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Jaké bude v Česku podnikatelské 
prostředí v roce 2007?
Důvěra podnikatelů v pozitivní vývoj jejich firem je 
nejvyšší od roku 2000
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ČSOB EU Centrum vám poradí jak na to.
Chtěli byste získat dotaci z fondů EU, ale nevíte jak na to? Neorientujete se ve stovkách dotačních 
programů, jejich podmínkách apod.? Lámete si hlavu se zpracováním žádosti o dotaci? Obraťte se 
s důvěrou na naše specialisty z ČSOB EU Centra. Od roku 2004 jsme poskytli poradenské služby více 
než stovce klientů, kteří chtěli čerpat veřejnou podporu z fondů EU, fondů Finančního mechanismu 
EHP a Norska, národních programů a dalších veřejných zdrojů. ČSOB EU Centrum nabízí komplexní 

poradenské služby a otevře vám cestu k dalšímu rozvoji vašeho podnikání.

ČSOB pro váš úspěch.

Pomůžeme vám dosáhnout    

                         na finance z fondů EU

rok se šťastnou sedmičkou na konci před několika dny začal, co 
přinese a jaký bude, se můžeme zatím jenom dohadovat. Troufnu si 
býti optimistou a pro následujících dvanáct měsíců očekávat další 
posilování české ekonomiky. Faktem je, že hlavními tahouny zvyšování 
HDP jsou velké firmy, většinou ze sektoru zpracovatelského průmyslu, 
které dokázaly využít potenciálu jednotného trhu. Na hrubém domácím 
produktu se ale čím dál tím výrazněji podílí i sektor malých a střed-
ních firem, a právě těm brání v dalším rozvoji nejen na jednotném trhu 
některé objektivní překážky. Patří mezi ně, krom podmínek na národním 
trhu, i byrokratická a věcná omezení pro volný pohyb pracovních sil, 
především ze strany Německa a Rakouska, a absence plnohodnotné 
směrnice o službách, která by na principu země původu zajistila mož-
nost volně poskytovat služby ve všech zemích EU.
V rámci jednotného trhu se naopak Česká republika rozhodla otevřít 
svůj pracovní trh nově přistupujícím Bulharsku a Rumunsku. Tento 
krok považuji za správný, jednak jím následujeme stejný postup, který 
požadujeme od starých členských států, jednak náš pracovní trh trpí 
nedostatkem kvalifikované i nekvalifikované pracovní síly, která se může 
rekrutovat právě z těchto zemí. 
A ještě jedna dobrá zpráva z unijních vod. V nadcházejícím rozpoč-
tovém období EU (2007–2013) se českým firmám naskýtá příležitost, 
která už se nemusí opakovat. Měly by se proto co nejlépe připravit na 
čerpání uvolněných prostředků, na straně státu je pak nutná podpora 
formou maximálně zjednodušených administrativních nároků pro po-
dávání podnikatelských projektů. Nejen malé a střední firmy by se měly 

zaměřit především na rozvoj oblastí, jako je vzdělávání, výzkum a vývoj. 
Prostředky pro ČR by měly být použity k dlouhodobému nastartování 
znalostní ekonomiky, inovace nemají být výsadou velkých firem. 
Jen těžko lze nyní předjímat, k jakým změnám dojde v roce 2007 v ná-
rodní podnikatelské legislativě. Je zřejmé, že nový Zákoník práce vnáší 
do pracovněprávního legislativního rámce řadu změn, o nichž jsme 
vás již informovali. Podle všeho se také podnikatelé a nejen oni dočkají 
vzniku sítě Czech Point, tedy kontaktních kanceláří pro styk občana 
se státní správou, což by mělo přinést značné časové úlevy a zjed-
nodušení některých administrativních procesů. Propojeny by měly být 
informační systémy veřejné správy, což usnadní komunikaci Centrálních 
registračních míst při živnostenských úřadech, která dnes slouží jako 
místa pro vyřízení formalit nutných k založení živnosti. 
Úlevu podnikatelům v pohostinství přinese odstranění některých nad-
bytečných hygienických norem. Doufat můžeme, že se česká legislativa 
dočká i dalších podobných očistných procesů. 

Jaromír Drábek,

prezident Hospodářské komory ČR

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

Předplaťte si více výtisků časopisu KOMORA.CZ!

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

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

Předplatné

Ochrana spotřebitele 
legislativa, ochrana práv 
spotřebitele, ochrana 
zájmů spotřebitele, 
zajištění bezpečnosti 
pro spotřebitele
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S tímto číslem vydáváme v pořadí již 
sedmou oborovou příručku, tentokrát 
na téma Ochrana spotřebitele, 
legislativa, ochrana práv spotřebitele, 
ochrana zájmů spotřebitele, zajištění 
bezpečnosti pro spotřebitele

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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Ministerstva vnitra a informatiky 
se spolu s Hospodářskou komo-
rou ČR dohodla na spolupráci při 
realizaci projektu Czech Point, 
což následně podpisem memo-
randa o vzájemné spolupráci na 
konci listopadu stvrdili ministr 
Ivan Langer a prezident HK ČR 
Jaromír Drábek.

„Czech Point je zkratkou pro 
Český podací ověřovací infor-
mační národní terminál, který 
chce zabezpečit, aby obíhala 
data, nikoli občan po úřadech. 
Cílem je, aby tento úřad měl 
bezproblémový přístup do 
centrálních registrů, z kterých 
by si opisy a výpisy opatřil sám, 
a občana tím do budoucna ne-
obtěžoval. Stát mezi jednotlivými 
orgány bude komunikovat pouze 

elektronicky,“ uvedl náměstek 
Zdeněk Zajíček.

Na 30 pověřených úřadech 
bude začátkem letošního roku 
implementována první verze 
systému, který by snadnější 
způsob vydávání opisů a výpisů 
z registrů umožňoval. V následu-
jících měsících se ověří průběh 
fungování sytému a přibudou 
nová příslušná kontaktní místa 
např. na matrikách, poštách či 
pobočkách hospodářské ko-
mory; jejich plánovaný počet po 
celé České republice se blíží až 
čtyřem tisícům.
Hospodářská komora ČR chce 
použít a nabídnout pro realizaci 
první etapy projektu Czech Point 
svoji již vyzkoušenou a certifiko-
vanou síť tzv. InMP – Informač-

ních míst pro podnikate, která 
už plně fungují a jsou jakýmisi 
předchůdci Czech Pointu. Zde 
jsou poskytovány informace 
o veškerých aktivitách v oblasti 
podnikání, ale i o činnosti státní 
správy ve prospěch podnikatel-
ského prostředí. Regionální síť 
(kontaktní část projektu InMP) 
je tvořena 14 krajskými koordi-
načními místy a 160 regionálními 
informačními místy. „Zjednoduše-
ní komunikace se státní správou 
a zajištění informačního servisu 
občanům patří k předpokladům 
kultivovaného státu,“ říká Jaromír 
Drábek a dodává: „Stát naplně-
ním tohoto projektu přispěje ke 
zkvalitnění života nejen podni-
katelů, ale všech občanů žijících 
v ČR. Komora zaevidovala již na 
40 000 požadavků od 12 500 
podnikatelů, ve kterých uváděli 
přání zlepšit dostupnost infor-
mací.“ 
Občan si za tuto službu bude 
muset připlatit, a to i za výpisy 

z centrálních registrů, stejně jako 
je už teď hradí přímo u jejich 
správců. „My však máme zájem 
o to, aby bylo možné stanovit 
výši poplatku za výpis v rámci 
rozpětí daného zákonem,“ podo-
týká náměstek Zajíček. „Náklady 
na výpis budou určitě jiné na úřa-
du velkého města a jiné na malé 
matrice. Pokud si některý úřad 
stanoví vysoký poplatek, pak si 
občan dojde pro levnější výpis 
třeba na sousední poštu. V tom-
to smyslu bude prospěšná jistá 
forma konkurence, čímž také 
dojde k eliminaci neodůvodněné 
exkluzivity některých úřadů, a tím 
ke snížení prostoru pro možnou 
korupci a klientelizmus.“ Každý 
starosta má možnost vybudovat 
na svém úřadu Czech Point, 
a pokud se rozhodne poskytovat 
zmíněné služby, získané příjmy 
půjdou do obecní kasy.

Text a foto: is

Obchodní příležitosti v Africe 
pro české firmy existují
Prezidenta České republiky Václava Klause 
doprovázela na státní návštěvě Nigérie a Jiho-
africké republiky koncem loňského roku počet-
ná podnikatelská delegace v čele s Jaromírem 
Drábkem, prezidentem HK ČR. Hospodářská 
komora se mise na této úrovni zúčastnila vůbec 
poprvé. 

První zastávkou byla subsahar-
ská Nigérie. Prezident republiky 
se zde setkal se svým protějškem 
Olusegunem Obasanjemem, 
podle kterého může Čes-
ká republika pomoci Nigérii 
především v oblasti energetiky. 
Tato africká země je velkým 
producentem ropy, nemá ovšem 
dostatek průmyslových kapacit 
na její zpracování. České firmy 
by zde mohly nabídnout rafi-
nérská zařízení či vybavení pro 
energetiku. Obasanjem nadále 
podpořil jednání o prodeji více 

než desítky českých podzvuko-
vých letounů L-159 z Aera Vo-
dochody nigerijskému letectvu. 
V Jihoafrické republice jsou 
možnosti pro české podnikatele 
ještě četnější. V Pretorii pode-
psali zástupci Hospodářské 
komory ČR dohodu o spolu-
práci s partnerskou jihoafric-
kou obchodní komorou. Nové 
příležitosti pro český export se 
tak otevřely v oblasti dodávky 
pro výstavbu a údržbu železnic 
či dodávky zařízení pro energe-
tiku, kde je v plánu výstavba ně-

kolika elektráren. Začíná se zde 
dokonce projevovat poptávka 
po tradičním spotřebním zboží, 
jako jsou české sklo či bižuterní 
výrobky.
A přestože konkrétní dohody 
podepsány nebyly, podnika-
telské subjekty z obou zemí 
nevyloučily ani založení společ-
ných firem. Toto řešení by bylo 
výhodným zejména z hlediska 
vysokých logistických nákladů. 

PK

Čeští exportéři si vedou dobře
Největším vývozcem v roce 
2006 se opět stala společnost 
Škoda Auto, která za svůj 
přínos ekonomice získala oce-
nění Exportér roku. V dalších 
kategoriích tohoto žebříčku se 
umístily například společnosti 
Strom Telecom nebo Siemens 
Group. Vítěze soutěže každo-
ročně vyhlašuje sdružení Střední 
podnikatelský stav pod záštitou 
hospodářské komory. 

Podle jejího viceprezidenta 
a současně předsedy sdružení 
Zdeňka Somra se tak snaží oce-
nit firmy, které nejvíc přispívají 
k růstu našeho hospodářství. 
„Naši exportéři si vedou na za-
hraničních trzích skvěle, protože 
ta situace vůbec není lehká. 
Díky vývoji kurzu koruny k euru, 
ale především k dolaru, ztrácejí 
peníze, kde se dá, a díky vývoji 
politiky si také nemohou pískat. 

Přesto dosahují stále lepších 
výsledků a dosahují stále 
větších objemů exportu. Mezi 
nejúspěšnější obory patří, sou-
hrnně řečeno, elektrotechnické 
obory včetně telekomunikač-
ních, dlouhodobě automobilové 
obory a pak už se dá říct, že je 
v žebříčku jednotlivými firmami 
zastoupena řada oborů.“

kcz

Hlavním kapitálem je člověk
V prosinci přijel na oficiální návštěvu 
Česka ministr zemědělství Mongolska 
Dendev Terbishdagva. Zúčastnil se na 
půdě hospodářské komory česko-mon-
golského zemědělského workshopu, 
jehož cílem bylo představit ekonomiky 
obou zemí, jejich potenciál a možnosti 
pro investice.

Od roku 1990 v Mongolsku 
probíhá přerod z centrální na 
tržní ekonomiku. Těžká doba 
pomalu odchází a země bohatá 
na nerostné suroviny začíná 
hospodářsky růst. Zeměděl-
ství a chov dobytka tvoří 22 
procent HDP Mongolska a 13 
procent valutových tržeb. Od 
roku 2006 začíná zemědělská 
produkce rychle růst (produk-
ce obilí o 83 %). „Přestože je 
tempo růstu obrovské, hodně 
jsme ztratili během ekonomické 
transformace. 
Právě proto jsme přijeli do 
České republiky, jež má s po-
dobnou změnou zkušenost. 
Chceme najít společnou cestu 
a navázat obchodní spoluprá-
ci,“ řekl ministr Terbishdagva. 
Zdůraznil, že Mongolsko má 
(nejen) pro české podnikatele 
velký potenciál už z důvodu své 
strategické polohy. Mongol-
sko má sice pouze 2,5 milionu 

obyvatel, ale leží mezi dvěma 
lidnatými zeměmi; Čína má 
1,3 miliardy obyvatel a Rusko 
150 milionů. Důležitým fakto-
rem a přidanou hodnotou je 
ekologicky čistý vzduch a celá 
příroda – a například Japonsko 
a Korea chtějí ekologicky čisté 
produkty. Ministr podotkl, že 
Mongolové mají evropský styl 
života i myšlení, na rozdíl od 
zbytku Asie. 
Představil mongolské podni-
katele, kteří s ním do České 
republiky přijeli a mají zájem 
spolupracovat s českými výrob-
ci. Podle ministra Terbishdagvy 
žije v Česku na tři tisíce Mon-
golů, a protože hlavní kapitál 
tvoří lidé, může z dlouholetých 
přátelských vztahů mezi oběma 
zeměmi vzniknout neméně trva-
lá ekonomická spolupráce.

tan

Kromě ministra Dendeva Terbishdagvy (druhý zprava) se návštěvy zúčastnil velvysla-

nec Mongolska Ochir Enkhtur, za česko-mongolskou obchodní komoru Dashdavaa 

Jargasaikhan, za Hospodářskou komoru ČR Antonín Kerner. Přijela také desítka 

mongolských podnikatelů. Foto: Luděk Kašpar

Prezident Václav Klaus

s manželkou Livií a jihoafrický prezident 

Thabo Mbeki s chotí Zanele 

sledují uvítací ceremoniál 

v Pretorii.

Czech Point: 

Už žádné 
zbytečné fronty

Projekt Czech Point je nástrojem 
sloužícím občanům pro jednoduchou 
efektivní komunikaci s úřady, zejmé-
na získávání ověřených výpisů a opisů 
z katastru nemovitostí a obchodního 
nebo živnostenského rejstříku.

Zdeněk Somr, viceprezident 

Hospodářské komory ČR 

Ministr Ivan Langer a prezident HK ČR Jaromír Drábek podepsali memorandum 

o spolupráci ministerstev vnitra a informatiky a Hospodářské komory ČR při realizaci 

projektu Czech Point. 

Foto: ČTK

Foto: ČTK
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Regionpartner pomáhá 
na mnoha úrovních 

Činnost společnosti Regionpartner, která 
se zaměřuje na podporu veřejné správy 
především s ohledem na potřeby občana, 
je velmi rozvětvená. Zahrnuje mimo jiné 
programy na rozvoj celoživotního vzdělá-
vání a zvyšování kvalifikace, zefektivnění 
veřejné správy, ale podporuje například 
také nadaci Dar života, jež se zaměřuje 
na propagaci dárcovství krve.
 

Organizací společných setkání samospráv v České republice vytváří 
společnost Regionpartner pevnou platformu pro komunikaci na úrovni 
regionů. Tato aktivita se jeví významnou zejména ve světle nadcházejícího 
programovacího období 2007–2013, kdy bude mít ČR možnost čerpat 
ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie téměř 780 
mld. Kč, což je přibližně trojnásobek oproti předešlé etapě. Je však jisté, 
že v oblasti dotační politiky EU nejsou české regiony zatím příliš zkušené, 
a proto by se jejich společná setkání měla soustředit zejména na přípravu 
a realizaci plánovaných programů.
V listopadu tak společnost Regionpartner v Brně uspořádala první 
povolební konferenci starostů a primátorů z krajů Jihomoravského a Vy-
sočina. Další podobná setkání budou následovat v průběhu celého roku 
2007. Nejbližší následující akcí je další sněm na přelomu ledna a února, 
tentokrát v Praze. 

kcz

Primátor Brna Roman 

Onderka, Gerta 

Mazalová ze Sdružení 

obrany spotřebitelů ČR, 

ombudsman Otakar 

Motejl a Jiřina Nehybová, 

ředitelka Regionpartner 

(zleva). Foto: archiv 

Regionpartner

Jak se z nezaměstnaných 
stanou podnikatelé?

Program Iniciativy Společenství Equal je 
jedním z nástrojů pro dosažení cílů Evropské 
strategie zaměstnanosti. Spolufinancován je 
z Evropského sociálního fondu (ESF) a stát-
ního rozpočtu ČR. Na CIP Equal je v ČR 
vyčleněno asi 1,36 miliardy korun. V rámci CIP 
mohou žadatelé získat příspěvek z evropských 
a národních veřejných zdrojů. Tento projekt 
je určen na vývoj a prosazování inovativních 
řešení při překonávání různých forem diskrimi-
nace a nerovností na trhu práce.
 
Češi už využili 177 milionů korun

Do poloviny listopadu vyčerpali čeští občané 
na své projekty realizované v rámci tohoto 
programu 177 milionů korun. Splnění pravidla 
n+2 znamená, že ČR nebude muset Evrop-
ské komisi vracet žádné prostředky z alokace 
roku 2004 poskytnuté na tento program. 
Zapojené subjekty mohou využít i zkušeností 
z jiných zemí EU, neboť program je zaměřen 
na podporu mezinárodní spolupráce. Řízením 
programu bylo pověřeno ministerstvo práce 

a sociálních věcí, funkci národní podpůrné 
struktury vykonává společnost Pricewaterhou-
se Coopers. Spojením soukromého sektoru se 
státní správou lze výrazně zlepšit a zefektivnit 
čerpání peněz z evropských fondů.

Péče o staré lidi oživuje český venkov

Na konferenci byly prezentovány úspěšné 
projekty. Jedním z nich je projekt Farní charity 
Starý Knín. Ta chce řešit vysokou nezaměst-
nanost žen na českém venkově pomocí 
jednoduchého receptu: nezaměstnané ženy 
mohou pečovat o nejstarší generaci. „Naším 
primárním cílem je znovuzapojení žen do trhu 
práce. Toho docilujeme tím, že nezaměst-
naným ženám na vesnicích nabízíme práci 
terénních pracovníků v sociálních službách. Cí-
lovou skupinou jsou hlavně senioři a zdravotně 
postižení. Jedná se tedy o jakousi profesiona-
lizaci sousedské výpomoci, která na vesnicích 
již mnohdy funguje,“ řekla vedoucí projekto-
vého týmu Farní charity Starý Knín Stanislava 
Krejčíková. Ženy získávají kvalifikaci, na kterou 

by jinak nedosáhly, a navíc svou práci dělají vel-
mi rády. Roste životní standard mladých rodin, 
nivelizují se rozdíly. Farní charita se zapojila v ro-
ce 2005 do Iniciativy společenství Equal díky 
projektu Rozvoj sociálních služeb a reintegrace 
žen do trhu práce v malých sídlech a venkov-
ských oblastech. Projekt již úspěšně funguje ve 
Středočeském kraji a farní charita by ho ráda 
rozšířila do celé republiky. „Věříme, že projekt 
může mít celorepublikový dosah,“ sdělil vedoucí 
publicity projektu Daniel Kroupa.
Terénní sociální služby jsou jednou z klíčových 
aktivit, kterých se dotkne i zákon o sociálních 
službách, jenž vstoupí v účinnost počátkem 
roku 2007. Více informací o projektech na 
www.equalcr.cz

Táňa Švrčková s využitím tiskové zprávy MPSV
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Příklady úspěšného 
čerpání a spolupráce 
projektů spolufinancovaných 
z Evropského sociálního fondu 
byly prezentovány na výroční 
konferenci Programu Iniciativy 
Společenství EQUAL (CIP EQUAL), 
která se uskutečnila závěrem 
roku v Praze.

„Naším primárním 
cílem je znovuzapojení 
žen do trhu práce.“

Plán akcí 2007

termín* místo název

únor Brno Setkání starostů a místostarostů regionu 
soudržnosti Jihovýchod (Jihomoravský kraj + 
Kraj Vysočina)

únor Ostrava Setkání starostů a místostarostů regionu 
soudržnosti Moravskoslezsko (Moravskoslez-
ský kraj)

březen Praha Setkání starostů a místostarostů regionu sou-
držnosti Střední Čechy (Středočeský kraj)

březen Olomouc Setkání starostů a místostarostů regionu 
soudržnosti Střední Morava (Olomoucký kraj + 
Zlínský kraj)

duben České 
Budějovice

Setkání starostů a místostarostů regionu 
soudržnosti Jihozápad (Jihočeský kraj+Plzeň-
ský kraj)

duben Praha Setkání starostů a místostarostů regionu sou-
držnosti Praha (Hlavní město Praha)

květen Ústí 
n. Labem

Setkání starostů a místostarostů regionu 
soudržnosti Severozápad (Ústecký kraj+Kar-
lovarský kraj)

květen Dětenice Setkání starostů a místostarostů regionu 
soudržnosti Severovýchod (Královéhradecký 
kraj+Liberecký kraj + Pardubický kraj)

* termíny jsou předběžné, aktuální informace na http://www.regionpartner.cz

„Moje soukromí! 
 Nekoukat, nešťourat!“

Den 28. leden byl vyhlášen Radou Evropy 
za Den ochrany osobních údajů. Úřad na 
ochranu osobních údajů k této příležitosti vy-
hlásí soutěž pro starší žáky a mládež „Moje 
soukromí! Nekoukat, nešťourat!“, která bude 
podpořena MŠMT, ČRo a MFF Zlín. Soutěž 
vyhlašovanou Úřadem předjímalo už zvláštní 
číslo Informačního bulletinu, věnované 
dětem a jejich rodičům. V současné době je 
poskytováno dle potřeb jednotlivým školským 
zařízením k využití v rámci občanské výuky. 

kcz

Foto: Ablestock

Foto: Shutterstock
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Změny a novinky 
programů MSP 
v programovacím 
období 2007 až 2013

Českomoravská záruční a rozvojová banka 
i v letošním roce pokračuje v realizaci podpor 
určených pro malé a střední podnikatele. 
Významné finanční prostředky, které plynuly 
jako pomoc těmto podnikatelům ze struk-
turálních fondů Evropské unie již v období 
let 2004–2006, budou pomáhat i nadále 
a umožní spolufinancovat podnikatelské 
projekty i v  programovacím období let 
2007–2013. Banka souběžně s realizací 
programů spolufinancovaných z evropských 
zdrojů bude poskytovat obdobné podpory 
i z národních prostředků, a to především na 
území Prahy.

Nový Operační program Podnikání a inovace 
přináší nejzásadnější změnu v podstatně 
širším zapojení zvýhodněných záruk umož-
ňujících podnikatelům přístup k bankovním 
úvěrům. V novém programovacím období 
je kladen důraz také na podporu podnikání 
ve strukturálně postižených regionech a na 
zvýhodnění projektů, které přinášejí vyšší 
zaměstnanost.

ČMZRB bude v roce 2007 zapojena do reali-
zace tří programů podpory v rámci Operační-
ho programu Podnikání a inovace, ve kterých 
budou poskytovány již osvědčené podpory 
ve formě bezúročných úvěrů, podřízených 
úvěrů a záruk. Další dva programy budou 
realizovány výhradně z národních zdrojů. 

Největší novinky v jednotlivých programech 
nastanou v oblasti záruk. Půjde zejména 
o nový typ záruky s velmi jednoduchým 
a rychlým vyřízením, který je určen pro 
menší úvěry do výše 5 mil. Kč. Tento typ 
záruky bude poskytován v případech, 
kdy úvěrující banka bude mít uzavřenu 
s ČMZRB smlouvu o spolupráci, která je 
nezbytná pro zjednodušení a urychlení 
procesů. Pokračovat bude samozřejmě 
i dosavadní typ záruky, který bude zřejmě 

více využíván pro projekty s vyššími celko-
vými náklady.
Novinkou bude záruka s finančním příspěv-
kem k zaručovanému úvěru a také finanční 
příspěvek k podřízenému úvěru.

Přehled programů určených malým 
a středním podnikatelům v roce 2007:

Programy spolufinancované ze strukturálních 
fondů EU (pro celé území České republi-
ky s výjimkou Prahy) START, PROGRES, 
ZÁRUKA.

Programy financované z národních zdrojů 
TRH, CERTIFIKACE.

START
Tento program umožňuje drobnému začínají-
címu podnikateli získat bezúročný úvěr nebo 
zvýhodněnou záruku s finančním příspěvkem 
k zaručovanému úvěru. Novinkou je zařazení 
záruky s finančním příspěvkem, který je vy-
plácen po ukončení realizace projektu ve výši 
15 % zaručovaného vyčerpaného úvěru.

PROGRES
V rámci tohoto programu mohou podnikatelé 
s méně než 250 zaměstnanci žádat o pod-
řízený úvěr stejně jako v uplynulém období. 
Novinkou je možnost získat k podřízené-
mu úvěru finanční příspěvek ve výši 10 % 
z vyčerpaného podřízeného úvěru v případě, 
že žadatel zvýší zaměstnanost minimálně 
o 3 zaměstnance oproti výchozímu stavu. 
Příspěvek je vyplacen započtením proti 
posledním splátkám podřízeného úvěru.

ZÁRUKA 
Program ZÁRUKA je pokračováním již řadu 
let existujícího programu. Zvýhodněné ban-
kovní záruky budou i nadále poskytovány fir-
mám s  méně než 250 zaměstnanci ať už ve 
formě existujícího typu záruky, nebo formou 

nového záručního produktu 
(M-záruka). Výhodou nového typu záruky 
je pro žadatele nejen výrazně zjednoduše-
ná žádost, kterou lze zaslat e-mailem, ale 
i krátká doba vyřízení žádosti, a to v průběhu 
několika pracovních dní. Program ZÁRUKA 
obsahuje pro rok 2007 i další novinku, kterou 
je finanční příspěvek ve výši 10 % z vyčerpa-
ného zaručovaného úvěru. Tento příspěvek 
mohou po úspěšné realizaci projektu získat 
podnikatelé s maximálním počtem zaměst-
nanců méně než 50, a to k projektům na úze-
mí se soustředěnou podporou státu (přesné 
vymezení těchto regionů bude uvedeno na 
www.cmzrb.cz).

TRH
Program TRH bude pro další období obsa-
hovat více nástrojů podpory, než tomu bylo 
pro rok 2006, a bude se týkat pouze projektů 
na území Prahy. Kromě bezúročného úvěru 
pro začínající drobné podnikatele obsahuje 
i různé formy záruk. Jedná se o zvýhodněnou 
záruku pro podnikatele až střední velikosti, 
tj. s méně než 250 zaměstnanci, v klasic-
kém i zjednodušeném režimu (obdobně jako 
u záruk v programu ZÁRUKA). Pro začínající 
drobné podnikatele jsou určeny záruky k úvě-
rům do výše 1,5 mil. Kč s možností získání 
finančního příspěvku ve výši 15 % zaručova-
ného vyčerpaného úvěru. 

CERTIFIKACE
Program pokrývá celé území České repub-
liky. V tomto programu jsou zahrnuty formy 
podpor, které byly již v uplynulém období 
poskytovány, avšak v rámci programu s jiným 
názvem.   
Jak z názvu vyplývá, lze v programu získat 
příspěvek na certifikaci podle norem řady 
ISO 9001 a ISO 14001 nebo EMAS.  
Další formou podpory je záruka za návrh do 
výběrového řízení pro firmy až s 250 zaměst-
nanci. 
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www.csob.cz Korporátní a institucionální bankovnictví

ČSOB, garant odborného programu, si Vás dovoluje pozvat na  

odborný workshop 

Dotace z EU pro korporátní firmy
PRAHA 1. 2. 2007, Konferenční centrum CITY, Na Strži 60

BRNO 8. 2. 2007, Grandhotel Brno, Benešova 18–20

• cílem workshopu je prezentovat dotační programy pro korporátní firmy

• bude umožněna praktická výměna zkušeností 

• přednášející se podělí o best practices 

• workshopu se zúčastní odborníci z řad veřejné správy i ze zahraničí 

Více informací naleznete na www.conpro.cz, 

tel.: 224 815 817, e-mail: info@conpro.cz 

Pořádající společnost:

Sto miliard korun
pro konkurenceschopné

české podniky

INZERCE

EKONOMIKA

Věcné zaměření OPPI navazuje v co největší 
míře na stávající úspěšné programy podpor 
OPPP 2004–2006. Globálním cílem OPPI je 
zvýšit do konce programovacího období kon-
kurenceschopnost české ekonomiky a přiblížit 
inovační výkonnost sektoru průmyslu a služeb 
úrovni předních průmyslových zemí Evropy. 
OPPI, který bude implementován v působnosti 
ministerstva průmyslu a obchodu, obsahuje 
sedm věcných prioritních os (viz tabulka). 
Účastníci konference, budoucí potenciální 
příjemci podpory (tj. podnikatelské subjekty, 
zástupci inovačních a poradenských center, 
vysokých škol a představitelé svazů a asociací), 
byli informováni o současném stavu přípravy 
nového OPPI a mohli porovnat české zkuše-

nosti se zkušenostmi odborníků z ostatních 
členských států Evropské unie v obdobné 
oblasti. 

Více podpory pro MSP

Příští programovací období by na základě 
zkušeností z minulých let mělo přinést několik 
pozitivních změn, ať už jde o vyšší míru veřejné 
podpory pro MSP oproti současnému stavu 
(až o 10 % pro střední podniky a až o 20 % pro 
malé podniky), či o úpravy administrativních 
procesů. Zamýšlené zjednodušení a zrychlení 
administrativy by mělo především spočívat 
v „elektronizaci“ předkládání dokumentů 
žadatelem prostřednictvím tzv. e-accountu, 

v přenesení odpovědnosti za pravdivost údajů 
na žadatele pomocí čestného prohlášení při 
podání žádosti, v úpravách systému hodno-
cení dle velikosti projektů, v používání pouze 
vzorku dokladů pro kontrolu či použití paušál-
ního schválení dokladů do určité výše.

V rámci celkového finančního plánu pro Českou 
republiku by mělo být v letech 2007 –2013 na 
Operační program Podnikání a inovace aloko-
váno 11,75 procenta z prostředků strukturál-
ních fondů EU tj. 3041,3 mil. eur. Podmínkou 
realizace je samozřejmě domácí spolufinanco-
vání, které bude činit minimálně 15 procent, 
přičemž se předpokládá, 
že významný podíl spolufinancování bude 
poskytován z veřejných rozpočtů.

V současné době je k OPPI nezávislou po-
radenskou organizací dokončováno ex-ante 
hodnocení, hodnocení z hlediska vlivů na 
životní prostředí (SEA) bylo ukončeno v srpnu 
2006 vydáním souhlasného stanoviska minis-
terstva životního prostředí.

Přestože neformální vyjednávání textu 
Operačního programu Podnikání a inovace 
bylo již zahájeno, k formálnímu vyjednávání 
a schválení může dojít až po oficiálním vydání 
nařízení Evropské komise ke strukturálním 
fondům a textu Strategických obecných 
zásad Společenství.

Michaela Janáková

Foto: Shutterstock

S využitím tiskových zdrojů z agentury CzechInvest 

a ministerstva průmyslu a obchodu, 

odbor strukturálních fondů.

V rámci nového programo-
vacího období jste připravili 
množství nových projektů, 
v jejichž rámci se mohou i malé 
a střední firmy ucházet o do-
tace. V jakých oblastech jsou 
tyto menší subjekty nejčastěji 
podporovány?
Operační program Podnikání a ino-
vace je otevřen i těm podnikatelům, 
kteří nezaměstnávají odborníky na 
dotační politiku společnosti. Pro 
zjednodušení čerpání dokonce 
plánujeme vytvořit jakýsi manuál, 
který by společnostem pomohl 
v orientaci v novém období. Jistě 
u nás ale naleznou širokou dotační 
podporu zejména  v oblasti podni-
kání a investic.

Kolik těchto programů firmám 
tedy nabídnete? Jsou pro ně 
možnosti dotací spíše omezené, 
nebo naopak poskytují nepře-
bernou škálu různých řešení? 
Pro příští období je připraveno deset 
hlavních programů pod hlavičkou 
programu Podnikání a inovace, 
všechny jsou poměrně přesně 
specifikovány, ale pokrývají zároveň 
širokou škálu dotací. Oproti pro-
běhnuvší etapě jsou programy více 
zaměřeny na kvalitu než na kvantitu, 
mám na mysli např. program 
Potenciál či Rozvoj informačních 
technologií. 

Nyní otázka čistě pragmatická: 
Kdy si budou firmy moci podá-

vat projekty do nového Operač-
ního programu?
Zahájení programu má dvě etapy. 
V té první budou přesně speci-
fikovány obsahy programů a až 
poté bude možné program reálně 
spustit. Navíc lze předpokládat, že 
některé programy bude chtít schvá-
lit ještě Brusel, což by přirozeně 
znamenalo další prodlevu. Nechci 
tedy zatím nic slibovat, bylo by to 
předčasné.

Dobrá, ale prozraďte alespoň 
něco o novém způsobu podává-
ní žádostí. Prý při tomto procesu 
odpadne povinnost dodávat ba-
líky tiskopisů, a to díky novému 
elektronickému systému...

Ano, dojde k zásadní změně, 
která celý proces velmi zjednoduší. 
Žádosti budou přijímány formou 
takzvaného e-accountu, což by 
mohlo připomínat jakousi paralelu 
s elektronickým bankovnictvím. Ne-
znamená to však, že by podnikatel 
musel nastudovat nějaký složitý 
postup ani pořizovat nějaký speciál-
ní počítačový program. Formulář je 
připraven tak, aby žadatele provedl 
krok po kroku celým systémem, 
a jediné, co je z technických náleži-
tostí nutné, jsou přístup k internetu 
a samozřejmě elektronický podpis.

Podnikatelé tato zjednodušení 
jistě ocení, avšak ozývaly se 
i občasné stížnosti, že nevědí, 

do kterého programu by svůj 
projekt měli správně zařadit. 
Nastane-li situace, že splňu-
jí podmínky více programů, 
mohou zažádat o dotace z více 
programů? 
To rozhodně ne. Stejné náklady 
lze dotovat pouze jednou, avšak 
může se stát, že firma vytvoří 
více projektů z různých oblastí, 
potom lze čerpat několik podpor. 
Budou-li ale mít žadatelé jakékoli 
dotazy, mohou se samozřejmě 
informovat na naší Zelené 
lince nebo přímo v regionálních 
kancelářích, které naši agenturu 
zastupují po celé republice.

kcz

Foto: archiv redakce

Poradenská místa pro podnikatele: http://www.czechinvest.cz, http://suppliers.czechinvest.org nebo http://www.businessinfo.cz.

NOVÝ OPERAČNÍ 
PROGRAM
NOVÁ VLNA VAŠICH PROJEKTŮ

Programovací období, jemuž dominoval 
Operační program Průmysl a podnikání, 
právě končí. „Bylo to období zkoušení,“ 
říká Tomáš Hruda, generální ředitel agentury 
CzechInvest. „Nyní začne nová, kompletní 
etapa s plnou alokací všech prostředků,“ 
dodává k novému Operačnímu programu 
Podnikání a inovace, který do české 
ekonomiky vstupuje v lednu 2007.

Tomáš Hruda, 

generální ředitel CzechInvestu

KONCEM LOŇSKÉHO ROKU SE ZA ÚČASTI MINISTRA PRŮMYSLU 
A OBCHODU MARTINA ŘÍMANA KONALA MIMOŘÁDNĚ VÝZNAMNÁ 
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE, JEJÍMŽ CÍLEM BYLO PŘEDSTAVIT 
PROGRAMY PODPORY V RÁMCI NOVÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU 
PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI). PŘINÁŠÍME NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZÁVĚRY.

Prioritní osa Specifický cíl prioritní osy

1. Vznik firem Zvyšovat motivaci k zahájení podnikání, zintenziv-
nit aktivitu malých a středních podniků a vytvářet 
podmínky pro využití nových finančních nástrojů 
pro zahájení podnikání.  

2. Rozvoj firem Zvýšit konkurenceschopnost podniků zavádě-
ním nových výrobních technologií a služeb pro 
podnikání.

3. Efektivní energie Zvýšit účinnost užití energií v průmyslu a využití 
obnovitelných, případně i druhotných zdrojů ener-
gie (vyjma podpory spaloven).

4. Inovace Posílit inovační aktivity podniků (zavádění inovací 
technologií, výrobků a služeb).

5. Prostředí pro podnikání a inovace Povzbudit spolupráci sektoru průmyslu se subjek-
ty z oblasti výzkumu a vývoje, zkvalitnit infrastruk-
turu pro průmyslový výzkum, technologický vývoj 
a inovace, zefektivnit využití lidského potenciálu v 
průmyslu a zkvalitnit podnikatelskou infrastrukturu.

6. Služby pro rozvoj podnikání Zintenzivnit rozvoj poradenských a informačních 
služeb pro podnikání.

7. Technická pomoc  

EKONOMIKA
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Česká republika 
není premiantem

TÉMA TÉMA

Česká republika se v porovnání s ostatními zeměmi EU jeví jako značně 
pesimistická. V pěti ze šesti sledovaných okruhů podnikatelských očekávání 
byl výsledek v ČR výrazně pod průměrem EU. Nejoptimističtější jsou Dánové, 
nejskeptičtější jsou naopak v Maďarsku. V prvním letošním tématu přinášíme 
exkluzivně výsledky Evropského hospodářského průzkumu. Nabízíme i pohled 
Světové banky, podle které Česká republika není premiantem.

Hospodářská komora České republiky se k Evropskému hospodář-
skému průzkumu připojila dodatečně. Mimo jiné i z tohoto důvodu 
byl průzkum organizován centrálně a zvolila se varianta „náhodného 
výběru“ respondentů. V žádném z krajů (NUTS 3) ani regionů soudrž-
nosti (NUTS 2) nedosáhl počet respondentů hranice 200. Vyhodno-
cení průzkumu proto bylo provedeno za celou Českou republiku za 
oba sektory (zpracovatelský průmysl a služby) v souladu s metodikou 
Eurochambres, která zajišťuje možnost následného porovnání všech 
účastnících se zemí resp. regionů. 

Výsledky průzkumu prezentovali zástupci Hospodářské komory ČR 
oficiálně koncem roku na tiskové konferenci za účasti prezidenta HK 
ČR Jaromíra Drábka a tajemníka úřadu Vladimíra Šišky. Podle jejich 
názoru by ke zlepšení situace na jednotném evropském trhu přispělo 
naplňování strategie „better regulation“ přinášející zmírnění podnikatel-
ských povinností od nadbytečných regulací. Stejně tak plnohodnotná 
směrnice o službách a skutečně volný pohyb pracovních sil mohou 
přispět k rychlejšímu rozvoji podnikání českých firem na jednotném trhu. 
„Směrnice v podobě, v jaké byla přijata, k volnému pohybu služeb příliš 
nepřispěje. Restriktivní omezení pohybu pracovních sil, především ze 
sousedního Německa, trápí řadu živnostníků a českých firem,“ uvedl 

Jaromír Drábek. Aby se české firmy dostaly na lepší pozice ve srovná-
vacích tabulkách, je nutné maximálně zjednodušit administrativní nároky 
ve všech směrech. Za prioritní považuje tajemník úřadu HK ČR Vladimír 
Šiška důslednou přípravu českých firem na nové rozpočtové období 
2007–2013, kdy se očekává enormní nárůst finančních prostředků 
z evropských fondů. „V tomto směru chce Hospodářská komora ČR 
zintenzivnit svou roli a zejména malým a středním podnikům a živnostní-
kům nabídnout v souladu se strategií HK ČR co nejlepší servis v oblasti 
vzdělávání, výzkumu a vývoje,“ uvedl v rámci prezentace výsledků 
Vladimír Šiška.

Co a jak se hodnotilo

Předkládaná ekonomická sonda se zaměřuje na očekávání v ob-
lasti výkonnosti podniků, jež se měří celkovým obratem, objemem 
prodejů na domácím trhu a objemem prodejů na zahraničních trzích, 
a dále na charakteristiku očekávaného vývoje základních faktorů roz-
voje, konkrétně počtu zaměstnanců podniku a výše investic. Kromě 
těchto pěti ukazatelů je zkoumán také ukazatel vyjadřující očekávání 
ve vývoji podnikatelského prostředí, resp. míry jeho příznivosti pro 
úspěšnost podnikání.

Tento průzkum, organizovaný každoročně sdružením Evropských obchodních a hospodářských komor EUROCHAMBRES, se loni uskutečnil 
již počtrnácté. Je zaměřen na zjišťování názorů podnikatelů na očekávaný vývoj jejich aktivit v nejbližší budoucnosti tj. v běžném a v následu-
jícím roce. Průzkum si kladl za cíl zhodnotit ekonomická očekávání podniků v roce 2006 a vytvořit prognózu vývoje pro rok 2007. Uskutečnil 
se ve 23 zemích EU (kromě Belgie a Irska) a v té době ještě 4 kandidátských zemích (Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko, Turecko). Odpo-
vídalo více než 78 000 respondentů (za ČR jich bylo 933). Jako hodnotícího prvku používá průzkum „bilanční údaj“, což je prostý odečet 
procentuálního vyjádření počtu negativních responzí od pozitivních. EES 2007 byl zaměřen na tyto oblasti: podnikatelská důvěra, celkový 
obrat, prodej na domácím trhu, vývoz, zaměstnanost a investice.

 

Počet respondentů v jednotlivých krajích se pohyboval v rozpětí od 25 
(v Královéhradeckém kraji) do 120 (v Jihomoravském kraji). 

OBLASTI PRŮZKUMU

1. Celkový obrat podniků

Podniky, které se zúčastnily průzkumu, jsou poměrně optimistické, pokud 
jde o celkový obrat za rok 2006, a přibližně 45 procent z nich očekává 
v tomto ohledu růst. Obdobné vize mají jak firmy z oblasti zpracovatel-
ského průmyslu, tak podniky poskytující služby, avšak pozitivní přesvěd-
čení panující v sektoru zpracovatelského průmyslu je znatelně silnější než 
to, které dávají najevo poskytovatelé služeb. V první oblasti totiž nárůstu 
věří přes 60, zatímco v druhé pouze 40 procent účastníků průzkumu. 
Malé podniky jsou všeobecně ve svých odhadech opatrnější. Pouze 
30 procent podnikatelů, kteří zaměstnávají méně než 10 zaměstnanců, 
vyjádřilo přesvědčení, že obrat jejich firem vzroste. V kategorii malých 
podniků (do 50 zaměstnanců) je tento názor sdílen přibližně 40 procenty 
a pro střední a velké podniky platí až v 55 procentech případů. Rozdíl 
mezi těmito třemi kategoriemi podniků je zřetelný ve zpracovatelském 
průmyslu, zatímco v sektoru služeb je mnohem méně významný.

Očekávání týkající se celkového obratu pro rok 2007 nejsou tak příznivá 
v porovnání s odhady pro rok 2006, přičemž se však opět potvrzuje 
vyšší míra optimismu na straně zpracovatelského průmyslu (přibližně 55  
procent). Pokud jde o podniky reprezentující sektor služeb, nejčastěji 
se vyskytuje odpověď, že nejsou očekávány žádné změny (48 procent 
respondentů). V přístupu různě velkých podniků k hodnocení jejich 
šancí v příštím roce nejsou významné rozdíly. Podrobná analýza sektoru 
zpracovatelského průmyslu naznačuje, že střední a velké podniky jsou 
opatrnější, zatímco u těch nejmenších lze pozorovat poněkud příznivější 
očekávání ve srovnání s rokem 2006.

2. Objem prodejů na národním trhu

Přibližně jedna třetina podniků odhaduje, že jejich prodej na domácím trhu 
v roce 2006 vzrostl, zatímco více než 20 procent respondentů vyjádřilo 
opačný názor, a výsledkem je tedy pozitivní bilance kladných a záporných 
hodnocení, která dosahuje úrovně 12 procentních bodů. Podniky zpracova-
telského průmyslu jsou tradičně mnohem optimističtější (převaha kladného 
hodnocení zde činí 24 procentních bodů). U podniků ze sektoru služeb je 
kladná bilance přibližně 7 procentních bodů.

Odhady pro rok 2007 jsou pod úrovní očekávání pro rok předcházející. Tuto 
tendenci lze částečně vysvětlit rostoucím podílem firem, které neočekávají 
změnu v objemu svých prodejů na národním trhu. Podíl těchto respondentů 
přesahuje 50  procent z celkového počtu účastníků průzkumu. V sektoru 
zpracovatelského průmyslu jsou poté vyhlídky příznivější (s předpokladem 
pozitivní bilance překračující 20 procentních bodů). V sektoru služeb se na-
proti tomu předpokládá jen nízká převaha těch, kteří očekávají růst prodejů 
(pozitivní bilance dosahuje pouze 2 procentních bodů).

Výhled vývoje prodejů na domácím trhu:

Rok Očekávání Velké Střední Malé Mikro- Celkem Průmysl Služby

2006

Zvýšení 38,0 45,6 28,9 23,1 34,1 41,4 30,8

Neměnnost 45,5 35,2 47,3 49,1 44,1 41,7 45,1

Pokles 16,5 19,2 23,8 27,8 21,9 17,0 24,1

2007

Zvýšení 33,9 37,1 23,7 24,5 28,9 36,4 25,6

Neměnnost 50,4 48,6 52,1 49,5 50,5 49,2 51,0

Pokles 15,7 14,3 24,2 26,0 20,6 14,4 23,4
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3. Objem exportních prodejů

Projevuje se  značný, nikoliv však překvapivý rozdíl mezi odhady 
exportních prodejů podniků zpracovatelského průmyslu a podniků ze 
sektoru služeb. U první skupiny firem je v roce 2006 očekáván růst 
téměř v 50 procentech případů, zatímco mezi subjekty z oblasti slu-
žeb jen 13  procent podniků předpokládá nárůst exportního prodeje. 
Rozdíl v úrovni bilančního ukazatele mezi oběma sektory je velmi 
výrazný v důsledku výše uvedených tendencí a v důsledku vysokého 
podílu respondentů reprezentujících sektor služeb, kteří předpoklá-
dají, že objem jejich prodejů zůstane stejný (přibližně 70  procent). Ve 
zpracovatelském průmyslu je bilance společností předpokládajících 
růst a těch, které naopak odhadují pokles, velmi pozitivní (rozdíl činí 
přibližně 35 procentních bodů), v sektoru služeb počet respondentů 
očekávajících pokles převyšuje počet respondentů očekávajících 
růst jejich exportních prodejů (negativní bilance dosahuje 4 procentní 
body). Podrobnější analýza potvrzuje pravidlo, že podíl „optimistů“ 
roste s rostoucí  velikostí podniku.

Pokud jde o odhady výsledků exportních prodejů v roce 2007, 
velice se podobají roku 2006. Stojí za zmínku, že zpracovatelský 
průmysl předpokládá příznivý vývoj i v roce 2007 a kladná hod-
nota bilančního ukazatele dokonce roste, a to na úroveň 37 pro-
centních bodů. U reprezentantů ze sektoru služeb k významněj-
ším změnám nedochází. Tato stagnace může být do jisté míry 
vysvětlena pomalým pokrokem ve vytváření volného evropského 
trhu služeb.

Růst exportu sektoru zpracovatelského průmyslu by měl být podpořen 
očekávaným vzestupem světové ekonomiky a ozdravením na evrop-
ském trhu. Podíl podniků pod kontrolou zahraničních investorů na 
exportu bude pravděpodobně  nadále dominantním. Vedoucí postavení 
výrobců automobilů ve vývozu se ještě posílí.

Růst exportních prodejů bude výsledkem zvyšující se  konkurence-
schopnosti českých vývozců. Právě konkurenceschopnost by měla 
umožnit překonat důsledky očekávané tendence k dlouhodobému 
zhodnocování české koruny vůči euru. Slabý dolar by měl mít pozitivní 
vliv na konkurenceschopnost českých výrobců, kteří dovážejí suroviny 
a polotovary z dolarové oblasti.

4. Očekávaný vývoj v oblasti zaměstnanosti

Výsledky průzkumu ukazují, že existují poměrně významné změny 
v očekávaném vývoji  počtu zaměstnanců v podnicích. To platí 
zejména pro zpracovatelský průmysl. Počet pracovníků v roce 2006 
zůstal pravděpodobně  beze změny v 35  procentech případů podni-
ků zpracovatelského průmyslu a v přibližně 55 procentech podni-
ků ze sektoru služeb. Ukazatel srovnávající počet těch subjektů, 
které očekávají zvýšení, s počtem podniků, jež předpokládají opak, 
dosahuje v případě zpracovatelského průmyslu kladných hodnot 
(přibližně 13 procentních bodů), u sektoru služeb hodnot záporných 
(3 procentní body). 

Počet zaměstnanců v podnicích by se měl v roce 2007 měnit v roz-
sahu blížícím se odhadům pro rok 2006. V sektoru zpracovatelského 
průmyslu se nicméně předpokládá růst podílu podniků, které signalizují 
neměnnost počtu svých zaměstnanců, a to z 35 na 44 procent. Bilanční 
ukazatel zůstává kladný (10 procentních bodů) u zpracovatelského 
průmyslu a v sektoru služeb bude neutrální.

Relaci mezi počtem podniků očekávajících zvýšení počtu 
svých zaměstnanců a počtem podniků očekávajících pokles 
zaměstnanosti podle velikostních skupin podniků a odvětví 
dokumentuje graf:

Nedávné změny v pracovním právu a v regulaci a stimulaci trhu práce 
nenaplnily očekávání podnikatelů, kteří nadále považují pracovní trh 
za nedostatečně pružný. Široce je kritizována politika stálého zvyšo-
vání minimálních mezd či příliš široká oprávnění odborů rozhodnout 
o zastavení práce.

5. Investice 

Úroveň investic by v roce 2006 měla vzrůst přibližně u 40 procent 
podniků zpracovatelského průmyslu a téměř ve 30 procentech podniků 
ze sektoru služeb. Nepřekvapuje, že nejaktivnějšími investory jsou velké 
firmy působící v sektoru průmyslu. Podíl podniků této kategorie, před-
pokládajících zvýšení objemu investic, přesahuje 50 procent. V sektoru  
služeb se zdá být závislost investiční aktivity na velikosti společností 
méně významná.

Pokud jde o úroveň investic v roce 2007, neočekávají respondenti vý-
znamné změny, tedy ani prudký růst investic. Bilanční ukazatel dosáhne 
kladných hodnot v sektoru zpracovatelského průmyslu a bude neutrální 
v sektoru služeb.

Vývojové tendence a rozdíly v náhledu jednotlivých 
skupin respondentů:

Investiční aktivita by měla být podpořena výhledem rostoucích prodejů, 
pozitivními změnami ve vývoji úspor a tvorbě kapitálu a snadným pří-
stupem podniků k úvěrům. Nedávné změny v daňové oblasti – snížení 
daně z příjmu pro obchodní společnosti na 24 % pro rok 2006, zrychlení 
odpisů movitého majetku a daňová zvýhodnění v návaznosti na výdaje 
společností na výzkum a vývoj – by měly mít analogicky kladný dopad 
na investiční aktivitu. Očekává se, že přímé zahraniční investice sehrají 
významnou úlohu při ekonomickém rozvoji některých regionů.

Jaké podnikatelské klima lze očekávat?

Zdá se, že celková důvěra podniků ve výsledky roku 2006 je na dobré 
úrovni. K optimismu mají sklon subjekty obou sektorů. Počet responden-
tů, kteří považují vývoj podmínek pro rozvoj obchodu jako příznivý, dvoj-
násobně překračuje počet těch, kteří pociťují, že situace pro podnikání je 
nepříznivá a podnikatelské klima se zhoršuje. Přibližně 40 procent dotá-
zaných zastává názor, že se podmínky pro podnikání nemění. Kritičtější 
postoje zaujímají podniky ze sektoru služeb. V sektoru zpracovatelského 
průmyslu lze vypozorovat zřetelný rozdíl mezi malými podniky (z nichž 
18 % jsou optimisty) a velkými podniky (s 53 % optimistů). V roce 2007 
se neočekávají významné změny podnikatelského klimatu. Hodnocení 
vývojových trendů v této oblasti se liší podle sektorů. Počet pesimistů 
klesá z 15 na 10 procent v sektoru zpracovatelského průmyslu, naopak 
stoupá v sektoru služeb. Bilanční ukazatel v něm klesá z 19 procentních 
bodů v roce 2006 na 14 procentních bodů v roce 2007.

Celkovou tendenci v pozitivním a negativním očekávání podniků 
dokládá graf:

Kromě opatření přijatých v daňové oblasti mohou mít pozitivní úči-
nek na hodnocení a očekávání podniků i některé další změny. Změny 
v obchodním zákoníku a v občanském soudním řádu směřují k zjedno-
dušení registrace podnikatelů a ke zlepšení práce obchodního rejstříku 
stanovením pětidenní a pro komplikované případy desetidenní lhůty pro 
příslušný procesní úkon. Od 1. července 2007 nabude účinnosti nový 
zákon o úpadku. Měl by posílit pozici věřitelů a umožnit, aby života-
schopné části firem mohly pokračovat v podnikatelské činnosti.

Výsledky průzkumu jsou většinou uspokojivé a do jisté míry povzbudivé. Růst 
prodejů na domácím trhu i růst exportu, jakož i zdravá investiční aktivita pod-
niků s pozitivním vlivem na očekávaný vývoj zaměstnanosti jsou v souladu 
s aktuální makroekonomickou předpovědí ekonomického vývoje v České 
republice. Výše uvedené předpoklady a tendence, spolu s již přijatými a nově 
navrhovanými zlepšeními a zjednodušeními legislativy, vysvětlují převažující 
celkově příznivá očekávaní podniků, které se průzkumu zúčastnily.

Téma připravili:
Jan Přib, analytik zahraničního odboru HK ČR, 
Viktorie Plívová, tisková mluvčí HK ČR a redakce Komora.cz.

PODNIKATELSKÁ OČEKÁVÁNÍ 
JSOU NEJOPTIMISTIČTĚJŠÍ ZA POSLEDNÍCH PĚT LET

Letošní výsledky průzkumu ukazují, že důvěra podnikatelů v pozitivní 
vývoj jejich firem je nejvyšší od roku 2000. Zlepšení se týká jak zemí 
EU, tak i zemí kandidátských. Jednotlivé regiony zaznamenaly velmi 
podobný posun v porovnání s loňskými výsledky. V tomto hodnocení je 
nejoptimističtějším státem Lotyšsko. Maďarsko je v této kategorii jed-
noznačně nejpesimističtějším státem. Hodnoceno bilančním vyjádřením 
(rozdíl počtu optimistických a pesimistických odpovědí v %) dosáhla 
podnikatelská důvěra výrazně pozitivní bilance (23,6 %). ČR se tomuto 
výsledku se svými 22 % velmi blíží. Podobné nálady jako u nás vyply-
nuly z výsledků v Rakousku či Itálii. Slovensko je v porovnání s námi 
značně pesimistické, počet negativních odpovědí převyšuje optimistické 
vyhlídky (bilance -5 %). V ČR je počet pesimistů jednoznačně vyšší 
v sektoru služeb – a to nejen v této kategorii. Zřetelný rozdíl je možné 
vypozorovat v sektoru zpracovatelského průmyslu mezi malými podniky 
(z nichž 18 % jsou optimisty) a velkými podniky (s 53 % optimistů). 

vip

Ke zlepšení situace na jednotném evropském trhu by přispělo naplňování strategie 

„better regulation,“ uvedl na tiskové konferenci Jaromír Drábek (vlevo).

Foto: archiv redakce
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Světová banka (SB) uveřejnila svou pravidelnou ročenku Doing Business, 
srovnávající podnikání ve 175 zemích světa, na podzim 2006. Česká 
republika není v jejích očích premiantem. Těmi jsou (budeme-li srovná-
vat srovnatelné a zůstaneme v rámci EU) Velká Británie (6. ve světovém 
pořadí), Dánsko (7.), Irsko (10.), Finsko (14.), Litva (16.), Estonsko (17.) 
a Belgie (20.). Tristní je pro podnikatele situace v Řecku (109.), jen 
o něco lepší je v Itálii (82.) nebo v Polsku (75.). ČR unikla „chvostu“ EU 
o vlásek, je letos 52. celosvětově a 17. mezi EU-22 (malé ekonomiky 
Lucemburska, Malty a Kypru nejsou hodnoceny)1.

Následující tabulka nabízí vedle pořadí ČR dle jednotlivých hodnotících 
kritérií SB i srovnání výsledků za léta 2005 a 2006:

Změna podmínek podnikání v ČR dle světového pořadí 
v letech 2005 a 2006

Hodnocené kritérium Pořadí ČR 
2006

Pořadí ČR 
2005

Změna 
2005/2006

Získávání úvěru 21 19 -2

Zahraniční obchod 41 39 -2

Regulace zaměstnávání 45 44 -1

Vynutitelnost smluv 57 55 -2

Registrace vlastnictví 58 55 -3

Zahájení podnikání 74 85 +11

Ochrana investorů 83 81 -2

Získávání povolení 110 111 +1

Placení daní 110 104 -6 

Ukončení podnikání 113 110 -3

Celkové hodnocení 52 50 -2
Pramen: SB, 2006 

Tabulka ukazuje, jak s hodnocením země pohne i nedokonalá reforma 
zápisů do obchodního rejstříku provedená novelou obchodního záko-
níku v roce 2005 (zlepšení o 11 míst), a to se v uvedeném hodnocení 
ještě neprojevila další novela z roku 2006 zlepšující zápisy do rejstříku 

ani zahájení fungování Centrálních registračních míst na živnostenských 
úřadech. Bohužel, dle jiných kritérií ztratila ČR podle Světové banky dal-
ší rok, potřebné reformy buď stagnovaly, nebo nebyly tak důrazné jako 
v jiných zemích. Za samostatný komentář nepochybně stojí zejména 
ty oblasti, kde je umístění ČR ostudné, kde zařazením do druhé stovky 
světového pořadí patříme mezi země, s nimiž zpravidla ani nechceme 
být srovnáváni. 

Neumíme efektivně zkrachovat

SB hodnotí podmínky ukončení podnikání na průběhu konkurzního říze-
ní. Je-li ČR v podmínkách ukončení podnikání světově 113., znamená 
to nejen bezpečně nejhorší umístění ze všech zemí EU, ale ještě citelný 
odstup od předposledního Polska na 85. místě. Odstup ČR od nejlep-
ších evropských zemí ukazuje následující tabulka: EU-22 je průměrný 
údaj za všechny hodnocené členské státy, EU-14 za „staré“ členské 
země a EU-8 za „nováčky“ včetně ČR. 

Podmínky ukončení podnikání

Kritérium CZ EU-22 EU-14 EU-8 EU-Top

Počet let 9,2 2,2 1,5 3,5 0,9 Irsko, Belgie

Náklady 14,5 10,5 9,0 13,3 1,0 Nizozemsko

Míra 
návratnosti

18,5 59,0 71,0 45,0 89,1 Finsko

Pramen: SB, 2006, vlastní propočty

Tabulka na jedné straně říká, co dávno víme: konkurzy se u nás 
neúměrně vlečou a jejich výtěžnost pro věřitele krachující firmy je ostud-
ně nízká. Na druhé straně až bolestně zviditelňuje odstup ČR nejen od 
nejlepších zemí EU nebo USA, ale i od průměru zemí, s nimiž jsme v ro-
ce 2004 do EU vstupovali. Konkurzní řízení je u nás téměř třikrát delší 
a návratnost pro investory je sotva poloviční než u ostatních evropských 
nováčků. I SB si zřejmě myslí, že konkurzní správci a soudci si u nás 
svou špatnou pověst zaslouží, diplomaticky však mlčí o tom, zda za 
tragickou situací vidí něčí neschopnost, nebo spíše úmysl. 

Nicméně za příslib do budoucna je možné považovat rekodifikaci 
českého úpadkového práva novým zákonem o úpadku a způsobech 
jeho řešení (tzv. insolvenční zákon), účinným od 1. 7. 2007.  Tento 
zákon, inspirován nejlepší zahraniční praxí, klade důraz na posílení úlohy 
věřitelů a ochrany jejich práv nabytých v dobré víře. Umožňuje  urychlení 
konkurzního řízení stanovením závazných lhůt pro jednotlivé úkony a za-

vádí funkční alternativu k řešení úpadku prostřednictvím konkurzu – tzv. 
reorganizaci – s cílem postupně uspokojit nároky věřitelů při zachování 
životaschopného podniku. Pro malé úpadce (do 2 milionů Kč obratu 
a do 50 věřitelů) umožňuje zákon rychlý tzv. nepatrný konkurz. Nový 
zákon na jedné straně potenciálně postihne více podnikatelů, neboť 
zavádí přísnější a striktnější kritéria toho, kdy je podnikatel insolventní 
a předlužený. Na straně druhé posiluje možnost ozdravit podnik tím, že 
bude možné podat návrh na zahájení insolvenčního řízení již při hrozícím 
úpadku, zároveň bude možné soud požádat o tříměsíční moratorium 
(ochranu před věřiteli). Zákon také dává věřitelům až do uplynutí tří 
měsíců od rozhodnutí o úpadku možnost volby, zda chtějí úpadek řešit 
konkurzem (a tedy následnou likvidací podniku), nebo reorganizací (tj. 
postupným uspokojením svých pohledávek z dalšího fungování reorga-
nizovaného podniku úpadce). 
 
Šedivíme z daňových přiznání

SB hodnotí počet daňových procedur a časovou náročnost v počtu 
hodin za rok, které vyžaduje příprava, podání a platba zejména všech 
typů daní a plateb povinného pojištění odváděných za zaměstnance. 
Celkovou daňovou zátěž měří v procentech ze zisku společnosti za 
všechny daně, které firma platí. Následující tabulka opět přináší srovnání 
ČR s průměrem EU, s průměrem „starých“ a „nových“ členských zemí.

Podmínky platby daní

Kritérium CZ EU-22 EU-14 EU-8 EU-Top

Počet 
procedur

14,0 18,8 16,9 22,1 5,0 Švédsko

Časová 
náročnost

930,0 260,1 222,2 326,4 76,0 Irsko

Daňová 
zátěž

49,0 50,7 52,8 47,0 25,8 Irsko

Pramen: SB, 2006, vlastní propočty

Skandální je v ČR časová náročnost daňových povinností. Z dílčích dat 
SB vyplývá, že pro české podnikatele je časově nejnáročnější adminis-
trativa spojená s odvody na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců 
(420 hodin), následovaná povinnostmi souvisejícími s DPH (360 hodin),  
poté s daní z příjmu právnických osob (150 hodin). I každá z těchto 
daní jednotlivě je co do časového nákladu v ČR podstatně náročnější, 
než zajištění celé daňové povinnosti v nejlépe hodnocených evropských 
zemích. 

Složitost a nepřehlednost daňových povinností je standardně stížnos-
tí č. 1 českých podnikatelů. Sama vláda vyhodnotila v letošním roce 
zákony o daních z příjmu, o všeobecném zdravotním pojištění a o soci-
álním zabezpečení jako nejnákladnější byrokratickou povinnost, kterou 
jsou zatíženi všichni podnikatelé. A to mimo uvedená hodnocení zůstává 
„noční můra“ v podobě různících se výkladů daňových předpisů ze strany 
jednotlivých finančních úřadů, jejich úředníků a také soudů! Potřebné 
změny k lepšímu postupují hlemýždím tempem. Rozšiřuje se sice tzv. 
editační povinnost správce daně (tj. jeho vázanost vydaným výkladovým 
stanoviskem), ovšem pouze na jednotlivé, vybrané typy daňových ope-
rací. Uzákonění obecné editační povinnosti je v nedohlednu, stejně jako 
jakákoli radikálnější daňová reforma. Z hlediska celkové daňové zátěže 
sice došlo v ČR v roce 2006 ke snížení daně z příjmu právnických osob 
na 24 %, osobám samostatně výdělečně činným byly zvýšeny výdajové 
paušály a výdaje na vědu a výzkum může podnikatel ze 100 % odečíst od 
základu daně z příjmu. Avšak jakkoli se celková daňová zátěž podnikání 
v ČR mírně snižuje, stále je namístě zásadní otázka adekvátnosti kvality 
veřejných služeb, které jsou za vybrané daně poskytovány – k nim nepo-
chybně patří i převládající nekvalita podmínek podnikání. Slabou útěchou 
nám může být fakt, že s daněmi mají podle SB větší kříž podnikatelé ve 
Španělsku, na Slovensku, v Itálii i v Maďarsku.

Stavební boom úřadům navzdory

SB hodnotí udělování stavebních povolení na základě počtu, délky 
a nákladnosti procedur požadovaných pro získání stanovených povolení 
na modelovém příkladu realizace stavby třípodlažního skladu v blízkosti 
největšího města země. Následující tabulka opět přináší srovnání ČR 
s průměrem EU, s průměrem „starých“ a „nových“ členských zemí.

Podmínky udělování stavebních povolení

Kritérium CZ EU-22 EU-14 EU-8 EU-Top

Počet 
procedur

31,0 16,0 13,9 19,6 7,0 Dánsko

Počet 
dnů

245,0 189,0 175,2 213,0 56,0 Finsko

Náklady 14,5 79,6 83,0 73,5 14,5 Česko

Pramen: SB, 2006, vlastní propočty

Územní a stavební řízení je dnes v ČR sice rekordně levné (srovnávají 
se pouze zákonem stanovené poplatky), je však neúměrně zdlouhavé. 
Zatěžující je zejména nutnost získat pro vydání stavebního povolení 
stavebním úřadem souhlasná stanoviska dotčených orgánů, kterých 
může být (v závislosti na typu a umístění stavby) až 57, přičemž každý 
z nich má na vyřízení žádosti stavebníka 10–30 dnů a musí se opako-
vaně vyjadřovat při každé podstatnější změně projektu. Další zdržení 
vyplývají z široké zákonné možnosti ostatních účastníků řízení zdržet vy-
dání stavebního povolení cestou námitek a odvolání. Extrémně vysoká 
administrativní a časová náročnost logicky vyvolává dodatečné náklady 
žadatele a také podporuje rozvoj korupčního prostředí. Více než v ČR 
se podnikatelé se stavebními povoleními natrápí už jen v Portugalsku, 
v Maďarsku a v Polsku.

Částečnou úlevu stavebníkům přinesl v roce 2006 nový správní řád, 
který mj. neumožňuje v odvolacím řízení namítat ty skutečnosti, které 
mohly být uplatněny již v první fázi správního řízení. Větší změny 
nastaly od ledna 2007 s novým stavebním zákonem, který umožňuje 
rychlejší alternativy ke klasickému územnímu a stavebnímu řízení, 
a to zejména u jednodušších staveb. Územní rozhodnutí může být 
nahrazeno tzv. územním souhlasem nebo tzv. veřejnoprávní smlouvou 
mezi žadatelem a obcí, proti nimž není možné odvolání. Podobně 
se „klasické“ stavební povolení stává pouze jedním ze způsobů, jak 
získat zákonný souhlas ke stavbě. Možná je i veřejnoprávní smlouva 
stavebníka s úřadem nebo tzv. certifikát autorizovaného inspektora. 
Redukce stavebního řízení snižuje nároky na získávání souhlasu dotče-
ných orgánů, nový stavební zákon rovněž stanoví pevné lhůty pro 
všechny typy řízení a omezuje možnost protahování řízení námitkami 
jeho účastníků. Rozšiřuje se okruh staveb, pro něž je namísto staveb-
ního povolení nutné pouze ohlášení, a také drobných staveb, které 
je možné realizovat i bez povolení. Podstatná liberalizace spočívá 
v částečné „privatizaci“ stavebního řízení uzákoněním institutu tzv. 
autorizovaného inspektora. Jedná se o odborníka, který na základě 
oprávnění k posuzování stavební dokumentace a dalších podkladů 
nutných pro vydání stavebního povolení vydá stavebníkovi certifikát, 
na jehož základě bude možné realizovat stavbu. Zákon zjednodušuje 
i kolaudační řízení, kdy vedle rozhodnutí může stavební úřad vydat 
jen kolaudační souhlas (právě na základě posudku autorizovaného 
inspektora), resp. u staveb neotevřených veřejnosti postačuje ozná-
mení stavebnímu úřadu, který má 30 dnů na kontrolu, resp. po jejich 
marném uplynutí je stavba zkolaudována.  

Václav Šmejkal,

Centrum ekonomických studií VŠEM & AK Taiš

Foto: Shutterstock

Kde nás bota 
víc než tlačí?
Konkurzy, daně a stavební povolení dělají České republice 
hanbu i v mezinárodním srovnání. Změní se to v roce 2007?

1) SB pro své hodnocení užívá léty prověřenou a stále zdokonalovanou metodiku 

srovnání založenou na „tvrdých datech“ sebraných k modelovým případům, které lze 

potkat kdekoli na světě. Nejde tedy o výsledky ankety mezi nadnárodními investory. SB 

hodnotí na základě srovnání ustanovení právních předpisů, výše správních poplatků 

a u právníků zjišťované průměrné délky soudních a správních řízení, tedy např. jak 

náročné je pro lokální společníky založení a vznik společnosti s ručením omezeným 

nebo vývoz standardizované zásilky zboží.    
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lečnosti, zejména v technologiích. 
Ale rád bych se ještě vrátil k předchozí otázce. 
Asi i u vás se vtipkuje, že v Americe se soudí 
každý s každým. Možná zdálky to tak vypadá. 
Teď to hodně zjednoduším, abyste si uměla 
představit podstatu celého systému. Jste 
s někým ve sporu. Vy i on si najmete práv-
ní firmu, předáte jim veškerá fakta, důkazy 
a dokumenty a všechno ostatní je naše práce. 
V jistém okamžiku šetření se právníci sejdou, 
zhodnotí své šance na úspěch v případném 
procesu a navrhnou 
klientovi řešení. A těch 
je celá řada. Postupně 
se kloníme k doho-
dám, ať už u arbit-
rážního soudu nebo 
u mediátora. Až 95 % 
případů k soudu nikdy 
nedojde a porota, kte-
rou vy znáte z filmů, ta 
řeší skutečně závažné 
trestné činy. 

A jaká je vymahatelnost práva?
Nemáme obecný problém s vymahatelností 
práva ani např. s korupcí. To jsou jevy, které 
existují v každém systému, i u nás, ale jednot-
livě, jako selhání konkrétních osob a ne jako 
problém k řešení. Máme nástroje, jak dosáh-
nout plnění závazků tváří v tvář zákonu. A po-
kud lidé své povinnosti plní, dodržují předpisy 
a platí poplatky, dostanou povolení, licenci, 
cokoli. Tak má přece fungovat společenský 
systém, ne? 

Dobře, říkáte, že si najmu právníka. Ale 
budu mít na zaplacení? Jak jsou drahé 
právní služby?
Složitá otázka. Nejčastěji se platí hodinová 
sazba, a ta se pohybuje ve velkém rozpětí 
podle velikosti města, podle oblasti, podle 
velikosti společnosti a zkušeností právníka 
a dalších aspektů, čili řekněme od 200 do 900 
dolarů za hodinu. V některých případech se 
platí procenta z celkové vysouzené částky, pak 
je to 30–40 %. Musíte zvážit závažnost svého 
případu a své možnosti. 

Má podnikání v Americe nějaká negativa?
Ale jistě. Ze všeho, co jsme si tady dosud 
povídali, vyplývá, že je výhodné být součástí 
nějaké větší společnosti. Jak v nemocnici, 
v supermarketu, tak v obchodování nebo 
v právní firmě. Koncentrace odborníků přináší 
klientovi pohodlí a vyšší kvalitu, a také větší 
ekonomickou jistotu. Na druhé straně je čím 
dál těžší prosadit se proti velkým firmám. 
Malé společnosti nedosáhnou na vysoké cíle. 
I naše společnost se od prvního prosince 
spojila s další významnou právní firmou s odliš-
nou specializací, a tak máme v současné 
době 630 právních expertů s velmi širokým 
záběrem, taková fakultní nemocnice. Pro mne 

osobně to však byl okamžik návratu k praktic-
ké právničině. A jsem velmi rád, protože právo, 
které se zabývá počítačovým a internetovým 
prostředím, je velmi napínavé. Je to moder-
ní virtuální hra, při které on-line určujeme 
a upřesňujeme pravidla. Úchvatné. 

Například?
Na různých webových stránkách používají 
jednotlivci (blogeři) nebo i společnosti autorsky 
chráněný materiál a internetoví operátoři ho 

pošlou dál (např. www.
youtube.com). Spory 
o správné fungová-
ní specifikovaného 
softwaru, nejrůznější 
případy zneužívání 
osobních údajů a dat 
pro komerční využití, 
otázka zcizení osobního 
ID a následná trestná 
činnost (např. krádež 
kreditní karty a nákupy 

přes internet) nebo zcizení obchodní značky 
tím, že si zaregistruji doménu dříve než majitel 
značky apod. Řadě sporů lze předejít kvalitně 
napsanou smlouvou nebo licenčním ujedná-
ním. Nějakou smlouvu vám nakonec sepíše 
každý právník, ale nakolik platná bude za 
deset let? V tom se právě liší dobrý právník od 
běžného a je větší pravděpodobnost, že na 
dobrého právníka narazíte ve větší společnosti.

Je v USA hospodářská komora?
Ne jen jedna. Komory jsou v každém větším 
městě, ale také třeba na univerzitách. Hospo-
dářské komory se starají o rozvoj podnikání 
v regionech a jejich respekt záleží na lidech, 
kteří v nich pracují. A to bude určitě stejné jak 
v Americe, tak v Evropě. 

Petere, teď si tady povídáme v nádherné 
kubistické kavárně v centru Prahy a vy 
ani trochu nevypadáte jako workoholik, 
přitom práci skloňujete snad ve všech 
pádech?
Máme kanceláře ve všech významných ob-
lastech USA a kontakty po celém světě, proto 
jsem vždycky hodně cestoval. V poslední 
době se snažím spojovat své služební cesty 
s poznáváním a po skončení jednání zůstávám 
rád ještě několik dní jako turista. Tak se stalo 
cestování i mým koníčkem. A pokud najdu 
v dané zemi přátele, naplní se mé celoživotní 
motto, nevím, jestli půjde dobře přeložit. Já 
a můj partner Richard Raysman říkáme: „life 
is long.“ Rozumějte tomu tak, že vložená 
energie, vytrvalost a čestné jednání přinese 
dlouhodobou hodnotu, a to i v podnikání.

Iva Gočová

Foto: Iva Gočová a archiv Petera Browna

ROZHOVOR ROZHOVOR

„Skvělé vzdělání a chuť pracovat. 
To je můj recept na úspěch.“

Petere, o Spojených státech se říká, že 
jsou zemí neomezených možností. Oprav-
du je tak snadné začít v USA podnikat?
Ano, začít je velmi snadné. K tomu, abyste si 
mohla založit vlastní firmu, potřebujete vlastně 
jenom krytou kreditní kartu. Ale nevyžadují se 
žádné horentní částky, tak kolem pěti nebo 
osmi set dolarů. Potom se kdekoli na internetu 
přihlásíte na příslušnou webovou stránku 
a vyplníte dotazník. V každém státě je to jiné, 
ale požadují se základní údaje – jméno zod-
povědné osoby, název budoucí firmy, její sídlo, 
předmět podnikání, e-mailová adresa apod. 
Odešlete data, kartou zaplatíte požadovaný 
poplatek a v ten okamžik jste se stali součástí 
systému. Úřady vám přidělí daňové číslo, 
obešlou vás ze sociálního, ale vy se už nesta-
ráte o nic. Firmu založíte během pár minut. 

A potom vzhůru splnit si svůj 
„americký sen“!
Rád bych věděl, čemu říkáte americký sen? 
Amerika je obrovská a občas se stane, že 
někdo zbohatne na originálním nápadu. To je 
dáno kupní silou obyvatel a velikostí trhu. Dnes 
se sny tohoto typu naplňují spíš v Asii, tam 
je ohromný budoucí obchodní potenciál. Ale 
já nejsem obchodník, jsem právník, a přece 
mám dojem, že přesně naplňuji vaši představu 
o americkém snu. Rád 
vám povím krátký a ty-
picky americký příběh:
Bylo mi dvaapůl roku, 
když se mnou rodiče 
utekli z Českosloven-
ska. Oba prošli Terezí-
nem a tehdy dvaadva-
cetiletý otec prohlásil, 
že Rusové nebudou 
o nic lepší. Nejprve 
jsme žili v Ekvádoru, kde se také narodila má 
sestra, a po získání víz jsme přesídlili do USA. 
Jistě, bylo to těžké, protože nám velmi chybě-
lo zázemí široké rodiny, nemohli jsme počítat 
s finanční pomocí a neměli jsme žádné sociální 
kontakty. Přesto jsem nikdy nepociťoval žád-
nou bariéru, natož diskriminaci. Naopak. Nabyl 
jsem už v dětství pevné přesvědčení, že mám 
svůj život ve svých rukou. Že záleží jenom na 
mé píli a pracovitosti, jestli v životě uspěju. 
Absolvoval jsem Dartmouth College a doktorát 
jsem získal na Columbia Univerzity School of 
Law. Začínal jsem se dvěma právníky a dnes... 
Jsem opravdu velmi hrdý na svou dosavadní 
životní cestu. Všeho jsem dosáhl jenom díky 
svým schopnostem, vzdělání a tvrdé práci. 
V tomto je Amerika unikátní. Schopnosti vítězí. 

Víte, Petere, lidé nemají moc rádi kladné 
hrdiny, alespoň u nás ne. 
Ale já jiný recept na úspěch nemám. Mně to 
naopak přijde ohromně motivující, nemuset se 
spoléhat na rodinné zázemí a sociální vazby. 
My zaměstnáváme právníky s výborným 
vzděláním a schopné odvést pro naše klienty 

perfektní práci, a kdybyste nás navštívila, 
potkala byste Židy, Italy, Indy, Iry, muže i ženy, 
černé i bílé, Hispánce, Asiaty. Všichni mají jed-
no společné: skvělé vzdělání a chuť pracovat. 
To je můj recept na úspěch.

Jak vybíráte spolupracovníky?
Tak v prvé řadě nepřijímáme nikoho na 
nějakou konkrétní kauzu. Z vlastní zkušenosti 
víme, že nejméně pět let se člověk učí být 

právníkem, než se jím 
skutečně stane. My 
svým lidem poskytuje-
me prostor, aby mohli 
vykonávat svou profesi 
na co nejvyšší úrovni. 
A je na nich, nakolik ten 
prostor zabydlí. Tak do 
deseti zaměstnanců 
můžete sledovat jednot-
livce, při větším počtu 

lidí už to prostě nejde. Nevodíme nikoho za 
ručičku. Když někdo patřičné úrovně nedosáh-
ne, musí jít... Je to kruté, ale účinné. Jen tak 
se na sobě naučí víc pracovat. A zase jsme 
u té práce... 

Petere, seznamte nás, prosím, se základ-
ními pilíři amerického právního systému.
Myslím, že vaši čtenáři nejsou na odbornou 
přednášku zvědaví, proto vyberu jen některé 
aspekty. Soudy máme federální a pak státní, 
ty jsou v jednotlivých státech odlišné. Záleží 
na tom, o jak závažný spor nebo trestný čin 
se jedná, podle toho se postupuje. Já se spe-
cializuji na autorská práva, patenty, ochranu 
duševního vlastnictví, bezpečnost dat a na 
technologické a obchodní soudní spory se za-
měřením na počítače a e-byznys. To jsou nové 
obory a řada kauz má precedenční charakter. 

Jakou mají tyto nové případy oporu 
v zákonech?
Máme výhodu stabilního právního prostředí, 
zákony se mění velmi málo, jen se doplňují. 
Nejčastěji právě jako reakce na vývoj ve spo-

Peter Brown je spolumajitel a donedávna také jeden z řídících partnerů 
významné právní kanceláře v New Yorku. K jeho nejvýznamnějším úspěchům 
patří precedenční případ omezení odpovědnosti dodavatele počítačových 
řešení ve státě New York. Společnost Thelen Reid Brown Raysman & 
Steiner LLP zaměstnává v současnosti 630 právníků. Peter Brown se po 
letech ve vrcholovém managementu vrací k právní praxi a Komora.cz s ním 
v exkluzivním rozhovoru hovoří o právu a podnikání v USA.

PETER BROWN 
Americký právní expert se specializací na 
ochranu duševního vlastnictví, autorská 
práva, obchodní známky, ochranu 
soukromých údajů a bezpečnost dat, na 
technologické a obchodní spory. Působí 
jako žalobce i obhájce na federálních 
i státních soudech v celých USA. 
Spolumajitel význačné právní kanceláře 
Thelen Reid Brown Raysman & Steiner LLP 
(www.thelenreid.com).

Přednáší a píše o duševním vlastnictví 
a právních aspektech nových technologií. 
Je spoluautorem dvou knih: Computer 
Law: Drafting and Negotiating Forms and 
Agreements and Emerging Technologies 
and the Law: Forms & Analysis.

Žije na Manhattanu v dosahu své 
kanceláře. Má dvě dospělé děti, syna 
a dceru. Hraje golf, má rád divadlo, filmy, 
architekturu a design.

Mediace je metoda rychlého 
a kultivovaného mimosoudního řešení 
konfliktů a sporů za asistence třetí neutrální 
strany – mediátora. Jednání sporných stran 
je vedeno tak, aby mohly vytvořit vzájemně 
přijatelnou dohodu. Jedná se o neformální 
proces řešení konfliktu, ve kterém jsou 
obě strany přítomny dobrovolně. Mediace 
poskytuje netradiční řešení, která zákon 
nezná. V Americe může mediaci nařídit 
i soud. Např. dvoje místní noviny se přely 
o stejný název. Po devíti měsících soudce 
nařídil mediaci. Výsledkem bylo nejprve 
částečně omezené používání značky jednou 
stranou. To podle práva nejde. Tam buď 
značku máš, nebo ne.

Hospodářské komory se 
starají o rozvoj podnikání 

v regionech a jejich 
respekt záleží na lidech, 
kteří v nich pracují. A to 
bude určitě stejné jak 

v Americe, tak v Evropě.

Všeho jsem dosáhl 
jenom díky svým 

schopnostem, vzdělání 
a tvrdé práci. V tomto 
je Amerika unikátní. 
Schopnosti vítězí.

Sídlo společnosti Petera Browna v New Yorku.
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Prosazování 
rovnosti 
žen a mužů

V rámci Twinning Light Projektu, který od 
května 2006 realizuje Ministerstvo práce a so-
ciálních věcí ČR ve spolupráci s německým 
spolkovým ministerstvem hospodářství, byly 
v říjnu a listopadu 2006 uspořádány celkem 
čtyři workshopy pro zástupce sociálních 
partnerů, podnikatelů i podnikatele samotné. 
Zahajovací workshop se konal v budově úřadu 
HK ČR v Praze-Vysočanech za účasti zástup-
ců MPSV, zainteresovaných zástupců zaměst-
navatelů i zaměstnanců a mnoha odborníků 
z nevládního sektoru, kteří se specializují na 
genderovou problematiku. 
Následné dva semináře byly zaměřeny přímo 
na konfrontaci názorů zástupců zaměstna-
vatelů a zaměstnanců. Velcí zaměstnavatelé 
s propracovanou personální strategií prezen-
tovali výsledky svého gender mainstreamingu, 
zástupci malých podniků měli možnost vyjádřit 

své názory na to, proč obvykle v denním 
chodu svých firem genderové problematice 
nevěnují tolik pozornosti, kolik by si zasloužila. 
Poslední z workshopů se za účasti mediálních 
expertů věnoval problematizování rovnosti žen 
a mužů v médiích a na veřejnosti. Závěrečná 
konference k projektu proběhla v prosinci. 
V průběhu listopadu byly také vytištěny dvě 
verze plakátů k propagaci Iniciativy pro rovné 
odměňování, jejímž partnerem se stala i HK 
ČR. Plakáty se distribuovaly do všech regionů, 
v jednotlivých oblastech by měly upozorňovat 
na faktickou přetrvávající nerovnost mezd žen 
a mužů v ČR a apelovat na změnu přístupu 
zaměstnavatelů, kterými by měly být i malé 
a střední podniky.

Tereza Šamanová

Loňský podzim byl ve znamení přípravy na 
zahájení příštího Evropského roku rovných 
příležitostí pro všechny, který vyhlásila 
Evropská komise. Sociální partneři a HK ČR 
se vzdělávali v prosazování rovnosti obou 
pohlaví na pracovišti a stali se aktivisty české 
Iniciativy pro rovné odměňování. 

Rovné příležitosti 
v nerovných poměrech

Druhý ročník soutěže o nejlepší firmu 
s rovnými příležitostmi v České republice se 
zaměřil na slaďování osobního (rodinného) 
a profesního života a sledoval zejména po-
stavení žen v řídicích pozicích. Organizace 
Gender Studies, o. p. s., letos kontaktovala 
asi 200 firem, které měly možnost se do 
soutěže přihlásit. Udílení cen se ovšem 
poměrně překvapivě nezúčastnil ani jeden 

muž. Nechme se tedy překvapit, jak na 
výzvu GS zareagují společnosti v roce 2007, 
tento rok je totiž rokem rovných příležitostí.

Patří ženy mezi manažery?!

O umístění jednotlivých firem rozhodovala 
nezávislá porota složená z osobností, které 
se dané problematice věnují na odborné 
úrovni, a jako nejúspěšnější společnost 
zvolila Air Products, spol. s r. o., která již 
v loňském nultém ročníku soutěže získala 
speciální ocenění za dobrý start. Letošní 
první místo si zasloužila právě díky tomu, 
že se ve svém vývoji nezastavila a naopak 
program rozvíjí. Manažerka vítězné firmy 
Jitka Moravcová při udílení cen například 
představila projekt Rozvoj žen s potenciá-
lem, jehož prioritou je sladit rodinný a pra-
covní život a umožnit ženám prosadit se 
mezi vysoce postavenými manažery, a další 
projekty.

Kvalita vítězí nad kvantitou

O druhou příčku na pomyslném žebříčku se 
dělí firmy IBM ČR a Microsoft. Avšak oceňo-
vání společností bylo podle poroty mimo-
řádně těžké, jelikož programy všech zúčast-
něných firem byly velice podobné – většina 
z nich nabízí zaměstnancům možnost 
flexibilní pracovní doby, osoby na rodičov-
ské dovolené mají šanci pracovat z domova, 
na zkrácený úvazek apod. IBM podporuje 
maximální otevřenost (realizuje např. projekt 
s Masarykovou univerzitou v Brně, jehož 
cílem je nejen finančně podpořit učebny pro 
zdravotně postižené studenty, ale později 
je i ve firmě zaměstnat). Microsoft se snaží 
o diverzitu, rovněž umožňuje postiženým 
lidem pracovat, spolupracuje s kontem Bari-
éry a jinými charitativními organizacemi.
Třetí místo bylo uděleno firmě Citibank, a. s.

Text a foto: Táňa Švrčková

Patnáct let emancipace
Již 15 let se nezisková organizace Gender Studies, již založila 
socioložka Jiřina Šiklová, snaží iniciovat diskuzi o postavení 
a rolích žen a mužů ve společnosti a odstraňovat přetrvávající 
nerovnosti mezi pohlavími.

Usiluje o změny v oblasti pracovního trhu 
a finančního zabezpečení, slaďování rodinného 
a profesního života, účasti žen v rozhodova-
cích procesech, násilí páchaného na ženách, 
vzdělání či zobrazování žen a mužů v médiích 
a reklamě. Nejvíce opozičních názorů prý mají 
politici, hlavně pravice. Například Mirek Topolá-
nek o počtu žen v politice prohlásil: „Pokud by 
měly příslušné kvalifikace, tak by jich tam bylo 
nepochybně víc.“ Přitom ze statistik MPSV 
a ČSÚ vyplývá, že v ČR je více žen než mužů 
s vysokoškolským titulem. Gender Studies 
zdaleka nejsou u cíle, jejich významné projekty 
(Paměť žen, Půl na půl – rovné příležitosti 
žen a mužů a mnohé další) však dokazují, že 
nemít zavřené oči má svůj význam. Rok 2007 
dokonce vyhlásila Evropská komise rokem 
rovných příležitostí. Máme se na co těšit.

švr

Krátce

Daňové úlevy vědě 

Z důvodu realizace projektů na výzkum 
a vývoj si mohli poplatníci od základu 
daně z příjmů odečíst až 100 procent 
vynaložených nákladů poprvé v ČR za 
zdaňovací období započaté v roce 2005. 
Výhodu uplatnění odčitatelné položky vy-
užilo více než 500 poplatníků. Je to však 
nižší počet subjektů, než které výzkum 
a vývoj provádějí. Podobné daňové zvý-
hodnění využívá 15 členských států EU. 

Nařízení REACH scháleno

Předseda Evropského parlamentu Josep  
Borrell a finský ministerský předseda Matti 
Vanhanen jménem Rady EU v Bruse-
lu podepsali v závěru loňského roku 
nařízení o registraci, hodnocení, povo-
lování a omezování chemikálií (REACH) 
a 7. rámcových programech pro výzkum 
a rozvoj resp. atomovou energii (7. RP). 
Nařízení REACH se dotkne zejména ma-
lých a středních podnikatelů, proto jsme 
mu v loňském ročníku věnovali pozornost. 
Více informací najdou zájemci na parla-
mentním webu: 

http://www.europarl.europa.eu/news/
expert/infopress_page/008-1532-352-
12-51-901-20061214IPR01531-18-12-
2006-2006-false/default_cs.htm

kcz 

Temperamentní zakladatelka Gender Studies Jiřina Šiklová 

vzpomíná na nelehké začátky s nadhledem a s humorem.

Foto: Táňa Švrčková

Foto: Ablestock

Alena Králíková jako jediná seděla v porotě za Gender 

Studies.

Foto: Ablestock
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Motto německého předsednictví: 

„Společně 
Evropa uspěje“

Institut předsednictví EU je nejdůležitějším 
nástrojem pro reprezentaci národních zájmů 
členských zemí a pro ovlivňování chodu 
celého Společenství, protože jednotlivým 
zemím umožňuje v půlročním období reali-
zovat vlastní priority. Členská země, která 
po dobu šesti měsíců předsedá EU, má 
za úkol svolávat a řídit všechna zasedá-
ní Rady, usilovat o vytváření všeobecně 
přijatelných kompromisů a jménem Unie 
také jednat s třetími zeměmi a mezinárod-
ními organizacemi. Rovněž zastupuje Radu 
při kontaktech s ostatními institucemi EU, 
zejména pak s Evropským parlamentem 
a Evropskou komisí.

Německo se probojuje k ústavě

V první polovině roku 2007 bude Evrop-
ské unii předsedat Německo. Prioritami, 
které předsednická země vytýčila, budou 
společná energetická politika a ochrana 
klimatu, což jsou témata, na jejichž řešení 
se shodnou všichni členové EU. Německo 
se však ve svém programu bude vracet také 
k otázce Evropské ústavní smlouvy, a ta 
Evropu rozděluje. Ústavní smlouva EU, která 
měla nahradit dosavadní smlouvy o Evrop-
ské unii a přiblížit ji občanům, loni ztrosko-
tala na odmítavých referendech ve Francii 
a v Nizozemsku. Německo samo převezme 

kormidlo EU bez ratifikace Evropské ústavní 
smlouvy, která stále ještě leží u Spolkového 
ústavního soudu. 

Evropa musí být silná

Kancléřka Angela Merkelová představila při 
setkání s předsedou Evropské komise José 
Manuelem Barrosou 
vizi tzv. „časového 
harmonogramu na 
oživení“. V březnu 
2007, v době 50. 
výročí podpisu 
Smlouvy o založení 
Evropského hospo-
dářského společen-
ství, je plánováno 
zvláštní setkání Rady 
EU, ze kterého má podle představ Merke-
lové vzejít „Berlínské prohlášení“, dokument 
zpracovaný Evropskou komisí a Evropským 
parlamentem, který má vyjádřit naději 
a odhodlanost v budování kulturní, sociální 
a hospodářsky silné Evropy.  
„Evropa se musí přihlásit ke společným 
hodnotám a musí říct, kde leží její hranice,“ 
sděluje Angela Merkelová v předsednickém 
klipu, a reaguje tak na stále pokračující 
diskuzi o otázce přijetí Turecka do EU a s tím 
související kyperskou krizi. 

Mezi další priority Německa patří také posílení 
vnitřního trhu EU, vznik ujednání o levném 
roamingu a liberalizace trhu s poštovními 
službami. Německo rovněž posílí diskuzi 
o evropském sociálním modelu a o sociál-
ních důsledcích evropských směrnic. Rovněž 
přeshraniční spolupráce policie a justice 
v otázkách terorizmu a jednotná strategie 

vůči ilegální migraci 
bude předmětem 
jednání vedených 
Německem. Priority, 
které si tato země 
vyvolila, jsou velmi 
dobře zvoleny, neboť 
otázky energetiky, 
vnitřního trhu či 
změn klimatu jsou 
aktuální pro všechny. 

Zda se rovněž podaří Evropu více sjednotit, lze 
těžko odhadovat. V každém případě je však 
vývoj v této otázce a její řešení velmi netrpělivě 
očekáváno. 

Česká republika převezme předsednictví EU 
v první polovině roku 2009 jako druhá z deseti 
nově přistoupivších zemí. 

Jana Moravcová,

Centrum pro evropskou integraci  HK ČR

Foto: ČTK

Postřehy z Bruselu
Kalendář Evropského parlamentu na rok 2007
Kalendář Evropského parlamentu hýří každým rokem barvami. Ne 
proto, aby byl krásný, ale jednoduše proto, aby byl praktický. Každá 
barva má totiž svůj význam a barevná symbolika velmi pomáhá v ori-
entaci při práci s kalendářem. 
V termínech, které jsou vyznačené červeně, má Evropský parlament 
plenární zasedání. To probíhá dvanáctkrát do roka ve Štrasburku, 
kde se zasedá čtyři dny, a šestkrát do roka v Bruselu. Zatímco ve 
Štrasburku probíhají schůze se vším všudy, tedy i s debatami, schů-
ze v Bruselu jsou strohé a vyhrazené především k hlasování o bo-
dech, u kterých panuje určitá dohoda. 
Modré týdny jsou vyhrazeny zasedání frakcí (obdoba politických klu-
bů v českém parlamentu). Na těchto jednáních se dolaďují společné 

pozice jednotlivých stran, stanovují se zpravodajové frakce k jed-
notlivým projednávaným tématům, rozděluje se časový prostor pro 
vystoupení, který má frakce k dispozici na plenárním zasedání, apod. 
Další důležitou součástí parlamentního života jsou výbory, které zase-
dají v tzv. růžových týdnech. V rámci Evropského parlamentu funguje 
20 stálých výborů. Jsou zřizovány i výbory dočasné jako např. Výbor 
pro domnělé využití evropských zemí ze strany CIA pro převoz a ne-
zákonné zadržování vězňů. 
A konečně žluté týdny jsou vyhrazeny pro práci poslanců v jejich 
volebních obvodech. 

Ondřej Hradil 

Autor je zástupcem HK ČR  v Bruselu.

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

Největší počet antidumpingových šetření 
se týkal Číny
Světová obchodní organizace (WTO) zveřejnila 
statistický přehled počtu zahájených anti-
dumpingových šetření za první pololetí roku 
2006. Počet nově zahájených šetření vykazuje 
sestupný trend – 87 případů v prvním pololetí r. 
2006 oproti 105 ve stejném období roku 2005. 
Naopak počet nově přijatých finálních opatření 
oproti roku 2005 stoupl. K WTO se za toto 
období se stížností nejčastěji obracela Indie (20 
případů) a EU (17 případů). Stížnosti nejčastěji 
mířily na chování subjektů z Číny (32 případů), 
s velkým odstupem pak následuje USA (6 pří-
padů)  a Tchaj-wan (6 případů).

Již 5000 organizací v EU je certifikováno 
podle EMAS
Evropský systém enviromentálního řízení 
a auditu (EMAS) slaví malé výročí. V rámci EU 
totiž dosáhl počet míst, která prošla certifikací 
EMAS, čísla pět tisíc. Oslavencem je vodní 
elektrárna v italském Terni. V rámci Itálie se 
jedná o 28. organizaci, která má tuto certifikaci. 
V České republice se certifikací podle systé-
mu EMAS může pyšnit 21 organizací ve 22 
provozovnách (místech). Jedná se mimo jiné o 
zlínský Barum-Continental, brněnskou stavební 
firmu OHL ŽS Brno nebo OEZ Letohrad. EMAS 
je dobrovolný certifikační systém vyvinutý 

Evropskou unií pro hodnocení, reporting a zlep-
šování firem a dalších organizací v oblasti život-
ního prostředí (environmentální management).

Nezaměstnanost v regionech 
EU – od 2,6 do 30,1 %
Fakt, že nezaměstnanost v regionech Evropské 
unie je velmi rozdílná, dokazuje aktuální sta-
tistika Eurostatu (data za rok 2005). Z celkem 
252 dvou zkoumaných regionů na úrovni 
NUTS II mají nejnižší nezaměstnanost hrabství 
Herefordshire, Worcestershire & Warwickshire 
ve Velké Británii. Druhý extrém s nejvyšší ne-

zaměstnaností je francouzská ostrov Réunion 
s nezaměstnaností ve výši 30,1 %, který je 
následován dalším francouzským ostrovem 
– Guadeloupe (25,9 %). Celková míra neza-
městnanosti v EU ve srovnání s rokem 2004 
klesla z 9,2 % na 9,0 %. Z hlediska regionálního 
došlo k poklesu nezaměstnanosti ve 47 % regi-
onů EU. Ve 43 regionech byla nezaměstnanost 
pod 4,5 % – 22 britských regionů, 7 italských, 5 
rakouských, 4 holandské, 2 irské a po jednom 
z ČR (Praha), Belgie a Lucemburska. Naopak 
nezaměstnanost přesáhla ve 23 regionech 
18% hranici.

Využívání obranných obchodních instru-
mentů v zahraničním obchodě
S měnící se globální ekonomikou a ekonomic-
kými toky je zapotřebí přehodnotit i používání 
těchto obranných obchodních nástrojů. Evrop-
ská komise proto otevřela veřejnou konzultaci 
věnovanou problematice zahraničního obchodu. 
Konzultace se zabývá využíváním obranných 
obchodních instrumentů (např. antidumping, 
safeguardy). Uzávěrka veřejné konzultace je 
31. března 2007. Své připomínky a náměty 
můžete posílat nejlépe e-mailem na adresu:
trade-tdi-green-paper@ec.europa.eu. Další 
informace: http://ec.europa.eu/trade/issues/re-
spectrules/anti_dumping/comu061206_en.htm 

Budoucnost pracovního práva 
v Evropské unii 
Evropská komise představila Zelenou knihu 

k modernizaci pracovního práva. Nastínila v ní 
různé návrhy na budoucí uspořádání těchto 
vztahů. Zelená kniha se tak stává základem pro 
celoevropskou debatu o nové podobě právních 
norem v oblasti pracovně-právních vztahů. 
Vzhledem k současným diskuzím o Zákoníku 
práce se jedná o velmi zajímavé téma, které se 
rozvíjí jak na úrovni EU, tak i na národní úrovni. 
Do konzultace je možné se zapojit vyplněním 
on-line dotazníku, a to až do 31. března 2007. 
Zelená kniha a konzultace: http://ec.europa.
eu/employment_social/labour_law/green_pa-
per_en.htm

Zvýšení bezpečnosti evropských silnic
Evropské silnice jsou stále nebezpečné. Napl-
nění evropského cíle, do konce roku 2010 snížit 
počet obětí silničních nehod o 50  %, je stále da-
leko. To konstatovala Evropská komise ve svém 

střednědobém hodnocení Evropského akčního 
programu na zvýšení bezpečnosti silničního pro-
vozu. Výsledky dosažené do konce roku 2005 
nejsou dostatečným základem pro dosažení 
stanoveného cíle. Současný trend ukazuje na 
možnost reálného snížení o 35 %. Dalším pro-
blémem je často problematické sankcionování 
řidičů z jiných zemí, protože neexistují legální ani 
technické prostředky na úrovni EU, které by tuto 
oblast řešily. Proto Evropská komise otevřela ve-
řejnou konzultaci na téma respektování pravidel 
a zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Své 
komentáře k předloženým dokumentům mohou 
zainteresované strany zaslat do 19. ledna 2007.
Konzultace: http://ec.europa.eu/transport/road-
safety/enforcement/introduction_en.htm

Zdroj: CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU, 

www.cebre.cz 

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

Prioritami budou společná 
energetická politika 
a ochrana klimatu, 

což jsou témata, na jejichž 
řešení se shodnou všichni 

členové EU. 

Regiony s nejnižší a nejvyšší zaměstnaností v EU v roce 2005

Regiony s nejnižší mírou nezaměstnanosti Regiony s nejvyšší mírou nezaměstnanosti 

země region míra neza-
městna-
nosti v %

země region míra neza-
městna-
nosti v %

UK Herefordshire, Worcestershire & Warwickshire 2,6 FR Réunion 30,1

IT Provincia Autonoma Bolzano / Bozen 2,7 FR Guadeloupe 25,9

UK North Yorkshire 2,9 FR Guyane 24,8

AT Salzburg 3,2 SK Východné Slovensko 23,1

IT Valle d‘Aosta / Vallée d‘Aoste (3,2) PL Dolnośląskie 22,8

UK Cheshire 3,3 PL Zachodniopomorskie 22,7

UK Lincolnshire 3,3 DE Halle 22,3

NL Zeeland 3,3 DE Mecklenburg-Vorpommern 21,4

UK Cornwall & Isles of Scilly 3,4 DE Dessau 21,3

UK Gloucestershire, Wiltshire & North Somerset 3,5 DE Leipzig 20,5



str. 26 leden 07 str. 27 leden 07INTEGRACE V EU INTEGRACE V EU

EURO V ČESKU
Po odchodu náměstka ministra financí Tomáše Prouzy z MF ČR 
byl koordinací zavádění eura pověřen v listopadu 2006 Petr Očko. 
V rámci Národní koordinační skupiny pro zavádění eura, která 
pracuje při ministerstvu financí od jara 2006, tak bude pokračovat 
ve zpracovávání Národního plánu zavedení eura v ČR, který má být 
zpracován do konce března 2007. HK ČR s ministerstvem financí 
v této věci intenzivně spolupracuje. 

Na počátku listopadu 2006 Evropská komise 
vydala svou čtvrtou zprávu o postupu příprav 
budoucích členů eurozóny, kde ČR i přes 
vznesené výhrady ke způsobu správy veřej-
ných financí získala celkově kladné ohodno-
cení. Celý text zprávy (pouze v angličtině) je 
k dispozici ke stažení na stránce Evropské 
komise na adrese: http://ec.europa.eu/econo-
my_finance/publications/eurorelated_en.htm.

Vláda ČR termín vstupu země do eurozóny 
dosud nestanovila. V listopadu 2006 však 
poněkud překvapivě rozhodla, že Česká 
republika počínaje lednem 2007 nevstoupí do 
systému ERM II, který je povinnou, nejméně 
dvouletou přípravnou fází před zavedením 
eura v jednotlivých členských státech. Je tedy 
zřejmé, že původně uvažované datum zave-
dení eura od 1. 1. 2010 se stává nereálným 

a nejistota ohledně realizace tohoto význam-
ného příspěvku ČR ke konsolidaci jednotného 
vnitřního trhu EU přetrvává. Zejména podni-
katelé by přitom z důvodu své právní jistoty 
potřebovali mít k dispozici relevantní informace 
spolu s přesným harmonogramem zavedení 
eura s předstihem, přičemž odkládání zavede-
ní nové měny může mít závažné důsledky pro 
konkurenceschopnost českých podniků. HK 
ČR se proto bude zasazovat o to, aby vláda 
své stanovisko k zavedení eura formulovala 
co nejdříve a aby tento proces byl v rámci 
možností co nejvíce uspíšen. 

Další otázky související s postupnými kroky, 
které ČR bude podnikat v rámci zavádění 
eura, by měl zodpovědět Národní koordinační 
plán, který bude pravděpodobně publikován 
do konce I. čtvrtletí letošního roku. Průběžně 

je pro účely shromažďování reakcí české ve-
řejnosti a zodpovídání dotazů k dispozici elek-
tronická adresa euro@mfcr.cz. Ministerstvo 
financí i národní koordinátor pracují na aktiviza-
ci komunikace s veřejností v tomto ohledu 
a deklarují svou maximální vstřícnost k pod-
nětům z českého podnikatelského prostředí. 
Na úřadu HK ČR je také možno kontaktovat 
vedoucí oddělení legislativy a vnějších vztahů 
Terezu Šamanovou (e-mail: Samanova@komo-
ra.cz), která je členkou Euro Teamu Evropské 
komise – konzultační skupiny, jejímž cílem je 
zprostředkovat informace Evropské komise 
veřejnosti v členských státech.
O budoucím vývoji vás budeme v této pravi-
delné rubrice v příštích číslech informovat. 

šam

Foto: PhotoObjects

Regiony a Charta malých a středních podniků
O potřebě podpory malých a středních firem 
panuje všeobecná shoda. Tyto firmy se podílejí 
dvěma třetinami na zaměstnanosti v rámci EU, 
o něco menší podíl mají na přidané hodnotě 
a především tvoří 99,8 % celkového počtu 
všech registrovaných firem. Aby tato pod-
pora měla i příslušný politický základ, přijala 
Evropská rada v červnu 2000 Evropskou 
chartu malých a středních podniků, která byla 
stvrzena premiéry a prezidenty členských států 
EU. Dosažení výrazného pokroku v deseti 
klíčových oblastech specifikovaných Chartou 
by mělo poskytnout dobrý ekonomický a in-
stitucionální rámec pro existenci a růst mikro-, 
malých a středních podniků. K Chartě se ještě 
před svým vstupem do Evropské unie připojila 
i Česká republika. 
„Evropská charta malých a středních podniků 
představuje konkrétní politický závazek pod-
porovat mikro-, malé a střední podniky, které 
tvoří páteř evropské ekonomiky. V posledních 
letech však nejsou dosažené výsledky nijak 
oslňující. Pro naplňování Charty je tak zapo-

třebí nový stimul,“ říká Hans-Werner Müller, 
tajemník Evropské asociace malých a střed-
ních podniků a řemesel UEAPME.
Právě takovýmto stimulem by mohl být zájem 
některých evropských regionů o její naplňo-
vání. Opatření na evropské a národní úrovni 
totiž v řadě případů nestačí. Pro úspěšnou 
implementaci Charty jsou důležitá opatření 
i na regionální a municipální úrovni. Ta by měla 
vhodně doplňovat a podporovat opatření 
a programy na národní a evropské úrovni. 
Jihočeský kraj, Karlovarský kraj, Země Horní 
Rakousy a Svobodný stát Sasko se proto 
rozhodly podepsat společnou deklaraci, a tím 
se připojit k Evropské chartě malých podniků, 
podpořit hlavní body jejího obsahu a konkrét-
ním a aktivním způsobem je využít v regionál-
ních opatřeních v rámci svých kompetencí. Ve 
všech těchto čtyřech regionech tvoří mikro-, 
malé a střední podniky páteř regionální ekono-
miky (tvoří cca 98 % celkového počtu podniků) 
a jsou klíčovým činitelem zaměstnanosti. Mimo 
jasné přihlášení se k podpoře malých a střed-

ních podniků na regionální úrovni ilustruje 
podpis deklarace pokračující budování mostů 
přes hranice mezi signatářskými regiony podél 
bývalé železné opony a je příkladem společné-
ho harmonického růstu v srdci Evropy.

Ondřej Hradil, 

CEBRE – Česká podnikatelská 

reprezentace při EU, www.cebre.cz 

Hejtman Jihočeského kraje Jan Zahradník (zprava) 

a jeho kolega Viktor Sigl, dolnorakouský ministr pro hos-

podářství a evropské záležitosti, při podpisu Evropské 

charty malých a středních podniků v Bruselu.

Foto: archiv kcz

EU jako 
mediální trhák?

Evropská unie má už dlouho problém s tím, 
jak je mezi svými občany neznámá a nepocho-
pená. Od nepodařených referend o Euro-
-ústavě ve Francii a Nizozemsku v létě 2005 
alespoň bere tento problém vážně. Mnohým 
se však zdá, že se pokouší o nemožné: jak 
může nadnárodní politická struktura, založená 
na smířlivém kompromisu a úzkostlivé politické 
korektnosti, zaujmout v rámci mediální nabídky 
postavené na stále 
otrlejších reality show, 
estrádách a skandálech? 
Sympatická a bezpochy-
by schopná komisařka 
Margot Wallstroemová, 
která je za komunikační 
politiku EU odpovědná, vydala na začát-
ku února 2006 bílou knihu o tom, jak lepší 
komunikací vrátit obyčejným lidem důvěru 
v integrační projekt. Následovaly debaty se za-
interesovanou veřejností a nepotvrzené zprávy 
o tom, že se chystá EU-tisková agentura, EU-
-televizní kanál, EU-kurzy pro novináře apod., 
všechno s cílem dostat kvalitní a přitažlivé 
„integrační“ informace k lidem. V prosinci 2006 
pak proběhla v Helsinkách velká konferen-
ce s názvem „Europe in Vision“, kde chtěla 
Komise v dialogu se špičkovými profesionály 
z evropských médií alespoň nastínit odpovědi 
na nastolené otázky. 
Snaha Komise je logická. Národní uvědomění 
18. a 19. století živila rodící se žurnalistika 
a dodnes jen s mírnou nadsázkou platí, že 
národ jsou lidé, kteří sledují to samé zpravo-
dajství. Problém je v tom, že toto zpravodajství 
zůstává v rámci EU úzce národní a nabízí stále 
více triviálních ale mediálně vděčných témat, 
což je v přímém rozporu s tím, co by EU 
potřebovala. Bohužel pro ni, speciální politické 
zpravodajství neumějí udělat ani mediální 

mágové z obdivované BBC. Na konferenci 
v Helsinkách nabídli zkušenost z neúspěchu 
„parlamentních kanálů“ ve Velké Británii, 
jejichž osud by EU-TV, exkluzivně zaměřená 
na zprávy z Evropské komise a Parlamentu, 
nepochybně následovala. 
Konference v Helsinkách proto byla pro Komisi 
tvrdou lekcí, neboť ve vystoupeních mediálních 
expertů zaznívala daleko častěji kritika než 

uznání. Nelíbilo se jim, že web EU (europa.
eu) dost nevyužívá ani základní webovou 
technologii, jakou jsou prokliky na související 
dokumenty nebo na stanoviska jiných než 
oficiálních unijních subjektů. To dělá z papírově 
největšího webu na světě nudné čtení a větši-
na „spotřebitelů“ unijních informací si chodí pro 
novinky na weby jako euractiv.com, euobser-
ver.com a jim podobné, které nabízejí vše, co 
oficiálnímu unijnímu webu chybí. Dalším nedo-
statkem EU je, že získat okamžité vyjádření či 
interview komisaře je problematické a komuni-
kační schopnosti špiček Komise jsou mnohdy 
nevalné. Novináři se pak musí spokojit s málo 
šťavnatými vyjádřeními oficiálních mluvčích. 
EU dodnes nedokázala sdělovat dostatečně 
rychle a srozumitelně co vlastně chystá, takže 
média často nevědí, nač se mají připravit. Vý-
sledkem je jen stručné a neatraktivní ex-post 
zpravodajství. Posledním z obtížně řešitelných 
mediálních problémů je sama podstata EU 
jako „obřího stroje na výrobu kompromisů“, 
které jsou tak šedivé a technokratické, že 
nemohou zaujmout ve zpravodajství lákajícím 

diváka na stále syrovější lidská dramata, emo-
ce a střety názorů. Pokud hodlá Komise „řešit“ 
uvedené problémy většími kvanty pozitivních 
informací šířených z bruselského centra, vyhá-
zí pouze více peněz daňových poplatníků, ale 
efektu se nedočká. 
Ačkoli svět médií s plány Komise v Helsin-
kách vesměs nesouhlasil, nabídl určitá řešení. 
Klíčovými pojmy by se měly stát: decentrali-

zace, nové formy a nové 
technologie. Nikoli tedy 
evropský televizní kanál 
nebo agentura prefabri-
kující „lidskou tvář“ EU, 
ale tvrdá práce na tom, 
jak zaujmout lokální TV 

a internetové provozovatele, kteří stále více 
využívají takových forem, jako jsou vstupy 
čtenářů a diváků (průzkumy, on-line hlasování, 
blogy apod.) nebo přímé a „neoficiální“ zob-
razování reality (amatérské záběry z mobilních 
telefonů) k tomu, aby přinesli závažná témata 
(rasové a náboženské konflikty, domácí násilí, 
frustrace sociálně slabých z předměstí apod.). 
Pokud chce EU uspět, měla by se od nich 
inspirovat a okopírovat všechno podnětné do 
projektů, které financuje. Ani tak není jisté, že 
se jí podaří propojit lokální divácký a čtenář-
ský zájem a ty, kteří ve velechrámech ze skla 
a oceli „tvoří“ evropskou politiku.  
Komisi pravděpodobně nezbude, než zkusit 
úplně všechno, nač dokáže sehnat a obhájit 
peníze. Bylo by škoda, kdyby integrační pro-
jekt, který ve druhé polovině 20. století zbavil 
Evropu nacionálního šovinismu a odstranil 
staleté hranice, zašel ve 21. století na nezájem 
řadových Evropanů. 

Václav Šmejkal,

CES VŠEM & AK TAIŠL

Dodnes jen s mírnou nadsázkou platí, že národ 
jsou lidé, kteří sledují to samé zpravodajství. 

Problém je v tom, že toto zpravodajství zůstává 
v rámci EU úzce národní.
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Překonávání překážek 
při podnikání v EU

Založení společnosti v členských zemích EU 
– kde obíhá občan a kde obíhají data
Na informační místa pro podnikatele se obrací stále více podnikatelů s dotazy týkajícími se 
možnosti podnikání přímo v některé z členských zemí EU. Od nového roku vám proto nabízí-
me sérii článků objasňující tuto problematiku.

V České republice je nejoblíbenějším typem 
společnosti společnost s ručením omeze-
ným. Kapitálovou společnost postavenou na 
více méně stejných principech jako české s. 
r. o. znají právní řády všech členských zemí 
EU. V některých případech je fungování spo-
lečnosti upraveno takřka totožně, v zemích 
anglosaské právní tradice (Velká Británie, Ir-
sko, Malta, Kypr) jsou větší odlišnosti. Přesto 
lze provést srovnání.

Základní kapitál se zpravidla pohybuje mezi 
několika tisíci až několika desetitisíci eur, 
největší kapitálovou náročnost má založení 
s. r. o. v Rakousku a Německu, naopak 
výrazně menší kapitál je třeba např. v pobalt-
ských státech a na Maltě. Ve Velké Británii, 
na Kypru, v Irsku a také ve Francii není 
minimální limit kapitálu stanoven a teoreticky 
lze založit společnost se základním kapitá-
lem ve výši jediného eura či libry. V praxi se 
však s takovými společnostmi nesetkáváme, 
neboť společnost s ručením omezeným bez 
významného kapitálu má pochopitelně pro-
blémy se svojí důvěryhodností v podnikatel-
ském životě, např. při získávání úvěru apod.

Výše nutného kapitálu však není jediným 
úskalím při zakládání společnosti. Mnohem 
obávanější je často samotný byrokratický 
proces spojený se zrodem nového subjektu. 
Světová banka podrobně prozkoumala nutné 
administrativní kroky v jednotlivých zemích 
z hlediska jejich trvání a také nákladů s nimi 
spojených. Založení s. r. o. v EU vyžaduje od 3 
do 11 kroků, které trvají týden až dva měsíce. 
Přestože informace o založení společnosti 
se musí v každé zemi dostat k podobné-
mu počtu úřadů (obchodní rejstřík, daňový 
úřad, statistický úřad, instituce sociál-
ního zabezpečení atd.), zásadní rozdíl 
je v tom, jak tyto úřady komunikují mezi 
sebou. V severských zemích postačují pouhé 
tři úkony k založení společnosti, podnikatel 
zde kontaktuje jedinou státní instituci (klidně 
i prostřednictvím internetu), a ta již informuje 
všechny ostatní. V Dánsku se to navíc obejde 
i bez jakýchkoliv poplatků.

Na opačném konci spektra byrokratické 
náročnosti se nalézá bohužel Česká republika, 
spolu s ní pak Polsko, Španělsko, Portugalsko 
a Řecko.

Následující tabulka přináší přehled procesu 
zakládání společnosti s ručením omezeným 
nebo jejího nejbližšího ekvivalentu v jednot-
livých zemích EU. Zjištěné náklady uvádějí 
nejnižší nutné platby spojené se vznikem 
společnosti bez daní z přidané hodnoty. 

Tabulka: 
Založení společnosti typu společnost s ruče-
ním omezeným v jednotlivých zemích EU

Země Mini-
mální 

kapitál

Počet 
kroků

Délka 
procesu 
založení

Náklady

EUR Dny EUR

Belgie 18550 4 34 2705

Dánsko 16774 3 5 0

Estonsko a 2556 6 35 356

Finsko 8000 3 14 330

Francie 1 6 8 800

Irsko -  4 24 1421

Itálie 10000 9 13 3220

Kypr a  - b 3 měsíc 1750

Litva a 2896 8 26 159

Lotyšsko a 2873 5 16 190

Lucembursko c 12395 8 628

Maďarsko a 12094 6 38 1703

Malta a c 1163 5 4

Německo 25000 9 24 1222

Nizozemsko 18000 7 11 2180

Polsko a 12429 10 31 637

Portugalsko 5000 11 54 1300

Rakousko 35000 9 29 1480

Řecko 18000 11 35 1615

Slovensko a 5181 9 14  520 d

Slovinsko a 8766 9 60 1252

Španělsko 3005 10 47 1311

Švédsko a 10773 3 16 215

Velká 

Británie a
- b 6 18 219

ČR a 6715 10 40 700

a  U zemí, které nejsou členy eurozóny, je proveden pře-
počet z národních měn na základě kurzu udávaného 
Eurostatem jako průměrný kurz v roce 2005.

b  Minimální kapitál není stanoven, v případě Kypru je 
běžné základní jmění cca 17 500 eur (10 000 CYP).

c  Tyto země (Kypr, Lucembursko, Malta) nezkoumala 
systematická studie Světové banky, údaje zde uvedené 
tedy vznikly na základě jiné metodologie a z části 
nejsou k dispozici.

d Údaj poskytl Zväz obchodu a cestovného ruchu SR.

Zdroje informací: Světová banka – Doingbusine-
ss.org, http://www.entreprises.public.lu, Euro Info 
Centrum Kypr, GlobalMoney.com, Malta Financial 
Services Autority.

Projekt Czech POINT – významný krok smě-
řující k rozvoji eGovernmentu v ČR
Hlavním cílem projektu Czech POINT (Český 
Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) 
je vytvořit síť univerzálních míst, kde bude možné 
získat a ověřit data z veřejných i neveřejných 
informačních systémů, úředně ověřit doku-
menty a listiny, převést písemné dokumenty do 
elektronické podoby a naopak, získat informace 
o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi, 
nebo učinit podání pro zahájení řízení správních 
orgánů.

Na spolupráci při realizaci projektu Czech POINT 
se podpisem memoranda o vzájemné spolupráci 
dohodly na konci listopadu Ministerstvo vnitra 
ČR, Ministerstvo informatiky ČR a Hospodářská 
komora ČR, která provozuje síť Informačních míst 
pro podnikatele (zprávu ze slavnostního podpisu 
deklarace jsme uveřejnili v rubrice Události).

Michaela Janáková

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 se Svazem 
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. 
ISBN 80-239-7718-0

Přistoupení České republiky k Evropské unii v roce 
2004 přineslo mnohým podnikům nové šance 
a příležitosti. Podnikatelé mohli začít využívat výhod 
plynoucích ze čtyř základních svobod vnitřního 
trhu EU – ze svobody pohybu osob, zboží, služeb 
a kapitálu. Bohužel tyto svobody neplatí absolutně 
a stále existuje větší či menší množství překážek 
a bariér, s nimiž se firmy z nově přistoupivších zemí 
musí vyrovnávat. 

Mezi velké problémy patří poskytování služeb 
a zakládání podniků v jiných zemích EU. Pro 
vyjasnění těchto dvou oblastí vydalo Euro 
Info Centrum Praha (EIC) dvě aktuální odbor-
né publikace. První, s názvem Pravidla pro 
volný pohyb služeb a svobodu usazování 
v EU, byla vytvořena společně se Svazem 
obchodu a cestovního ruchu ČR za podpory 
Úřadu vlády ČR v rámci realizace Koncepce 
informování o evropských záležitostech. Dru-
há, nazvaná Volný pohyb služeb v otáz-
kách a odpovědíh vznikla ve spolupráci 
s Euro Info Centry Prešov, Gdaňsk a Norim-
berk.  

Obě publikace jsou zaměřené zejména na 
řešení konkrétních situací a poskytují jasný 
detailní návod, jak postupovat a čeho se 
vyvarovat při poskytování služeb v zahraničí. 
Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně 
činné (OSVČ) zde najdou odpovědi napří-
klad na tyto otázky: Může se česká stavební 
firma zúčastnit výběrového řízení na opravu 
radnice, když zadavatelem je město v SRN? 
Na co si má dát pozor český živnostník, 
pokud provozuje pouliční prodej uměleckých 
předmětů v Amsterdamu? Může česká firma 
působící v potravinářském průmyslu prodá-
vat trvanlivé cukrářské výrobky na vánočních 
trzích ve Vídni? Musí tesař z Maďarska, který 
dostal zakázku na stavební úpravy v malé 
provozovně v České republice, žádat o uzná-
ní kvalifikace v ČR? Jak má postupovat 
česká stavební firma, která se chce zúčastnit 
výběrového řízení na opravu radnice a zada-
vatelem je město v Nizozemsku? Za jakých 
podmínek může český podnikatel realizovat 
zakázku na kompletní provedení instalace 
v kadeřnictví na Slovensku? Jakou minimální 
mzdu vyplácet vyslaným pracovníkům? Jako 

ukázku uvádíme dvě případové studie:

Dočasné poskytování služeb české 
OSVČ v Německu – instalatér 
Český instalatér podnikající jako OSVČ si 
vyjednal smlouvu s německým zákazníkem 
ze Stuttgartu. Dozvěděl se, že by musel 
žádat o uznání kvalifikace. Proto chtěl vědět, 
který úřad je oprávněn k vydávání osvědče-
ní o uznání kvalifikace, jaká délka praxe se 
považuje za dostatečnou, které doklady je 
třeba k žádosti přiložit a zda by musel platit 
poplatek. Instalatér se bez většího úspěchu 
informoval u různých úřadů, a proto se poté 
obrátil s dotazem na Euro Info Centrum 
Praha. Jelikož procedury pro uznávání kvali-
fikace se výrazně liší podle profese a země, 
je vždy nutné zjišťovat si informace pro 
daný stát. V tomto případě kompetentním 
orgánem pro uznávání řemeslných kvalifi-
kací je Komora řemesel regionu Stuttgart. 
Pracovníci Komory sdělili, že podle Směrnice 
1999/ 42/ ES je délka praxe českého klienta 
dostatečná (měl tříletou odbornou školu 
a více než tři roky praxe). Klient by ke své žá-
dosti měl přiložit všechny doklady o vzdělání 
a praxi (tuto dokumentaci by mohlo nahradit 
osvědčení o dosažené kvalifikaci vydané 
Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR), 
navíc by žadatel měl předložit potvrzení od 
finančního úřadu dokládající, že je registrován 
jako OSVČ. Za uznání kvalifikace si Komora 
účtuje poplatek 300 €.

Dočasné poskytování služeb OSVČ 
z České republiky v Rakousku – kamnář
Český kamnář získal smlouvu na stavbu 
kamen v rakouské domácnosti. Věděl, že na 
stavební práce se vztahuje přechodné obdo-
bí, nebyl si však jistý, zda toto období platí 

také pro přeshraniční poskytování služeb ze 
strany OSVČ.
Kamnář se v EIC Praha dozvěděl, že pře-
chodné období se vztahuje jen na vysílání 
pracovníků z podniků. Nemusí tedy žádat 
o povolení k vyslání. Protože je však profese 
kamnáře v Rakousku  regulovaná, musí 
prokázat, že má odpovídající vzdělání a praxi, 
na webové stránce Ministerstva průmyslu 
a obchodu ČR lze nalézt formulář týkající 
se absolvovaného vzdělání a délky praxe: 
http://download.mpo.cz/get/26427/27741/
305612/priloha002.pdf. 

Po vyplnění a odeslání formuláře je do 30 
dnů doručeno osvědčení, které se následně 
zasílá rakouskému ministerstvu hospodářství 
a práce, které ho prověří a vydá konečný 
dokument o uznání kvalifikace. A teprve nyní, 
po získání rakouského osvědčení, může 
práci v Rakousku kamnář realizovat. Samo-
zřejmě musí splnit další požadavky – formulář 
E 101, Evropský průkaz zdravotního pojištění 
a dále je doporučeno mít s sebou kopii 
smlouvy podepsanou oběma stranami s uve-
dením činností a délky prací a také ověřenou 
kopii živnostenského listu přeloženou do 
jazyka země vyslání nebo do angličtiny.

Společně s tištěnými verzemi byly vydány 
i CD-ROM. Publikace i CD-ROM jsou k od-
běru na adrese: Euro Info Centrum Praha, 
Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohrad-
ská 46, 120 00 Praha 2, kontaktní osoba: 
Mgr. Petra Šmídová, tel. 221 580 283, 
e-mail: smidova@crr.cz.

Eva Hrubešová,

Euro Info Centrum Praha

www.euroinfocentrum.cz

INTEGRACE V EU
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Dotazník vychází ze zkušeností zahraničních agentur na podporu obchodu. Zodpovězením 
série otázek, orientovaných na konkurenční výhody a nevýhody, získá každá fi rma zpětnou 
vazbu o stavu své připravenosti na export. Jedná se o pilotní verzi zaměřenou na vývoz zboží.

CzechTrade připravuje i verzi rozšířenou o vývoz služeb a pracuje také na vyhodnocení 
výsledků odpovědí v porovnání s úrovní připravenosti jiných začínajících exportérů podle 
oborů a velikosti.

JSTE OPRAVDU PŘIPRAVENI NA EXPORT?
ZKUSTE SI TO OVĚŘIT A VYPLNIT ON-LINE DOTAZNÍK EXPORTNÍ 
PŘIPRAVENOSTI HTTP://STARTEXPORT.CZECHTRADE.CZ

Č E S K Á  A G E N T U R A  N A  P O D P O R U  O B C H O D U

www.czechtrade.cz

INZERCE

Možností jsou různé

Jednání se zúčastnilo téměř 120 vietnamských 
firem, které projevily velký zájem například o čes-
ké dodávky z oblasti větrných elektráren, čističek 
odpadních vod, malé zemědělské techniky či 
stavebních materiálů. Jinou oblastí, jež budila 
pozornost místních společností, byla také logis-
tika. Během náročného dvoudenního programu 
konaného v Hanoji a Hočiminově městě došlo 
dokonce i k podepsání významné smlouvy firmy 
Alta, a. s., v hodnotě 30 mil. USD. 

Vietnam – země Česku otevřená 

Vietnam se svými 84 miliony obyvatel je obrov-
ským potenciálem pro české firmy. Vzhledem 
k tomu, že mnoho významných vietnamských 
podnikatelů studovalo v naší zemi, je vstříc-
ným východiskem i fakt, že mnozí mluví dobře 
česky a spolupráce s českými firmami je pro 
ně prioritní. Vietnam podporuje příliv zahra-
ničních investic především do oblasti exportu, 
zemědělské výroby, využívání nejmodernějších 
technologií, efektivního zpracování surovin 
apod. Díky nastartovaným projektům lze 
v těchto oborech a v daných regionech oče-
kávat také daňové úlevy (např. sníženou sazbu 
daně, daňové prázdniny).

Další vstřícné kroky...

Na zvýšené důvěře zahraničních investorů 
má kromě stabilní politické situace v zemi 
významný podíl i sílící integrace země do me-
zinárodních struktur. Jednoznačně pozitivním 
signálem bylo dodržení závazků Vietnamu, 
vyplývajících z členství v AFTA (ASEAN Free 
Trade Area). Dále bylo dne 7. 11. 2006 schvá-
leno členství Vietnamu ve WTO. Zahraniční 
investice ve Vietnamu jsou navíc zákonem 
chráněny proti znárodnění a všem investorům 
je garantováno „spravedlivé a rovnocenné 
zacházení“.

Vietnam Expo 2007

Pokud vás předcházející zpráva zaujala, máte 
možnost chopit se vietnamských příležitostí 
již v dubnu 2007, kdy se bude v Hanoji konat 
již 17. mezinárodní obchodní veletrh Vietnam 
Expo 2007. O české firmy je zde už tradičně 
nezvyklý zájem! Jedná se o nejprestižnější 
a největší veletrh ve Vietnamu, který bohužel 
nespadá do oficiální účasti ČR. Doufáme, že 
se zájem českých podnikatelů o toto teritorium 
bude neustále zvyšovat.

Text a foto: Lenka Týčová

SVĚT OBCHODU SVĚT OBCHODU

Na ministra financí Vlastimila Tlustého a osmnáct zástupců českých 
firem čekalo při misi ve Vietnamu velmi milé překvapení, a to nebývale 
velký zájem místních podnikatelů o setkání a navázání širší spolupráce 
s českými společnostmi. Hospodářská komora ČR pro zúčastněné firmy 
připravila při jejich listopadové návštěvě této asijské země dvě kontaktní 
akce s vietnamskými podniky, na nichž ministr Tlustý nezapomněl 
zdůraznit již tradiční a dlouhodobou spolupráci mezi oběma stranami.

Vietnam – vývoj základních makroekonomických ukazatelů během posledních 5 let

Ukazatel 2000 2001 2002 2003 2004 2005

HDP v běžných cenách (mld. USD) 31,336 32,686 35,085 38,973 45,188 52,645

Přírůstek HDP (v %) 6,7 6,8 7,1 7,26 7,7 8,4

HDP/obyvatele (v USD) 403,6 415,4 440,1 483,1 547,7 640

Míra inflace (v %) 0,6 3,8 4 3,7 9,5 7,6

Nezaměstnanost: města
(odhad v %) venkov

6,5
cca 28

6,28
23,74

6,04
24,6

5,8
22

5,6
21,1

5,3
neuved.

Kurs VND k USD (31. 12.) SBV, střed 14514 15085 15393 15608 15780 15876

Zdroj: MPO

Vaše cesta do Vietnamu
Chcete-li získat cenné informace 
o Vietnamu, místních obchodních 
zvyklostech, důležitosti prezentace na 
veletrzích, ale například i o investičních 
příležitostech a mnohém dalším, zúčastněte 
se semináře EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI 
PRO ČESKÉ FIRMY VE VIETNAMU aneb 
zkušenosti z 13leté praxe ve VSR, který 
pořádá agentura CzechTrade. Seminář se 
koná 31. 1. 2007 od 9.00 do 16.00 hodin 
v sídle agentury: Dittrichova 21, Praha 2.

Naši inženýři 
nejsou levnou pracovní silou

Společnosti Hydroprojekt CZ, a. s., která tradičně 
patří mezi přední konzultačně-inženýrské firmy 
v oblasti vodního hospodářství, se podařil poměr-
ně ojedinělý a výjimečný úspěch při průniku na 
trh služeb ve Velké Británii. 

Po dvouletém jednání navázal Hydroprojekt CZ 
spolupráci s jednou z největších britských kon-
zultačních firem a dnes se podílí na významných 
britských projektech v oblasti životního prostředí. 
Čeští inženýři jezdí do UK na dlouhodobé stáže 
a pracují za stejné sazby jako experti britští. Cílem 
je, aby se čeští specialisté na místě seznámili 

s britskými postupy a pracovním prostředím. Po 
návratu do České republiky bude spolupráce 
s britskou stranou pokračovat a týmy budou 
konzultovat dílčí výsledky na jednáních v UK 
nebo v ČR.

Řádově se jedná o dvou- až tříměsíční pobyty 
v UK, které znamenají pro Hydroprojekt CZ 
finanční přínos v milionech Kč. Nejedná se tedy 
o spolupráci na bázi levnější pracovní síly, ale 
přidanou hodnotu v tomto případě tvoří odlišné 
přístupy k řešení inženýrských problémů, flexibilita 
a výměna zkušeností mezi řešitelskými týmy. 

V současně době se připravuje již třetí stáž. 

„K prvnímu kontaktu mezi oběma společnostmi 
došlo v roce 2004 v Bruselu na odborném se-
mináři spolupořádaném agenturou CzechTrade, 
od té doby se intenzivně hledala vhodná forma 
spolupráce, která by byla prospěšná pro obě 
strany,“ říká Milan Moravec, šéf zahraničního 
oddělení společnosti. Dnešní forma spolupráce 
se navíc úspěšně rozšiřuje i do dalších oblastí, 
jako jsou společné konzultační projekty Evropské 
unie a Světové banky. 

kcz

CzechTrade 
ve Spojených arabských emirátech

Agentura CzechTrade podpoří prostřednictvím své nedávno otevřené kanceláře v Dubaji české exportéry při 
pronikání na perspektivní trh Spojených arabských emirátů (SAE). 

Spojené arabské emiráty jsou významnou 
vstupní branou do celého regionu Středního 
východu, Afriky a na indický subkontinent. Avšak 
i přes rostoucí objem exportu z ČR je zatím 
obrovský potenciál tohoto trhu našimi firmami 
poměrně málo využíván. Český export před-
stavuje v převážné většině křišťál, sklo, klenoty 
a komponenty pro výpočetní techniku, případně 
automobily Škoda a Tatra. Přímé zastoupení 
zde má v současné době jedenáct českých 
firem, a jak uvedla velvyslankyně ČR v Dubaji 
Věra Jeřábková, obchodně-ekonomický úsek 

české ambasády a především nové zastoupení 
agentury CzechTrade v SAE mohou být velmi 
užitečnými partnery našich firem při pronikání na 
místní trh. „Díky spolupráci s českým velvysla-
nectvím a dubajskou obchodní komorou se nám 
podařilo umístit novou kancelář CzechTrade na 
velmi prestižní adresu Světového obchodního 
centra (WTC) v Dubaji. Náš zástupce tak bude 
v těsném kontaktu s místními firmami,“ říká 
za CzechTrade její generální ředitel Ivan Jukl. 
Zástupcem agentury se stal Jiří Zavadil, který 
dlouho působil v Abu Dhabi. Standardní služby 

začne poskytovat začátkem letošního roku.
kcz

Obchodní výměna ČR a SAE:

rok export import
obrat

(v milionech USD)

2002 219,4 25,0 244,4

2003 248,5 56,7 305,2

2004 361,4 22,0 383,4

2005 496,2 22,2 518,4

Zdroj: CzechTrade

Čeští podnikatelé ve Vietnamu

Zahájení semináře v Hanoji.

Obyčejný život v hanojských ulicích.
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ASIJSKÉ TRHY? 
ŽÁDNÉ TABU...
Hospodářská komora ČR se díky svému zapojení 
do projektu Asia Invest zúčastnila spolu s delegací 
českých podnikatelů dalšího mezinárodního setkání 
s cílem zprostředkovat nové kontakty s asijskými 
firmami. Tentokrát v Číně. 

Nová setkání – nové možnosti

V hlavním městě čínské provin-
cie Sečuán, desetimilionovém 
Chengdu, proběhla počátkem 
listopadu prestižní multiobo-
rová kontaktní akce EU–China 
Partenariat 2006. Setkaly se na 
ní vybrané firmy z celé Evropy 
s předními čínskými společnost-
mi, přičemž i místo konání bylo 
vybráno záměrně v této metropoli, 
která se dynamicky rozvíjí a stává 
se průmyslovou základnou střední 
Číny. Participující firmy se však re-
krutovaly z celé země a nad jejich 
výběrem dohlížela Evropská ko-
mise, která měla zabránit zejména 
komplikacím z předešlých let, kdy 
se do projektu přihlásilo i několik 
podvodných asijských společnos-
tí. V rámci celé akce se nakonec 
sešlo téměř 400 podnikatelů z EU 
a zhruba pět set čínských firem.

Česká mise za úspěchem

Hospodářská komora ČR 
z pozice oficiálně jmenovaného 
národního koordinátora zorga-

nizovala delegaci českých spo-
lečností a s ohledem na četnost 
účastníků a množství obchod-
ních schůzek se dokonce stala 
šestou nejaktivnější skupinou ze 
všech evropských zemí. Listo-
padové setkání bylo zaměřené 
především na technické oblasti, 
a tak se jej účastnily evropské 
firmy se specializacemi na strojí-
renství, stavebnictví a inženýrink, 
IT nebo na elektroniku a el. 
součástky. Z dalších oborů se již 
tradičně objevily cestovní ruch, 
zemědělství a biotechnologie či 
technologie zohledňující životní 
prostředí, a nově také zdravot-
nická technika a farmaceutika.

Akce EU–China Partenariat 
2006 však zdaleka není poslední 
příležitostí navázat za velmi 
výhodných podmínek kontakty 
s firmami v Asii. Hospodářská 
komora ČR je v současné době 
zapojena do několika projektů 
v rámci programu ASIA INVEST, 
které se orientují nejen na Čínu, 
ale i na dalších 17 asijských 
států. Součástí každého pro-

jektu je poté pořádání kontaktní 
akce podobné té listopadové 
v Chengdu, a tak české firmy 
mohou již nyní deklarovat svůj 
zájem o zapojení do podobných 
projektů.

Kontakt:
Hospodářská komora ČR, 
zahraniční odbor, 
Jiří Hansl – Projektový manažer, 
tel.: +420 296 646 255, 
e-mail: hansl@komora.cz.

Čína – základní makroekonomické ukazatele 
za období let 2000–2004:

2000 2001 2002 2003 2004

hrubý domácí 
produkt v běžných 
cenách (mld USD)

1080,0 1160,0 1237,1 1406,0 1649,4

růst HDP ve srovna-
telných cenách

8,0 % 7,5 % 8,3% 9,3% 9,5%

HDP na obyvatele 
(USD)

790,5 914,0 963,1 1061 1270

míra inflace na bázi 
indexu spotřebitel-
ských cen

0,4% 0,7% -0,8% 1,2 3,9

míra nezaměstna-
nosti (ve městech)

3,1% 3,6% 4,0% 4,3% 4,2%

kurs měny v CNY 
(za 1 USD)

8,2781 8,2781 8,2773 8,2645 8,2765

úrokové sazby v % 
pro roční termínované 
vklady /pro půjčky se 
splatností 1 rok

2,25
5,85

2,25
5,85

1,98
5,31

1,98
5,31

2,25
5,58

Pozn. údaje na základě statistiky Národního statistického úřadu ČLR za příslušná 

období, zdroj: www.export.cz

Nepodléhejte Wi-Fi mánii
aneb používejte věci k tomu, k čemu byly určeny

Wi-Fi sítě a obecně bezdrátové datové sítě zažívají v posledních 
třech letech v Česku obrovský rozmach. Ostatně není se čemu divit 
– elegantnost této technologie a její efekt pro uživatele je v porovnání 
s jakýmkoliv jiným způsobem přenosu dat (UTP kabel, Infraport, 
Bluetooth, GPRS...) téměř ohromující.
To, co jsme do roku 2003 vídali pouze ve sci-fi 
filmech, se náhle stává skutečností a co více, 
velice dostupnou skutečností. Téměř všech-
ny dnes prodávané přenosné počítače jsou 
schopné se k bezdrátovým sítím připojit, kaž-
dá druhá kavárna a restaurace se chlubí bez-
platným bezdrátovým připojením k internetu 
a vaši 15letí synové lezou po střechách domků 
a paneláků s obrovskými anténami, aby se 
mohli propojit s kamarádem ze sousedství (či 
sousedního města!) a zahrát si dohromady 
svou oblíbenou počítačovou hru.

Zkrátka používat či nepoužívat bezdrát je 
dnes asi stejné, jako v roce 1996 telefonovat 
přes GSM mobilním telefonem Eurotel nebo 
analogovou pevnou linkou od SPT 
Telecom.

Malá vsuvka, když už jsme u toho 
Telecomu. Právě tato společnost 
je plně zodpovědná za to, že se 
v Česku prodává nejvíce Wi-Fi 
vysílačů (tzv. access pointů) na oby-
vatele na celém světě. Pro mnohé 
asijské společnosti vyrábějící Wi-Fi 
zařízení je Česko stejně významným trhem, 
jako celé USA... Pokud by SPT Telecom v le-
tech 2000/2001 včas zareagoval na obrov-
skou poptávku po časově neomezeném připo-
jení k internetu konkurenceschopnou službou, 
mohlo dnes být Česko ADSL velmocí.

Právě zde je ale čas přestat bezdrátové Wi-Fi 
sítě oslavovat jako všespasitelnou technolo-
gii, která nahradí všechny ty hloupé kabely, 
optické spoje, GSM a UMTS sítě a pohléd-
nout pravdě do očí. U většiny „nepoučených“ 
uživatelů Wi-Fi totiž dojde po nějakém čase 

k vystřízlivění z tohoto opojení a nastává kon-
frontace s realitou.

Mnoho lidí v Česku totiž nedokáže (nebo 
nechce) správně určit, k čemu byla konkrétní 
technologie navržena a určena. Často jsou 
i záměrně uvedeni v omyl firmami, které ve 
snaze o snadný a rychlý výdělek prezentují 
Wi-Fi technologii jako profesionální systém pro 
připojení k internetu.

Ze své pozice se tak dnes a denně setkávám 
se zklamanými uživateli, kteří si u „posky-
tovatele internetu“ objednali připojení své 
domácnosti, firmy či dílny právě pomocí 
technologie Wi-Fi a toto pokládali za plnou 

náhradu ADSL, kabelového internetu či dial-
-upu. Již po prvních dnech či týdnech ale 
zjišťují, že propagační letáky či webové stránky 
jejich „poskytovatele“ ne zcela korespondují 
s realitou a se skutečnou kvalitou poskytované 
služby. Jak se totiž občas říkává, papír a web 
snese všechno.

Wi-Fi bylo původně navrženo jako kvalitativně 
slabší náhrada UTP strukturované kabeláže 
pro tzv. SOHO (Small Office and HOme use) 
segment. Výborně vyhoví ve vnitřním prostředí 
v rámci jedné či dvou místností, pokud slevíme 

z nároků v několika klíčových parametrech 
– a to především ve spolehlivosti, rychlosti 
a počtu současně připojených počítačů.

To, co nám v kanceláři nevadí (občasné výpadky), 
či k čemu patrně nikdy nedojde (30 současně 
připojených počítačů), se při nesprávné aplikaci 
Wi-Fi technologie (připojení firmy k internetu po-
mocí Wi-Fi na vzdálenost 5 km), stane zásadním 
problémem. A to právě proto, že s tímto využitím 
při vzniku standardu nikdo nepočítal.

V domácí síti problém rušení signálu snadno 
vyřešíte během minuty tím, že Wi-Fi vypnete 
a notebook zapojíte do sítě běžným kabelem. 
Pokud váš access point v kanceláři bude 

přetížen velkým počtem připojených 
notebooků, jednoduše ty právě 
nepoužívané vypnete. Nic podobné-
ho však nemůžete udělat v případě, 
že je Wi-Fi vaším jediným zdrojem 
internetu, nebo když nemůžete 
ovlivnit počet připojených počítačů 
(domácností, firem...). A věřte tomu, 
že podobné problémy nastávají ne-
zřídkakdy a dokonce tím častěji, čím 

nesprávněji je Wi-Fi technologie aplikována.

Proto všem důrazně doporučuji, aby si ještě před 
rozhodnutím, jakým způsobem připojí svou firmu 
či domácnost k internetu vyjasnili, co od připojení 
očekávají. Pokud kvalitu a spolehlivost bez 
dalších starostí, pak Wi-Fi opravdu není vhodná 
technologie. Pokud občasné brouzdání na webu 
či čtení e-mailů za minimální cenu, pak může být 
Wi-Fi dobrým a levným služebníkem.

Michal Klečka,

ředitel společnosti InWiFi s.r.o.

Foto: Ablestock

Pro mnohé asijské společnosti 
vyrábějící Wi-Fi zařízení je 
Česko stejně významným 

trhem, jako celé USA

Foto: Ablestock

Plán podnikatelských misí do zahraničí
Zahraniční odbor HK ČR plánuje na 2007 následující akce:

Akce

Saúdská Arábie- zasedání podnikatelské rady

Doprovodná mise s prezidentem republiky do Japonska 

Mise do Brazílie 

Španělsko – Valencia

Mise do Indonésie a Malajsie

Mise do Jižní Koreje

Akce

Mise do Sýrie

Projekty v rámci programu EU Asia Invest 
– Čína, Mongolsko a další

Rakousko – Salzburg

Mise do Nizozemí 

Návštěvnické mise při příležitosti veletrhů a výstav



str. 34 leden 07 str. 35 leden 07

Nejlepší je, pokud ze smluvního vztahu nevzniknou žádné spory. Pokud

už vzniknou, je dobré, aby spor byl rychle a efektivně vyřešen. A ideálním

místem pro řešení vašich sporů je Rozhodčí soud při Hospodářské

komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen Roz-

hodčí soud). Rozhodčí soud byl založen v roce 1949 a od svého založení

vydal přes 7000 rozhodčích nálezů, z nichž nebyl zrušen ani jeden.

V rozhodčím řízení lze rozhodovat veškeré spory majetkové povahy, které

by jinak rozhodovaly soudy a u nichž lze uzavřít smír (s výjimkou sporů

vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a sporů vyvolaných prová-

děním konkurzu nebo vyrovnání). Touto cestou lze řešit, kromě sporů ze

smluv uzavřených podle obchodního a občanského zákoníku, také majet-

kové nároky z pracovněprávních vztahů a manželských smluv.

VÝHODY ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ

Jednoinstanční, rychlé a méně formální. Od podání žaloby do vydání

rozhodčího nálezu uběhne často pouze několik měsíců nebo dokonce

několik týdnů. Doručením stranám nabývá nález právní moci a stává se

vykonatelným.

Dobrá vykonatelnost rozhodčích nálezů. Newyorská úmluva z roku

1958 umožňuje uznání a výkon rozhodčích nálezů ve více než 132 stá-

tech světa. Široký výběr rozhodců. Na listině rozhodců Rozhodčího

soudu je zapsáno na 170 rozhodců českých i zahraničních.

Rozumné náklady na vedení sporu. Poplatek za rozhodčí řízení u vnit-

rostátních sporů činí 3 % z hodnoty sporu, nejnižší částka je 7000 Kč

a nejvyšší částka 1 mil. Kč. Vnitrostátními spory se přitom rozumí i tako-

vé, v nichž jsou stranami organizační složky zahraničních osob nebo

pobočky zahraničních bank na území ČR, pokud jsou zapsané v obchod-

ním rejstříku. U zahraničních sporů jsou poplatky za rozhodčí řízení

u Rozhodčího soudu nižší než poplatky za podobná řízení u arbitrážních

institucí v zahraničí; například ve sporu, jehož hodnota je 30 mil. Kč,

uhradíte na poplatcích u našeho Rozhodčího soudu částku zhruba 

1,1 mil. Kč, pokud byste žalovali u Vídeňského arbitrážního soudu, zapla-

títe cca 2,3 mil. Kč a v Paříži u Arbitrážního soudu Mezinárodní obchodní

komory částku, která se může pohybovat od 1,5 do 5,4 mil. Kč.

Dobré administrativní zázemí. Sekretariát Rozhodčího soudu zajišťuje

veškerou administrativní činnost spojenou s projednáváním sporu.

Předem známá pravidla řízení. Činnost Rozhodčího soudu a řízení

před ním je upraveno Řádem a Pravidly, jejich publikace je zajištěna

v Obchodním věstníku a s dokumenty se lze seznámit na internetu

i v cizojazyčných verzích.

DOPORUČENÁ ROZHODČÍ DOLOŽKA, KTERÁ BY
NEMĚLA CHYBĚT V ŽÁDNÉ ZE SMLUV, KDE SE
JEDNÁ O VZTAHY MAJETKOVÉ POVAHY:

„Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy a v souvislosti

s ní, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány

s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospo-

dářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle

jeho Řádu třemi rozhodci (nebo – je-li zájem o skutečně rychlý průběh

řízení – jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu)

ustanovenými podle tohoto Řádu. Strany se zavazují splnit všechny

povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.

Veškeré potřebné dokumenty lze nalézt na internetu: www.arbcourt.cz,

www.rozhodcisoud.org.

ROZHODČÍ SOUD JE TU PRO VÁS

Další informační materiály jsou k dispozici stranám, ale i ostatním zájem-

cům v sídle soudu, Dlouhá 13, Praha 1, v jazyce českém, ruském, anglic-

kém, německém a francouzském.

Telefonní spojení: +420 222 320 104, 222 322 060, fax: 222 325 535, 

e-mail: praha@soud.cz

Rozhodčí
soud

při Hospodářské komoře 
České republiky
a Agrární komoře 
České republiky

Elektronická 
komunikace v praxi

ONLINE

13. sympozium EDI (FACT a eB) – Praxe elektronické komunikace 
v obchodních vztazích se bude konat ve dnech 12. a 13. dubna 2007 
v kongresovém centru hotelu Olympik v Praze.

Pořadatelé sympozia Hospodářská komora České republiky spolu 
s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Českou společností pro 
systémovou integraci vás zvou ke spolupráci na programu 13. sym-
pozia EDI (FACT a eB) – Praxe elektronické komunikace v obchod-
ních vztazích.

Sympozium je určeno:

–  vlastníkům a manažerům malých i velkých podniků a institucí, kteří 
usilují o zvýšení efektivnosti své činnosti zaváděním elektronické 
komunikace,

– ICT manažerům a odborníkům,
– dodavatelům ICT,
–  pedagogům, kteří chtějí do výuky zahrnout nejnovější trendy aplikací ICT,
–  každému, kdo se zajímá o progresivní metody v obchodování.

Jednacím jazykem bude čeština a slovenština, výjimečně u hostů z cizi-
ny angličtina.

Je třeba, aby navrhované příspěvky odpovídaly některému z dále uvede-
ných programových bloků.

Zaměření programových bloků

1.  Podpora e-komunikace v obchodních vztazích s veřejnou správou.
2.  Elektronická komunikace v procedurách komerční transakce.
3.  Nové formy EDI (výměna počítačově čitelných dat ve vzájemně 

dohodnutém formátu).

4.  E-banking jako důvěryhodná komunikační platforma.
5. Sdílení a uchovávání dat.
6.  Standardy pro usnadňování obchodu.
7.  Jednotná evropská identifikace firem pro elektronické transakce.
8.  Komplexní řešení obchodních procesů B2B (case studies).

Informace pro autory

Po zaslání příspěvku obdrží jeho autor od garanta bloku vyjádření 
k abstraktu s případnými bližšími informacemi. Do 30. března 2007 
zašle autor na adresu fitpro@komora.cz finální příspěvek ve formátu 
PowerPoint tak, jak bude promítán při jeho přednášce.

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

Autoři příspěvků, příp. jeden ze spoluautorů, jsou osvobozeni z vložné-
ho na sympozium.

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

Mediálním partnerem sympozia je Komora.cz.

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

23. ledna 
Mezinárodní silniční doprava nákladů
Seminář věnovaný kamionové dopravě se pro velký zájem opakuje.
Vystoupí: JUDr. Miroslav Šubert, JUDr. Václav Roubal, Michaela Havel-
ková (vedoucí celního odboru Česmad Bohemia) a Ing. Hana Jakoubová 
(Kooperativa, a.s.)
Místo konání: Freyova 27, Praha 9
Pozvánku a přihlášku naleznete na: 
http://www.icc-cr.cz/konf/seminar.html?3 

30. ledna
Konzultace s německou advokátkou Dr. Pawelkovou
Témata: obchodní vztahy s německým subjektem, vymáhání pohledá-
vek v Německu, podvodné inzeráty a katalogové firmy, možnosti a pod-
mínky podnikání v Německu, pracovní povolení pro práci v Německu.

Konzultace probíhají v češtině. S advokátkou lze dohodnout i zastupo-
vání ve sporech probíhajících v německy mluvících zemích.
Pořádá: Hospodářská komora ČR
Místo konání: Freyova 27, Praha 9
Zájemci se mohou hlásit na wimmerova@komora.cz nebo 
na tel. 296 646 256.
Informace s přihláškou budou uveřejněny na webu www.komora.cz 
a v el. zpravodaji.
Cena: pro členy HK ČR za 595 Kč, pro nečleny za 720 Kč.

19. až 23. února 2007
Přímé zahraniční investice v Japonsku
Týdenní praktický kurz na téma pořádá EU – Japan centre v Japonsku 
pro manažery středních a větších firem, kteří mají vážný zájem o japon-
ský trh. Více infromací na www.hkp.cz

Kalendárium
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S tímto působivým ekonomickým boomem se ob-
jevila řada irských podnikatelů, kteří dokázali využít 
situace a vybudovat si svá vlastní obchodní impéria. 
Dnes jsou respektovanými hráči na globálním trhu. 
Sean Quinn, nebo chcete-li gaelsky Seán Ó Cuinn, 
je jedním z nich. 

23 akrů v Derrylinu 

Sean Quinn se narodil v roce 1947 do farmářské 
rodiny žijící v městečku Derrylin v okresu Ferma-
nagh v Severním Irsku. Školní docházky si Sean 
moc neužil. Ve čtrnácti školu opustil a šel pomáhat 
otci na farmu. Dovedete si jistě představit, že to 
nebyl zrovna jednoduchý život. Nicméně, v jednom 
měl přeci jen štěstí. Jeho rodina byla po generace 
úzce spjata s Gaelskou atletickou asociací, která je 
dodnes největší sportovně-
-kulturní organizací v Irsku. 
Právě kontakty, které Sean 
získal skrze tuto instituci, mu 
umožnily začít podnikat. 
V roce 1973 si půjčil 100 liber 
a začal těžit štěrk a písek na 
rodinné farmě o rozloze 23 
akrů. Ten následně prodával 
místním stavebním firmám. 
Tak vznikla jeho první firma 
jménem Sean Quinn Quarries 
Ltd. (volně přeloženo Doly 
Seana Quinna). Prostředky získané prodejem štěrku 
a písku použil Sean na rozšíření svého podniku. 
Během 70. let založil ve Williamstownu závod na vý-
robu betonových tvárnic. Tyto jeho aktivity poslou-
žily jako základ pro další expanzi. O dekádu později 
založil Sean v Derrylinu cementárnu a vstoupil na 
irský trh. Tak vznikla společnost Quinn Cement, díky 

níž získal Sean své nynější bohatství. 
Dnes je Sean Quinn považován za druhého 
nejbohatšího muže v Irsku s jměním v hodnotě 
bezmála tří miliard euro. Ale zpět k jeho obchodním 
aktivitám. Stavebnictví zůstává dodnes jedním ze 
základních kamenů Quinnova impéria, i když nyní 
tvoří pouze jednu z divizí v jeho společnosti. Během 
let nezůstal Sean pouze u cementu nebo betonu. 
V rámci série akvizic přibral výrobu polystyrenu, 
polyuretanu a dalších izolačních materiálů. 

Od jednoho konce Irska k druhému a dál 

Dnes už společnost Quinn Cement dávno neexis-
tuje. Místo ní je zde Quinn Group, korporace činná 
nejen po celém Irsku, ale i v mnoha státech po 
celém světě. Její vlastnictví je zcela v rukou rodiny 

Quinnů. V listopadu 2005 byl 
proveden odhad hodnoty spo-
lečnosti, který tehdy činil mezi 
čtyřmi a pěti miliardami euro.
Kromě stavebnictví má Quinn 
Group čtyři další průmyslové 
divize – výrobu topných těles 
(koupenou od koncernu Barlo 
v roce 2004 za 84 milionů 
eur), obaly pro mléčný prů-
mysl, plasty a výrobu skla. 
V souvislosti se sklářskou 
divizí je nutné zmínit, že 

společnost nedávno zahájila v hrabství Cheshire 
ve Velké Británii stavbu jedné z největších skláren 
v Evropě. Dále je společnost aktivní i na poli 
energetiky, neboť spravuje větrnou elektrárnu 
o výkonu 18,5 megawattu, která stojí hned vedle 
hlavního výrobního závodu Quinn Group v Derry-
linu. 

Sean Quinn však nezůstal jen u průmyslu a portfolio 
své společnosti rozšířil i do oblasti služeb, kon-
krétně do financí, volného času a pohostinství. Ve 
finančním sektoru je Quinn 
Group zastoupena pojišťov-
nou Quinn Direct a penzijními 
fondy Quinn Life založenými 
v roce 1995. Úspěšnost 
finanční divize jasně dokladuje 
fakt, že za první pololetí 2006 
měla Quinn Direct čistý zisk 
123 milionů euro. 
Co se aktivit v oblasti volného 
času týká, vlastní skupina řadu sportovních klubů, 
fitness a wellness center především v domácím Ir-
sku. Pohostinství je doménou divize Quinn Hospita-
lity. Ta začínala v polovině 90. let, když Sean Quinn 
koupil devět hospod v Dublinu a několik hotelů 
roztroušených po zbytku ostrova. Od té doby tato 
divize expandovala na mezinárodní úroveň a dnes 
vlastní řadu špičkových hotelů především v Evropě. 
Mezi ně patří například Sheraton v Krakově, Hilton 
v bulharské Sofii, Ivana Franko Business Center 
v Moskvě nebo Holiday Inn v Cambridgi. Pro 
českého čtenáře je zvláště zajímavé, že divize Quinn 
Hospitality pronikla i do naší republiky. Vlastní totiž 
pražský hotel Hilton. 

Česká spojka

Se svými 788 pokoji je pražský Hilton největším 
pětihvězdičkovým hotelem v ČR. Quinn Group jej 
získala spolu s přidruženým hotelem Ibis v Karlíně 
v roce 2004 podepsáním kontraktu s vedením ho-
telu. Tato smlouva vyprší v roce 2015, nicméně ji lze 
prodloužit. Finanční hodnota kontraktu není známa, 
ale obecně je považována za jednu z největších ma-
jetkových transakcí v historii našeho státu. Částka, 
kterou Quinnova skupina zaplatila za oba hotely jako 
takové, však známa je, činí 145 milionů euro. Podle 
podmínek smlouvy si správu hotelu podržel Hilton, 
na jehož konto jde i podíl z příjmů. Budova sama 
o sobě je však majetkem irské společnosti. 

V současné době prochází Hilton rozsáhlou re-
konstrukcí v hodnotě 50 milionů euro, která má za 
cíl zvýšit a zlepšit především konferenční prostory 

hotelu. Podle vyjádření hotelu 
takto vylepšené možnosti pro 
nejrůznější společenská i ob-
chodní setkání zvýší zisk ho-
telu ročně o 1,5 milionu euro. 
Jádrem celého projektu je 
nový konferenční sál s výhle-
dem na Vltavu. Dokončen má 
být v roce 2008 a bude moci 
pojmout až 1400 delegátů, 

čímž zvýší celkovou konferenční kapacitu Hiltonu na 
4400 delegátů. Projekt též počítá se zbudováním 
nového sky-baru a s řadou dalších úprav jak interié-
ru, tak i exteriéru hotelu. 

Všude dobře, doma v Irsku nejlépe 

Mimo svět obchodu zůstává Sean nadále věrným 
spojencem Gaelské atletické asociace, která je, 
jak již bylo zmíněno, tradičně spjata s celou jeho 
rodinou. Není proto divu, že v ní Seanův bratr 
Peter Quinn působil nejprve jako finanční poradce 
a v roce 1990 byl zvolen prezidentem celé asocia-
ce. Seanova společnost Quinn Group vůbec patří 
k nejvýznamnějším sponzorům této organizace. 
Jak ostatně prohlásil jeden ze Seanových přátel: 
„GAA hraje v Seanově životě velkou roli. Kromě 
toho si občas zajde na skleničku do jedné z hospod 
v Ballyconnellu nebo si zahraje partičku pokeru.“ 
Nějaké další informace o jeho soukromém životě 
jsou tak poněkud zahaleny rouškou tajemství. Sean 
si své soukromí pečlivě hlídá a rozhovory poskytuje 
jen zřídka. Se svojí ženou a pěti dětmi žije v měs-
tě Ballyconnell nedaleko rodného Derrylinu. Tři 
z jeho potomků již pracují pro Quinn Group, takže 
o kontinuitu rodinného podniku je postaráno i do 
budoucna. 

Ondřej Šmejkal

Foto: Ablestock 

V listopadu 2005 byl 
proveden odhad hodnoty 
společnosti, který tehdy 
činil mezi čtyřmi a pěti 

miliardami euro.

V roce 1973 si půjčil 
100 liber a začal těžit 

štěrk a písek na rodinné 
farmě o rozloze 23 akrů. 
Ten následně prodával 

místním stavebním 
firmám.

Pro mnohé je 
dnešní Irsko zářným 
příkladem toho, 
jak má vypadat 
prosperující 
ekonomika. Kdybyste 
však cestovali zpět 
v čase o nějaká ta 
desetiletí, potažmo 
o celé století, 
těžko byste uvěřili 
tvrzení, že tuto zemi 
čeká neuvěřitelný 
ekonomický rozkvět. 
V časech minulých 
na tom bylo Irsko 
opravdu bídně. 
Hospodářské 
problémy, staletí 
nejrůznějších 
povstání 
a občanských válek 
a k tomu sem tam 
nějaký ten hladomor 
neudělaly z Irska 
zrovna ideální místo 
k životu. Není proto 
divu, že v určitých 
obdobích své historie 
zažila tato země 
masovou emigraci 
svých obyvatel. 
Nicméně v dekádách 
následujících po 
oficiálním vyhlášení 
samostatné Irské 
republiky se začalo 
blýskat na lepší 
časy. Hospodářské 
reformy nastartované 
ministerským 
předsedou Seanem 
Lemassem 
pozvedly Irsko 
z hospodářského 
úpadku do výšin 
ekonomické 
prosperity. Dnes je 
tento soused Velké 
Británie místem, kde 
si zahraniční investoři 
podávají dveře.

Sean 
Quinn,
keltský 
tygr 
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Otazníky kolem 
pojištění

Narodí se nám s manželkou dítě, man-
želka je ředitelkou významné firmy a má 
vysoký plat. Já jsem zaměstnancem truh-
lářské firmy. Manželka si nemůže dovolit 
ztratit dobré postavení a práci a situaci 
musíme nějak řešit. Co máme dělat?

Počínaje dnem 1. 1. 2007 vstupuje v platnost 
zákon číslo 187/2006 Sb., o nemocenském 
pojištění, který zrušil 50 zákonů a vyhlášek 
upravující předchozí problematiku nemocen-
ského pojištění. Do druhů dávek nemocenské-
ho pojištění patří podle § 4 citovaného zákona 
i nemocenské, 
peněžitá pomoc 
v mateřství, ošet-
řovné a vyrovnávací 
příspěvek v těho-
tenství a mateřství. 
Peněžitá pomoc 
je upravena § 32 
až 38. V mateřství 
má na ni nárok 
nejenom matka dítěte, která dítě porodila, 
ale i jeho otec, který o ně pečuje nebo je 
manželem ženy, která dítě porodila, pokud 
s ní uzavřel písemnou dohodu, že bude o dítě 
pečovat. Písemnou dohodu lze uzavřít s účin-
kem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne 
po porodu dítěte. V písemné dohodě musí 
být uveden den, od kterého bude pojištěnec 
o dítě pečovat, a den porodu, přičemž podpis 
matky dítěte na dohodě musí být úředně 
ověřen nebo ověřen orgánem nemocenského 
pojištění. Podpůrčí doba, po kterou bude muž 
poté pobírat peněžitou pomoc v mateřství, činí 

buď 22 týdnů, nebo dokonce 31 týdnů, pokud 
pečuje zároveň o dvě nebo více dětí.

Jsem soukromým podnikatelem a situa-
ce je rok od roku obtížnější. Slyšel jsem, 
že od roku 2007 se prý bude opět něco 
zvyšovat a platit zase více. Je to pravda, 
nebo to je nějaká „novinářská kachna“?

Ano. Vyměřovacím základem osoby samostat-
ně výdělečně činné pro pojistné na důcho-
dové pojištění a příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti je částka, kterou si osoba určí, 

ne však méně než 
35 % příjmů ze sa-
mostatné výdělečné 
činnosti před rokem 
2004, 40 % příjmů 
z takové činnosti 
v roce 2004, 45 % 
z činnosti v roce 
2005 a od roku 
2006 50 % příjmů 

ze samostatné výdělečné činnosti. Příjmy se 
samozřejmě rozumí příjmy po odpočtu výdajů 
vynaložených na jejich dosažení, zajiště-
ní a udržení. Výjimkou jsou pouze měsíce, 
v nichž měla osoba samostatně výdělečně 
činná nárok na výplatu nemocenského nebo 
peněžité pomoci v mateřství.

Jsem nemocný po pracovním úrazu a moje 
nyní již domácí léčení bude pravděpodob-
ně trvat ještě dalších 60 dní. V zaměstnání 
je těžká konkurence a spolupracovníci 
pokukují po mém místu a prý na mne po-

slali kontrolu. Může na mně zaměstnava-
tel poslat kontrolu? Jak se mohu bránit?

Kontrolu dodržování režimu dočasně práce 
neschopného pojištěnce může provést pouze 
příslušný orgán nemocenského pojištění pově-
řenými zaměstnanci, a to buď z vlastního pod-
nětu, nebo z podnětu ošetřujícího lékaře nebo 
i zaměstnavatele. Podá-li podnět k provedení 
kontroly zaměstnavatel nebo ošetřující lékař, 
je kontrolní orgán povinen takovou kontrolu 
provést do 7 dnů od obdržení žádosti a o vý-
sledku kontroly neprodleně žadatele písemně 
informovat. O kontrole se sepisuje písemný zá-
znam. Pokud se zjistí porušení režimu dočasně 
neschopného pojištěnce, zasílá kontrolní orgán 
písemnou zprávu tomuto pojištěnci, ošetřující-
mu lékaři a zaměstnavateli. Kontrolu nemůže 
provádět kdokoliv, nýbrž pouze pracovníci, kteří 
se prokážou průkazem s fotografií vydaným 
orgánem nemocenského pojištění. Za nesplně-
ní povinnosti součinnosti při kontrole poté může 
kontrolní orgán uložit pojištěnci pořádkovou 
pokutu do výše 10 tisíc Kč. Zaměstnavatel 
může provést pouze kontrolu toho, zdržuje-li se 
pracovník v době neschopnosti v místě pobytu 
a dodržuje-li vycházky povolené ošetřujícím léka-

řem. Zjistí-li zaměstnavatel porušení této povin-
nosti, je zavázán učinit o tomto záznam a zaslat 
o tom sdělení jak pojištěnci, tak orgánu nemo-
cenského pojištění. Nařknutí z porušení režimu 
dočasně neschopného se však musí zakládat na 
pokud možno objektivních skutečnostech, neboť 
jinak by zaměstnanec v případě neoprávněného 
narčení mohl uplatnit náhradu škody, která by mu 
neoprávněným nařčením vznikla.

Mám dluh na platbách sociálního za-
bezpečení. Známá, která dělá v účtárně 
u velkého zaměstnavatele, mi sdělila, 
že od roku 2007 dochází ke změnám ve 
splácení dluhu. Zajímalo by mne, jak to je 
doopravdy.

Novela zákona 589/1992 Sb., o pojistném na 
sociální zabezpečení č.189/2006 a 264/2006 
stanovila, že platby osoby samostatně výdělečně 
činné nebo zaměstnavatele, kteří mají splatné 
závazky vůči Okresní správě sociálního zabez-
pečení, se použijí v tomto pořadí: 1) se splatí 
nejstarší nedoplatky pojistného, 2) běžné plat-
by pojistného, 3) penále, 4) pokuty, 5) přirážka 
k pojistnému (jen zaměstnavatel).
Pokud se dluh splácí, potom Okresní správa 
sociálního zabezpečení stanoví výši jednot-
livých splátek dluhu a dobu splacení dluhu, 
která nesmí být delší než 36 měsíců.

Máme jet s manželkou na obchodní misi 
do Irska na jeden rok. Já platím zdravotní 
pojištění jako podnikající osoba (lékař) 
a manželka je v domácnosti a platí si 
sama zdravotní pojištění jako osoba bez 
příjmů. Musíme platit zdravotní pojištění 
i po dobu našeho pobytu v zahraničí?

Podle zákona číslo 48/97 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění, pojištěnec není povinen 
platit pojistné po dobu, kdy je dlouhodobě 
v cizině, pokud je v cizině zdravotně pojištěn 
a učinil o této skutečnosti u příslušné zdravotní 
pojišťovny písemné prohlášení. Za dlouhodobý 
pobyt v cizině se přitom považuje nepřetržitý 
pobyt delší 6 měsíců. Povinnost platit pojistné 
však zanikne až dnem, který pojištěnec 
v písemném prohlášení uvedl (zpravidla den 
odjezdu). Po návratu jste jako pojištěnci povin-
ni se do 8 dnů přihlásit u příslušné zdravotní 
pojišťovny a předložit doklad o uzavřeném 
pojištění v cizině. Pokud byste takový doklad 
nepředložili, musíte doplatit pojistné za celou 
dobu, kdy jste byli v zahraničí. (Platit pojistné 
v tomto případě tedy vy a ani vaše manželka 
nemusíte.) V tomto směru – zvláště ve vztahu 
s dlouhodobým pobytem ve státech Evropské 
unie – je však třeba sledovat ještě jednu ma-
ličkost!: podle § 55 a výše citovaného zákona 
se ustanovení zákona o veřejném zdravot-
ním pojištění nepoužijí, pokud mezinárodní 
smlouva, s níž vyslovil souhlas Parlament 
ČR, jíž je Česká republika vázána a která byla 

vyhlášena, stanoví jinak. S Irskou republikou 
má ČR uzavřenu mezinárodní smlouvu, kterou 
parlament ratifikoval. Její úprava má přednost 
před použitím naší právní úpravy. V Irsku je 
často zdravotní péče poskytována bezúplatně. 
Je poté problém 
doložit splnění 
povinnosti o uza-
vřeném zdravotním 
pojištění v cizině. 
To však není třeba 
a není tomu tak tře-
ba ani u jiných států 
Evropské unie, kde 
se naši občané v souvislosti s jejich pracovními 
aktivitami čím dále více zdržují.

Mám dojem, že se zde pohybuje příliš 
mnoho cizinců, a dokonce i některých 
našich občanů povalečů, kteří neplatí 
zdravotní ani sociální pojištění, a potom 
se na nás nedostává s kvalitní péčí. Nelze 
proti tomuto něco udělat?

Již od 1. 1. 2005 je veden Centrální registr 
pojištěnců při Ústřední pojišťovně Všeobecné 
zdravotní pojišťovny ČR. Do tohoto registru 
poskytuje Ministerstvo vnitra ČR pro účely 
vedení registru pojištěnců z informačního sys-
tému obyvatel údaje jak o státních občanech 
České republiky, tak o cizincích s povolením 
k dlouhodobému pobytu i k trvalému pobytu. 
Rovněž informuje o těch, kterým byl udělen 
v ČR azyl, neboť i tito občané jsou povinni 
platit zdravotní pojištění. V těchto poskytnu-
tých informacích jsou mj. i druh a adresa místa 
pobytu, platnost povolení k pobytu, datum 

úmrtí či správní vyhoštění z ČR a doba, po 
kterou není umožněn vstup na území našeho 
státu. Ústřední pojišťovna má naopak povin-
nost na žádost poskytnout Ministerstvu vnitra 
ČR údaje k ověření pravdivosti a přesnosti 

údajů v informač-
ním systému.
Informační systém 
je tedy nastaven již 
dávno a informace 
o pojištěncích jsou 
poměrně přesné 
a rychlé. Selhává 
však kontrolní me-

chanizmus a vymahací činnost pojišťoven, které 
se obvykle „probudí“, až když je dotyčná firma, 
občan nebo cizinec zcela bez prostředků. 

Miroslav Kalous

Autor je právník, působí v oblasti poradenství.

Foto: Ablestock

Předpisy upravující problematiku 
práva nemocenského, sociálního, 
důchodového a zdravotního pojištění:

1)  zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském 
pojištění, 

2)  zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném 
na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti,

3)  zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci 
a provádění sociálního zabezpečení,

4)  zákon č. 48/97 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění,

5)  zákon č. 582/1992 Sb., o pojistném na 
všeobecné zdravotní pojištění.

Pokud se zjistí porušení 
režimu dočasně neschopného 

pojištěnce, zasílá kontrolní 
orgán písemnou zprávu tomuto 

pojištěnci, ošetřujícímu lékaři 
a zaměstnavateli.

Kontrolu nemůže provádět 
kdokoliv, nýbrž pouze pracovníci, 

kteří se prokážou průkazem 
s fotografií vydaným orgánem 

nemocenského pojištění.

V poslední době zcela logicky 
narůstají dotazy, které se týkají 
současné úpravy pojištění stojí-
cího na bázi státem garantované 
dávky (jsou-li splněny zákonem sta-
novené předpisy). Vzhledem k závažným 
změnám v systému a provádění zabez-
pečení zde odpovídáme na nejčastější 
otázky našich čtenářů.
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Paušální výdaje podnikatelů

Nově od roku 2005

Zásadní novela zákona o daních z příjmů 
č. 545/2005 Sb., přináší možnost poprvé uplatnit 
v přiznání k dani z příjmů fyzických osob namísto 
výdajů skutečných výdaje paušální (vypočíta-
né dle zákona). Novela vyšla až v závěru roku 
a platila zpětně pro celý rok 2005. Retroaktivita 
je možná hezké slovo, ne však, týká-li se zákonů 
a daní. Znamená totiž obrovský prvek nejistoty 
a tím i nestability. V tomto případě však „šla na 
ruku“ poplatníkům. Myšlenka dobrá, praktická 
aplikace však v praxi naráží na četné problémy, 
z nichž jen některé vzhledem k rozsahu článku 
jsou níže naznačeny. 

Základní východiska

Poplatník si může vybrat, zda bude uplatňovat 
skutečné výdaje, nebo výdaje paušální. Ale podle 
čeho? Asi si porovná skutečné příjmy a skutečné 
výdaje. Pokud jsou skutečné výdaje (náklady) 
nižší, než jaké by mohl uplatnit paušálně, měl 
by uvažovat o této metodě. Není to však jediné 
kritérium, a to je nutno mít na zřeteli. A jak je to 
u poplatníka, který vede účetnictví (dříve nazý-
vané podvojné)? Ano, i takový poplatník může 
uplatňovat paušální výdaje. A co plátce DPH? 
Zákon neomezuje plátce DPH v jejich rozhod-
nutí o uplatnění paušálních výdajů místo výdajů 
skutečných. Zde je nutno upozornit, že jejich po-
vinnosti pak dále upravuje zákon o DPH, a proto 
musí vést evidenci alespoň v takovém rozsahu, 
v jakém ji tento zákon požaduje.

Jak vysoké jsou paušální výdaje

Paušální výdaje se stanoví procentem z příjmu 
a jejich výše závisí na druhu příjmů. Zde se 
objevují často problémy, kam který příjem zařadit 
a dále problémy při souběhu příjmů z více čin-
ností. Strohé znění zákona v § 7, odst. 9) stanoví, 
že neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vy-
naložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu, 
může uplatnit výdaje s výjimkou uvedenou v § 11 
nebo §12 ve výši:
a)  80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního 

a vodního hospodářství,
b) 60 % z příjmů ze živností řemeslných,
c)  50 % z příjmů ze živností s výjimkou příjmů ze 

živností řemeslných,
d)  40 % z příjmů ostatních dle § 7 s několika 

výjimkami.
A dále se stanoví, že způsob uplatnění výdajů 
podle tohoto odstavce nelze zpětně měnit. 

Evidence při použití paušálních výdajů

Při vedení tzv. daňové evidence dle § 7b zákona 
o dani z příjmů (dříve tzv. jednoduché účetnictví) 
vede poplatník záznamy o příjmech a výdajích, 
pohledávkách a závazcích a majetku. Pokud se 
rozhodne uplatnit paušální výdaje, pak vede jen 
záznamy o příjmech a evidenci pohledávek vznik-
lých v souvislosti s podnikatelskou nebo jinou 
samostatnou výdělečnou činností. Na chvilku se 
zastavíme i u odpisování majetku. V případě pau-
šálních výdajů nelze přerušit odpisy za období, 
ve kterém se uplatňují výdaje paušální část-
kou. Pokud podnikatel uplatní výdaje paušální 
částkou, nelze za toto zdaňovací období uplatnit 
odpisy v prokázané výši, ale ani o tuto dobu 
prodloužit odpisování pro daňové účely. Proto se 
po tuto dobu uplatňování odpisů provádí pouze 
evidenčně.

A co pojistné?

Pokud podnikatel uplatní výdaje paušál-
ní částkou, pak jsou v této částce zahrnuty 
veškeré výdaje poplatníka vynaložené v souvis-
losti s dosahováním příjmů z podnikání a z jiné 
samostatné výdělečné činnosti, kromě pojistného 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobec-
né zdravotní pojištění, které si může poplatník 
uplatnit navíc v prokázané výši. Ale jen do výše 
pojistného vypočteného sazbou bez jejího zvýše-
ní z maximálního základu pro toto pojištění podle 
zvláštního předpisu. 

Korekce základu daně

Jsou i další momenty, na které si musíme dát 
pozor. V souladu s ustanoveními zákona o dani 
z příjmu je při přechodu na uplatňování výdajů 
paušální částkou nutno upravit rozdíl mezi příjmy 
a výdaji o určitou částku. Tuto korekci je ale třeba 
provést za zdaňovací období předcházející zda-
ňovacímu období, ve kterém byl změněn způsob 

uplatňování výdajů z výdajů prokázaných na vý-
daje paušální částkou. Na to se často zapomíná.

Vlastní výpočet

Nebudeme se zde zabývat poplatníky vedoucími 
podvojné účetnictví, v další části článku se za-
měříme na poplatníky vedoucí daňovou evidenci. 
Ti musí rozdíl příjmů a výdajů ve zdaňovacím 
období, které předchází zdaňovacímu období 
uplatnění výdajů paušální částkou, zvýšit o hod-
notu pohledávek, s výjimkou poskytnutých záloh 
a pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y) 
zákona o dani z příjmu. A dále se sníží o výši zá-
vazků, s výjimkou přijatých záloh; přitom nájemné 
u finančního pronájmu s následnou koupí najaté 
věci se do základu daně zahrne pouze v poměr-
né výši připadající ze sjednané doby na příslušné 
zdaňovací období (tj. na období předcháze-
jící přechodu na uplatňování výdajů paušální 
částkou) a dále zvýší o cenu nespotřebovaných 
zásob. A pozor! Do základu daně se zahrne 
při dalším prodeji nespotřebovaných zásob již 
zahrnutých do základu daně pouze rozdíl, o který 
převyšuje cena, za kterou byly nespotřebované 
zásoby prodány, cenu nespotřebovaných zásob 
zahrnutých do základu daně.

Co je zemědělská výroba?

Není to tak hloupá otázka, jak by se mohlo zdát. 
A její správné posouzení může vést k velmi roz-
dílnému výsledku u úspor na dani nebo naopak 
k neoprávněnému krácení daně. Tedy – země-
dělskou výrobou včetně hospodaření na vodních 
plochách se rozumí (ve smyslu zákona 
č. 252/1997 Sb., o zemědělství):
– rostlinná výroba,
– živočišná výroba,
–  produkce chovných plemenných zvířat a využití 

jejich genetického materiálu,
–  výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků 

a genetického materiálu rostlin,
–  úprava, zpracování a prodej vlastní produkce 

zemědělské výroby,
–  hospodaření v lese a na pozemcích vlastních, 

pronajatých nebo užívaných na základě jiného 
právního důvodu,

–  hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnic-
ké účely.

Částka 159 ze dne 9. 11. 2006
484/2006 Nařízení vlády o výši časových 
poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání 
určených pozemních komunikací.

Částka 160 ze dne 10. 11. 2006
488/2006 Vyhláška, kterou se stanoví typy 
přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy 
nenahraných nosičů záznamů a výše paušál-
ních odměn.

Částka 162 ze dne 16. 11. 2006
494/2006 Zákon, kterým se mění zákon 
č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách 

a o změně některých zákonů (Zákon o regis-
tračních pokladnách).

Částka 163 ze dne 28. 11. 2006
499/2006 Vyhláška o dokumentaci staveb.

Částka 165 ze dne 27. 11. 2006
507/2006 Vyhláška, kterou se mění vyhláška 
ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích a úprava a řízení 
provozu na pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů.
508/2006 Vyhláška, kterou se mění vyhláška 

č. 571/2004 Sb., kterou se stanoví vzory 
kuponů prokazujících zaplacení poplatku za 
užívání dálnice a rychlostní silnice, způsob 
jejich vyplňování, způsob vyznačování doby 
platnosti kuponů s dobou platnosti kratší než 
kalendářní rok a způsob jejich evidence, ve 
znění pozdějších předpisů.

Částka 170 ze dne 5. 12. 2006
526/2006 Vyhláška, kterou se provádějí 
některá ustanovení stavebního zákona ve 
věcech stavebního řádu.

Vyšlo ve Sbírce...
NAŠE RUBRIKA VÁM OPĚT PŘINÁŠÍ INFORMACE O NOVÝCH 
ZÁKONECH, VYHLÁŠKÁCH, NAŘÍZENÍCH ATD. VYŠLÝCH VE 
SBÍRCE ZÁKONŮ DO ČÁSTKY 170 ROZESLANÉ DNE 5. 12. 2006. 
VŠECHNY VYDANÉ ČÁSTKY MŮŽETE NAJÍT NA INTERNETU NA 
STRÁNKÁCH MINISTERSTVA VNITRA ČR: WWW.MVCR.CZ/SBIRKA.

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

Daňové povinnosti se v lednu 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.

úterý 9. 1. spotřební daň   splatnost daně za listopad (mimo spotřební daň z lihu) 
středa 24. 1. spotřební daň  splatnost daně za listopad (pouze spotřební daň z lihu)
čtvrtek 25. 1. spotřební daň  daňové přiznání za prosinec 
     daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty 
     a ostatních (technických) benzinů za prosinec (pokud vznikl nárok) 
  daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za prosinec 2006 a 4. čtvrtletí 2006
     souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí 2006
středa 31. 1. daň z nemovitostí  daňové přiznání úplné nebo dílčí daňové přiznání na rok 2007
  daň silniční  daňové přiznání a daň za rok 2006

Daňový kalendář – leden 2007

A pak jsou činnosti, které sem nepatří, tedy které 
také nejsou zemědělskou výrobou.
Pro příklad jsou to chov domácích a zoologic-
kých zvířat a poskytování souvisejících služeb, 
nebo výroba krmiv a krmných směsí – zde jde 
o živnosti volné.

Řemeslné živnosti

Zde velký pozor: do řemeslných živností nepatří 
všechna řemesla, jak je známe, ale pouze živnosti 
řemeslné, jak je uvádí zákon č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
Obsahové náplně těchto živností stanoví výše 
citovaný zákon a nařízení vlády, které stanoví 

obsahové náplně jednotlivých živností.
A jako příklad uvádím opět několik řemesel, která 
nejsou živnostmi řemeslnými, a proto se zde 
může uplatnit paušál ve výši 50 % namísto 60 % 
u živností řemeslných dle živnostenského zákona. 
Je to např. výroba obuvi, výroba a zpracování 
skla, uměleckořemeslné zpracování kovů, skle-
nářské práce, rámování a paspartování a také 
provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

Mám více živnostenských listů...

Zde je třeba maximální obezřetnosti, neboť je 
nutné jednotlivým příjmům přidělit výdajové 
paušály.

Závěr

Popsaná problematika je složitější, než je zřejmé 
na první pohled. Vynechali jsme další příjmy, 
tj. z živností neřemeslných a ostatních příjmů. 
Pokud se tedy rozhodnete pro uplatnění paušál-
ních výdajů, pak jste vybaveni základní sumou 
informací. Využívejte tuto zcela legální možnost 
daňové optimalizace s tím, že si ještě ušetříte ad-
ministrativu. Pokud jsou ale vaše skutečné výdaje 
vyšší, pak zůstaňte u nich.

Ing. Miloslav Netušil, 

člen Komory certifikovaných účetních

Foto: Ablestock
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SERVIS SERVIS

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.

Návrh vyhlášky o rozsahu, formě a způsobu předávání osobních 
a identifikačních údajů volajícího, formě a způsobu vedení databá-
ze těchto údajů a rozsahu, formě a způsobu zpřístupnění těchto 
údajů subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na 
čísla tísňového volání.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1995 Sb.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 337/2006 
Sb., o stanovení některých podmínek provádění opatření společné 
organizace trhů v odvětví cukru.

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti značkování někte-
rých dalších minerálních olejů.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o regulaci reklamy a o změně 
a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasové-
ho a televizního vysílání ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky 
v roce 2006.

Návrh prováděcího dokumentu k Operačnímu programu podnikání 
a inovace (OPPI).

Návrh národní verze Odvětvové klasifikace ekonomických činností 
(OKEČ).

Identifikace problémových oblastí vybraných právních předpisů 
k ochraně životního prostředí ve vztahu k výrobní a podnikatelské 
sféře, včetně návrhů opatření.

Aktuální a kompletní přehled právních norem v připomínko-
vém řízení najdete na komorovém webu.

Miluše Kohoutková,

pripominkovani@komora.cz

Můžeme 
do toho mluvit...

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

Neplacené volno 
a práce na Slovensku
Zaměstnanec české společnosti s ručením omezeným požá-
dal o tři roky neplaceného volna. Na tuto dobu uzavřel pra-
covní smlouvu se slovenskou firmou a práci bude vykonávat 
výhradně na Slovensku. Kdo bude platit sociální pojištění? 

Podle čl. 13 odst. 2 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 osoba 
zaměstnaná na území jednoho členského státu podléhá jeho právním 
předpisům o sociálním zabezpečení. Nehledí se na skutečnost, zda 
v době výkonu práce má zaměstnanec smluvně uzavřen pracovní 
poměr s jedním nebo více zaměstnavateli a ve kterých členských 
státech mají tito zaměstnavatelé sídlo.
Vykonává-li tedy zaměstnanec české společnosti práci po dobu tří let 
na území Slovenska a u české společnosti čerpá v tomto období pra-
covní volno bez náhrady mzdy, jsou pro něj platné příslušné slovenské 
právní předpisy o sociálním zabezpečení. 
Pokud v době výkonu práce na Slovensku jsou tomuto zaměstnanci 
českou společností zúčtovány příjmy v souvislosti se zaměstnáním, 
které vykonával u této české společnosti na území České republiky 
ještě před odchodem na Slovensko (např. prémie z titulu minulého 
období, náhrady mzdy za nevyčerpanou dovolenou), nelze vztahovat 
na odvod pojistného na sociální zabezpečení z těchto příjmů sloven-
ské právní předpisy. Jde o příjmy poskytované výhradně v souvislosti 
s obdobím, kdy se na zaměstnance vztahovaly české právní předpisy. 
Z těchto příjmů je proto třeba odvést pojistné na sociální zabezpečení 
a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti podle českých právních 
předpisů v souladu se zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
přestože se jinak na zaměstnance v době zúčtování těchto příjmů 
vztahují slovenské právní předpisy z důvodu výkonu jiného zaměstná-
ní na území Slovenska.

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

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONNÝCH NOREM

41162 – Pákistán
Pákistánská obchodní firma potřebuje elektric-
ká a mechanická zařízení do cukrovarů, ce-
mentáren, oceláren a rafinerií. Hledá kontakty 
na výrobce.

41164 – USA
Přední světová firma ve vývoji a dodávkách 
indukčně tvrzených, otěruvzdorných trubko-
vých materiálů pro oblast betonových čerpadel 
hledá v ČR partnera pro joint-venture, a to pro 
výrobu tepelně zpracovaných potrubí. Při výro-
bě produktů bude předmětem práce českého 
partnera provádět tepelné zpracování, řezání, 
svařování a balení potrubí o délce 6 m a průmě-
rech 4“ a 5“. Parametry partnerské firmy: stro-
jírenská společnost s moderními technologiemi 
a způsobem řízení, obrat 25–250 mil. Kč.

41195 – Albánie
Albánská právnická firma požaduje pro svého 
klienta 80 000 tun portlandského cementu 
425, cena CIF přístav Durres, dodávky 10 000 
tun měsíčně s výjimkou ledna a září, baleno 
v pytlích po 50 kg, 1500 kg na paletě, referenč-
ní cena 50 USD/t z Ukrajiny.

41230 – SRN
Přední světový výrobce tlakových čističů se 
sídlem v Německu hledá v ČR výrobce hřídelů 
k elektromotorům. Je zájem o spolupráci 
s profesionálním soustružnickým centrem 

nebo výrobcem elektromotorů.

41234 – Slovenská republika
Slovenská výrobní pobočka korejské společ-
nosti hledá v ČR dlouhodobého kooperačního 
partnera pro třískové obrábění a povrchové 
úpravy komponent automobilových brzd 
z dodaných polotovarů (odlitků). Požadavky: 
obráběcí centra (např. Knuckle, Carrier), CNC 
soustruhy, brusky a vrtačky. Povrchovou úpra-
vu může navrhnout český kooperační partner 
podle svých zkušeností. Výkresy zašleme 
e-mailem společně s objednávkovou adresou.

41288 – Portugalsko
Portugalská výrobní pobočka předního svě-
tového výrobce vysoce kvalitních fotoaparátů 
hledá v ČR kvalitní výrobní partnery z oblasti 
jemné mechaniky za účelem výroby precizních 
mechanických dílů.

Antonín Zoul, 

Hospodářská komora ČR,

zoul@komora.cz,

tel.: 296 646 353

NABÍDKY A POPTÁVKY ZE ZAHRANIČÍ

V RÁMCI POSKYTOVÁNÍ 
PODPORY PODNIKÁNÍ 
NABÍZÍME MOŽNOST 
VYUŽÍT POPTÁVKY 
A NABÍDKY 
ZAHRANIČNÍCH FIREM, 
KTERÉ PŘICHÁZEJÍ 
DO DATABÁZE 
HOSPODÁŘSKÉ 
KOMORY ČR. 
NAJDETE JE NA 
WWW.KOMORA.CZ/
OBCHODNIKONTAKTY.

Životní prostředí  
Publikace obsahuje aktuální znění 23 záko-
nů. Jsou rozděleny do 12 kapitol jako Vodní 
hospodářství, Ochrana ovzduší, přírody 
a krajiny či Odpadové hospodářství a obaly. 
Všechny podstatné změny jsou v textech 
zvýrazněny tučně a odkazy na související 
předpisy jsou plně citovány. Za každým 
zákonem je přehled jeho prováděcích 
předpisů. 

Advokáti, Soudy a soudci, Notáři, Znalci 
a tlumočníci 
Soubor 16 předpisů obsahuje úplná znění 
zákonů a prováděcích předpisů pro výše 
uvedené profese. Změnami je dotčeno 
6 předpisů. Nově je zařazena vyhláška, kte-
rou se stanoví způsob zjišťování příjmových 
a majetkových poměrů žadatele o určení 
advokáta Českou advokátní komorou k po-
skytnutí právních služeb bezplatně nebo za 
sníženou odměnu. 

Rodinné právo 
V publikaci najdete aktuální znění 
18 předpisů rozdělených do 4 kapitol: Ro-
dinné právo, Sociálně-právní ochrana dětí, 
Mezinárodněprávní ochrana dítěte a Regis-
trované partnerství. Zařazena jsou rovněž 
vybraná ustanovení zákona o státní sociální 
podpoře, o životním minimu, o mezinárod-
ním právu soukromém a procesním aj. 

Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, 
Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat 
Soubor 19 nejdůležitějších zákonů. 
Kapitola o zemědělství zahrnuje oblasti 
krmiva, hnojiva, vinohradnictví, ochrany 
chmele, ekologického zemědělství a jiné. 
Další kapitoly obsahují lesní zákon, zákon 
o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, zákon o myslivosti, zákon 
o rybářství a zákon na ochranu zvířat proti 
týrání. 

Nové zkoušky pro vaše výrobky
Bezpečnostní normy pro střechy z hlediska šíření požáru střešním 
pláštěm se opět zpřísňují. Při uvádění nových výrobků na trh, ale i při 
stavebních řízeních či užití výrobků na konkrétních stavbách je stále 
nutné dokládat jejich nezávadnost. Doposud byly pro potřeby tohoto 
typu zboží platné zkoušky podle normy ZP 2/1991. Avšak termín, odkdy 
těchto posudků nebude možné nadále užívat, se blíží – výsledky dosa-
žené podle zmíněného předpisu jsou použitelné do 31. 12. 2007, kdy je 
nahradí evropská zkušební norma ČSN P ENV 1187. Požární zkušebny 
tak vzhledem ke svým zkušenostem z období obdobného přechodu na 
evropské normy pro stanovení požární odolnosti v roce 2004 varují před 
vyčkáváním výrobců na poslední chvíli, kdy se tradičně ke zkouškám 
přihlásí takové množství zájemců, že není možné všem do ukončení 
termínu platnosti vyhovět. Takovou možnost provedení zkoušek již dnes 
nabízí např. požární zkušebna Pavus, a. s., ve Veselí nad Lužnicí.

Jaroslav Dufek
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Ochrana spotřebitele 
legislativa, ochrana práv 
spotřebitele, ochrana 
zájmů spotřebitele, 
zajištění bezpečnosti 
pro spotřebitele

Příručka

Váš příběh...

PODNIKÁME S InMP PODNIKÁME S InMP

DOTAZY
Vybrali jsme jeden ze zajímavých dotazů 
z databáze InMP a uvádíme i jeho řešení.
Výrobce dodal nábytek prodejci (malo-
odběratel), který měl nábytek uskladněn 
v nevyhovujících podmínkách. Následně 
byl tento nábytek prodán konečnému 
spotřebiteli, který se po projevení vad 
způsobených nevhodným skladováním 
rozhodl uplatnit reklamaci. Výrobce by 
proto zajímalo, jak dlouho platí záruční 
lhůta u výrobce a jak dlouho u prodejce. 
U koho má zákazník uplatňovat nárok 
na reklamaci v takovémto případě? Ve 
smlouvě toto není ošetřeno a výrob-
ce o tom nenašel žádnou zmínku ani 
v zákoně. Je záruční lhůta stanovena ze 
zákona?

Jak výrobce (jako prodávající), tak prodejce (jako 
kupující) jsou podnikatelskými subjekty a dodání 
zboží (nábytku) se týká podnikatelské činnosti 
obou subjektů, proto se závazkový vztah mezi 
oběma stranami řídí zákonem č. 513/1991 Sb. 
obchodní zákoník, zejména ustanoveními §§ 
409 až 475 týkajícími se kupní smlouvy. 

Obchodní zákoník rozlišuje odpovědnost prodá-
vajícího na zákonnou a smluvní.
Zákonnou odpovědnost za vady zboží upravují 
§§ 424 až 428, které rozlišují vady zboží na:
vady známé (o kterých kupující věděl nebo 
musel vědět v době uzavření smlouvy), vady 
zjevné (které jsou zjistitelné při prohlídce zboží 
kupujícím) a vady skryté (které při prohlídce 

zboží nebyly zjistitelné a projeví se později). Za 
vady známé prodávající neodpovídá, ledaže se 
vady týkají vlastností zboží, které mělo mít podle 
smlouvy. Vady zjevné a skryté může kupující 
u prodávajícího uplatnit. V případě, že prodáva-
jící nevyhoví reklamaci, může kupující své právo 
uplatnit u soudu. 
Podmínky pro uplatnění tohoto práva jsou uve-
deny v § 428 obchodního zákoníku.
Odpovědnost smluvní (záruka za jakost) je upra-
vena zejména v §§ 429 až 432:
Prodávající může převzít odpovědnost za jakost 
zboží písemně tak, že se zaváže, že zboží bude 
po určitou dobu způsobilé pro použití ke smlu-
venému, jinak obvyklému účelu, nebo že si za-
chová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. Doba, 
po kterou prodávající tuto odpovědnost na sebe 
převezme, není ničím omezena. Tento závazek 
může převzít buďto ve smlouvě, nebo ve svém 
prohlášení, které má zejména formu záručního 
listu. Odpovědnost prodávajícího z titulu převzetí 
záruky znamená, že ten pak odpovídá obecně 
za to, že zboží bude způsobilé k použití do 
konce záruční doby. Nejde však o odpovědnost 
absolutní, zejména pak v případech poškození 
způsobené zásahem třetích osob apod. 

Obchodní zákoník konkrétní délku záruční lhůty 
nestanovuje, pokud tedy, jak uvádí tazatel, 
není tato problematika ošetřena ve smlouvě 
a výrobce záruku neposkytl, jeho odpovědnost 
za vady zboží se řídí pouze výše uvedenou 

odpovědností zákonnou. Nároky kupujícího 
z vad zboží jsou uvedeny v ust. §§ 436–441 
obch. zákoníku a pro jejich uplatnění je zejména 
rozhodující, zdali dodáním vadného zboží byla 
smlouva porušena podstatným či nepodstat-
ným způsobem.

Pokud se týká konečného zákazníka, na vztah 
mezi ním a prodejcem se použijí zejména přísluš-
ná ustanovení občanského zákoníku o prodeji 
v obchodě §§ 612–627, o spotřebitelských 
smlouvách §§ 52–57 a zákon na ochranu spo-
třebitele. Předpokládáme-li, že tazatel nenakoupil 
zboží přes internet, pak je pro délku záruční 
doby rozhodující § 620 odst.1 občanského 
zákoníku, dle kterého platí pro spotřební zboží 
záruční doba 24 měsíců. Tato lhůta nemůže být 
zkrácena, a to ani dohodou. Záruční dobu lze 
pouze prodloužit. Může se tak stát dohodou 
nebo to může učinit prodejce prohlášením v zá-
ručním listě. Postup pro uplatnění práv z odpo-
vědnosti za vady je pro zákazníka upraven pře-
devším v ust. § 625 obč. zákoníku.

Pro konkrétní posouzení uvedeného problému 
(zejména pro posouzení, kdo je nositelem odpo-
vědnosti) bude především podstatné, z jakého 
důvodu zákazník zboží reklamuje, o jaký druh 
vady se jedná (viz výše) a kdy vada vznikla, 
resp. kdy se projevila, zdali vada nemohla být 
způsobena špatným zacházením ať již ze strany 
zákazníka, nebo prodejce atp.

Uvádíme některé z úspěšných příkladů 
podnikání s InMP

InMP poradí i v otázce účetnictví

Na Informační místo pro podnikatele 
Chrudim se obrátil pan Ihor Teslyuk, klient 
původem z Ukrajiny, který trvale žije v České 
republice. Podniká od roku 1999 v ob-
lasti maloobchodu a poskytování služeb. 
V Chrasti u Chrudimi provozuje zavedený 
salon s půjčovnou a prodejnou svatebních 
a společenských šatů, obleků a doplňků. 
Klientův problém spočíval v účtování DPH 
při nákupu zboží v zahraničí, kdy dodava-
telé jsou plátci DPH a klient plátce není. 
Dodavatelé mu poskytli nepřesné informace, 
že se daň musí uplatňovat v České republi-
ce, a požadovali urychlené vyřešení vzniklé 
situace. Klient se zkusil obrátit na InMP, 

které ho již v minulosti oslovilo. Dotaz byl 
odeslán na pražskou centrálu Hospodářské 
komory ČR, která problém neprodleně vyře-
šila. Vzhledem k tomu, že klient není plátce 
DPH, tak ji nemůže ani uplatňovat. Pokud 
nakupuje ze zahraniční jako neplátce, musí 
ji odvést dodavatel, a to přímo v zahraničí.
Druhá možnost je ta, že se klient v České 
republice zaregistruje jako plátce a poskytne 
DIČ svému dodavateli. Ten dodá zboží bez 
DPH a klient zboží zdaní a uplatní daň v Če-
chách. Tato odpověď byla zcela dostačující. 
Pomoc, která byla klientovi poskytnuta, 
mu přinesla jak značné časové úspory, tak 
i finanční úsporu. 

InMP Chrudim, Hana Kaplanová

Alternativní zdroje vytápění

InMP Most pomohlo podnikateli, který 
potřeboval důležité informace o získání pe-
něžních prostředků ze strukturálních fondů 
na rozvoj podnikání v oblasti vody, topení 
a plynu. Rychlé a odborné vyřešení dotazu 
umožnilo podnikateli následně svolat odbor-
ný seminář firmy Viessmann, jehož hlavním 
tématem byly Alternativní zdroje vytápění. 
Účastníci se dozvěděli informace o nových 
technologiích, čímž získali konkurenční 
výhodu oproti firmám, které tyto informace 
nemají. Zároveň podnikatel získal důležité 
obchodní kontakty v oboru podnikání. 

InMP Most

Podnikatel, fyzická osoba zabývající se stán-
kovým prodejem, kontaktoval InMP s žádostí 
o konzultaci. Klienta zaujala aktuální kampaň 
v médiích, která upozorňovala na svíčky vzhle-
dově podobné potravinám, např. ovoci. Dle 
informací z médií se takovýto druh svíček nesmí 
prodávat. Koneční spotřebitelé, především 
děti, si totiž mohou svíčku splést se skutečným 
ovocem, což může vést v krajním případě až ke 
komplikacím spojeným s požitím. Klient uvedl 
konkrétní příklad svíčky, velice zdařilé imitace 
zeleného jablka, jejíž knot hnědé barvy připomí-
nal stopku.

Na základě uvedených informací byl pracovníky 
InMP kontaktován Ústřední inspektorát České 
obchodní inspekce (ČOI) v Praze, kde bylo 
potvrzeno, že na takovéto výrobky se skutečně 
vztahuje zákaz prodeje. Výrobek je totiž přímo 
v rozporu s § 7a aktuálního znění zákona č. 
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění:

Prodejcům se proto doporučuje odebírat a ná-
sledně prodávat pouze takové zboží, u něhož 
je na první pohled jasné, že se nejedná o po-
travinu. Svíčka ve tvaru jablka tak může mít 
například zlatou barvu. Ve smluvních podmín-

kách s dodavatelem by rovněž měla existo-
vat doložka, která zaručuje vrácení výrobku 
v případě, že není v souladu se zákonem. 

Jak ale uvádí Karel Vávra, ředitel odboru me-
todiky technické kontroly ČOI, „celá záležitost 
není tak jednoduchá, jak vypadá, protože 
je nutno definovat nebezpečí zdravotního 
poškození spotřebitele. To, že něco jen tak 
nějak vypadá, ještě neznamená, že se jedná 
o podobnost s potravinou. Musí existovat 
reálné nebezpečí poškození zdraví, jako 
důsledek podobnosti s potravinou. Pokud 
neexistuje možnost požití předmětu, protože 
je velký, tvrdý, nedá se ukousnout, nejedná se 
o podobnost s potravinou, pokud není třeba 
jeho povrch kontaminován zdraví poškozujícím 
barvivem (nebezpečí přiotrávení při olizování). 
Pokud ovšem velikost předmětu dovoluje 
vložení do úst, hrozí pochopitelně nebezpečí 
zadušení, dávení. Je to případ od případu 
a nelze to takhle jednoznačně kvalifikovat jen 
proto, že je to tvarem, barvou, případně i vůní 
podobné.
Pokud se jedná o zpětné vrácení výrobku, platí 
§ 23a odst. (5) a (6) zákona č. 634/1992 Sb., 
kde je uložena povinnost zpětného převzetí 
výrobku v souvislosti se zákazem distribuce 
uloženým dozorovým orgánem. Včetně aplika-
ce § 24 odst. (3). Pochopitelně i zde vyvstává 
možnost sporů o oprávněnosti vydaného 
zákazu dozorovým orgánem, při nesouhlasu 
výrobce se zákazem uděleným distributorovi, 
případně s nevolí zpětného převzetí výrobku 
výrobcem nebo dodavatelem distributora.“

Mj

Informace týkající se jakosti a jejího zabez-
pečování najdou ve druhém aktualizovaném 
vydání knihy Řízení jakosti a ochrana spotřebi-
tele zejména malé a střední firmy, jimž je tato 

publikace z nakladatelství 
Grada určena. Záměrem 
autorského týmu pod 
vedením uznávaného 
odborníka Jaromíra 
Vebera, profesora katedry 
managementu Vysoké 
školy ekonomické v Pra-

ze, je prezentovat vše podstatné těm, kteří 
chtějí zlepšit kvalitu svých výrobků a služeb, 
popřípadě zavést jeden ze standardů přístupu 
zabezpečování kvality.

Ochrana spotřebitele je 
i tématem oborové příruč-
ky, která vychází v ledno-
vém čísle Komory.cz.

Je zaměřena na legislati-
vu, ochranu práv a zájmů 
spotřebitele a také zajiště-

ní bezpečnosti spotřebitele. Autorem v po-
řadí již sedmé tištěné příručky je Jiří Zeman 
z Oborového koordinačního místa Obchod 
a cestovní ruch.

Kromě Informačních míst pro podnikatele na-
jdete kvalifikovanou pomoc například u občan-
ského sdružení Spotřebitel.cz, které poskytuje 
bezplatné poradenství v oblasti všeobecné 
spotřebitelské problematiky, a to na internetu, 
po telefonu, prostřednictvím e-mailu a v rámci 
osobních konzultací. Zároveň pomáhá hledat 
cesty mimosoudního urovnání spotřebitel-
ských sporů. V letošním roce bylo v porad-
nách Spotřebitel.cz zodpovězeno více než 14 
tisíc dotazů.

Vzhledem k velkému zájmu o naše pora-
denské služby a v rámci přizpůsobování se 
novým trendům jsme nově zavedli poradenství 
pomocí internetového volání. Spotřebitelé nás 
mohou nově kontaktovat díky programu Sky-

pe, který umožňuje volání přes internet zcela 
zdarma. Tento program je volně ke stažení. 
Službu Skype poradenství mohou spotřebitelé 
využít v úterý od 9.00 do 13.00 a v pátek od 
8.30 do 12.30 hodin. Kontaktní jméno pro naši 
Skype poradnu je „spotrebitel.cz-poradna“.

Spotřebitelé se mohou přijít poradit osobně 
na adresu: Sokolovská 95, Praha 8–Karlín 
(stanice metra Křižíkova – trasa B) v konzul-
tačních hodinách: středa 8.00–12.00 a čtvrtek 
14:00–18.00 a nebo svůj dotaz poslat e-mailem 
na adresu: financniporadna@spotrebitel.cz.

Kontakt:

Jiří Vilímovský,

Spotřebitel.cz

Bezplatný Skype pro spotřebitele

Svíčka k nerozeznání podobná jablku? 
Neprodejné!

§ 7a – zákaz výroby, dovozu, vývozu, 
nabídky, prodeje a darování výrobků 
nebezpečných svou zaměnitelností 
s potravinami.

Nikdo nesmí vyrábět, dovážet, vyvážet, 
nabízet, prodávat a darovat výrobky nebez-
pečné svou zaměnitelností s potravinami.

Foto: Ablestock

Foto: Ablestock



str. 47 leden 07str. 46 leden 07 LIDSKÉ ZDROJELIDSKÉ ZDROJE

Brána k výzkumu

Nedávná a možná i současná realita, kdy do-
šlo k situaci, že se mnohé vysoké školy doslo-
va odtrhly od praxe a začaly žít svým vlastním 
životem, nezávislým na potřebách firem a trhu 
práce, se pomalu začíná měnit k lepšímu. 
Současný prosazovaný trend je vytvořit na 
vysokých školách silný sektor bakalářských 
programů, které budou citlivě reagovat na 
potřeby pracovního trhu. Nedávno zveřejněná 
zpráva OECD nazvaná Country Note Czech 
Republic Tertiary Review kromě podpory 
kratších bakalářských programů doporučuje 
další kroky, které směřují k větší konkuren-
ceschopnosti našeho terciárního vzdělávání 
a absolventů škol ve stále více konkurenčním 
evropském vzdělávacím prostoru. Například 
spojit vyšší odborné školy s vysokými, nava-
zovat úzkou spolupráci s vědeckými ústavy 
a firmami a spojit změny na vysokých školách 
s reformou podpory výzkumu. 

Projekt
Hospodářská komora České republiky jedno-
značně podporuje efektivní komunikaci mezi 
firmami a vysokými školami a díky tomu se 
zapojila do projektu „Přímá komunikace mezi 
fakultami a průmyslem – brána k výzkumu“. 
Tento projekt, spolufinancovaný Evropským 
sociálním fondem, státním rozpočtem ČR 
a rozpočtem hlavního města Prahy, vznikl 
v reakci na nedostatečnou komunikaci vyso-
kých škol a podnikatelské sféry. 
Z vysokých škol vychází každoročně řada 
mladých, specializovaných odborníků, kteří 

ale díky tomu, že nemají praxi, těžko hledají 
vhodné zaměstnání. Na druhé straně právě 
absolventi mohou představovat pro firmy nové 
talenty a potenciální zaměstnance orientující 
se v novinkách vystudovaného oboru. Cílem 
projektu je propojit tyto dvě strany – vysoké 
školy, jejich studenty a absolventy s podnika-
telskou sférou, a pomoci tak na jedné straně 
společnostem získat perspektivní zaměstnan-
ce již během studia a na druhé straně mladým 
absolventům najít odpovídající zaměstnání. 

Co přináší vzájemná spolupráce zaintere-
sovaným stranám?

Firmy:
•  mají možnost spolupracovat s talentovanými 

studenty již během jejich studia,
•  otevírá se jim cesta na akademickou půdu 

k mladým odborníkům a novým poznatkům,
•  mají příležitost představit se ve školách 

v rámci individuálních prezentací a na work-
shopech pracovních příležitostí,

•  dostávají možnost získat ve VŠ partnery pro 
své projekty,

•  mají možnost navrhovat témata diplomo-
vých prací.

Vysoké školy:
•  získávají partnery pro vedení a vypracování 

diplomových prací,
•  získají partnery pro financování projektů 

odpovídajících jejich odbornému zaměření,
•  snaha o dobré uplatnění absolventů na 

trhu práce zlepšuje školám image, a tím se 
stávají atraktivnějšími pro studenty,

•  posílením kontaktů na absolventy získají 
zpětnou vazbu, která může vést i k úpravám 
vzdělávacího cyklu.

Studenti:
•  zaměstnání si budou hledat cíleně již během 

studia,
•  prostřednictvím stáží, exkurzí a vypracování 

diplomových prací v podnicích budou včas 
v kontaktu s praxí a udělají si reálný obrázek 
o tom, co mohou od budoucího zaměstnání 
očekávat,

• mohou získat praxi v průběhu studia.

Zapojte se i vy
Oslovil vás tento projekt? Je pro vás zajímavá 
spolupráce s vysokými školami a jejich stu-
denty? Zapojte se. Projekt je primárně konci-
pován pro pražské firmy zabývající se kromě 
jiného výrobou, vývojem a výzkumem, vítány 
jsou ale firmy z celé republiky. Z vysokých škol 
je zatím zapojena Univerzita Karlova v Praze, 
a to prostřednictvím dvou fakult – fakulty 
přírodovědecké a matematicko-fyzikální. Více 
se o studovaných oborech a projektu celkově 
můžete dozvědět na www.careermarket.cz. 
V případě zájmu kontaktujte manažera projek-
tu (vokurka@komora.cz).

Michal Vokurka, 

manažer projektu

Foto: Ablestock

Základem úspěšnosti firmy jsou špičkoví a kvalifikovaní 
zaměstnanci. Pouze část zaměstnanců však může být 
tvořena skutečnými odborníky a tvůrci nových myšlenek. 
Předpokladem jim k tomu může být vysokoškolské 
studium, v jehož průběhu získají kontakt s praxí. 

Bezpečnost
jako konkurenční výhoda
Projekt TourismEduca – vzdělávání pro cestovní ruch v Praze 
v prosinci úspěšně završil svůj druhý semestr. Možnosti 
bezplatně se vzdělávat využilo velké množství příslušníků 
Policie ČR, podnikatelů zabývajících se cestovním ruchem, 
zaměstnanců veřejné správy i samotných zaměstnanců 
Hospodářské komory ČR.

Cílem projektu financovaného z prostředků 
Evropského sociálního fondu bylo zvýšit jednak 
konkurenceschopnost nabídky turistických 
produktů a služeb, jednak kvalifikaci pracovníků 
působících v oblasti cestovního ruchu na území 
metropole. Jednou z priorit bylo propagovat ČR 
jako zemi bezproblémovou a zdůraznit vysokou 
míru bezpečnosti jako konkurenční výhodu 
v cestovním ruchu. Cyklus vzdělávacích kurzů 
se konal ve dvou opakujících se semestrech od 
února do prosince 2006. 
V prvním semestru bylo klasickou i distanční 
formou proškoleno více než 250 osob, pře-
vážně zaměstnanců Hospodářské komory ČR 
a Policie ČR. Druhý semestr kurzů byl zaměřen 
především na posluchače z řad zájemců o práci 
a podnikání v cestovním ruchu či zaměstnanců 
a malých a středních podnikatelů v cestovním 
ruchu, zaměstnanců veřejné správy a příslušní-
ků Policie ČR. Díky velkému zájmu bylo v kur-
zech proškoleno přibližně 450 posluchačů.

Podpora odvážným podnikatelům
„Vzdělávání je jedním ze strategických pilířů 
Hospodářské komory ČR, tuto oblast pova-
žujeme za klíčovou pro další rozvoj ekonomiky 
a zvyšování konkurenceschopnosti českých 
firem. Ve svých aktivitách se proto na oblast 
vzdělávání podnikatelských subjektů budeme 
zaměřovat stále více,“ řekl Jaromír Drábek, 
prezident Hospodářské komory ČR, která chce 
podobnými projekty podporovat odvážné začí-
nající podnikatele a napomáhat jim k poskyto-
vání kvalitních služeb nejen v cestovním ruchu.
„Projekt považujeme za velmi úspěšný, jelikož 
se do něj podařilo aktivně zapojit státní správu 
s podnikatelským prostředím. Cestovní ruch 
není otázkou samotných podnikatelů působící 
v oboru, ale i státního a veřejného sektoru, 
který má v nemalé míře vliv na tuto oblast,“ 
sdělil tajemník úřadu Vladimír Šiška.
Teoretická část kurzů byla propojena s praktic-
kými příklady situací, se kterými se posluchači 

ve své praxi mohou setkávat při kontaktu se 
zahraničními turisty. Díky unijním prostředkům 
tak budou moci zahraniční i domácí návštěvní-
ci hlavního města ocenit lepší služby v širokém 
spektru služeb cestovního ruchu. Projekt jistě 
přispěje k tomu, aby Praha nejen obstála 
svými službami v konkurenčním prostředí 
evropských metropolí, ale aby se k nám turisté 
z celé Evropy často a rádi vraceli.

kcz

Tyto projekty jsou spolufinan-
covány Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem 
České republiky.

Příležitost pro Olomoucký kraj
Hospodářská komora v Prostějově připravila 
pro rozvoj podnikatelského prostředí v Olo-
mouckém kraji nový projekt zaměřený na 
vzdělávání. Jeho cílem je zvýšením kvalifikace 
pracovníků (v rámci managementu, dále na 
pozici mistrů, obchodníků, technologů apod.) 
podpořit růst konkurenceschopnosti firmy. 
Díky podpoře z evropských fondů a rozpočtu 

ČR získají účastníci na podporované aktivity 
dotaci ve výši 75 %. Vzdělávání se soustředí 
na několik klíčových oblastí, zejména na rozvoj 
a zlepšování systémů managementu (např. 
školení pro interní auditory EMS či inovace 
auditu výrobku a procesu), ale i na dovednosti 
samotných pracovníků (např. efektivní vedení 
pracovního pohovoru).

Více informací o tomto unikátním projektu, 
který startuje od ledna 2007, získáte na OHK 
v Prostějově: tel.: 582332721.

Helena Chalánková, 

ředitelka OHK v Prostějově

Reklama v rukách profesionálů
Rozhovor s Jaroslavem Světlíkem, děkanem fakulty multimediálních studií 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vaše fakulta je poměrně mladá, ale přesto 
už se ve světě reklamy a designu výrazně 
profilovala. Jaká je její studijní náplň?
Fakulta multimediálních komunikací vznikla oprav-
du teprve v roce 2002 a stále si hledá „své místo 
na slunci“. Základní poslání fakulty deklarované 
při jejím vzniku, tedy stát se skutečně uznávanou 
fakultou reklamy, se nám snad postupně daří plnit. 
Nabízíme studium ve dvou studijních programech: 
Výtvarná umění a Mediální a komunikační studia. 
Absolvent naší fakulty obsáhne vedle všeobec-
ných znalostí i kompetence odborné a speci-
ální. Důraz klademe na volbu efektivní strategie 
propagace a reklamy, znalost vytváření prostředků 
vizuální komunikace, výrazových prostředků 
digitálních médií a mnohého jiného. Vše se odvíjí 
především od specializační volby studenta.

Právě v této oblasti mě zajímá poměr 
mezi praxí a teorií v rámci studijních 
programů.
Univerzitní vzdělávání předpokládá větší 
míru teoretické výuky, než je tomu např. 
u vyšších odborných škol, což platí i pro 
naši fakultu. Při bakalářském studiu klade-
me důraz na osvojení si profesních kompe-
tencí a podíl praktické výuky je podstatně 
vyšší než u magisterského studia. Zde je 
větší důraz kladen na teoretickou výuku 
a práci na výzkumných, tvůrčích a umělec-
kých projektech.

Provozujete i vlastní fakultní komunikač-
ní agenturu, kde mají studenti možnost 
vyzkoušet si svou budoucí práci...

Komunikační agentura je předmět, který má 
vysloveně praktický charakter a navazují na něj 
předměty teoretické. Mezi nejznámější akce, na 
nichž se agentura podílí, patří Literární květen, 
Miss Academia, zlínský Majáles a jiné projekty 
zaměřené např. na propagaci fakulty a univerzity.

Jaké jsou plány fakulty pro nejbližší 
období? 
Mezi nejbližší cíle patří příprava podkladů 
k akreditaci doktorského studijního programu 
a rozšiřování výuky v anglickém jazyce. Přiroze-
ně chceme, aby po našich absolventech byla 
stále větší poptávka na českém i evropském 
pracovním trhu. 

is

Foto: archiv redakce

1 2

3

1)  Tajemník hospodářské komory Vladimír Šiška si myslí, 
že nedílnou součástí cestovního ruchu je bezpečnost 
a každý turista se v dnešní době rozhoduje i podle 
toho, kde má pocit bezpečí.

2)  Přáním Policie ČR je, aby turisté vnímali Českou 
republiku nejen jako krásné místo, ale i jako bezpečné 
místo, kde jsou jim v případě potřeby ze strany 
Policie ČR poskytnuty služby na evropské úrovni. Na 
snímku Radek Galaš (uprostřed) z Kanceláře podpory 
kvality Policejního prezidia a Petr Duben z Policie ČR 
(vpravo). 

3)  Účastníci druhého semestru projektu TourismEduca, 
který bylo možno absolvovat i s využitím moderních 
informačních technologií (e-learning). 
Foto: Jan Martinec.



str. 48 leden 07 str. 49 leden 07

Člen Asociace pro poradenství v podnikání
Člen Hospodářské komory v Praze

Společnost CS-PROJECT působí úspěšně na českém poradenském trhu již od roku 1990. V současné době má firma 12 stálých zaměstnanců 
a spolupracuje s celou řadou externích poradců a lektorů, specialistů ve svých oborech. Od svého založení firma úspěšně vyřešila desítky 
projektů ke spokojenosti zákazníků. K nejčastějším projektům patří především návrhy a řešení nových strategií (krizových i rozvojových), 
návrhy řízení procesních a organizačních změn a změn  ekonomického řízení podniků (studie proveditelnosti), které jsou stále stěžejní 
pro přizpůsobení se podniků novým tržním podmínkám. 

Jako další potřeby trhu a našich klientů se ukázaly projekty zaměřené na zavádění finančního řízení podniků, celkové řízení kvality (TQM a ISO normy) 
a rozvoj lidských zdrojů včetně ucelených manažerských vzdělávacích programů navazujících na řešené projekty. 
Dynamický vývoj zaznamenala také skupina Integrovaných dopravních systémů, která řeší řadu specializovaných úkolů zaměřených na rozvoj IDS v České 
republice a intenzivně spolupracuje na řadě úkolů s krajskými, regionální i místní samosprávou a jejich orgány, včetně Ministerstva dopravy ČR.
Doménou firmy však zůstává klasické manažerské poradenství. Objektivita, nezávislost a neutralita, to jsou základní atributy, proč si naši zákazníci nají-
mají externí poradenskou společnost. Naši konzultanti uplatňují objektivní pohled na problémy a situace ZVENKU, jsou nezávislí a neutrální vzhledem k vnitřnímu 
prostředí podniku. Konzultanti CS–PROJECT přinášejí do řešení expertní znalosti z řízení a chování ostatních podniků a institucí a to v tuzemsku, nebo zahraničí. 
Základní filozofií je systémový přístup opírající se o specifické teoretické znalosti a praktické zkušenosti. Za jeden z našich nejúspěšnějších stávajících produktů sami 
považujeme zavádění systémů řízení výkonnosti podniku (SŘVS). Jedná se o komplexní a vysoce systémový produkt založený na principu Balanced Scorecard, 
jež je však na základě našich bohatých zkušeností upraven pro specifika českého trhu a vždy uzpůsobován konkrétním podmínkám klienta.
V průběhu let získala firma řadu certifikátů a stala se členem významných profesních sdružení a organizací. CS-PROJECT je akreditovaným členem Asociace pro 
poradenství v podnikání, členem Hospodářské komory v Praze. Již potřetí jsme obhájili certifikát jakosti ISO 9001.
Ředitel společnosti je přidruženým členem britského Institute of Management Consultants a také sami konzultanti firmy jsou držiteli řady diplomů a certifikátů. 
K rozvoji teoretických znalostí našich pracovníků výrazně přispívá lektorská činnost v programech Master of Business Administration na Masarykově ústavu vyšších 
studií na ČVUT. 
Mezi naše významné klienty paří např. Dopravní podnik hl.m.Prahy, Východočeská energetika, Český Telecom, Tabák Kutná Hora, Liberecký kraj, Pražská energe-
tika, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Bude nám potěšením, budeme-li moci přispět svými znalostmi k vyřešení Vašich problémů
CS-PROJECT spol. s r.o

CS_project_inz.indd 1 21.12.2006 21:16:20

Projekt Institut trhu práce 
zahájen v Ústeckém 
a Moravskoslezském kraji

TRH PRÁCE TRH PRÁCE

Projekt ITP byl koncem roku představen hned ve dvou krajích 
České republiky, které se potýkají s nejvyšší nezaměstnaností

Konference k projektu ITP proběhla v Ústí 
nad Labem koncem loňského roku. Zá-
měrem bylo představení projektu a jeho 
cílů partnerům, a zejména pak významným 
subjektům regionálního trhu práce. „Chtěli 
jsme seznámit posluchače s projektem 
a připravit půdu pro budoucí spolupráci 
nositele a partnerů projektu s relevantními 
subjekty v kraji za účelem naplnění cílů pro-
jektu,“ říká Michaela Petrušková, vedoucí 
pracoviště ITP v Ústí nad Labem. „Účast 
a složení hostů na konferenci předčily naše 
očekávání. Rovnoměrně zastoupeny byly 
všechny významné subjekty místního trhu 
práce. Vysoká a různorodá účast včetně 
zástupců Rady pro rozvoj lidských zdro-
jů, Regionální komory odborových svazů, 
Hospodářské a sociální rady Mostecka 
atp. svědčí o velkém zájmu o problematiku 
řešení nezaměstnanosti v kraji. Celkem se 
konference účastnilo více než sto hostů,“ 
pokračuje Petrušková. 

V Ústeckém kraji je podle statistik zaměst-
nanosti MPSV ČR asi 57 170 uchazečů 
o práci. Míra nezaměstnanosti se pohybuje 
od 9 % v okresu Litoměřice do 19 % v okre-
su Most. 

Zájem o konferenci k ITP tedy projevili zástupci 
úřadů práce, magistrátů a městských úřadů, 
zástupci zaměstnavatelů v kraji i představitelé 
vzdělávacích institucí a další.

„Ráda bych zdůraznila vysokou společenskou 
hodnotu setkání na podobné úrovni. Veřejnost 
a především subjekty místního trhu práce za-
čaly vnímat přítomnost projektu ITP a zajímat 
se o něj. Konference měla také velký význam 
pro vlastní zaměstnance pracovišť ITP. Věřím, 
že projekt se pro ně díky ní stal „hmatatel-
nějším“. A v neposlední řadě mělo setkání 
význam také pro zástupce úřadů práce, které 
vstupují do projektu a navazujeme s nimi úz-
kou spolupráci,“ uzavírá Michaela Petrušková.

Prezentace v Moravskoslezském kraji proběhla 
v rámci konference o vzdělávání, které je 
věnován následující článek. První zkušenosti 
s realizací projektu ITP jako konkrétního příkla-
du rozvoje lidských zdrojů uvedl ve svém vy-
stoupení Petr Czekaj, vedoucí pracoviště ITP 
v Moravskoslezském kraji. Ve svém vystoupení 
popsal zdroje financování projektu, jeho cíle 
a obsah. Zdůraznil dále úlohu Ministerstva 
práce a sociálních věcí ČR jako konečného 
příjemce, Hospodářské komory ČR a Ná-
rodního vzdělávacího fondu jako partnerů. 
„Realizace projektu je ve své první části a další 
postup bude zajišťován v úzké součinnosti 
s úřady práce a dalšími partnerskými instituce-
mi a podniky,“ zdůraznil Petr Czekaj. 

Josef Jünger, rektor Vysoké školy pod-
nikání v Ostravě a také aktivní člen redakční 
rady časopisu Komora.cz, mimo jiné podtrhl 
význam a roli Institutu trhu práce v kultivaci 
poptávky po práci reprezentované potřeb-
nými profesemi a zároveň kultivaci nabídky 
vyjádřené povoláním lidí vstupujících na trh 
práce. „Mezi těmito dvěma stranami musí být 
rovnováha,“ zdůraznil.

Zdeněk Karásek, ředitel společnosti RPIC-
-ViP, charakterizoval projekt Institut trhu práce 
jako vítaný nástroj umožňující posílit regionál-
ní spolupráci a využívat nové informace při 
přípravě projektů.

Jaroslava Šubrtová

Foto: archiv redakce

Konference na 
Černé louce 
podpořila ITP

Souběžně s výstavou „Učeň – Středoškolák 
– Vysokoškolák“ se v kongresovém centru 
Výstaviště Černá louka v Ostravě konala 
pod záštitou hejtmana Moravskoslezského 
kraje Evžena Tošenovského a prezidenta 
Hospodářské komory ČR Jaromíra Drábka 
krajská konference ke vzdělávání a odbor-
nému školství. Zúčastnilo se jí více než 250 
odborníků z mnoha souvisejících oblastí od 
školství po podnikání, a proto se zároveň 
stala vhodnou příležitostí představit projekt 
Institut trhu práce, který je v Moravskoslez-
ském kraji pilotně ověřován, širší veřejnosti.

Podporujme to, co potřebujeme

Moravskoslezský kraj, kde je sekundární 
sektor velmi rozvinutý, vykazuje silnou 
poptávku především po profesích ze 
strojírenství, stavebnictví, elektrotechniky 
apod., přičemž se tento problém samozřej-
mě projevuje i v mnoha jiných oblastech 
České republiky. V tomto světle se jako 
nejzásadnější jeví role vzdělávání, což ve 
svém projevu zdůraznil také Pavel Bartoš, 
předseda Krajské hospodářské komory 
v Ostravě a místopředseda HK ČR. 

„V Moravskoslezském kraji například mírně 
klesá absolutní počet nezaměstnaných, ale 
na druhé straně se zvyšuje počet neobsaze-
ných volných míst, což je stav, na který mu-
síme reagovat,“ řekl Bartoš. Mezi prostředky, 
které by mohly situaci změnit, zařadil zvýšení 
motivace lidí, lepší řízení procesu přípravy 
zaměstnanců či tlak na ty, kteří nepracují, 
ačkoliv pracovat mohou. „Neměli bychom se 
bát podporovat to, co potřebujeme, napří-
klad učňovské školství,“ doplnil Bartoš.

(pokračování na straně 49)

Co chtějí zaměstnavatelé
Výsledky průzkumu v Moravskoslezském kraji v r. 2006

Cílem průzkumu, který proběhl v Moravskoslezském kraji v loňském 
roce v rámci projektu EQUAL „Kompetence pro trh práce“, bylo zjistit 
současné požadavky firem na lidské zdroje v kraji.*

Z výsledků průzkumu vybíráme:
S tazateli spolupracovali zástupci z více než 1330 
firem z okresů Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový 
Jičín, Opava a Ostrava-město, které zaměstnávají 
kolem 148 840 pracovníků. 

Nejvíce osob, podle průzkumu, je zaměstnáno v kraji 
ve zpracovatelském průmyslu, dále v těžebním prů-
myslu, stavebnictví, v dopravě a ve spojích. Nejméně 
pak v oblasti vzdělávání a zdravotnictví. Přitom nej-
vyšší počet nových zaměstnanců byl přijat v posled-
ním roce právě v sektoru vzdělávání a zdravotnictví 
a dále v těžebním průmyslu.

Více než polovina všech respondentů se však v mi-
nulých 12 měsících potýkala s problémem hledání 
vhodných zaměstnanců. V Moravskoslezském 
kraji na trhu práce chybějí podle „top 10“ profese: 
seřizovači a obsluha obráběcích strojů, svářeči, 
řezači plamenem a páječi, nástrojaři, kovomodeláři, 
kovodělníci, zámečníci, zedníci, kameníci, omítkáři, 
projektanti a konstruktéři strojních zařízení, strojní 
inženýři, instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci, 
klempíři, projektanti a analytici výpočetních systémů, 

stavební technici, projektanti elektrotechnických 
zařízení, elektroinženýři a strojírenští technici. U všech 
uvedených profesí respondenti uvedli nedostatek 
uchazečů na trhu práce.

31 % oslovených představitelů firem očekává 
v následujícím roce nárůst počtu zaměstnanců 
zejména: 
-  informační technologie (48 % resp. v sektoru),
- stavebnictví (34 % resp. v sektoru),
-  zpracovatelský průmysl (33 % resp. v sektoru).

7 % podniků očekává pokles počtu 
zaměstnanců:
- těžební průmysl (29 % resp. v sektoru),
- zemědělství a lesnictví (21 % resp. v sektoru).

Více než 10 % všech respondentů zvažuje přijetí 
zahraničních zaměstnanců. Nejvíce v sektorech 
vzdělávání a zdravotnictví a IT a výzkumu.

*  Průzkum realizoval: RPIC-ViP, s. r. o., www.rza.cz.

JŠ

INZERCE

(pokračování ze strany 48)

Vzdělávat pracovníky 
i podnikatele

Hospodářskou komoru ČR jako 
zaměstnavatelskou instituci zmínil 
její tajemník Vladimír Šiška, jenž 
jako možné kroky k řešení situace 
označil organizování vzdělávacích 
činností vedoucích k získání zna-
lostí korespondujících s potřeba-
mi zaměstnavatelů. „Kvalifikovaný 
pracovník je pro firmu zdrojem 
prosperity, stejně tak důležité je 
ovšem i vzdělávání podnikatelů, 
kteří svými dostatečnými odbor-
nými znalostmi vlastně chrání 
samotného spotřebitele,“ uvedl 
ve svém vystoupení. 

Na konferenci předneslo své 
příspěvky mnoho dalších od-
borníků z Moravskoslezského 
kraje i z celé republiky. Hlav-
ním výsledkem celé akce, kde 
byla naznačena problematika 
zaměstnanosti v celé své šíři, 
je zejména důraz na nutnost 
provázanosti vzdělávání a trhu 
práce a potřeba kooperace 
participujících institucí z více 
oblastí. Institut trhu práce je 
tedy v této souvislosti platfor-
mou více než vítanou.

Zdeněk Fischer, Miloš Smutek,

Institut trhu práce, 

Moravskoslezský kraj

Účast a složení hostů na konferenci předčily očekávání. 

Rovnoměrně zastoupeny byly všechny významné 

subjekty místního trhu práce.

Svými odbornými příspěvky se prezentovali náměst-

kyně hejtmana Jaroslava Wenigerová, vedoucí ITP 

v kraji Petr Czekaj, předseda KHK Moravskoslez-

ského kraje a místopředseda HK ČR Pavel Bartoš, 

tajemník HK ČR Vladimír Šiška (zleva).

Foto: Ablestock
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PhDr. Miloslav Vlk je historik umění a pů-
sobí jako viceprezident sdružení pro umě-
lecká řemesla Rudolfinea, živnostenského 
společenstva začleněného v Hospodářské 
komoře České republiky.
 
Mgr. Karel Urban, absolvent loutkářství 
DAMU, působí na Střední uměleckoprů-
myslové škole jako vedoucí oboru Tvorba 
hraček a na Vyšší odborné škole umělecko-
průmyslové oboru Design hracích objektů. 

ŘEMESLAŘEMESLA

Hračky 
ve škole

Příprava žáků na výrobu dřevěných hra-
ček, které dones neztratily na své atrak-
tivitě, již patří k dlouhé historii žižkovské 
školy. Kdy to všechno začalo?
Škola byla založena v roce 1921 jako Státní 
odborná škola pro zpracování dřeva a první 
frekventanti skládali maturitní zkoušku v roce 
1923. Náš obor, tedy Tvorba hraček a de-
korativních předmětů, vznikl však až o třicet 
let později. Oddělení bylo otevřeno zásluhou 
akademického malíře Viktora Fixla. První 
vyškolení hračkáři maturovali již jako absolventi 
Průmyslové školy bytové tvorby, neboť škola 
změnila název. Profesor Fixl oddělení sám vedl 
prvních dvacet let a za tu dobu se „hračka“ 
stala výraznou součástí činnosti celé školy. 
Program, ale hlavně výsledky studentů a jejich 
další uplatnění byly vzorem pro ostatní. Při 
vzniku podobných oborů na jiných umělec-
koprůmyslových školách (Brno, Uherské 
Hradiště, Kremnica) konzultovali noví kolegové 
zkušenosti na našem oddělení. Vlastní tvorba 
Viktora Fixla a jeho pedagogická činnost kladly 
hlavní důraz na výuku a výchovu dětí při hře. 
Známé jsou jeho skládačky a naučné panely 
pro předškolní výchovu. Spolupracoval s pe-
dagogy a pediatry, a povýšil tak tvorbu hraček 
na multidisciplinární obor. 

Můžete srovnat výrobu dřevěných hraček 
z doby prvních absolventů školy v jejích 
počátcích se současnými trendy? Jaké 
má tradiční hračka postavení dnes u nás 
i v zahraničí?
Je těžké srovnávat průmyslovou produkci 
hraček padesátých let minulého století, ale 
i studentské práce z té doby s dneškem. 
Tvorba výtvarníků nebyla příliš omezována 
normami a ani požadavky na bezpečnost vý-
robků, zato byla určována ideově a ekonomic-

ky. Míra stylizace a design vždy odpovídají své 
době. Za padesát let se úplně změnily výrobní 
technologie a materiály pro povrchové úpravy 
hraček. O dnešním postavení klasických 
dřevěných hraček na trhu vypovídají nejlépe 
prodejny a galerie v turistických centrech. Rep-
liky lidových hraček i moderní dřevěné hračky 
současných designérů jdou určitě dobře na 
odbyt. Chápeme-li dřevo jako tradiční materiál 
a jeho zpracování jako hračkářské řemeslo, 
pak má současná dřevěná hračka zcela výluč-
né postavení, neboť i u nás začíná převažovat 
virtuální svět počítačové tvorby pro děti. Při 
dodržování příslušných norem nutných při 
certifikaci výrobků je proto dřevěná hračka pro 
rozvoj dětské fantazie ještě důležitější než dřív. 
Potvrzuje mi to hlavně zájem návštěvníků i stu-
dentů z vyspělých zemí na našem oddělení.

V oboru hraček získala vaše škola vavříny 
i na mezinárodním poli. Jaké byly její 
největší úspěchy v cizině?
Veliký mezinárodní úspěch zaznamenal náš 
obor krátce po svém založení. Díky osobnímu 

zájmu profesora Fixla se naši studenti podí-
leli na přípravě expozice v Československém 
pavilonu na proslulé Světové výstavě EXPO 58 
v Bruselu. Expozice českých hraček a loutek, 
jejímž autorem byl Jiří Trnka, vzbudila velkou 
pozornost. Proto byl Trnka pověřen přípravou 
reprezentace na další světové výstavě EXPO 
67 v Montrealu a znovu přizval ke spolupráci 
studenty našeho oddělení. Úspěch se opakoval 
a na obě expozice se dodnes s obdivem vzpo-
míná. O rok později cestoval do Montrealu můj 
pozdější kolega Jan Vaněk, který při repríze vý-
stavy předváděl výrobu hraček. Za posledních 
patnáct let roste zájem o naši práci v zemích 
západní Evropy, ale také v Koreji a v Japonsku. 
Studenti jsou zapojeni do celosvětových projek-
tů a výměnných stáží. Pravidelně vystavujeme 
jejich práce v Berlíně a ve Stockholmu. Osobně 
se studenti účastní vánočních výstav a prodej-
ních trhů ve Francii. V současné době dokonce 
navrhují kolekci hraček pro malosériovou výro-
bu na žádost nejmenované japonské agentury. 
Vzdálenosti se zkracují a věříme, že zahraniční 
úspěchy budou dále pokračovat.

Jaká je odborná příprava studenta a co je 
hlavním cílem tohoto oboru dnes?
V současnosti se naše oddělení zaměřilo na 
tvorbu pro děti v nejširším slova smyslu. Byl 
proto založen další obor pod názvem Design 
herních předmětů. Jde o pomaturitní studium 
na Vyšší odborné škole uměleckých řemesel. 
Zde studují nejen naši absolventi, ale také 
maturanti z ostatních výtvarných škol. Tímto 
rozšířením oboru jsme schopni realizovat 
větší společenské zakázky pro obecní úřady 
či mateřské školky. V 1. a 2. ročníku studia 
získávají studenti základní řemeslné dovednos-
ti a všeobecné znalosti (základy návrhářství, 
práce se dřevem a textilem). Od 3. roční-
ku již realizují vlastní návrhy jednoduchých 
dřevěných hraček. Každoročně probíhají na 
škole klauzurní práce jako veřejná prezentace 
výsledků našich žáků. Studenti zde musí pro-
kázat samostatnost při navrhování a realizaci 
zadaných úkolů odpovídajících jejich věku. Po 
čtyřech letech ti úspěšní absolvují obhajobou 
maturitní práce. Jde o realizaci větších herních 
objektů, interiérových souborů nebo hraček 
navrhovaných na vybraná témata. Studenti 
VOŠ realizují konkrétní zakázky do interiérů 
i zahrad pro mateřská centra a školky až po 
certifikaci hotových objektů. 

Hračka je ve svém výsledku jedinečnou 
syntézou nápadu, estetického cítění 
a poctivé rukodělné práce. Dočkají se díla 
vašich žáků své realizace, nebo zůstanou 
jen jejich školní prací?
Já a můj kolega Jaromír Krýže známe detailně 
problematiku výrobců dřevěných i textilních hra-
ček. Před nástupem do školy jsme oba pracovali 
ve vývojovém středisku bývalých národních 
podniků Tofa a Hamiro. Práce designéra a vý-
vojáře je ze strany výroby tak silně ovlivňována, 
že téměř mizí prostor pro individuální výtvarnou 
činnost. Studenty seznamujeme s touto realitou, 
ale záměrně je tím odrazovat nechceme. Ve 
3. ročníku je jedním z témat inovace stávajícího 
výrobku konkrétního výrobního podniku. Spolu-
pracujeme s významnými firmami (Jas, Abakus). 
Žáci dostanou katalog výrobce a součástky, ze 
kterých jsou hračky montovány. Některými změ-
nami výrobních operací a dílčím doplňováním 
o nové součástky již vzniklo několik původních 

hraček. Hlavně však podporujeme volnou tvorbu 
našich studentů. Povedené a žádané originály 
autorských hraček jsme schopni realizovat v ma-
lých sériích jako vedlejší hospodářskou činnost 
našeho oddělení. 

Co dnes přitahuje studenty na tomto obo-
ru a jaké je jejich další uplatnění?
Určitě to není obvyklé, ale na našem oddělení 
působí již třetí generace jeho přímých absol-
ventů. Tím je zachována jednotná linie tvorby 
hraček, která reaguje na soudobý design. Tudíž 
předpokládám, že dnešní uchazeči přicházejí 
s podobnými představami jako mí profesoři 
v padesátých, já v sedmdesátých a mladší ko-
legové v devadesátých letech minulého století. 
Tvorba pro děti je určitě činnost optimistická, 
pestrá a potřebná. To, že se vlastní ideje vzápětí 
realizují, skýtá autorovi uspokojení. Velkou 
radostí je také testování vlastních výrobků při 
dětských hrách. Silnou motivací je i získávání 
manuální zručnosti pro práci s materiálem. Kolik 
sedmnáctiletých slečen v Evropě umí soustružit 
dřevo? Kolik rodičů je schopno poskytnout 
dětem správnou a kultivovanou hračku? Díky 
tradičnímu řemeslu však zaujímají absolventi-
-hračkáři velmi zajímavé postavení. Jejich 
uplatnění je podobné jako u jiných našich ab-
solventů: zhruba polovina pokračuje ve studiu 
na vysokých školách, část nabízí své návrhy 
zavedeným výrobcům hraček, někteří založí 
vlastní živnost. Nemáme sice zprávy o všech 
absolventech, ale vzhledem k tomu, že náš 
obor jich opouští asi osm každý rok, myslím si, 
že s uplatněním nemají problémy.
Děkuji za rozhovor.

Miloslav Vlk

Foto: archiv K. Urbana

Dřevěná hračka má v českých zemích staletou tradici. Její výroba byla 
v 19. století soustředěna do venkovského prostředí. Po první světové válce 
zaujala významné výtvarníky, např. V. Špálu, V. H. Brunnera, M. Podhajskou. 
Později se jí začala zabývat také uměleckoprůmyslová škola v Praze na Žižkově, 
kde se tomuto oboru více než půl století věnují studenti v samostatném oboru, 
který si zde za dobu své existence vybudoval významné postavení. Duší celého 
odvětví je Karel Urban, kterého jsme vyzpovídali přímo ve škole.
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Zlevněné vstupenky, ubytování, zájezd: 
Tel. 545 176 159 - 60, Tel./Fax 545 176 159
www.expocs.cz • info@expocs.cz

a obsáhlý svět řemesla:

dílenská technika, vybavení kanceláře, 

životní styl, bydlení, umělecké řemeslo.

8.–14. března 2007
Nové výstaviště Mnichov

denně od 10  do 18 hodin

pátek a sobota od 10  do 20 hodin

www.ihm.de

Vidět, vyzkoušet, koupit – 

MEZINÁRODNÍ VELETRH 

ŘEMESEL zaujme vyjímečně 

rozsáhlou nabídkou, která 

představuje fascinující zážitek 

pro řemeslníky. 

Jako profesionál se můžete 

obsáhle informovat o nové 

výrobní a obráběcí technice, 

materiálech, nářadí, vývoji 

a trendech. 

Jako privátní návštěvník 

objevíte na veletrhu vše, co činí 

život hezčím a příjemnějším – 

od plánování a stavění, přes 

moderní bytový design, módu, 

šperky, doplňky až po vše pro 

zahradu na doprovodné akci 

Garten Mnichov. Objevte 

rozmanitost řemesla! 

PES TRÝ

MEZINÁRODNÍ 
VELETRH ŘEMESEL

VELETRHY VELETRHY

Významné evropské veletrhy I. H. M. – Mezinárodní veletrh 
řemesel, Garten – prodejní výstava pro zahrádkáře a nově 
veletrh zaměřený na zpracování kovů se uskuteční v březnu 
2007 v Mnichově.

Mezinárodní veletrh řemesel I. H. M., jehož 59. ročník se koná 8. až 14. 
března, má tradičně největší počet oficiálních účastí ze všech němec-
kých veletrhů. Loni se I. H. M. zúčastnilo 1120 vystavovatelů a 206 tisíc 
návštěvníků. Počty návštěvníků i vystavovatelů stále rostou. Díky nové 
koncepci, která rozdělila uspořádání na oblast profesionální a soukro-
mou, loni vzrostl počet návštěvníků o 14 %.

Veletrhy s potenciálem

Letos přijedou vystavovatelé z 29 zemí. Hrubá výstavní plocha činí 77 
tisíc m2. Mezinárodní veletrh řemesel zaujme haly A1 až A4 (část Privat) 
a haly B4 až B6 (část Profi). Oblast Privat je dál členěna podle oborů, 
například v hale A3 se představí cukráři a řezníci, v hale A4, nazvané 
Myslete barevně, malíři a lakýrníci. Oblast Profi se dále dělí na části 
Technika a Kancelář. Zvláštností v oblasti Profi je Autoschau v hale B6 
s tematikou dopravy a vozového parku se zvláštním zaměřením na 
kabriolety. Stranou nezůstane problematika leasingu, alternativních po-
honných hmot či autopříslušenství. V halách A5 a A6 se koná Zahrada 
Mnichov – semeniště nápadů nejen pro jarní zahradu. Dostanete se 
na ni se vstupenkou na I. H. M. Nový veletrh pro kovoobrábění zaujme 
haly B0 až B3. Konat se bude 7. až 10. března. Vstup na tento veletrh 
je možný se zvláštní vstupenkou, která zahrnuje i přístup na veletrhy 
I. H. M. a Garten.

Součástí odborných veletrhů je řada doprovodných akcí, například pře-
dávání cen mladým talentům v oblasti avantgardních šperků či nových 
modelů užitého umění. Součástí rámcových programů je i vzdělávací 
park. „Pro stále více firem je lákavé prezentovat se ne pomocí těžkých 
strojů, ale pomocí laptopu a internetu,“ uvedl Franz Reisbeck, generální 
ředitel GHM - společnosti pro veletrhy řemesel (Gessellschaft für Hand-
werkmessen mbH), jež má na poli výstavnictví více než padesátiletou 
zkušenost.

I. H. M – vaše brána ke světovým trhům

Česká republika se v březnu zúčastní veletrhu I. H. M. pod záštitou 
ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) již pojedenácté. Každoroč-

ně prezentuje své výrobky 50 až 70 českých vystavovatelů, celkem 
vystavovalo v Mnichově na I. H. M. od roku 1994 více než 500 drob-
ných řemeslníků. Pro malé a střední podniky má účast mimořádně 
velký význam.

Mnichovské veletrhy bývají nejvýznamnější prezentací českých firem, 
uzavírají se tam kontrakty s celým světem.

Podnikatelé měli nárok na státní příspěvek na pronájem výstavní plochy 
ve výši až 75 tisíc Kč, pokud podali na MPO přihlášku nejpozději dva 
měsíce před zahájením veletrhu.

Text a foto: Táňa Švrčková

Dotace MPO pokryje podnikatelům přibližně čtvrtinu až třetinu nákladů za účast. 

Dopravu, ubytování, zbudování stánku a podobné výdaje si hradí sami.

NABÍZÍME PŘEHLED NĚKTERÝCH 
AKTUÁLNÍCH ČLENSKÝCH 
VELETRHŮ A VÝSTAV, KTERÉ 
POŘÁDÁ SOVA ČR od 26. 1. 
do 18. 2. 2007.

TOURISM EXPO
26.1.–28.1. Olomouc 
– Výstaviště Flora
Výstava služeb cestovního ruchu 
a využití volného času
E-mail: info@flora-ol.cz 
http://www.flora-ol.cz

BYDLENÍ
1. 2.–4. 2. Praha – Výstaviště 
Holešovice
13. ročník specializované 
výstavy nových 
možností bydlení
E-mail: krapova@mip.cz 
http://www.mip.cz 

OKNA – DVEŘE – SCHODY 
1. 2.–4. 2. Praha – Výstaviště 
Holešovice
8. specializovaná výstava 
oken, dveří, schodů 
a schodišť, jejich doplňků, 
součástí a stavebních prvků
E-mail: m.smatova@incheba.cz 
http://www.oknadvereschody.cz 

PRAGOINTERIER 
NEW DESIGN
1. 2.–4. 2. Praha – Výstaviště 
Holešovice
17. mezinárodní veletrh nábytku, 
podlahovin, bytového textilu, 
svítidel a doplňků
E-mail: m.wohlrabova@incheba.cz 
http://www.pragointerier.cz 

PRAGOTHERM
1. 2.–4. 2. Praha – Výstaviště 
Holešovice
34. veletrh energetiky, vytápění, 
sanitární techniky, úspor energie, 
technického zařízení budov, 
izolací a ekologie
E-mail: therm@incheba.cz 
http://www.pragotherm.cz 

MÓDA PRAHA – JARO
7. 2.–9. 2. Praha – Výstaviště 
Holešovice
7. mezinárodní veletrh módy
E-mail: moda@incheba.cz 
http://www.modapraha.cz 

PRAGOOFFICE
8. 2.–10. 2. Praha – Výstaviště 
Holešovice
Veletrh kancelářského 
nábytku a vybavení
E-mail: m.wohlrabova@incheba.cz 
http://www.incheba.cz/pragooffice 

KABO
13. 2.–15. 2. Brno – Výstaviště
29. mezinárodní veletrh obuvi 
a koženého zboží 
E-mail: kabo@bvv.cz 
http://www.bvv.cz/kabo 

STYL
13. 2.–15. 2. Brno – Výstaviště
29. mezinárodní veletrh 
módy a textilií
E-mail: styl@bvv.cz 
http://www.bvv.cz/styl 

COSMETICS
14. 2.–15. 2. Brno – Výstaviště
Mezinárodní veletrh kosmetiky
E-mail: cosmetics@bvv.cz 
http://www.bvv.cz/cosmetics 

STAVBA OSTRAVA
14. 2.–17. 2. Ostrava – Výstaviš-
tě Černá louka
16. pokračování stavební výstavy
E-mail: vijackova@cerna-louka.cz 
http://www.cerna-louka.cz 

APETIT PRAHA
15. 2.–18. 2. Praha – Výstaviště 
Holešovice
1. ročník gastronomického 
veletrhu 
E-mail: m.smatova@incheba.cz 
http://www.apetit-praha.cz 

HOLIDAY WORLD
15. 2.–18. 2. Praha – Výstaviště 
Holešovice
16. středoevropský veletrh ces-
tovního ruchu
E-mail: triumf@triumf.cz 
http://www.holidayworld.cz 

Břetislav Fabián,

ředitel úřadu SOVA ČR

Rozhýbejte 
své obchody
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Má v Čechách luxus šanci?

Umíme vlastně degustovat? 

La Degustation Bohême Bourgeoise – první 
degustační restaurace v Čechách. Ve světě 
je to už zcela běžný jev. Naše země však 
v oblasti gastronomie za ostatními stále lehce 
pokulhává. Čtyřicet let komunismu nechvalně 
ovlivňuje i českou kuchyni. Tradice vymizela, 
jako tradiční menu se obvykle vnímá na-
nejvýš tak oblíbená svíčková nebo guláš se 
šesti. A do toho v Praze přichází degustační 
restaurace s nabídkou nejen pro gurmány, ale 
i náhodné návštěvníky, kteří jsou i večer v res-
tauraci schopni vnímat jako kulturní zážitek. 
Otázkou je, co od takové návštěvy očekávají, 
a především, kolik jsou ochotni do kulinářské-
ho skvostu investovat. 

Tomáš Karpíšek je spolumajitelem nové 
restaurace, která přichází na český trh s na-
bídkou degustačního menu s prvky české 
i mezinárodní kuchyně. Vyučený kuchař získal 
zkušenosti v prestižních zahraničních restau-
racích, studoval management v Insbrucku 
a po svém návratu spoluzaložil v Čechách 
síť oblíbených restaurací Ambiente. Spolu 
s kolegou vlastní ochrannou známku Ambiente 
a formou franchisingu poskytují licenci všem 
těmto restauracím. 

Cena za zázrak

Interiér restaurace je velice zajímavý. Navíc 
kolem 17. hodiny, kdy se v La Degustation 
Bohême Bourgeoise otevírá, dostává ná-
vštěvník patřičně naservírovaný i další zážitek. 
Magickou hru světel. Venku se stmívá a po 
rozsvícení svící na zdi dopadá přímo na čtyři 
talíře prostřeného stolu světlo. I tak je ale 
dobře vidět na cenu, za jakou si jednotlivá 
menu můžete dopřát. Každé menu se skládá 
z dvanácti chodů. Pokrm, který si vychutnáte 
dvěma až třemi sousty, se podává na velkých 
bílých talířích a je dokonale upravený. Malé, 
skvostně vyvedené výtvarné dílo.
První menu, La Degustation Bohême Bourge-
oise, je velmi nápadité a zdejší kuchaři je pod 
vedením šéfkuchaře Fernanda Davida Diaze 
připravují nejmodernějšími kuchařskými techni-
kami. David prošel školou moderních extrava-
gantních kuchyní. Pokrmy, které v rámci menu 
připravuje, obsahují nejdražší suroviny. 

Nejvyšší hodnotou je služba

„Vyčíslit náklady, za které jsme pořídili jednot-
livá menu, a srovnat je s hodnotou finálního 
produktu, je u tohoto typu podniku obtížné,“ 
říká Tomáš Karpíšek. „Jsme na začátku, naším 
cílem je uvést do provozu restauraci v nejvyš-
ší možné kvalitě. Samozřejmě, že už máme 
připravené jisté kalkulace. Je to však stále 
ještě jedna z věcí, které dosud zkoumáme. 
Až po několika měsících provozu budeme 
vědět, jak jsme se dostali na surovinovou 
náročnost prodejní ceny. Chceme-li, aby náš 

projekt začal fungovat ekonomicky, víme, 
že se nejprve musíme dopracovat k jistému 
standardu. Jednu věc vám ale už dnes mohu 
říci s určitostí. Konečná cena všech tří menu 
se ještě změní. Domnívám se, že bude vyšší. 
Uvažujeme dokonce o tom, zda nebudou 
mít všechna tři naše nabízená menu nakonec 
jednotnou cenu.“
V případě luxusu, jaký restaurace nabízí, nepo-
chybně není v hodnotě nabízených degus-
tačních menu určující cena surovin. Jak sám 
majitel restaurace tvrdí, nejdůležitější je tady 
služba. Host nepřichází proto, aby si koupil sto 
gramů masa. Jde za zážitkem, za mimořád-
nou chutí. Devadesát procent hodnoty, kterou 
dostává, je práce, kterou zaměstnanci restau-
race věnují přípravě pokrmů, obsluze a péči 
o hosta. Je těžké tuto hodnotu kalkulovat 
nějakým násobkem marže. 

V první řadě jde o chuť

Sebelepší kuchařský postup nenahradí kvalitní 
suroviny. V této restauraci je proto získávají 
z biofarem, od soukromých pěstitelů z Podkr-
konoší nebo jižních Čech. Dodávky jim zajišťuje 
několik nadšenců, kteří se zabývají bioprodukty. 
Dovážejí maso, zeleninu i bylinky. Pro dovoz ze 
zahraničí zase využívají dostupných distribuč-
ních sítí, kvalitní suroviny dovážejí z celého 
světa. Menu jsou velmi malá – zdejší kuchaři 
jsou proto schopni připravit 36 miniaturních 
porcí třeba z pouhých dvou kilogramů masa. 
A ještě něčím je degustační restaurace typická. 
Nabídka jejích pokrmů se denně mění. Přesně 
podle stávající nabídky nejkvalitnějších surovin. 
Ani rozdělení služeb tady není typické, to 
znamená dvě směny a krátký a dlouhý týden. 
V La Degustation pracuje pouze jedna směna 
kuchařů, jeden den v týdnu mají volno. Šéfku-
chař ráno přijde a věnuje se přípravě a vývoji 
jednotlivých chodů. Určí, jaká bude konečná 
podoba menu a jakým způsobem se budou 
podávat. Přijede-li například ráno dodavatel 
s nabídkou zcela čerstvého chřestu, případně 
jiné sezonní zeleniny, můžete se spolehnout 
na to, že v hlavě šéfkuchaře už se začíná rodit 
nová podoba nabízeného menu. Přesně podle 

Očekáváme zážitek. Má být zvláštní, neopakovatelný, jedním slovem: mimořádný. Takový, 
jaký si obvykle dopřejeme v divadle nebo na koncertu sezony. Stejně strhující ale může být 
i návštěva restaurace. 

možností, jaké nabízené suroviny skýtají.  
Významnou součástí degustačního menu je 
samozřejmě i pestrá nabídka vín. Moravská, 
francouzská, italská vína, zajímavá je tady 
například i skladba šampaňských vín. Pokud 
vás zajímá cena, také tady je rozmezí velice 
pestré. Nicméně absolutně nejdražší top víno 
z místní nabídky pořídíte za 14 000 Kč. Zdejší 
sommeliéři pracují pod vedením známého od-
borníka Petra Viceny, který je šéfem Sommeli-
érské akademie. 
 

Není to pouze o platu

To tvrdí Tomáš Karpíšek a dodává: „Nejde 
o to, že vezmete pět nebo třeba dvacet milio-
nů a otevřete si drahou restauraci, kde kuchaři 

dáte dejme tomu 100 000 Kč jako mzdu. Má-li 
být podobný projekt úspěšný a výjimečný, 
je třeba nemalého nasazení. Dlouho jsem 
o tom přemýšlel a nakonec se rozhodl, že 
vyberu nejlepší manažery a kuchaře z našich 
restaurací. Filip Trčka, vedoucí manažer této 
restaurace, působil jako manažer v Ambiente 
na Vinohradech, pan Svoboda je manažerem 
a společníkem v restauraci v Celetné ulici, 
Oldřich Sahajdák je šéfkuchařem sítí restaurací 
Ambiente. Přizval jsem je do projektu jako 
společníky a spolumajitele restaurace. Tím pá-
dem jsou přímo zainteresováni na jejím zisku. 
Náš šéfkuchař David Diaz má dvacetiprocentní 
podíl na zisku restaurace. Chcete-li v gast-
ronomii úspěšně realizovat podobný projekt, 
musíte tímto způsobem vtáhnout lidi do hry. 

Podobný postoj je naprostý základ.“ 
Spousta pražských restaurací se dnes orien-
tuje především na cizince. První degustační 
restaurace se však chce opřít převážně o čes-
kou klientelu. Vychází z teorie, že už i u nás 
existuje mnoho podnikatelů, kteří finančně 
zajistili rodinu. Pořídili si domy, auta, jezdí 
na zahraniční dovolené a navíc, a to je velmi 
podstatné – učí se žít kulturně. A tento typ 
gastronomie jistou formou kultury nepochybně 
je. Do La Degustation Bohême Bourgeoise 
nejdete pouze uspokojit svou základní životní 
potřebu. Váš důvod k návštěvě je jiný. Jdete 
sem za něčím zcela mimořádným, za výjimeč-
ným zážitkem. 

Alena Štrobová

Foto: Dagmar Hájková

O víně
V 18. století se poničené vinařství začíná 
obnovovat. O pití vína je stále zájem, a to 
i přes výrazný vzrůst počtu nových pivovarů. 
To se projevuje mnohem více v Čechách, které 
už nikdy nedosáhnou původní rozlohy vinic. 
Morava je na tom lépe; zde se zakládají nové 
vinice (už mnohem poučeněji než v minulosti) 
na příhodných tratích. Za vlády císaře Josefa II. 
je upravena pozemková daň a je zaveden nový 
Vinařský řád; to všechno proto, že panovníci 
si uvědomují ekonomický význam vinařství pro 
státní kasu. Podle Josefínského katastru bylo 
kolem roku 1790 na Moravě 29 266 hektarů 
vinohradů, tedy třikrát více než dnes. Zato 
vinice v Čechách byly tak poničeny a zpus-
tošeny, že vinohradnictví zde téměř zaniklo. 
Přesto se ještě v 19. století v Čechách pěsto-
valo mnoho odrůd, které už dnes neznáme. 
Byly to například: Arabské červené, Beranice, 
Buzin moučník, Debrorozne, Elvín červený, bílý 
a modrý, Erabsk, Fecon, Chlupatina, Kocinka, 
Kubata, Prorok, Prynč, Tarant, Topol, Tvrďák... 
Ještě se pěstovaly odrůdy, které známe i dnes: 

Burgundské bílé a modré, Muškát, Ryzlink 
vlašský, Svatovavřinecké, Tramín bílý a červený. 
19. století znamenalo především pro Moravu 
a její vinaře požehnaný věk. V této době vzniká 
i vyhlášená vinice Šobes, zpočátku s kontro-
verzními, později vyhlášenými víny. Pěstovaly se 
odrůdy „Rezlinku“, dále „Cinfál“ neboli „Cinfan-
del“, Sylvánské modré, červenomodrý a zelený 
„Muškatel“. Z místních odrůd to byly například 
Rybulka, Klenica, Prorok, Dubinka, Petrželka, 
Křepelčí vajíčka, Beránčí ocásek, melounek 
nebo Cibulka.
Neštěstím nejen pro moravské víno byla kala-
mita révokaze. Jeho první výskyt byl zazname-
nán v roce 1890 v Šatově a v devadesátých 
letech postupně zasáhl téměř všechny morav-
ské a české vinice. Počátkem 20. století zbylo 
na Moravě už méně než 12 000 hektarů vinic 
a révokaz ničil další a další plochy. Zjistilo se, že 
jediným řešením je úplná obnova všech vinic. 
Především zásluhou „C. K. technické stanice 
na potírání révokaze“ ve Znojmě se toto velké 
dílo podařilo. Vinaři dostávali od státu americké 

révové 
podnože, 
rezistentní 
vůči révokazu.
Dne 1. prosince 
1907 vešel v platnost 
Nový vinařský zákon, 
začaly se zakládat vinařské 
spolky, konaly se vinařské 
sjezdy, rozvíjel se společenský život. V roce 
1914 už je opět na Moravě téměř 12 000 
hektarů vinic a zdálo se, že nejhorší léta má 
moravské vinařství za sebou. V letech 1928 
a 1929 však přišly kruté mrazy, takže v roce 
1930 bylo na Moravě pouhých 3788 hektarů 
vinic. Situace se postupně zlepšovala, po 
různých výkyvech je dnes v České republice 
více než 19 200 hektarů vinic (na Moravě asi 
19 000 hektarů), které ve 377 vinařských ob-
cích obhospodařuje více než 18 000 vinařů.

Kamil Mařík,

Autor je členem Asociace sommeliérů.

Foto: Ablestock 

Pokračování seriálu o historii vína – minule jste si 
přečetli něco o chytré vinařské politice a organizaci 
pěstování vína Otce vlasti, dnes vám přiblížíme 
odrůdy pěstované v 18. a 19. století.

Kuchařka Marie Svobodové
Zajímavá kniha, kterou se v jednom z praž-
ských antikvariátů podařilo objevit Tomáši 
Karpíškovi. Marie Svobodová ji ve vlastním 
nákladu vydala kolem roku 1890 a kniha 
byla určena jako příručka pro kuchařskou 
školu hospodyní v domácnostech bohatých 

rodin. Kuchařka je skutečný klenot. Při 
přípravě omáček v nové restauraci La De-
gustation vycházejí právě z poznatků Marie 
Svobodové. Zdánlivě jednoduché jídlo, jako 
je například koprová omáčka, se připra-
vuje složitou cestou. Pokrm se zahušťuje 
vařenou biosmetanou a máslem. Takto 

připravená koprová omáčka je údajně zcela 
nedostižné chuti. A navíc – tvoří nejdražší 
položku z ceny nabízeného tradičního čes-
kého menu a i zkušené gurmány, cizince, 
třeba právě tato „koprovka“, pražská šunka 
s křenem či pečený bok selátka svou chutí 
fascinují.

Fernando David Diaz Delgado
Šéfkuchař první degustační restaurace 
v Čechách pochazí z Katalánska. Původ-
ně je právníkem, působil dokonce v jedné 
z renomovaných právních kanceláři. Brzy 
po zahájení studií ovšem zjistil, že právo 
rozhodně není tím, čemu se chce věnovat 
po zbytek života. Začal proto studo-
vat prestižní kuchařskou školu Joviate 
v Barceloně. Už od prvního ročníku se učil 
u šéfkuchařů v restauracích, jejichž kvalitu 
cení i hvězdičky světově uznávaného 
Michelina. Po ukončení studií prošel David 
několika kurzy u kuchařského guru Fer-
nanda Adriāa, majitele kulinářského paláce 
El Bulli. Pracoval i v dalších restauracích 
tohoto slavného šéfkuchaře, například ve 
známé Talaia Mar.

Toulky českou gastronomickou historií
Možná by se historie české kuchyně u nás 
měla vyučovat. Kdo se dívá na českou 
gastronomii skrz prsty, zřejmě netuší, že 
pokud se dříve v české panské rodině 
připravoval bažant, postup práce byl násle-
dující: tři bažanti se upekli a z pěti dalších 
se připravila omáčka tak, aby byla hutná 
a chuťově plná. Naši předci tedy v žádném 
případě netroškařili!
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aktuálnějšími módními trendy, na straně druhé 
čerpají ze staleté tradice. A jaká je vlastně 
ta módní vlna ženoucí se plesovou sezonou 
2006–2007? Zjistili jsme pro vás, že přichází 
doba umírněného používání šperků, kdy ideální 
doladění vaší toalety představuje jediný, avšak 
o to výraznější a nápaditější kus. Tím však 
nemyslíme doplňky přehnaných velikostí či 
přezdobené, ale pouze maximálně promyšlené 
a pokud možno s jemnějším ornamentem. Ne-
nápadně se prosazujícím trendem je také návrat 
do krásných 50. let minulého století. Barevné 
kombinace se přitom spoléhají na vrcholnou 
eleganci kombinace černého skla se zlatým 
kovem. Aktuálně však narazíte i na bižuterii ve 
valérech cihlových, hnědých i tmavě žlutých. 
Jednoduše zemité, podzimní variace.

Spolupráce s umělci

A přes veškerou průmyslovost bižuterní 
výroby, má tento obor mnoho styčných 
ploch s klasickým uměním, o čemž svědčí 
i pravidelné pořádání autorských módních 
přehlídek doprovázených (a organizovaných) 
společností Jablonex Group. Mezi spolupra-
cující oděvní návrháře patří přední osobnosti 
domácí scény jako Natali Ruden, Josef 
Ťapťuch, Beata Rajská, salon E-Daniely, 
Osmany Laffita nebo Liběna Rochová.

Šperky Jablonexu najdete také na kos-
týmech scén Národního divadla či Státní 
opery. A pokud hledáte inspiraci přímo u ce-
lebrit, ani u nich není bižuterie ze severních 
Čech opomenuta, a to dokonce u takových 
ikon, kterými v minulosti byli Grace Kelly, 
Catharine Deneuve, Claudie Cardinale nebo 
Elvis Presley. A v současnosti? O nebývalé 
kvalitě jabloneckých šperků svědčí např. 
zájem Miss World Taťány Kuchařové, kterou 
ve finále soutěže zdobil luxusní štrasový 
bombé. 

Text a foto: Táňa Švrčková

LIDÉ A STYL LIDÉ A STYL

Více než bižuterie

Byli jsme pozváni do společnosti JABLONEX 
GROUP, a. s., která v roce 2005 vznikla spo-
jením nejvýznamnějších oborově-příbuzných 
firem a v současnosti ji tvoří pět divizí (bižute-
rie, sklo, kovo – kovové díly bižuterie, česká 
mincovna a správa a finance). Nejvýznamnější 
je přirozeně stále divize bižuterie opírající se 
o jednu z nejhlubších tradic průmyslové výroby 
na našem území. Její výrobní program obsahuje 
dokonce jeden bižuterní unikát – skleněné per-
ličky neboli rokajl, který zaujímají mezi produkty 

stejného řádu výjimečné místo. Perličky se 
v Jablonci vyrábějí už od 16. století a pod znač-
kou Jablonex jsou posledních 50 let prodávány 
do více než 80 zemí na pěti kontinentech.  

Množství barev, tvarů a velikostí – rozmanitost 
skleněných perel byla a je závratná. V jednom 
z minulých čísel Komory.cz jste si mohli přečíst 
reportáž z Jabloneckého muzea skla a bižu-
terie, v jehož nové expozici naleznete vedle 
artefaktů tradičního sklářského umění také 
staré vzorkovnice a ukázky toho nejkrásnějšího 
z jabloneckých perel.

Mezi nejvýznamnější produkty vyráběné 
dodnes patří mačkané, ohňové, voskové 
a broušené perly. Avšak zde výroba Jablo-
nexu samozřejmě nekončí. Z připravených 
komponent vzniká škála bižuterních šperků 
od knoflíků po složité náhrdelníky. V místních 
vzorkovnách si  připadáte jako na tajemném 
ostrově pokladů. A inspirace pro nadcházející 
období je tu.

Jablonex Group každoročně nabízí dvě hlavní 
sezonní kolekce, na nichž pracují jeho vlastní 
designéři. Ti se na jedné straně inspirují nej-

Rozzářená okna, dozvuky orchestru a veselý hlomoz stoupající do ponurých 
podzimních večerů. Ano, plesová sezona roku 2006 nastává, což ponechá zcela 
chladnou jen málokterou ženu. Ještě v první polovině dvacátého století patřily bály 
k nejvýznamnějším událostem roku, avšak i dnes počínaje maturitním plesem a konče 
světovou oslavou ve vídeňské Opeře působí plesy na každého svojí exkluzivitou 
a neopakovatelnou atmosférou. A k pečlivě voleným večerním toaletám patří již po 
staletí vedle slavnostních šatů nutně také nejrůznější doplňky. A to zejména šperk. 
Filigránský skvost svědčící o vytříbeném vkusu jeho majitelky. Na tomto poli vévodí již 
stovky let bižuterie z Jablonce nad Nisou, a nejen v Česku. Nechte se inspirovat...

Společnost JABLONEX GROUP, a. s.
pokračuje v tradiční výrobě bižuterie na 
severu Čech, která se těšila velké oblibě 
nejen u nás. Firma vznikla v říjnu 2005 
sloučením společností Ornela, Želez-
nobrodské sklo (ŽBS), Bižuterie Česká 
mincovna, Jablonex a Bohemian Jewelry. 
Dnes zde pracuje asi 3,5 tisíce zaměst-
nanců a firma se může pochlubit obratem 
kolem 3 miliard korun. Jablonex Group 
má vlastní zahraniční zastoupení po celém 
světě, nově byla dokonce otevřena 
i pobočka v Hong-Kongu. 

Více informací naleznete na: 
www.jablonexgroup.com.

Vzorkovna hotové bižuterie – každému druhu výrobku je vyhrazena samostatná místnost. Na snímku království 

čelenek pro tanečnice, modelky i nevěsty.

Náhrdelník

Vzorkařka ukazuje kytičku z lampových perel.

Skleněná krása 
se rodí na severu
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Jak se žilo v Praze 
koncem 18. století

Velmi zajímavou zprávou o tom, jak vypadala Praha v letech 1780–
1800, je výstava v Clam-Gallasově paláci. Nese název Praha Mozarto-
va, ale nechce dokumentovat jen Mozartovy cesty do našeho hlavního 
města, nýbrž sleduje místní kulturní a společenský život. Praha tehdy 
nebyla provincií, ale kulturní i obchodní křižovatkou Evropy. Měšťané 
i šlechtici žili velmi kulturně – chodili na koncerty, opery, do divadla, 
na bály a plesy, podivovali se vystaveným bizarnostem, třeba hlavě, 
která mrkala a pohybovala ústy, ale holdovali také procházkám po 
hradbách nebo zahradách, které se zakládaly za Pražským hradem, 
například v Kanálce, Wimmerových sadech či v karlínském Růžodole. 
Jako všichni lidé v celých dějinách dbali i Pražané na oblečení. Není bez 
zajímavosti, že v letech 1787 a 1788 vycházel v Praze týdeník Mode 
– Fabriken – und Gewerbzeitung, který vydával známý tiskař 
F. J. Schönfeld, a který přinášel proměny módy hlavně z Paříže. 
Jedna místnost je na výstavě zařízena jako měšťanský pokoj s krásným 
sekretářem, skleníkem, závěsnými i krbovými hodinami či stolkem se 
židlemi a uvidíte v něm též knihy včetně některých českých, většinou 
jsou to překlady divadelních her od Václava Tháma. A jsou tu samo-

zřejmě upomínky na J. W. Mozarta, ať už je to kladívkový klavír, jehož 
se dotýkal, nebo divadelní cedule na Dona Giovanniho z 12. 9. 1788 
(ten z premiéry v roce 1787 se nedochoval). Ale jsou tu i jiné navýsost 
bizarní archiválie, např. povolení k pořádání masopustních bálů nebo 
pozvánka na ples v Konviktu. Zvlášť nádherná musela být korunovace 
Leopolda II. v roce 1791 a o rok později korunovace Františka II. Grafici 
zaznamenali velkolepý ples, který se odehrával ve Stavovském divadle, 
k němuž do Ovocného trhu byl přistavěn ještě jeden sál, návštěvníků 
bylo totiž šest tisíc. Vůbec malířská a především grafická zpodobení 
Prahy (dokonce i na vizitkách a pozvánkách) jsou jasným dokladem, 
jak Praha vypadala koncem 18. století. Nejpodivnějším předmětem je 
dřevěná polychromovaná soška dívky, která se podobá Buddhovi a je 
oblečená do oděvu chovanky pražského ústavu šlechtičen.
Výstava Praha Mozartova je otevřena do 28. ledna 2007, a i když 
nemůže představit tehdejší život v celé šíři, je pozoruhodná, protože 
dokazuje, jak kulturní a uměnímilovná Praha koncem 18. století byla.

Milena Nyklová

Dokonalý trik
(The Prestige)
Fantasy / Drama / Thriller / Sci-Fi 
USA / Velká Británie, 2006, 135 min.
Režie: Christopher Nolan
Hrají: Hugh Jackman, Christian Bale, 
Scarlett Johansson, David Bowie
Premiéra: 4. 1. 2007

Jen co z našich kin pomalu ale jistě mizí 
neslaný nemastný Iluzionista, přichází další 
kouzelnický příběh, naštěstí v lepším pro-
vedení. Tentokrát se na poli salonní magie 
utkají hned dva iluzionisté Hugha Jackmana 
(alias Wolverine) a Christiana Balea (Batman 
začíná), bývalých přátel, které už k sobě pojí 
jen rivalita, snaha odhalit tajemství triku toho 
druhého. Když jeden z nich objeví kouzlo, 
které zanechá všechny v němém úžasu, 
druhý to rozhodně nemíní nechat jen tak. 
Boj o prestiž, který se rozpoutává, stravuje 
víc a víc oba protivníky a všechny okolo 
nich. Barevný, inteligentní a zajímavý příběh 
s dechberoucí vizuální stylizací a solidními 
hereckými výkony.

Obsluhoval jsem anglického krále
Drama 
Česko / Slovensko / Německo / Maďarsko, 2006
Režie: Jiří Menzel
Hrají: Oldřich Kaiser, Julia Jentsch, 
Milan Lasica 
Premiéra: 11. 1. 2007

Pro Vladimíra Menzela je kniha Obsluhoval jsem 
anglického krále doslova „srdeční záležitostí“. 
O její filmovou adaptaci usiloval několik let a le-
tos konečně předkládá publiku svůj pohled na 
život Jana Dítěte, ústředního hrdiny Hrabalova 
románu. Jan Dítě (jehož mladší já si zahraje 
bulharský herec Ivan Barnev, starší pak Oldřich 
Kaiser) prochází první polovinou dvacátého 
století a zažívá všechny milníky a historické 
změny na vlastní kůži. Je pikolíkem, hoteliérem, 
milionářem i cestářem, člověkem, se kterým má 
každý režim nevyřízené účty. Převést na plátno 
mozaiku tak obsáhlou, jakou knižní předloha 
bezpochyby je, vyžaduje zručnost a sebedůvě-
ru. Ani jedno Menzelovi většinou nechybí, takže 
se (snad) máme na co těšit.

Moje superbejvalka
(My Super Ex-Girlfriend)
Komedie / Romantický / Fantasy 
USA, 2006, 95 min.
Režie: Ivan Reitman
Hrají: Uma Thurman, Luke Wilson, 
Anna Faris, Eddie Izzard
Premiéra: 11. 1. 2007

Kdesi se zřejmě stalo něco strašlivého, možná, 
že jakýsi tajemný monarcha vydal edikt, 
který zakazuje psát a točit dobré romantické 
komedie. Alespoň to tak poslední dobou vypa-
dá. Moje superbejvalka, přestože v hlavní roli 
s Umou Thurmanovou, je jen další nepříliš vtip-
nou a nepříliš romantickou parafrází na dané 
téma. První polovina, ve které se Mattův (Luke 
Wilson) vztah s perfektní dívkou začíná hroutit, 
je ještě vcelku zábavná. Následující slepenec 
sentimentálních i pseudoakčních scének je ale 
jen nezáživnou podívanou pro opravdu hodně 
nenáročné diváky. 

Dita Křivská 

Foto: Tiscali

KINOPOINT
Na rok 2007 prorokují hvězdopravci samé dobré věci – toleranci, moudrost 
a dobrý vkus. Alespoň co se týče lednových premiér se věštci tentokrát trefili 
přímo zázračně – nový režijní počin Jiřího Menzela jistě něco moudrosti přinese, 
film Dokonalý trik divácký dobrý vkus rozhodně neurazí a existenci snímků jako 
je Moje superbejvalka nezbývá než... tolerovat.

Knižní 
novinky

V prvním letošním čísle nabízíme tituly, 
které vám pomohou s řízením podniku 
a nově i zdravotnických zařízení, zajímavá 
je i publikace zaměřená na podnikání 
v cestovním ruchu.

Základy ekonomiky podniku
Dana Martinovičová
Alfa Publishing, 299 Kč

Publikace představuje koncentro-
vané vyjádření základních oblastí 
ekonomiky podniku. Podnika-
telům, ekonomům i manažerům 
dává poučení, jak mají vést svůj 
podnik, aby pracoval s co nejvyšší 
výkonností a hospodárností. 
Cílem je obstát v náročném tržním 
prostředí. Poskytuje rady, jak řídit 
diskuze a týmově řešit nastolené 
úkoly. Mohou s ní pracovat i stu-
denti vysokých škol.

Štíhlý a inovativní podnik
Ján Košturiak, Zbyněk Frolík 
Alfa Publishing, 349 Kč 
 

Kniha vychází ze zkušeností 
implementace konceptu lean 
v podmínkách střední Evropy. 
Dává čtenářům praktické rady, 
které jim umožní jednotlivé 
prvky štíhlého podniku správně 
pochopit a přebrat tak, aby při-
nesly očekávané efekty. Autoři 
se kromě metod štíhlé výroby 
zabývají také štíhlou logisti-
kou, administrativou a vývojem 
produktů.

Marketingová strategie desti-
nace cestovního ruchu
Monika Palatková
Grada

Kniha pomůže manažerům, 
podnikatelům i studentům 
orientovat se v tom, co je za-
potřebí k úspěšnému prodeji tu-
ristické destinace. Je praktická, 
protože podtrhuje dostupnost 
aktuálních informací týkajících 
se destinace Česká republika 
na webových stránkách nakla-
datelství www.grada.cz.

Strategické řízení zdravotnic-
kých zařízení
Zdeněk Souček, Jan Burian
Professional Publishing

Kniha je určena všem, kteří se 
zabývají řízením jakéhokoliv zdra-
votnického zařízení od strategie 
řízení přes proces zavádění těchto 
postupů do praxe. Důležité jsou 
praktické příklady, které by měly 
čtenáře inspirovat k rozvíjení 
nápadů a myšlenek. Autorský tým 
pod vedením zkušených lékařů 
předává vlastní zkušenosti se 
zaváděním systému strategického 
řízení ve Fakultní nemocnici Brno.    

pk
Knihy z nakladatelství Alfa Publising, Grada a Professional Publishing si můžete objednat elektronicky v naší 
redakci na e-mailové adrese: sanchezova@komora.cz.

To si musíte přečíst! 

Anglický spisovatel a filmový scenárista Peter 
James (s autorkou detektivek P. D. Jame-
sovou nemá kromě jména nic společného) 
vypráví ve Vražedném cédéčku (naklada-
telství Brána) především příběh o lidech, kteří 
chtějí být svědky nějaké skutečné vraždy. 
Chtějí si to užít, a tak musí vytvořit celou síť, 
v níž nehrají hlavní roli jen nájemní vrazi, ale 
také úžasné technické vynálezy. Je nasnadě, 
že lidé zabývající se touto formou zločinu jsou 
krutí a bezohlední, libují si v násilí a agresivi-
tě. O tom se několikrát v knize přesvědčíme 
v hororových scénách, které vypadají jako 
odkoukané z filmu. Stejně filmově na nás 
působí i kompozice knihy, kdy autor přebíhá 

od popisu hlavních postav, obětí i policistů 
k ději, v němž pomalu postupuje k odhalení 
zločineckého gangu. Příběh se odehrává 
v anglickém městě Brighton a jeho obyvatelé 
musí číst Jamesovy knihy s velkým potěšením, 
protože autor lokálně přesně umísťuje děj do 
jeho ulic, nábřeží, barů a hospod, a vytváří 
tak neopakovatelnou atmosféru konkrétního 
města. Neméně detailně charakterizuje jednot-
livce, jejich poněkud banální životy, ovšem čím 
hlouběji do nich nahlížíme, tím víc zjišťujeme, 
že skrývají ještě jiné podoby. Tato janusovská 
tvář první zavražděné Janie Strettonové (až 
rituálně zavražděné) vede do světa prostituce, 
kde je možné dobře lovit ty, jejichž zavraž-

dění musí být při akci nahráno. Vyšetřovatel 
a detektiv Rob Grace je neúnavný ohař, který 
rychle reaguje, utrží četné rány, div nepřijde 
o život, ale nakonec slaví vítězství. Žije ovšem 
sám, autor nechal před devíti lety zmizet jeho 
ženu a všechno pátrání po ní je marné. To je 
samozřejmě velmi lidské i dramatické a pocho-
pitelná je i jeho nechuť k novinářům, kteří ze 
všeho chtějí vytěžit senzace. A je v něm něco 
náramně sympatického, protože se vší vervou 
bojuje proti zločinu. Připravte se ovšem na to, 
že to není klasická detektivka jako hra, ale je 
tak napínavá, že ji neodložíte, dokud nebudete 
na konci.

ny

Dámské dvoudílné šaty – caraco a sukně. Tkanina (taft) 

Francie, ušití pravděpodobně Čechy, 1775–1785.
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Exekuce – rána z čistého nebe
PORADNA

Chcete-li vstoupit do nového roku opravdu s čistou hlavou, raději se zkuste ještě rychle 
přesvědčit, že nad vámi nevisí žádné netušené pohledávky.

Pro ilustraci si představte následující pří-
pad: Za roky tvrdé práce v zahraničí (při-
rozeně na černo) si na svůj účet uložíte 
nemalou sumu peněz a uspokojíte se vidi-
nou poměrně komfortního živobytí. Jaké 
bude vaše překvapení, když vám náhle 
bankomat nevydá zpět vaši kartu a v pe-
něžním ústavu vám oznámí, že vzhledem 
k exekučnímu příkazu na příslušný účet 
již novou ani nezískáte, a to minimálně 
po dobu dalších šesti měsíců. A důvod? 
Nedoplatek na zdravotním pojištění. 
Podobně to může dopadnout i s ostatními 
úsporami, majetkem, bytem, ...

Kde hledat důvody, a zejména příčiny nazna-
čených potíží? Po dobu pobytu v zahraničí 
je třeba odhlásit se ze zdravotního a dalších 
pojištění. Pokud tak poplatník neučiní a neplní 
dané povinnosti, zašle mu pojišťovna výkaz 
nedoplatků na dlužnou částku a pravděpo-

dobně i na penále. Tento výkaz nedoplatků, 
má-li předepsané náležitosti, je podle zákona 
vykonatelný dnem doručení. Pokud nebyl 
fyzicky převzat (plátce je v tu dobu v zahraničí), 
nastává tzv. fikce doručení. Prokáže-li se nyní, 
že v době převzetí byl neplatič v zahraničí, 
může ještě proti platebnímu výměru nebo 
výkazu nedoplatků podat námitku do 8 dnů. 
Poté je povinna zdravotní pojišťovna vydat 
rozhodnutí. Proti tomuto můžete podat žalobu 
u správního soudu. Co však s exekutorem, 
který již zahájil svoji činnost? Je nutno nevy-
hýbat se komunikaci, převzít exekuční výměry 
a v případě nesouhlasu s nimi, s exekutorem, 
ani s vyčíslenými náklady exekuce neprodleně 
podat námitku k soudu nebo odvolání. Byly-li 
zabaveny i některé movité věci, které nepatří 
dlužníkovi, podává se vylučovací žaloba. 
S těmito záležitostmi je však vhodné obrátit 
se na právníka, který se danou problematikou 
zabývá detailně. V tomto případě navíc není 

třeba žádného rozhodnutí soudu, vykonatelný-
mi jsou přímo rozhodnutí nebo platební výměry 
zdravotních pojišťoven, rozhodnutí dalších 
orgánů veřejné správy, o kterých to stanoví zá-
kon. Exekutor svoji práci také nedělá zadarmo:
– odměna exekutora se řídí vyhláškou Minis-
terstva spravedlnosti ČR č. 330/ 2001 Sb., 
a pokud se jedná o exekuci ukládající zaplacení 
peněžité částky, potom do základu 3 000 000 
Kč činí 15 %, nejméně však 3000 Kč. Exekutor 
může požadovat po oprávněném (zdravotní 
pojišťovně) složení zálohy na náklady exekuce 
a stanovuje výši této zálohy, její výše však nesmí 
přesáhnout 30 procent odměny exekutora. 
Exekutorovi náleží také náhrada hotových 
účelně vynaložených nákladů v souvislosti 
s prováděním exekuce. Tu obvykle exekutor 
srazí povinnému z výtěžku exekuce.

Miroslav Kalous

Autor je právník, působí v oblasti poradenství.

Braňte se krádežím!

INZERCE

Přestože počet automobilů odcizených 
v České republice v posledních letech klesá, 
ze statistik vyplývá, že v roce 2005 u nás bylo 
každý den odcizeno 63 dvou- i jednostopých 
vozidel, z převážné většiny osobních automo-
bilů. Z nich v pomyslné „Top Ten“ zlodějské 
hitparádě vedou jednoznačně škodovky 
a volkswageny (viz tabulka). Celkem logicky, 
po našich silnicích jich jezdí nejvíce. Kdyby-
chom pak u vozů jedné značky porovnali po-
čet ukradených s počtem registrovaných aut, 
největšímu zájmu pobertů se těší německé 
vozy Audi, BMW a Mercedes. U dalších zna-
ček hraje roli i momentální poptávka. V někte-
rém období je o vozy určité značky a náhradní 
díly na ně větší zájem. Naopak k dlouhodobě 
nejméně kradeným značkám patří například 
Volvo. A některé značky se prostě nekradou. 
Exkluzivity jako Ferrari, Maybach či Ultima jsou 
na silnici velmi nápadné a pro zloděje prakticky 
nezpeněžitelné.

Nejrizikovější místa

Jednoznačně vede hlavní město, kde se dlou-
hodobě množství ukradených vozů pohybuje 
kolem čtyřiceti procent z celorepublikového 
počtu. Přímo v Praze pak zvyšuje nebezpečí 
krádeže stání na některém velkém parkovišti 
na anonymním sídlišti, jako je Jižní Město či 
Stodůlky, nebo u velkého supermarketu. Tato 
místa jsou zároveň eldorádem vykradačů aut 
– v autě zaparkovaném na rozlehlém sídlištním 
parkovišti nechává cenné věci jen velký ha-
zardér. Zvýšené riziko odcizení vozu hrozí také 
v hustěji obydlených oblastech severních Čech 
a na Moravě. Naopak nejmenší riziko krádeže 
je na vesnicích, kde zlodějské tlupy nemají pro 
svoje působení potřebnou anonymitu. Speci-
álně Jihočeský kraj je pro majitele aut celkem 
bezpečný. Přímo v Praze či v jiné zloději aut 
zamořené oblasti se doporučuje parkovat na 
přehledných i v noci osvětlených místech, kde 
se pohybuje stále dost lidí nebo na hlída-
ných parkovištích a v podzemních garážích. 
U některých velkých obchodních domů bývá 
parkování v krytých garážích zdarma.

Amatéři a profesionálové

Existují dva typy zlodějů aut. Jedni se v cizím 
autě chtějí jen příležitostně povozit a další sku-
pina se krádežemi automobilů živí. Ti nejnebez-
pečnější profesionálové mají znalosti i nejmo-
dernějších zabezpečovacích systémů, potřebné 
technické vybavení k jejich překonání, a pokud 

je třeba, pracují ve skupině. Dá se říci, že před 
nimi neobstojí ani sebelépe zabezpečený vůz 
parkovaný v garáži (již legendárními se staly 
historky, kterak zloději naložili v jedné části 
Prahy kradený automobil do kamionu s partou 
zručných mechaniků, kteří auto stačili rozebrat 
na náhradní díly, ještě než kamion dorazil do 
cíle v jiné části metropole). Jsou jen vozy, které 
profesionálním zlodějům odolávají více a nebo 
méně. Majitelé mohou snížit pravděpodob-
nost krádeže především instalací některého 
z bezpečnostních zařízení. Charakteristiky 
jejich hlavních typů dostupných na našem trhu 
uvádíme dále s tím, že odborníci doporučují 
tyto systémy kombinovat. Především zloději 
– amatéři, ale často i profíci jdou raději o dům 
– respektive automobil – dál, když vidí, že by 
jim zdolání další překážky na autě trvalo déle.

Způsoby zabezpečení

Mechanické: Zámky na volant, řadicí páku 
a na pedály, kombinace pedály + volant, 
zamykatelná převodovka, bezpečnostní 
šrouby na kola, či dokonce tzv. botička. Ceny 
mechanických zabezpečovacích prvků začínají 
od 200 Kč, ale mohou se vyšplhat i přes tisí-
covku. Vyspělejší mechanické systémy pracují 
s číselným kódem, zaneseným v mezinárod-
ní databázi. Kód je například vyznačen ve 
sklech vozu (tzv. pískování) nebo jej obsahují 
například tzv. mikrotečky pevně nanesené 
na nejrůznější části automobilu. Ceny obou 
způsobů označení auta, které dokáží odra-
dit i zkušenější zloděje, se pohybují přibližně 
kolem 3000 Kč. 
Alarmy: Elektronické systémy, které hlídají 
kapotu, dveře i vnitřní prostor vozu. Cena 
kvalitních systémů, které nespustí otřesy ko-
lem jedoucího těžkého vozu či poryvy silného 
větru, se pohybuje kolem 6000 Kč. 
Imobilizéry: Znemožňují nastartovat motor ji-
ným způsobem než klíčkem ve spínací skříňce 
vozu. Bývají často v základní výbavě vozu, 
dodatečná instalace vyjde přibližně na 5000 Kč. 
Rafinovanější imobilizéry dovolí zloději vůz 
nastartovat, aby ovšem po několika stech 
metrech jízdy vypnuly motor, spustily zvukový 
a světelný alarm, uzamkly všechny dveře vozu, 
a tak z něj pro zloděje učinili „celu předběžné-
ho zadržení“. 
Vyhledávací systémy: Nahlásí majiteli, že se 
s vozem děje něco nepatřičného a poté dokáží 
určit místo, kde se ukradený vůz právě nalézá. 
Kromě částky za samotné zařízení a jeho 
instalaci do vozidla je nutno počítat i s pravi-

delnými poplatky za provoz systému. Dražší 
jsou systémy využívající satelitní systém GPS 
(od 10 000 Kč za pořízení + přibližně stejné 
roční poplatky), levnější využívají síť pro přenos 
signálu mobilních telefonů GSM.
Před nezkušeným příležitostným zájemcem 
může vůz ochránit i pouhá nálepka na okně, 
že auto je zabezpečeno konkrétním zabezpe-
čovacím systémem.

Slevy na pojistném

Zabezpečení vozů podporují pojišťovny, které 
u některých typů zařízení poskytují slevy na 
havarijním pojištění. Pojišťovny zpravidla 
vydávají seznam systémů, při jejichž montáži 
poskytnou slevu bez dalšího zkoumání, pokud 
majitel auta předloží dokument o instalaci systé-
mu. Tyto seznamy tedy mohou sloužit i jako 
vodítko při výběru systému, garance jeho kvality 
a účinnosti. U jiných bezpečnostních systémů 
pracovníci pojišťovny zkoumají, zda je zařízení 
dostatečně účinné, aby mohla být udělena 
sleva, která částečně vyrovnává náklady na 
pořízení systému. Například Česká spořitelna 
poskytuje desetiprocentní slevu z pojistného 
u vybraných mechanizmů blokujících převody 
auta a u pasivních vyhledávacích systémů, kte-
ré upozorní na neoprávněné vniknutí či pohyb 
s vozidlem. Na aktivní vyhledávací systémy 
pak v České pojišťovně poskytují slevu dvacet 
procent a v případě, že je tento systém kombi-
novaný s některým z výše uvedených zařízení, 
dostanete slevu třicet procent.

my

Foto: Tiscali

Deset nejkradenějších značek v ČR

Značka odcizeno ks

  1. Škoda 7868

  2. Volkswagen 2800

  3. Fiat 1237

  4. Audi 1186

  5. Peugeot 1184

  6. Renault 1049

  7. Ford 945

  8. Mercedes 731

  9. Opel 611

10. BMW 526
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Šachy

SPORT SPORT

SNOWBOARDING
sport, životní styl i byznys

Není prkno jako prkno
Jako pro skok na lyžích, sjezd či slalom potřebujete různé druhy 
lyží, také snowboardová prkna podléhají tomu, čemu se na nich 
budete chtít věnovat:

1. Freestyle: Měkké prkno určené především pro jízdu a skoky ve 
snowparcích a v podobných pro snowboarding upravených 
terénech, ale hodí se i na klasické sjezdovky. Tím, že je 
zahnuté na obou stranách, umožňuje naprosto volný 
pohyb při provádění nejrůznějších parádiček. Mělo by 
být o 10–15 cm kratší, než je postava snowboardisty.

2. Freeride: Tvrdší prkno tvarem i konstrukcí 
obecně velmi podobné freestylovému snowboardu, 
mělo by ovšem naopak být o 10–20 cm delší než 
snowboardista, protože freeriding se odehrává na 
širých pláních a delší prkno se v záplavách sněhu 
tolik neboří.

3. Alpine: Jde o prkno pro slalom, které se 
od obou předchozích liší zásadně – je úzké 
a má rovnou patku. Určené je k boji se 
setinami sekund mezi tyčemi slalomových 
tratí, jinak je lze použít pouze na 
„vyžehlených“ sjezdovkách.

Než pořídíte snowboardovou výbavu
Protože u nás nemáme široké sjezdovky pro řezání dlouhých ob-
louků a časem si určitě budete chtít také „zablbnout“ v snowpar-
cích třeba na speciálních zábradlích, pořiďte si vybavení pro 
freestyle. Zásadně nakupujte ve specializovaných prodejnách, kde 
máte záruku kvality a kde vám odborně poradí. Pořídit si vybavení 
v hypermarketech, byť samozřejme výrazně levnější, je nejlepší 
cestou, jak si ježdění otrávit.

Dobré prkno i s vázáním pořídíte už za 10 000 Kč, oblečení včetně 
nepostradatelných rukavic asi za 15 000 Kč (podle značky), 
nutností jsou dobré brýle (asi 1500 Kč), ale především helma (ta 
kvalitní 4–5000 Kč), byť u nás není předepsaná. Vždycky by ji ale 
měly mít děti! Než pořídíte výbavu jim, je výhodné, aby si nejprve 
snowboard vyzkoušely z půjčovny, opět ale ze speciální snowboar-
dové (dnes už jsou v každém větším středisku). Finančně se vyplatí 
nakupovat tzv. komplety, tedy prkno, vázání a boty dohromady; 
stejná značka navíc zaručí, že bota bude ideálně sedět ve vázání, 
a vy tak budete lépe snowboard ovládat. A ještě jedna rada: to 
vázání si raději nechte namontovat v servisu!

ves  

Stroje vítězí!

Dlouho očekávaný zápas mistra světa Vladimira Kramnika s počítačo-
vým programem Deep Fritz se odehrál v německém Bonnu. Chladný 
stroj proti nejlepšímu z nejlepších. Odborníci mírně favorizovali šacho-
vý program, neboť předtím již „zatopil“ Kasparovovi a dalším. I když 
Kramnikovy šachy mají někdy nadpozemskou dimenzi. Nikdy nevíte, co 
bude, a jeho pozice se vymykají tradičním hodnocením. Dynamika jeho 
hry a taktická pohotovost jsou nepřekonatelné. 

A přišel den „D“, jsou provedeny první tahy. Je jasné, že to bude těžký 
boj až do konce. Po šesti plánovaných partiích je hotovo. Počítač 
vítězí poměrem 4:2 ( 2 výhry, 4 remízy). V jedné z partií prohrál Kramnik 
hrubou chybou, což ale na druhou stranu trochu ukazuje i na nervozitu, 
kterou u něho příliš často nevidíme. Zápas byl vyrovnanější, než říká 
výsledek, ale tak už to někdy na šachovnici i v životě chodí. Počítač měl 
celý zápas mírnou převahu. Výsledek zápasu pak potvrdil, že doba, kdy 
počítač přehraje člověka, je již tady. Ale – vadí to? Myslím, že ne. Turna-
je se budou hrát dál a počítače nám pomáhají v přípravě. Přebírají tak 
roli trenérů. A nám snad zůstane jen nostalgie po dobách, kdy šachy 
hráli jen lidé.

Dnešní úloha je ukázkou taktické pohotovosti Olega Romanišina. V par-
tii se Slovákem Robertem Tibenským zaútočil a rychle zvítězil. Jak? Je 
to tentokrát velmi jednoduché!

Řešení z minulého čísla: Gennadij Kuzmin byl svého času jeden z nejsil-
nějších hráčů světa. Ovsejevič to poznal na vlastní kůži. Kuzmin zaútočil 
nečekaným 1. Se8!! Co teď? Kyslík dochází a pomyslný plamínek svíčky 

v podzemí slábne. 1. – g5 2. g4!! Nádherný závěr. Černý se vzdal, partie 
mohla pokračovat ještě 2. – Vac8 3. Dxg7 Kxg7 4. Vh7+ Kg6 5. Sxf7 
mat. Plamínek zhasl. 

Miloslav Netušil, mistr FIDE 

Americké začátky

Za praotce snowboardu je považován Ameri-
čan Sherman Poppen z městečka Muskegon 
v Michiganu, který jako obdivovatel surfařů 
a jejich jízdy na mořských vlnách pro své 
malé dcerky na Štědrý den smonotoval dvě 
lyže k sobě, aby na nich mohly jezdit bokem. 
Jeho snurfer (spojení slov „snow“ a „sur-

fer“), jak svému vynálezu říkal, měl ohromný 
úspěch. Firma Brunswick Manufacturing, 
která od něj patnet odkoupila, jich během 
deseti let prodala více než milion, a ani Jake 
Burton Carpenter, zakladatel firmy Burton 
Snowboards, která se na přelomu 70. a 80. 
let začala naplno vývoji a výrobě snowboardů 
věnovat, se netajil tím, že na počátku jeho 
snahy byl zmíněný snurfer. Perspektivního 
byznysu se chytily další firmy (Wintersticks, 
Avalanche či Sims), začaly vycházet spe-
cializované magazíny, stranou nezůstali 
ani filmaři. Snad největší propagaci nové 
sportovní zábavě udělal britský superagent 
James Bond, když si ve snímku z r. 1985 
(u nás známém pod názvem Vyhlídka na 
smrt) zachránil život tím, že ruským hrdloře-
zům v poslední scéně uniká na snowboardu, 
proti čemuž jsou jeho pronásledovatelé jen 
na lyžích bezmocní.

Konzervativní Evropa

Nijak nepřekvapuje, že konzervativní prostře-
dí Evropy, byť tradiční bašty lyžování, bylo 
k novému sportu velmi nedůvěřivé. O to, aby 
se zachytil alespoň drápkem, se zasloužila 
hlavně Francie. I tady velkou roli sehrál film, 
tentokráte snímek Appocalypse snow s hr-
dinným snowboardistou Régisem Rollandem, 
který se záhy stal smybolem tohoto mladého 
sportu, jehož popularita od r. 1987 nezadrži-
telně rostla. Ve většině alpských zemí začaly 
vznikat oficiální snowboardové asociace 
a v r. 1993 se uskutečnil první oficiální světo-

vý šampionát v rakouském Ischglu, jehož se 
zúčastnilo 240 závodníků z 20 zemí. O rok 
později byl zařazen na ZOH v Lillehamme-
ru jako ukázkový sport a už na následující 
olympiádě v Naganu se stal oficiální součástí 
ZOH. A stal se i předmětem výnosného byz-
nysu, a to nejen v oblasti výzbroje a výstroje, 
ale zejména také v reklamní sféře.

A co u nás doma?

„Žádnou vlastní asociaci nemáme, jsme jed-
ním z odvětví Svazu lyžařů České republiky,“ 
konstatuje manager českého snowboardingu 
Miroslav Schimmer. „Mezi snowboardisty 
nepanuje zvláštní chuť nějak se organizo-
vat, a tak vlastně můžeme jen odhadovat, 
kolik vyznavačů tohoto sportu u nás je. 
Jistý systém ovšem samozřejmě existuje, 
závodníci Černík, Novotný, Šindelář a Zuzana 
Vojtěchová se připravují na ZOH ve Van-
couveru a máme další 12členné reprezen-
tační výběry seniorů a juniorů. Řada našich 
horských středisek už má kvalitní snowparky 
(leckde se snowboardovou školou, přičemž 
jsme schopni vyškolit tělocvikáře pro školní 
lyžařské kurzy), U-rampa je ovšem zatím jen 
ve Špindlu a na Klínovci. Dobrá zpráva je, že 
snowboarding se stává rodinným sportem, 
další pak, že od letošní sezony je pro snow-
boardisty otevřena už i Lysá hora v Rokytnici 
n. J.,“ dodává M. Schimmer.

Ivan Veselý

Foto: Ablesock

Když jistý renomovaný deník před více než desítkou let 
napsal, že snowboardisté jsou těmi, kteří „v zimních 
střediscích naschvál srážejí lyžaře k zemi jak kuželky 
při bowlingu“, jen podpořil tehdejší veřejné mínění, že 
jde o nebezpečná, v jakýchsi hadrech podivně oblečená 
individua, která nedodržují pravidla, předbíhají ve frontách 
na vlek a chovají se vyzývavě... 
Jenže tenhle mladý sport sezonu od sezony získával 
padesátiprocentní nárůst svých vyznavačů a přes veškeré 
zákazy a nástrahy okolí byl natolik progresivní a divácky 
lukrativní, že se v naprosto nevídaně rekordním čase stal 
pevnou součástí olympijských her. Přesto zůstal především 
zábavou a doprovázen specifickou módou, která se rychle 
rozšířila i mimo jeho aktivní vyznavače, přerostl v určitý 
životní styl, jej přes veškerou původní nechuť musela vzít 
nejen lyžařská veřejnost na vědomí.



str. 64 leden 07 str. 65 leden 07

TŘI KARTY

ZÁPALKY

RELAXRELAX

SUDOKU 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.

Řešení

OBRAZEC

Připravuje: Lucie Fabigová

Jakým způsobem lze rozdělit obrazec třemi čarami tak, 
aby vzniklo deset dílů – samé trojúhelníky?

Třináct zápalek ohraničuje šest stejně velkých uzavřených 
prostor. Dokážete vytvořit rovněž šest uzavřených prostor 
stejné velikosti – ovšem pomocí pouze dvanácti zápalek?

Na stole leží tři karty obrácené lícem dospod.
My víme, že
... vpravo od sedmičky leží karta červené barvy,
... vlevo od červené leží karta kulová,
... vpravo od zelené leží sedmička,
... vlevo od krále leží eso.
Jaké jsou barvy a hodnoty jednotlivých karet 
a v jakém pořadí jsou položeny?

ČÍSELNÝ OBRAZEC
Rozdělte čtverec na dvě shodné části tak, aby součet 
v každé z nich byl stejný. Čtverečky nelze dělit.

Obrazec: Zápalky: Tři karty:

Zleva doprava – zelené eso, 
kulová sedmička, červený král

Čtverec:

Tajenka prosincového vydání: Když uvidíte, jak někdo dělá dobře svou práci, nezapoměňte mu to říct. I kdyby to byla vaše žena. 
Paní Mileně Andresové z Prahy posíláme za správně vyluštěnou tajenku a sudoku dvě knihy – Orchideje v bytě z Grady a 7 návyků skutečně 
efektivních lidí od S. R. Coveye z Management Pressu. Lednovou tajenku posílejte od 31. 1. 2002 na adresu redakce: Komora.cz, Freyova 27, 
Praha 9, 190 00. Tajenkou je tentokrát: Vložená energie, vytrvalost a.... pokračování v tajence.

Řešení z minulého čísla:Dnes jsou zde opět dvě úlohy. Vyberte si podle své nálady, jedna je lehčí a druhá, správně, těžší. 
Požadavek, aby byly obě velmi lehké, se jednou provždy zamítá, je to výzva, a proto vezměte tužku 
do ruky a luštěte, luštěte a nemyslete na hlouposti!

Alena Netušilová
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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, telefon: 296 646 606, 
fax: 296 646 221, e-mail: inzerce@komora.cz 
www.komora.cz

Rex Praha, spol. s r. o., Vít Skotnica, DiS.,
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.
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Podpora exportu: Mezinárodní vztahy – podnika-
telské mise českých firem do zahraničí, setkání zahranič-
ních podnikatelů s jejich potenciálními partnery v ČR 
a služby s tím spojené.
Podpora evropské integrace: Komplexní a kva-
lifikované poradenské služby v otázkách Evropské unie 
a poskytování informací podnikům na požadavky jednot-
ného trhu EU, semináře a konference k otázkám evrop-
ského práva a strukturálních fondů, setkání členů Eurok-
lubu, studijní cesty do Bruselu a do Irska, zajištění služeb
CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU 
v Bruselu.

Služby celní a certifikační: Ověřování a vystavo-
vání dokumentů pro mezinárodní obchod, certifikáty, ATA
karnety, konzulární legalizace a superlegalizace, systém
CLA IQ.
Služby právní a legislativní: Poradenské a kon-
zultační služby, předkládání vyjádření a odborných stano-
visek, osvědčení o skutečnostech v právních vztazích 
v mezinárodním obchodu, připomínkování zákonů.
Oblast vzdělávání: Spolupráce se státní správou
na změnách v odborném a dalším vzdělávání, program
Akademie řemesel a služeb HK ČR, podpora systémových
změn pro zlepšení podmínek rozvoje lidských zdrojů ve
společnostech, projektová činnost v oblasti podpory vzdě-
lávání ve společnostech, zpracování standardů kvalifikací
a typových pozic, poradenství ve vzdělávání.

Informační servis: Komora.cz – měsíčník o podni-
kání a pro podnikatele; Aktuality – aktuální zprávy 
z komorové sítě zveřejňované na www. komora.cz;
e-Zpravodaj – elektronický týdeník pro členy HK ČR 
a další zájemce; Monitoring tisku – denní přehled infor-
mací o aktivitách komorové sítě publikovaných v médiích.
Projekt Informační místa pro podnikatele:
HK ČR realizuje projekt Informační místa pro podnikatele
od září roku 2003. Regionální kanceláře jsou otevřeny již
ve 172 městech a cílový stav je 205 informačních míst,
paralelně vzniklo 18 oborových koordinačních míst, která
se specializují na otázky z konkrétních oblastí podnikání.
Kromě odpovědí na nejrůznější dotazy z oblasti podnika-
telské praxe jsou na všech informačních místech pro pod-
nikatele k dostání oborové příručky o podnikání v jednot-
livých živnostech a další informační balíčky. Prostřednic-
tvím informačních míst pro podnikatele se nabízejí
komerční služby např. e-Aukce a Příručka pro oblast život-
ního prostředí.

Hospodářská komora 
České republiky vám nabízí 
nejširší škálu služeb 
pro podporu podnikání

Prosazujeme
jasný směr 

ve světě
podnikání



Už téměř tři roky pomáháme rozvíjet vaše podnikání 
pomocí prostředků z fondů Evropské unie a státu.
Podporu získalo 2 500 projektů ve zpracovatelském 
průmyslu v celkové hodnotě 10 miliard korun. 
V novém operačním programu Podnikání a inovace 
je na léta 2007 – 2013 připraveno desetkrát více 
prostředků. Využijte toho !
Seznamte se s novými programy podpory na našich 
internetových stránkách nebo nás navštivte osobně 
v regionálních kancelářích.

www.czechinvest.org

Objem podpory:

 ukončený program OPPP (skutečnost): 10 mld. Kč
 nový program OPPI (plán): 100 mld. Kč

Údaje jsou zaokrouhlené.

Naši klienti mohou říct:

„Dnes vidíme konkurenci 
už jenom ve zpětném 
zrcátku.“
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