáhnete do počáta-
če a můžete stříhat. 

Samozřejmostí jsou další přidružené funkce – fotoaparát, dik-
tafon, přehrávač mp3 apod. Především se ale jedná o vysoce 
kvalitní, špičkové kamery. A např. multimediální přístroj Panaso-
nic SV-AV50 váží jenom 103 gramů. To v ruce ani necítíte. Tak 
neváhejte a točte. 

Domácí golfový simulátor
Odehrajete všech 18 jamek na 
St’Andrews a major vás nevykáže 
pro pomalou hru. Druhý den se 
přesunete za oceán na některý 
z turnajů PGA. Když se vám hřiště 
nelíbí, prostě hrajete jiné. V teple 
svého obyváku nebo zimní zahra-
dy. Skvělá zábava pro celou rodi-
nu. Zpestření obchodních jednání. 
Návštěvy přátel budete očekávat 
s nadšením. Ať si venku řádí ladov-
ská zima! Až se pak jaro zeptá, jak 
jste na tom se svým švihem, klidně 
vezměte do ruky driver a ukažte, 
že jste pilně trénovali. 

Tento domácí golfový simulátor obsahuje kvalitní podložku, 
míček svisle zavěšený na senzorickém rameni a počítačový 
software s podporou Windows XP, Me, 2000 nebo 98. Ideální 
je přenášet obraz na velkoplošnou projekci, ale není to nutné. 
Zvolíte si jedno z osmnácti nejznámějších světových hřišť. 
Z begu vyberete hůl. (Pochopitelně vlastní, hole nejsou součás-
tí dodávky, ostatně, jak jinak za 189,95 dolarů). Postavíte se 
na odpaliště (za podložku), nastavíte si výšku zavěšení míčku 
(simuluje tyčkování) a odpálíte. Počítač zaznamená a vyhodnotí 
rychlost a směr úderu a realisticky ve 3D sleduje pohyb vašeho 
míčku. Ach ne, voda! Skuteční nebo virtuální spoluhráči se baví 
na váš účet. A co teprve virtuální bunkry! Grrr...Fakt zábava!

Disco kostka pro iPod
Tahle výstřední barevná kostka 
promění váš domácí večírek v dis-
kotéku, o jaké jste vždycky snili. 
„Zaparkujte“ svůj iPod do její náru-
če a už se rozbíhá zběsilá barevná 
hudba podle rytmů vaší nahrávky. 
Začíná opravdová horečka sobotní 
noci. Vzpomínáte? Že jste tehdy 
ještě nebyli na světě? Tak to tedy 
MUSÍTE zažít teď. Pozor, zhasíná-
me a jedem! 

Plovoucí rádio – kačenka 
Vypadá jako kačenka, se kterou jsme 
si všichni hrávali ve vaně. Jen natáčení 
hlavičky řídí hlasitost, ocásek řídí šířku 
pásma a na křidélkách si ladíte stanice. 
Absolutně voděvzdorná, na tři tužkové 
baterie. Za necelé čtyři dolary a tolik 
radosti! Jen kdyby nebyla růžová... 

Budík AXBO
Výborným vánočním dárkem pro 
celou vaši rodinu může být elek-
tronický budík AXBO. Znáte ten 
pocit, že se ráno probudíte a už 
to nějak není ono? Bolí vás hlava, 
jste unavení, jako byste vlastně ani 
nespali. Člověk ve spánku prochází 

různými fázemi, a tak se může stát, že přesně před zazvoněním 
budíku takzvaně „zaberete“. Dostanete se do hluboké fáze 
spánku a probuzení je pak násilné, takže se nazávisle na tom, 
jak dlouho jste spali, cítíte unavení a neodpočatí. Budík AXBO 
je výsledkem devítiletého vývoje, na kterém se podíleli odbor-
níci ze Střediska pro výzkum spánku Siesta Group. Součástí 
budíku je návlek na ruku, který obsahuje pohybové čidlo. 
Nastavíte si buzení na 7 hodin plus minus 10 minut. Podle 
signálů čidla budík vyhodnotí, ve které spánkové fázi se právě 
nacházíte, a podle toho vás probudí. Nebo příhodnou fázi 
nenalezne a probudí vás v 7.10 . Stane-li se častěji, že se „ne-
trefíte“ do budicí fáze, je načase uvažovat o změně životního 
rytmu – chodit spát dříve, ale možná i později. Však on vás to 
ten budík už naučí! 

Inspirace v podobě 
nejnovější kolekce ADK 

Aktovka MENTON
•  Menší, jednoduše elegantní 

aktovka pro muže i ženy
• Rozměry 37x30x9cm
•  Kůže v kaštanově hnědé nebo 

černé barvě

MULTICOMPAKT
• Brašna pro notebook
•  Rozměry notebooku do 

36x29x5,5cm
•  Materiál nylon v černé nebo 

červené barvě

BOGOTA
•  Stylová kabelka, i pro doku-

menty formátu A4
•  Uvnitř 3 oddíly, z toho jeden 

zipový na doklady 
a kapsička na mobil

• Rozměry 35x21x12cm
•  Kůže v hnědé, černé, bordó 

nebo tmavě hnědé barvě 
v matném provedení

ELVIRA
• Klasicky elegantní
•  Uvnitř tři oddíly, z toho jeden 

na zip, kapsička na mobil, 
poutka na psací potřeby a 
zipová kapsa na doklady

• Rozměry 38x19x10cm
•  Kůže v tmavě hnědé, černé 

nebo ořechové barvě

Aktovka ALBERTA
•  Velká, členitá aktovka netra-

dičního designu
• Rozměry 42x32x15cm
•  Kůže v kaštanově hnědé 

nebo černé barvě

Plánovací systém:
Řady Exclusive a Trendy před-
stavují organizéry ve formátech 
A5, A6, A7 i A4. Jsou opatřené 
deskami z přírodní kůže a popr-
vé z high-tech materiálu na bázi 
nylonu. Ten jim zaručuje větší 
odolnost proti vlhkosti i mecha-
nickému oděru a zároveň přináší 
novou, moderní barevnost.

Iva Gočová

Foto: výrobce a Iva Gočová

Pokud chcete na Vánoce obdarovat své blízké kvalit-
ním dárkem a nevybírat mezi LCD televizory, počítači 
nebo mobilními telefony, pak množství cenné inspirace 
nabízí nejnovější kolekce kožené galanterie od ADK.



str. 36 prosinec 06 str. 37 prosinec 06CESTA K ÚSPĚCHU CESTA K ÚSPĚCHU

JIM MCCANN: 
NETRAP SE TÍM, 
ŽE KOLO UŽ BYLO 
VYNALEZENO

Tak tolik pohádka. Chudý Jim však jen tak ke 
svému štěstí nepřišel a nepomáhaly mu ani 
kouzelné babičky. Jeho životní i obchodní cesta 
může mít následovníky, protože je založena na 
krocích, které jsou opakovatelné. A možná vás 
to překvapí, ale v centru všeho jeho úspěchu je 
práce. Jak prosté...

Jak uživit tři děti

Jim McCann, podnikatel roku, malopodnikatel 
roku, obchodník přes internet roku - vše v USA, 
pochází z rodiny brooklynského malíře. Prakticky 
od dětství byl zvyklý svému otci pomáhat. Také 
se od něj naučil jisté etice při jednání se zákazní-
ky. Kromě řidičských dovedností, jak dodává Jim, 

to bylo to hlavní, co otec synovi předal. Pohybo-
val se v okolí Brooklynu a Queensu v centru New 
Yorku a možná i to ho v počátcích jeho kariéry 
nasměrovalo do sociální neziskové sféry. Stu-
doval na Marist College a poté nastoupil do St. 
John‘s Home pro problémové chlapce, kde se 
časem stal správcem. Dny ubíhaly ve starostech 
o svěřence - jak je vytáhnout z bídy, z drogových 
závislostí, jak jim dát naději do budoucna. Práce 
Jima úplně pohltila. Hledal cesty, jak s chlapci 
navázat bližší kontakt. Učil se vycházet s úřady 
a přitom své svěřence hájit. Práce ho naplňovala. 

Nepřemýšlel, že by změnil povolání, ale oženil se 
a jeho žena spolu se třemi dětmi měly najednou 
větší potřeby, než byl Jim schopen pokrýt z platu 
sociálního pracovníka v neziskové sféře.

Květinář Jim

Jim měl vždycky ještě jiné aktivity než své 
hlavní zaměstnání. Například kupoval nevelké 
nemovitosti a provozovny, ty opravoval 
a rekonstruoval a pak je pronajímal, nebo pro-
dával. Takže spíš nastala situace, že v jistém 
okamžiku ho práce v chlapeckém domově 
stála příliš mnoho sil a hlavně času. Nikdy se 
však žádné práce nebál. Rád se učil nové věci. 
Proto, když se dozvěděl, že je na prodej malé 

květinářství na Manhattanu, nemávnul jen tak 
rukou, ale chvíli přemýšlel a také vzpomínal. 
Že vlastně rád chodí nakupovat do malých 
obchůdků. Že se vrací do krámků, kde ho 
prodavač pozdraví a zajímá se o něj, když 
ho zná jménem. Jen si pomyslel, že neví ale 
zhola nic o květinách a o obchodování s nimi. 
Jak ale Jim říká, ještě měl volné některé ve-
čery a také víkendy, proto se nechal v onom 
květinářství zaměstnat jako brigádník. Po 
několika týdnech zjistil, že ho to za pultem 
baví a květinářství koupil.

Jim McCann, americký květinář, 
dostal jednoho dne svělý nápad: 
Zaregistroval si bezplatné telefonní 
číslo s názvem své firmy a stal se 
z něj milionář. 

Pohádka začíná

Tak se začalo rodit impérium rodiny McCannů. 
Do deseti let vlastnil Jim čtrnáct provozoven 
v centru New Yorku a do podnikání postup-
ně zapojil celou svou rodinu. Našel kreativní 
zaměstnání, které se stalo jeho životním poslá-
ním. Jim neobjevil Ameriku, když si uvědomil, 
že květinářství je velmi starý obor. Že existuje 
od prvopočátku. Že květiny provázejí životní 
milníky člověka od narození až k poslední ces-
tě. A ještě dál, až ke vzpomínkám na zesnulé. 
Objevil však řemeslo. Umělecké řemeslo. A to 
dodalo jeho květinářstvím jedinečnost. 
Zlomovým rokem je rok 1984. V Dallasu v Te-

xasu je k prodeji neúspěšná firma s neobvyk-
lým názvem 1-800-FLOWERS. Vidíte? Nebyl 
to Jimův nápad, někdo jiný snil svůj sen. Měl 
velké plány a chyboval. Neuspěl. Jimovi se ná-
pad s názem firmy 1-800-FLOWERS líbil. Líbil 
se mu tak, že se s ním ztotožnil. Firmu koupil 
a přejmenoval jejím jménem celou síť svých 
prodejen. Postavil na něm nový obchodní 
plán. Předělal image své firmy. Změnil způsob 
prezentace. Začal budovat národní společnost 
s přídomkem „.com“.

Odvážnému přeje i štěstí 

Přesto dnes Jim McCann prohlašuje, že koupě 
1-800 FLOWERS byla chyba. Ano, chyba. 
Společnost byla zadlužená, Jim se kvůli koupi 
zadlužil ještě víc. Navíc si předem neudělal 
průzkum trhu. Ale chyby, kterých se ve svém 
podnikání také dopouštěl, rychle napravo-
val, a hlavně, dělal pak nadále ta správná 
rozhodnutí ve správnou dobu. Má například až 
vizionářský cit pro moderní technologie. Tedy 
v tom smyslu, že jich maximálně využívá. 

Cesta na vrchol

V roce 1991 začala válka v Zálivu a někteří 
inzerenti se obávali reakcí lidí na válečné vysí-
lání. Ted Turner hledal pro CNN nové inzerenty 
a oslovil také Jima. Jeho souhlas se nakonec 
ukázal velmi dobrým obchodním tahem, pro-
tože divácký ohlas vysílána ze Zálivu byl mimo-
řádný. Značka 1-800-FLOWERS se proslavila 
natolik, že v letech 1992 a 1994 uzavřel Jim 
výhodné smlouvy s CompuServe a AOL a jako 
jeden z prvních začal provozovat maloobchod 

v on-line systému. Nástup internetu tak Jima 
i jeho impérium zastihl pár metrů za startovní 
čárou. Stránky www.1800flowers.com se staly 
průkopníky internetového obchodu. Dnes mají 
tento link na svých webových stránkách zná-
mé firmy, řada celebrit (dokonce i u nás, např. 
Lenka Dusilová) a světové vyhledávače. Jim 
je dnes opravdovou VIP. Pořádá přednášky, 
poskytuje rozhovory, vydává knihy. Všechny 
zajímá především to jediné:

Co stojí za úspěchem jeho firmy? 

Ve své knize Stop and Sell the Roses zformu-
loval jedenáct polopřikázání pro úspěšné pod-

nikání. Mimochodem, proč „polopřikázání“? 
Protože na „Desatero přikázání“ byla v USA už 
vydaná ochranná známka. Jim to takhle obe-
šel a vytvořil pro jistotu o jedno polopřikázání 
víc. Typické. Jim například říká: 
„Chcete uspět, máte nápad, máte chuť a ptáte 
se, jak začít? Prostě začněte. A nemusíte do 
všeho hned skočit po hlavě a bezhlavě. Máte 
volné večery, víkendy, dovolené. Pracujte na 
půl nebo na čtvrt úvazku a uvidíte, jestli to je 
pro vás to pravé.
Netrapte se tím, že nemáte MBA. Nechtějte 
nejdřív všechno vědět, mít to naplánované. 
Nečekejte na ideální podmínky. Nechtějte být 
za každou cenu nejchytřejší. Netrapte se tím, 
že kolo bylo už vynalezeno a jednejte. Jinak 
budete celý život jenom přemýšlet, připravovat 
se a vaše nápady zrealizují ti druzí. Všechno 
dělejte s nadšením, abyste o svých cílech 
přesvědčili i ty ostatní. A nechtějte na všem za 
každou cenu vydělat. Počítejte s neúspěchy, 
určitě přijdou. Musíte se z nich poučit a co 
nejrychleji jít dál. Proto je důležité budovat 
osobní vztahy. Opečovávat je. Nezapomínat 
na rodinu, na své nejbližší. V dnešní době 
moderních vyspělých technologií stojí pořád 
v centru všeho dění člověk. Podnikáme přes 
internet, používáme nejmodernější komunikač-
ní kanály, ale naše největší firemní bohatství je 
v lidech.V jejich každodenní práci. 
Proto se i já zapojuji do reklamních kampaní, 
abych byl „vidět“. Aby si ten, kdo vytočí číslo 
1-800-FLOWERS, nebo je vyťuká na klá-
vesnici, si představil živého člověka. Potom 
lépe zformuluje své požadavky. Jednání je 
osobnější. Naše zakázka splní jeho přání a on 
příště zavolá znovu. A doporučí nás přátelům. 

Rodině. Nejlepší zákazník je ten, který se vrací. 
Pro pečivo, pro noviny, nechat se ostříhat, 
vypít si kávu a také koupit květiny. Vrací se, 
protože vám věří. V takový okamžik přece 
nemyslíte na primární zisk, na marži, snažíte 
se jenom dělat dobře svou práci. A chcete i po 
ostatních, aby ji dělali stejně dobře a nadšeně. 
Proto když uvidíte, jak někdo dělá dobře svou 
práci, nezapoměňte mu to říct. I kdyby to byla 
vaše žena.“
Jim McCann dnes patří mezi nejbohatší lidi 
světa. Vydělal na květinách, ale hlavně díky 
svému nadšení a tomu, že se „netrápil tím, že 
kolo už bylo vynalezeno a jednal.“

Iva Gočová

Foto: archiv Jima McCanna, 

Ablestock 

Jim McCann 
je CEO společnosti 1-800-FLOWERS, 
která se zabývá distribucí květin online přes 
internet i telefon 24 hodin denně, 
7 dní v týdnu. Celosvětově. Jeho mladší bra-
tr Chris je v téže společnosti prezidentem. 
Jim se v USA stal podnikatelem roku, malo-
obchodníkem roku, nejlepším obchodníkem 
roku v podnikání přes internet, patří do TOP 
100 podnikatelů a firem v USA. Přednáší na 
univerzitách o marketingu, obchodu a inter-
netovém podnikání. Žije na Long Islandu, se 
svou ženou Marylou vychovali tři děti. Dcera 
Erin se nedávno provdala a Jim tuto událost 
velmi prožíval. Rodina je pro něj vším. Vydal 
knihy Stop and Sell the Roses, A Year Full of 
Flowers a Celebrations: a Yoyous Guide to 
Holidays from Past to Present. Je vášnivým 
golfistou. 

Jak ale Jim říká, ještě měl volné některé 
večery a také víkendy, proto se nechal 
v onom květinářství zaměstnat jako 
brigádník. Po několika týdnech zjistil, že ho 
to za pultem baví a květinářství koupil.

Nejlepší zákazník je ten, který se vrací. Pro 
pečivo, pro noviny, nechat se ostříhat, vypít 
si kávu a také koupit květiny. Vrací se, 
protože vám věří.
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Vzdělávací programy pro firmy

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

Finanční podpora jednotlivých vzdělávacích 
aktivit pro konkrétní účastníky dosahuje 75 
procent a je určena pro zaměstnavatele i 
zaměstnance malých, středních i velkých firem 
různého oborového zaměření včetně zaměst-
nanců znevýhodněných věkových kategorií.  

Hlavními produkty projektu jsou vzděláva-
cí kurzy zakončené certifikací. Jazykové 
kurzy se týkají vedení obchodního případu 
v anglickém, německém a ruském jazyce. 
Jiné kurzy nabízejí aplikace evropského práva 

pro potřeby českých firem. Další oblastí jsou 
kurzy  zaměřené na  ISO, konstrukční systémy 
CAD-CAM či svařování anebo obrábění – NC 
a CNC stroje.

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

Marek Dobeš

Od září OHK Hodonín nabízí rozsáhlé vzdělávací cykly nejrůznějšího oborového 
zaměření – evropské právo, systém řízení jakosti dle normy ISO, konstrukční 
systémy CAD – CAM, svařování, obrábění NC a CNC a  jazykové kurzy.

Společensky odpovědné chování 
jako součást úspěšného podnikání

V současnosti stále nabývá na významu a dostává se do povědomí fenomén 
zvaný společensky odpovědné chování firem.  Nejen velké společnosti, ale i malí 
a střední podnikatelé tento fakt zohledňují a podílejí se tak na kultivaci celého 
podnikatelského prostředí v České republice. 

Touto tematikou se zabýváme v komorovém 
časopisu poměrně často. Jistě vám neunikl 
článek v rubrice Firmy na straně 22, kde se 
zabýváme výsledky konference věnované 
právě onomu CSR, tedy Corporate Social 
Responsibility, neboli společensky odpověd-
nému chování. Je totiž více než zřejmé, že 
právě v České republice jsou značné rezer-
vy, jak těchto forem mohou firmy optimálně 
využívat. CSR se obecně dotýká tří oblastí: 
ekonomické, sociální a enviromentální. Dru-
há oblast CSR, oblast sociální, v sobě skrý-
vá asi největší potenciál. Zahrnuje v sobě 
zejména rozvoj lidských zdrojů, dodržování 
pracovních standardů, vyváženost pracov-
ního a osobního života zaměstnanců, rovné 
příležitosti, firemní filantropii a „rozmanitost“ 
na pracovišti. Všechny tyto složky bývají 
v podnicích nějakým způsobem naplňovány 
(nejvíce asi rozvoj lidských zdrojů a firemní 
dárcovství), nicméně poslední složka je asi 
nejšířeji uplatnitelná. Spadá do ní zaměst-
návání handicapovaných, starších osob, 
etnických minorit a cizích státních příslušní-
ků. Právě zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením (dále jen osob se ZP), vzhledem 
k jejich vysokým počtům v evidenci na úřa-
dech práce, patří k nejpalčivějším problé-
mům české ekonomiky.

Role hospodářské komory

Hospodářská komora České republiky podpo-
ruje „rozmanitost“ na pracovišti, mimo jiné i za-
městnávání osob se zdravotním postižením, 
svou účastí v projektech Iniciativy společenství 
Equal. Jedním z nich je i projekt Rehabilitace 
– Aktivace – Práce (RAP). Tento projekt je 
spolufinancován Evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem České republiky. Jedním 
z cílů projektu je rozšířit a usnadnit osobám se 
ZP cestu na trh práce. Mnoho zaměstnavatelů 
má obavy zaměstnat osoby se ZP z důvodů 
neplnohodnotného pracovního výkonu a zvý-
šených nákladů na tyto zaměstnance. 
Jak ukázal nedávný průzkum HK ČR v oblasti 
pracovního uplatnění osob se sluchovým 
postižením (v rámci dalšího projektu Equal 
Celoživotní vzdělávání neslyšících), jsou tyto 
obavy alespoň u této skupiny zcela bezpřed-
mětné (pokud pracují na vhodném pracovním 
místě). K projektu logicky patří implementovat 
diagnostiku potenciálu osob se ZP, aby byly 
zařazovány na pracovní místa odpovídající 
jejich možnostem. Často totiž dochází k tomu, 
že když se zaměstnavatel rozhodne zaměstnat 
osobu se zdravotním postižením, tak jemu 
doporučený uchazeč o práci požadovaným 
kritériím ne zcela vyhovuje. Tato zkušenost 

může podnikatele od dalších pokusů zaměst-
nat osoby se zdravotním postižením odra-
dit. Další stranou mince potom je samotná 
motivace uchazeče o zaměstnání – osoby se 
zdravotním postižením. V optimálním případě 
by zájmy a motivace zaměstnavatele měly 
korespondovat se zájmy a motivací hendi-
kepovaného uchazeče o zaměstnání, což 
se v praxi úplně neděje. Více o projektu RAP 
se můžete dozvědět na stránkách HK ČR. 
Zaměstnavatele, kteří mají zájem zaměstnat 
či zaměstnávají osobu/osoby se ZP, podporují 
také úřady práce, a to nejen poradenskou čin-
ností, ale i finančně. O možnostech podpory 
vás v případě zájmu mohou informovat nejen 
úřady práce, ale také odborníci z Informačních 
míst pro podnikatele. 

Michal Vokurka

Ambicemi ke štěstí
Výběr střední školy není pro žáky základních škol a jejich 
rodiče jednoduchým rozhodnutím. Naprosto nejlepší situace je, když 
mladí lidé vědí, co chtějí v životě dělat. Mají svůj životní cíl (nepodce-
ňujme věk 15 let) a za ním chtějí v životě jít.

Mnohde již opět sehrává svou roli vzor 
z rodiny, kdy rodiče mají soukromou firmu. 
Zde bude snaha o pokračování tradice. Na 
většině rozhodnutí se však podílí rodiče, a to 
jak vlivem pozitivním, tak i negativním. Asi 
nejhorší stav je, když nevíme, co naše dítě 
zajímá, k čemu má vztah, kdy je šťastné. 
Pokud však svého potomka známe, je dobré 
pečlivě zhodnotit jeho ambice. V případě, 
kdy máme možnost ovlivnit nelehké roz-
hodnutí, bychom měli uvažovat racionálně 
a s perspektivou. 
Na jedné straně jsou zaměstnavatelé a na 
straně druhé zaměstnanci. Každý může být 
zaměstnavatelem a každý může být za-

městnancem. Takové jsou dnešní možnosti. 
Podnikatelská sféra se určitým způsobem 
stabilizovala. Zaměstnavatelé se naučili roz-
poznat kvalitní střední školy od těch ostat-
ních. Zde je jedním z kritérií zaměstnanost 
absolventů jednotlivých škol. Ministerstvo 
práce a sociálních věcí má již dnes k dispo-
zici spoustu čísel přístupných veřejnosti. To 
je druhá stránka studia našeho studenta; 
aby měl uplatnění, aby absolvoval školu 
a zaměstnavatelé o něho měli zájem. Rodiče 
i nejširší veřejnost mají dnes k dispozici 
internetový odkaz http://portal.mpsv.cz, kde 
lze nalézt počty nezaměstnaných absolventů 
jednotlivých škol. 

Střední školy a učiliště spravují kraje. Králo-
véhradecký kraj má na svých internetových 
stránkách www.kr-kralovehradecky.cz adresy 
a kontakty všech středních škol. Důležitým 
údajem jsou však obory, které se na jednotli-
vých školách vyučují. 
Úřady práce a hospodářské komory mají 
informace od firem a jsou schopny podat 
informace o požadavcích zaměstnavatelů. 
Výběr střední školy není jednoduchým roz-
hodnutím. Jednatelství Hospodářské komory 
v Náchodě je však připraveno poskytnout 
informace a pomoc.

František Molík

Perspektiva 
technických oborů 
ve 3. tisíciletí
Koncem října pořádala Krajská hospodářská 
komora Plzeňského kraje v rámci 2. ročníku 
projektu Perspektiva technických oborů ve 
3. tisíciletí prezentační den zaměřený na pro-
pagaci technických učňovských a studijních 
oborů.
V kraji je kritický nedostatek kvalifikovaných 
techniků a řemeslníků. Akci, kterou podpořil 
Krajský úřad Plzeňského kraje a Magistrát 
města Plzně, navštívilo na 300 žáků zá-
kladních škol z Plzně spolu se svými učiteli. 
Jejím smyslem bylo i nadále přesvědčovat 
veřejnost o perspektivě technických oborů 
a rehabilitovat v jejích očích učňovské školství 
a strojírenské i elektrotechnické řemeslo. 
Veletrh představil žákům 8. a 9. tříd základních 
škol současně nabídku vzdělávání i možnosti 
pracovního uplatnění v těchto oborech. Pro-
gram letošního ročníku byl obohacen o různé 
soutěže pro mládež, např. luštění SUDOKU. 
Vítězové literární soutěže na témata Proč 
chci studovat technicky zaměřený obor či Má 
technika budoucnost? byli odměněni věcnou 
cenou. Průběh prezentační akce lze zhodnotit 
pozitivně. Jestli bude mít stejně pozitivní vliv na 
rozhodování žáků a jejich rodičů o dalším stu-
diu v technických oborech, ukáže budoucnost.

Miluše Švarcová

Málo ekonomů zná paragrafy
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského 
kraje intenzivně podporuje vzdělávání v svém kraji. 
Spolu s Ekonomickou fakultou Vysoké školy báňské 
– TU Ostrava připravila bezplatný třísemestrální kurz 
Ekonomika a právo v podnikání.

Kurz je určen absolventům vysokých škol, 
minimálně však absolventům bakalářského 
studia (titul Bc.) ekonomického zaměření. Fi-
nancován je Evropskou unií a státním rozpoč-
tem České republiky v rámci projektu řízení 
kurzu celoživotního vzdělávání Ekonomika 
a právo v podnikání (kurz magisterského typu 
studia). Kurz bude zahájen v lednu 2007.

Nedostatek ekonomů se znalostí práva

Kurz Ekonomika a právo v podnikání reaguje 
na poptávku po ekonomech vybavených 
potřebnými znalostmi z oblasti práva. Nabídne 
vedle ekonomických disciplin i prohloubené 
znalosti obchodního práva, práv průmyslo-
vých, hospodářské i nekalé soutěže, obchod-
ně-závazkových vztahů, včetně těch, které 
vznikají v mezinárodním obchodě, a také 
základů práva Evropských společenství. 
Vzhledem ke schodě obsahu náplně kur-
zu s akreditovaným magisterským oborem 

Ekonomika a právo v podnikání na Ekono-
mické fakultě VŠB-TU Ostrava, umožní kurz 
zájemcům zvýšit si kvalifikaci dosažením titulu 
Ing., neboť kurz umožňuje absolventům pro-
stupnost na tento akreditovaný studijní obor. 
Projekt tudíž rozšiřuje možnosti zvyšování 
kvalifikace i těm, kteří z nejrůznějších důvodů 
se mohou vzdělávat pouze formou kurzů 
celoživotního vzdělávání. 

Úspěšní absolventi kurzu získají osvědčení 
o absolvování. Podle příslušných právních 
předpisů se budou absolventi moci účast-
nit příslušných řízení a zkoušek k získání 
oprávnění vykonávat profese daňový poradce, 
makléř, auditor, exekutor, správce konkurzní 
podstaty, prokurista firem apod. 

Bližší informace na www.khkmsk.cz

Markéta Pekaríková 
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Opravné položky k pohledávkám

Subjektů vedoucích jen daňovou evidenci se 
tato problematika netýká (nemohou opravné 
položky použít). Pohledávky se účtují v ceně, 
která byla v okamžiku vzniku této pohledávky 
a zůstává nezměněná po celou dobu jejího 
trvání. Pokud není pohledávka uhrazena po 
době splatnosti (a často jsou i signály, že nebu-
de uhrazena zčásti nebo zcela), je jasné, že její 
vedení v účetnictví v plné ceně již neodráží sku-
tečný stav, a odporuje tak zásadě opatrnosti.

Opravné položky obecně

Opravné položky jsou nástrojem k nepřímému 
snížení ceny majetku. Vytvořená opravná polož-
ka znamená nepřímé snížení hodnoty pohle-
dávky, původně zaúčtovaná hodnota při vzniku 
pohledávky se v účetnictví společnosti nemění. 
Účetní jednotka by měla vytvářet opravné 
položky k neuhrazeným pohledávkám, aby bylo 
dosaženo věrného obrazu o stavu pohledávek. 
Postup nalezneme v § 55 vyhlášky o účetnictví 
a dále v ČÚS č. 005 – Opravné položky.

Druhy opravných položek

Opravné položky rozdělujeme na zákonné 
opravné položky a ostatní opravné položky. 
Jaký je mezi nimi rozdíl? Zákonné opravné 
položky jsou ty, které vytváříme dle zákona  

č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění 
základu daně z příjmů v platném znění (dále jen 
zákon o rezervách). Takové opravné polož-
ky jsou daňově uznatelným nákladem (daň 
z příjmů). Ostatní opravné položky se tvoří nad 
rámec zákonných opravných položek a nejsou 
daňovým nákladem. A může se stát, že u jedné 
pohledávky se současně tvoří oba druhy oprav-
ných položek. A pozor! Celková výše oprav-
ných položek k pohledávce může dosáhnout 
maximálně do výše 100 % ceny pohledávky. 
Účetní jednotka ve svém účtovém rozvrhu 
zavede oddělené účty pro zákonné opravné 
položky vytvářené podle zákona o rezervách 
a pro ostatní opravné položky.

Zákonné opravné položky

Na úvod je nutno si uvědomit, že dle § 2 
odst. 2 zákona o rezervách lze zákonné oprav-
né položky tvořit jen k pohledávkám, při jejichž 
vzniku současně vznikl výnos podléhající dani 
z příjmů, který nebyl od této daně osvobozený. 
Tvorbu opravných položek k pohledávkám 
konkrétně řeší § 8 a 8a zákona o rezervách. 
A zde se rozlišují dva druhy opravných položek 
k pohledávkám. Jsou to opravné položky 
k pohledávkám za dlužníky v konkurzním 
a vyrovnacím řízení (dle § 8 zákona o rezervách) 
a opravné položky k nepromlčeným pohledáv-

kám splatným po 31. prosinci 1994 (dle § 8a 
zákona o rezervách). Opravné položky podle 
zákona o rezervách je možné tvořit v průběhu 
účetního období a jejich tvorba se neodvozuje 
od inventarizace pohledávek. Jednoznačně 
platí pro tvorbu opravné položky doba ode dne 
splatnosti.

Kdy nelze tvořit zákonné opravné 
položky

V souladu s ustanovením § 2, odst. 2. zákona 
o rezervách se opravné položky netvoří k po-
hledávkám vzniklým z titulu cenných papírů 
a ostatních investičních nástrojů, úvěrů, půjček 
a ručení, záloh, plnění ve prospěch vlastního 
kapitálu, úhrady ztráty obchodní společnosti, 
smluvních pokut, úroků z prodlení, poplatků 
z prodlení, penále a jiných sankcí ze závazko-
vých vztahů. A také se netvoří opravné položky 
k pohledávkám nabytým bezúplatně a k soubo-
ru pohledávek.

Opravné položky k ostatním 
pohledávkám

K nepromlčeným pohledávkám splatným po 
3. prosinci 1994, které nebyly uplatněny 
v soudním, rozhodčím ani správním řízení a ani 
nejsou pohledávkami za dlužníkem v konkurz-

Částka 153 ze dne 11. 10. 2006
466/2006 Vyhláška o bezpečnostní letové 
normě.
467/2006 Vyhláška, kterou se ruší vyhláška 
č. 132/2004 Sb., o mikrobiologických poža-
davcích na potraviny, způsobu jejich kontroly 
a hodnocení.
468/2006 Vyhláška, kterou se mění vyhláška 
č. 456/2005 Sb., kterou se stanoví seznam 
katastrálních území s přiřazenými průměr-
nými základními cenami zemědělských 
pozemků.

Částka 154 ze dne 24. 10. 2006
470/2006 Vyhláška, kterou se mění vyhláš-
ka č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném 
vzdělávání.
471/2006 Vyhláška, kterou se mění vyhláška 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
č. 368/2001 Sb., kterou se stanoví podrob-
nosti o náležitostech návrhu na povolení 
spojení soutěžitelů, ve znění vyhlášky 
č. 407/2005 Sb.

Částka 157 ze dne 30. 10. 2006
477/2006 Vyhláška o stanovení způsobu roz-

dělení nákladů za dodávku tepelné energie 
při společném měření množství odebrané 
tepelné energie na přípravu teplé užitkové 
vody. 479/2006 Vyhláška, kterou se mění 
vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické 
dokumentaci.

Částka 158 ze dne 6. 11. 2006
481/2006 Vyhláška o náležitostech průkazů 
zaměstnanců orgánů nemocenského pojiš-
tění pověřených kontrolou dodržování režimu 
dočasně práce neschopného pojištěnce.

Vyšlo ve Sbírce...
NAŠE RUBRIKA VÁM OPĚT PŘINÁŠÍ INFORMACE O NOVÝCH 
ZÁKONECH, VYHLÁŠKÁCH, NAŘÍZENÍCH ATD. VYŠLÝCH VE 
SBÍRCE ZÁKONŮ DO ČÁSTKY 158 ROZESLANÉ DNE 6.11.2006. 
VŠECHNY VYDANÉ ČÁSTKY MŮŽETE NAJÍT NA INTERNETU NA 
STRÁNKÁCH MINISTERSTVA VNITRA : 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 prosinci 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.

pondělí 11. 12. spotřební daň   splatnost daně za říjen (mimo spotřební daň z lihu)  
pátek 15. 12. daň z příjmů  pololetní a čtvrtletní záloha na daň
  daň silniční  záloha na daň za říjen a listopad
středa 27. 12. spotřební daň  splatnost daně za říjen (pouze spotřební daň z lihu) 
     daňové přiznání za listopad
     daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty 
     a ostatních (technických) benzinů za listopad (pokud vznikl nárok) 
  daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za listopad

Daňový kalendář – prosinec 2006

ním nebo vyrovnacím řízení, se mohou vy-
tvářet zákonné opravné položky jen do výše 
stanovené § 8a, odst. 1 zákona o rezervách. 
Tedy po 6 měsících ode dne splatnosti 
pohledávky je možné vytvořit opravnou po-
ložku do výše 20 % neuhrazené rozvahové 
hodnoty pohledávky. 
Vyšší opravné položky, než je zde uvedeno, 
lze vytvářet k pohledávkám jen v případě, 
bylo-li ohledně těchto pohledávek zahájeno 
rozhodčí řízení podle zvláštního právního 
předpisu nebo soudní řízení a nebo správní 
řízení podle zvláštního právního předpisu, je-
hož se poplatník daně z příjmů řádně účastní 

a řádně a včas činí úkony potřebné k uplat-
nění jeho práva za podmínky, že od konce 
sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo 
více než:
a)  12 měsíců, až do výše 33 % neuhrazené 

rozvahové hodnoty pohledávky,
b)  18 měsíců, až do výše 50 % neuhrazené 

rozvahové hodnoty pohledávky,
c)  24 měsíců, až do výše 66 % neuhrazené 

rozvahové hodnoty pohledávky,
d)  30 měsíců, až do výše 80 % neuhrazené 

rozvahové hodnoty pohledávky,
e)  36 měsíců, až do výše 100 % neuhrazené 

rozvahové hodnoty pohledávky.

Opravné položky v účetnictví

Podle ustanovení § 55 vyhlášky o účetnictví 
se tvorba opravných položek účtuje na vrub 
nákladů. Jejich snížení a jejich zrušení se účtuje 
ve prospěch nákladů. 

Závěr

Problematika opravných položek je velmi 
rozsáhlá a tento článek slouží jen jako velmi 
obecný a místy silně zjednodušující úvod. V ně-
kterém z dalších čísel se budeme věnovat již 
konkrétním problémům při jejich uplatňování.

Článek postihuje vzhledem ke svému rozsahu jen hlavní aspekty celé, poměrně složité 
problematiky. Je nutno zdůraznit, že se týká pouze účetních jednotek účtujících v účet-
nictví dle zákona o účetnictví a Českých účetních standardů pro podnikatele (dále jen 
ČÚS) a těch účetních jednotek, které jsou povinny při vedení svého účetnictví postupovat 
podle Mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropského společenství. 



str. 42 prosinec 06 str. 43 prosinec 06SERVIS

www.komora.cz/pripominkovani zakonu

Hospodářská komora České 
republiky v roli povinného 
připomínkového místa využívá 
významný nástroj, kterým může 
zásadním způsobem ovlivňovat 
znění zákonů, vyhlášek a nařízení, 
a tím ještě účinněji hájit zájmy 
podnikatelů. Zapojte se aktivně 
do připomínkového řízení zákonů.

Monitorovací systém strukturálních fondů pro programovací obdo-
bí 2007 – 2013 v České republice.

Návrhy rámcových opatření ke zlepšení čerpání finančních pro-
středků ze strukturálních fondů Evropské unie.

Národní programy podpory malého a středního podnikání na 
rok 2007.

Zpráva o plnění Národního Lisabonského programu 2005 – 2008.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investič-
ních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních 
pobídkách).

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví výše časových poplatků 
a sazby mýtného pro silniční motorová vozidla za užívání vybra-
ných úseků pozemních komunikací.

OPERAČNÍ PROGRAMY

– Operační program Podnikání a inovace (OPPI)
– Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2007 – 2013
– Operační program Životní prostředí pro období 2007 – 2013
– Regionální operační programy
– Národní strategický referenční rámec

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 
Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření 
společné organizace trhu s vínem, ve znění nařízení vlády  
č. 83/2006 Sb.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 137/2004 Sb., o hy-

Můžeme 
do toho mluvit...

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

Jak ovlivní neplacené volno výši 
pojistného?

Zaměstnanec pracující v průmyslovém podniku se dohodl 
se svým zaměstnavatelem na poskytnutí neplaceného volna 
na období července a srpna. Na tuto dobu uzavřel pracov-
něprávní vztah se zaměstnavatelem, který provozuje měst-
ské koupaliště, kde bude po celou dobu prodávat ve stánku 
s občerstvením. Tuto skutečnost zaměstnanec oznámil svému 
„stabilnímu“ zaměstnavateli, kterému současně předložil 
doklad s potvrzením, že jeho „přechodný“ zaměstnavatel za 
něj v daném období odvádí pojistné na zdravotní pojištění, 
vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu sta-
noveného pro zaměstnance.

V návaznosti na platnou právní úpravu nebude „stabilní“ zaměst-
navatel v měsících červenci a srpnu platit za tohoto zaměstnance 
pojistné z poskytnutého neplaceného volna. Pro účely kontroly ze 
strany zdravotní pojišťovny dokladuje potvrzením od „přechodného“ 
zaměstnavatele. Tento „přechodný“ zaměstnavatel bude v měsících 
červenci a srpnu plnit za dočasného zaměstnance všechny povinnosti 
ve zdravotním pojištění, zejména pak řádně platit pojistné z dosaže-
ného příjmu a plnit oznamovací povinnost.   

Konzultace

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

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONNÝCH NOREM

N41061 – SRN
Německá firma hledá výrobce starodávného 
oblečení a textilu např. bavlněných přehozů, 
šatů z látky podobné sametu, pánských košil 
s řasením. Odběr 50–100 kusů každého 
typu a velikosti. Výrobky mají mít značku 
německé firmy. 

41064 – Španělsko
Španělská obchodní firma zajistí odbyt dře-
věných srubů a prefabrikovaných dřevěných 
domů na španělském trhu. Hledá kontakty na 
výrobce.

41095 – Itálie
Italská firma má zájem o dovoz dřevěných pa-
let na italský a francouzský trh. Hledá kontakty 
na výrobce.

41099 – SRN
Německý výrobce elektrických systémů do 
automobilů hledá dodavatele systémů auto-
matizace výroby, robotiky a speciálních strojů 
pro nasazení ve výrobních linkách firmy.

41102 – Španělsko
Španělský diskontní řetězec hledá dodavatele 
nepotravinového artiklu, kteří už dodávají po-
travním řetězcům jako Aldi, Norma, Lidl atd.

41103 – SRN
Německá firma hledá ve východní Evropě 
výrobní kapacity pro montáž malých dílů. 
Požaduje předešlé zkušenosti.

41105 – SRN
Německá obchodní firma shání dodavatele hra-
ček dobré kvality. Hračky mohou být i z plastů. 
Prosí o zaslání katalogů a ceníků.

41123 – Španělsko
Španělská firma hledá kontakty na výrobce 
kovových roštů.

41127 – Japonsko
Japonský výrobce hledá firmu, která dodává 
různé značky českého potrubního materiálu, 
stavební oceli a stavebního materiálu např. po-
trubí, tvarovek z tvářené oceli, ventilů, ocelových 
desek. Firma se může prezentovat ve firemních 
katalozích.

41154 – Mauritius
Obchodní firma z ostrova Mauritius požaduje 
látky na obleky – polyester, polyester/viskóza, 
polyester/bavlna, polyester/vlna.

Antonín Zoul,

Hospodářská komora ČR,

e-mail: zoul@komora.cz,

telefon: 296 646 353

NABÍDKY A POPTÁVKY ZE ZAHRANIČÍ
V RÁMCI POSKYTO-
VÁNÍ PODPORY POD-
NIKÁNÍ NABÍZÍME 
MOŽNOST VYUŽÍT 
POPTÁVKY A NABÍDKY 
ZAHRANIČNÍCH FIREM, 
KTERÉ PŘICHÁZEJÍ 
DO DATABÁZE HOSPO-
DÁŘSKÉ KOMORY ČR. 
NAJDETE JE NA 
WWW.KOMORA.CZ 
V SEKCI OBCHODNÍ 
KONTAKTY.

Nájem bytu, Cenové předpisy 
Publikace obsahuje nové zákony o jedno-
stranném zvyšování nájemného, zákon o ce-
nách či zákon o působnosti orgánů České 
republiky v oblasti cen z bytu. Dále je zde 
zásadně novelizované ustanovení občan-
ského zákoníku týkající se nájemní smlouvy 
a nájmu bytu. Bylo také zařazeno sdělení 
o roztřídění obcí do velikostních kategorií 
podle počtu obyvatel. 

Ochrana spotřebitele 
Soubor 12 předpisů, jehož součástí jsou 
zákony o ochraně spotřebitele, o České ob-
chodní inspekci, o potravinách a tabákových 
výrobcích, o technických požadavcích na 
výrobky, o odpovědnosti za škodu způsobe-
nou vadou výrobku a o obecné bezpečnosti 
výrobků. 

Rozpočet a financování územních sa-
mosprávných celků, organizačních slo-
žek státu a příspěvkových organizací
Soubor 28 předpisů zahrnuje rozpočtová 
pravidla, vyhlášku o rozpočtové skladbě, 
o FKSP, zákon o podpoře regionálního 
rozvoje, o rozpočtovém určení daní, o roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů, 
zákon o Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových aj. 

Obce, Kraje, hl. m. Praha, Obecní 
policie 
Soubor 28 předpisů pro územní samo-
správu obsahuje kapitoly: Územní samo-
správa, Úředníci územních samosprávných 
celků a Obecní policie. Naleznete zde také 
předpisy o matrikách, o svobodném pří-
stupu k informacím, zákon o informačních 
systémech veřejné správy a mnoho jiného. 

gienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní 
a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.¨

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných 
zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování 
střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zá-
kona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střel-
ných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona 
č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších před-
pisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnos-
tenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve 
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 
ve znění pozdějších předpisů, k posouzení a sdělení připomínek.

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

Miluše Kohoutková,

pripominkovani@komora.cz

SERVIS
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nebo televizí, živě nebo ze záznamu. Je 
samozřejmé, že v této souvislosti má autor 
nárok na odměnu za rozmnožení a jakoukoliv 
manipulaci s dílem.
Majetková práva trvají po dobu autorova 
života a 70 let po jeho smrti, u anonymních 
děl 70 let od oprávněného zveřejnění díla.

Kdo nezasahuje do autorského práva?
Do autorského práva nezasahuje ten, kdo 
volně užívá, rozmnožuje a cituje z díla pro 
vlastní potřebu, kdo použije díla v odůvod-
něné míře pro soudní nebo správní řízení, 
na veřejném prostranství, v rámci občan-
ských nebo náboženských obřadů. Do 
práva autorského nezasahuje ani muzeum, 
galerie a vysoká škola, které dílo zpřístupní 
jako součást sbírky, ani zdravotnické nebo 
sociální zařízení, které nebylo zřízeno nebo 
založeno za účelem dosažení zisku.

Jaké ochrany se můžeme domáhat 
a u koho?
Autor se může domáhat především určení 
svého autorství, zákazu neoprávněné výroby, 
odbytu, dovozu, sdělení údajů o způsobu 
a rozsahu neoprávněného užití. Rovněž 
se můžeme odmáhat odstranění násled-
ků zásahu do práva, zejména stažením 
rozmnoženiny, jejím zničením a poskytnutím 
přiměřeného zadostiučinění (omluvou nebo 
v penězích). Celní úřad může při výkonu 
dohledu a kontroly podle zvláštního právního 
předpisu níže uvedeného zajistit věc, u které 
má podezření, že její držitel neoprávněně 
zasahuje do práva autorského.
Autor, příslušný kolektivní správce, právnická 
osoba písemně sdělí celnímu úřadu do 15 
pracovních dnů od úředního oznámení o za-
jištění věci, zda hodlá uplatnit nárok u soudu. 
Nebude-li tomu tak, celní úřad vrátí zajištěné 
věci. Jiná věc je domáhat se kolektivního 
výkonu ochrany práv.

Kolektivní správce
Jeho úkolem je kolektivní uplatňování a ko-
lektivní ochrana majetkových práv autor-
ských. Kolektivně spravovanými právy jsou 
právo na odměnu za užití uměleckého výko-
nu, zvukového záznamu, zhotovení rozmno-
ženiny i pro vlastní potřebu pomocí přístroje 
ke zhotovování tiskových rozmnoženin, 
právo na přiměřenou odměnu za pronájem 
díla a právo na užití kabelovým přenosem 
děl, živých výkonů a výkonů zaznamenaných 
na zvukový záznam.
Kolektivním správcem je ten, kdo získal 
oprávnění k výkonu kolektivní správy. Tím 
může být pouze právnická osoba se sídlem 
v České republice, ve které se přímo sdružují 
nositelé práv, které při kolektivní správě 
zastupuje. Kolektivní správce může pověřit 
zastupováním jinou osobu pouze tehdy, 
jde-li o osobu zahraniční, která podle práva 

jiného státu vykonává na území tohoto státu 
kolektivní správu pro táž práva.
Oprávnění k výkonu kolektivní správy uděluje 
ministerstvo na základě žádosti. V České 
republice vykonává kolektivní správu OSA 
(Ochranný svaz autorský – spravuje zejmé-
na hudební díla), Dilia – divadelní a literární 
agentura, občanské sdružení – zejména díla 
literární, a INTEGRAM, nezávislá společnost 
výkonných umělců a výrobců zvukových 
a zvukově obrazových záznamů – zvukové 
záznamy rozhlasů a televizí.
Kolektivní správce je neustále pod pečlivým 
dohledem úředníků ministerstva a je povinen 
mu poskytnout informace nebo zaplatit 

pokutu za nesplnění povinností při výkonu 
správy. Na činnost kolektivních správců na-
víc dohlíží i Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže.

Sankce za narušení autorského práva
Narušením autorského práva se dopustí 
fyzická nebo právnická osoba přestupku. Za 
tyto přestupky může být potrestána pokutou 
až 150 000 Kč. Delikventi se však mohou 
povinnosti platit pokutu zprostit, prokáží-li, 
že vynaložili veškeré úsilí k tomu, aby poru-
šení správní povinnosti zabránili. Nezahájí-li 
správní orgán řízení do 1 roku ode dne, kdy 
se o něm dozvěděl, nejpozději však do 
3 let ode dne, kdy byl spáchán, 
odpovědnost této osoby 
zaniká.
Abychom si však 
nemysleli, jak 
jsme z toho 
lehce vy-
vázli, je 
třeba 
se 
po-

dívat do zákona č.140/19621 Sb., trestního 
zákona, kde nám § 152 sděluje, že kdo 
neoprávněně zasáhne do práv k autorskému 
dílu, bude potrestán odnětím svobody až na 
2 roky nebo peněžitým trestem nebo 
propadnutím věci. Tak si tedy dejme při pod-
nikání pozor na porušení autorských práv 
druhých lidí a věnujme tomu ode dneška 
náležitou pozornost.

Miroslav Kalous

Autor je právník, působí v oblasti poradenství

Foto: PhotoObjects
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Obcházet 
autorská práva 
se nevyplácí

Co a kdy je chráněno autorským 
zákonem a co není?
Předmětem ochrany je především dílo literár-
ní, umělecké a vědecké, které je jedinečným 
výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjád-
řeno v objektivně vnímatelné podobě včetně 
podoby elektronické, trvale nebo dočasně.
A jaké dílo? Dílo slovesné, vyjádřené řečí 
nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické, 
dílo choreografické a dílo pantomimické, 
dílo fotografické, kinematografické, malířské, 
grafické, sochařské, dílo architektonické, dílo 
užitného umění a dílo kartografické. A co 

počítače? Může to být i počítačový program, 
je-li autorovým vlastním duševním výtvorem. 
Když nějaké dílo tvůrčím způsobem zpracu-
jeme, je také předmětem ochrany. 
Od kdy je dílo předmětem ochrany? Je to 
od okamžiku jeho vzniku, kdy je vyjádřeno 
v objektivně vnímatelné podobě. Zničením 
věci, jejímž prostřednictvím je dílo vyjádřeno, 
nezaniká ještě právo autorské k dílu.
A co naopak? Ochrana podle autorského 
zákona se nevztahuje na úřední dílo, veřej-
nou listinu, veřejně přístupný rejstřík jakož 
i na návrh úředního díla, na pamětní knihy, 

státní symboly, výtvory tradiční lidové kultury, 
kde není známo pravé jméno autora.

Kdo je chráněn a jaká práva jsou 
chráněna?
Chráněn je především autor, který je fyzickou 
osobou. Autorů může být i více, pokud při-
spěli tvůrčí činností k dokončení díla. Auto-
rovo jméno musí být uvedeno na díle, nebo 
je uvedeno v rejstříku předmětů ochrany 
vedeném příslušným kolektivním správcem. 
Totožnost autora lze však zakrýt používáním 
pseudonymů a anonymů a jeho totožnost 
není dovoleno bez jeho souhlasu prozradit.
Jaká práva jsou chráněna? Jsou to výlučná 
práva osobnostní a výlučná práva majetková. 
Osobnostních práv se nemůže autor vzdát. 
Tato práva jsou nepřevoditelná a smrtí autora 
zanikají. To však neznamená, že si někdo 
může osobovat jeho autorství k dílu. Po smrti 
autora se může domáhat ochrany kterákoli 
z osob autorovi blízká (podle § 116 občanské-
ho zákoníku). Tyto osoby mají právo ochrany 
i po uplynutí doby trvání majetkových práv. 
Majetková práva vykonává jiná osoba, které 
udělil oprávnění k výkonu tohoto práva 
autor. Práva autora však tímto nezanikají. 
Autor má pouze v tomto případě povinnost 
strpět zásah do práva tím, že dílo užije jiná 
osoba. Co se rozumí pod pojmem užití díla? 
Tímto je myšleno především rozmnožení 
díla v jakékoliv podobě, pronájem díla a jeho 
půjčování, vystavování a sdělování veřejnosti, 
právo na sdělování díla veřejnosti rozhlasem 

Předpisy upravující problematiku 
autorského práva

1) z. č. 121/2000 Sb., o autorském právu,
2) z. č. 185/2004 Sb., o Celní správě ČR,
3)  oznámení Ministerstva kultury ČR o udě-

lení oprávnění k výkonu kolektivní správy 
podle autorského zákona ve věci OSA, 
Dilia, INTERGRAM,

4)  z. č.143/2001 Sb., o ochraně hospodář-
ské soutěže.

Narušením autorského práva se dopustí fyzic-
ká nebo právnická osoba přestupku. Za tyto 
přestupky může být potrestána pokutou až 
150 000 Kč.

Totožnost autora lze zakrýt používáním 
pseudonymů a anonymů a jeho totožnost 
není dovoleno bez jeho souhlasu prozradit.

Do práva autorského nezasahuje 
muzeum, galerie a vysoká škola, které 
dílo zpřístupní jako součást sbírky.

Zahájili jsme podnikání. Překonali jsme poměrně slušný byrokratický moloch 
předpisů, nařízení, příkazů a zákazů a podlehneme dojmu, že vše už běží, jak 
má. Až najednou: pouštíme si hudbu v restauraci, kterou provozujeme, a dostaví 
se k nám příjemně vypadající mladý muž (inspektor Ochranného svazu autor-
ského), který nám velmi příjemným hlasem oznámí, že již 6 měsíců provozujeme 
restaurant, pouštíme hudbu známých zpěváků a přitom nic neplatíme Ochranné-
mu svazu autorskému, a proto nám uděluje pokutu ve výši 100 000 Kč. Zhroutil 
se nám pracně budovaný svět jako domeček z karet a zbyly oči pro pláč. Co teď 
dělat? Povězme si něco o autorství a ochraně a kolektivním výkonu práv autor-
ských, abychom nebyli nepříjemně překvapeni obdobnou situací.
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Váš příběh...

PODNIKÁME S InMP PODNIKÁME S InMP

DOTAZY
Vybrali jsme jeden ze zajímavých 
dotazů z databáze InMP a uvádíme 
i jeho řešení
Klienta by zajímalo, jaké musí splnit 
podmínky, aby byl jeho výrobek označen 
jako ekologicky šetrný. Nadále se zajímá, 
jaký je přínos pro firmu, která by měla takto 
označené produkty.

Výrobky označené ochrannou známkou neboli 
ekoznačkou „ekologicky šetrný výrobek“ dávají 
spotřebiteli státní garanci toho, že byly u vý-
robku minimalizovány nepříznivé vlivy na životní 
prostředí a přírodní zdroje. Ekoznačka výrobcům 
zlepšuje image a dává náskok před konkurencí. 
Výrobce má rovněž lepší podmínky při expor-
tu a má možnost využít dlouhodobé výhodné 
půjčky ze Státního fondu životního prostředí. Dále 
jsou jeho výrobky preferovány při státních zakáz-
kách a výběrových řízeních ve smyslu usnesení 
vlády č. 720/2000. V současnosti lze ekoznačku 
udělit pouze výrobku, který vyhovuje zásadám 
Národního programu označování ekologicky 
šetrných výrobků, jež lze zařadit do některé ze 
43 výrobkových kategorií. Tyto kategorie zahrnují 
většinou spotřební zboží, ale i služby. Ekoznačku 
uděluje Ministerstvo životního prostředí ČR na 
dobu, která odpovídá době platnosti stanove-
ných kritérií pro hodnocení výrobků či služeb. 
Zpravidla to jsou tři roky. Žádost, kterou naleznete 
na stránkách www.cenia.cz, může podat každá 
fyzická nebo právnická osoba. Nejsou stanove-
na žádná omezení. Při podání přihlášky se platí 

jednorázový registrační poplatek ve výši 20 000 
Kč. Tím se hradí náklady spojené s posouzením 
přihlášky a s poskytnutím práva k užívání ochran-
né známky. 

Klient hledá možnost organizace výroby 
v oblasti chovu cenných druhů jesetero-
vých ryb s použitím zařízení uzavřeného 
koloběhu vody. Zajímá se, zda je v České 
republice povolen chov zejména jesetero-
vých ryb a jaké podmínky je nutné splnit 
pro certifikaci produkce pro prodej na 
evropském trhu.

Podle informací z Výzkumného ústavu rybářského 
a hydrologického je v České republice chov ryb 
včetně jeseterových povolen, ale pouze v uzavře-
ných systémech, jako jsou betonové sádky, ale 
i rybníky. Podmínky, které musí podnikatel splnit 
pro certifikaci produkce pro prodej na evropském 
trhu, jsou shodné v celé Evropské unii.

Při prodeji, kdy je kupující podnikatel 
nebo živnostník, stanovuje Obchodní 
zákoník roční záruku s tím, že je možné 
záruku rozšířit na jinou dobu. Pro občana 
je podle Občanského zákoníku dvouletá 
záruční doba. Znamená to tedy, že když 
bude v obchodní smlouvě uvedena doba 
3 let, přebírá povinnosti prodejce? Co je 

rozhodující pro posouzení délky záruční 
doby? Musí se prodejce se zákazníkem 
vždy při prodeji dohodnout na tom, zda 
prodává firmě nebo občanovi?

Obchodní zákoník na rozdíl od Občanského 
zákoníku neobsahuje délku záruční doby. Z 
toho vyplývá, že tato záležitost je zcela na 
smluvním ujednání mezi kupujícím a prodáva-
jícím. Jestliže se v obchodní smlouvě stanoví 
3letá záruční doba, nepřebírá prodávající 
automaticky povinnosti prodejce. Předmětem 
smluvního ujednání je totiž nejen délka, ale 
i obsah záruky. Rozsah záruky není auto-
maticky na všechny vlastnosti, které má mít 
zboží podle smlouvy. Základní záruka bez 
smluvního ujednání je za funkčnost a způso-
bilost ke smluvenému, popřípadě obvyklému 
účelu. Jestliže kupující požaduje záruku i za 
další vlastnosti zboží, musí tento požadavek 
dojednat v obchodní smlouvě. Rozsah záruky 
tedy skutečně závisí na tom, zda smlouva je 
uzavírána mezi podnikateli či mezi podnikate-
lem a občanem – spotřebitelem. Navíc osoba, 
která je jinak podnikatelem, může při koupi v 
obchodě vystupovat jako spotřebitel. Jestliže 
bude mezi subjekty uzavřena písemná smlou-
va, není sice povinností, ale bude vhodné, 
aby tento vztah byl mezi subjekty přímo ve 
smlouvě vyjasněn.

Uvádíme některé z úspěšných příkladů 
podnikání s InMP

Splněný sen

Na Regionální místo v Českých Budějovi-
cích si přišla pro radu podnikatelka, která se 
zajímala o získání finančních prostředků na 
rozšíření své činnosti. Vlastní totiž prodejnu 
potravin a bylin pro zdravou výživu, kde by 
chtěla rozšířit sortiment a lépe vybavit provo-
zovnu. Snahou majitelky obchodu je nabízet 
co nejvíce českých výrobků a odebírat 
produkty od jihočeských ekofarmářů, a tak je 
podporovat. Podnikatelce byly sděleny dvě 
možné varianty, jak může svůj podnikatelský 
záměr realizovat. Jednalo se o zvýhodněné 
úvěry z programů Kredit nebo Jihočeský úvěr. 
Byla zvolena druhá možnost. Podnikatelka si 

také nevěděla rady s vypracováním žádosti, 
a náš pracovník proto pomohl s výběrem 
konzultanta, který se žádostí pomohl. Podni-
katelka nyní navazuje i spolupráci se Svazem 
jihočeských celiaků a Svazem diabetiků, 
s kterými se dohodla na účasti na prodejních 
výstavách, které tyto svazy pořádají.

RM České Budějovice

InMP dokáže poradit v každé situaci

Pan Fischer se obrátil na Regionální místo 
Jablonec nad Nisou s několika dotazy o zří-
zení lékárny, provozu malé vodní elektrárny 
a získání dotace či úvěru z fondů Evropské 

unie. Dotaz na malou vodní elektrárnu byl 
velice obsáhlý a odborný, proto byl předán 
k řešení na Oborové koordinační místo 
v Praze. Pan Fischer musel upřesnit danou 
situaci a do několika dnů mu přišla odpověď 
s kontaktem na Regionální poradenské in-
formační centrum v Liberci. Tam si také mohl 
zjistit podrobnější informace ohledně fondů 
z Evropské unie. Informace týkající se zřízení 
lékárny byly zprostředkovány z Krajského 
úřadu v Liberci. Pan Fischer byl s odpovědí 
spokojen a od té doby se na RM několikrát 
obrátil.

Michaela Zahradníčková,

 OHK Jablonec nad Nisou

SLIBNÝ OBCHOD, 
NEBO PODVOD?
Na Informační místo pro podnikatele (InMP) 
v Přerově se obrátila společnost Plast 
Produkt, spol. s r. o., výrobce atypických 
plastových produktů a zařízení, zastoupená 
jednatelem společnosti Miloslavem Sirkov-
ským s žádostí o radu. Krátce před podpisem 
smlouvy s čínskou společností začala mít 
firma pochybnosti o důvěryhodnosti uzaví-
raného obchodu a komunikace probíhající 
pouze elektronickou poštou nebo po telefonu 
na věrohodnosti nepřidala. 

Obrátila se tedy na InMP s žádostí o prově-
ření čínské společnosti. InMP ve spolupráci 
s regionální exportní manažerkou kontak-
tovalo ředitele čínské zahraniční kanceláře 
CzechTrade v Šanghaji Ivana Vyroubala, 
který po seznámení se s problémem reagoval 
takto: „Vypadá to velice podobně jako fingo-
vaná poptávka za účelem vymáhání peněz 
za úplatek. V těchto případech bývají čínské 
firmy staré jen několik týdnů, proto náš re-
port, který je placený, pouze ukáže, že firma 
existuje, ale vzhledem k délce jejího trvání 
nelze dohledat žádné aktivity. Proto dopo-
ručuji nejlevnější variantu, a to vyžádat si od 
čínského partnera kopii jeho byznys licence, 
z které bude vyplývat více detailů, a navíc je 
služba pro českou firmu zdarma.“
Na základě tohoto doporučení si tedy společ-

nost Plast Produkt vyžádala zmíněnou licenci 
od čínské firmy. Na tento požadavek čínská 
firma nereagovala, jejich jediná odpověď byla 
stále stejná – požadavek na zaslání projektové 
dokumentace od české firmy. Ukázalo se, že 
jde o fingovanou poptávku za účelem získání 
know-how. Česká společnost tak sice přišla 
o slibnou zakázku, nicméně si tím, že se nej-
prve informovala a oslovila i Informační místo 
pro podnikatele a jeho prostřednictvím i regio-
nální exportní místo, ušetřila spoustu starostí, 

nepříjemností a v neposlední řadě také nema-
lé finanční prostředky. Jednatel společnosti 
Miloslav Sirkovský na závěr celého procesu 
řekl: „Chtěl bych vám touto cestou poděkovat 
za přístup k řešení našeho problému. Byl jsem 
mile překvapen, s jakou ochotou a rychlostí 
byla žádost vyřízena, a to jak ze strany vaší, 
tak ze strany ředitele pobočky agentury 
CzechTrade přímo v Číně. Tímto jednáním 
jsme byli pravděpodobně ušetřeni velkých 
problémů s naší návštěvou v Číně. Taktéž 
jsme díky kontaktu s agenturou CzechTrade 
prohlédli možná úskalí spolupráce s partnery 
v zahraničí. Ještě jednou díky vám i CzechTra-
du a těším se na další spolupráci.“ 

Michaela Janáková

Na co si dát pozor. Fingované 
poptávky mají tyto společné znaky:

1.  Česká firma je požádána čínskou firmou 
o nějaký svůj výrobek – velmi pravděpo-
dobně nalezený na webové stránce.

2. Česká firma zpracuje cenovou nabídku.
3.  Nabídka je okamžitě odsouhlasena bez 

jakýchkoliv výhrad a jednání o ceně, 
zpravidla se vůbec neřeší technické 
detaily.

4.  Čínská firma vyzve českou firmu k okamži-
tému příjezdu a podepsání smlouvy.

5.  Při jednání požaduje čínská firma před 
podepsáním smlouvy cca 5000 eur 
na úplatek či pohoštění – po zaplacení 
či nezaplacení se smlouva podepíše, 
nebo nepodepíše, ale v každém případě 
nedojde k plnění.

Indicií je, že jde o zcela nečekanou 
a velice rychle a lehce se odvíjející 
zakázku.

Pokud budete mít pochybnosti, budete 
potřebovat získat informace o obchodním 
partnerovi, nebo se poradit, neváhejte 
a obraťte se na Regionální exportní místa 
nebo na Informační místa pro podnikatele.

Informační místa pro podnikatele 
(InMP) poskytují malým a středním pod-
nikatelům nebo těm, kteří by rádi začali 
podnikat, informace, data a znalosti, které 
by si sami obtížně opatřovali.
Jedná se především o služby v oblasti 
založení podniku, obchodních kontaktů, 
programů podpor, provozu podniku (finan-
ce, daně, účetnictví, lidské zdroje, mana-
gement, marketing, specifika oboru) a také 
například podnikání v zahraničí, export. 
Tato poslední složka je úzce propojena 
s dalším projektem Hospodářské komory 
ČR, a to s projektem Regionální exportní 
místa – kontaktní místa Hospodářské 
komory České republiky, kde jsou nabízeny 
proexportní služby České agentury na 
podporu obchodu CzechTrade, Exportní 
garanční a pojišťovací společnosti a České 
exportní banky.

Foto: Ablestock
Mapa informačních míst pro podnikatele a regionálních exportních míst v České republice

Bylo nám zde dokonce vysvětleno, jakým způso-
bem je alespoň částečně možné chránit se proti 
možným podvodům ze strany potencionálních 
partnerů.
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Nestačí si jen 
stanovit ambiciózní cíle!

Zeptali jsme se Miloslava Taubera, vedoucího 
Útvaru pro rozvoj lidských zdrojů ITP, jak aktuál-
ně hodnotí přínos projektu ITP.

Ukazuje se už nyní postavení a vymezení 
rolí úřadů práce (ÚP) v projektu ITP na 
českém trhu práce?
Nedostatek kvalifikované 
pracovní síly je dnes reálný 
problém jak větších firem, 
tak i drobných živnostníků. 
Díky zajištění platformy pro 
užší spolupráci státní správy 
se sdružením podnikatelů 
budou moci ÚP lépe defino-
vat požadavky na znalosti 
a dovednosti pracovní síly. 
Pracoviště ITP by měla současnou činnost 
úřadů práce doplňovat, prohlubovat, resp. 
na ni navazovat. Takto tedy kvalitativně, nikoli 
kvantitativně, vnímáme pojmy jako zvýšení ka-
pacity služeb zaměstnanosti, rozšíření služeb 
či zvýšení komplexnosti.

Pracoviště ITP v krajích jsou tedy jakýmsi 
komunikačním mostem, který spojí po-
třeby hlavně středních a malých zaměst-
navatelů s nabídkou úřadů práce a trhu 
práce obecně?
Ano, přesně tak. Malé a střední podniky 
jsou významnou součástí ekonomiky České 
republiky. Podílejí se téměř 62 % na zaměstna-
nosti a více než z poloviny na celkové přidané 
hodnotě. 
Mají mimořádný význam pro vytváření nových 
pracovních míst, pro rozvoj jednotlivých obcí, 
měst a regionů. Všeobecně působí jako faktor 
sociální stability a ekonomického rozvoje, 

avšak jejich rozvoj může být limitován objek-
tivně existujícími tendencemi na trhu, a tak se 
častěji než velké podniky setkávají s potížemi 
od financování běžné činnosti po vyhledání 
a výběr kvalitních zaměstnanců. Právě na 
činnosti, které propojí na trhu práce potřeby 
a požadavky podnikatelů s nabídkou pracovní 

síly tak, aby byl výsledek přínosem pro všech-
ny zúčastněné, se soustředí pracoviště ITP.

Víme, že už proběhl základní průzkum 
ve všech pilotních krajích, který vymezil 
hlavní okruhy spolupráce mezi ITP a úřa-
dy práce směrem k malým a středním 
zaměstnavatelům.
Činnost ITP, která doplňuje služby zaměst-
nanosti směrem k zaměstnavatelům, se člení 
do několika oblastí, z nichž nejdůležitější je 
spolupráce zajišťující potřeby poradenství 
a vzdělávání na trhu práce.
Sem patří mimo jiné zajištění komunikace se 
vzdělávacími institucemi a přenos poznatků 
o kvalifikačních potřebách zaměstnavatelů, 
aby se např. ukázalo, je-li třeba tvořit nové 
školicí programy, jež budou nabízeny úřadům 
práce pro zabezpečení rekvalifikací. Důležité je 
také poskytovat zaměstnavatelům informace 
o možnostech rekvalifikace pracovníků.

Za velmi významné v současnosti považuji za-
jišťování osvěty zaměstnavatelů o podmínkách 
i „výhodách“ při zaměstnávání OZP, vyhle-
dávání míst pro zajištění přípravy k práci jako 
jedné z forem pracovní rehabilitace pro OZP.
Šetření také potvrdilo skutečnost, že čes-
ké školství v současné době nevychovává 

skutečné odborníky a jsou 
nutné změny učebních 
plánů podle konkrétních 
potřeb regionálních trhů. 
Proto budou pracoviště 
ITP organizovat pravidelná 
setkání firem a reprezen-
tantů vzdělávacích ústavů 
s cílem orientovat školství 
vzhledem ke konkrétním 

potřebám trhu práce. Ovšem témat, kterými je 
třeba se vážně zabývat, a to skutečně zejména 
v oblasti vzdělávání, je opravdu mnoho. 

Jaké další aktivity můžete zmínit?
Mezi ostatními aktivitami realizovanými v gesci 
Hospodářské komory České republiky pova-
žuji za užitečné zmínit např. personální pora-
denství, Evropský sociální fond, poradenství 
na trhu práce aj. Závěrem bych ale rád řekl: 
Zdaleka nestačí stanovit si jen ambiciózní cíle 
pro český trh práce, který prošel od roku 1990 
zásadními změnami, ale naší prioritou 
v oblasti politiky zaměstnanosti je nyní mo-
dernizace služeb a rozvíjení spolupráce na 
národní i regionální úrovni se všemi zaintereso-
vanými subjekty. 

Text a foto: Jaroslava Šubrtová

Jak už jsme v Komoře.cz informovali, ministerstvo práce 
a sociálních věcí zahájilo v červenci tohoto roku společně 
s Hospodářskou komorou ČR a Národním vzdělávacím 
fondem v pěti pilotních krajích projekt Institut trhu práce 
(ITP) – podpůrný systém služeb zaměstnanosti. Zmíněný 
program je ze tří čtvrtin financován z Evropského sociální-
ho fondu a v dohledné době by měl být spuštěn i na území 
hl. města Prahy. Cílem projektu je modernizace veřejných 
služeb zaměstnanosti, zejména zvýšení jejich kvality a do-
stupnosti pro jednotlivé skupiny klientů. Po dokončení pi-
lotní fáze v roce 2008 předpokládá MPSV rozšíření Institutu 
trhu práce do celé republiky, a to v průběhu let 2007–2013. 

Podpora domácích 
potravin musí pokračovat

INZERCE

MARKETING

Činnost ITP, která doplňuje služby zaměst-
nanosti směrem k zaměstnavatelům, se čle-
ní do několika oblastí, z nichž nejdůležitější 
je spolupráce zajišťující potřeby poradenství 
a vzdělávání na trhu práce.

Jediný zatím opravdu úspěš-
ný pokus pozitivní prezentace 
potravinářských výrobků tuzem-
ského původu – projekt národ-
ní značky kvality KLASA je do 
budoucnosti vážně ohrožen. 
Evropská komise totiž připra-
vuje plošné omezení státní 
podpory propagace a marke-
tingu potravinářských výrobků, 
a ačkoli se má dané opatření 
týkat všech zemí unie, postihne 
pravděpodobně především nové 
členské státy.

EU-15 je deset let před námi

Ředitel Potravinářské komory ČR Koberna 
vyjádřil znepokojení, že „zatímco státy původní 
EU-15 do propagace svých produktů inves-
tovaly desítky let, a vybudovaly jim tak pozici 
na vlastním trhu, u nás i na trzích mimo unii 

jsme teprve na začátku. Podle jeho slov 
funguje navíc projekt KLASA pouhé dva roky 
z předpokládaných tří a ani investice skrz něj 
poskytované zdaleka neodpovídají původní-
mu příslibu.“ Připravované bruselské opatření 
považují tuzemští potravináři za diskriminaci 
nových zemí a nepřípustné vměšování Bruselu 
do národní ekonomiky, jelikož podobné aktivity 
jsou podporovány z národních zdrojů, ne 
Evropskou unií. 

Co smí hradit stát?

Aby mohla tato forma podpory domácím pod-
nikatelům pokračovat, musí se podle Koberny 
spojit ministerstvo zemědělství i poslanci zvo-
lení do Evropského parlamentu, kteří budou 
hledat oporu v dalších zemích, zejména na 
Slovensku a v Maďarsku.
V současné době má ČR v Bruselu schválený 
systém propagace domácí produkce, který 
plně financuje stát, ten však končí v dub-
nu příštího roku. A podle plánu evropských 
úředníků by již nadále stát hradit z vlastních 

prostředků například billboardové prezentace, 
televizní a rozhlasovou reklamu či podporu 
v místě prodeje nemohl. Tyto marketingové 
aktivity by měly být hrazeny pouze z peněz 
potravinářských podniků. 

Nový zákon, nebo dvouletý odklad

Podle Koberny je ale v současné době takové 
řešení pro naše výrobce potravin nepřijatel-
né. Optimální by přitom podle jeho slov bylo 
návrh Komise vůbec nepřijmout, a pokud by 
přece jen prošel, požadovat alespoň dvouleté 
období odkladu, během kterého by se čeští 
potravináři začínali podílet na profinancování 
dané činnosti. Jinou možností také je zdroje na 
propagaci pro tuzemské potravináře stanovit 
zákonem a to prostřednictvím poplatků z vyro-
bených potravin. 

Petr Havel

Foto: Ablestock

autor je agrární analytik 

a působí v rámci Potravinářské komory ČR

Miloslav Tauber
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TVARY A VŮNĚ PERNÍKU

Kdy se začala objevovat u nás dodnes 
oblíbená pochoutka a co bylo potřeba 
k její přípravě?
Nejranější zmínky o existenci perníku, a to 
v souvislosti s jeho prodáváním na trhu, 
pocházejí z první poloviny 14. století. Pokud 
byl tehdy perník zmiňován již jako zboží, lze 
usuzovat na jeho výrobu a rozšíření i pro dří-
vější období. Odkdy se ale na našem území 
skutečně vyskytoval, nelze přesně stanovit. 
Pro přípravu perníkového těsta se dodnes 
zachovaly stovky různě složitých receptů, 
ale základní suroviny v zásadě představují 
mouka a med, k nimž se přidávaly další pří-
sady podle druhu perníku, ale hlavně koření, 
které konec -konců dalo této laskomině i její 
název. Jedním z důležitých druhů koření byl 
pepř a odvozeně z něho bylo přídavné jméno 
peprný nebo též perný, které označovalo 
aromatickou, kořeněnou chuť. Původ slova 
perník je tedy zřejmý. Jinak pečivo zhotovo-
vané z mouky a medu bylo známé od antiky, 
ale nepochybně nešlo o perník v našem 

slova smyslu. Ostatně ani skutečný perník, 
připravený podobnou technologií podle tra-
dičního receptu z konce 18. století, nechutná 
stejně jako u nás tolik oblíbené perníčky, kte-
ré se objevují na trhu, nebo které se pečou 
v domácnostech před velkými svátky.

Na výrobě perníku se podílela dvě 
řemesla. Řezbáři zhotovili podle grafic-
kých předloh dřevěné formy, perníkáři 
připravili těsto a upekli reliéfně zdobe-
ný perník. Komu bylo tak náročné dílo 
určeno?
Cena perníku se odvíjela od druhu pečiva, 
jeho velikosti a zdobnosti. Původně byl per-
ník díky drahým surovinám, zvláště dováže-
nému koření, určen pro vyšší vrstvy. Tomu 
odpovídají také náměty nejstarších u nás 
dochovaných forem z 2. poloviny 17. století, 
na nichž jsou zachyceni pánové a dámy 
v dobovém oblečení, šlechtici a hodnostáři. 
Paralelně s náročně tvarovanými perníky ale 
existovalo i zboží jednodušší a levnější. 

Kdy se rozšířil perník a jakou hrál úlohu 
v životě venkovského lidu?
Perník dnes vnímáme jako tradiční, ryze lidový 
fenomén, ale k jeho běžnému rozšíření mezi 
venkovské vrstvy obyvatelstva došlo postupně 
v průběhu 18. století a zejména v 1. polovi-
ně 19. století. Perník nebyl jen pamlskem, 
ale plnil funkci obřadního pečiva v rodinném 
zvykosloví a nejčastěji byl pořizován jako 
dárek při nejrůznějších příležitostech. Kromě 
toho existovaly i speciální perníkářské výrobky 
s dalšími funkcemi. Mezi ně patří zpravidla 
ornamentálně zdobený perník geometrických 
tvarů určený ke strouhání, tzv. táflový perník, 
bez kterého se domácnost nemohla obejít, ne-
boť byl používán jako ochucovadlo některých 
pokrmů (např. kaší, vdolků a omáček). Dnes 
již málo známým výrobkem perníkářských 
dílen byly v 18. století a na počátku 19. století 
hračky pro děti, označované jako drůbeřky. 
Byly zpravidla trojrozměrné a zhotovovaly se 
tak, že z forem se pořídily jednotlivé díly, které 
se důkladně usušily, následně slepily a obarvily 

většinou jen jednou barvou. Vznikaly tak velice 
půvabné výrobky, nejčastěji domečky, vozíčky, 
košíčky, střevíčky a kolébky, které ale nebyly 
určené k jídlu. I když dětem samozřejmě sloužil 
jako hračka také perník „jedlý“. Dříve, než se 
dítě pustilo do koníka či šavle, muselo si s ta-
kovou vzácností nejprve pohrát. A posledním 
málo známým perníkářským produktem byly 
tzv. šišky z tmavého perníkového těsta, které 
se tvarovaly pouze v ruce, zůstávaly nepečené 
a používaly se jako lék při zažívacích obtížích. 
Svou roli zde hrálo koření, které skutečně 
mělo podobné léčebné účinky (např. fenykl 
a zázvor).

Jaké byly motivy jeho výzdoby?
Náměty perníků se vztahují k důležitým okamži-
kům života tehdejšího člověka, vyjadřují lásku 
a náklonnost (motiv srdce a dvojice), přání 
ochrany a úspěchu (věneček, rak s klepety), 
zdraví a síly (kůň a jelen, dvojčata), plodnosti 
(kolébka, žena s miminkem, vícenásobné 
zobrazení nemluvněte), ale i obavy (husar na 
koni jako výraz strachu z odloučení), úsměšek 
či žert (motiv šaška jako symbolu nezdržen-
livosti). Kromě toho se do námětů promítá 

náboženský život v podobě zobrazení světců 
či výjevů spjatých s určitou částí liturgického 
roku: Betlém, anděl gloria, ryba nebo Adam 
a Eva v období Vánoc, pašijová témata ukři-
žování či beránka božího před Velikonocemi. 
V 19. století do perníkářských motivů pronikla 
také dobová témata šířená kramářskými tisky, 
reakce na politické dění a žánrové výjevy. Za-
jímavý je v této souvislosti např. motiv lva jako 
symbolu konstituce roku 1848, motiv taneč-
nice vyvolaný v polovině 19. století úspěšným 
evropským turné španělské tanečnice Pepity, 
motiv prvního jízdního kola – kostitřasu, parní 
lokomotivy po zavedení dráhy apod.
 
Objevují se pokusy o oživení tradičního 
řemesla?
Rozhodně ano, důkazem je naše spolupráce 
s rytcem a řezbářem Jiřím Rückerem z Peček, 
který se kromě volné tvorby v oblasti figurál-
ního řezbářství věnuje velmi intenzivně řezání 
perníkářských forem jak úzce inspirovanému 
tradičními motivy, tak s vlastními soudobými 
náměty. Pro naši výstavu zapůjčil formy ze 
svého fondu, a dokonce přímo zhotovil vyni-
kající repliky, které jsou vystavené především 
v dotykové části výstavy určené zrakově 
postiženým návštěvníkům. V duchu tradičního 
řemesla působí také další řezbáři specializující 

se na výrobu forem, a perníkáři, kteří pečou 
podle dobových receptur, zejména ve východ-
ních Čechách.

Co je cílem současné pozoruhodné 
výstavy?
Záměrem bylo připravit integrovanou výstavu, 
která by poskytla návštěvníkům informaci 
o kdysi vzkvétajícím řemesle, o bohatství 
a rozmanitosti námětů prostřednictvím 
dochovaných perníkářských forem. Zároveň 
jsme chtěli tuto informaci přiblížit i těm, kteří 
jsou svým zrakovým postižením znevýhodněni 
a nemají možnost běžného vizuálního vnímání 
reálií. K výstavě je připojen i doprovodný pro-
gram, během kterého mají všichni návštěvníci 
možnost přímo ve výstavní síni pracovat s těs-
tem, upéct si vlastnoručně z formy vytvarova-
ný perník a seznámit se s prací řezbáře. 

Miloslav Vlk

Foto: archiv Středočeského muzea 

v Roztokách u Prahy

TRADICE ČESKÉHO PERNÍKÁŘSTVÍ

1335  – První písemná zmínka o prodeji perníku na trhu (Turnov).
15. století  – Zprávy o samostatných mistrech perníkářích v městech Pražských a v některých královských městech.
1550–1620  – Největší rozkvět perníkářství, perníkáři byli organizováni v rámci cechů.
1625-1650  – Úpadek perníkářství v souvislosti s třicetiletou válkou.
1650–1700  – Opětovný rozmach perníkářství, z tohoto období pocházejí nejstarší formy u nás.
18. století  – Zakládání samostatných perníkářských cechů, často i v poddanských městech.
1733  – Císař Karel VI. udělil perníkářskému řemeslu výsady.
1764  –  Císařovna Marie Terezie tyto výsady znovu potvrdila a rozšířila je. Na sklonku století nastává částečný úpadek řemesla v souvis-

losti s celkovým ekonomickým poklesem (slezské války) a v neposlední řadě i v souvislosti se zásahy josefinských reforem do 
církevního života (např. zákaz poutí, zavedení jediného tzv. císařského posvícení), které způsobily pokles poptávky po zboží).

po 1815  – Opětovný rozkvět řemesla po napoleonských válkách vrcholící kolem 1850, z tohoto období největší množství forem.
1880–1890  – Postupný zánik perníkářství, které je nahrazeno průmyslovou cukrářskou výrobou.

PhDr. Miloslav Vlk 
je historik a působí jako viceprezident 
sdružení pro umělecká řemesla 
Rudolfinea, živnostenského společenstva 
začleněného v Hospodářské komoře 
České republiky.

PhDr. Ivana Kubečková 
je kurátorkou Středočeského muzea 
v Roztokách u Prahy. 

Perníky tvarované před vlastním pečením v dřevěných formách patřily ještě v po-
lovině 19. století k žádanému zboží na poutích a jarmarcích, kam je perníkáři 
dodávali ve značném množství a v různorodé námětové skladbě. Koncem 
19. století sice výroba tohoto náročně tvarovaného pečiva zanikla, neboť byla 
nahrazena masovou výrobou perníků vykrajovaných a zdobených barvotisko-
vými obrázky či polevami, avšak v muzejních sbírkách zůstaly dodnes zacho-
vány zejména formy jako doklad tohoto již zapomenutého sladkého řemesla. 
V čase předvánočním je více než příznačná návštěva výstavy ve Středočeském 
muzeu v Roztokách u Prahy, kde jsem si o tvarech a vůních perníku povídal 
s Ivanou Kubečkovou.

Perník nebyl jen pamlskem, ale plnil funkci obřadního 
pečiva v rodinném zvykosloví a nejčastěji byl pořizo-
ván jako dárek při nejrůznějších příležitostech.
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Partnefii: Zá‰tita:

3. mezinárodní veletrh

gastronomie, hotelov˘ch 

sluÏeb a vefiejného stravování

Stavební veletrh Bau
aneb plánujte, renovujte, 
stavte a vystavujte!

Veletrh Bau, který se koná každé 
dva roky v jedněch z nejmoder-
nějších veletržních prostor na svě-
tě, letos zabírá více než 180 tisíc 
m2 výstavní plochy v 17 halách. 
Rozdělen je podle stavebních 
materiálů, produktů a témat.

Inovace a vize

Jedno z nejzajímavějších témat 
je zaměřeno na budoucí vývoj 
stavebnictví. Patří k němu inte-
ligentní pláště budov, energe-
ticky efektivní budovy a obnova 
domovního fondu čili sanace, 
modernizace a renovace budov. 
Mezi chystanými novinkami se 
objeví výtahy a jezdící schody, 
jejichž pojítkem je bezpečnost, 
pohodlí a design. Praktické, ale 
i estetické požadavky se týkají 
také oblasti solárních techno-
logií. Vzrůstající oblibě v celém 
stavebním oboru se těší auto-
maticky poháněné dveře a okna. 
Součástí prezentovaných témat 
budou informační technologie, 
soft- i hardwarová řešení. 

Pod jednou střechou veletrh Bau 
sdružuje veškerá architektonická 
řešení, zaměřuje se na novinky 
a inovace. „Jsme vyprodaní, 
potřebovali bychom dvě nové 
haly, abychom zrealizovali snahu 
představit všechny vize a nová 
témata,“ uvedl generální ředitel 
Veletrhů Mnichov Norbert Barg-
mann.

Špičky ve stavebnictví aneb 
Když chcete něco znamenat...

Veletrh oslovuje všechny, kteří 
se podílejí na procesu pláno-
vání a stavby. Přicházejí na něj 
architekti a designéři, kteří zde 
hledají úzký kontakt s průmys-
lem. Exhibice jsou doprovázeny 
rozsáhlým odborným programem 
včetně udílení řady cen v oblasti 
stavebnictví.

Německo i přes rozsáhlou recesi 
ve stavebnictví zaujímá 17 pro-
cent (173 mld. eur) z celkového 
stavebního objemu v Evropě 
(1021 mld. eur). Předností je 
místo konání veletrhu – Mnichov, 
už město samotné přitahuje jako 
magnet (má na 60 divadel, 
50 muzeí atp.).
Příští rok pořadatelé očekávají dva 
tisíce vystavovatelů ze 40 zemí 
a více než 190 tisíc návštěvníků.

...prezentujte se v cizině!

Z ČR potvrdilo své zastoupení 
pro rok 2007 sedm vystavovatelů. 
Řada dalších firem se účastní 
přes své zahraniční partnery. 
„Nízká účast přímých českých vy-
stavovatelů se nám samozřejmě 
nelíbí. Příčina je i v tom, že české 
firmy nejsou zvyklé čerpat dotace. 
Pro akvizici však děláme maxi-

Prezentace předních firem světového 
stavebního trhu, se zastoupením všech 
stavebních odvětví a druhů materiálů se 
uskuteční od 15. do 20. ledna příštího roku 
na 17. ročníku největšího evropského sta-
vebního veletrhu Bau 2007 v Mnichově.

Novinky, design, praktická stavební 

řešení – to vše najdete pod jednou 

střechou.

Sindat Group a export 
do 70 zemí světa
Jak souvisí ocenění na veletrhu s exportem? Určitě 
hodně, což potvrdí každá vyvážející firma, jíž se nějaké-
ho vyznamenání dostalo. Například do soutěže Grand 
Prix – soutěže o nejlepší výrobek, technologii, exponát 
– se letos na veletrhu For Arch přihlásilo dvaadvacet 
firem s dvaceti pěti exponáty. Odborná porota udělila pět 
ocenění bez určení pořadí. Cenu za exponát Nábytkové 
a stavební panely Technistone Light získala společnost 
SINDAT, spol. s.r.o. Patří pod skupinu Sindat Group, jež je 
významným exportérem.

O tom, že SINDAT má českému i zahraničnímu stavebnímu trhu co 
nabídnout, svědčí rostoucí poptávka po jejích produktech. O nich 
také informovala firma na nedávné tiskové konferenci v Praze. Jak 
zdůraznil Karel Havlíček,  ředitel pro obchodní a marketingovou 
strategii průmyslového holdingu Sindat Group, každá malá firma 
se může prosadit a růst, má-li promyšlenou a jasnou strategii. Za-
býval se totiž otázkami malých a středních podniků a hlavně jejich 
šancemi na dnešním podnikatelském trhu. Jak to bude s malými 
a středními firmami v dalších letech? Zmizí z povrchu zemského, 
budou aktivní jen jako subdodavatelé velkých firem? Přejdou pouze 
do oblasti služeb a lokálního obchodu?
„Základem pro budoucí existenci malých podniků na průmyslových 
trzích jsou tyto hlavní atributy: za prvé specializace, za druhé apli-
kace, za třetí minimalizace, za čtvrté inovace,“ sdělil Karel Havlíček.
Těmito atributy se společnost SINDAT, spol. s.r.o. bezesporu řídí. 
Jejich novinka, stavební panely Technistone Light, mají široké 
uplatnění. Patří do skupiny  tzv. „suchých“ stavebnicových systémů 
a používají se kupříkladu při rekonstrukci bytových jader. Základem 
materiálu Technistone Light je deska z konglomerovaného kamene 
Technistone. Výborně se hodí k výrobě kuchyňských a koupelno-
vých desek či dlažeb. Jelikož má materiál Technistone vysokou 
kvalitu hustoty materiálu a tvrdosti, využívá se též ve zdravotnic-
kém a laboratorním prostředí. 
Skupina Sindat Group dnes doslova mapuje celý svět -  mimo 
Evropy  se rozhlíží po celé Asii, Africe, Latinské Americe. Jaké 
komodity a v jakých zemích lze jmenovat? Ing. Karel Havlíček říká: 
„V tuto chvíli exportujeme již do více než 70 zemí světa, každý 
rok investujeme přibližně do deseti nových teritorií. Sindat jako 
mateřská společnost, mimo řízení majetkových účastí, realizuje 
pod vlastní správou i přibližně třicet přímých emergings markets. 
Znamená to, že kromě  aktivit v rámci skupiny máme k dispozici 
patnáctičlenný obchodní tým, který vyhledává  skutečně zajímavá 
teritoria . Mimo Ruska, Indie, Číny a východní Evropy bych zmínil 
i speciality jako jsou  Vietnam,  Ázerbájdžán, Pakistán, v Africe 
určitě JAR, to je skvělé teritorium, dále vyvážíme do Senegalu , ze 
zemí střední a jižní Ameriky jmenuji Guadelope, Venezuelu, Brazílii. 

bri 

VELETRHY

mum,“ sdělil Jaroslav Vondruška, 
zástupce mnichovských veletrhů 
v České republice. O úspěšnosti 
a přínosu účasti na veletrhu pro 
české firmy svědčí opětovná 
účast pěti českých podniků. Zna-
mená to, že pro většinu zúčastně-
ných společností měla prezentace 
komerční efekt.

Pro firmy znamená účast na ve-
letrhu komunikovat, udělat si čas 

na svoje zákazníky a kontaktovat 
nové partnery po celé Evropě. Pro 
návštěvníky je to hlavně příležitost 
udělat si přehled ve stavebním 
oboru. „Když vidím tu řadu novi-
nek, říkám si, že bych měl spravit 
spoustu věcí u sebe doma,“ řekl 
Bargmann.

 TŠ

Foto: archiv Expo Consult+Service
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Dagmar Janatová kraluje českému Patriotu.

GASTRONOMIE

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

GASTRONOMIE

 Šťastné a veselé 

bio-Vánoce

Energická Dagmar vždy toužila podnikat 
v oblasti gastronomie. Dnes je spolumajitel-
kou rodinné firmy Daja, kde kromě ní pracuje 
ještě manžel a dva synové. V roce 1992 si 
otevřeli čistírnu, krátce nato restauraci, kterou 
původně provozovali jako billiard klub. Později 
přešli na pivnici, která se ovšem paní Dagmar 
zdála být málo inspirativní. Chtěla vytvořit ty-
picky českou restauraci. Mrzelo ji, že většina 
cizinců odjíždí z naší země s tím, že máme 
všední a nudnou kuchyni. Proto s rodinou 
otevřela restauraci, kterou nazvali srozumitel-
ně: Patriot - X. Jako jedni z mála v ní nabízejí 
bohatý sortiment jídel připravených mimo jiné 
i z bio-potravin.

Proč jste se rozhodla bojovat s tradičním 
mýtem, že česká kuchyně je nudná?
Gastronomii se věnuji už jedenáct let. Původně 
jsem hledala inspiraci v našich soudobých 
kuchařkách. Později v kuchařské historii 
například u Rettigové či Sandtnerové, ale 
ani to mi nestačilo a hledala jsem ještě dál. 
V historických pramenech třeba objevíte, že 
do třicetileté války se na našem území jedlo ve 
všech společenských vrstvách hodně masa. 
Po válce však přišla bída. Lidé byli nuceni 
maso nahrazovat jiným způsobem. Přes dvě 
stě následujících let je pro lidovou kuchyni 
maso výjimkou. Domácí kuchyně nabízela 
buchty, kynuté pokrmy, různě upravené bram-
bory, luštěniny, maso se nahrazovalo mlékem 
a mléčnými výrobky. Přesto se ale ve vyšší 
společnosti, u měšťanů a šlechty, upravovala 
masa z domácích zvířat i zvěřiny na víně, ma-
deiře, maximálně se využívaly bylinky a koření. 

Oblíbené byly sladkovodní ryby i dovážené 
delikatesy. Stará česká kuchyně je ve své pod-
statě úžasná. Zažité receptury se však během 
let z našeho jídelníčku vytratily a jako lidová 
česká kuchyně se prezentuje ta z poslední 
úpravy totalitní společnosti. Je sice s masem, 
ale velmi fádní, taková, jakou všichni dobře 
známe. Právem je označovaná jako nudná 
a nezajímavá! Napadlo mě tedy zbořit mýty 
o neatraktivní, nechutné 
a málo zdravé české 
kuchyni. Naše kuchyně 
je velice zajímavá, roz-
dělena podle společen-
ských vrstev na lidovou, 
měšťanskou a šlech-
tickou gastronomii. Při 
svém pátrání v historii 
české gastronomie jsem 
navíc objevila jednu věc: dříve se vlastně jedlo 
všechno bio! Ve světě je to dnes běžná věc, 
ale u nás stále máme v oblasti bio-potravin 
značné mezery.

Jsme podle vás pro přijímání nových prv-
ků ve výživě příliš konzervativní národ?
Češi mají zažitou jednu věc – co je bio, není 
dobré. Další problém je určitě cena bio-pro-
duktů. Jejich výroba je daleko dražší, než je 
tomu u běžných potravin. Na trhu je proto 
najdete za daleko vyšší cenu. Obtížná je i jejich 
dostupnost. Obvykle musíte farmáře znát, na-
vázat osobní kontakt, a zajistit si tak pravidelný 
přísun. 

Poznám jako obyčejný konzument u bio-
-produktů, že jsou pro mne chuťově 
zajímavější?
Mám pocit, že spousta lidí ještě nevyzkoušela, 
jak skvěle chutnají! Kupte si třeba jen 
bio-mléko v lahvi v supermarketu a jednu 
lahev od farmáře. Nalijte si je do dvou sklenek 
a ochutnejte. Okamžitě cítíte rozdíl! Stejně 
tak třeba bio-mrkev, to je skutečná lahůdka. 
Zmrzliny v naší restauraci děláme z bio-mléka 
a jsou chuťově nepřekonatelné. 

Jak velká je finanční zátěž pro restauraci, 
která část pokrmů připravuje z bio-pro-
duktů?
Je to zátěž. Kilogram běžné mouky stojí kolem 
11 korun, bio-mouka 22–50 Kč. Máslo v su-
permarketu koupíte maximálně za 
30 Kč, ale u bio-másla si připočtěte rovnou 
sto procent navíc. Kilogram bio-banánů stojí 
90 Kč. Za kilo tvarohu chtěli farmáři 150 Kč, to 

už je pro mne, jako majitele 
restaurace, nepřekonatelný 
problém. Další problém 
je třeba skutečnost, že 
nepoužívají konzervační 
přípravky. Bio-šunka je 
chuťově skvělá, na nákroji 
krásně růžová, ale protože 
není konzervovaná, po 
chvíli šedne. Je výborná, ale 

vzhledově nic moc a zákazník není nadšen. 
V závěru senzorický vjem způsobí, že zákazník 
šunku odmítne. A poslední problém je, že si 
nemůžeme v plné výši dovolit promítnout do 
ceny pokrmů skutečnou cenu surovin. Zákaz-
níci by nebyli ochotni částky platit, přestože 
kupují maximum kvality. 

Máte v oblasti bio-produktů 
konkurenci?
Samozřejmě, že máme. Reagujeme na ni tak, 
že se snažíme nabídnout našim hostům co 
nejširší a nejpestřejší rejstřík bio-potravin. Naši 
hosté tak mohou ochutnat například zmrzlinu 
z bio-mléka, bio-uherák, bio-šunku, bio-maso, 
ekologickou zeleninu a bylinky. 

Existují restaurace, které vaří 
pouze „bio“?
Nemyslím si, že někdo se specializuje pouze 
na bio-produkty. Jsou v omezeném množství 
a kvalitě. Dovoz nelze objednat přímo do re-
staurace, nemůžete si příliš vybírat. V Čechách 
je zatím stále takový trend, že si lidé tyto 
potraviny kupují především k domácí spotřebě. 
V zahraničí v obchodních centrech najdete 
bio-regály plné dobrůtek. 

Jeden z typických českých předsudků je 
ten, že zdravá výživa není chutná. Dagmar 
Janatová, spolumajitelka Českého gourmet 
centra Patriot - X, dobře ví, že to není pravda.

Vinařství a vinohradnictví se 
utěšeně rozrůstalo i na Moravě. 
Trvale zde však muselo čelit 
pronikání rakouských vín, o čemž 
svědčí i ustanovení brněnských 
vinařů z roku 1325, konstatující, 
že „žádný z měšťanů ve městě 
nemůže nalévat vína rakouská 
od doby zralosti domácích až 
do Velikonoc“. Privilegii Karla 
IV. je výrazně podporováno 
městské vinařství a je mu dán již 
pevný řád, který mimo jiné bránil 
moravské vinaře před dovo-
zem nápojů cizích. V této době 
také vzniká horenské právo, 
ochraňující vinohrady před lapky 
a stanovující přísné tresty za jeho 
porušování, ať už peněžité, usek-
nutí ruky, či trest hrdelní. Oficiálně 
byl v 15. století povolen výčep 
vína; každý dům, v němž se víno 
rozlévalo, musel být označen 
buď věncem z révového listí, 
nebo slamě-
ným křížem. Je 
zajímavé, že až 
do 20. století 
se z prodeje 
vína neodvá-
děla žádná 
daň (což bylo 
samozřejmě 
trvalým před-
mětem různic, 
vyvolávaných 
těmi, kteří daně 
platit museli). 
I šestnácté 
století českému a moravskému 
vinařství přálo, o čemž svědčí 
řada listin, týkajících se vinařství 
v Polešovicích, Hustopečích, 
Kobylí, Velkých Pavlovicích, 
Velkých Bílovicích, Dunajovicích, 
Bzenci, Starovičkách či Znojmě. 

Víno z Popic 
bylo dokonce 
podáváno na 
Pražském hra-
dě, kde ho král 
Ludvík označil 
za jedno z nej-
lepších vůbec. 
Za to získaly 
Popice do 
znaku českého 
lva s vinným 
hroznem. V roce 
1558 byla také 
vydána první česky 
psaná kniha o vinařství; na-
psal ji Jan Had a jmenovala se 
„Vinice v jakém položení má být 
a jakým způsobem člověk má 
ji dělati, aby toho hojný oužitek 
mohl míti“.
Vinařství v Čechách a na Moravě 
utěšeně vzkvétalo až do bitvy na 
Bílé hoře v roce 1620. Po této 

události, která 
znamenala 
tuhou a násil-
nou katolizaci 
doprovázenou 
vězněním a po-
pravami, ode-
šlo z českých 
a moravských 
vinorodých 
krajin 36 000 
rodin, z toho 
30 000 rodin 
mělo vinařskou 
živnost. Vinice 

zůstaly ležet ladem a to, co ještě 
prosperovalo, zničila třicetiletá 
válka. Při rabování švédská voj-
ska vypalovala vesnice (více než 
6000) a země se měnila v poušť. 
V Čechách bylo před třicetiletou 
válkou asi 15 000 hektarů vinic, 

které se rozkládaly nejen 
v okolí Prahy, Mělníka, Litoměřic 
či Karlštejna, ale i v okolí Loun, 
Mladé Boleslavi, Rakovníka či 
Plzně, na Budějovicku či Byd-
žovsku. Například v Hustopečích 
bylo před třicetiletou válkou více 
než 800 hektarů vinic, po této 
válce zde zbylo pouhých 20 
hektarů, v Mutěnicích ze 140 
hektarů vinic nezbyl ani jediný.
Aby toho všeho nebylo dost, 
téměř všechny zbylé vinice ničila 
francouzská vojska při válce 
o dědictví rakouské (tvrdí se, že 
to byl Napoleonův ekonomic-
ký tah při ničení konkurence) 
a tečku za tímto slzavým údolím 
udělala sedmiletá válka, která 
dílo zkázy dokonala.

Kamil Mařík,

autor je členem Asociace sommelieliérů

Naši hosté mohou 
ochutnat například 

zmrzlinu z bio-mléka, 
bio-uherák, bio-šunku, 
bio-maso, ekologickou 

zeleninu a bylinky.

Oficiálně byl v 15. 
století povolen 

výčep vína; každý 
dům, v němž se 
víno rozlévalo, 

musel být označen 
buď věncem z 

révového listí, nebo 
slaměným křížem.

Můžeme si o Vánocích připra-
vit i nějaké bio-pochoutky?
Určitě ano. Podívejte se sami, jak 
báječně zdravě vánoční dobroty 
vypadají. Kdo nemá chuť nebo 
čas vyzkoušet je doma, mohu 
ho pozvat k nám do Patriotu-X. 
Přála bych si, aby lidé ochutnali 
naši tradiční kuchyni a naučili 
se vnímat restauraci jako místo 
příjemného setkávání. Stravování 
přece patří ke kultuře národa. 
A měli bychom pochopit, že nejen 
památky, ale i národní kuchyně 
je trend, přes který nás cizinci 
pozorují a hodnotí. 

V mnoha evropských zemích, 
jako jsou například Německo 
nebo Švýcarsko, má ekologic-
ké zemědělství dlouhou tradici. 
V osmdesátých letech 20. století 
se už většina evropských zemí 
začala ekologickým zemědělstvím 
zabývat velmi intenzivně. Zvolna 
začíná tento trend pronikat i do 
České republiky. Nejvíce bio-
-potravin (57 procent) nakupují 
čeští spotřebitelé v super- a hy-
permarketech a v prodejnách 
bio-potravin (37 procent). Pouhá 
4 procenta zákazníků nakupují 
přímo u farmářů.

Děkujeme za rozhovor.

Alena Štrobová

Foto: Dagmar Hájková

Zákuskům a bio-zákuskům v pražské 

restauraci skutečně nikdo neodolá.

Pro naše čtenáře objevujeme 
úspěšné členy Hospodářské 
komory ČR. Dagmar Janatová 
k nim patří. 
Napište nám o dalších!
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Kdy jste se vlastně rozhodla být 
baletkou?
Od pěti let jsem dělala sportovní gymnastiku. 
A úplně automaticky jsem později přešla na 
balet. Balet mě fascinoval. Jako malá holka 
jsem milovala okamžiky, kdy se kolem mne 
v Národním divadle třeba jenom mihla některá 
z primabalerín. Měla jsem oči navrch hlavy, 
byla okouzlena jejich stylem a držením těla. 
Toužila jsem stát se sama sólistkou! Být nej-

lepší. Být tou, která je při baletním představení 
na jevišti královnou! Ale jak říkám, skutečně to 
byly jen tajné sny hodně malé holky!

Jak moc těžká je cesta za takovým 
snem?
Nesmírně těžká, ale krásná zároveň. Od 
dětství jsem každé ráno vstávala v půl páté. 
Bydleli jsem na okraji Prahy, doprava byla 
komplikovaná a já potřebovala být včas na 

ranním tréninku. Domů jsem vracela až po 
osmé hodině večer. Málokdy jsem měla čas jít 
někam s kamarádkami, školu jsem doháněla 
po nocích. Vlastně si až teď uvědomuji, že 
jsem pořádně neznala ani své rodiče. Neměla 
jsem čas si v klidu sednout a probrat s nimi 
úplně obyčejné věci. Svou maminku si vlastně 
užívám až dnes. V době, kdy jsem dospělá 
ženská a ona se po smrti tatínka a bratra 
přestěhovala za námi do Londýna.

Kolik let vám bylo, když jste poprvé odjíž-
děla do zahraničí?
Bylo mi dvacet a těsně předtím jsem ukončila 
studium na Taneční konzervatoři v Praze. 
Zvítězila jsem v prestižní mezinárodní taneční 
soutěži a získala angažmá v Kruik Ballet 

v Kapském Městě. V Praze jsem si předtím 
zaplatila tříměsíční rychlokurz angličtiny, ale po 
příjezdu jsem stejně vůbec nikomu nerozu-
měla. Jsem však ambiciózní, chtěla jsem 
jazyk zvládnout, domluvit se bez potíží. Každý 
večer, po návratu z divadla, jsem angličtinu 
poctivě studovala. Zhruba po roce jsem se 
domluvila bez problémů.

Z Jihoafrické republiky jste zamířila rov-
nou do Londýna?
Ještě předtím jsem dostala nabídku na post 
sólistky Skotského národního baletu. Ze slun-
né Afriky jsem se přestěhovala do deštivého 
a pošmourného Glasgow. Práce byla úžasná, 
ale jinak tam bylo smutno. Navíc na mne opět 
dolehl jazykový problém. Ve Skotsku se totiž 
specifickým způsobem vyslovují určité hlásky, 
měla jsem opět problém se domluvit. V té 
době mnou zmítaly pochybnosti. Sama sebe 
jsem se ptala, co tam vlastně dělám? Proč 
jsem daleko ve světě úplně sama? Chtěla 
jsem dokonce všechno zabalit a vrátit se 
domů!

Co vaše rozhodnutí dokázalo zvrátit?
V momentu, kdy jsem se téměř rozhodla, že 
se vrátím domů, se ozval šéf Anglického ná-
rodního baletu. Pozval mě do Londýna. Přijela 
jsem tam, předvedla se jim v jejich zkušebním 
sálu a oni mi rovnou nabídli sólovou smlouvu. 
Uznejte, že taková nebídka se neodmítá! 

V jakých rolích jste se poprvé představila 
jako primabalerína?
Vlastně jsem už na počátku angažmá získala 

hlavní role - Labutí jezero, Popelka, Sylphi-
de, Louskáček, Romeo a Julie, Coppélie, 
Spící krasavice a mnoho dalších. Mám štěstí 
a spolupracuji s předními choreografy, jako 
jsou například Glen Tetley, Mark Baldwin, 
Christopher Hampson, Jiří Kylián, vystu-
puji na prestižních scénách celého světa. 
Hostovala jsem dokonce i v Národním divadle 
v Praze. A své rodné město stále nesmírně 
miluji, zamiloval si je i můj anglický manžel. 
On je producent, a proto jsme se rozhodli, že 
právě v tomto krásném městě budeme kaž-
doročně pořádat taneční mistrovské kurzy. 
Jsem šťastná, protože zatím se nám daří. 

Můžete srovnat podmínky a existenční 
zázemí českých a anglických baletních 
umělců?
Pokud jde o klasické zázemí, teď mám 
skutečně na mysli technickou stránku věci, 
jsou na tom vaši baletní umělci bezespo-
ru lépe. Zkušebny, taneční sály, šatny jsou 
v Národním divadle v Praze na velmi dobré 
úrovni. Pokud jde o finanční zajištění, situace 
je asi v obou zemích podobná. Nevím přesně, 
jak si stojí třeba čeští sboristé, v Anglii jejich 
situace právě růžová není. Navíc si nemohou 
ani přivydělat, celý den jim zabere trénink. Žijí 
v malých bytech, bez šancí na změnu. Přesto 
svá místa nikdy neopustí. Považují si za čest 
tančit ve sboru Anglického národního baletu. 

Jaké je finanční zázemí hvězdy
 - primabaleríny?
Opět nevím, kolik vydělává primabalerína 
v Čechách. Mé finanční ohodnocení je velice 
dobré. Navíc dostávám nabídky na vystou-
pení na prestižních zahraničních scénách. 
Znamená to, že uzavírám další smlouvy navíc. 
Mnohdy tančím doslova po celém světě. 
Honoráře jsou velice slušné, ale část vystou-
pení je zaměřena na nejrůznější charitativní 
projekty. V tom případě se logicky finanční 
odměny vzdáme.

Získává nějaké mimořádné finance nebo 
dotace Anglický národní balet?
Čas od času pořádáme takzvané sponzor-
ské večery. V podstatě je to celkem příjemná 
společenská záležitost. Do divadla se sezvou 
významní lidé, členové královské rodiny, bohatí 
podnikatelé, bankéři. Připravíme pro ně vystou-
pení, ale potom už se jim jednotliví umělci věnu-
jí. Hovoříme spolu o nejrůznějších uměleckých 
projektech. O tom, na čem případně mají sami 
zájem se nějakým způsobem podílet, hledáme 
podporu pro mladé talenty. Velkými mecenáši 
kultury jsou u nás v Anglii právě členové králov-
ské rodiny. Velice dobře jsem znala princeznu 
Dianu, která byla baletu silně nakloněna. Po-
dobné tendence teď jeví i její syn William. 

Stále větší prestiž si ovšem získáváte 
i jako fotografka. Chcete se fotografii 
v budoucnu věnovat jako své profesi?
Fotka je pro mne stejná, jako když udělám 
představení, po němž mi lidé zatleskají. Nikdy 
jsem si ani nepředstavila, že mi někdo za fotku 
zaplatí! A dnes? Objednají si mě, abych nafotila 
celý katalog baletního oblečení! Přitom první 
digitální fotoaparát mi koupil můj muž před 
šesti lety, když se nám narodila naše holčička 
Sabinka. Od té doby fotím tanec. Své kolegyně 
v šatně, při zkouškách a představeních. Dívám 
se na ně, snažím se zachytit jejich pohyb i jisté 
vnitřní kouzlo. Vidíte, tanec asi stejně nikdy neo-
pustím! Zřejmě je to tak, že už se na svět kolem 
sebe dokážu dívat pouze tanečníma očima!

Alena Veselá 

Foto: Dagmar Hájková

Daria Klimentová je sólistou Anglického 
národního baletu a uznávanou fotograf-
kou. Každé léto vede v Praze Mezinárod-
ní mistrovské kurzy pro studenty z celého 
světa. Její snímky byly publikovány např. 
v deníku The Independent, v Balleto 
2000, knihách i časopisech celého světa. 
Stala se finalistkou soutěže Channel 4 
Y2K a své práce vystavovala v Photo-
graphers Gallery v Londýně. V září 2006 
prezentovala spolu s fotografem Petrem 
Našicem výstavu fotografií Daria In and 
Out v Praze.

Daria Klimentová se 
narodila v Praze, kde 
jako malá holka začala 
chodit do baletu. 
Dnes je ovšem prima-
balerínou Anglického
národního baletu 
a taneční hvězdou 
světového formátu. 

Je na jevišti 
královnou!

„Toužila jsem stát se sama sólistkou! 
Být nejlepší. Být tou, která je při baletním 
představení na jevišti královnou!“

„Málokdy jsem měla čas jít někam s kama-
rádkami, školu jsem doháněla po nocích. 
Vlastně si až teď uvědomuji, že jsem pořádně 
neznala ani své rodiče.“
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KNIHYVÝSTAVA A FILM

Rudolf Kremlička – 
básník ženského těla
Když se podíváte na fotografii Rudolfa Krem-
ličky, vidíte usměvavého elegána s cigaretou 
v jedné a bambusovou holí v druhé ruce 
(chybí jen japončík Gloria, kterého prý nosil 
v náručí a odkládal ho do šatny kaváren). 
Kremlička skutečně nepřipomíná malíře, co se 
pere s plátnem a barvami. Jeho učitelem byl 
Hanuš Schwaiger, který ho ovlivnil v práci se 
žánrovými obrázky, jež budou také vystave-
ny na Kremličkově celoživotní retrospektivě 
v domě U Kamenného zvonu (do 21. ledna 
2007). Jsou ovšem dvě oblasti, kde se Rudolf 
Kremlička našel, a to bylo tajemství ženského 
těla a až barevně provokující přírodní scenérie. 
Malíř se nesnažil tvořit akty, jaké jsou v umění 
běžné, ale maloval ženy tak, aby vynikla lad-
nost jejich pohybů a obecně platná krása jejich 
těl, kterou nevyjadřoval jen barvami a liniemi, 

ale něčím, co je v ženě skryto a co Kremličko-
vy dívky vysílají jako smyslné erotično. A tahle 
vášnivost je zřetelná i u jeho přírodních scené-
rií, kde není ani romantická, ani mařákovská 
příroda, ale obraz Kremličkova duševního 
ustrojení. A je ještě jedna oblast, kterou Krem-
lička hojně pěstoval: portréty. Je zajímavé, že 
v roce 1932, kdy měl malíř svou první velkou 
výstavu v Obecním domě a bohužel také po-
slední za svého života, nedošly právě portréty 
valného uznání, například Adolfu Hoffmeistrovi 
se nelíbily. K vlastnímu soudu můžete dojít na 
skutečně reprezentativní, chronologicky řazené 
výstavě, kde každý zalituje, že bylo Rudolfu 
Kremličkovi dopřáno tak málo času – pouhých 
čtyřicet šest let v období 1886–1932.

Milena Nyklová

Foto: archiv autorky 

Dobrý ročník
A Good Year
Komedie USA 2006
Režie: Ridley Scott
Hrají: Russel Crowe, Marion Cotillard, 
Tom Hollander
Premiéra: 7. 12. 2006

I Ridley Scott, režisér takových snímků jako 
sci-fi Vetřelec nebo válečný spektákl Černý 
jestřáb sestřelen, mívá chvilky, kdy se mu za-
chce odpočinku. A jak to vypadá? Osloví Rus-
sella Crowa (Gladiátor), přetvoří jej v anglické-
ho obchodníka a pošle do idylické, sluncem 
prozářené krajiny jihofrancouzské Provence, 
kde se má ujmout zděděné vinice. Postaví 
mu do cesty mladou, atraktivní Američanku, 
přidá něco nostalgie a trochu akce a kouzelná, 
zábavná a navýsost příjemná komedie je na 
světě. Snímek Dobrý ročník je ideální cestou, 
jak se vyhnout prosincovým mrazům i předvá-
nočním stresům a lze jej bez obav doporučit 
i zapřísáhlým abstinentům.

Tristram Shandy
A Cock and Bull Story
Komedie Velká Británie 2006
Režie: Michael Winterbottom
Hrají: Steve Coogan, Stephen Fry, 
Keeley Hawes
Premiéra: 13. 12. 2006

Kdo je Tritram Shandy? Tristram Shandy je 
antihrdina postmoderni knihy ctihodného 
pátera Laurence Sternea, který své dílo vydal 
v roce 1767, tedy v době, kdy neexistovali ani 
antihrdinové, ani postmoderna. Od letošního 
roku je Tristram Shandy také neskutečně 
zábavným filmem, který sklidil velký úspěch na 
MFF Karlovy Vary. U nás nepříliš známý režisér 
Michael Winterbottom do své adaptace jedno-
ho ze zásadních děl ostrovní literatury obsadil 
britskou hereckou elitu, s jejíž pomocí vypráví 
příběh štábu, který natáčí..., filmové provedení 
románu Tristram Shandy. Osudy herců (kteří 
většinou hrají samy sebe) a titulního hrdiny se 
proplétají s tak hravou lehkostí, že nebavit se 
může jen ten největší morous.

My dva a křen
You, Me and Dupree
Komedie / Romantický USA 2006
Režie: Anthony Russo, Joe Russoa
Hrají: Matt Dillon, Kate Hudson, 
Owen Wilson
Premiéra: 28. 12. 2006

Těsně před koncem roku přichází kome-
die s poněkud zavádějícm názvem My dva 
a křen. Křenem je míněn nevycválaný povaleč 
Dupree (v podání stále populárnějšího Owena 
Wilsona), který se staví na návštěvě u svého 
nejlepšího přítele a už tam tak nějak zůstane. 
Kamarád by snad Dupreeovu (všudy)přítomost 
ještě snesl, jeho puntičkářská novomanželka 
(Kate Hudson) však nezvaného návštěv-
níká odmítá strpět. Jak už to tak ale bývá, 
protiklady se přitahují a o netradiční milostný 
trojúhelník je postaráno. Dobrý námět bohužel 
kazí nejen nepříliš povedený scénář, ale i lik-
navé režisérské vedení. Ať se hrdinové snaží 
sebevíc, skutečné sympatie vzbudit nedokáží.

Dita Křivská

Foto: Tiscali

KINOPOINT Lyžaři radostně oprášili výstroj, prodejci čepic a kožichů jásají a Vánoce už 
neodbytně podupávají za dveřmi. Zatímco někteří pracují na seznamu darů už od 
ledna, jiní se na poslední chvíli srdnatě vrhají do hektického kolotoče nákupů. Na 
všechny z nás ale čeká vcelku příjemná filmová nadílka.

Knižní 
novinky

V posledním letošním čísle pohlédneme nejen 
do tajů personalistiky a vztahů se zákazníky, 
ale i do možnosti zvýšení finančních přínosů 
pro organizaci.

Alignment – systémové vyla-
dění organizace 
Jak využít Balanced Scorecard 
k vytváření synergií
Robert S. Kaplan a David P. Norton
Management Press, 490 Kč

Nový praktický průvodce align-
mentu, systémového vylaďování 
všech organizačních jednotek, 
poskytuje řadu studií a příkladů 
z praxe světových podnikových 
i jiných organizací. Ukazuje nové 
možnosti uplatnění Balanced 
Scorecard. Naskýtá se zde mož-
nost využití alignmentu s cílem 
vytvářet nové spolupráce nebo 
prostřednictvím tohoto procesu 
uvolňovat dosud nerealizovaný 
hodnotový potenciál.

10 zlatých pravidel péče 
o zákazníka aneb CRM 
v digitálním věku
Ivan Bureš, Pavel Řehulka
Management Press, 230 Kč

Nejlepší investicí v podmínkách 
tvrdé konkurence a v době, 
kdy roste úloha informačních 
a komunikačních technologií, 
je posilování vztahu se zákazní-
kem. Zvýší se finanční výkonnost 
firmy a dlouhodobě se posílí její 
postavení na trhu. Toto tvrzení je 
doloženo na desítkách praktic-
kých příkladů. Přínos knihy ocení 
zejména majitelé a manažeři, jimž 
může být nejen studnicí mnohých 
podnikatelských inspirací, ale 
i zdrojem nové motivace.

Buzzmarketing 
Přimějte lidi, aby o vás mluvili
Mark Hughes
Management Press, 290 Kč

Buzzmarketing se uplatňuje 
tam, kde tradiční přístupy nejsou 
úspěšné, když jejich reklamní 
a marketingová sdělení spotřebi-
telé ignorují či účinně odfiltrovávají. 
Kniha prozrazuje šest kroků buzz-
marketingu, které vám umožní až 
na desetinásobek zvýšit účinnost 
vašeho marketingu, a dosáhnout 
tak skvělých výsledků i s docela 
nepatrným rozpočtem. 

Řízení lidských zdrojů 
Základy moderní personalistiky
Josef Koubek
Management Press, 390 Kč

Úloha personalistiky ve firmě je 
nesmírně důležitá. Úvodní kapitoly 
knihy obsahují informace o formo-
vání personální politiky, strategii 
firmy a plánování. Poradí, jak 
správně získávat nové zaměstnan-
ce, jak je nadále vzdělávat a moti-
vovat. Uživatelé v knize naleznou 
rady týkající se problematiky 
odměňování, pracovních vztahů, 
péče o zaměstnance a personální 
informační systém s doporučený-
mi sledovanými údaji.

 

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

To si musíte přečíst! 
Shodou okolností téměř zároveň vyšly dvě 
knihy, které se zabývají stejným obdobím 
a stejnými lidmi, rozdíl je pouze v úhlu pohle-
du. Román faktu Ústně více Pavla Kosatíka je 
pohledem historika, který šestatřicátníky (skoro 
všichni, o nichž píše, se narodili v roce 1936) 
zná nejen z dokumentů, ale také z rozhovorů 
s nimi. Jsou to lidé na jedné straně proslulí 
(Václav Havel, Jiří Kuběna, Věra Linhartová), 
ale také méně známí nebo docela nezná-
mí (Radim Kopecký, Aleš Wurm). Je vlastně 
paradoxní, že celá ta skupina vznikla na základě 
korespondence dvou spolužáků, z nichž jeden, 
Jiří Paukert, kterého známe teď jako Kuběnu, se 
z Prahy odstěhoval do Brna. Nebylo to ovšem 
dopisování ledajaké, nespojovalo je jen nala-
dění protirežimní, ale oba se chtěli dopátrat 
hlubšího smyslu lidské existence. A navíc se 
hlavně u Kuběny nezapřel básník, a to zaujalo 

Václava Havla, který ho pozval do Prahy. 
Kosatík charakterizuje svou knihu jako poctu 
těm, „kdo učinili psaní smyslem svého života“, 
ale mohli bychom také říci, že to je pocta přá-
telství, a navíc je to velmi detailní freska doby 
od let padesátých, i když kruh šestatřicátníků 
je výjimečný svou touhou vyznat se ve světě 
a bojovat za ideály, nikoli ovšem komunistické. 
Na těchto šestatřicátnících je také zvláštní, že 
chtěli navázat na práci svých otců nejen v kul-
tuře, ale i ve filozofii, politice a ekonomii, neboť 
jejich vzdor se vybíjel proti režimu.

Druhá kniha je autobiografie brněnského 
šestatřicátníka Jiřího Kuběny Paměť Básníka, 
kde autor ve stručnosti líčí život nejbližších 
předků (po otci prý Jiří zdědil oddanost věcem 
božským). A tak je zcela přirozené, že „mé 
srdce básníka je a už navždy zůstane na 

straně toho času, který odešel“. Uvědomil 
si, že aby člověk přežil v té nové době, musí 
lhát. A tak stejně jako Kosatík uvádí, jak je 
oba zachraňovalo přátelství a psaní. Právě na 
základě těchto vztahů napsal Kuběna krásné 
portréty mnoha umělců, od Jana Zrzavého až 
po Mikuláše Medka, který patřil k jeho největ-
ším přátelům, takže poznal nejen jeho genialitu 
malířskou, ale i propady lidské. Na můj vkus až 
příliš mnoho místa věnuje Kuběna líčení svých 
lásek k chlapcům a mužům, ale i to samozřej-
mě vyvěrá z jeho naprosté upřímnosti. Někdy 
víc kázně ke slovu by také nebylo na škodu, 
i když i jeho paměti jsou především výtryskem 
jeho básnického, ryzího ducha. 
A tak musím jen dodat, že jsme opravdu vděč-
ni brněnskému nakladatelství Host, které obě 
knihy nedávno vydalo. Díky!

Milena Nyklová
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Informační CD 
Provoz a údržba bytových domů

Společný projekt OKM Stavebnictví, technická zaříze-
ní a technická řemesla Hospodářské komory ČR a portálu 
TZB-info v rámci Informačních míst pro podnikatele HK ČR.
Unikátní informační materiál týkající se širokého spektra stavebních a tech-
nických oborů souvisejících s provozováním a údržbou bytových domů 
připravilo Oborové koordinační místo Stavebnictví,TZ a TŘ Hospodářské 
komory ČR ve spolupráci s internetovým portálem TZB-info (www.tzb-info.
cz). Tento elektronický materiál je komplexní informační pomůckou, která 
shrnuje současné poznatky a zejména poskytuje praktické informace všem 
zájemcům o danou problematiku. Materiál navazuje na úspěšný projekt 
CD Efektivní provoz budov, který byl zaměřen především na odbornou 
veřejnost. Aktuální CD je naopak díky široké rozmanitosti informací určeno 
nejrůznějším cílovým skupinám, především:
• firmám, které se správou a údržbou zabývají,
• stavebním a montážním firmám,
• správcům a provozovatelům bytových domů (investorům),
• bytovým energetikům,
• konečným uživatelům (stavebníkům),
• stavebním a městským úřadům.

Projekt je orientován především na provozování budov s ohledem na úspory 
energií a využívání obnovitelných zdrojů energie. Na CD najde-
te informační materiály členěné podle druhů proble-
matiky. Zejména se jedná o následující části:
•  Plánování oprav, životnosti, evidence 

oprav a s nimi spojené náklady, výběr 
dodavatele, kritéria výběru, vyhlá-
šení poptávky s cílem snížení 
nákladů na opravy a rekon-
strukce a stanovení rozsahu 
a určení kritérií výběru pro 
poptávkové řízení na výběr 
dodavatele. Převzetí díla 
a stanovení průběžných 
kontrol.

•  Vedení výkresové do-
kumentace a paspartů, 
schvalování stavebních 
prací, plánování oprav 
a investic, archivace 
a evidence výkresové do-
kumentace se zavedením 
systému evidence oprav.

•  Prohlídky zařízení (obecný 
úvod) pro provádění údržby, 
plánování oprav s cílem zabránit 
haváriím, doporučení časových peri-
od pro pravidelné kontroly pro jednotlivé 
systémy TZB a kontrola jejich funkčnosti.

•  Plán oprav, životnost, evidence a náklady. Zajištění 
finančních prostředků a příspěvků do fondu oprav jako 

návaznost na pasporty. Stanovení nákladů oprav z ceny nového prvku 
s ohledem na poptávkové řízení.

•  Problematika měření a indikace tepla v bytových domech v obecné rovi-
ně, jako úvod do problematiky a historie změn v naší legislativě spojených 
se vstupem do EU. Měření spotřeby tepla pro vytápění bytu a příslušné 
přístroje.

•  Základní regulace otopné soustavy (termostatické ventily v praxi) – co jsou 
termostatické radiátorové ventily a jakým způsobem pracují? Jaké jsou 
podmínky pro bezvadnou funkci termostatických radiátorových ventilů 
a jaký mají vliv na konečné rozúčtování tepla? Stručný návod a zkušenosti 
z provozu včetně řady odpovědí.

•  Problematika výtahové techniky - kdy je odstraňování existujících ne-
bezpečí vyplývajících z provozních rizik výtahů spojeno s nutností vydání 
stavebního povolení nebo s požadavkem na ohlášení stavby? Řešení 
problematiky hluku a vibrací z pohledu naší legislativy. 

•  Financování projektů energeticky úsporných opatření v rámci 
systémů TZB. 

•  Dotazy z praxe - např. Povinná instalace TRV či Nárok na slevu za dodáv-
ku teplé vody.

•  Legislativa - Zákon o hospodaření s energií 
s platnými prováděcími vyhláškami, Novela 

stavebního zákona.
•  Příručky vydané Hospodářskou 

komorou ČR - Obnovitelné zdroje 
energie, Úspory energie.

Obsah CD připravil pro OKM 
Stavebnictví , TZ a TŘ 

Hospodářské komory ČR 
odborný internetový portál 
TZB-info, začleněný do 
InMP HK ČR, který je 
respektovaným zdrojem 
informací v energeticky 
úsporném stavebnictví, 
kde se věnuje především 
technickým zařízením 

budov (zkratka TZB). 
Zabývá se přednostně sta-

vebními obory souvisejícími 
s budovami a hospodařením 

s energiemi v budovách. Každo-
denně přináší aktuální informace 

o dění v oboru. Obsahuje dlouhodobě 
budovanou základnu statických informací 

k jednotlivým vybraným tématům. Informace 
jsou určeny jak pro širokou veřejnost, tak i pro 

odborníky z řad projektantů, montážníků a obchodníků. 

PR

Ve většině případů se to skutečně vyplatí a cena 
takto pořízeného vozu i po přičtení nákladů na 
dopravu, cla, daně a dalších poplatků bude 
skutečně nižší. Cenová politika jednotlivých auto-
mobilek je tvořena s ohledem na to, kolik vozů se 
ve které zemi prodá. Silné a provozně nákladné 
americké automobily u nás nepatří k nejprodáva-
nějším a tomu tedy odpovídají i jejich vyšší ceny. 
Vlastním dovozem můžete v některých případech 
ušetřit i několik set tisíc korun. Je však třeba 
počítat s tím, že vás organizace vlastního dovozu 
bude stát hodně času a energie. Nehledě na 
rizika (především u ojetých vozů) plynoucí z toho, 
že nejste profesionál vybavený zkušenostmi.
Prodejní ceny, které se za Atlantikem uvádějí, jsou 
většinou základní, tzv. Base ceny, které zahrnují 
pouze základní výbavu. Vozy se však prodávají i 
s některým z balíčků výbav a je tedy potřeba do 
celkové pořizovací ceny vozu některý z oněch 
balíčků zahrnout. Tato prodejní cena se označuje 
zkratkou MSRP. Nezahrnuje DPH, je to cena, za 
kterou se vůz bude vyvážet. Někdy je na inter-
netu uvedena i částka označená Invoice, která je 
určena nikoliv jednotlivým zákazníkům, ale je to 
cena pro dealery vozů. Ceny MSRP nejsou strikt-
ně dané, lze z nich samozřejmě vyjednat slevu 
– především u vozů, jichž má výrobce hodně na 
skladě, u vozů, u kterých bude brzy uvedena na 
trh jejich modernější verze a podobně. Naopak u 
vozů, o které je momentálně velký zájem, může 
prodejce cenu MSRP zvýšit i o několik tisíc USD. 
To byl například případ nových vozů Corvette C6, 
Mustang GT, Hummer H3 a dalších. U automobi-
lů, které se vyrábějí v omezených sériích, se pak 
cena může zvýšit nad MSRP až o sto procent.

Doprava, daň, clo, registrace

Při dovozu obecně je potřeba kalkulovat s ce-
nami za dopravu vozu od prodejce v USA či Ka-
nadě do přístavu, za naložení na loď a vystavení 
potřebných dokumentů, za samotnou přepravu 
přes oceán a za pojištění lodní přepravy (1,5 % 
ceny vozu). Pokud vynecháme pojištění, tyto 
náklady se obvykle pohybují kolem 50 000 Kč. 
Částka může být samozřejmě vyšší nebo i nižší 
podle toho, z jak vzdáleného místa dopravujete 
vůz do přístavu na východním pobřeží USA či 
Kanady. V Evropě pak zaplatíte kolem 30 000 Kč 
za vyložení vozu, přístavní poplatky a přepravu 

kamionem z přístavu do ČR (1500 km tam a 
zpět). Doma vás ovšem čeká – především u no-
vých vozů - nejvyšší část dodatečných nákladů 
na pořízení vaší „ameriky“, tedy clo 10 % a DPH 
19 %. Je třeba dále počítat s výdaji na vystavení 
celních dokumentů, transport na celnici, samotné 
proclení a také s náklady nutnými k tomu, abyste 
mohli s vozem jezdit na našich silnicích, tedy za 
sladění vozu s normami EU a jeho homologaci. 
Což obnáší testy v oprávněném zkušebním 
ústavu, vystavení technického průkazu a dopravu 
neregistrovaného auta – celkem kolem 42 000 
Kč. Když nebudeme počítat pojištění lodní pře-
pravy, clo a české DPH na dopravu a registraci 
automobilu, budeme potřebovat asi 122 000 Kč.

Dovoz prostřednictvím firmy

Soukromý dovoz má vedle poměrně náročné 
dopravy a administrativy i další úskalí. Většina 
vozů dovezených z USA na území EU například 
přichází o tovární záruku. I proto je tedy pro do-
voz „ameriky“ vašich snů vhodné zvolit osvědče-
nou specializovanou dovozní firmu, kterých u nás 
dlouhodobě působí několik (např. Denker, Impex-
ta). Dovozce vás za rozumný příplatek, který si za 
celou operaci účtuje (například u firmy Denker to 
činí 30 000 Kč), nejen zbaví výše popsaných sta-
rostí, ale na jí dovezený nový automobil poskytuje 
z vlastních prostředků i záruku (nejčastěji na 
3 roky nebo na 60 000 ujetých km). Tyto firmy 
kromě toho nabízejí i řadu dalších výhod – napří-
klad výhodný leasing, ve kterém je započítáno 
i 19 % DPH, výhodné pojištění na nové i ojeté 
vozy či instalaci elektronické výbavy podle přání 
zákazníka. Pokud prokážete, že konkurence 
nabízí stejný typ vozu ve srovnatelném stavu 
a výbavě za nižší cenu, firma tuto konkurenční 
cenu akceptuje. Dovozci se také zároveň zabý-
vají i zakázkovým dovozem náhradních dílů a 
originálních doplňků. Na internetových stránkách 
firmy také můžete v kalkulátoru po zadání ceny 
vybraného vozu v USD a aktuálního kurzu vůči 
koruně sami zjistit přibližnou cenu, za kterou vám 
firma vůz prodá.

Dovoz ojetých vozů

Pokud firma nabízí dovoz ojetých či havarova-
ných vozů, je samozřejmě třeba být patřičně 

ostražitý. Dovozce musí jasně a prokazatelně 
deklarovat původ a historii vozu: tedy s vozem 
dodat i originál technického průkazu a certifikát 
historie od důvěryhodného zdroje, jímž je certi-
fikační autorita jako Cebia či Carfax. Například 
druhá jmenovaná firma registruje karty více než 
2,1 miliardy vozů. V každé kartě jsou uvedeny 
veškeré důležité údaje o operacích, které na něm 
byly od jeho první registrace prováděny. Karta 
tedy mimo jiné registruje změny majitele, stav 
ujetých km při emisních kontrolách, druh havárie, 
vystřelení airbagů, způsob používání vozu 
(soukromě, jako taxi, služební vozidlo apod.), 
přestavby, odcizení... Carfax za správnost svých 
informací ručí tím, že pokud zjistí, že poskytla 
informace mylné, kterými poškodila zákazníka, 
odkoupí od něj jakékoliv vozidlo, případně mu 
vyplatí 5000 USD odškodného. 
A jak je to s dodacími lhůtami? Pokud si vyberete 
z již dovezených nových i ojetých vozů, které mají 
dovozci na skladě, můžete si „ameriku“ pořídit 
pod stromeček. Na objednaný vůz (ať již jej sami 
vyhledáte na internetu nebo s pomocí dovozce) 
si budete muset počkat obvykle zhruba čtyři až 
osm týdnů.

(my)

Foto:  google

Americký vůz 
levněji 
Máte slabost pro silná americká auta a odrazují 
vás jejich vysoké ceny, za které se tyto vozy prodávají 
u nás? Uvažujete o tom, že by vyšlo levněji novou „ameriku“ 
koupit přímo v USA nebo Kanadě a ve vlastní režii ji dovézt? 

Zdeněk Izer: 
„Ameriku“ mi dovezli kamarádi

„Silné americké vozy jsou moje životní 
slabost, taková úchylka. Zatím jsem jich 
měl asi pět. Poslední – černý Chevrolet 
Avalanche - jsem si pořídil letos. U nás 
se tento vůz neprodává, nechal jsem si 
ho tedy dovézt spolehlivou dvoučlennou 
firmou, jejíž jedna polovina běhá v New 
Yorku po aukcích vozů, kupuje je a posílá 
do Evropy druhé polovině, která zařizuje 
registraci a v případě bouraných vozů 
jejich zprovoznění. Což byl i případ mého 
Chevyho. Ovšem kluci dali auto dohroma-
dy tak, že se to nepozná - šlo víceméně o 
plechařinu. Zaplatil jsem asi jen o dvěstě 
tisíc Kč víc, než je dolarová cena stejného 
nového Avalanche se základní výbavou 
v USA, přepočtená na koruny. Těch dvě 
stě tisíc bych za nový vůz zaplatil jen na 
dovozním clu a DPH.“



str. 62 prosinec 06 str. 63 prosinec 06

vířivá vana, sauna a posilovna. „Chci, aby se tu 
hosté cítili jako doma, aby, když budou mít chuť, 
si třeba sami došli do hospody natočit pivo. 
Chalupa je pro širokou klientelu, je možné si pro-
najmout apartmán na jednu noc nebo třeba celý 
dům na týden, nabízíme jak klasické pobyty, tak 
i prostor pro firemní akce. S tím souvisí spousta 
dalších aktivit, v zimě samozřejmě především 
lyže, v létě např. golf či výlety na kole. Nabízíme 
tedy jak možnosti vážného tréninku, tak rekreaci 
i zábavu a relaxaci v příjemném prostředí,“ říká 
paní podnikatelka a dodává: „Určitě budeme 
nadále pokračovat i v projektu Hledá se nová 
Kateřina Neumannová. Tato masová akce má 

za sebou již tři ročníky a jejím cílem je především 
přitáhnout děti ke sportu a případně vyhle-
dat nové talenty běžeckého lyžování. S mojí 
manažerskou skupinou připravujeme ještě další 
sportovní projekt, o němž již brzy chceme dát 
vědět.“ Za svým posledním velkým sportovním 
cílem vyběhla Kateřina Neumannová ve zcela 
nových růžových botách. Že neladí s barvou lyží, 
Katce nevadí. Ve čtvrtek 15. února příštího roku 
jí bude 34 let. V ten den už nejspíš bude vědět, 
zda ji ty boty k vytčené metě donesou.

Ivan Veselý

Foto: ČTK a agentura Bolider

SPORT SPORT

Poslední cíl Katky 
Neumannové: 
Vyhrát světový 
pohár!

Právě tento úspěch ji však nakonec přiměl 
(byť po dlouhém rozmýšlení a nekonečných 
diskuzích především s trenérem Stanislavem 
Frühaufem, který totiž také oznámil konec své 
trenérské kariéry), aby svou závodní dráhu 
ještě o jednu sezonu prodloužila a pokusila se 
v ní dobýt poslední primát, který první dámě 
českého lyžování dosud chybí – totiž prvenství 
v seriálu Světového poháru.

Ne za každou cenu

Už v roce 1997 byla celkově třetí, v sezoně 
2001/02 dokonce druhá, ale první příčka Ka-
teřině prostě stále chybí. V minulých sezonách 
vyhrála celkem 16 jednotlivých závodů, 
což ji řadilo na 7. místo žebříčku za 
zřejmě nedostižné fenomény bílé stopy 
Rusku Vjalbeovou (45) a Norku Skariovou 
(41), další Norku Björgenovou (26), Italku 
Belmondovou (23) a ruské běžkyně La-
zutinovou (21) a Čepalovovou (18). Z nich 
ovšem závodí už jen Björgenová s Čepa-
lovovou, které budou vedle Estonky Šmi-
gunové (s 15 vítězstvími v žebříčku osmá) 
největšími soupeřkami české běžkyně. 
Letní tréninkové testy Kateřině ukázaly, 
že je na tom možná ještě lépe než před 
olympijskou sezonou, takže před tou letošní 
s úsměvem prohlásila: „Největší zodpovědnost 
jsem ze sebe shodila loni, takže do letošního 
svěťáku naskočím s klidem v duši. Samozřejmě 
se ho pokusím vyhrát, ale ne za každou cenu. 
Zůstávám pokorná.“

Úspěšný start

Po úvodním sprintu v německém Düsseldorfu 
se ve švédském Gällivare konal druhý podnik 
letošního SP, v němž Neumannová na 10ki-
lometrové trati volnou technikou své největší 
soupeřky deklasovala, když Šmigunovou 
porazila o 24,9 sekundy a třetí Marit Björgeno-
vou o více než půl minuty, a připsala si tak 17. 
vítězství v SP. „Nijak je nepřeceňuji, především 
proto, že volná desítka je moje trať. V letoš-
ním seriálu je hodně sprintů a v těch je Marit 
skvělá, vždyť vyhrála i ten úvodní. O nějakých 
vyhlídkách se dá mluvit až někdy v lednu,“ 
řekla Kateřina po závodě. Pokud se jí bude 

v sezoně dařit, hodlá celkovému vítězství v SP 
podřídit i svou účast na letošním mistrovství 
světa v Saporru, kde pojede jen dva závody 
a zřejmě by pomohla i štafetě. Pak se chce 
vrátit rychle domů a dobře se připravit na jarní 
závěr SP.

Chalupa splněným snem

Rozhodnutí dále závodit ovšem poněkud 
změnilo jiné plány písecké rodačky, které 
však k srdci přirostla Šumava a hlavně Zadov, 
kam jezdila s rodiči už v dětství a kde po léta 
v zimě v létě trénuje. „Mít tady chalupu bylo 
mým snem už dávno, ale rozhodnutí, že bude 
penzionem pro hosty, jsem učinila až poté, 
kdy jsem si ujasnila, že po skončení závodní 
kariéry dám před prací trenérky přednost 
podnikatelské činnosti. Nemohla jsem ale 
dlouho získat pozemek, už se zdálo, že snad 
začnu stavět v Řitce u Prahy, ale nakonec 
všechno dobře dopadlo a chalupa stojí na tom 

nejkrásnějším místě, jaké jsem si vůbec 
mohla přát. Bude ovšem muset ještě 
pár měsíců počkat, než se jí budu moci 
plně věnovat,“ konstatuje novopečená 
podnikatelka.
Penzion v bezprostředním sousedství 
hotelu Churáňov s překrásným výhledem 
na šumavské vrcholky má dva domy 
a několik garáží. Celý objekt působí při-
rozeně, architekti se totiž umně vrátili ke 
kořenům šumavského stavitelství. Uvnitř 
je pět apartmánů, společenská místnost 
i restaurace, interiéry hřejivě dýchají 

dřevem, z každého detailu čiší lidská ruka, 
návrat k tradici práce českých řemeslníků, 
truhlářů i kamnářů, neboť ani veliká kachlová 
kamna nechybějí. Chodbě v přízemí dominuje 
strom zvaný „medailovník“, na němž visí mno-
hé z trofejí majitelky. V podzemí je k dispozici 

Původní předsevzetí Kateřiny Neumannové, že po ZOH v italském 
Turínu skončí se svou závodní kariérou, vzalo za své i přesto, že by 
to byl odchod s velikou slávou. Vždyť její finiš pro olympijské zlato na 
volné třicítce byl úžasným dokladem nezměrné vůle a obrovské síly 
bojovného srdce, po léta čerpané z tajemných zákoutí šumavských 
hvozdů, triumfem, před kterým se s úctou sklonil celý svět.

Sezona 1992/93: 
Ramsau (5 km klasicky); 1998/99: Muonio 
(5 km volně), Toblach (5 km volně); 

2000/01: 
Kuopio (5 km volně), Cogne (sprint), 
Val di Fiemme (sprint); 

2003/04: 
Ramsau (10 km volně), Falun (skiatlon 
2x7,5 km), La Clusaz (10 km volně), 
Umea (10 km klasicky); 

2004/05: 
Kusamo (10 km volně), N. Město n. M. 
(10 km volně); 

2005/6: 
Kusamo (10 km volně), N. Město n. M. 
(10 km volně), Val di Fiemme (15 km volně); 

2006/7: 
Gällivare (10 km volně)

Šachy
Extraliga začala!

Tak je to tady! První listopadový víkend byl ve znamení úvodních dvou 
kol extraligy. Týmy plné nadějí a dobrých hráčů na straně jedné a stovky 
fanoušků na straně druhé. Ambice, plány na vítězství a nečekané 
prohry. Ano, tak to opravdu bylo. Ale postupně. V prvním kole vítězí 
Labortech Ostrava nad oslabeným Brnem 6:2 a Mahrla se štěstím nad 
Frýdkem - Místkem. Pardubice „povinně“ vítězí. V druhém kole je sen-
zací vítězství Pardubic nad favoritem č. 1 Novoborským ŠK v poměru 
6,5:1,5. A Labortech opět drtí soupeře, tentokrát je to Zlín. Vyšehrad 
prohrává i druhé kolo a potvrzuje úlohu outsidera. Jak tedy vypadá po 
prvních dvou kolech tabulka?  Vedou se 6 body Labortech Ostrava, 
Rapid Pardubice, TŽ Třinec a Mahrla Praha. Tyto týmy si asi i rozebe-
rou medaile. Se třemi body následují Valoz Grygov, Frýdek - Místek 
a Novoborský ŠK. Z těchto celků snad jen Novoborský ŠK promluví do 
boje o medaile. Jen jeden bod mají Sokol Plzeň a Záluda Turnov. Bez 
bodu jsou Lokomotiva Brno, Slavoj Vyšehrad a Zlín. Zde se odehraje 
i boj o sestup. Dva poslední týmy zkusí nejméně na rok nižší soutěž. 
U Vyšehradu by to bylo poprvé v jeho dlouhé historii!
Dnešní úloha je ukázkou kombinačního mistrovství Gennadije Kuzmina. 
Zkuste to vymyslet jako on bílými se silným Ovsejevičem!
Řešení z minulého čísla: Alexandr Aljechin je mnohými hráči poklá-
dán za nejlepšího hráče všech dob. Partií se Saemischem prokázal vel-
ké mistrovství. Tah 1. fxe6! jeho soupeř jistě nečekal! A je konec. Černý 
si vzal dámu 1. ... Sxg3 a po 2. exf7 Kh8 2. Jd5! Partie končí. Zkuste si 
sami projít ty nádherné (pro bílého) možnosti. Černý se vzdal. 

Miloslav Netušil, mistr FIDE  

„Chalupa je pro širokou klien-
telu, je možné si pronajmout 
apartmán na jednu noc nebo 
třeba celý dům na týden, na-
bízíme jak klasické pobyty, tak 
i prostor pro firemní akce.“

Vítězství v SP

Chalupa Kateřiny Neumannové na šumavském Zadově.
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OSMISMĚRKA

ZÁPALKY

RELAXRELAX

SUDOKU
Od tohoto čísla budete řešit dvě zadání, jedno 
lehčí a druhé pro zkušené řešitele. Takže – tužku 
do ruky a jedeme!

Alena Netušilová

Naše gratulace za zdárné vyluštění listopadového sudoku a za úspěch ve slosování tento měsíc směřují společně s knižními 
odměnami z nakladatelství Grada do Třebíče paní Marii Loupalové – Lyžování od začátků k dokonalosti; do Dolních Louček slečně Aleně 
Hanákové – Sněžnice z edice Aktivní dovolená, stejně jako kniha Fit na hory pro paní Janu Prušákovou z Prahy. Řešení ze závěrečného 
čísla letošního roku zasílejte do 29. prosince na adresu Komora.cz, Freyova 27, 190 00 Praha 9. Výherce opět odměníme.

Brání muž svou manželku před parťáky v hospodě: „Moje 
žena není tak zlá, jak si myslíte. Na Vánoce mi dokonce 
kupuje i rum! Jenom mi vadí, ... (tajenka).“ Po vyškrtání 
všech výrazů zůstane v obrazci osmisměrky 17 volných 
písmen, která – čtena po řádcích – tvoří tajenku.

BALÍK, BOMBA, BRÝLE, BUNDA, ČINKA, DRÁHA, 
HLÍNA, HOPAK, HOUBA, HRADY, JELEN, KADLE, 
KANAPE, KARAS, KLAVÍR, KNEDLE, KNĚŽKA, 
KOCOUR, KOLENO, KOPANÁ, KOŘEN, KOUTY, 
KOŽKA, KRÁVA, LEBEDA, LETÁK, MORMON, OBAVA, 
OLOVO, OMASTEK, ONUCE, OVOCE, PILKA, PLECE, 
PONÍK, POTĚH, PŘEVIS, RIFLE, SAMET, SKÁLA, 
SOSNA, SRDCE, STÁDO, SVĚDEK, TEMNO, TRUBKA, 
UDATA, VÁLEC, VÁLKA, VLEČKA, VRABEC, ZPĚVÁK, 
ŽABKA, ŽALUD.

Máte přemístit pouze dvě zápalky tak, aby vznikl obrazec složený 
ze čtyř čtverců.

Buď na to přijdete hned, nebo to možná nepoznáte vůbec. Tak co, 
víte, která dvě čísla chybějí v posledních dvou políčkách?

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.

Tajenka listopadového vydání: Hind Harírí nejmladší miliardářka světa, přinesla úspěch ve slosování třem výherkyním, kterým zasíláme 
společně s gratulací redakce knižní novinky z nakladatelství Grada a Management Press. Paní Mileně Koláčkové z Valašského Meziříčí - Všichni 
makléři jsou lháři (Management Press); paní Pavlíně Staralové z Trnové -  Naučte se investovat (Grada) a paní Anně Molinové z Hnojníka – Týmová 
spolupráce (Grada). Všem čtenářům přinášíme příležitost zpestřit si období adventu a soutěžit o knižní ceny prostřednictvím vyluštění tajenky, jejíž 
znění zasílejte do 29. prosince 2006 na adresu: Komora.cz, Freyova 27, 190 00 Praha 9.

Osmisměrka

Tajenka: ... že ho míchá s cukrovím.

Řešení

Číselný obrazec:

Chybí číslice 4 a 1. Každé číslo udává pořadí písmene 
v abecedě – A=1, B=2 atd.
Utajený text tedy zní: JENOM PROSTÁ ABECEDA.

Zápalky:

ČÍSELNÝ OBRAZEC

Řešení z minulého čísla:

Připravuje: Lucie Fabigová
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Jen ty nejlepší úlovky v podnikání a vše dobré v roce 2007
We wish you a good haul and continuing success in 2007

ZÁKLADNÍ CENÍK INZERCE

1/3 A4
29 000 Kč

1/2 A4
45 000 Kč

1/1 A4
79 000 Kč

2/1 A4
149 000 Kč

Vnitřní obálka
99 000 Kč

Zadní obálka
129 000 Kč

1/4 A4
25 000 Kč

Časopis Komora.cz je jediným periodikem svého druhu na trhu, které pravidelně 

a cíleně oslovuje živnostníky, podnikatele a manažery na všech úrovních.

Na rozdíl od klasických vydavatelských domů nabízíme
mnohem víc, nabízíme partnerství 
a nadstandardní možnosti spolupráce.

• Možnost vkládané inzerce - letáků, brožur, CD a dal-
ších materiálů

• Možnost PR prezentace firmy 
• Zveřejňování nabídek a poptávek spolupráce, 

partnerství apod.
• Regionální a oborové přílohy časopisu
• Systém bonusového plnění

Kontakt:

Hospodářská komora České republiky 
Freyova 27, 190 00 Praha 9

Redakce Komora.cz 
inzerní oddělení 
Josef Škoda,telefon: 296 646 116, fax: 296 646 221
e-mail: skoda@komora.cz, inzerce@komora.cz 
www.komora.cz

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

Ediční plán a ukázkové číslo vám rádi na vyžádání
zašleme!

Pro členy HK ČR sleva 15 %!

Kalkulace dalších 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

leden
redakční uzávěrka 8. 12.
expedice 16. 1.

únor
redakční uzávěrka 10. 1.
expedice 20. 2.

březen
redakční uzávěrka 9. 2.
expedice 20. 3.

duben
redakční uzávěrka 9. 3.
expedice 17. 4.

květen
redakční uzávěrka 10. 4.
expedice 15. 5.

červen
redakční uzávěrka 11. 5.
expedice 19. 6.

červenec-srpen
redakční uzávěrka 28. 6.
expedice 7. 8.

září
redakční uzávěrka 10. 8.
expedice 18. 9.

říjen
redakční uzávěrka 10. 9.
expedice 16. 10.

listopad
redakční uzávěrka 10. 10.
expedice 20. 11.

prosinec
redakční uzávěrka 9. 11.
expedice 18. 12.

HARMONOGRAM
VYDÁNÍ – 2007

CENÍK INZERCE
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HVB Bank a Česká pojišťovna se staly partnery pro vyplácení dotací ze strukturálních fondů EU v České republice. 
Pomůžeme Vám vybrat vhodný dotační titul, provedeme Vás celým dotačním procesem, dotaci vyplatíme a pomůžeme 
Vám ji udržet. Rádi Vám řekneme víc. Stačí zavolat 841 117 711.

S námi si otevřete cestu k penězům z EU

Od 1. 1. 2007 vyplácíme dotace 

ze strukturálních fondů EU 
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