
cz

V praxi se změny podle stavařů projeví minimálně. 
Papírování neubude.

Nový stavební zákon:
žádná revoluce

Komora.cz

Měsíčník Hospodářské 

komory České republiky

35 Kč ve volném prodeji 

číslo 2 / ročník 8  

únor 2007

02

EXPORTÉŘI OČEKÁVAJÍ ŠPIČKOVÝ SERVIS

VÁLKA V KYBERPROSTORU – UŽIVATELÉ X HACKEŘI

O RYTECTVÍ MINULÉM I SOUČASNÉM

Uvnitř příloha s novinkami o stavebním zákonu.
Exkluzivně Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení stavby!
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Podpora exportu:
Mezinárodní vztahy – podnikatelské mise čes-
kých firem do zahraničí, setkání zahraničních
podnikatelů s jejich potenciálními partnery 
v ČR a služby s tím spojené.
Podpora evropské integrace:
Komplexní a kvalifikované poradenské služby 
v otázkách Evropské unie a poskytování infor-
mací podnikům na požadavky jednotného trhu
EU, semináře a konference k otázkám evrop-
ského práva a strukturálních fondů, setkání
členů Euroklubu, studijní cesty do Bruselu a do
Irska, zajištění služeb CEBRE – České podnika-
telské reprezentace při EU v Bruselu.
Služby celní a certifikační:
Ověřování a vystavování dokumentů pro mezi-
národní obchod, certifikáty, ATA karnety, kon-
zulární legalizace a superlegalizace, systém
CLA IQ.
Služby právní a legislativní:
Poradenské a konzultační služby, předkládání
vyjádření a odborných stanovisek, osvědčení 
o skutečnostech v právních vztazích v meziná-
rodním obchodu, připomínkování zákonů.
Oblast vzdělávání:
Spolupráce se státní správou na změnách 
v odborném a dalším vzdělávání, program Aka-
demie řemesel a služeb HK ČR, podpora systé-
mových změn pro zlepšení podmínek rozvoje
lidských zdrojů ve společnostech, projektová
činnost v oblasti podpory vzdělávání ve společ-
nostech, zpracování standardů kvalifikací 
a typových pozic, poradenství ve vzdělávání.
Informační servis:
Komora.cz – měsíčník o podnikání a pro pod-
nikatele; Aktuality – aktuální zprávy z komoro-
vé sítě zveřejňované na www. komora.cz;
e-Zpravodaj – elektronický týdeník pro členy
HK ČR a další zájemce; Monitoring tisku –
denní přehled informací 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 kan-
celáře jsou otevřeny již ve 172 městech a cílový
stav je 205 informačních míst, paralelně vzniklo
18 oborových koordinačních míst, která se spe-
cializují na otázky z konkrétních oblastí podni-
kání. Kromě odpovědí na nejrůznější dotazy z
oblasti podnikatelské praxe jsou na všech infor-
mačních místech pro podnikatele k dostání
oborové příručky o podnikání v jednotlivých živ-
nostech a další informační balíčky. Prostřednic-
tvím informačních míst pro podnikatele se
nabízejí komerční služby např. e-Aukce a Příruč-
ka pro oblast životního prostředí.

Vše pro podporu
podnikání

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA 
ČESKÉ REPUBLIKY VÁM NABÍZÍ NEJŠIRŠÍ ŠKÁLU 
SLUŽEB PRO PODPORU PODNIKÁNÍ

Hospodářská komora České republiky, 

Freyova 27, Praha 9, Tel: +420 296 646 112, 

e-mail: info@komora.cz

www.komora.cz

EDITORIAL

po dlouhých měsících netrpělivého očekávání výsledku povolebních 

vyjednávání jsme se nové vlády dočkali. O její křehkosti a perspektivě 

se můžeme dohadovat, podstatné pro tuto chvíli ale je, že po více než 

sedmi měsících zasedá v naší zemi kabinet, který získal důvěru dolní 

komory Parlamentu ČR. Otázkou pak je, zda existují reálné šance 

realizovat reformy, po nichž naše ekonomika dlouhodobě volá. Zda je 

možné za současného rozložení sil v Poslanecké sněmovně přijímat 

zásadní materiály, které by stávající systémy měnily a pomohly by na-

startovat proces dalšího rozvoje a dlouhodobé stabilizace hospodářství 

České republiky.

V perspektivě krátkodobější považuji za podstatné například to, že kabi-

net hodlá v nejbližší době znovu otevřít otázku zákona o nemocenském 

pojištění. Podle vyjádření ministra práce a sociálních věcí existuje vůle 

prosazovat návrh, který odpovídá představám hospodářské komory. 

Od začátku příštího roku by se tak pro firmy do padesáti zaměstnanců 

nabízela možnost výběru, v jakém systému vyplácení resp. nevyplácení 

dávek nemocenského pojištění budou chtít fungovat. Je zřejmé, že 

osud tohoto návrhu odvisí od hlasování poslanců a senátorů, za přínos-

né ale považuji, že se o tomto zákonu bude rozhodovat s předstihem 

a tedy s reálnou nadějí, že bez politického handlu.

Věřím, že kabinet se podobně postaví také k otázce zákona o registrač-

ních pokladnách s fiskální pamětí, a lze doufat, že se alespoň dílčích 

úprav dočkáme také v Zákoníku práce, který platí od 1. ledna. K cílům, 

které si předsevzala tato vláda, patří také reforma daňového systému. 

Rámcové představy ministra financí o změnách, které by měly být pro-

vedeny, jsou v souladu s představami podnikatelské samosprávy. Snad 

se je tedy podaří naplnit...

Jaromír Drábek,

prezident Hospodářské komory ČR

Vážení 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

Nový stavební zákon
č. 183/2006 Sb.

komentáře, 
nové instituty, 
obsah prováděcích 
vyhlášek

Příručka

Všeobecné obchodní podmínky 
pro zhotovení stavby
podle § 273 obchodního zákoníku
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S tímto číslem vydáváme v pořadí již 

osmou oborovou příručku, tentokrát 

na téma Nový stavební zákon

č. 183/2006 Sb., komentáře, nové 

instituty, obsah prováděcích vyhlášek.

Exkluzivně navíc se Všeobecnými 

obchodními  podmínkami pro 

zhotovení stavby!

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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Co se děje okolo nového Zákoníku práce

UDÁLOSTI UDÁLOSTI

Podnikatelům, kterým je nový Zákoník práce doslova trnem v oku, 

svítá naděje: sotva zákoník vstoupil v platnost, již se na půdě Po-

slanecké sněmovny ČR vedou diskuze o jeho novelizaci.

Zákoník práce je v současné době jednou 

z nejdiskutovanějších právních norem. Hospo-

dářská komora ČR dlouhodobě usiluje o to, 

aby tento zákoník vedle práv zaměstnanců 

respektoval také práva zaměstnavatelů. Před-

stavitelé komory měli už v rámci legislativního 

procesu k zákoníku řadu zcela zásadních při-

pomínek, které však nebyly zohledněny. Vady 

zákoníku vedly dokonce k podání ústavních 

stížností. 

Nový Zákoník práce (zákon č. 262/2006 

Sb.) obsahuje např. tyto nedostatky:

•  Odkazy na občanský zákoník v pětadva-

ceti ustanoveních, což je nesystémové, 

nepřehledné řešení, které prohlubuje právní 

nejistotu. 

•  Uzavírání kolektivní smlouvy za všechny 

zaměstnance bez ohledu na to, zda jsou, či 

nejsou členy odborů, nebo zda si to přejí. Na 

tento problém v minulosti poukazovala také 

legislativní rada vlády.

•  Znevýhodnění zaměstnavatelů oproti 

zaměstnancům, např. informační povin-

nost a zvýhodněné postavení odborových 

funkcionářů.

•  Problematická úprava pracovního poměru 

založeného jmenováním.

•  Některé pracovněprávní instituty nová úpra-

va zkomplikovala.

Dne 11. ledna se v Poslanecké sněmov-

ně ČR konala schůze Výboru pro sociální 

politiku, kde proběhla odborná debata nad 

novým zákoníkem a jeho předpokládanými 

dopady. Dobrou zprávou pro mnohé podni-

katele je skutečnost, že na základě iniciativy 

poslanců ODS se i ve spolupráci s Hos-

podářskou komorou ČR chystá novelizace 

zákoníku. 

Tato úprava by měla více zohlednit práva 

zaměstnavatelů, a přispět k tak dlouho 

očekávanému zkvalitnění pracovněprávní 

legislativy v naší zemi. 

Kristýna Janouchová

Ostrý provoz 
systému 
e-Vývoz zahájen

Nový informační celní systém – Export Control System 

(ECS), bude spuštěn v průběhu první poloviny roku 2007 

ve všech státech EU. Systém vznikl na základě novely 

prováděcího nařízení Komise č. 2454/93 k celnímu kodexu 

(nařízení Rady č. 2913/92, vč. tzv. bezpečnostního dodatku 

č. 648/2005). Slouží pro rychlou elektronickou výměnu 

informací v rámci EU mezi celními úřady o vývozu a výstupu 

zboží z území Společenství. Česká republika provoz v sys-

tému ECS zahájila již 1. února 2007.

Systém ECS umožní hospodářským subjektům předkládat 

elektronická celní prohlášení. (Do 1. 7. 2009 lze předkládat 

i písemná celní prohlášení na tiskopisu JSD.)

Hospodářské subjekty využívající tento systém získají rychlé 

a právně závazné potvrzení o výstupu zboží z EU pro odpo-

čet DPH. Navíc se eliminují případy ztráty dokladů nutných 

pro finanční úřady jako doklad o výstupu zboží. 

Hospodářské subjekty si také budou moci kdykoliv ověřit 

aktuální stav vývozní deklarace na webu Celní správy ČR. 

Konkrétní informace týkající se systému e-Vývoz jsou zve-

řejněny na internetových stránkách Celní správy ČR 

www.celnisprava.cz.

kcz

Dočkáme se zápisu 
nemovitosti do týdne?
Jednou ze záležitostí, které podnikatelům komplikují 

život, jsou pomalé zápisy do katastru nemovitostí. 

Zatímco v Česku se na zápis čeká týdny i měsíce, 

Italové či Francouzi jsou na tom podstatně lépe. 

Italský rejstřík nemovitost zapíše do pěti dní. Díky 

připravovaným novým zákoníkům se však situace 

v ČR může změnit k lepšímu.

Začátkem ledna se v Praze konala mezinárodní konference Převod vlastnického 

práva k věcem nemovitým, kde se zájemci z řad odborné veřejnosti mohli sezná-

mit např. s fungováním katastrů ve Francii, Itálii, Rakousku či Polsku. 

V současné době se připravují rozsáhlé rekodifikace občanského i obchodního 

zákoníku a vedou se debaty právě o tom, jakým způsobem upravit a usnadnit 

převod práv k nemovitostem. Ve vyspělých zemích se při převodu nemovitos-

tí uplatňuje buď princip koncenzuální, kdy je převod uskutečněn na základě 

smlouvy, nebo princip infabulační, kdy k převodu vlastnického práva dochází až 

zápisem do seznamu.

Na konferenci organizované Ministerstvem spravedlnosti ČR zazněly zajímavé 

a pro podnikatelskou veřejnost jistě přínosné informace. Např. ve Francii si údajně 

lze zakoupit jako „nemovitost“ i nadzemní část pozemku. Tento převod je typický 

pro moderní pařížskou čtvrť La Defence, kde si soukromé subjekty takto kupují 

prostor nad veřejným prostranstvím.

Doufejme tedy, že se česká úprava bude inspirovat spíše italským modelem 

a dočkáme se tedy ideálního stavu, kdy zápis nemovitosti proběhne do týdne. 

Hospodářská komora se i nadále účastní odborné debaty a o připravované úpra-

vě bude podnikatele včas informovat. 

(O zápisech do katastru nemovitostí se více dočtete v rubrice Legislativa na 

stranách 38-39, pozn. red.) 

Kristýna Janouchová

Foto: Shutterstock 

Obce dostanou na škody po orkánu 200 milionů

Státní pomoc při obnově majetku obcí, 

měst a krajů poškozeného nebo zničeného 

orkánem zprostředkovává ministerstvo pro 

místní rozvoj. Vláda se už v lednu usnesla na 

tom, že pro potřeby příslušného podpůrného 

programu uvolní 200 milionů korun. Peníze 

poskytne program s názvem Obnova obecního 

a krajského majetku postiženého živelní nebo 

jinou pohromou.

 „Program slouží například k financování oprav 

poškozeného veřejného osvětlení, dopravního 

značení, autobusových zastávek, nebo 

k obnově,“ uvedl Jiří Čunek, ministr pro místní 

rozvoj. Peníze nelze použít na podporu obnovy 

bytového fondu ve vlastnictví obcí.

Postižené obce, města, případně i kraje 

mohou o podporu z tohoto programu žádat 

od konce ledna. Příslušná výzva se objevila na 

webových stránkách ministerstva pro místní 

rozvoj (www.mmr.cz) právě koncem prvního 

měsíce letošního roku spolu s aktualizovaným 

zněním programu. To zahrnuje mimo jiné no-

vou podobu žádostí navazující na nové právní 

předpisy.

Podle předpokladu ministerstva pro místní 

rozvoj připraví kraje po skončení nouzového 

stavu přehledy o odhadu nákladů podle záko-

na o státní pomoci při obnově území. Z nich 

ministerstvo zpracuje strategii obnovy území. 

Vláda ji projedná a stanoví rámec pro posky-

tování státní pomoci podle potřeby i v dalších 

oblastech.
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Čínští experti White & Case 
radí českým firmám

U příležitosti konání celosvětového setkání společníků mezinárodní právní 

firmy White & Case v Praze uspořádala její pražská kancelář seminář 

o právních aspektech podnikání a investování v Číně. 

Seminář, který se konal v prostorách firmy 

White & Case, proběhl koncem ledna pod 

záštitou Exportního klubu CzechTrade a ve 

spolupráci s Českou exportní bankou a spo-

lečností EGAP. 

Příspěvky partnerů čínských kanceláří právní 

firmy White & Case se týkaly zejména praktic-

kých právních a daňových aspektů podnikání 

a investování v Číně. Přednáška byla rozdě-

lena na části týkající se zakládání společností 

(společností zcela kontrolovaných zahraničním 

investorem, joint-ventures či reprezentačních 

kanceláří), možností fúzí a akvizic stávajících 

čínských společností a jejich financování.

Xiaoming Li, partner z kanceláře White & Case 

v Pekingu, zejména zdůraznil dynamické změ-

ny, kterými prošel čínský právní systém v po-

sledních letech. Tyto změny se týkají zejména 

obchodního práva a souvisejí s postupující 

liberalizací trhu a rozšiřujícími se možnostmi 

vstupu zahraničních investorů na čínský trh. 

John C. Leary, partner z kanceláře White & 

Case v Šanghaji, nato potvrdil pozitivní trend 

ve vymahatelnosti práva, což byla jedna ze 

zásadních bariér, která mnohé potenciální 

investory odrazovala od investic na čínském 

trhu. Dalšími tématy byla například ochrana 

duševního vlastnictví zahraničních investorů, 

práva investorů či způsoby financování trans-

akcí na čínském trhu. 

is

Foto: archiv White & Case

O zkušenosti s podnikáním na čínském trhu je zájem 

i mezi českými byznysmeny.

Hospodářská komora ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Česká společnost pro systémovou integraci, 
pod záštitou Ministerstva informatiky ČR Vás zvou na

13. sympozium 
EDI (FACT a eB) 

Praxe elektronické komunikace v obchodních vztazích,
které se koná ve dnech 12. – 13. dubna 2007
v kongresovém centru hotelu Olympik,
Sokolovská 138, Praha 8.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Mediální partner – KOMORA.CZ
Kontaktní adresa: fitpro@komora.cz

Foto: ČTK

Zničená střecha supermarketu Lidl u nákupního areálu 

Futurum v Ostravě.
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Bruselské 
peníze 
se podařilo vyčerpat

EKONOMIKA

Do konce loňského roku měla Česká republika 

vyčerpat peníze vyčleněné v evropských fon-

dech na rok 2004. Podle informací z minister-

stva pro místní rozvoj však už na počátku roku 

využívala prostředky pro rok 2005, které musí 

z Bruselu odebrat do konce letošního roku. 

„Situace v čerpání evropských peněz byla na 

začátku podzimu závažná. Varování přicházelo 

i z Evropské komise. Největší zpoždění měly 

programy pro rozvoj lidských zdrojů, regionů 

a pro Prahu,“ uvedl bývalý ministr pro místní 

rozvoj Petr Gandalovič. Bylo nutné zahájit 

krizové řízení celého systému. Urychlila se tedy 

zejména administrace projektů a předložených 

žádostí o platbu. „Zlepšila se komunikace s ko-

nečnými příjemci i mezi subjekty a rezorty, které 

se na čerpání podílely,“ dodal Gandalovič.

Vedla výstavba a infrastruktura

V uplynulých dvou letech se nejlépe dařilo 

využívat evropské peníze určené na výstavbu 

a rekonstrukce dopravní infrastruktury a také 

infrastruktury pro zlepšení životního prostředí. 

Druhým nejúspěšnějším pak byl Operační 

program Pro zemědělství a venkov. Ten se sou-

střeďuje na investice do zemědělství, podporu 

malých zemědělců nebo zpracování produktů 

zemědělské výroby. Třetí příčka v úspěšnosti 

čerpání patří Operačnímu programu Průmy-

sl a podnikání (OPPP). Díky velkému skoku 

v čerpání za poslední tři měsíce loňského roku 

se na čtvrté místo dostal program pro rozvoj 

regionů (Společný regionální operační program). 

„Dočerpání peněz za rok 2004 je signálem, že 

se veřejná správa, podnikatelé i neziskový sek-

tor v České republice postupně naučili využívat 

dotace z evropských fondů. Tyto zkušenosti 

budou klíčové pro čerpání v novém období, ve 

kterém má Česko k dispozici několikanásobně 

větší objem evropských peněz než doposud,“ 

konstatoval Gandalovič.

Praha má jiné podmínky

Opatření, jejichž důsledkem bylo rychlejší 

čerpání, se osvědčila v programu pro rozvoj lid-

ských zdrojů i v programech pro Prahu. Právě 

v prostředcích pro metropoli byla situace ještě 

o něco složitější mimo jiné i proto, že v jejich 

případě Brusel vyžaduje větší finanční spolu-

účast z dalších zdrojů než u ostatních operač-

ních programů. Žadatel, který chce získat unijní 

prostředky prostřednictvím programů urče-

ných pro naši metropoli, musí zajistit polovinu 

nákladů z jiných zdrojů než evropských. Vedle 

soukromých zdrojů se může jednat o peníze 

ze státního rozpočtu či z rozpočtu hlavního 

města. U ostatních operačních programů se 

z bruselských peněz hradí zpravidla 75 procent 

nákladů. 

OPPP hlavně pro menší firmy

„Hlavním smyslem Operačního programu 

průmysl a podnikání bylo posílit rozvoj malých 

a středních podniků, což se podařilo. Přes 

osmdesát procent všech podpořených projektů 

podaly právě firmy do 250 zaměstnanců,“ uvedl 

generální ředitel agentury CzechInvest Tomáš 

Hruda. Finanční pomoc z evropských fondů 

a ze státního rozpočtu, byť by byla sebeštěd-

řejší, samozřejmě nestačí. Slouží však k posi-

lování těch odvětví a činností, které povedou 

k trvalému zvýšení konkurenceschopnosti 

české ekonomiky. „V novém programovacím 

období na léta 2007 až 2013 se proto chceme 

zaměřit především na podporu inovačních pro-

cesů, spolupráci mezi podniky a výzkumnými 

institucemi, využívání nových technologií a ino-

vovaných výrobků včetně nových informačních 

a komunikačních technologií. A také na rozvoj 

lidských zdrojů v podnikatelské sféře,“ dodal 

Hruda. Nový Operační program podnikání 

a inovace (OPPI) v mnohém navazuje na ukon-

čený OPPP. Více se však zaměřuje na inovace, 

výzkum a vývoj, podporu začínajících firem, 

spolupráci mezi podniky a na poradenství. 

„Z nově vypsaných programů bude určitě zájem 

o program Využití ICT v podnicích. Dotace z to-

hoto programu je určena na zavádění a rozšiřo-

vání informačních a komunikačních technologií 

v podnicích a využití souvisejících služeb,“ řekl 

ředitel divize rozvoje podnikání agentury Cze-

chInvest Luboš Lukasík.

Žádosti elektronicky

Novinkou je i to, že velká část agendy by měla 

být řešitelná přes internet. Tzv. e-Account 

umožní předkladatelům projektů dodávat 

většinu podkladů a formulářů prostřednictvím 

počítačové sítě přímo z firmy nebo z domova. 

Přístup bude mít žadatel na základě vydaného 

certifikátu, kdykoli bude potřebovat. Při vyplňo-

vání formulářů ho systém upozorní na chyby, 

takže odesílat bude pouze správně vyplněné 

dokumenty.

„Webový vstup e-Account eliminuje zbyteč-

né papírování a žadatel bude mít v každém 

okamžiku přehled o tom, v jaké fázi se projekt 

nachází,“ uvedl Lukasík.

Dana Rybáková

Již od 1. března předpokládá ministerstvo prů-

myslu a obchodu příjem žádostí do některých 

osvědčených programů z Operačního programu 

podnikání a inovace, jehož prostřednictvím lze  

čerpat peníze z Evropské unie. V této první vlně 

by měl být opět spuštěn program Marketing, 

a to ta jeho část, která se týká podpory vstupu 

malých a středních podniků na zahraniční trhy. 

Další části, zahrnující společnou účast na spe-

cializovaných výstavách a veletrzích v zahrani-

čí, oborové a katalogové prezentace realizo-

vané agenturou CzechTrade a rozvoj služeb 

agentury CzechTrade v oblasti mezinárodního 

obchodu, by měly následovat.

Výše maximální dotace se zvedá z jednoho 

na dva miliony korun a může pokrýt až 50 

procent způsobilých výdajů, což je o čtyři 

procenta více než v minulém období. Zájemci 

mohou být jak malé a střední podniky a práv-

nické osoby, tak i osoby fyzické. Žádosti je 

možné podávat elektronicky, prostřednictvím 

systému e-Account. 
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Foto: Shutterstock

Operační program
Prostředky pro rok 

2004 (v mil. eur)

Poskytnutá záloha 

od EK (v mil. eur)

Žádosti do EK + 

záloha (v %)

 Vyčerpáno 

z alokace 2004

Vyčerpáno z alokace 

2004 + záloha (v %)

Rozvoj regionů 

(SROP)
105,9 72,7 185,3 106 175

Zemědělství a venkov 

(OPRVMZ)
40,5 46,6 74,4 115 184

Průmysl a podnikání 

(OPPP)
60,8 64,2 105,9 106 174

Infrastruktura (PPI) 57,4 39,4 129,3 157 225

Lidské zdroje 

(OPRLZ)
74,3 51 79,8 39 107

Praha (JPD 2 a 3) 42,5 20,8 45,6 58 107

Iniciativy* 29,4 12,4 34,6 76 118

Celkem 410,8 265,8 654,9 95 159

Čerpání strukturálních fondů EU (k 31. 12. 2006)

Pramen: CzechInvest (k 9. 1. 2007)

Udělené dotace a úvěry podle krajů a programů
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Jihočeský 3 5 2 2 18 12 3 2 5 56 54 162

Jihomoravský 7 7 7 4 27 70 21 3 7 128 92 373

Karlovarský 0 2 1 3 4 3 0 3 3 15 32 66

Královéhradecký 1 8 2 4 13 22 10 5 5 61 69 200

Liberecký 0 3 1 2 11 18 4 0 3 24 21 87

Moravskoslezský 5 20 13 6 12 36 7 1 1 244 94 439

Olomoucký 2 7 6 2 19 29 7 1 3 57 52 185

Pardubický 0 10 8 2 19 48 10 4 5 23 68 197

Plzeňský 1 17 1 1 9 11 4 2 2 32 111 191

Středočeský 3 7 4 2 42 44 16 3 7 41 61 230

Ústecký 1 2 4 0 7 7 7 2 5 61 38 134

Vysočina 0 6 6 1 16 34 5 3 2 51 50 174

Zlínský 6 8 7 2 22 54 10 4 3 40 56 212

Celkem 29 102 62 31 219 388 104 33 51 833 798 2650

* Tzv. Iniciativy Společenství – program EQUAL a programy přeshraniční spolupráce (Interregn Polsko, Interregn Sasko, Interregn Bavorsko, Interregn Slovensko, Interregn Rakousko).

Pramen: MMR

Marketing odstartuje mezi prvními

V novém programovacím 
období by velká část 

agendy měla být řešitelná 

přes internet. 

Česko nepřišlo o žádné 

peníze z evropských fondů, 

které muselo vyčerpat do 

konce loňského roku. Podle 

údajů z ministerstva pro 

místní rozvoj ještě v listopadu 

hrozilo vracení prostředků 

z programů pro hlavní město 

Prahu. Čísla k 31. 12. 2006 

však hovoří o tom, že se 

podařilo bezezbytku vyčerpat 

prostředky i v této oblasti.

EKONOMIKA

Foto: Shutterstock
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Zvýhodněné záruky 
– rychle a zajímavě 

Zařazení záručních programů do Ope-

račního programu podnikání a inovace 

umožní dát novou dynamiku nejstaršímu 

podpůrnému programu v České republice, 

který funguje již od roku 1992. 

V roce 2006 získalo v tomto programu 

nazvaném ZÁRUKA podporu více než 600 

podnikatelů a celková výše záruk se blížila 

3 mld. Kč.

Od roku 2007 jsou záruky zařazeny 

i do programu START, jenž je určen pro 

začínající podnikatele, kteří vstupují do 

podnikání poprvé. 

Pro malé a střední podnikatele jsou pro 

rok 2007 připraveny dvě hlavní novinky 

v oblasti zvýhodněných záruk. Jsou jimi 

nový typ záruky, který bude souběžně 

poskytován s již existujícím typem záruky 

a kombinace záruky s finančním příspěv-

kem k zaručovanému úvěru. 

Nový typ záruky 

– rychle a jednoduše

První novinkou je nový typ záruky. Při 

využití tohoto typu záruky bude podnikatel 

moci velmi jednoduše a rychle v průběhu 

několika dnů získat záruku pro menší in-

vestiční i provozní úvěry (do 5 mil. Kč). Zá-

ruku bude možné poskytnout až do výše 

70 % jistiny úvěru, v případě začínajících 

podnikatelů až do výše 80 % jistiny úvěru. 

Zajištění záruky ze strany podnikatele se 

nevyžaduje. 

Tyto záruky budou poskytovány pouze 

k úvěrům bank, které uzavřou s ČMZRB 

smlouvu o spolupráci. Jejich přehled je 

dostupný na www.cmzrb.cz. 

Žádost o záruku bude možné zaslat 

vzhledem k její jednoduchosti a mini-

málnímu počtu příloh pomocí e-mailu na 

adresu zvolené pobočky ČMZRB. Návště-

va záruční banky bude potřebná pouze 

k uzavření smlouvy o záruce a vystavení 

záruky. Teprve v toto momentu bude 

nutno přinést:

 

-  živnostenský list, koncesní listinu, výpis 

z obchodního rejstříku nebo jiné opráv-

nění k podnikání,

-  potvrzení o registraci k dani z příjmu na 

finančním úřadu,

-  souhlas manžela/manželky s použitím 

majetku k podnikání a uzavíráním smluv 

s ČMZRB nebo doklady o zúžení spo-

lečného jmění manželů.

Záruky s finančním příspěvkem

Program START přináší pro začínající 

podnikatele novou možnost, jak získat po-

třebné financování pro vstup na podnika-

telskou dráhu. Kromě bezúročných úvěrů, 

které bude poskytovat přímo ČMZRB, si 

podnikatel bude moci zvolit i jinou cestu.

K získání úvěru od bank spolupracujících 

s ČMZRB bude moci využít speciální typ 

záruky, a to záruku s finančním příspěvkem 

k zaručovanému úvěru. Parametry tohoto 

produktu jsou nastaveny tak, aby podnika-

tel mohl i tímto způsobem rychle a v těsné 

spolupráci s bankou, která mu vede či 

povede účet, získat za výhodných pod-

mínek úvěr pro zahájení jeho podnikání. 

Výše finančního příspěvku bude činit 15 % 

zaručovaného úvěru, výše zaručovaného 

úvěru je omezena na 1, 5 mil. Kč. Finanční 

příspěvek tak může činit až 150 tis. Kč. 

Záruky v rámci programu ZÁRUKA budou 

též spojeny s motivací pro malé podnika-

tele (do 50 zaměstnanců) rozšiřovat svoje 

aktivity ve strukturálně postižených regio-

nech. Půjde zejména o Moravskoslezský, 

Ústecký a Karlovarský kraj. Podnikatel-

ské projekty podpořené zárukou budou 

v těchto regionech moci získat současně 

s poskytnutím záruky jednorázový finanční 

příspěvek k zaručovanému úvěru. Vyplá-

cen bude po ukončení realizace projektu. 

Finanční příspěvek ve výši 10 % vyčerpa-

ného zaručovaného úvěru bude poskyto-

ván k úvěrům, jejichž výše nepřesáhne 

5 mil. Kč a doba splatnosti bude delší než 

3 roky. Maximální částka příspěvku tak 

může dosáhnout až 500 000 Kč.

Záruky pro podnikatele v Praze 

Podnikatelé na území hlavního města Pra-

hy budou moci využívat záruky za velmi 

podobných podmínek jako na ostatním 

území republiky v rámci programu TRH. 

Protože však Praha představuje nejrozvi-

nutější část území České republiky, jsou 

zde finanční příspěvky omezeny pouze na 

začínající podnikatele. Vzhledem k dalším 

omezením - vyplývajícím z platné evrop-

ské legislativy - budou v Praze poskytová-

ny záruky především pro menší projekty.

Znění všech programů podpory společně 

s formuláři žádostí a pokyny pro jejich 

předložení budou zveřejněny na www.

cmzrb.cz. Dotazy je možné zasílat na 

info@cmzrb.cz event. na e-mailové adresy 

jednotlivých poboček.

PR

Peníze EU 
pro české podnikatele!?
Peníze z Evropské unie jsou příležitostí, jaká se často ne-

opakuje. Jak jsme již informovali v lednovém čísle měsíčníku 

Komora.cz, mezi české podnikatele bude v příštím rozpočto-

vém období EU přerozděleno v rámci Operačního programu 

podnikání a inovace více než 100 miliard Kč. Také v dalších 

operačních programech budou v období 2007–13 alokovány 

prostředky pro podnikatelský sektor. 

Příkladem může být Operační program vý-

zkum a vývoj pro inovace, kde jsou připraveny 

miliardy především pro významné projekty 

aplikovaného výzkumu a jejich zavádění do 

praxe, nebo Regionální operační progra-

my, kde se otevírá příležitost především pro 

subjekty podnikající v cestovním ruchu. Velké 

možnosti nabízí také řada dalších komunitár-

ních programů (např. 7. rámcový program). 

Ať už byla vaše společnost v minulosti úspěš-

ná v rámci získávání dotací, nebo o nějakém 

grantu teprve uvažujete, budou se vám jistě 

hodit informace, které přinese náš nový seriál 

o problematice tzv. evropských dotací. Rádi 

bychom vám v několika následujících číslech 

přiblížili toto téma čistě z praktického hlediska 

a takovým způsobem, jakým většinou vládní 

agentury informace nepodávají. 

Objasníme si mj., jak správně vybrat vhodný 

dotační titul a rozhodnout, jestli podnikat 

s dotací, nebo bez ní, jestli zpracovat žádost 

vlastní silou, nebo vybrat poradce a jak přitom 

nenaletět „obchodníkům s teplou vodou“. 

Dále vysvětlíme záludnosti procesu zpraco-

vání žádosti od vyhlášení výzvy po podání, 

objasníme, kdy se dozvíte, jestli vaše žádost 

byla úspěšná a co udělat do podpisu smlouvy. 

Rozebereme nástrahy realizace projektu 

– aneb jak neprodělat a peníze nevracet, a na 

závěr, jak nejlépe navázat na úspěšně realizo-

vaný projekt.

Dnes si však na úvod představíme některé 

hodnotné a důvěryhodné informační zdroje, 

ze kterých je možné čerpat informace:

na prvním místě je nutné uvést oficiální 

prameny, kterými jsou většinou organizace 

zodpovědné za administraci jednotlivých 

dotačních programů (ministerstvo průmyslu 

a obchodu ČR, CzechInvest, ČMZRB, Česká 

energetická agentura atd.) a jejich informační 

portály jako např. www.businessinfo.cz, www.

strukturalni-fondy.cz a nejrůznější elektronic-

ké i papírové příručky vydávané jednotlivými 

ministerstvy. Na těchto místech se dozvíte 

detailní informace, zahrnující aktuální termíny 

výzev, texty jednotlivých operačních progra-

mů a veškerých jejich příruček a manuálů. 

Dohromady se jedná o tisíce stran textů, 

které je nutné nastudovat k tomu, abyste 

se mohli správně rozhodnout, který dotační 

titul je právě pro vás vhodný a jestli splňujete 

podmínky pro účast. Pro každého potenciál-

ního žadatele je ale nejdůležitější informace, 

která nikde v rámci těchto tisíců stran bohužel 

uvedena není: jakou má žadatel ve skutečnosti 

šanci na úspěch a konečné získání dotace, 

a co přinese proces projektového cyklu jeho 

společnosti? Na tuto otázku je třeba odpo-

vědět si jak v pozitivním, tak i v negativním 

smyslu, vyhodnotit realisticky jak příležitosti, 

tak zátěž pro žadatele. Ale o tom až v dalším 

dílu našeho seriálu.

Petr Kolář,

RPA

INZERCE

Další díly seriálu Peníze EU pro české 

podnikatele!?

Březen - Správná volba vhodného dotační-

ho titulu a rozhodnutí, jestli se dotace vůbec 

vyplatí

Duben - Zpracování  žádosti vlastní silou, 

nebo s pomocí poradce, aneb jak nenaletět 

„obchodníkům s teplou vodou“ 

Květen - Proces zpracování žádosti, aneb 

„od vyhlášení výzvy do podání žádosti“ 

Červen - Úspěch znamená vědět včas, 

aneb kdy se dozvíte, jestli jste úspěšní a co 

udělat do podpisu smlouvy  

Červenec/srpen - Co přináší realizace 

projektu – aneb jak na projektu neprodělat 

a neriskovat vrácení dotace

Září - Jak navázat na úspěšně zrealizovaný 

projekt a v úspěchu pokračovat 
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Hospodářská komora ČR vyhlásila na po-

čátku letošního roku soutěž o nejlépe využité 

energetické služby ve státní správě. Vyhodno-

cení proběhne v listopadu na veletrhu AQUA-

-THERM 2007. Cílem soutěže je, aby stát 

začal ve svých objektech více šetřit energiemi, 

jejichž spotřebu se podle evropské směrni-

ce zavázal snížit. Od roku 2008 do 2017 by 

spotřeba v tuzemsku měla každoročně klesat 

o 1,5 procenta. 

Česká pošta začala s novým rokem na 74 

kontaktních místech vydávat výpisy z katastru 

nemovitostí. O službu je zájem a mají přijít 

i další novinky. Podle náměstka pro veřejnou 

správu Pavla Koláře chce pošta ještě v prvním 

čtvrtletí začít s poskytováním výpisů z obchod-

ního rejstříku a živnostenského registru. „Ter-

mín spuštění nezáleží jen na České poště, ale 

zejména na správcích registrů, tedy minister-

stvu práce a ministerstvu průmyslu,“ řekl Kolář.

Dálniční síť v tuzemsku má už 632 km, vloni 

se rozšířila o 72 km. Jeden kilometr této ko-

munikace stojí v Česku v průměru 350 milionů 

korun, což je více, než je ve světě obvyklé. 

Třeba v Británii a Německu přijde kilometr 

dálnice v běžném terénu v přepočtu na 280 

milionů korun, v Řecku a Španělsku dokonce 

pouze na 84 milionů. Vyplývá to ze studie, kte-

rou vypracovala společnost Mott MacDonald 

pro Státní fond dopravní infrastruktury.

Největšími zahraničními vlastníky čes-

kých firem jsou Nizozemci. Ovládají téměř tři 

tisíce tuzemských společností, jejichž základní 

jmění dohromady činí přibližně 181 miliard 

korun. Druhými nejčastějšími zahraničními 

majiteli jsou Němci a třetí Rakušané. Vyplývá 

to z průzkumu České kapitálové a informační 

agentury.

Hypoteční banky měly vloni dobrý rok. 

Zaznamenaly více než čtyřicetiprocentní nárůst 

objemu půjček na bydlení. Kromě toho, že 

roste počet hypotečních úvěrů, si lidé v rámci 

hypotéky půjčují více peněz než v minulosti.
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Podnikatelé 
podceňují náročnost 
přípravy projektů 
Zdaleka ne všechny projekty, které byly v uplynulém dotačním 

období předloženy poskytovatelům dotací ze strukturálních fondů 

EU, byly úspěšné. O důvodech, proč některé subjekty v dotačním 

řízení neuspěly, a zejména o poučení, které z minulých případů 

plyne pro budoucí žadatele, hovoříme s Františkem Jochmanem, 

ředitelem společnosti Asistenční centrum, a. s.

Jaké byly nejčastější chyby žadatelů, pro 

které poskytovatel podpory vyřadil jejich 

žádosti?

Za nejzávažnější problém považuji podce-

nění přípravy podkladů a příloh. Firmy totiž 

nepočítají s tím, že příprava je časově velmi 

náročná. Nejčastěji mají problémy se včasným 

dodáním například stavebního povolení, územ-

ního rozhodnutí nebo dokladů o posouzení 

vlivu projektu na životní prostředí. Podnikatelé 

také často nenaplňují stanovené monitoro-

vací ukazatele a neplní povinnosti, ke kterým 

se zavázali ve smlouvě o poskytnutí dotace. 

Poskytovatel provádí kontroly zpětně, takže 

chybu už nelze napravit a žadatel musí dotaci 

vrátit. Problémem je také nedostatečná spolu-

práce podnikatelských subjektů při kontrolách. 

Některé poradenské firmy používají identické 

žádosti pro více klientů. Výběrové komise 

považují takovéto velmi podobné žádosti za 

nevěrohodné.

Co byste doporučoval budoucím žadate-

lům při zpracovávání žádostí o dotaci?

Aby nevymýšleli projekt kvůli získání dotace, 

zvážili všechna rizika související s jeho reali-

zací a vyčlenili si dostatek času na přípravu 

žádosti a shromáždění všech potřebných 

příloh. Velmi podstatný je také výběr 

vhodného dotačního titulu a konzultace 

nejasností s poskytovatelem podpory nebo 

odbornými poradenskými firmami.

 

Jak by si měl podnikatel poradenskou 

firmu vybrat?

Podnikatel by se měl zajímat především 

o personální zázemí a zkušenosti pora-

denské firmy a vyvarovat se nahodilých 

expertů. Měl by si nechat ukázat reference 

úspěšných projektů jiných klientů. Neměl 

by kupovat jen částečně upravený, typový 

projekt. Každý projekt a žádost o dota-

ci by měly vycházet z individuální pozice 

klienta. Kvalitní poradenskou firmu klient 

pozná i podle toho, že odměna je vázaná na 

úspěšné získání dotace a součástí pomoci 

je i následné poradenství při realizaci doto-

vaného projektu.

Budou to mít podnikatelé v novém pro-

gramovacím období jednodušší?

Zjednoduší se příprava projektových žá-

dostí, schvalování i kontroly. Je snaha, aby 

se prostředky uvolňovaly průběžně, nikoliv 

až po realizaci celého projektu, což kladlo 

velké finanční nároky na žadatele. Další 

změny jsou v novém pravidlu N + 3, kdy má 

žadatel oproti dřívějším dvěma letům až tři 

roky na realizaci celého projektu. Horní hra-

nice dotace se zvedne ze 100 tisíc na 200 

tisíc eur. Drobní podnikatelé mohou čerpat 

vyšší veřejnou podporu, místo dřívějších 50 

procent až 60 procent celkových nákladů. 

PR

Podnikatelé, kraje, obce i další subjekty mo-

hou letos čerpat peníze na rozvoj hospodářsky 

slabých regionů a venkova, výstavbu podpo-

rovaného bydlení a technické infrastruktury, 

regeneraci panelových sídlišť nebo revitalizaci 

vojenských areálů. Podrobnosti o čerpání 

těchto dotací najdou zájemci na www.mmr.cz.

V rozpočtu ministerstva pro místní rozvoj je na 

standardně vypisované dotační programy vy-

členěna částka 1,5 miliardy korun. Na povod-

ňové programy je k dispozici téměř miliarda 

korun převedená z roku 2006. Tato částka se 

může ještě navýšit v závislosti na aktuálních 

škodách, které povodně či jiné živelní pohromy 

způsobí obcím a krajům během letošního roku. 

Dotační programy ministerstva, financované ze 

státního rozpočtu, dlouhodobě směřují pomoc 

do dvou oblastí – rozvoje regionů a podpory 

bydlení. Rozvoj regionů se zaměřuje hlavně na 

severozápadní Čechy a Moravskoslezsko. Pro 

tyto regiony je vyčleněno téměř půl miliardy 

korun. Na bydlení je v programech přibližně 

730 milionů korun. Peníze půjdou hlavně na 

výstavbu podporovaného bydlení.

V programech bude podstatně méně výjimek 

a také lhůty pro dodání doplňujících dokladů 

se zkrátily na 90 dnů od registrace, aby pří-

jemci mohli nakládat s penězi co nejdříve. 
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Společnost Emeran 1860, s. r. o., je spoluprovozovatelem Sport 

areálu Klíny na Mostecku. Společně s Mount Clubem Litvínov více 

než 5 let intenzivně investuje do modernizace areálu (zasněžová-

ní, osvětlení, rozšíření sjezdovek, prodloužení vleků aj.). V rámci 

rozšíření nabídky služeb se společnost rozhodla realizovat projekt 

„Sportoviště a herní plochy ubytovny Emeran“, který navazuje na 

rekonstrukci a rozvoj Horské chaty Emeran. Náklady na realizaci 

projektu dosahovaly celkové výše 4 237 625 Kč a jeho předmětem 

byla výstavba víceúčelového hřiště s umělým osvětlením, umělé ho-

rolezecké stěny, dětského hřiště a pořízení vybavení Horské chaty 

Emeran – fitness, sauna, whirlpool.

 Zástupce firmy Emeran 1860  Josef Dlouhý nám o realizaci 

projektu řekl: „V souvislosti s realizací tohoto projektu podala naše 

společnost v dubnu 2005 žádost o finanční podporu do Granto-

vého schématu Ústeckého kraje ‚Podpora regionální infrastruktury 

cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro malé a střední podnikatele‘. 

V červnu 2005 byl projekt zastupitelstvem Ústeckého kraje schvá-

len. Výše přiznané dotace z rozpočtu Ústeckého kraje a ERDF činila 

2 076 436 Kč. Celý projekt byl úspěšně ukončen a řádně vyúčtován 

v červnu roku 2006. Krátce po finančním vyúčtování s pracovníky 

krajského úřadu Ústeckého kraje, podání žádosti o platbu a po 

předložení závěrečné zprávy získala naše společnost první část fi-

nanční podpory z rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 593 267 Kč. Na 

druhou část finanční podpory ve výši 1 483 169 Kč ze strukturál-

ních fondů naše firma stále čeká. Na přípravě žádosti o dotaci jsme 

úzce spolupracovali s poradenskou společností Asistenční centrum, 

a. s. Součinnost s touto firmou byla pro naši společnost přínosná 

a konstruktivní stejně tak jako spolupráce s pracovníky Krajského 

úřadu Ústeckého kraje a s odborem cestovního ruchu.“

PR

Byli úspěšní

1,5 miliardy 
na rozvoj regionů a bydlení

Foto: Ablestock

Foto: Shutterstock
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Stavebnictví se v České 

republice po třiceti 

letech řídí od 1. ledna 

novým kodexem. 

Stavební zákon přináší 

celou řadu novinek, 

ale podle odborníků 

se v praxi nijak zvlášť 

citelně neprojeví. 

U vybraných staveb sice 

odpadá stavební řízení, 

ale například množství 

dokumentů, které je 

třeba získat a předložit, 

se nemění. Možnost 

odsouvat počátek 

stavby nekonečnými 

spory s různými 

skupinami či sdruženími 

také zůstává.

Od začátku letošního roku platí nový stavební 

zákon. Podnikatelé si od něj slibovali hlavně 

zjednodušení povolování staveb. Podle od-

borníků však nový kodex neznamená žádnou 

převratnou změnu a přípravu staveb v zásadě 

neulehčuje. Specialistům tedy nový stavební 

zákon práci nebere, protože realizace staveb 

zůstává nadále natolik složitá, že se bez nich laik 

neobejde. Pozitivem nového zákona jistě je, že 

snižuje počet formálních řízení ohledně drobněj-

ších staveb. Nikterak se to však netýká nutných 

dokladů pro zahájení výstavby. „Papírování“ 

prostě neubude. Stavaři i architekti se shodují 

v tom, že v praxi se změny, které přináší nový 

stavební zákon, projeví minimálně. Přestože 

v některých případech budou moci stavební 

úřady nahradit autorizovaní inspektoři, méně 

práce nebudou mít ani stavební úředníci. 

Spory stále hrozí

Nová legislativa představuje rostoucí nároky na 

kvalitu přípravy stavby a přínosné budou i kontroly 

průběhu stavby a oslabení závěrečné kolaudace.

Žádné podstatné změny nepřináší zákon, 

pokud jde o činnost dodavatelských firem. 

Zodpovědnost za odborné vedení stavby, kva-

litu provádění prací a bezpečnost práce nový 

stavební předpis nemění. Vzniklý kodex ne-

splnil očekávání dodavatelské sféry v tom, že 

nevymezil oprávnění různých subjektů, které 

se podílejí na územní přípravě staveb, aby se 

jejich práce neodkládala pro nekonečné spory 

s různými iniciativními skupinami a sdruženími.

Podíleli se i podnikatelé

Nový stavební kodex přichází po třiceti letech. 

Zákon z roku 1976 postupně přestával 

vyhovovat a nezachránily ho ani četné novely. 

Nový zákon přináší změny v celkovém pojetí 

územního plánování a stavebního řádu. Do 

územního plánování se přesouvá zabezpečení 

ochrany veřejných zájmů a správní řízení ve 

výstavbě. Stavební řád se orientuje hlavně 

na stavebně-technické podmínky navrhová-

ní, provádění, užívání a odstraňování staveb 

včetně jejich změn. Přináší však i celou řadu 

dalších novinek, s jejichž výčtem se mohou 

podnikatelé seznámit v příručce věnované 

právě této normě.

Na tvorbě nového stavebního zákona se podíleli 

svými postřehy a připomínkami i podnikatelé. 

Vyjadřovali se k němu už ve fázi jeho přípravy 

na jaře před dvěma roky. „Poukázali na několik 

problémů, se kterými se běžně setkávají kvůli 

nevyhovujícím právním předpisům,“ uvedla 

Miluše Kohoutková z úseku Připomínkování 

zákonů Hospodářské komory ČR.

Odborníci si přijdou na své

Ať už nový stavební kodex podnikatele zkla-

mal, či ne, v každém případě ho budou muset 

zvládnout. Podle odhadů totiž bude platit dal-

ších dvacet až třicet let. Šance na jednodušší 

dokumentaci přípravy staveb je mizivá. S tím 

mají přirozeně větší problém malí podnikatelé, 

i když obecně administrativa tíží všechny stej-

ně – velké i malé. Ti menší však mají se stále 

narůstající administrativní zátěží, již na ně klade 

stát, přece jen problémy větší než jejich velcí 

kolegové v oboru. Ti mají své odborníky, kteří 

se spletí příslušné legislativy prodírají.

Nutnost dostát stále rostoucímu počtu nových 

právních předpisů a jejich změnám a také 

složitost a nepřehlednost právních předpisů, 

které se podnikatelů a jejich aktivit týkají, dává 

malým firmám na výběr jen ze dvou mož-

ností. Buď podnikatel bude sledovat nové 

právní předpisy a jejich změny sám, nebo si 

najme specializované právní, účetní, daňové 

či poradenské firmy. Pokud se rozhodne pro 

první variantu, bude ho to stát spoustu času. 

Navíc musí mít na takovou činnost i potřebnou 

kvalifikaci, což není zrovna pravidlem. Jestliže 

si najme specializované firmy, bude ho to 

přirozeně stát peníze, jež by jinak mohl použít 

na podnikatelskou činnost.

Dodavatel je lepší než zaměstnanec

Menší firmy ve stavebnictví se potýkají ještě 

s dalším problémem, a tím jsou vztahy mezi 

drobnými, malými a středními podnikateli 

a velkými nadnárodními společnostmi. Tyto 

vztahy se podle Svazu drobných, malých 

a středních zaměstnavatelů ve stavebnictví 

trvale zhoršují v neprospěch těch menších. 

Velké stavební společnosti „šetří“ na lidech. 

Snižují počty svých zaměstnanců a na práci 

si najímají menší firmy. Ze vztahu zaměstna-

vatel–zaměstnanec se stává vztah obchodní, 

v němž má velká firma vůči svému menšímu 

subdodavateli výhody.

Velká firma se tak zbaví povinnosti platit mzdy, 

sociální a zdravotní pojištění v době, kdy 

nemá zakázky, na nichž by její zaměstnanci 

pracovali. Nezanedbatelnou výhodou je pře-

nos rizik na subdodavatele. 

Podnikatelé a živnostníci, kteří se z bývalých 

zaměstnanců stali osobami samostatně výdě-

lečně činnými, tak ztrácejí veškerou ochranu 

poskytovanou Zákoníkem práce a kolektiv-

ními smlouvami. Musí se také už sami starat 

o to, aby neztratili krok s novinkami v oboru. 

Školení, informace o nových technologiích, 

normách, vybavení osobními ochrannými 

pomůckami jsou už čistě v jejich režii.

Řemeslníci jsou úzký profil

Ať už je pro stavební firmy jakkoli výhodné mít 

co nejméně zaměstnanců a na práci si najímat 

jiné stavebníky, nakonec se bez vlastních 

pracovníků neobejdou. Sladit v tomto případě 

cenu s kvalitou je stále se zvětšující problém 

a bude narůstat i do budoucna.

„Není pochyb o tom, že jedním ze základních 

zdrojů konkurenceschopnosti na tuzemském 

a zvlášť na otevírajícím se evropském staveb-

ním trhu je úroveň kvalifikace pracovníků a její 

struktura,“ uvedl Václav Matyáš, prezident 

Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR v časo-

pisu České stavebnictví. Pokud jde o středo-

školáky či vysokoškoláky, kvalita absolventů je 

dobrá. Problém je však u řemeslných profesí. 

„Věková struktura se vyvíjí nepříznivě a uč-

ňovské školství negeneruje učně ani v poč-

tech zajišťujících prostou reprodukci,“ dodal 

Matyáš.

Obnova učňovského školství vyžaduje jasnou 

podporu státu, ale i firem samotných. Ty se 

musí podílet nejen na odborné výuce příštích 

stavařů, ale dát také jasný signál, že mladí 

vyučenci se svým řemeslem práci najdou. 

Navíc práci stálou, bez nebezpečí sezonní 

nezaměstnanosti a se mzdou relevantní celo-

státnímu průměru.

O dobrého řemeslníka stojí za to projevit pat-

řičný zájem, i když to bude řemeslník opravdu 

teprve začínající. Velmi dobře to vědí firmy na 

západ od našich hranic. Tuzemská stavební 

firma se sice zatím na jejich trhu prosadí leda 

zázrakem, ale o jednotlivé české řemeslníky je 

tam zájem. Odliv „fachmanů“ se bude zvyšo-

vat s otevírajícími se evropskými trhy. A spo-

léhat se na doplnění mezer mezi pracovníky 

pomocí rekvalifikovaných nezaměstnaných se 

podle Matyáše neosvědčilo. Také zahraniční 

dělníci, kterých je na tuzemských stavbách víc 

než dost, nejsou co do své kvalifikace a kvali-

ty odvedené práce ideálním řešením. 

„S výjimkou pracovníků ze Slovenské re-

publiky nesplňuje naprostá většina cizinců 

kvalitativní standardy jak v úrovni znalostní, 

tak řemeslné zručnosti,“ řekl Matyáš.

Dana Rybáková

Některé podstatné změny v zákoně:

•  Zabezpečení ochrany veřejných zájmů se 

přesouvá do územního plánování.

•  Některé stavby je možné zahájit jen na 

základě ohlášení, například rodinný dům 

do 150 metrů čtverečních zastavěné 

plochy se sklepem do hloubky tří metrů, 

maximálně dvěma nadzemními podlažími 

a podkrovím.

•  Není povinná závěrečná kolaudace, 

stavební úřad bude kontrolovat, zda se 

dům staví podle předpisů.

•  Ústní jednání při územním řízení je 

povinně veřejné a každý může uplatnit 

připomínky. Těmi se stavební úřad musí 

zabývat.

•  Podmínky pro umisťování staveb 

v nezastavěném území jsou přísnější. 

Naopak tam, kde už domy stojí, se další 

výstavba reguluje podstatně méně.

•  Stavební úřad si sám opatří výpis 

z katastru nemovitostí jako doklad 

k žádosti o stavební povolení.

•  Autorizovaní inspektoři přebírají část 

práce stavebních úřadů, jako je 

povolování staveb a kontrola jejich 

provádění. Na rozdíl od stavebních úřadů 

jsou plně odpovědní za své výkony.

Nový stavební zákon:

žádná revoluce

Stavaři i architekti 

se shodují v tom, že 

v praxi se změny, 

které přináší nový sta-

vební zákon, projeví 

minimálně. Papírování 

prostě neubude. 

Co dělá podle nového zákona 

stavební úřad:

•  Vydává územní rozhodnutí, územní 

souhlas, poskytuje informace pro 

pořizování územně plánovacích podkladů 

a územně plánovací dokumentaci.

•  Ohlašují se mu jednoduché stavby, terénní 

úpravy, informační a reklamní zařízení 

a udržovací práce.

•  Předkládá se mu žádost o stavební 

povolení.

•  Stavebník mu oznamuje záměr započít 

s užíváním stavby.

•  U staveb, jejichž vlastnosti nemohou 

budoucí uživatelé ovlivnit, jako jsou 

například školy a nemocnice, vydává 

stavební úřad na žádost stavebníka 

kolaudační souhlas.

•  Vykonává soustavný dozor nad 

zajišťováním ochrany veřejných zájmů, 

ochrany práv a oprávněných zájmů 

právnických a fyzických osob a nad 

plněním jejich povinností vyplývajících 

z nového stavebního zákona a právních 

předpisů vydaných k jeho provedení.

•  Provádí kontrolní prohlídky stavby.

•  Nařizuje nezbytné úpravy na stavbě 

a stavebním pozemku i na zastavěném 

stavebním pozemku.

•  Nařizuje provedení udržovacích prací, 

vyklizení stavby.

•  Ukládá opatření na sousedním pozemku 

nebo stavbě.

Foto: Shutterstock

Foto: kcz
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Malým stavebníkům 

chybí servis
Tisíce řemeslníků a malých firem na stavebním trhu 

– to je nejen výsledek individuální touhy samostatně 

podnikat, ale také důsledek opatření velkých, 

především nadnárodních firem.

Velké společnosti v rámci úsporných opatření 

začaly propouštět své zaměstnance, zejména 

specialisty: řemeslníky a revizní techniky, které 

potřebují jen po určitou část roku nebo na spe-

ciální práci. Dřívější zaměstnanci se tak stávají 

osobami samostatně výdělečně činnými (OSVČ).

Velké stavební podniky tak nezanedbatelně 

snižují své náklady. Navíc ze zaměstnaneckých 

vztahů sešněrovaných Zákoníkem práce se 

stávají vztahy obchodní, které se řídí podle 

obchodního Zákoníku. Zaměstnanec má sice 

také zodpovědnost za to, jak kvalitně pracuje, 

ale v případě subdodavatele je to zodpovědnost 

jaksi čitelnější. 

Výhodné pro firmy, ale...

OSVČ zpravidla nevládne rezervními prostředky, 

u bank má mnohem menší šanci a také pod-

statně jiné podmínky při úvěrování – samozřejmě 

méně výhodné než velké firmy. 

Velká firma také přenáší na tu menší rizika spo-

jená s realizací stavby. Odpovědnost vůči zákaz-

níkovi nese OSVČ (ručí celým svým majetkem). 

Pokud se opozdí s platbami její klient, musí na 

své peníze počkat i subdodavatel. 

Když se ze zaměstnanců stanou subdodavatelé, 

odpadá také nutnost platit jim mzdy, odvádět za 

ně sociální a zdravotní pojištění i v době, kdy pro 

ně firma nemá zakázku. Větší je i její vyjednávací 

síla. Stojí proti rozdrobeným živnostníkům a ne-

potýká se s odbory.

Pokud jde o další kvalifikaci podnikatele, je zcela 

na něm. Musí stále sledovat a přizpůsobovat své 

podnikání s ohledem na změny legislativy, daní, 

účetnictví, norem Evropské unie a těch tuzem-

ských a také modifikace předpisů bezpečnosti 

práce. K tomu je třeba přičíst sledování dalších 

pravidel, která se týkají například ekologických 

požadavků a podobně.

Podnikatel je sice pánem svého času a může se 

rozhodnout, jakou zakázku si vybere, ale v praxi 

to znamená, že o osmihodinové pracovní době 

si může nechat jen zdát a shánění práce je při 

rostoucí konkurenci také časově náročné.

OSVČ nemají právní zázemí při podpisu smluv 

s velkými podniky. Smlouvy připravují renomo-

vaní právníci ve prospěch velkých firem. Není 

tak žádnou výjimkou, že podepíší smlouvu, 

která je pro ně velmi nevýhodná nejen z hlediska 

odpovědnosti, předmětu a termínu plnění, ale 

neodpovídá ani výše ceny a termíny splatnosti. 

Zavazují se k dodržování veškerých předpisů 

včetně technických norem, které se neustále 

mění, což OSVČ často nezaznamená.

Konkurence na trhu roste a i velmi malé firmy se 

pak začínají chovat stejně jako ty velké. Propouš-

tějí své zaměstnance, a tím je fakticky nutí, aby 

se stali OSVČ. A najímají je jen tehdy, když pro 

ně mají práci.

Zázemí a konkrétní pomoc

Konkurenceschopnost jednotlivých podnikatelů 

a živnostníků na trhu není v dnešních podmín-

kách ani zdaleka jen jejich věcí. Podle Svazu 

drobných, malých a středních zaměstnavatelů ve 

stavebnictví je třeba vybudovat v Česku stejné 

zázemí a služby, jaké mají OSVČ v Evropské 

unii. To znamená vyčlenit část peněz z odvá-

děných daní na nutné služby v každém oboru 

pro osoby samostatně výdělečně činné a malé 

a střední podnikatele. Věnovat také prostřed-

ky na zpřístupnění norem a rešerší pro tyto 

podnikatele. Většina zemí unijní „patnáctky“ má 

pro své OSVČ vybudované zázemí v podobě 

organizací, které pro ně zajišťují nezbytné služby, 

jako je vedení účetnictví, školení, rešerše norem, 

právní porady, zabezpečení nákupů materiálů 

a podobně. Živnostník se pak stará jenom 

o získání zakázek a kvalitní výkon své profese. 

Takový servis však mají v tuzemsku samostatně 

výdělečně činní jen zčásti. Velkou pomoc OSVČ 

a malým a středním podnikatelům přinesla Infor-

mační místa pro podnikatele, projekt ministerstva 

průmyslu a obchodu realizovaný Hospodářskou 

komorou ČR.

A všichni jsou konkurenceschopní

„Věříme, že velkou pomocí bude i pro-

jekt Institut trhu práce, rovněž realizovaný 

hospodářskou komorou. Jedním z výstupů 

projektu by měla být příprava malých a střed-

ních podnikatelů na podnikání,“ řekl František 

Holec, viceprezident Hospodářské komory ČR 

a prezident Svazu drobných, malých a střed-

ních zaměstnavatelů ve stavebnictví. 

Další velkou pomocí by byla plošná podpora 

projektu Zpřístupnění norem a rešerší norem 

za cenu služby přes Informační místa pro 

podnikatele, určeného osobám samostatně 

výdělečně činným a malým a středním pod-

nikatelům. Projekt by se hradil z prostředků 

ministerstva průmyslu a obchodu určených na 

podporu malého a středního podnikání.

„Vývoj ve světě se nedá zastavit. OSVČ tam 

ale mají jiné podmínky, především potřeb-

né služby. Musíme si vzít příklady ze zemí, 

které se snaží tento vývoj zachytit, jako jsou 

Japonsko, USA, Kanada. Podniká v nich 

velké množství OSVČ, například projektanti, 

obchodníci, účetní a další podobné profese. 

Pracují doma a smluvnímu partnerovi odvádějí 

práci třeba jen jednou za měsíc. Firma tak 

nemá téměř žádnou režii. Nepotřebuje téměř 

žádné kanceláře, netopí, nesvítí atd. a na-

konec jsou všichni spokojení, protože jsou 

konkurenceschopní,“ uzavřel Holec.

Dana Rybáková, 

s využitím materiálů Svazu drobných, 

malých a středních zaměstnavatelů ve stavebnictví

Dodavatel si musí dát pozor 

na změny stavby
O změnách vyplývajících z nového stavebního 

zákona se více dozvíte v rozhovoru 

s viceprezidentem Hospodářské komory 

ČR a prezidentem Svazu drobných, malých 

a středních zaměstnavatelů ve stavebnictví 

Františkem Holcem.

Jaký zásadní vliv má nový stavební zákon 

na činnost dodavatelů technologických 

zařízení?

Nový stavební zákon nepřináší pro tuto 

činnost zásadní změny. Pokud dodavatel 

technologických zařízení pracuje pro vyššího 

dodavatele stavby, je především odpověd-

ností tohoto vyššího dodavatele, aby zajistil 

splnění požadavku § 153 zákona, tj., že 

stavbyvedoucí řídí realizaci stavby v souladu 

s rozhodnutím či jiným opatřením stavebního 

úřadu a s ověřenou projektovou dokumen-

tací. Pokud je ale dodavatel technologických 

zařízení  přímým dodavatelem, je nutné, aby 

tuto povinnost zabezpečoval sám. Je také 

podle tohoto ustanovení povinen oznamovat 

stavebnímu úřadu závady, které se nepodaři-

lo odstranit při provádění stavby, i když tento 

případ bude patrně jen výjimečný. Konečně je 

ze zákona povinen vést stavební deník, jehož 

obsah specifikuje příslušná vyhláška minister-

stva pro místní rozvoj, včetně povinnosti den-

ně zapisovat křestní jména i příjmení osob, 

které se stavby účastní. Tato povinnost, 

zvláště u velkých staveb, je spíše iracionální, 

ale stavební úřady ji při své kontrolní činnosti 

mohou vyžadovat.

Které základní chyby by se dodavatel měl 

zejména vyvarovat?

Neměl by připustit změny stavby proti státním 

orgánem ověřené dokumentaci bez toho, že 

by byl zajištěn souhlas s takovou změnou 

– riskoval by vysokou pokutu, a to i jako 

subdodavatel. Přitom postup pro změny doku-

mentace stavební zákon značně ulehčuje. 

Nevýznamné změny může státní orgán dokon-

ce povolit zápisem ve stavebním deníku. Styk 

s orgánem zabezpečuje sice vždy investor či 

jeho zmocněnec, dodavatel by však takovou 

změnu měl včas, prokazatelně a řádně (zápi-

sem v deníku) iniciovat!

S čím novým se může dodavatel 

od 1. ledna letošního roku setkat?

Nový stavební zákon s sebou přináší velké 

změny. Dle mého názoru povolování většiny 

staveb, stavebních úprav a změn je mnohem 

složitější než dříve. Vlastní stavební zákon je 

také mnohem složitější než předchozí. 

Už samotný fakt, že počet paragrafů v novém 

stavebním zákoně vzrostl na 198 (předchozí 

zákon jich měl „jen“ 145), něco vypovídá. 

Paragrafy vás odkazují na jiné paragrafy, a ty 

zase na jiné. Ano, je možno udělat zjednodu-

šené územní řízení, případně územní souhlas 

nebo veřejnoprávní smlouvu, ale bohužel ne 

vždy většinou u velkých staveb bude probíhat 

staré známé územní řízení. U staveb men-

ších, jednoduchých, však nastává situace, že 

povolování vyspecifikovaných rodinných domů 

a dalších staveb bude mnohem složitější než 

předtím. Nemá cenu zde popisovat, co je 

všechno potřeba doložit, ale je toho poměrně 

více než dříve. Jediný přínos či zjednodušení 

nového zákona jsou snad jen nové formuláře, 

které jsou jednotné v celé republice. 

Může dodavatel smluvně zajišťovat jakou-

koliv stavbu?

Obecně ano, ale za podmínky, že při reali-

zaci zabezpečí odborné vedení stavby, a to, 

že pokud je k provádění prací předepsáno 

zvláštní oprávnění, budou je vykonávat jen 

držitelé takového oprávnění. Jinak je samo-

zřejmé, že musí při realizaci dodržet obecně 

závazné či sjednané požadavky na výstavbu, 

včetně technických předpisů, a zajistit ochranu 

zdraví, života, životního prostředí a bezpeč-

nosti práce. 

red

CONECO / RACIOENERGIA / CLIMATHERM
20. – 24. 3. 2007, Bratislava

V rámci 28. mezinárodního veletrhu CONECO v Bratislavě, jednoho z nejvýznamnějších stavebních veletrhů ve střední Evropě, 

se bude konat česká oficiální účast s příspěvkem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na čistou výstavní plochu.

Příspěvek  až 100 % ceny nájemného za plochu 
(max. však do výše 75 000 Kč)

Využijte výjimečné příležitosti prezentovat své výrobky a služby a navázat nové obchodní kontakty 

za velmi výhodných podmínek, které vám oficiální účast ČR nabízí.

Pro další informace kontaktujte organizátora oficiální účasti ČR:

INCHEBA Praha, s. r. o.

Manažerka: Helena Acsayová, tel. +420 220 103 481, e-mail: h.acsayova@incheba.cz

Informace o veletrhu  najdete na:  www.incheba.sk

Je třeba vybudovat 

v Česku stejné zázemí 

a služby, jaké mají OSVČ 

v Evropské unii.

Zaměstnanec má sice 

také zodpovědnost za to, 

jak kvalitně pracuje, ale 

v případě subdodavatele 

je to zodpovědnost jaksi 

čitelnější. 

Foto: Shutterstock Foto: kcz
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Nový stavební zákon
č. 183/2006 Sb.komentáře, nové instituty, obsah prováděcích vyhlášek

Příručka

Všeobecné obchodní podmínky 
pro zhotovení stavby

podle § 273 obchodního zákoníku

PRO
ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ 
OBCHODNÍ 
PODMÍNKY

2007

podle § 273
Obchodního zákoníku

pod záštitou
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
a Ministerstva pro místní rozvoj ČR

vydává SIA – Rada výstavby
a Hospodářská komora ČR

Publikace obsahuje úpravu celého komplexu obchodně
závazkových vztahů mezi objednatelem a zhotovitelem stav-
by a standardizuje základní obchodní a navazující právní,
organizační a ekonomické vztahy mezi těmito účastníky vý-
stavby. Je určen pro stavební, případně související montážní
práce, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje objednatel.
Aplikace těchto Všeobecných obchodních podmínek pro
zhotovení stavby je vhodná nejen u veřejných zakázek, ale
i v rámci obchodních vztahů dvou soukromých subjektů. Mo-
hou být použity i pro smlouvy mezi vyššími dodavateli a je-
jich poddodavateli, přičemž na nižší dodavatelské úrovni se
využijí ta ustanovení a taková jejich uplatnění, jež příslušné
nižší úrovni odpovídají.
Zpracováním a vydáním Všeobecných obchodních podmínek
však celý proces zdaleka nekončí. Nejdůležitější je jejich pro-
sazení na trhu tak, aby se staly obecně uznávané a v široké
míře užívané. Proto je nutno hledat způsob a cesty, jak jejich
běžnou aplikaci postupně uvádět do praxe při sjednávání
konkrétních smluvních závazků pro jednotlivé zakázky. K to-
mu je nezbytná jejich účelná propagace a prezentace zejmé-
na u investorské sféry. Určitou cestou v případě veřejných
zakázek může v budoucnu být např. také zpracování meto-
dického postupu při zadávání veřejných zakázek na stavební
práce, který by mohl být vydán pod záštitou příslušných
ústředních orgánů. 

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení stavby

TÉMA TÉMA

Panelové bydlení moderně
Je bydlení v paneláku jen nutné zlo, nebo může být komfortní a příjemné? 

Přehlídkou možností jak zvýšit kvalitu bydlení v panelových domech se má 

stát nová specializovaná výstava materiálů, výrobků, technologií a služeb 

pro revitalizace panelových domů, rekonstrukce a financování. Její premiéra 

se uskuteční 22. až 24. února na výstavišti v Praze–Holešovicích.

Specializovaná akce s jasným profilem má za 

cíl založit novou tradici zaměřující se na všechny 

problémové i pozitivní aspekty bydlení a života 

v panelových domech. Organizátoři ji prezentují 

jako příležitost pro výrobce stavebních dílů a prv-

ků, materiálů a hmot, konstrukčních i technolo-

gických systémů určených pro revitalizaci pane-

lových objektů a ke zlepšení jejich technických 

a provozních parametrů. Na výstavě se objeví 

montážní, stavební a dodavatelské firmy, inves-

toři, projektové ateliéry i bankovní domy. Chybět 

nebudou ani developerské subjekty v souvislosti 

se stálým zájmem o bydlení v panelových do-

mech, zejména těch rekonstruovaných. Mediál-

ním partnerem specializované výstavy Panelový 

dům a byt 2007  je také časopis Komora.cz.

Návštěvnická lahůdka

Pořadatel Incheba EXPO Praha realizuje inspi-

rativní příklad modernizace a revitalizace stan-

dardního panelového bydlení. Středem zájmu 

návštěvníků se jistě stane ústřední expozice, 

kterou je modelový panelový byt 3+1 postavený 

v měřítku 1:1 s ukázkami moderních zateplova-

cích technologií, výměny oken, dveří a finálního 

provedení fasády. Vnitřní vybavení modelového 

bytu nabídne modernizovanou kuchyni, úpravu 

bytového jádra, povrchové úpravy stěn i pod-

lah, obklady, žaluzie a rolety aj. Na expozici bytu 

se podílí Svaz malých, drobných a středních 

zaměstnavatelů ve stavebnictví Hospodářské 

komory ČR a Česká spořitelna, a. s.

Překvapení pro návštěvníky

Pro návštěvníky je připravena soutěž o tři velmi 

hodnotné ceny, kterou sponzoruje Poštovní 

spořitelna. Každý, kdo se prokáže Max kartou, 

obdrží volnou slosovatelnou vstupenku. Na 

výherce čeká rekonstrukce bytového jádra (Sa-

nitec) v hodnotě sto tisíc korun, výměna oken 

(Hoco) v hodnotě padesát tisíc korun a instala-

ce vstupních bezpečnostních dveří (Next). Více 

informací lze získat mj. v Poštovních novinách, 

které jsou k dispozici na každé poště.

Konference CEEERES

O všech problémových i pozitivních aspektech 

existující panelové výstavby se bude mluvit 

nejen v Prezentačním a poradenském centru, 

ale také na dvoudenní odborné konferenci 

Ceeeres (Central European Energy Efficiency 

and Renewable Energy Sources Conference; 

Středoevropská konference o energetic-

ké hospodárnosti a obnovitelných zdrojích 

energie), která se věnuje rovněž aktuálním 

problémům spojeným s úsporami energie 

a obnovitelnými zdroji. 

Výstava by se neměla stát jen atraktivní příleži-

tostí pro odborníky a potenciální vystavovatele. 

Chce být místem, které přinese nové pohledy 

a neotřelá řešení, přispěje ke zlepšení kvality 

života obyvatel panelových domů a stane se 

inspirací pro každého, kdo chce bydlet moder-

ně a zároveň bezpečně.

tš,

s využitím tiskové zprávy Incheba Expo Praha

Foto: Incheba EXPO Praha

V příručce najdete všeobecné obchodní pod-

mínky pro zhotovení stavby. Na jejich přípravě 

se intenzivně podíleli Ing. Košulič – předseda 

expertní skupiny pro veřejné zakázky SPS v ČR, 

ředitel RTS, a. s., Brno; Ing. Vladimír Veselý 

– prezident CACE; JUDr. Pavel Šolc – předse-

da expertní skupiny pro legislativu SPS v ČR; 

Ing. Michael Smola, MBA – tajemník Svazu 

podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Za Hospo-

dářskou komoru se na celém materiálu výrazně 

podíleli JUDr. Štraus a Ing. Hrabák. Pracovní 

skupinu vedl Ing. Petr Serafín – Ministerstvo 

průmyslu a obchodu.

Prezident Hospodářské komory ČR 

Jaromír Drábek touto cestou děkuje za 

zpracování této významné normy 

a skvělou spolupráci. 

Jak se neztratit v paragrafech
Stavební zákon nepatří k jednoduchým předpisům

Proč vlastně příručka vznikla?

Osobně vidím její smysl v tom, že především pro 

malé a střední podnikatele působící ve výstavbě 

shrnuje a vysvětluje základní změny, které přiná-

ší zcela nový kodex stavebního práva – nový jak 

pojetím, tak obsahem.

Stavební zákon nepatří k jednoduchým, na první 

přečtení srozumitelným právním normám. Má 

několik prováděcích předpisů a řada dalších 

předpisů s jeho obsahem bezprostředně sou-

visí. Pokud příručka pomůže čtenářům alespoň 

v základní orientaci ve stavebním zákoně, splní 

svůj účel.

Stačí, když si podnikatel pročte příručku, 

aby se vyznal v novém stavebním zákoně?

Pro praxi ve výstavbě určitě nepostačí seznámit 

se s příručkou. Stavební zákon a jeho prová-

děcí vyhlášky je třeba mít k dispozici v plném 

znění, v tištěné či elektronické formě. Informační 

centrum České komory autorizovaných inženýrů 

a techniků (ČKAIT) v současné době vydává 

publikaci Stavební zákon 183/2006 a jeho 

prováděcí vyhlášky, kterou obdrží všichni čle-

nové ČKAIT. Koupit si ji v centru mohou i další 

zájemci.

Co by měl podnikatel ještě udělat, aby se 

v novém stavebním zákoně orientoval?

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně 

činné působící ve stavebních a příbuzných 

oborech by měli absolvovat některou vzdělá-

vací akci věnovanou problematice stavebního 

zákona. Přednost bych dávala těm seminářům, 

kde přednášejí pracovníci ministerstva pro místní 

rozvoj a členové České společnosti pro stavební 

právo.

Novela zákona řadu věcí mění. Znamená 

to, že si stavebník bude muset nastudovat 

i další předpisy?

Bez znalosti souvisejících právních předpisů 

se neobjede žádný podnikatel ve výstavbě. Na 

některé předpisy přímo odkazuje stavební zákon 

(speciální předpisy stavebního práva, správní řád, 

živnostenský zákon, zákon o posuzování vlivů 

na životní prostředí, autorizační zákon, zákon 

o katastru nemovitostí, zákon o státní památkové 

péči, zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon 

o technických požadavcích na výrobky a nařízení 

vlády k jeho provedení, zákon o zeměměřič-

ství a další). Dále je to celá řada hygienických 

předpisů vztahujících se k výstavbě, Zákoník 

práce a předpisy týkající se bezpečnosti práce 

a ochrany zdraví, předpisy v oblasti požární 

ochrany, zákon o veřejných zakázkách a konces-

ní zákon. Např. při odstraňování staveb, v nichž 

je přítomen azbest, ukládá stavební zákon 

vlastníkovi povinnost ohlásit stavebnímu úřadu 

záměr odstranit stavbu. Vlastník stavby zodpoví-

dá za to, že stavbu odstraní stavební podnikatel. 

Pokud ke stavbě nepotřebuje stavební povolení, 

může ji odstranit svépomocí. Podmínkou je, že 

stavební dozor bude mít osoba s oprávněním pro 

odborné vedení stavby. Ta musí znát řadu dalších 

právních předpisů, například zákon 356/2003 

Sb., o chemických látkách a chemických 

přípravcích ve znění pozdějších předpisů, zákon 

181/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozděj-

ších předpisů, zákon 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví, vyhlášku 432/2003 Sb., kterou 

se stanoví podmínky pro zařazování prací do 

kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických 

expozičních testů...

Na co by se měl podnikatel ve stavebnictví 

zaměřit především?

Stavebník by se měl především seznámit 

s povinnostmi, které mu zákon ukládá, a se 

sankcemi, které hrozí za jejich porušení. 

Stavebník je ale velmi často laik (zejména malý 

stavebník, který např. jednou za život staví by-

tový dům), a je asi obtížné, aby zvládl znalost 

všech předpisů, které se stavebním zákonem 

souvisejí. Může ovšem využít dalších služeb 

resp. nových institutů stavebního zákona. Pří-

pravu stavby může svěřit projektantovi, který 

pro něho zpracovává dokumentaci stavby pro 

ohlášení nebo pro stavební povolení. Může po-

věřit odborníka technickým dozorem nad prů-

během stavby a u autora dokumentace stavby 

(projektanta) si objednat autorský dozor. Nově 

může využít služeb autorizovaného inspektora; 

certifikát autorizovaného inspektora nahrazuje 

řízení o povolování stavby. 

U velkých staveb je pak obvyklé, že tzv. inves-

tiční fázi výstavby, tj. zpracování projektové 

dokumentace a provádění stavby, předchází 

fáze předinvestiční. V jejím průběhu se zpra-

covávají studie a podnikatelské plány, které 

mají posloužit stavebníkovi ke zjištění, zda je 

projekt reálný, ekonomicky proveditelný a zda 

pro něho nebude ztrátový.

Dana Rybáková

Malé stavební firmy mají v Evropě zastání
Více než 75 procent evropských stavebních firem 

zastupuje Evropská konfederace stavebníků 

(EBC). Jde o profesní sdružení, které zastupuje 

národní asociace řemeslných, malých a středně 

velkých podniků, které působí ve stavebnictví. 

Stálí zaměstnanci EBC v Bruselu dohlížejí na 

budoucí vývoj evropské legislativy. Konfede-

race shromažďuje data a názory svých členů, 

aby mohla unijní legislativce informovat o tom, 

jak vypadá realita. Podílí se na přípravě norem 

a zajišťuje, aby se nezapomínalo na specifické 

potřeby řemeslných, malých a středních podniků. 

Podílí se také na evropských projektech na 

podporu konkurenceschopnosti právě těch-

to podnikatelů. EBC slavila nedávno úspěch, 

když se jí podařilo prosadit možnost uplatňovat 

sníženou sazbu daně z přidané hodnoty na určité 

služby s vysokým podílem práce až do roku 

2010. Probíhá však celá řada dalších bitev, které 

se vedou například o normy pro okna a dveře, 

rámcovou směrnici o odpadech, revizi směrnice 

o stavebních výrobcích, směrnici o službách či 

energetiku nebo bezpečnost práce. EBC byla 

založena v roce 1990 a dnes sdružuje osmnáct 

členů a partnerských sdružení. Prostřednictvím 

národních asociací zastupuje EBC na 600 tisíc 

řemeslných, malých a středně velkých podniků ve 

stavebnictví, které zaměstnávají 2,5 milionu lidí.

Malé firmy tvoří v Evropě většinu obratu

Na evropském trhu se přitom pohybuje 2,3 milio-

nu stavebních firem, které zaměstnávají dvanáct 

milionů lidí. Evropští stavebníci vytvářejí svým 

obratem 1104 miliard eur deset procent hrubého 

domácího produktu celé Unie. Naprostá většina 

z nich – plných 99 procent – jsou řemeslné pod-

niky a malé a středně velké firmy, které zaměst-

návají méně než 50 lidí. Ty se na celkovém obratu 

podílejí 78 procenty. Vrátíme-li se zpět do Česka, 

naše stavebnictví vytváří zhruba sedm procent 

hrubé přidané hodnoty. Dává práci přibližně 420 

tisícům lidí, z nichž dvě třetiny tvoří zaměstnanci, 

necelých 29 procent živnostníci a více než šest 

procent podnikatelé, kteří zaměstnávají další 

pracovníky. Tuzemské stavebnictví patří k velmi 

významným zaměstnavatelům v České republice: 

na zaměstnanosti se podílí devíti procenty. České 

stavebnictví zaznamenává už šest let druhý 

nejrychlejší růst v Evropě (po Irsku). Obstálo i po 

vstupu Česka do Evropské unie. 

dr,

s využitím materiálů EBC

Členská 

instituce

Země Počet 

podniků

Počet 

zaměst-

nanců

BOUWUNIE Belgie 8000 40 000

CNC Španělsko 7500 375 000

CAPEB Francie 100 000 350 000

SNSO Francie 5000 100 000

FFACB Francie 2600 6500

IPOSZ Maďarsko 12 000 36 000

CNA Itálie 47 000 92 015

CONFARTI-

GIANATO
Itálie 67 781 132 700

ANACAM Itálie 600 15 000

FDA Lucembursko 2049 37 984

SDMSZS Česká rep. 20 400 48 750

FMB Velká Británie 13 000 100 360

OZS Slovinsko 12 120 31 025

ZRP Polsko 70 000 -

UNPR Rumunsko 2145 53 339

Členové EBC Rozhovor s Marií Báčovou, autorkou příručky, která je 

přílohou tohoto čísla časopisu Komora.cz. Příručka má 

podnikatelům ve stavebnictví pomoci zorientovat se 

v novém stavebním zákoně, který začal platit na počátku 

letošního roku, a upozorňuje na základní změny, které 

nový kodex přináší.

Pramen: EBC

Foto: Shutterstock

Na vybraných kontaktních místech HK ČR jsou 

VOP k zakoupení.

Foto: kcz



str. 20 únor 07 str. 21 únor 07

Prezident hospodářské komory v Příbrami

FIRMY FIRMY

Na pozvání Okresní hospodářské komory 

Příbram navštívil letos v lednu tento region 

prezident Hospodářské komory České repub-

liky Jaromír Drábek. V doprovodu příbram-

ského předsedy Pavla Oktábce a ředitelky 

Ireny Karpíškové navštívil společnost ZAT, 

která působí na trhu hlavně jako dodavatel 

automatizace průmyslových řídicích procesů. 

Firma se soustředí na odvětví s vysokými 

nároky na spolehlivost a individuální řeše-

ní, která vyžaduje hlavně energetika, těžba 

nerostů a oblast dopravy. Prezidenta HK ČR 

přijal management firmy v čele s ředitelkou 

Vladislavou Česákovou. Mezi další příbram-

ské cíle patřila společnost Kovohutě Příbram 

nástupnická, a. s. Průvodcem po firmě byl její 

generální ředitel a místopředseda předsta-

venstva Jiří Dostál. Jaromír Drábek se zajímal 

především o zpracování olověných odpadů, 

elektroodpadu a zařízení na výrobu olověných 

výrobků. Kovohutě Příbram nástupnická jsou 

významným zaměstnavatelem regionu, zpra-

covatelem odpadů s obsahem olova a cínu, 

odpadů s obsahem drahých kovů i elektro-

odpadu. Ve svém areálu vykupují od občanů 

olověné baterie a nově také odebírají na sběr-

ném místě zmíněný elektroodpad. Tyto služby 

nabízejí nepřetržitě – 24 hodin denně, sedm 

dní v týdnu. V Příbrami do budoucna zvažují 

další rozšíření ekologického servisu.

Irena Karpíšková,

ředitelka OHK Příbram 

Foto: archiv Kovohutě Příbram

Dodavatel 
pro Auto roku 
je znám

Sdružení automobilového průmyslu (AP) bylo spoluvyhlašovatelem 

ankety Auto roku 2007 v České republice. Již potřetí uspořádalo 

v rámci této ankety akci Dodavatel pro Auto roku 2007 v ČR. 

Do projektu se mohly přihlásit členské firmy 

Sdružení AP, které vyrábějí díly, příslušenství 

a doplňky na automobily nominované do 

ankety. Výrobci dodávající své produkty pro 

vítězný vůz pak mohou používat označení 

Dodavatel pro Auto roku 2007 v ČR. Přihlá-

silo se šestnáct firem Sdružení AP: Barum 

Continental, Brano Group, Kadence Innova-

tion, Construct Czech, Defend Group, 

D Plast-Eftec, Essa Czech, Fezko, HP Pelzer, 

Mann+Hummel (CZ), Saint-Gobain Sekurit 

ČR, Tanex Plasty, TRW-DAS, Visteon-Autopal, 

Witte Nejdek, ZPV Rožnov.

Důkazem širokého portfolia odběratelů 

domácích dodavatelů automobilového 

průmyslu je skutečnost, že těchto šestnáct 

do akce přihlášených firem (z celkového 

počtu 117 členských firem Sdružení AP 

z řad dodavatelů) dodává díly nebo části 

pro polovinu ze všech 36 modelů nomino-

vaných do ankety Auto roku 2007 v ČR. 

Tyto vozy přitom pocházejí z různých zemí 

a světadílů. Ze 36 nominovaných vozů bylo 

dvanáct vozů evropských značek, silné bylo 

zastoupení asijských společností (21 vozů) 

a celkový počet doplňovaly tři vozy ame-

rické. České firmy dodávají své produkty 

na všechny nominované vozy evropských 

značek. Mezi pěti finalisty ankety Auto roku 

2007 v ČR (Fiat Grande Punto, Opel Corsa, 

Suzuki SX4, Škoda Roomster a Toyota Yaris) 

nebyl jediný, který by neměl dodavatele 

z České republiky.

Vítězství v anketě Auto roku 2007 v ČR 

získal vůz Opel Corsa, těsně před domácím 

vozem Škoda Roomster. Pro vítězný vůz 

Opel Corsa dodává své výrobky šest z při-

hlášených firem, které tak získaly oprávnění 

používat označení Dodavatel pro Auto roku 

2007 v ČR a obdrží příslušné osvědčení: 

Barum Continental, Construct Czech, 

Defend Group, HP Pelzer, TRW-DAS, 

Witte Nejdek.

Antonín Šípek,

ředitel Sdružení AP

Levnější pojištění u EGAP

Ke zlevnění dochází zrušením příplatku za 

připojištění kurzových rizik, který vývozci nebo 

bance zajišťoval, že při výplatě pojistného 

plnění použil EGAP běžný kurz pro přepo-

čet z cizí měny, v níž byl úvěr poskytnut, na 

koruny. Velká většina klientů si toto připojištění 

sjednávala, neboť bez něj by byla vystavena ri-

ziku pohybu kurzu mezi korunou a cizí měnou. 

Toto riziko nyní plně přechází na EGAP a je 

kryto základními pojistnými sazbami. Pro klien-

ty pojišťovny to znamená, že i při nižších ná-

kladech na pojištění o 10 % jim EGAP v přípa-

dě pojistné události vyplatí v korunách stejnou 

částku, jakou by dostali při výplatě v cizí měně. 

Zlevnění pojistného se týká nejenom vývozních 

dodavatelských a odběratelských úvěrů, ale 

také úvěrů na předexportní financování, na 

financování českých investic v zahraničí a rov-

něž bankovních záruk za výkon exportéra. 

Převzetí kurzového rizika a odpovídající snížení 

zátěže exportérů je dalším opatřením EGAP 

na podporu konkurenceschopnosti českých 

vývozců na mezinárodních trzích. 

Kromě toho EGAP rozšířil portfolio slu-

žeb o pojištění, které umožňuje vývozcům 

odprodávat komerčním bankám své vývozní 

pohledávky v podobě dodavatelských úvěrů 

(odkladů plateb za dodané zboží a služby) 

poskytnutých zahraničním kupujícím. Může 

se jednat jak o dodavatelské úvěry krátko-

dobé, tak i středně nebo dlouhodobé a jejich 

příjemci (kupující) mohou sídlit v jakékoliv zemi. 

Nemusí se ani jednat o vývozní pohledávku 

pojištěnou už v okamžiku jejího vzniku. Nové 

pojištění důsledně odděluje odpovědnost 

banky od odpovědnosti vývozce za plnění 

podmínek exportního kontraktu. Vývozce 

podpisem pojistné smlouvy uzavřené mezi 

EGAP a bankou uznává svá práva a povin-

nosti, včetně povinnosti uhradit pojišťovně 

škodu, která prokazatelně vznikne z jeho viny. 

Pojištění „bankou financovaného vývozního 

dodavatelského úvěru“ dává komerčním 

bankám možnost pružně reagovat na potřeby 

svých klientů a exportérům získat odprodejem 

vývozních pohledávek finanční zdroje pro rea-

lizaci dalších kontraktů. Podrobnější informace 

najdete na www.egap.cz v sekci Pojištění se 

státní podporou. Na domovské stránce máte 

nově rovněž k dispozici kalkulačku pojistného, 

s jejíž pomocí teď zjistíte velmi snadno a rychle 

pojistné sazby a výši pojistného u jednotlivých 

typů pojištění se státní podporou.

Vlastimil Nesrsta,

manažer marketingu EGAP

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s., (EGAP) 

zlevnila na základě dobrého hospodářského výsledku 

v loňském roce pojistné za pojištění se státní podporou o 10 %. 

Kovohutě Příbram dosáhly 
historicky nejvyšších tržeb

Společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a. s., zvýšila v roce 2006 své 

tržby meziročně o 25 % na 1,4 mld. Kč.

Potřetí za sebou se společnost dostala v obratu přes magickou jednu 

miliardu korun. Hlavním tahounem byla tradičně divize Recyklace, zabý-

vající se výkupem a zpracováním olověných odpadů, zejména olověných 

autobaterií. Její podíl na celkových tržbách byl 65 %. Společnost zpraco-

vala přes 44 tisíc tun olověných odpadů, z nichž vyrobila přes 33 tisíc tun 

čistého olova.

K dalšímu zlepšení došlo u divize Drahé kovy, kde se pozitivně projevilo 

pokračování spolupráce v rámci tzv. Skupiny Drahé kovy, do které ještě 

patří dceřiná společnost Kovohuta Slovakia a Galmet trade, ve které 

mají Kovohutě rozhodující podíl. Divize Drahé kovy se zabývá výrobou 

technického zlata, stříbra, palladia či platiny.

Kovohutě dále rozvíjely svoji činnost v oblasti zpracování odpadů z elek-

trických a elektronických zařízení. Staly se konečným zpracovatelem pro 

všechny kolektivní systémy elektroodpadu a navíc v průběhu loňského 

roku zřídily ve svém areálu sběrné místo kolektivního systému Asekol. 

V huti také skončil Šrotozemšťan. (Umělecké dílo vytvořené z elektrood-

padu, jehož autorem je sochař Ondřej Sklenář, sochu vytvořil 14. 9. 2006 

v průběhu akce „Nakrmte Šrotozemšťana“, pořádané společností Asekol, 

která tuto sochu následně věnovala Kovohutím.)

Divize Produkty dosáhla loni nejvyšších tržeb v historii jejího fungování 

především díky prodeji ekologických bezolovnatých výrobků, zejména 

pájek.

Firma ke konci předchozího roku zaměstnávala 244 pracovníků. V rámci 

výchovy a vzdělávání bylo v roce 2006 celkem proškoleno 1173 za-

městnanců. Kovohutě loni oslavily 220 let novodobé hutě, která vznikla 

na stejném místě v roce 1786. Zároveň se připravují na oslavy 700 let 

hutnictví na Příbramsku v roce 2011.

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s., jsou významným zaměstnavatelem 

regionu, zpracovatelem odpadů s obsahem olova a cínu (zejména olově-

ných baterií), výrobcem olova, jeho slitin a dalších výrobků (pájky – včetně 

bezolovnatých, střelivo, plechy atd.) a dále zpracovatelem odpadů s ob-

sahem drahých kovů (zlato, stříbro, palladium, platina, rhodium) a odpadů 

elektrických a elektronických zařízení (elektroodpadu). Ve svém areálu 

vykupují od občanů olověné baterie a nově také odebírají na sběrném 

místě elektroodpad – tyto služby nabízejí 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. 

V Příbrami do budoucna zvažují další rozšíření ekologického servisu.

kcz

Foto: Tiscali

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s., jsou významným zaměstnavatelem 

regionu a zpracovatelem odpadů. V loňském roce se společnost potřetí 

za sebou dostala v obratu přes magickou jednu miliardu korun.

Kovohutě Příbram navštívil prezident Hospodářské komory České republiky Jaromír Drábek v rámci své pracovní cesty do Příbrami. Byl doprovázen předsedou OHK Příbram Pavlem Oktáb-

cem a ředitelkou OHK Irenou Karpíškovou. Součástí návštěvy byla krátká prezentace, exkurze po provozech podniku a diskuze s managementem firmy na aktuální problémy podnikání.

PR
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Postřehy z Bruselu

Evropská komise je původcem evropské legislativy. Podle základ-

ních regulí EU má právě ona jako jediná instituce právo legislativní 

iniciativy, tedy možnost navrhovat novou legislativu. Jejím návrhem 

tak začíná další zákonodárné kolečko, jehož obsah záleží na tom, do 

jaké oblasti daný návrh spadá. Komise tak stanovuje firmám, jak se 

musí chovat k životnímu prostředí – jaké emise mohou vypouštět, 

co jejich výrobky musí nebo naopak nesmí obsahovat, jak musí být 

bezpečné apod. Komise také říká občanům EU, kolik hodin za týden 

by měli maximálě pracovat, chrání je před „zlovůlí zaměstnavatelů“, 

stanovuje, jak by měli být informování o složení potravin, které kupují, 

atd. V současnosti čítá evropská legislativa desítky tisíc stran textu. 

Automaticky předpokládáme také to, že když tato instituce hlásá, co 

se má či nemá dělat, měla by se sama podle těchto pravidel také  

řídit. Ale ne ve všech případech je tomu tak. Koordinátoři a part-

neři projektů financovaných z evropských zdrojů určitě mají svoje 

zkušenosti s včasností plateb ze strany Evropké komise. Rozporu-

plnou otázkou je často i samotné schvalování projektů, které není 

bez problémů. Někdy se vymkne kontrole a z několika měsíců, které 

jsou uvedeny v příslušné výzvě k předkládání projektů, se schválení 

protáhne třeba na jeden či dva roky. 

Poslední dobou musely evropské instituce čelit dvěma skandálům, 

které jsou podobného rázu. První se týkal Evropské komise. O re-

konstrukci bruselského sídla evropských komisařů jsem psal již v dří-

vějších Postřezích z Bruselu. Až po několikaletém nátlaku ze strany 

Greenpeace Komise oficiálně potvrdila, že k rekonstrukci svého sídla 

využila na obklady a další architektonické prvky i ilegálně vytěžené 

dřevo z tropických deštných pralesů. Použití takovéhoto materiálu je 

samozřejmě v rozporu s pravidly Evropské komise. 

Druhá aféra, která byla spojena s Radou ministrů, jasně ukázala, 

že i v Belgii je nedostatek stavebních dělníků. Na staveništi nové 

budovy Rady ministrů totiž udělala v průběhu pracovní doby belgická 

policie neočekávanou razii. Výsledkem bylo zatčení několika stovek 

ilegálních pracovníků povětšinou z východní Evropy. Ale konec konců 

jsme všichni jen lidé. A každý někdy udělá nějakou chybu...

Ondřej Hradil 

Autor je zástupcem HK ČR v CEBRE 

– České podnikatelské reprezentaci při EU v Bruselu.

Euro slaví páté výročí
Prvního ledna 2007 uběhlo pět let od zavedení společné měny euro 

v prvních dvanácti státech EU. Zároveň se eurozóna rozšířila o dalšího, 

třináctého člena – Slovinsko. V současné době jsou v oběhu bankovky 

a mince v hodnotě 600 miliard eur. Členy eurozóny jsou: Rakousko, 

Řecko, Německo, Belgie, Holandsko, Francie, Španělsko, Irsko, Itálie, 

Finsko, Lucembursko, Portugalsko a Slovinsko. Dne 25. března 2007 

vydají členské země eurozóny speciální mince v hodnotě 2 eura pro 

připomenutí 50. výročí podpisu Římských smluv.

Zdroj: CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU, www.cebre.cz

Eurostat: fakta a čísla
PODNIKEJTE S OTEVŘENÝMI DATY VYDÁVANÝMI STATISTICKÝM ÚŘADEM 

EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (EUROSTAT). ZDROJEM VYBRANÝCH ÚDAJŮ 

JE CEBRE – ČESKÁ PODNIKATELSKÁ REPREZENTACE PŘI EU, WWW.CEBRE.CZ

Satelitní systém Galileo 

a jeho možné aplikace

Evropský satelitní systém Galileo se pomalu stá-

vá skutečností. Od roku 2011 by měl tento sys-

tém poskytovat navigační služby a služby určo-

vání polohy a času. Podle Evropské komise má 

být výkonnější než současný americký systém 

GPS. K jakým různým činnostem bude moci 

být využíván? Jaké aplikace by se v návaznosti 

na něj mohly rozvíjet? Jak správně nastavit re-

gulatorní rámec pro tuto oblast? To jsou otázky, 

na něž Evropská komise hledá ve spolupráci se 

zainteresovanými subjekty odpovědi. Zveřejnila 

proto Zelenou knihu o satelitních navigačních 

aplikacích. Cílem tohoto dokumentu je zahájit 

debatu ohledně vývoje satelitních navigačních 

aplikací a zejména pak úlohy, kterou by mohl 

mít veřejný sektor při vytváření vhodného rámce 

a při definování konkrétních cílů těchto aplikací. 

Konzultace se snaží také najít odpověď i na 

další otázky jako např. ochrana soukromí. 

Další informace: http://ec.europa.eu/dgs/

energy_transport/galileo/green-paper/in-

dex_en.htm.

Obchodování s komoditními 

a exotickými deriváty 

Zabýváte se obchodem s komoditními 

a exotickými deriváty? Pak právě vás se týká 

nová veřejná konzultace Evropské komise. 

Ta nyní vyzývá relevantní aktéry k předlo-

žení připomínek k revizi regulačního rámce 

pro podnikání s komoditními a exotickými 

deriváty. Konzultace je otevřena do 30. dubna 

2007, Evropská komise pak bude mít jeden 

rok na zpracování zprávy o zajišťování služeb 

ve vztahu k těmto derivátům. 

Další informace:

http://ec.europa.eu/internal_market/securi-

ties/docs/isd/call_for_evidence_on_commo-

dities_en.pdf. 

Výzvy k veřejným konzultacím můžete 

sledovat na : www.cebre.cz v rubrice Archiv 

zpráv/Veřejné konzultace.

Pište. Raďte. Nemlčte!
VE SPOLUPRÁCI S CEBRE VÁM NABÍZÍME AKTUÁLNÍ VEŘEJNÉ KONZULTACE EVROPSKÉ 

KOMISE, K NIMŽ MŮŽE VYJÁDŘIT SVŮJ NÁZOR KAŽDÝ OBČAN EVROPSKÉ UNIE. 

Indikátor podnikatelského klimatu (BCI – Busi-

ness Konfidence Indicator), jenž vychází z prů-

zkumů v průmyslu, překonal v prosinci opět 

rekordní hranici. Tento výsledek lze vztáhnout 

k růstu průmyslové produkce ve 4. čtvrtletí roku 

2006. Hlavním faktorem stojícím za růstem indi-

kátoru je zlepšené hodnocení vývoje produkce 

i objednávek ze strany manažerů. Naopak méně 

optimističtí jsou manažeři co do očekávání růstu 

produkce v následujících měsících.

Státní podpora v EU v roce 2005

Generální ředitelství Evropské komise pro hospo-

dářskou soutěž zveřejnilo zprávu o poskytování 

státní pomoci v EU za rok 2005. Shrnuje v ní 

aktuální trendy v poskytování státní podpory člen-

skými státy. Celková výše státní podpory zůs tává 

téměř neměnná. V roce 2005 činila celková udě-

lená státní podpora 63,8 mld. eur (0,59 % HDP), 

zatímco v předchozím roce se jednalo o 64,7 

miliard eur (0,61 % HDP). Ze zprávy je jasný 

trend k poskytování státní pomoci na horizontální 

cíle společného zájmu, tedy do oblasti životního 

prostředí, výzkumu a vývoje apod. Na podporu, 

na záchranu a restrukturalizaci podniků, která má 

největší tendenci narušovat hospodářskou sou-

těž, směřovalo 15,5 mld. eur. Největšími poskyto-

vateli státních podpor v absolutních číslech jsou 

největší země EU – Německo (20,3 mld. eur), 

Francie (9,7 mld. eur), Itálie (6,4 mld. eur), Velká 

Británie (4,5 mld. eur), Španělsko (3,8 mld. eur). 

Ty poskytly přes 95 % celkové podpory. Nové 

členské státy poskytly podporu ve výši 5,1 mld. 

eur, zatímco ty staré ve výši 58,7 mld. eur. Česká 

republika poskytla státní pomoc ve výši 

500 mil. eur, což činí v přepočtu 0,54 %. Podíl 

státní pomoci na hrubém domácím produktu je 

největší na Maltě (3,16 %) a v Maďarsku (1,83 %).

Náklady práce vzrostly v EU-25 o 2,6 %

Podle nejnovějších statistik Eurostatu došlo za 

poslední rok k růstu nákladů na jednu hodinu 

práce v EU-25 o 2,6 %. Jedná se o meziroční 

nárůst – porovnání nákladů práce ve třetím čtvrt-

letí let 2006 a 2005. V rámci eurozóny byl nárůst 

na úrovni 2 %. Mzdové náklady práce (+2,8 %) 

rostly v EU-25 o něco rychlejším tempem než ne-

přímé náklady práce (+1,7 %). Největší nárůsty 

zaznamenaly pobaltské země – Lotyšsko 

(+23,6 %), Litva (+ 20,0 %) a Estonsko 

(+17,0 %). V České republice se náklady práce 

na jednu hodinu podle Eurostatu zvýšily o 6 %. 

Vývoj cen plynu pro domácnosti a průmysl

Eurostat zveřejnil statistiku vývoje cen plynu pro 

domácnosti a průmysl. Porovnání obsahuje vývoj 

cen plynu mezi 1. červnem 2005 a 1. červnem 

2006. Obsahuje i rozložení cen na jednotlivé 

komponenty (cena bez daně, DPH, další daně). 

Ve sledovaném období vzrostly v průměru v EU 

ceny plynu pro domácnosti o 20 %, pro průmysl 

pak o 29 %. Největší růst cen pro průmysl byl 

zaznamenán ve Velké Británii (+53 %), Lotyšsku 

(+51 %) a Španělsku (+43 %). V České republice 

byl nárůst ceny plynu pro průmysl pátý nejvyšší 

v rámci EU (+37 %), pro domácnosti pak sedmý 

nejvyšší (+26 %).

HDP na hlavu v paritě kupní síly

Eurostat zveřejňuje statistické údaje o HDP na 

hlavu v paritě kupní síly v EU-25 v roce 2005. 

Lucembursko dosáhlo 251 % průměru EU-25, 

Lotyšsko 48 %. Česká republika 74 % průměru 

EU-25. 

Hrubý domácí produkt v jednotlivých zemích EU 

v přepočtu na paritu kupní síly a jeho porovnání 

s průměrem EU za rok 2005

Země
Údaje za 

rok 2003

Údaje za 

rok 2004

Údaje za 

rok 2005
Belgium 119 119 118
Czech Republic 71 72 74
Denmark 120 120 122
Germany 112 111 110
Estonia 51 52 60
Greece 80 81 84
Spain 97 97 98
France 108 108 108
Ireland 134 136 139
Italy 106 103 100
Cyprus 85 88 89
Latvia 41 44 48
Lithuania 47 49 52
Luxembourg 237 241 251
Hungary 61 61 63
Malta 74 71 70
Netherlands 124 125 126
Austria 123 123 123
Poland 47 49 50
Portugal 73 72 71
Slovenia 77 80 82
Slovakia 53 54 57
Finland 109 111 111
Sweden 115 115 115
United Kingdom 116 118 117

Bulgaria 31 32 33
Romania 30 33 34

Foto: Ondřej Hradil

Foto: Ablestock
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„Udáš – získáš“
jako princip chování 
v hospodářské 
soutěži

V závěru roku 2006 uložila Evropská komise 

historicky druhou nejvyšší pokutu za kar-

telovou dohodu. Povinnost zaplatit celkem 

519 milionů eur padla na pět výrobců synte-

tického kaučuku. Jedním z citelně pokuto-

vaných kartelistů je Kaučuk Kralupy, který 

by měl zaplatit (pokuta není v době uzávěrky 

pravomocná) 17 550 000 eur, tedy 484 mi-

lionů Kč. A jedné z největších chemických 

firem světa, Bayer, byla naopak pokuta, 

původně vyměřená na 204 187 500 eur, 

zcela odpuštěna. Bayer se totiž rozhodl 

spolupracovat s Komisí, poskytl jí důkazy 

o kartelu a požádal o ochranu před pokuta-

mi podle tzv. programu shovívavosti. 

Týden po tomto sankčním rozhodnutí vydala 

Evropská komise nové Oznámení o ochraně před 

pokutami a snížení pokut v případech kartelů 

(č. 2006/C 298/11), tj. oficiální sdělení o tom, 

jak bude vůči účastníkům zakázaných proti-

-soutěžních dohod, kteří se zachovají jako Bayer, 

v budoucnu postupovat. Nejde ovšem o novinku! 

Dosud postupovala Komise podle obdobného 

sdělení z roku 2002 a Bayer nebyl zdaleka prvním 

„udavačem“. Na Komisi se s žádostí o shovíva-

vost výměnou za informace o tajném kartelu obra-

cejí každoročně desítky firem zvučných jmen. 

„Udáš – získáš“ je skutečně aplikačním principem 

evropského práva hospodářské soutěže a všichni 

podnikatelé, bez ohledu na velikost svých podni-

ků, by si toho měli být vědomi. 

Zájem spotřebitele nad zájmem etickým

Ač se takový princip může zdát morálně 

pochybný, Evropská komise si stojí za tím, že 

spolupráci podniků, které jsou, či byly součástí 

kartelů, je třeba „odměňovat“. Má za to, že zájmy 

spotřebitelů a občanů na zjištění a potrestání 

kartelů musí převážit nad zájmem na pokutování 

jednotlivého podniku, který Komisi umožní proti-

-soutěžní dohodu odhalit a prokázat. Pokud by 

taková možnost vyhnout se pokutě výměnou za 

spolupráci s Komisí neexistovala, většinu kartelů 

by nebylo možné odhalit, případně prokázat, 

protože definičním znakem úmyslné proti-sou-

těžní dohody firem je důsledná konspirace jejích 

účastníků.   

Informace za shovívavost

Kdo má tedy podle nového Oznámení šanci na 

shovívavost Evropské komise? Plnou ochranu 

před pokutami, které by Komise mohla uložit, má 

pouze podnik, který byl sice účastníkem nele-

gálního kartelu, ale nenutil ostatní k účasti v něm 

a jako první předal Komisi informace a důkazy, 

které jí umožňují provést cílenou kontrolu účast-

níků kartelu, nebo jinak zjistit jejich protiprávní 

jednání. Nabídka takové spolupráce musí Komisi 

prakticky pomoci ve vyšetřování kartelu, a není 

tudíž přijatelná ve chvíli, kdy již má Komise sama 

dostatek důkazů, nebo již dokonce vydala tzv. 

sdělení o námitkách (de facto „obvinění“ adre-

sované jednotlivým účastníkům kartelu). Podnik 

žádající o ochranu před pokutami musí navíc sám 

ukončit účast na kartelu a po celou dobu řízení 

s Komisí plně a pohotově spolupracovat. To 

znamená poskytnout jí přesné a úplné informace, 

dát jí k dispozici pro potřeby šetření své zaměst-

nance, neuveřejnit žádné informace o své žádosti 

o shovívavost a o tom, co Komisi podnik sám 

sdělil. Nesmí rovněž před podáním vlastní žádosti 

Komisi žádné důkazy ničit nebo pozměňovat. 

Přihlásí se i více firem z jednoho kartelu

Komise upravuje i to, jak má podnik o ochra-

nu před pokutami žádat, aby měl maximální 

naději na úspěch. Připouští možnost rezervovat 

si pořadí žádosti o prominutí pokut (na Komisi 

se často nezávisle na sobě obrací více účastníků 

kartelu a jejich pořadí rozhoduje) a tato rezervace 

je možná i na základě anonymní, hypotetické 

informace. To znamená, že podnik se může na 

Komisi obrátit, aniž by odhalil totožnost, a neztížil 

si tak obhajobu v případě, že by Komise jeho 

žádost odmítla. Musí však v určené době formální 

žádost o shovívavost podat. Komise zváží kvalitu 

nabízených důkazů a informuje podnik o tom, 

zda umožňují poskytnout ochranu před pokuta-

mi. Závaznou ochranu pak poskytne písemným 

vyrozuměním až po vyhodnocení skutečných 

důkazů, které jí podnik – tentokrát již s otevřeným 

hledím – dobrovolně poskytne. 

Komise pamatuje i na podniky, které se svým 

„udáním“ přispěchaly pozdě, jejich informace 

však měly kýženou přidanou hodnotu pro doka-

zování. V jejich případě již nejde o plnou ochranu, 

ale jen o snížení pokuty, a to dle pořadí 

o 1–50 % z pokuty, která by byla bez takové 

spolupráce uložena. 

Podstatným prvkem procedury je nakonec 

utajení poskytnutých informací, resp. jejich zpřís-

tupnění pouze těm účastníkům řízení, kteří jsou 

adresáty sdělení o námitkách (tedy obviněnými). 

Je to důležité proto, že v případě jejich zveřejnění 

by mohly být využity poškozenými účastníky trhu 

jako důkazy na podporu soukroměprávních žalob 

na náhradu škody proti účastníkům kartelu, kteří 

tyto informace poskytli. Proto je „udavačům“ po-

skytována i tato, svého druhu, „ochrana“. Rychlá 

udání mají zkrátka oficiálně zelenou. 

Václav Šmejkal

Autor je výzkumným pracovníkem Centra ekonomických 

studií Vysoké školy ekonomie a managementu

V roce 2006 přijala Evropská unie několik legislativních dokumentů, které významně ovlivní 

podnikatelské prostředí v Evropě - ať již pozitivně nebo negativně. Nepochybným pozitivem je 

schválení finančního rámce EU na léta 2007–2013, což umožní spustit řadu připravených programů 

na podporu podnikání, výzkumu i inovací, a to jak na úrovni Společenství, tak i na národní úrovni 

prostřednictvím strukturálních fondů. Dlouho očekávaná a diskutovaná směrnice o službách byla 

schválena, ale ve značně okleštěné podobě, takže jejím pozitivem je snad jen to, že byla vůbec 

přijata. Velký dopad na tisíce podniků, zejména malých a středních, bude mít nařízení REACH, které 

značně ztíží život firmám používajícím některé ze třiceti tisíc druhů chemikálií, jež se budou muset 

testovat a registrovat. 

Evropská unie 
a podnikatelé v roce 2007

Lisabonská strategie nevyřeší vše

Rovněž v letošním roce  bude EU řešit velmi 

závažné problémy, které se budou dotýkat 

podnikatelů. Bude pokračovat diskuze o Ze-

lené knize o pracovním právu (dokument 

byl předložen Evropskou komisí k široké 

konzultaci zainteresovaným stranám v listo-

padu 2006). Jde o řešení obtížné rovnice, 

jak skloubit potřebnou pružnost pracovního 

trhu se zachováním jistot, které si za uply-

nulá léta získali zaměstnanci, což je otázka 

ostře diskutovaná nejen u nás, ale ve všech 

členských zemích. Odpověď na ni závisí na 

úspěšnosti udržení konkurenceschopnos-

ti evropského průmyslu při tak vysokých 

nákladech na mzdy, sociální a zdravotní 

zabezpečení, které jsou několikanásobně 

vyšší než v rychle rostoucích ekonomikách 

Číny, Indie, Brazílie a dalších zemí. Jak 

udržet vysoké ekologické standardy, které 

znamenají podstatně vyšší náklady na ceny 

evropských výrobků ve srovnání s konku-

rencí? Tyto otázky klade místopředseda EK 

Günter Verheugen ve sdělení Globální Evro-

pa – soutěž se světem z října 2006. Tento 

rok bude hledání odpovědí pokračovat.

Řešením těchto problémů měla být Lisabon-

ská strategie, program přijatý v roce 2000, 

zaměřený na přeměnu evropské ekonomiky 

na znalostní ekonomiku, která do roku 2010 

předstihne ve své výkonnosti USA. Její plnění 

značně pokulhává za vytyčenými, upřímně 

řečeno značně nereálnými cíli. Na úrovni Spo-

lečenství se sice podnikají kroky, které by měly 

zvýšit podporu vědě, výzkumu a inovacím 

(nový program na podporu konkurenceschop-

nosti a inovací CIP a 7. rámcový program), 

ale hlavní tíha spočívá na členských státech, 

z nichž většina je vzdálena cíli věnovat 3 % 

HDP na vědu a výzkum. 

Evropská unie má řadu náročných cílů

Evropská unie se bude v letošním roce za-

bývat  celou řadou dalších důležitých otázek, 

které ovlivní život v členských zemích do 

příštích let. Evropská komise ve svém sdělení 

o legislativním programu (http://ec.europa.eu/

atwork/programmes/docs/clwp2007_cs.pdf) 

stanovila strategické iniciativy, z nichž se pod-

nikatelů budou dotýkat zejména:

•  přezkoumání energetické politiky EU z hle-

diska udržitelnosti, konkurenceschopnosti 

a bezpečnosti dodávek,

•  zlepšení imigrační politiky EU k lepšímu za-

čleňování ekonomických imigrantů a doplňo-

vání chybějících pracovních sil na trhu,

•  vyhodnocení sociální reality z hlediska ade-

kvátnosti reakce Evropy na výzvy globalizace,

•  přehodnocení systému obchodování s emis-

ními povolenkami,

•  vyhodnocení systému „flexijistoty“ jako ná-

stroje ke zpružnění pracovního trhu,

•  obnovení strategie přístupu na trhy s využi-

tím komplexu nástrojů obchodní politiky,

•  hledání možností jak umožnit obrannému 

průmyslu využívat výhod jednotného trhu, 

z něhož je zatím vyjmut.

Komise definovala prioritní legislativní i nelegis-

lativní iniciativy, mezi nimiž jsou:

•  konvergenční zpráva o přípravě nových 

členských států na přechod na euro,

•  sdělení o ekologizaci veřejných zakázek,

•  Bílá kniha o žalobách na náhradu škod pro 

porušení evropských předpisů o hospodář-

ské soutěži,

•  návrh směrnice o udělování koncesí v rámci part-

nerství veřejného a soukromého sektoru (PPP),

•  směrnice o přeložení sídla společnosti s ru-

čením omezením do zahraničí,

•  doporučení komise o proporcionalitě kapitálu 

a kontroly v podnicích, které jsou kótovány v EU,

•  sdělení o provádění Lisabonské agendy 

a plnění programu soudržnosti.

Rovněž německé předsednictví si stanovilo 

řadu náročných cílů, mezi nimiž jsou:

•  dokončení jednotného trhu a posílení konku-

renceschopnosti evropských firem, 

•  zlepšení plnění paktu růstu a stability,

•  zlepšení regulace,

•  zajištění bezpečnosti dodávek energií vlíd-

ných k životnímu prostředí,

•  podpora environmentálních technologií,

•  podpora vědy a výzkumu,

•  upevnění spolupráce EU v oblasti výchovy 

a vzdělávání,

•  moderní evropská dopravní politika.

Myslet a pracovat pro malé 

Evropská asociace obchodních komor Euro-

chambres vyzvala německé předsednictví, aby 

prioritou jeho činnosti byla konkurenceschop-

nost a růst. Lisabonská agenda by měla být  

přehodnocena zdůrazněním ekonomického 

pilíře, bez něhož nelze realizovat vyšší a lepší 

zaměstnanost. Je třeba usilovat o spraved-

livější obchodní vztahy s partnery EU, zajistit 

plnění směrnice o službách. Heslo Evropské 

komise „myslet v prvé řadě na malé (podniky)“ 

je třeba změnit na „pracovat ve prospěch ma-

lých“. K tomu je třeba dosáhnout konkrétních 

výsledků při zlepšování regulace.

Aby se tyto cíle naplnily, nemohou čeští podni-

katelé jen vyčkávat, ale musí se aktivně zapojit 

při jejich prosazování jak na národní úrovni, tak 

i v Bruselu. Nástroje k tomu existují – členství 

HK ČR v Eurochambres, UEAPME, EHSV, 

CEBRE... Je jen třeba se je naučit využívat.

Ivan Voleš

Autor působí za HK ČR jako člen 

Evropského hospodářského a sociálního výboru EU.

Foto: Ablestock

Pokud by neexistovala 

možnost vyhnout se 

spoluprací s Komisí 

pokutě, většinu kartelů 

by nebylo možné odhalit.
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tenské dani. Tuto daň vybírají 

obce, které také stanoví daňový 

vyměřovací základ. Tím je výnos 

ze živnosti. Živnostenská daň se 

skládá ze základní sazby 5 pro-

cent a z obecní přirážky. Vcelku 

činí živnostenská daň ve spol-

kovém průměru asi 17 procent. 

Obce část daně přerozdělují zemi 

i spolkovému rozpočtu.

Zaměstnanci

Pracovněprávní ustanovení jsou 

obsažena v mnoha zákonech 

v rámci spolkové a zemské le-

gislativy. Jednotný zákoník práce 

neexistuje. Minimální mzda není 

ústředně stanovena, definují ji 

kolektivní smlouvy.

Základní podmínky a zvyklosti 

pracovních vztahů 

Oblast Německá praxe

Zkušební 

doba

Zkušební doba činí 

max. 6 měsíců.

Pracovní 

doba

Průměrná pracovní 

doba činí 40 

hodin týdně. Čas 

přestávky není 

součástí pracovní 

doby.

Placená 

dovolená

Minimální zákonná 

dovolená činí 24 

dní za rok.

Výpovědní 

lhůty

Zákonná 

výpovědní lhůta 

je min. 4 týdny. 

Podle doby 

trvání stávajícího 

pracovního 

poměru mohou 

být výpovědní 

lhůty delší.

Zdroj: EURES

Systém sociálního pojištění

Každého nového zaměstnance, 

podléhajícího sociálnímu pojiš-

tění je nutné do 14 dnů ohlásit 

příslušné nemocenské pokladně. 

Příspěvek na sociální pojištění 

zahrnuje nemocenské pojištění, 

pojištění pro případ pracovní 

neschopnosti a úrazové pojištění, 

důchodové pojištění a pojištění 

pro případ nezaměstnanosti. 

Příspěvek na sociální pojištění 

nesou zpravidla zaměstnavatel 

a zaměstnanec každý z poloviny. 

Živnostníci se přihlašují k sociální-

mu pojištění dobrovolně.

Uznávání profesních 

kvalifikací

Osvědčení o uznání kvalifikace 

nabízí Průmyslová a obchodní 

komora ve formě znaleckého 

posudku. Posudek je vydán 

na základě předložení žádosti 

o uznání nebo srovnatelné osvěd-

čení, kopie občanského průkazu 

nebo cestovního pasu, tabulko-

vého životopisu, kopie úředních 

dokumentů při změně jména, 

německého soudního překladu 

originálních listin a vysvědčení 

a dále prohlášení, že o posouzení 

těchto dokumentů nebylo požá-

dáno u jiné průmyslové a ob-

chodní komory nebo řemeslnické 

komory. Všechny kopie musí být 

úředně ověřeny. Náklady řízení 

hradí žadatel. Kompetentními 

místy pro profesní vysvědčení jsou 

průmyslové a obchodní komory 

(IHK): http://www.ihk.de a řemesl-

nické komory (HWK): http://www.

zdh.de.

Členství v odborných 

komorách či sdruženích

V Německu je povinné členství 

v místně příslušné průmyslové 

a obchodní komoře, pokud čin-

nost nespadá do oblasti působ-

nosti jiné komory (např. řemeslnic-

ké). Dvojité členství u dvou komor 

je možné, např. u smíšených 

provozů. Zvláštní profesní komory 

mají i některá další povolání (archi-

tekti, farmaceuti apod.). U výše 

uvedených výjimek je také nutné 

mít licenci a splňovat určité od-

borné a kvalifikační předpoklady.

Táňa Švrčková,

 (redakčně kráceno)

Pravidla pro volný pohyb služeb 

a usazování v EU

Soubor vznikl jako součást 

projektu Pravidla pro volný 

pohyb služeb a 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.

Příště: Rakousko

Přehled právních forem – Typy podnikatelských subjektů 

v Německu se zásadně neliší od české praxe 

Německý 

název

Nejbližší 

český 

ekvivalent

Poznámky, popis

Kleinunter-

nehmer

(Klein-

gewerbet-

riebender)

Malý 

živnostenský 

podnik

Vhodná forma pro začátek 

podnikání (pokud je očekávaný obrat 

v roce založení max. 17 500 eur 

a v následujících letech ročně max. 

50 000 eur). Není požadován minimální 

kapitál, ručení je neomezené, nezapisuje 

se do obch. rejstříku.

Einge-

tragener 

Kaufmann

(e.K.)

Podnikatel 

(OSVČ)

Není požadován minimální kapitál, 

neomezené ručení, povinně se zapisuje 

do obch. rejstříku.

Gesells-

chaft bür-

gerlichen 

Rechts 

(GbR)

Není 

ekvivalent

Sdružení charakteru podle občanského 

práva (Bürgerlichen Gesetzblatt), min. 

dva společníci, kteří mají společný 

vlastní kapitál nebo podnikatelský záměr, 

není požadován minimální kapitál, 

neomezené ručení, nezapisuje se do 

obch. rejstříku. Nesmí vlastnit další 

společnosti, nemůže používat prokuru.

Offene 

Handelsge-

sellschaft 

(OHG)

Veřejná 

obchodní 

společnost

Není požadován min. kapitál, 

neomezené ručení, povinně se zapisuje 

do obch. rejstříku.

Komman-

ditgesells-

chaft

Komanditní 

společnost

Není požadován min. kapitál, ručení je 

omezeno jen u komanditistů, povinně 

se zapisuje do obch. rejstříku. Většinou 

se jedná o spojení podnikatele – fyzické 

osoby s vazbou na finanční partnery.

Gesells-

chaft mit 

beschränk-

ter Haftung 

(GmbH)

Společnost 

s ručením 

omezeným

Minimální zákl. kapitál je 25 000 eur, 

min. vklad společníka je 100 eur, ručení 

omezeno výší zákl. kapitálu, povinně se 

zapisuje do obch. rejstříku. Může být 

i společnost jednoho společníka. 

Gesells-

chaft mit 

beschränk-

ter Haftung 

und Com-

plementär 

Komman-

ditge-

sellschaft 

(GmbH 

Co.KG)

Není 

ekvivalent

Není požadován min. kapitál, ručení je 

omezené, povinně se zapisuje do obch. 

rejstříku. Spojení s. r. o. s komanditní 

spol. vhodné pro podnikatele, kteří 

chtějí formu komanditní společnosti, 

ale neomezené ručení je pro ně příliš 

riskantní.

Aktienge-

sellschaft 

(AG)

Akciová 

společnost

Minimální zákl. kapitál je 50 000 eur, 

min. hodnota akcie je 50 eur. Ručení je 

omezené, povinně se zapisuje do obch. 

rejstříku.

Zdroj: IHK Dresden – Podnikejte v Sasku

Kde obíhá občan a kde obíhají data aneb Jak založit 

společnost v členských zemích EU. První příspěvek 

z nové série článků věnovaných možnostem 

podnikání v některé z členských zemí EU jsme 

přinesli v lednovém čísle. Navazujeme radami 

o formách podnikání v Německu. V dalším čísle se 

zaměříme na Rakousko. 

Jak na podnikání v Německu

Podle zásady svobody podnikání je v Němec-

ku každému umožněno usadit se a podnikat, 

zaměstnávat libovolný počet zaměstnanců, 

vykonávat současně různé živnosti a provo-

zovat pobočky. Před zahájením podnikání 

je však nutno nejen živnost ohlásit, ale také 

podstoupit řadu dalších povinných adminis-

trativních úkonů.

Pracovní povolení

Občané zemí, kteří mají sídlo podnikání, resp. 

pobyt rigistrovaný v zemích, které vstoupily 

do Evropské unie 1. května 2004, potře-

bují k prodeji vlastních výrobků v Německu 

potvrzení příslušného živnostenského úřadu, 

že se nejedná o činnost vyžadující živnos-

tenské oprávnění. Před přijetím zaměstnání, 

které vyžaduje pracovní povolení, potřebují 

tedy čeští státní příslušníci Pracovní povolení 

EU nebo Pracovní oprávnění EU. Požádat 

o ně lze u místně příslušné německé pracovní 

agentury. Zahraniční právnické osoby (z EU) 

mohou v Německu působit bez jakýchkoliv 

dodatečných omezení. Lze založit kancelář, 

která ovšem nemá právní subjektivitu a nesmí 

uzavírat obchodní transakce, a je tedy vy-

užitelná zejména pro reklamu či marketing. Je 

možno také zřídit nesamostatnou pobočku 

bez vlastního účetnictví. Tato pobočka nesmí 

být nahlášena v obchodním rejstříku a stačí 

pouze zápis u živnostenského úřadu.

Povolení k pobytu

Pro všechny pobyty delší než tři měsíce 

potřebují čeští občané povolení k pobytu EG 

(Europaische Gemeinschaften), které je udě-

lováno příslušným cizineckým úřadem podle 

německého bydliště. O povolení k pobytu 

je nutno zažádat během tří měsíců. Pokud 

předpokládaný pobyt překročí jeden měsíc, 

je nutné ohlásit pobyt okamžitě po příjezdu 

cizineckému úřadu. Českým státním příslušní-

kům bude úřady uděleno Potvrzení o právu na 

pobyt, budou-li mít v Německu bydliště. Čes-

kým zaměstnancům může být toto potvrzení 

vydáno teprve až po předložení Pracovního 

povolení EU nebo Pracovního oprávnění EU.

Založení živnosti

Živnostník musí vystupovat v právním styku 

pod svým jménem a příjmením. Zápis do 

obchodního rejstříku je nutný až po překročení 

stanovené hranice obratu, příjmu, majetku 

podniku nebo počtu zaměstnanců. V určitých 

případech může být zápis do obchodního rejs-

tříku povinný. Za vedení obchodního rejstříku 

odpovídá soud prvního stupně (Amtsgericht). 

Živnost je třeba nahlásit příslušnému úřadu 

(oddělení živností místního nebo městského 

úřadu). Před zahájením podnikání je nutno se 

informovat, zda pro zvolené podnikání existují 

zvláštní předpoklady pro přístup k profesi či 

registraci. U řady živností (řemeslo, hostin-

ská činnost a ubytovací služby, provozování 

cestovní kanceláře, doprava a služby v oblasti 

dohledu) je navíc nutné požádat o povolení 

k jejímu provozování. Ohlašovací povinnosti 

nepodléhají svobodná/volná povolání (činnost 

vědecká, umělecká, léčitelská, vyučovací, 

právně poradenská aj.). Tato profesní skupina 

má povinnost sdělit finančnímu úřadu zahájení 

výkonu samostatné činnosti a přihlásit se 

u profesní, úrazové a nemocenské pojišťovny.

Daňový systém

Daňová problematika je velmi komplikovaná 

a podléhá často změnám. Vybírané daně na 

krytí veřejných výdajů se dělí na tři národní 

úrovně (spolkové daně, zemské daně a obecní 

daně a přirážky). Mimoto existuje ještě úroveň 

čtvrtá, Evropská unie. Informace o jednotlivých 

daních a jejich sazbách lze najít např. na http://

www.invest-in.germany.de/en. Nejvýznamnější 

přímé daně představují daň z příjmu fyzických 

osob (15–42 %), daň z příjmu právnických 

osob (25 %), příspěvek solidarity (5,5 %), ma-

jetkové daně, církevní daň, živnostenská daň 

(5 %), dědická a darovací daň. K nepřímým 

daním patří daň z obratu (DPH – Umsatzsteuer 

– má dvě sazby, 7 % a 16 %), spotřební daně, 

daň z motorových vozidel. Podrobné informa-

ce na http://www.bundesfinanzministerium.de.

Jelikož systém německého daňového práva 

je velice nepřehledný, v každém případě se 

při podnikání na území SRN doporučuje 

spolupracovat s daňovým poradcem. Sankce 

za nesplnění daňových povinností jsou velmi 

vysoké.

Daň z obratu

Daň z obratu (DPH, něm. Umsatzsteuer) se 

vztahuje na veškeré dodávky a jiné výkony, 

které německý nebo zahraniční podnikatel 

provádí v Německu za úplatu. K netto faktu-

rované částce u veškerého dani podléhajícího 

obratu podniku je nutno připočítat a zvlášť 

vykázat zákonnou daň z obratu (DPH) ve výši 

16 % (případně 7 %). Do snížené sazby daně 

patří např. potraviny (bez nápojů a prodeje 

v hostinských a restauračních zařízeních), 

veřejná doprava (autobusy, vlaky atd.), knihy, 

časopisy. Daň z obratu musí ze zákona platit 

každý podnik. Od povinnosti platit daň z ob-

ratu (DPH) může být osvobozen pouze malý 

živnostenský podnik (na základě žádosti bez 

stanovené formy u finančního úřadu), a to po-

kud v roce založení podniku pravděpodobně 

nedosáhne vyššího obratu brutto než 17 500 

eur, resp. pokud v minulém roce nedosáhl 

vyššího obratu než 17 500 eur a v průběžném 

roce obchodní činnosti pravděpodobně nepře-

kročí obrat brutto 50 000 eur. Všeobecně se 

očekává zvýšení základní sazby DPH.

Daň z příjmu fyzických 

a právnických osob

Dani z příjmu podléhá příjem fyzických osob 

a výnosy z obchodních společností. Jako 

příjem se označuje suma příjmů, od které jsou 

odečteny ztráty a zvláštní výdaje. Sazba daně 

je nastavena progresivně a daňové zatížení 

stoupá s výší příjmu. Sazby daně se pohybují 

od 15 % do 42 %. Kapitálové společnosti 

(např. GmbH, AG) jsou jako právnické osoby 

povinny samostatně platit daň z příjmu práv-

nických osob. Sazba daně právnických osob 

je 25 %.

Daň živnostenská

Každý v Německu podnikatelsky činný podnik 

(právnická i fyzická osoba) podléhá živnos-

Foto: Ablestock
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Zahraniční sekce je součástí struktury Hos-

podářské komory ČR. Mohl byste ji jako její 

předseda představit? 

Zahraniční sekce je poradní orgán prezidenta 

HK ČR. Nemá řídicí funkci a ani nezasahuje do 

organizace komory, nicméně má svoji váhu. 

Předsedu sekce jmenuje představenstvo stejně 

jako její členy, kterých je nyní třináct. Tento počet 

však není pevně stanoven a nemusí to být pouze 

členové hospodářské komory, mohou zde parti-

cipovat například i cizinci. 

Podle jakých kritérií vaše aktivity řídíte?

Máme pevně stanovený plán. Zasedání bývá 

jednou za čtvrtletí, kdy vymezíme program na 

další tři měsíce, jenž reaguje i na nejaktuálnější 

události. Naplánují se úkoly, jež se týkají zejména 

zahraničních aktivit HK ČR, a průběžně se sledu-

je jejich plnění.

K jakým záležitostem se kupříkladu zahra-

niční sekce vyjadřuje?

Především konfrontujeme naše vize s představa-

mi samotných exportérů. Pro příklad: plánuje-li 

se mise do Vietnamu, mohou se exportéři ozvat 

a upozornit nás, že jejich prioritou je třeba Korea. 

My poté výsledky společné debaty zapracujeme 

do našeho plánu.

Není to částečně riziková situace pro to, aby 

jednotliví členové prosazovali své firemní 

zájmy. Nestává se to?

Samozřejmě tomu nelze zabránit. Každý zde 

vyjádří své vlastí zkušenosti, naši exportéři mají 

ale vysokou úroveň – jsou to renomované, velké 

firmy, které realizují zboží a služby za několik mili-

ard korun ročně. Jejich slovo tedy něco znamená 

a je skutečně dobře, že se podílejí svými zku-

šenostmi, které můžeme dále zpracovávat jako 

připomínky k zaměření hospodářské komory.

Do jaké míry bude podle vašeho názoru 

mít vliv plánování zahraničních misí s nově 

ustavenou radou, kterou prosadil ministr 

průmyslu a obchodu Martin Říman?

Česká rada pro obchod a investice je vítanou 

iniciativou, kterou jako exportéři určitě oceňuje-

me a je jasné, že budeme jejím prostřednictvím 

prosazovat naše zájmy.

Zmínil jste dále, že se zahraniční sekce vy-

jadřuje také k obchodním zastoupením...

Sledujeme jednání mezi ministerstvy zahranič-

ních věcí a průmyslu, která se týkají například 

zřizování nových obchodních oddělení nebo 

jmenování obchodních radů v teritoriích. Máme 

možnost různá opatření komentovat z pohledu 

exportérů. Přirozeně, je to názor velkých firem 

a nemusí být stoprocentně realistický, ale i toto 

stanovisko je pro státní orgány důležité. Například 

se naši členové vyjadřují k tomu, jestli má význam 

vyslat například do Mongolska dva pracovníky 

vyčleněné na byznys, nebo stačí jen jeden. Na 

druhé straně nezasahujeme např. do plánu cest 

vysokých státních činitelů, avšak doporučujeme 

některá teritoria, kde by bylo dobré misi zorga-

nizovat. Takováto koordinace je velmi důležitá 

pro Svaz průmyslu a obchodu a Hospodářskou 

komorou ČR.

Ministerstvo průmyslu zpracovalo v loň-

ském roce nový koncept proexportní politi-

ky. Jak jsou s ním čeští vývozci spokojeni? 

Využívají vůbec podporu ze strany státu, 

a pokud ano, přijde jim dostatečná? 

Především se exportéři sami v posledních letech 

úspěšně podílejí na připomínkování a zpracování 

exportní strategie. To přirozeně neznamená, že se 

jim vše přizpůsobí, ale je dobré, aby ministerstvo 

nebo jiný orgán, který strategii připravuje, jejich 

názory znaly. Zároveň je jasné, že ani exportéři 

nebudou nikdy stoprocentně spokojení. Často 

poukazují na exportní podpory v jiných zemích, 

hlavně v evropských.  K druhé části vaší otázky: 

Větší podporu by jistě přivítali v oblasti financová-

ní, kde se to ale již hodně zlepšilo především díky 

České exportní bance (ČEB), Exportní garanční 

a pojišťovací společnosti (EGAP). Také jsme 

zaznamenali rostoucí konkurenci mezi běžnými 

bankami nabízejícími financování, což je jistě 

správné. Dalším impulzem by byla pomoc přímo 

v teritoriích, zejména obsazování důležitých pozic 

nejen státními úředníky, ale spíše kvalifikovanými 

pracovníky. 

To zní dost kriticky...

Uvedu vám hned příklad. Pro exportéra není nic 

platné, když mu někdo posílá zprávy, že byly 

vyhlášeny tendry a uzávěrka je za týden dva. 

Například u investičních celků je to vlastně úplně 

zbytečná práce a vyhozené peníze. To by však 

člověk, který pracuje v příslušné zemi, měl vědět.

A do třetice k vaší obsažné otázce: zahraniční 

sítě jsou příliš roztříštěné, nezkoordinované 

a nejednotné. To není nic nového a často na to 

exportéři hlasitě poukazují.

Co máte přesně na mysli?

MZV a MPO vysílají do teritorií pracovníky jak 

do diplomatických funkcí, tak do obchodních 

úseků. Diplomaté svou činností zajišťují formou 

ekonomické diplomacie úkoly na své úrovni. Dále 

tu jsou agentury CzechTrade a CzechInvest, 

CzechTourism, různá kulturní střediska... Také 

soukromý podnik si může zřídit kancelář, kterou 

si ale musí celou profinancovat. Často však není 

jiné cesty, protože podniky a exportéři jedno-

značně potvrzují, že pokud nemají v jisté oblasti 

své lidi, jejich práce je maximálně komplikovaná 

a často neefektivní.

Svého času se mluvilo o sjednocení státních 

agentur...

Ano, sjednocení agentur by bylo prvním krokem 

k takovému systému s jednotným úhlem pohle-

du. Zvýšila by se účinnost práce. Efektivita systé-

mu se musí prověřovat konkrétními kontrakty či 

objemem vývozu do daného teritoria. 

Mají exportéři nějaké vážnější problémy 

i v tuzemsku? Jaké?

Často zveme do České republiky naše partnery 

a je těžko uvěřitelné, jaké administrativní potíže 

mohou v některých případech nastat. Byť se 

jedná o významného obchodníka, se kterým se 

kontrahuje export z Česka za několik milionů do-

larů, pracovníci z českých firem se musí dostavit 

osobně na cizineckou policii s formulářem, vystát 

dlouhé fronty a pomoci dotyčnému získat vízum 

na konzulátu v jeho zemi. Formulář je navíc velmi 

složitý, požaduje dokonce i potvrzení hotelu pro 

ubytování hosta, a to už ani nemluvím o situaci, 

kdy chce zahraniční host bydlet u soukromníka.

Pikantní na celém tom procesu je, že v celé 

Praze bylo až donedávna jediné místo, kde se 

zmíněné žádosti podávaly. Koncentrovali se zde 

všichni cizinci a uvědomte si, kolik jich jen napří-

klad pracuje na stavbách a kolik jich sem zve své 

příbuzné. 

Jednali jste o těchto problémech s kompe-

tentními orgány?

Z iniciativy zahraniční sekce došlo k několika kon-

taktům na úrovni náměstků ministrů zahraničních 

věcí a průmyslu a obchodu. Myslím, že jsme 

částečně přispěli k otevření úřadovny s vymeze-

nými kompetencemi. Jde sice o malou změnu, 

ale exportérům jistě pomůže. 

To jsou závažné připomínky, na které je tře-

ba upozorňovat. Hospodářská komora ČR 

se dlouhodobě zasazuje o snižování 

administrativní zátěže podnikatelů. Ne-

uvažuje se o tom, aby tato místní agenda 

přešla na Czech Pointy, na které komora 

podepsala smlouvu i s ministerstvem vnitra 

a informatiky?

Na posledním jednání sekce prezident HK ČR 

Jaromír Drábek poukázal na možnou dohodu 

a s ministrem o této problematice i hovořil. Czech 

Pointy skutečně představují šanci jak situaci 

zlepšit, ale bude to dlouhý proces. 

Pojďme od problémů s úřady k dalšímu 

tématu. V rámci HK ČR jsou také zřizovány 

dvoustranné zahraniční výbory. K čemu jsou 

dobré?

Ano, v současné době je jich jednadvacet. 

Vznikají často z různých iniciativ, např. příhranič-

ních subjektů apod. Nedávno se takto obnovila 

například spolupráce s Polskem u Ostravy. 

Zahraniční sekce tyto výbory zastřešuje a sleduje 

jejich činnost. Zápisy z jednání jsou k dispozici 

i na webových stránkách komory, kde má každý 

možnost si přečíst aktuální informace. 

Zahraniční sekce má skutečně různorodé 

aktivity.

Jistě, dokonce sem spadají i smíšené komory, 

které vznikaly už v minulosti a to velmi živel-

ně, zvlášť díky stávající legislativě, nikoli však 

nelegálně. Komoru mohl založit kdokoli, a to 

stále trvá, proto jsme v minulém roce iniciovali 

změnu zákona. 

Rádi bychom tu nalezli nějaký řád. Chtěli by-

chom, aby nový zákon o hospodářských komo-

rách v tomto smyslu poskytl HK ČR větší prostor. 

Děkuji za rozhovor.

Ilona Sánchezová

Ing. Josef Cílek, CSc. viceprezident Hospodářské komory ČR, 

předseda zahraniční sekce HK ČR

Ing. Jan Bernard jednatel, Belos Trade, s. r. o; Jablonec 

nad Nisou

Ing. Petr Křižanovský předseda představenstva a generální 

ředitel, Strojimport, a. s.

Ing. Milan Čoupek generální ředitel, Chepos Engineering, 

s. r. o.; Brno

Ing. Otakar Havel generální ředitel, Jablonex, a. s.; Jablo-

nec nad Nisou

Ing. Josef Hluštík OHK Šumperk

Ing. Vlastimil Nesrsta ředitel odboru marketingu a prodeje, 

Exportní garanční a pojišťovací společ-

nost, a. s.

Ing. Jaroslav Hubáček generální ředitel, Škodaexport, a. s

České firmy a fondy EU
Josef Cílek působil za Českou republiku v pracovní skupině 

pro podnikání (Entreprice Policy Group) při Evropské komi-

si. Díky této zkušenosti nás zajímal jeho i názor na využívá-

ní fondů EU pro české obchodníky.

„Vzniká u nás široká škála subjektů nabízejících pomoc při získávání prostředků z EU. Na 

tomto poli již začíná být i konkurence. Evropská komise vybírá dobrovolné pracovníky 

z členských zemí, kteří pracují v tzv. Professional Chamber, kde diskutují o problematice 

fondů, dotací apod., jsou to složité procesy.

Chceme, aby se hospodářská komora ujala i této koordinační činnosti, abychom našli 

cestu, jakým způsobem našim importérům, exportérům a podnikům přiblížit nabídku těchto 

služeb prostřednictvím hospodářské komory. Chtěli bychom připravit obecnou smlouvu 

o zabezpečení této činnosti. Je to jedna z věcí, kde by hospodářská komora mohla sehrát 

důležitou roli.“

Zahraniční obchod
Publikace zahrnuje soubor 21 aktualizovaných předpisů, které upravují vývozní a dovozní licence, mezinárodní 

koupi zboží, obchod s vojenským materiálem, chemickými zbraněmi, s předměty kulturní hodnoty a s ohroženými 

druhy živočichů a rostlin; dále mezinárodní kontrolní režimy, ochranu tuzemského trhu, pojišťování a financování 

vývozu. Nově je do publikace zařazen zákon o mezinárodních sankcích a jeho prováděcí vyhlášky. Více informací 

na www.zah.sagit.cz.

Rozsah 224 stran, cena 85 Kč vč. DPH, podle stavu k 27. 11. 2006.

Publikaci si můžete objednat prostřednictvím naší redakce na adrese: slavickova@komora.cz.

Rozhovor s Josefem Cílkem, čestným viceprezidentem
HK ČR o plánech a cílech zahraniční sekce na letošní rok.

Exportéři potřebují 
pomoc 
za hranicemi 
i doma

Členové zahraniční sekce  

Ing. Miroslav Klíma, 

CSc.

ředitel, exportní a importní financování, 

Československá obchodní banka

Ing. Jiří Šťastný ředitel odboru, SČMVD

Ing. Vladimír Plašil generální ředitel, Alta, a. s.; Brno

JUDr. Oldřich Vacek generální ředitel, Kovo, a. s

Ing. Miloslav Dudek Senior Manager, Česká exportní banka

Petr Kwiek generální ředitel, AZAS INVEST, s. r. o.; 

Opava

Ing. Ivan Voleš ředitel zahraničního odboru, Hospodář-

ská komora ČR

David Füllsack tajemník zahraniční sekce HK ČR

Foto: kcz
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EXPORTNÍ PORADENSTVÍ
                VE VAŠEM REGIONU

Kontakt: Regionální exportní místo CzechTrade pro jednotlivé kraje www.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

 unikátní informace ze zahraničních trhů
 individuální podpora exportních záměrů
 exportně orientované akce v regionu
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INZERCE

Nabídka seminářů a akcí 
CzechTrade 
– 1. pololetí 2007
Agentura CzechTrade vám nabízí:

• vzdělávací semináře v Praze 

• vzdělávací semináře v regionech 

•  kurs International Trade Specialist - více informací naleznete na: 

www.czechtrade.cz/vzdelavani, www.ebsi.ie 

•  možnost individuálního školení přímo ve vaší firmě – více informací 

naleznete na: www.czechtrade.cz/vzdelavani

Potřebné detailní informace o všech akcích jsou k dispozici na inter-

netových stránkách agentury CzechTrade www.czechtrade.cz, nebo 

můžete volat na bezplatnou telefonní linku 224 907 500, či napsat svůj 

dotaz na e-mail info@czechtrade.cz.

Datum Název semináře Kód

Cena (bez 

DPH) 

v Kč

20.–

21. 2.

Exportní veletrh (využijte jedinečnou příležitost 

konzultovat vaše obchodní záměry v zahraničí 

se zástupci CzechTrade z více než 30 zemí 

světa)

Akce 

EK
ZDARMA

22. 2.

Podpořte vaše podnikání dotacemi ze 

strukturálních fondů EU (programovací období 

2007-2013)

465 2200

28. 2.
Jak zaujmout vašimi propagačními materiály 

v zahraničí – logo a grafický design 
466 2200

1. 3.
Jak uspět ve výběrových řízeních Světové 

banky
467 ZDARMA

7. 3.
Platební styk a platební nástroje v zahraničním 

obchodu
468 2200

8. 3.
Cyklus Investice v zahraničí: Vývoz know-how 

a služeb cestou investic v zahraničí
469 2200

14. 3. Jak efektivně vést zahraniční jednání 470 2900

21. 3.
Cyklus Investice v zahraničí: Přesun výroby, 

osvědčená cesta k zahraničním trhům
471 2200

11. 4.
INCOTERMS 2000 a jiná smluvní ujednání 

v obchodě se zbožím
473 2200

12. 4.
Cyklus Investice v zahraničí: Investujeme 

v zahraničí: ochrana a minimalizace rizik
474 2200

18. 4. Customer Care – v anglickém jazyce 475 2500

25. 4. Přepravní rizika 476 2200

3. 5.

INTRASTAT – vykazování vnitrounijního obcho-

du se zbožím na praktických příkladech 

+ změny v roce 2007 

477 2200

10. 5.
Cyklus Investice v zahraničí: Financování 

přímých investic a akvizic v zahraničí
478 2200

16. 5. Interkulturální specifika frankofonního prostředí 479 2500

23. 5. Jak založit pobočku v zahraničí 480 2200

30. 5. Geschäftsverhandlung – v německém jazyce 481 2500

6. 6.
Cyklus Investice v zahraničí: Zkušenosti čes-

kých investorů v zahraničních trzích
482 2200

13. 6.
Příležitosti pro české firmy v Mexiku – s ředite-

lem zahraniční kanceláře v Mexiku
483 1900

Poznámka: EK – Exportní klub                                        Změna termínu vyhrazena

Účastníci celého vzdělávacího cyklu Investice v zahraničí získají 

20% slevu. Cena celého cyklu je 10560 Kč. 

Semináře v Praze jsou pořádány v agentuře CzechTrade, Dittrichova 

21, Praha 2, případně v prostorách ministerstva průmyslu a obchodu, 

Politických vězňů 20, Praha 1, nebo Na Františku 32, Praha 1.

•  Program a přihlášky naleznete na http://www.czechtrade.cz/info/

seminare.

•   Vyplněné přihlášky můžete zasílat on-line, e-mailem na adresu: 

seminare@czechtrade.cz nebo faxem na číslo: 224 911 309.

Aktuální informace o seminářích můžete dostávat pravidelně do svého 

e-mailu jako součást služby CzechTrade denně. Pro klienty agentury 

CzechTrade je tato služba zdarma. 

Více na adrese: http://denne.czechtrade.cz.

•  Semináře pro podnikatele naleznete též na adrese: 

http://www.businessinfo.cz.

Po čtyřech letech střídáte ve funkci ře-

ditele zahraničního odboru Ivana Voleše. 

Čekají tento odbor pod vaším vedením 

nějaké zásadní změny, nebo navážete na 

dosavadní vývoj?

Zahraniční odbor plní důležitou úlohu při roz-

voji a vytváření vztahů Hospodářské komory 

České republiky se zahraničními partnery, 

mezinárodními organizacemi a institucemi 

včetně Evropské unie, přičemž prioritou 

v těchto aktivitách je podpora obchodu 

a pronikání českých podnikatelů na cizí trhy. 

Hlavní poslání odboru zůstává pochopitelně 

nezměněné a já mohu ve své práci navázat 

na dosavadní vývoj, zkušenosti a dobré 

výsledky jeho činnosti. Základním nástrojem 

zůstanou i nadále různé typy podnikatel-

ských misí, o které je mezi podnikateli trvalý 

zájem. Firmy však kladou důraz na dobře při-

pravené akce, očekávají konkrétní informace 

o obchodních a investičních příležitostech, 

kontaktní schůzky a příležitosti pro jednání 

s novými partnery. To považuji za velikou 

výzvu pro zahraniční odbor, pro organizaci 

každé jednotlivé zahraniční mise, jakož i akcí 

v tuzemsku (tzv. incomingové mise).

Pokud se ptáte na změny, naším cílem do 

budoucna je dále rozšířit nabídku služeb pro 

podnikatele při navazování vztahů se zahra-

ničím. Mám na mysli informační a asistenční 

služby při cestách do zahraničí, zprostředko-

vání informací a kontaktů pro české i zahra-

niční firmy a podporu zapojování českých 

subdodavatelů pro cizí investory. 

Váš odbor se také intenzivně zabývá sle-

dováním harmonizace evropské legisla-

tivy s českým právním řádem. Jaké máte 

z komorové sítě ohlasy na tuto činnost 

a hodláte v ní se stejnou intenzitou po-

kračovat?

Připomínkování evropské legislativy budeme 

věnovat i v letošním roce významnou pozor-

nost. V loňském roce si hospodářská komora 

stanovila v oblasti evropských záležitostí 

několik priorit, kterými se přednostně zabý-

vala (např. směrnice o službách, Lisabonská 

strategie, strukturální fondy), pro rok letošní 

došlo k rozšíření jejich výčtu (akcent klademe 

např. na zavádění eura v ČR, přípravu české-

ho předsednictví v Radě EU v roce 2009) a je 

upevňována spolupráce s externími partnery 

i uvnitř komorové sítě.

Podle předběžného plánu podnika-

telských misí do zahraničí se HK ČR 

soustředí spíše na vzdálenější, asijské 

či arabské trhy. Má komora dostatečné 

zázemí pro takové působení?

Je pravda, že jedním z našich strategických 

cílů je prohloubení aktivit ve směru na země 

východní Asie, kde vidíme stále značný 

potenciál pro podporu a oživení vzájemných 

obchodních vztahů a hospodářské spoluprá-

ce. Tomu odpovídá i plán našich misí do Jižní 

Korey, Indonésie a Malajsie a také aktuální 

doprovodná podnikatelská mise s preziden-

tem republiky Václavem Klausem v únoru do 

Japonska. Na podporu našich aktivit v těchto 

teritoriích předpokládáme vybudovat s našimi 

partnery místní pobočky hospodářské komo-

ry. Jak víte, pobočka v Soulu zahájila činost 

v září loňského roku, nedávno jsme otevřeli 

další pracoviště v Tokiu (reportáž o tom si 

přečtete v březnovém čísle – pozn. red.). 

Zázemí pro naše působení v teritoriích 

dotváří, vedle našich partnerů z řad místních 

hospodářských komor, obchodně-ekono-

mických úseků českých zastupitelských 

úřadů a agentur CzechTrade a CzechInvest 

také teritoriální výbory v rámci zahraniční 

sekce. Právě zahraniční sekce hraje důleži-

tou roli při přípravě aktivit na zmiňovaných 

arabských trzích. Nesmíme ale opomenout 

„blízké zahraničí“ kolem České republiky, 

kde připravujeme celou řadu akcí na pod-

poru příhraniční spolupráce. Při této činnosti 

hodláme intenzivněji podporovat práci naší 

komorové sítě.

Připravujete nějaké zvláštní akce 

v souvislosti s předsednictvím Německa 

v EU? Zanedlouho to čeká i naši repub-

liku, můžeme se poučit...

Ano, vedeme tento proces v patrnosti, 

příprava na předsednictví ČR v EU patří 

k hlavním prioritám. Navázali jsme již užší 

spolupráci s rakouskou hospodářskou ko-

morou a s finskými kolegy z důvodu výměny 

zkušeností podnikatelských reprezentací 

v průběhu posledních dvou předsednictví. 

Dále plánujeme těsnou spolupráci s hospo-

dářskými a obchodními komorami ve Francii 

a Švédsku, v zemích, které předsedají v EU 

v pololetích předcházejících a následují-

cích tomu českému. V rámci německého 

předsednictví připravujeme na 1. pololetí 

konferenci s reprezentativní účastí zástupců 

velvyslanectví Německa a Česko-německé 

obchodní a průmyslové komory. Pozváni 

určitě budou i zástupci státního aparátu 

ČR pověření řízením agendy předsednictví 

ČR v EU v 1. pololetí roku 2009. Konferen-

ce proběhne v rámci programu Euroklubu 

Hospodářské komory ČR, neformálního 

podnikatelského fóra, které se během let 

své existence stalo významnou platformou 

pro výměnu názorů mezi představiteli státní 

správy a podnikatelské veřejnosti. 

Jako bývalého zástupce generálního 

ředitele agentury CzechTrade se vás 

nemohu nezeptat na spolupráci s touto 

institucí. Bude se díky vaší perfektní 

znalosti tohoto prostředí nějakým způ-

sobem měnit spolupráce mezi HK ČR 

a CzechTrade?

Mezi HK ČR a agenturou CzechTrade byla 

v uplynulých letech nastavena dobrá a úzká 

spolupráce, která vyvrcholila v loňském roce 

společným projektem vybudování sítě 13 

regionálních exportních míst v krajích ČR, 

které nabízejí proexportní služby (více infor-

mací se k tomu dozvíte v rozhovoru s tajem-

níkem úřadu HK ČR Vladimírem Šiškou na 

straně 45 – pozn. red.). Osvědčená je i naše 

spolupráce s řadou zahraničních kanceláří 

CzechTrade při organizaci podnikatelských 

misí, seminářů a konferencí. Předpokládám, 

že tato vzájemná spolupráce se bude dále 

prohlubovat s jediným cílem: vytvořit efektiv-

ní a koordinovanou síť na podporu českých 

podnikatelů, kteří vstupují do obchodních 

vztahů a navazují spolupráci se zahraničními 

partnery.

is

Foto: kcz

Firmy od nás očekávají 
konkrétní informace 
a kontakty v zahraničí,
uvádí v rozhovoru pro Komoru.cz 

Zdeněk Kočárek, který působí od ledna 2007 

ve funkci ředitele zahraničního odboru HK ČR.

SVĚT OBCHODU

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

Výhody pojištění u EGAP 
>   ochrana proti vzniku nedobytných pohledávek

>  přenesení rozhodující části rizika ztrát z pohledávek na pojišťovnu

>  ochrana likvidity pojištěného

>  přenesení analýzy rizika kupujícího a řízení úvěrového portfolia na pojišťovnu

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

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

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

Vodičkova 34/701 

111 21 Praha 1

tel . :  222 841 111

fax:  222 844 001

www.egap.cz
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Obchodní mise 

Czech ICT Alliance je zkušeným organizáto-

rem zahraničních obchodních misí pro české 

podniky. Za krátkou dobu svého působení 

zorganizovala obchodní mise do Velké Británie, 

Holandska, Německa, Švýcarska, USA a něko-

lika dalších zemí. 

Pro rok 2007 se chystají tyto obchodní mise: 

na veletrh CeBIT, do Dánska, Švédska, Finska, 

Holandska, Německa, Švýcarska a do Velké 

Británie.

Jak vypadá mise v praxi? Vaše firma si hradí 

náklady na cestovné a ubytování a drobný 

administrativní poplatek, většinu nákladů nese 

Czech ICT Alliance. Poté, co se přihlásíte na 

konkrétní obchodní misi, sdělíte okruh svých 

potenciálních zákazníků a Czech ICT Alliance 

ve spolupráci s místním partnerem vám vyhle-

dá konkrétní firmy (dle vašeho zadání). 

Opravdu to funguje? Na ukázku uveďme pří-

klad z poslední doby – poslední misi do Velké 

Británie:

•  Počet firem (pouze z Jihomoravského 

kraje): 6

• Spokojenost českých účastníků: 9,5 z 10

•  Průměrný počet schůzek: 7 ( Ze smlouvy vy-

plýval závazek domluvení minimálně 3 schů-

zek každému účastníkovi. Průměr 7 schůzek 

představuje 233 % původního závazku.)

Akce v zahraničí se vždy konají za přímé 

spolupráce s agenturou CzechTrade, českou 

ambasádou a místním odborným konzultačním 

partnerem. 

Bezplatné uvedení do databáze IT doda-

vatelů pro zahraniční zákazníky

RapidV, globální mezinárodní konzultační firma 

v oblasti nákupu, a Czech ICT Alliance, oficiální 

exportní aliance agentury CzechTrade, spojily 

své síly v unikátní projekt na propagaci schop-

ností a znalostí českých IT firem na význam-

ných trzích v západní Evropě a USA, které 

byly označeny členskými firmami Czech ICT 

Alliance za prioritní oblasti rozvoje obchodu. 

„Českou republiku hodnotí nezávislé průzku-

my renomovaných organizací typu Economist 

Intelligence Unit a A. T. Kearney jako nejatrak-

tivnější outsourcingovou destinaci v Evropě, 

ale české IT společnosti zatím nedokáží využít 

této marketingové výhody. Celkové obraty 

tvořené exportem IT služeb značně zaostávají 

za svým skutečným potenciálem, a mezi-

národní outsourcingové kontrakty tak končí 

zejména v Indii. Této situace jsme si vědomi, 

a proto jsme se domluvili se společností 

RapidV na spolupráci, při které využijeme jejich 

mezinárodních obchodních a marketingových 

zkušeností,“ shrnuje Michal Zálešák, výkonný 

ředitel Czech ICT Alliance, základy vzájemně 

prospěšné spolupráce. 

RapidV a Czech ICT Alliance spustí program 

a stejnojmenný portál s názvem „Czech Spotlight 

on Outsourcing“ k 1. 1. 2007. Jeho cílem nebude 

pouze shrnovat základní přednosti a výhody 

České republiky jako outsourcingové destinace, 

ale bude také propagovat konkrétní české IT 

společnosti, registrované v systému RapidV. Ten-

to on-line systém pomáhá zahraničním zákazní-

kům snadno nalézt nejvhodnějšího potenciálního 

dodavatele – IT firmu z ČR – díky podrobné 

specifikaci údajů. Vždy se jedná o data, která 

společnosti standardně vyplňují do poptávkových 

řízení. RapidV zadané údaje prověří, z pohledu 

zahraničního zákazníka se tak jedná o validní 

seznam kvalifikovaných firem z ČR.

Úvodní registrace a účast v programu je pro 

české firmy bezplatná (program je hrazen 

z provizí od zahraničních zákazníků). Zájemci 

o účast z České republiky se mohou regis-

trovat na adrese http://CZECH.rapidv.net. 

Společnost RapidV bude významně investovat 

do direkt marketingové kampaně, která přímo 

osloví pracovníky významných potenciálních 

zákazníků s rozhodovací pravomocí v oblasti 

nákupu IT služeb. „Czech ICT Alliance vidí 

v programech tohoto typu značný obchod-

ní potenciál. Nechceme pouze propagovat 

Českou republiku, chceme přinášet konkrétní 

zakázky českým IT firmám, které mají rozhod-

ně co nabídnout i v porovnání s mezinárodní 

konkurencí,“ dodává Michal Zálešák k očeká-

vání od tohoto projektu.

Výkonný ředitel a spoluzakladatel firmy RapidV, 

Simon Taylor, říká o zájmu své firmy o český IT 

trh: „Významná média na rozvinutých trzích si 

outsourcing IT služeb spojují zejména s Indií. 

Společnosti v zemích střední a východní Evropy 

oproti Indii však mají mnoho výhod – jsou mno-

hem blíže nejen co do lokality, ale i mentality, 

společných pracovních návyků a stále jsou 

nepoměrně levnější než společnosti s vývojo-

vými centry pouze v západních zemích. Naším 

cílem je pomoci českým společnostem získat 

konkrétní zakázky u zahraničních zákazníků 

a skutečně tak využít marketingového potenciá-

lu závěrů mnoha předních nezávislých studií, jež 

shodně označují Českou republiku za nejatrak-

tivnější destinaci pro outsourcing v Evropě.“

Úsilí Czech ICT Alliance je v souladu s hlavním 

cílem oficiální Exportní strategie ČR pro roky 

2006 – 2010 ministerstva průmyslu a obcho-

du: do roku 2010 dosáhnout obratu v exportu 

služeb ve výši 1140 dolarů na obyvatele.

Bližší informace o aktivitách Czech ICT Alliance 

získáte buď na webových stránkách www.

czechict.cz nebo e-mailem: info@czechict.cz. 

Vladimír Krajčík, Michal Zálešák

Nemusíte jezdit do Asie, abyste navázali kontakty s tamními firmami. Ve francouzském Lyonu se můžete s finanč-

ní podporou Evropské komise zúčastnit mezinárodní firemní kontaktní akce v rámci programu Asia Invest EUROP-

ASIA Business Convention 2007. Akce organizovaná Lyonskou obchodní komorou se uskuteční v termínu 2.– 4. 

dubna 2007 za účasti zhruba 210 vybraných podniků z asijských zemí (Čína, Indie, Malajsie, Thajsko, Vietnam, Srí 

Lanka, Pákistán, Indonésie, Filipíny) a Evropské unie (např. Francie, Irsko, ale i Maďarsko či Rumunsko aj.).

EUROPASIA Business Convention 2007 patří 

do osvědčeného formátu akcí typu Partenariat, 

Interprise apod. Výhodou těchto kontaktních 

setkání podnikatelů je kromě významné finanční 

podpory poskytované podnikatelům přímo i stan-

dard sjednávání kontaktních schůzek operativně 

předem i na místě dle konkrétních požadavků. 

Účastník má také k dispozici seznam hostitel-

ských firem včetně jejich profilů a požadavků na 

určitou formu spolupráce (navazování partnerství, 

zakládání společných podniků, zapojení se do 

rozvojových projektů, přímé dodávky výrobků, 

služeb a investičních celků, subdodávky, servisní 

práce, projektové služby atd.) zároveň s dalšími 

specifikacemi, což umožňuje efektivní a flexibilní 

přípravu. Schválenými obory pro tuto akci jsou:

Technologie pro životní prostředí a chemic-

ký průmysl:

odpadové hospodářství (průmysl i domácnosti), 

nakládání s nebezpečným odpadem, technologie 

vodního hospodářství, čištění odpadních vod, 

čištění vzduchu, chemické výrobky a technologie, 

obnovitelné zdroje energie, zařízení pro monito-

ring a analýzu apod.

Dopravní systémy:

zařízení pro dopravu ve městech, automobilový 

průmysl, železniční zařízení, letecký průmysl apod.

Zdravotnictví:

medicínská technika, vybavení laboratoří a ne-

mocnic, farmaceutika, biotechnologie apod.

Finanční podporu Evropské komise získá 10 

českých firem, které se včas přihlásí a splní 

podmínky registrace. Pro rozhodování o účasti 

na kontaktních akcích mnohdy hraje důležitou roli 

cena. Díky finanční podpoře Evropské komise je 

možné snížit náklady účasti dosti značně, pokud 

daná společnost splní podmínky pro její poskyt-

nutí. Zástupce firmy tak může navázat mnoho 

cenných kontaktů za výrazně nižších nákladů, 

než které by musel vynaložit při individuální cestě. 

Zájemci o účast ve výběru pro tuto akci si mohou 

prostudovat podrobné informace včetně informa-

cí o účastnických firmách (seznam je průběžně 

doplňován tak, jak se firmy registrují) na oficiálním 

webu akce: http://www.europasia2007.com/eu-

ropasia_2007_uk.phtml.

Bližší informace a přihlášky:

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUB-

LIKY, Národní koordinátor akce EUROPASIA 

Business Convention 2007 – Jiří Hansl, Project 

Manager, zahraniční odbor, Freyova 27, 

190 00 Praha 9, tel.: +420 296 646 255, e-mail: 

hansl@komora.cz.

jh

Příležitosti pro 
české IT firmy v zahraničí
Členské firmy HK ČR z oboru informačních 

a komunikačních technologií, které se chtějí 

prosadit na zahraničních trzích, mohou mít 

přímý užitek z několika zajímavých projektů, na 

kterých Hospodářská komora České republiky 

spolupracuje s Czech ICT Alliance, oficiální 

exportní aliancí agentury CzechTrade.

Čeští podnikatelé a asijské firmy společně v Lyonu

Foto: Shutterstock

Celkové obraty tvořené 

exportem IT služeb 

značně zaostávají 

za svým skutečným 

potenciálem.

SVĚT OBCHODU

INZERCE
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Gary McKinnon, hacker usvědčený 

z jednoho z největších nelegálních prů-

niků do vládních počítačových sítí USA, 

včetně armády, letectva, námořnictva 

a NASA. Jeho aktivity způsobily škodu 

v hodnotě 700 000 dolarů. McKinnon 

byl zatčen v roce 2002 ve Velké Británii. 

Americký hacker známý pod přezdív-

kou Mudge vypovídá v květnu 1998 

před komisí Senátu USA zabývající se 

počítačovým pirátstvím. Mudge a ně-

kolik dalších hackerů tehdy před komisí 

prohlásili, že počítačová ochrana je tak 

nedostatečná, že by dokázali ochromit 

celý internet během půl hodiny. 

Hacker Raphael Gray, odsouzen ke 

třem letům vězení v červnu 2001. Soud 

ho uznal vinným z nelegálního průniku 

do obchodních databazí v 10 zemích 

světa, kde odcizil údaje o více než 

26 000 kreditních kartách. 

Válka v kyberprostoru
  – uživatelé 
        versus hackeři 

Hacker svou špatnou pověst získal časem. Kdysi 

dávno slovo hacker v angličtině označovalo něko-

ho, kdo vyrábí nábytek sekerou. Posléze něko-

ho, kdo je nadšený nebo spíše posedlý nějakou 

činností. Od toho už byl jen krůček k tomu, aby si 

počítačoví nadšenci toto slovo přivlastnili a vytvo-

řili hackerskou komunitu, tedy sdružení lidí, kteří 

naprogramují cokoliv a dostanou se úplně všude. 

Dle písemného manifestu nazvaného „Hacker 

ethic“ je základem počínání hackerů víra, že 

„nabourávání“ do systémů pro pobavení a získání 

zkušeností je eticky v pořádku, dokud nedojde 

k vandalizmu, zcizení informací či porušení jejich 

utajení. Čistokrevní hackeři zastávají názor, že 

informace mají být dostupné všem. Proto se snaží 

k chráněným informacím dostat. Jejich cílem není 

poškodit systém či jeho provozovatele. S trochou 

nadsázky lze říci, že jsou ve své podstatě pro-

spěšní – neškodí a na nalezené chyby v zabezpe-

čení systému dokonce upozorňují. 

Ne všichni jsou ale tak morální. Někteří jsou vedeni 

touhou po finančním zisku třeba prodejem ukrade-

ných informací, jiným jde o prestiž – dokázat sobě 

i ostatním, jak jsou schopní, další jen zlomyslně ško-

dí. Mohou získat vládu nad systémem a dělat si, co 

se jim zlíbí. Ukrást zdrojové kódy (stalo se Microsoftu 

v roce 2000), rozpoutat třetí světovou válku (zatím 

se ještě nestalo), nebo si z každého účtu v napa-

dené bance vzít 10 haléřů... S rozvojem internetu 

tak dostalo slovo hacker kriminální nádech. Dnes 

v anglickém slovníku na internetu najdete pod hes-

lem hacker hned tři významy – počítačový nadšenec, 

počítačový pirát nebo počítačový podvodník.

Jak se bránit? 

Podobně jako ostatní kriminalitě v běžném životě. 

Používat heslo ke vstupu do počítačové sítě nebo 

na internet je stejně samozřejmé, jako zajišťovat 

dveře bytu zámkem. Nevhodně zvolené heslo, které 

každý prokoukne, je bezpečnostním rizikem. Obecně 

platí, že je nutné minimalizovat tzv. bezpečností díry 

a používat dobré zabezpečení. Bezpečnostní díra 

vzniká při programování – omylem, opomenutím 

nebo i úmyslně – a stává se slabým místem v systé-

mu. V případě serverů se jedná o nedostatek, který 

umožní hackerovi přístup tam, kam ho mít nemá. 

Na zjištěné mezery se proto aplikují takzvané záplaty 

(patche), kterými se objevené chyby opraví. 

Hacker se do počítače dostává přes síťové připojení. 

Proto je nutno toto připojení pečlivě hlídat. Hacker 

chce ovládat počítač, na který útočí, buď přímo, 

nebo pomocí viru. Nasazený vir se chová jako špion 

a hackerovi poskytuje informace o provozu počítače, 

dokáže číst klávesnici, pamatovat si hesla. Na rozdíl 

od „normálních“ virů, které mají pouze destrukční 

účinek, je takový vir nástrojem hackera a má také 

speciální pojmenování – „trojský kůň“.

K ochraně síťového připojení slouží především soft-

ware s názvem „firewall“. Má za úkol hlídat vzdálené 

připojení a nedovolit, aby se někdo připojil k našemu 

počítači a ovládal jej, prohlížel soubory a spouštěl 

programy. Dále brání odcizení pošty, tedy tomu, aby 

někdo převzal seznam našich kontaktů a pak pou-

žíval náš počítač k rozesílání spamu. A v neposlední 

řadě upozorňuje, pokud program, který chceme 

stáhnout do počítače, může obsahovat skrytý prvek, 

umožňující vzdálené připojení.

Firewall je však nutno doplnit kvalitním antivirovým 

programem. Antivirový program vyhledává a kontro-

V ohrožení mobilními telefony?

Mobilní telefon má dnes téměř každý z nás a život bez něj bychom 

si těžko dokázali představit. Není proto divu, že počet uživatelů 

mobilních telefonů neustále roste. Dnešní technologie mobilní 

komunikace se navíc neustále vyvíjejí a zdokonalují. Současná 

generace mobilních telefonů obsáhne již daleko větší počet 

funkcí než jen pouhé volání. Zkrátka, mobil je pro nás něco zcela 

samozřejmého. 

Přes všechna pozitiva, která mobilní telefony 

přinášejí, je tu i stinná stránka věci. Současně 

s tím, jak mobily začaly pronikat do našeho 

života, rozvířila se mezi jejich zastánci a odpůrci 

debata, zda mobilní telefon může, či nemůže 

ohrožovat lidské zdraví. Zatímco pro jedny byl 

negativní efekt mobilních telefonů naprostý 

nesmysl, druzí varovali před zhoubnými účinky 

záření vydávaného samotným přístrojem na 

lidský organizmus. Takové alarmující předpovědi 

však po dlouho dobu zůstávaly pouze v rovi-

ně vědeckých teorií a hypotéz bez jakéhokoliv 

potvrzení v praxi. 

Emise z mobilních telefonů

Zlom nastal až během série experimentů ve fin-

ském Ústavu pro radiaci a nukleární bezpečnost, 

při níž tým expertů vystavil lidské mozkové buň-

ky elektromagnetickému záření, které normálně 

produkuje mobilní telefon. Závěr experimentu 

zněl: při dlouhodobém působení EM emisí na lid-

ský mozek dochází k oslabování buněčných stěn 

cév v mozku, čímž vzniká nebezpečí kontamina-

ce mozkové tkáně škodlivými látkami, které se 

vyskytují v krvi a proti nimž je mozek jinak dobře 

chráněn. Následné výzkumy ukázaly, že nejvíce 

ohroženými částmi lidského těla jsou, logicky, 

hlava a ruce, přičemž ruce absorbují 10 % a hla-

va až 40 % vyzařovaných EM emisí. To v případě 

hlavy vede k zahřívání mozkové tkáně a dále 

též uší a očí. Rovněž se rozšířil i seznam účinků 

elektromagnetického pole na lidský organizmus. 

Dnes tedy panuje mezi lékaři a biology shoda, že 

EM záření přímo ovlivňuje kvalitu spánku, schop-

nost koncentrace, může způsobit žaludeční ne-

volnost, deprese, poruchy nervového systému či 

šedý zákal a z dlouhodobého hlediska dokonce 

i rakovinu či genetické poruchy. 

Přísné limity

Tento pomyslný Damoklův meč nad hlavami uživatelů 

mobilních telefonů si zákonitě vynutil řadu opatření 

k odstranění či alespoň minimalizaci škodlivých vlivů 

EM emisí. Předně stanovení limitů vyzářených emisí, 

tzv. SAR (Specific Absorption Rate), což je míra 

energie absorbovaná do těla osoby vystavené radio-

frekvenčním polím. Jinými slovy – kolik který mobil 

vyzáří elektromagnetických emisí. Tyto limity stanovila 

jako první mezinárodní komise ICNIRP (International 

Commission on Non-ionizing Radiation protection) 

a následně je převzaly státy po celém světě. Podle 

ICNIRP jsou limity SAR nastaveny s takovým rozsa-

hem, aby chránily všechny osoby před účinky EM zá-

ření jak při krátkodobém, tak dlouhodobém působení. 

Povolené hodnoty záření jsou 50krát nižší než hraniční 

úroveň záření, při které už může docházet k poško-

zení organizmu. Takto nízké hodnoty byly nastaveny 

především s ohledem na fakt, že mezi uživatele 

mobilních telefonů patří i děti, senioři, lidé s různými 

zdravotními komplikacemi či zvýšenou citlivostí. Česká 

republika přijala limity SAR platné v Evropské unii, 

úroveň záření podle nich nesmí překročit 2 watt/kg. 

Dalším opatřením je testovaní mobilních telefonů na 

hodnoty SAR, které zavedla EU v roce 2001 v rámci 

Evropské komise pro elektrotechnickou standardizaci. 

Toto testování je závazné pro všechny mobilní telefony 

a další produkty s průměrným vysílacím výkonem 20 

mW a více. Od roku 2004 platí pro výrobce mobilních 

telefonů povinnost zveřejňovat údaje o hodnotě SAR 

u jednotlivých modelů. 

Je zcela zřejmé, že používání mobilních telefonů se 

jen tak nevzdáme. Nás uživatele tak alespoň může 

uklidňovat, že problém jejich škodlivých vlivů je brán 

v potaz a je řešen. Při nákupu nového mobilu bychom 

se tak měli řídit jednoduchým pravidlem: čím menší 

hodnota SAR, tím lépe pro nás. 

Ondřej Šmejkal

luje data na základě virové data-

báze. V dnešní době vznikají nové 

viry a jejich mutace tak rychle, že 

výrobce musí na tuto situaci rea-

govat 24 hodin denně. Tato virová 

databáze je průběžně aktualizo-

vána a je k dispozici uživatelům 

ke stažení, což se většinou děje 

automaticky stažením z internetu. 

Kvalitní bezpečnostní systém, 

nebo....

Abychom tedy měli klid, měli 

bychom mít bezpečnostní díry 

ošetřené záplatami, dobře nasta-

vený a kvalitní firewall a aktua-

lizovaný antivir (alespoň jednou 

za týden). Anebo nepřipojovat 

počítač do sítě. To je samozřejmě 

nejbezpečnější varianta, při níž 

k nám hacker opravdu nepronik-

ne, ale v dnešní on-line době je 

takový off-line počítač prakticky 

k ničemu. To bychom si rovnou 

mohli místo počítače pořídit 

nějaké pěkné skleněné těžítko 

se sněhulákem, vyšlo by nás 

rozhodně levněji.

Ondřej Šmejkal

Foto: Ablestock

Foto: Ablestock

Bývalý světoznámý hacker Kevin 

Mitnick na tiskové konferenci 25. září 

v Praze u příležitosti vydání své knihy 

Umění klamu.

ONLINE ONLINE

Dnešní doba nás nutí být neustále ve střehu. Z médií se valí příběhy o vyloupených 

bankách, miliardových podvodech, vykradených sousedech či krádežích aut. A tak 

máme bezpečnostní dveře, v autě alespoň zámek na řadicí páku nebo lépe sherlog. 

Po ulicích chodíme s taškou na břiše, aby nás neokradli kapsáři. Ale v oblasti počítačů 

se zatím chováme poněkud lehkovážně. Samozřejmě, že přes obrazovku nás nikdo 

nechytí za krk, ale je tam a číhá. Hacker. A chce nás tzv. „hacknout“, tedy dostat se do 

našeho systému a tam hospodařit. Chce naše hesla, osobní data, citlivé informace. 

Používat heslo při vstupu 
na internet musí být 

stejně samozřejmé, jako 
zamykat dveře bytu.

Foto: ČTK

Foto: ČTK

Foto: ČTK

Foto: ČTK
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Miuccia Prada – 
k úspěchu 
proti proudu

CESTA K ÚSPĚCHU

Tento svět má svoje ikony, ať už se jedná 

o přední návrháře či světoznámé módní 

značky, jakými jsou Gucci, Louis Vuitton či 

Dior. Elita na vrcholu ovlivňuje vývoj světa 

módy a určuje současné i budoucí trendy. 

Jednou z těchto ikon je i milánský módní 

dům Prada, v jehož čele stojí známá návr-

hářka Miuccia Prada pověstná tím, že z její 

dílny vycházejí na světlo světa velmi neorto-

doxní, pro někoho až provokativní kreace. 

Právě na ni se v našem malém exkurzu do 

světa módy zaměříme. 

Divadlo, politika, nebo móda? 

Miuccia Prada se narodila v roce 1949 

v italském Miláně. Život rodiny Prada se 

točil kolem rodinného podniku na výrobu 

nejrůznějších produktů z kůže, založeného 

již roku 1913. V době, kdy Miuccia spatřila 

světlo světa, držela pevně otěže rodinné 

firmy její matka. Jak dcera rostla, začalo se 

ukazovat, že má pramalý zájem jít v matči-

ných šlépějích a v budoucnu převzít vládu 

nad rodinným podnikem. Svou akademic-

kou dráhu zahájila Miuccia na univerzitě 

v Miláně studiem politických věd, ze kterých 

získala v roce 1978 doktorát. Během po-

sledních pěti let svého studia navíc působila 

v milánském divadle Teatro Piccolo, kde 

studovala pantomimu a hrála. Kromě toho 

byla v 70. letech též aktivní členkou italské 

komunistické strany a horlivou bojovnicí za 

ženská práva. Přesto nakonec, krátce po 

dokončení svých studií v roce 1978, Miuccia 

převzala vedení podniku. Velkou zásluhu na 

tom má její manžel Patrizio Bertelli, kterého 

potkala v témže roce. Sama Miuccia pro-

hlásila: „Kdybych ho nepotkala, asi bych to 

vzdala, nebo alespoň nedotáhla tak daleko.“ 

Právě Bertelliho vliv byl pro rodinný podnik 

klíčový. Zatímco Miuccia vzala pod svá 

křídla celý kreativní proces od návrhů po 

výrobu, Bertelli si vzal na starost obchodní 

a strategickou stránku věci. Díky této duální 

kombinaci návrhářky a obchodníka se z ma-

lé rodinné firmy stal uznávaný módní dům. 

Na cestě k módnímu konglomerátu 

Když Mario Prada zakládal svoji kožedělnou 

firmu Fratelli Prada, asi by těžko uvěřil, že 

se jednou z tohoto podniku stane celosvě-

tový kolos zasvěcený módě a luxusu. Od 

jejího založení v roce 1913 až do roku 1978, 

kdy firmu převzala Miuccia, se toho moc ne-

změnilo. Podnik, tehdy již přejmenovaný na 

Prada SpA, stále vyráběl nejrůznější kožené 

doplňky a na nějaké rozšíření produktové-

ho portfolia či expanzi nikdo nepomýšlel. 

Teprve konec 70. a začátek 80. let přinesly 

zásadní změny. 

V roce 1985 na sebe Prada poprvé upo-

zornila, když Miuccia navrhla novou kolekci 

černých dámských kabelek z nylonu. Ty se 

okamžitě staly obrovským hitem a jedinou 

volbou, ne-li přímo nutností, pro supermo-

delky a šéfredaktorky předních módních 

magazínů. O čtyři roky později představila 

Prada první kolekci, která svým jednodu-

chým až strohým designem ostře kontrasto-

vala s modely jiných módních značek. Tato 

kolekce si rychle získala řadu nadšených 

obdivovatelů a nastartovala vzestup značky 

Prada. Miuccia jasně oddělila svou značku 

od ostatních, především díky designu za-

loženému na netradiční kombinaci nejrůz-

nějších látek a též díky svému naprostému 

odporu k módním konvencím. V roce 1992 

založila Prada sesterskou řadu oblečení 

a doplňků s názvem Miu Miu, což je Miuc-

ciina přezdívka, inspirovanou jejím osobním 

šatníkem poněkud bohémského ražení. Ten 

je založený na přírodních barvách a materi-

álech. Krátce na to přibyla ještě třetí řada, 

tentokráte sportovního oblečení a doplňků, 

Prada Sport. 

Obecně řečeno, do základní produkto-

vé řady Prada spadá dámské a pánské 

oblečení a doplňky vyšší cenové kategorie, 

dále pak oblečení pro děti, parfémy a další 

kosmetické produkty. Oproti tomu Miu Miu 

a Prada Sport se zaměřují na dostupnější 

dámskou a pánskou módu a do jejich port-

folia patří i boty nebo sluneční brýle. Módní 

dům Prada se tak zařadil mezi těch několik 

značek, které formují tvář současné módy. 

Svět módy je vskutku zvláštní. Většina z nás 

laiků má o něm jen velmi mlhavé povědomí. 

Nad záběry z módních přehlídek nám často 

zůstává rozum stát a musíme si klást otázku, 

zdali jsou prezentované modely opravdu 

určeny pro každodenní nošení, nebo zda 

představují pouze nejnovější rozmar oděvních 

návrhářů. V tomto světě lze potkat půvabné 

modelky a často také velmi excentrické 

návrháře. Je to svět velkých módních domů. 

Místo pouze pro zasvěcené, pro obyčejného 

smrtelníka příslovečná španělská vesnice, kde 

má našinec dojem, že právě přistál na Marsu. 

Jak prohlásila jistá šéfredaktorka módního 

časopisu: „Pokud chcete vědět, o čem 

bude sezona, neměli byste si nechat ujít 

přehlídku Prady.“ 

Ekonomická stránka věci

Z obchodního hlediska se značce Prada 

dobře daří. Například v roce 2002 dosáhla 

společnost příjmů v hodnotě 1,9 miliard 

dolarů. Společnost působí v 65 zemích, kde 

má na 250 svých butiků. Ty nejvýznamnější 

z nich navrhovali přední architekti, přede-

vším Holanďan Rem Koolhas či švýcarské 

duo architektů Herzog a De Meuron. 

Ekonomická situace společnosti Prada SpA 

má i svou stinnou stránku, a tou jsou dluhy. 

Prada následovala ostatní módní domy 

v obecném trendu akvizic co největšího 

počtu různých značek pod svoji střechu. 

V 90. letech se tak Prada silně zadlužila 

při koupi římského módního domu Fendi. 

Co horšího, tato akvizice se ukázala jako 

vysoce ztrátová a společnost Prada byla 

nakonec nucena svůj podíl ve Fendi prodat 

firmě Louis Vuitton. 

Z tohoto dluhu se Prada dodnes vzpama-

tovává. Její další akvizice se rovněž ukázaly 

jako nepříliš vydařené. V 90. letech přidala 

Prada do svého portfolia ještě dvě další 

módní značky, Helmut Lang a Jil Sander. 

V roce 2006 však značku Jil Sander prodala 

a stejný osud čeká i značku Helmut Lang. 

I přes tyto přešlapy však Prada zůstává na 

pomyslném módním Olympu. 

Excentrická návrhářka? Ani ne

Ačkoliv Miuccia Prada patří k předním 

módním návrhářům, má daleko k vý-

střednosti, se kterou se prezentují někteří 

z významných designérů. Při své práci se 

řídí především intuicí. Údajně při vytváření 

svých návrhů pracuje zásadně s barvami, 

které nesnáší, a právě tento odpor ji donutí 

z nich vytvořit něco opravdu krásného. 

Říká se také, že si úzkostlivě hledí každého 

sebemenšího detailu svých návrhů, a jed-

notlivé modely se tak musí znovu a znovu 

předělávat, aby plně odpovídaly její předsta-

vě. „Uvědomuji si, jak důležité oblečení je, 

zvláště pro ženy. Musí být nejen použitelné 

v praktickém životě, ale též musí vyjadřo-

vat individuální cítění,“ shrnula Miuccia své 

názory na módu. 

V osobním životě se drží spíše stranou 

pozornosti ostatních. Mezi celebritami má 

pouze málo přátel. Zásadně se vyhýbá 

společnosti dalších návrhářů a na nejrůz-

nějších akcích je k vidění zřídkakdy. Stále 

žije v Miláně, ve stejném bytě, kde jako 

malá vyrůstala. Ten, kdo by čekal výstřední 

mondénu, by byl zklamán. 

Miuccia působí naprosto přirozeným doj mem 

a zřídka používá make-up. Nezúčastněný 

pozorovatel by ji rozhodně netipoval na jednu 

z ikon světového módního průmyslu. Ostatně 

Miuccia sama prohlásila: „Jsem manželka 

a matka. A mám mnohem více zájmů než 

pouze módu. Móda je jen moje práce.“ 

Ondřej Šmejkal

Foto: ČTK

Pokud chcete vědět, 

o čem bude sezona, 

neměli byste si nechat 

ujít přehlídku Prady.

Miuccia Prada: „Móda 

musí být nejen použitelná 

v praktickém životě, ale 

též musí vyjadřovat indivi-

duální cítění.“
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Nový zákon, nová pravidla
Katastr nemovitostí, zápisy vlastnických 
vztahů, jiné úkony zeměměřičské a katastrální 

LEGISLATIVA

Je tu rok 2007, který přináší i nový stavební zákon, zákon o vyvlastnění a spousty 

příslušných vyhlášek výrazně měnících stavební řízení a dokumentaci staveb. 

A s tím přichází i mnoho dotazů! Zodpovězme si alespoň nejdůležitější z nich. 

Zakládáme rodinu, stavíme dům a dochá-

zejí nám finance. Chtěli bychom si s man-

želkou vzít úvěr na dostavbu a zařízení 

domu. Bankovní pracovnice nám však 

řekla, že nemáme zapsaný rozestavěný 

dům v katastru. My však nemáme ani 

číslo popisné. Co máme dělat?

Od 1. 1. 2007 nastaly v souvislosti s novým 

stavebním zákonem změny i v dalších, souvi-

sejících předpisech. Bankovní pracovnice má 

pravdu v tom, že v katastru nemovitostí mů-

žete mít zapsaný již rozestavěný dům. Podle 

§ 2 katastrálního zákona se totiž do katastru 

nemovitostí zapisují kromě pozemků v podobě 

parcel také budovy spojené se zemí pevným 

základem a to:

a)  budovy, kterým se přiděluje i nepřiděluje 

popisné nebo evidenční číslo, 

b)  byty nebo nebytové prostory vymezené 

jako jednotky podle zvláštního zákona 

(z. č. 72/1994 Sb.),

c)  rozestavěné budovy nebo byty a nebytové 

prostory, pokud o to požádá vlastník nebo 

jiná osoba oprávněná z práva, které se 

zapisují do katastru nemovitostí, 

d)  stavby spojené se zemí pevným základem, 

o nichž to stanoví zvláštní předpis.

V katastru nemovitostí se však neevidují 

drobné stavby (stavby s jedním nadzemním 

podlažím, pokud jejich plocha nepřesahuje 16 

m2 a výška 4,5 m, stavby které mají doplňko-

vou funkci ke stavbě hlavní, a stavby na po-

zemcích určených k plnění funkcí lesa, jejichž 

zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a výška 

5 m). Novelou zákona katastrálního s účinností 

od 1. 1. 2007 bylo stanoveno, že jako vlastník 

nově evidované stavby se zapíše vlastník 

pozemku, na kterém je stavba postavena 

(dříve se zapisoval jenom stavebník, nebylo-li 

prokázáno, že vlastníkem je někdo jiný), nebo 

stavebník, který na pozemku stavbu provedl, 

pokud se listinou neprokáže, že vlastníkem je 

někdo jiný. Nově se zapisuje způsob využi-

tí evidované stavby, tj. účel, ke kterému je 

stavba podle kolaudačního souhlasu užívána 

v souladu s právními předpisy. Při ohlášení 

nově evidované stavby k zápisu do katastru 

je její vlastník povinen doložit doklad o účelu 

užívání stavby. 

Pokud tedy máte rozestavěnou stavbu domu 

alespoň v takovém stupni, že je již patrné sta-

vebně technické a funkční uspořádání prvního 

nadzemního podlaží a dosud nebylo započato 

s jejím užíváním, potom požádejte příslušný 

katastrální úřad o zápis stavby do katastru ne-

movitostí a rozestavěná budova poté může být 

zárukou za splacení úvěru, který dostanete. 

Chtěli jsme koupit dům, ale dodatečně 

jsme zjistili, že vlastníkem budovy je 

cizinec, který má dluhy a má i omezenou 

způsobilost k právním úkonům. Na výpisu 

z katastru tyto věci nejsou označeny. 

Kromě toho tam je poznámka o tom, že 

práva jsou dotčena změnou. Je riskantní 

dům koupit?

V žádném případě budovu nekupujte! Podle 

vyhlášky č.190/1996 Sb., o zápisech vlastnic-

kých nebo jiných práv k nemovitostem, úzce 

navazující na zákon 265/1992 Sb., o zápisech 

vlastnických práv, je katastr nemovitostí povi-

nen evidovat údaje o vlastníkovi nemovitosti, tj. 

jeho identifikační číslo nebo rodné číslo, jméno 

a příjmení a adresu trvalého pobytu, resp. 

sídlo právnické osoby a identifikační číslo (§ 8 

vyhl. č. 190/1996 Sb.). V rámci podrobnějších 

údajů (§ 9 vyhl.) se v katastru evidují údaje 

jako vlastnické a jiné právo k nemovitostem 

a další oprávnění k nemovitostem, poznámky, 

omezení převodu nemovitostí, upozornění, že 

zapsané vztahy jsou dotčeny právní změnou 

(plomba) a údaje o bonitovaných, půdně eko-

Stavební zákon a vyhlášky 2007, Vyvlastnění, Autorizované profese

Úplné znění č. 593

Nový stavební zákon výrazně mění pravidla pro plánování, výstavbu, povolování staveb, projek-

tovou činnost, pravomoc stavebních úřadů, postavení autorizovaných inspektorů a další. Pro 

lepší práci s rozsáhlým zákonem byl zpracován jeho podrobný rejstřík. Do publikace bylo zařa-

zeno 6 nových prováděcích vyhlášek, které specifikují dokumentaci staveb, územní plánování 

a řízení, ohlašování staveb, stavební povolení. Součástí publikace je i změnový zákon 
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na e-mailové adrese: slavickova@komora.cz, kde vám zajistíme zaslání vybra-

ných titulů na dobírku.

logických jednotkách. U práva odpovídajícího 

věcnému břemeni se eviduje stručný obsah 

práva (např. právo chůze přes pozemek, 

přístup k domu) s uvedením údaje o oprávně-

né osobě nebo oprávněném z tohoto práva 

a listina, která byla podkladem k zápisu tohoto 

práva. Rovněž se vyznačuje zástava nemo-

vitosti ve prospěch banky nebo jiné osoby, 

výše jistiny a opět listina, ze které zástavní 

právo vzešlo. Při údaji o osobě v poznámce se 

opět eviduje listina, na základě které je právo 

nakládat s nemovitostí omezeno. Plomba 

se v katas tru nemovitostí označuje u každé 

dotčené nemovitosti nebo jednotky.

Ve vašem případě se tedy jedná o nepříznivou 

kombinaci okolností, které zcela vylučují úvahu 

o koupi nemovitosti. Jestliže nejsou některé 

skutečnosti, které jste zjistila, zapsány v kata-

stru, může tak učinit sám katastrální úřad ze 

své povinnosti na základě upozornění dotčené 

osoby. Omezení způsobilosti k právním úko-

nům by však měl přímo oznámit katastrálnímu 

úřadu soud.

Obhospodařuji pozemky v blízkosti nově 

budovaného sídliště a najednou se mi vel-

mi často promenádují po celém pozemku 

lidé, kteří tvrdí, že něco vyměřují. Nemají 

žádný průkaz a říkají, abych se nestaral, 

že to dělají pro katastrální úřad. Ani na 

katastrálním úřadu mi nejsou schopni po-

dat relevantní informaci. Mají na to právo 

a jak se mohu bránit?

Podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměmě-

řičství, se může jednat (ve vašem případě) 

o činnosti při vytyčování hranic a pozemků 

nebo o činnosti při obnově katastrálního ope-

rátu. Je možné, že ve vaší aglomeraci bude 

vznikat nový geometrický plán a pozemky je 

nutno vyměřit. Tyto činnosti mohou dělat státní 

orgány pro vlastní potřebu, mohou je však za-

jistit smluvně, prostřednictvím osob, které jsou 

oprávněny k výkonu zeměměřičských činností. 

V žádném případě se však nesmí chovat tak, 

jak jste popsal! Podle § 7 uvedeného zákona 

se musí pověřený zaměstnanec nebo osoba 

oprávněná prokázat služebním průkazem a na 

pozemek může vstoupit pouze při výkonu 

zeměměřičských činností. Ostatní osoby se 

musí prokázat úředním průkazem nebo živ-

nostenským listem k výkonu zeměměřičských 

činností, případně jeho ověřenou kopií. Osoba, 

která by zřizovala na vašem pozemku nějakou 

značku, je povinna projednat jejich umístění 

s vámi a poučit vás písemně o omezeních, 

která se zřízením značky vznikají. Správce 

značky je však povinen zajistit její údržbu, pře-

místění, odstranění nebo obnovu. Pokud by 

došlo k nějaké majetkové újmě nebo omezení 

využívání pozemku, máte nárok na náhradu 

takové újmy, kterou však musíte uplatnit od 

30 dnů ode dne jejího vzniku, nejpozději však 

do 1 roku, jinak vaše právo zanikne. Nedo-

hodnete-li se o náhradě a její výši, potom 

rozhodne soud. Pokud by tedy vámi popsaná 

situace dále pokračovala, doporučuji se obrátit 

na Policii ČR, službu kriminální policie a vyšet-

řování, s oznámením trestného činu neopráv-

něného vstupu na pozemek, pokud příslušný 

katastrální úřad nebude reagovat na vaše 

písemné upozornění ohledně neoprávněného 

vstupu na pozemek a nesplnění povinností, 

které jsem výše popsal.

V naší oblasti se připravuje rychlostní ko-

munikace a na ni navazující průmyslová 

zóna. Náš pozemek bude vyvlastněn a my 

dostaneme náhradu. Prý jde o stavbu 

ve veřejném zájmu. Zatím se nic moc 

neděje, ale stavět se má prý již příští rok. 

Jak to bude dále probíhat a s čím máme 

počítat? Pozemek již prý také nemáme 

obdělávat, čímž přicházíme o zdroj na-

šich příjmů.

Správní orgány jsou v tomto případě povinny 

postupovat v souladu se zákonem 

č. 139/1992 Sb., o pozemkových úpravách 

a pozemkových úřadech. Novelou platnou od 

1. 1. 2007 jsou výsledky pozemkových úprav 

nezbytným podkladem pro územní plánování. 

Je zjevné, že při budoucí výstavbě komuni-

kace a průmyslové zóny bude váš pozemek 

vyvlastněn ve veřejném zájmu, nebo vykou-

pen. Pokud se nic moc neděje, doporučuji se 

obrátit na pozemkový úřad, který musí vědět 

o takové investici, jež se připravuje i několik 

let. Pozemkový úřad je povinen (§ 8 citované-

ho zákona) zabezpečit vypracování soupisu 

nároků vlastníků pozemků podle jejich ceny, 

vzdálenosti a druhu. To musí učinit ve lhůtách 

stanovených zákonem. K tomuto soupisu ná-

roků můžete uplatnit námitky, které projedná 

pozemkový úřad s katastrálním úřadem. V pří-

padě vašeho nesouhlasu se můžete obrátit na 

soud. Pozemky musí být příslušně oceněny 

podle úředního předpisu. Rozhodnutí o po-

zemkových úpravách musí být také vyvěšeno 

na úřední desce – zpravidla obce – ve které 

se nachází dotčené pozemky. Pokud byste 

byli poškozeni příkazem k neobdělávání po-

zemku, máte nárok na náhradu způsobenou 

tímto pokynem. Pochopitelně je třeba žádat 

náhradu majetkové újmy u orgánu, který vám 

pokyn nařídil. 

Miroslav Kalous

Autor je právník, působí v oblasti poradenství.

Předpisy upravující problematiku ka-

tastrálního zákona, zápisů vlastnic-

kých vztahů a jiných úkonů zeměmě-

řičských a katastrálních:

1)  z. č. 344/1992 Sb., o Katastru nemo-

vitostí ČR,

2)  z. č. 265/1992 Sb., o zápisech 

vlastnických a jiných věcných práv 

k nemovitostem,

3)  vyhláška 190/1996 Sb., kterou se 

provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zá-

pisech vlastnických a jiných věcných 

práv k nemovitostem,

4)  z. č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství 

a o změně a doplnění některých záko-

nů souvisejících s jeho zavedením,

5)  z. č. 139/1992 Sb., o pozemkových 

úpravách a pozemkových úřadech.

Foto: Ablestock
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Daňové přiznání k dani 
z příjmů fyzických osob

Předpokládáme, že máte formulář před sebou, a proto místy zmíní-

me i konkrétní čísla řádků. Vzhledem k rozsahu článku se nebudeme 

zabývat popisem triviálních věcí na straně jedné, stejně tak jako vyne-

cháme věci méně časté a velmi složité na straně druhé. 

Strana 1. – začínáme

Úvodní strana bude dělat problémy jen málokomu. I když i zde se 

někdy stane, že poplatník vypíše jméno někoho jiného. Dokonce se 

občas objeví i filmový hrdina – ale to jsou opravdu přiznání, která by 

měli poplatníci doručit spíše na psychiatrii než na finanční úřad. 

Dílčí základ daně, základ daně a ztráta 

Začíná se zde příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) a z funkčních 

požitků podle § 6 zákona. Na řádku č. 31 Úhrn příjmů od všech 

zaměstnavatelů vyplňte údaje, které zjistíte z dokladu vystaveného 

zaměstnavatelem. Pokud vyplňujete příjmy a daň zaplacenou v za-

hraničí, pak je nejlepší svěřit celý výpočet odborníkovi. To se ale týká 

skutečně malého procenta poplatníků, a proto zde nebudeme tento 

případ rozebírat. Dále jsou zde dílčí základy daně z příjmů fyzických 

osob podle § 6, § 7, § 8, § 9 a § 10 zákona, základ daně a ztráta. 

Pokud máte pro tyto řádky údaje, pak je přenesete z příloh, které 

následují. Zde jde jen o přenos. Dále vás formulář přiznání vede – co 

kde máte přičíst, odečíst atd. Je nutno vyplňovat i nulu.

Odečet ztráty a minimální základ daně

Minimální základ daně pije krev mnoha podnikatelům. Nic s ní ale 

neuděláte, a tedy – pokud jste provozovali podnikatelskou činnost po 

celé zdaňovací období 2006 – činí minimální základ daně 112 950 Kč. 

Na řádku č. 44 uvedete uplatňovanou výši ztráty (za zdaňovací období 

2006 lze uplatnit ztrátu vzniklou a vyměřenou pouze z let 1999 až 

2005), maximálně však do výše částky uvedené na řádku č. 41 – zde 

je úhrn dílčích základů daně zjištěných podle jednotlivých druhů příjmů 

uvedených v § 7 až § 10 zákona. Částka uplatňované ztráty, která 

převyšuje částku na řádku č. 41, je část ztráty, kterou nelze uplatnit 

v tomto zdaňovacím období, a tuto částku můžete uplatnit v následu-

jících zdaňovacích obdobích v souladu s ustanovením § 34 odst. 

1 zákona. 

Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky 

a daň celkem 

V této části postupně rok co rok ubývají položky, a tak zde najdete 

především hodnotu darů, odečet úroku, částek na penzijní a život-

ní pojištění a odborových příspěvků. Sečtěte dále podle pokynů ve 

formuláři a spočítejte daň – viz tabulka.

Základ daně 

od Kč do Kč Daň 
Ze základu 

přesahujícího 

0 121 200 12 % 

121 200 218 400 14 544 Kč + 19 % 121 200 Kč 

218 400 331 200 33 012 Kč + 25 % 218 400 Kč 

331 200 a více 61 212 Kč + 32 % 331 200 Kč 

Uplatnění slev na dani a daňové zvýhodnění 

Slevy na dani naopak všichni vítají. Na řádku č. 62 uveďte celkovou 

výši slevy na dani, která se rovná úhrnu slevy na dani za zaměst-

nance se ZP, bez TZP a zaměstnance s TZP. Vlastní výpočet je na 

webové adrese: http://www.mfcr.cz. v nabídce Daně a cla. Dále 

jsou zde údaje o manželce (manželovi) – vyplňte předepsané údaje 

o své/m manželce či manželovi žijící/m s vámi v domácnosti (dle 

§ 115 občanského zákoníku) jen v případě, že uplatňujete na tuto 

osobu slevu na dani podle § 35ba odst.1 písm. b) zákona. Hranice 

vlastního ročního příjmu vašeho partnera dle § 35ba odst. 1 písm. 

b) zákona nesmí přesáhnout částku 38 040 Kč. Na řádku č. 64 

uveďte částku 7200 Kč. 

Jste-li však poživatelem starobního důchodu, a ten převyšuje část-

ku 38 040 Kč, tento řádek proškrtněte. A na dalších řádcích vyplňte 

další slevy na dani, pokud na ně pochopitelně máte nárok. Podrob-

né informace jsou v pokynech, které dostanete zdarma na každém 

finančním úřadu.

Daňový bonus

Najdete ho na řádku č. 75 a představuje rozdíl daňového zvýhod-

nění a slevy na dani. Daňový bonus můžete uplatnit při splnění pod-

mínek stanovených v § 35c zákona, pokud jeho výše činí alespoň 

100 Kč, maximálně však do výše 30 000 Kč ročně.

Dodatečné daňové přiznání

Pokud zjistíte po podání daňového přiznání chyby, můžete podat 

dodatečné přiznání a tyto chyby opravit. Tato problematika je však 

širší a budeme se jí v budoucnu věnovat samostatně.

Placení daně 

Zde se uvede úhrn sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob 

ze závislé činnosti a z funkčních požitků (po slevách na dani). Dále 

se zde uvede sražená a zajištěná daň a po dalších výpočtech do-

staneme na řádku č. 91 částku, kterou máme zaplatit (doplatit).

Vyšlo ve Sbírce...
NAŠE RUBRIKA VÁM OPĚT PŘINÁŠÍ INFORMACE O NOVÝCH 

ZÁKONECH, VYHLÁŠKÁCH A NAŘÍZENÍCH PUBLIKOVANÝCH VE 

SBÍRCE ZÁKONŮ DO ČÁSTKY 195 ROZESLANÉ DNE 30. 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 únoru 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.

pátek 9. 2. spotřební daň   splatnost daně za prosinec (mimo spotřební daň z lihu) 

středa 21. 2. daň z příjmů  podání vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních 

     požitků za zdaňovací období 2006

pondělí 26. 2. spotřební daň  splatnost daně za prosinec (pouze spotřební daň z lihu)

     daňové přiznání za leden

     daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty 

     a ostatních (technických) benzinů za leden (pokud vznikl nárok)

  daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za leden 2007

Daňový kalendář – únor 2007

Přílohy DAP

Jsou nedílnou součástí přiznání a potvrzují 

údaje, které jsou uvedeny v přiznání. Pokud 

je nedodáte, budete správcem daně vyzváni 

k jejich doplnění.

S úřady nejsou žerty

Při komunikaci se správcem daně si uvě-

domte, že jakékoliv legrácky a slovní hříčky 

v přiznání nebo v přílohách k daňovému 

přiznání mohou udělat z celkem mírumilov-

ného úředníka (pobírajícího na rozdíl od vás 

podprůměrný plat) naprosto nemilosrdného 

kata. A ta hlava je (zatím) vaše. 

Vyplňování daňového přiznání určitě nepatří mezi nejoblíbenější 
činnosti. Ve výhodě jsou zaměstnanci, za něž přiznání zpracuje 
mzdová účetní. Pro ostatní většinou není úniku. Nechme stranou 
„zbabělce“, kteří si na tuto činnost někoho najmou. Pro všechny 
ostatní přinášíme několik rad a poznámek, které jim pomohou tento 
někdy vpravdě nadlidský úkol zvládnout. 

Daňová přiznání až do dubna
Přiznání daně z příjmu bude letos možné podávat 

až do pondělí 2. dubna. 

Poslední den v měsíci březnu totiž připadá na sobotu, a proto byl termín podání prodloužen 

do následujícího pracovního dne. V pondělí 2. dubna bude na všech finančních úřadech 

otevřeno až do 18 hodin. V sídlech bývalých okresních úřadů budou finanční úřady otevřeny 

i v sobotu 21. března, a to od 8 do 12 hodin. Informovalo o tom ministerstvo financí.

I letos budou na všech finančních úřadech v březnu rozšířené úřední hodiny v úředních dnech. 

Poslední dva březnové týdny a 2. dubna pak budou „berňáky“ fungovat pro veřejnost každý 

pracovní den.

V rámci zlepšování služeb připravila Česká daňová správa některá další opatření, kterými 

vychází vstříc zejména poplatníkům daně z příjmů fyzických osob. Nabízí možnost výjezdu 

pracovníků finančních úřadů do vybraných obcí, kde budou na místě pomáhat lidem s podá-

ním daňového přiznání. 
dr

Částka 177 ze dne 13. 12. 2006

546/2006 Úplné znění zákona č. 26/2000 

Sb., o veřejných dražbách, jak vyplývá 

z pozdějších změn.

Částka 179 ze dne 20. 12. 2006

549/2006 Vyhláška o stanovení výše zá-

kladních sazeb zahraničního stravného pro 

rok 2007.

Částka 186 ze dne 27. 12. 2006

576/2006 Vyhláška, kterou se mění vyhláš-

ka č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, pro účetní jednotky, které jsou 

územními samosprávnými celky, příspěvko-

vými organizacemi, státními fondy a organi-

začními složkami státu, ve znění pozdějších 

předpisů.

577/2006 Vyhláška, kterou se pro určení 

výše náhrady za spotřebovanou pohonnou 

hmotu stanoví průměrná cena pohonných 

hmot.

Částka 187 ze dne 20. 12. 2006

584/2006 Zákon, kterým se mění zákon 

č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České 

republiky na rok 2006, ve znění zákona 

č. 170/2006 Sb.

585/2006 Zákon, kterým se mění zákon 

č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojiš-

tění, zákon č. 189/2006 Sb., kterým se 

mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

zákona o nemocenském pojištění, zákon 

č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, zákon 

č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé 

zákony v souvislosti s přijetím Zákoníku 

práce, zákon č. 589/1992 Sb., o pojist-

ném na sociální zabezpečení a příspěvku 

na státní politiku zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 

Sb., o státní sociální podpoře, ve znění poz-

dějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., 

o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona 

č. 165/2006 Sb., a zákon č. 582/1991 Sb., 

o organizaci a provádění sociálního zabez-

pečení, ve znění pozdějších předpisů.



str. 42 únor 07 str. 43 únor 07

www.komora.cz/pripominkovani zakonu

Konzultace

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 novely vyhlášky č. 467/2003 Sb., o používání tabákových 

nálepek při značení tabákových výrobků.

•  Aktualizace Rámcového programu pro podporu technologic-

kých center a strategických služeb. 

•  Návrh na schválení konkrétních opatření k provedení nařízení 

vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství Čes-

ké republiky a o spoluúčasti jednotlivých ministerstev na jejich 

plnění. III. etapa.

•  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o dů-

chodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 

č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

•  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získá-

vání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových 

vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním 

provozu), ve znění pozdějších předpisů.

•  Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb horským 

oblastem, oblastem s jinými znevýhodněními a oblastem Natura 

2000 na zemědělské půdě.

•  Návrh vyhlášky, kterou se stanoví obsah a náležitosti plánu 

území s archeologickými nálezy. 

•  Zhodnocení obsahové stránky a naplňování stanovených úkolů 

dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 

krajů v další etapě prací.

•  Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskyto-

vání oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy,  kterým 

se mění nařízení vlády č. 142/2006 Sb., o stanovení některých 

podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cuk-

rové řepy pro kalendářní rok 2006.

•  Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek posky-

tování jednotné platby na plochu zemědělské půdy, kterým se 

mění nařízení vlády č. 144/2005 Sb., o stanovení některých 

podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské 

půdy pro kalendářní roky 2005 a 2006, ve znění nařízení vlády 

č. 144/2006 Sb.

Aktuální a kompletní přehled právních norem v připomínkovém 

řízení najdete na webových stránkách HK ČR.

Miluše Kohutková,

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.

Informativní osobní list 

důchodového pojištění

Organizace již nemají povinnost požádat pro své zaměstnance nej-

později dva roky před dovršením nároku na starobní důchod o výpis 

dob pojištění v rámci předstihového řízení. Od 1. ledna 2007 mohou 

občané sami požádat Českou správu sociálního zabezpečení o zasí-

lání informativního osobního listu důchodového pojištění. Tento infor-

mativní list obsahuje přehled dob důchodového pojištění, popřípadě 

náhradních dob pojištění, uložených v evidenci ČSSZ a za dobu od 

roku 1986 a také přehled vyměřovacích základů a vyloučených dob. 

Občan má právo na zasílání informativního listu jednou za kalendářní 

rok. Informativní list zašle Česká správa sociálního zabezpečení obča-

novi do 90 dnů ode dne jeho žádosti (§ 40a zákona č. 582/1991 Sb).

Společně s nakladatelstvím Sagit vám přinášíme informace o aktuálně vydaných zákonných normách v úplném 

znění. Publikace si můžete objednat prostřednictvím naší redakce na adrese: slavickova@komora.cz.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONNÝCH NOREM

41290 – SRN

Německý výrobce textilních pracovních 

rukavic má zájem o výrobní kooperaci s po-

dobným podnikem v ČR, který má vlastní 

výrobní možnosti. Jedná se o společné šití 

textilních pracovních rukavic. Není zájem 

o distribuci dovezených rukavic v ČR.

41296 – Japonsko

Japonská konzultační firma požaduje pro 

svého klienta 20 tisíc až 30 tisíc tun bionafty 

měsíčně.

41321 – Jihoafrická republika

Firma z Jihoafrické republiky má zájem 

o velké množství cementu.

41323 – Turecko

Turecké konsorcium představilo projekt 

prázdninové vesnice s letními domy a buti-

kovým hotelem v přímořské oblasti Mersin-

-Silifke. Užití bude podle různých požadav-

ků investorů. Turecké konsorcium hledá 

investory v ČR. Informační leták zašleme 

společně s objednanou adresou.

41327 – Indie

Indický výrobce důlních, pozemních a staveb-

ních strojů má zájem investovat do výroby mo-

bilních jeřábů v ČR. Je zájem o technologickou 

spolupráci s výrobcem mobilních jeřábů.

41350 – Rakousko

Rakouský reprezentant singapurské firmy 

hledá výrobce dlažebních prvků z tvrdých 

plastů. Singapurská firma má patent a pří-

slušné formy, které by dodala. Jedná se 

o výrobu pro země EU. Komunikace v něm-

čině nebo angličtině.

41365 – SRN

Německá firma hledá v ČR malý kovo-

zpracující podnik, kterému by mohla zadat 

stříhání, ohýbání a svařování plechu o síle 

3 až 4 mm.

Stovky dalších poptávek a nabídek z data-

báze HK ČR najdete na webových strán-

kách www.komora.cz, v menu: Obchodní 

kontakty,databáze/Nabídky a poptávky.

Antonín Zoul,

Hospodářská komora ČR,

e-mail: zoul@komora.cz,

telefon: 296 646 151

NABÍDKY A POPTÁVKY ZE ZAHRANIČÍ

V RÁMCI POSKYTOVÁNÍ 

PODPORY PODNIKÁNÍ 

NABÍZÍME MOŽNOST 

VYUŽÍT POPTÁVKY 

A NABÍDKY ZAHRANIČ-

NÍCH FIREM, KTERÉ 

PŘICHÁZEJÍ DO DATA-

BÁZE HOSPODÁŘSKÉ 

KOMORY ČR. NAJDETE 

JE NA WWW.KOMORA.

CZ/POPTAVKY.

Daň z přidané hodnoty 2007

Publikace obsahuje zákon o DPH 

po novelách přijatých v roce 2006; 

nově byla do publikace zařazena 

Směrnice o společném systému 

daně z přidané hodnoty, která nahra-

zuje dosavadní 6. směrnici a nabyla 

účinnosti 1. ledna 2007. Součástí 

publikace jsou dva pokyny o promi-

nutí a vrácení DPH. 

Daně z příjmů 2007

Aktuální úplné znění zákona o da-

ních z příjmů a zákona o rezervách. 

Do publikace byl zařazen rozsáhlý 

pokyn Ministerstva financí ČR 

D-300, k jednotnému postupu při 

uplatňování některých ustanovení 

zákona o daních z příjmů, který 

nahradil dosavadní pokyn D-190. 

Součástí publikace je dalších 21 po-

kynů, sdělení a nařízení vlády k dané 

problematice a v tabulkové podobě 

přehled o všech pokynech řady D 

vztahující se k daním z příjmů.

Vzorový účtový rozvrh 2007, Roz-

vaha a výsledovka 2007

Užitečná pomůcka pro sestavení 

účtového rozvrhu, kterým budou 

minimalizovány problémy při sestavo-

vání rozvahy a výsledovky za rok 2007. 

Najdete zde syntetické účty ke směrné 

účtové osnově pro podnikatele včetně 

účtů podrozvahových, příklad účtování 

na podrozvahových účtech, uspořá-

dání a označování položek rozvahy, 

rozvahu a výsledovku v plném i ve 

zjednodušeném rozsahu a v druhovém 

a účelovém členění.

Spotřební daně, líh, paliva 

a maziva 

Zákon o spotřebních daních byl 

dotčen od 1. 1. 2007 rozsáhlou 

novelou (138 změn). V publikaci dále 

najdete osm prováděcích vyhlášek 

k tomuto zákonu, zákon o barvení 

a značkování některých paliv a ma-

ziv, zákon o lihu, zákon o povinném 

značení lihu a příslušné vyhlášky 

v tabulkové podobě.

Poštovné do Evropy vzrostlo

Od 1. února platí nové ceny zásilek po Evropě i mimo Evropu. Česká 

pošta upravila ceny na základě multilaterálních smluv se zahraničními 

poštovními správami. Cílem České pošty je vyrovnat se s evropskými 

standardy, mezi něž patří i poplatky partnerským poštovním správám. 

Díky vyjednanému přechodnému období dosud Česká pošta poplatky 

v plné výši neplatila. Podle evropské smlouvy REIMS II poštovní 

správa v zemi, ze které zásilka odchází, platí za doručení v zemi, do 

níž je zásilka adresována, tamější poště 80 procent jejího vnitrostát-

ního tarifu. Zvýšení cen některých obyčejných zásilek do evropských 

zemí je proto důsledkem plnění závazků ČP v rámci zmíněné smlouvy 

REIMS II. Podle tiskového mluvčího České pošty Iva Mravinace nemá 

Česká pošta ze zdražení žádný profit. Letecké zásilky směřované do 

zemí mimo Evropu zlevní, na ně nemá úmluva evropských poštovních 

správ dopad.

kcz

Obyčejná 

zásilka

EVROPSKÉ ZEMĚ MIMOEVROPSKÉ ZEMĚ

prioritní prioritní ekonomická

2006 

v Kč

2007 

v Kč

2006 

v Kč

2007 

v Kč

2006 

v Kč

2007 

v Kč

hmotnost       

do 10 g včetně -  11  -  

do 20 g včetně 10 11 12 12 10 11

do 50 g včetně 20 20 24 23 20 20

do 100 g včetně 35 35 43 40 35 35

do 250 g včetně 70 75 90 88 70 75

do 500 g včetně 120 145 160 170 120 145

do 1 kg včetně 240 280 320 330 240 280

do 2 kg včetně 400 460 560 560 400 460

Aerogram 8  8  -  
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Klient

Jiný pod-

nikatelův 

dotaz

Regionální 

exportní 

místo
Dotaz 

na 

export

PODNIKÁME S InMP

DOTAZY

Vybrali jsme jeden ze zajímavých dotazů 
z databáze InMP a uvádíme i jeho řešení.
Klient podnikající v oboru stavebnic-

tví bude uzavírat s německou firmou 

smlouvu o dílo. Předmětem smlouvy 

bude rekonstrukce dvou budov. Jedná 

se asi o roční zakázku. Klient (s. r. o.) 

bude každý den vysílat své zaměstnan-

ce do (příhraniční oblasti) Německa. 

Je třeba mít na tuto činnost pracovní 

povolení pro zaměstnance? Klient bude 

využívat na stavbě vlastní stavební 

techniku. Je nutné požádat úřady o její 

vývoz?

Na základě přístupové smlouvy k EU platí 

pro určitá odvětví služeb omezení, přede-

vším pro stavebnictví. Čeští podnikatelé 

nesmějí vysílat své zaměstnance, aniž by jim 

vyřídili pracovní povolení. Ta se vyřizují na 

základě mezivládní česko-německé úmluvy 

o smlouvách o díle a práci hostujících 

zaměstnanců (tzv. Werkverträge). Nutným 

předpokladem je uzavření smlouvy o dílo 

s německým partnerem, který vystupuje 

jako hlavní dodavatel ve vztahu ke koneč-

nému zákazníkovi. Český subjekt tedy může 

vystupovat pouze jako subdodavatel.

Udělení pracovního povolení je závislé na 

míře nezaměstnanosti v regionu, kde mají 

být práce provedeny. Pracovní povolení 

nelze získat pro regiony, kde je nezaměst-

nanost vyšší než je 130 procent průměrné 

nezaměstnanosti v SRN. Pracovní povolení 

se vydává maximálně na dva roky (mimo-

řádně na tři). Pokud doba vyslání přesahuje 

tři měsíce, je nutné zažádat u příslušného 

cizineckého úřadu o povolení k pobytu. 

V ostatních odvětvích služeb není pracovní 

povolení pro vysílané zaměstnance nutné.

Pokud se jedná o hraniční případy, samotný 

podnikatel jen těžko rozliší, zda musí být 

jeho zakázka realizována v režimu smlouvy 

o dílo, či ne. V nejasných případech je mož-

no obrátit se na pracovní agenturu v Chem-

nitz, která byla pro tyto případy zřízena 

jako kontaktní místo pro ČR. Použití vlastní 

stavební techniky pro provedení smluveného 

stavebního díla je možné, není tedy nutné 

žádat úřady o povolení; pouze v případě 

kontroly musí být provozovatel (firma) scho-

pen prokázat vlastnický poměr k věci.

lk, ts

Váš příběh... Uvádíme některé z úspěšných příkladů 
podnikání s InMP

Na Regionální místo v Karlových Va-

rech se obrátila členská firma Hospo-

dářské komory ČR, která se zabývá 

výrobou lehkých stavebních materiálů. 

Vedoucího obchodu a marketingu 

Pavla Bursíka jsme se zeptali na to, jak 

a v čem mu projekt InMP pomohl.

Můžete blíže představit zaměření

 vaší firmy?

Jako jediný výrobce v ČR vyrábíme z leh-

kého keramického kameniva Liapor (dříve 

Keramzit) vibrolisované výrobky, prefabriká-

ty a TRB z lehkého betonu.

S ohledem na výrobní program naše firma 

průběžně a z nejrůznějších zdrojů monito-

ruje poptávky soukromých investorů, ale 

i veřejných zadavatelů – a to jak v tu-

zemsku, tak i v zahraničí, kde je pro nás 

obchodně nejzajímavějším a mimo jiné také 

vzhledem k vlastnické struktuře naší firmy 

nejbližším odbytovým trhem Německo.

Jak jste se dozvěděli o tamní zakázce?

S Tomášem Vránou z Informačního místa 

pro podnikatele v Karlových Varech při 

Regionální hospodářské komoře Poohří 

jsme od vzniku InMP na sklonku roku 2004 

v trvalém kontaktu. Kromě aktualit – infor-

mací z nejrůznějších oblastí souvisejících 

s podnikáním v ČR a EU – jsme odtud 

získávali také pro náš firemní marketing 

a obchodní činnost cenná avíza a anotace 

o poptávkách a nabídkách od zájemců 

z Německa – investorů, potenciálních od-

běratelů a dalších možných partnerů.

V čem konkrétně vám Regionální místo 

pomohlo?

Součástí našeho důsledného, propracova-

ného firemního postupu při získávání zaká-

zek v Německu je také sběr relevantního 

okruhu informací o zahraničních partne-

rech, které máme, či pro které uvažujeme 

realizovat stavební nebo jiné dodavatelské 

zakázky. 

Získávání co nejúplnějších referencí 

o případných obchodních partnerech je 

koneckonců běžnou součástí každého při-

pravovaného byznysu v současné moderně 

řízené firmě. A určitou část takových infor-

mací a odkazů jsme získali právě z InMP 

Karlovy Vary – mám na mysli například 

kontakty na německé průmyslové a ob-

chodní komory (IHK) a komory řemeslníků 

ze zájmových německých regionů, sdružení 

českých podniků působících v SRN apod.

Z karlovarského InMP jsme vedle toho 

zároveň získali set ověřených informací 

a dalších aktuálních kontextových od-

kazů k aktuálním podmínkám pro rozvoj 

a udržení našich podnikatelských aktivit 

na trhu v Německu. Ověřili jsme si v praxi, 

že každá taková, byť dílčí spolupráce 

evidentně posunula naše firemní znalostní 

zázemí daného podnikatelského prostředí 

– respektive konkrétní spolkové země a re-

gionu, kde jsme se například chtěli ucházet 

o realizaci stavební zakázky nebo o dodáv-

ku našich prefabrikátů a dalšího výrobního 

sortimentu.

Z InMP Karlovy Vary kromě toho dále 

získáváme pravidelné informace o výzvách 

k podávání žádostí o dotace z programů 

na podporu rozvoje podnikání, Operačních 

programech, stejně jako o legislativních 

změnách týkajících se podnikání.

Proto si aktivit karlovarského InMP vůči 

naší firmě cením a určitě s ním budeme 

v kontaktu i nadále.

red

Jde o kvalitu služby 
„Podnikatele zajímá především kvalita 

služby, kterou mu poskytneme. To, kdo mu 

ji poskytne, není podstatné.“ 

To jsou slova Vladimíra Šišky, tajemníka úřadu 

Hospodářské komory ČR. Uvedl jimi své vystou-

pení na jednom ze seminářů pro podnikatele na 

ministerstvu průmyslu a obchodu, v němž hovořil 

o společném projektu agentury CzechTrade 

a Hospodářské komory ČR – o fungování sítě 

Regionálních exportních míst (REM) v jednotlivých 

krajích ČR. Cílem tohoto projektu je přiblížit jim 

služby těchto dvou jmenovaných institucí a vy-

tvořit tak systém, který podnikatelům ještě více 

usnadní vstup na zahraniční trhy. Požádali jsme 

Vladimíra Šišku, aby nám projekt přiblížil.

REM mají za sebou první etapu fungování, 

můžete říct, co se osvědčilo a co je naopak 

třeba zlepšit? 

Po několika měsících trvání projektu si troufnu 

říci, že se osvědčila příprava, kterou jsme věnovali 

projektu ještě před jeho spuštěním, a to včetně 

personálního výběru manažerů Regionálních 

míst, který podléhal přísným kritériím. Osvědčil 

se také koncept úzké spolupráce dvou institucí, 

které spojuje stejný cíl – podpora podnikání v ČR, 

myslím tím pochopitelně agenturu CzechTrade 

a Hospodářskou komoru ČR. Za největší přínos 

pak považuji o řád vyšší počet podnikatelů, s ni-

miž díky tomuto projektu obě instituce komuniku-

jí. Možnosti zlepšení a zkvalitnění poskytovaných 

služeb vidím v další provázanosti s aktivitami 

hospodářské komory, zejména při využívání kon-

taktních míst HK ČR a v prohlubování spolupráce 

uvnitř společného týmu agentury CzechTrade 

a HK ČR. 

 

Myslíte si, že jsou služby REM podnikateli 

dostatečně využívány?

Hospodářská komora ČR poskytuje služby 

a informace podnikatelům již tradičně. V tomto 

projektu se komunikace násobí díky rozšiřo-

vání spektra informací a služeb, které jsme jim 

schopni nabídnout prostřednictvím spolupráce 

obou institucí. Tato spolupráce se jednoznačně 

osvědčuje, našli jsme společnou cestu jak se 

přiblížit konkrétnímu podnikateli, zvyšuje se tak 

počet firem, které mají šanci uspět na dalších 

trzích, systém podpory může lépe fungovat. 

Jak v praxi funguje propojení s projektem 

Informačních míst pro podnikatele (InMP)? 

Můžete v krátkosti objasnit, v čem spočívá 

rozdíl mezi REM a InMP?

REM využívají potenciálu Informačních míst pro 

podnikatele a znalostní báze InMP ke své činnos-

ti. Hlavní rozdíl je ve specializaci na určitou oblast 

podnikání. Zatímco REM se zaměřují na export 

a s klienty komunikují přímo u nich samotných, 

InMP poskytují informace ze všech podnikatel-

ských oblastí, k čemuž využívají různé informační 

zdroje, včetně REM. Klienti je navštěvují v rámci 

kontaktních míst.

Zaznamená projekt REM nějaké změny 

v roce 2007?

Jak jsem již uvedl, předpokládám další systémo-

vou provázanost na vnitřní strukturu kontaktních 

míst HK ČR a prohlubování spolupráce, pro niž 

jsme s agenturou CzechTrade spuštěním projek-

tu připravili kvalitní základy. 

red

Propojení REM s projektem InMP 
Provázanost regionálních exportních míst s kontaktními místy projektu Informační místa pro podnikatele je velmi úzká. Pracovníci si navzájem 

předávají dotazy/požadavky klientů, čímž je zajištěn servis od počátku jejich podnikání až do fáze exportu. 

 Služby Regionálních exportních míst:

• Exportní poradenství

• Konzultace při vývozních činnostech 

• Vstup na zahraniční trhy 

•  Organizace exportně orientovaných akcí 

v regionu 

•  Informace o podnikatelských misích do 

zahraničí (www.komora.cz) a o možnos-

tech účasti v Tréninkových centrech za-

hraničních kanceláří CzechTrade (e-mail: 

info@czechtrade.cz, tel.: 224 907 500)

•  Organizace akcí na podporu malého 

a středního podnikání 

• Vyřizování celních formalit 

Projekt REM vznikl na základě veřejné zakázky 

„Rozvoj poradenských a informačních služeb pro 

mezinárodní obchod v regionech ČR“ v rámci 

Operačního programu průmysl a podnikání při 

Ministerstvu průmyslu a obchodu České republi-

ky. V průběhu roku 2006 byla postupně otevřena 

jednotlivá Regionální exportní místa ve třinácti 

krajích České republiky (s výjimkou Prahy). 

Každé místo vede příslušný regionální manažer, 

jehož prostřednictvím je nabízena a prezentová-

na společná nabídka služeb pro exportéry.

Jednotlivá místa zřizuje Hospodářská komora 

České republiky a provoz je zajišťován ve spolu-

práci s krajskou, regionální či okresní komorou.

kcz

PROJEKT ZŘIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ REGIONÁLNÍCH 

EXPORTNÍCH MÍST CZECHTRADE JE SPOLUFINANCOVÁN 

EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 

A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU ČR

PODNIKÁME S InMP

Tajemník úřadu hospodářské komory Vladimír Šiška
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Nepřipravenost či neschopnost reagovat účinně na tyto změny může 

způsobit vážné problémy v oblasti zaměstnanosti pracovní síly a konku-

renceschopnosti České republiky.

Hospodářská komora okresu Přerov na tuto situaci zareagovala již dru-

hým úspěšným projektem „Konkurenceschopný podnik na trhu EU“.

„Lidský potenciál je jedním ze základních faktorů trvalého hospodářské-

ho růstu znalostních ekonomik rozvinutých zemí. Vzdělávání je jeden 

z hlavních pilířů budoucího ekonomického úspěchu našich firem. Dne 

30. ledna byl spuštěn další projekt, který finančně zpřístupní malým, 

středním i velkým firmám z Olomouckého kraje další vzdělávání v oblasti 

kvalitního řízení firmy, životního prostředí, bezpečnosti práce, vedení 

obchodních jednání, komunikace uvnitř a vně firmy a dalších oblastech,“ 

představuje projekt Jitka Palková, ředitelka přerovské komory.

„Za 18 měsíců projekt umožní 1700 zaměstnancům zlepšit dovednosti 

a znalosti. Díky dotaci ze strukturálních fondů zaplatí zaměstnavatel pou-

ze 27 % ceny vzdělávací akce. Firmy se mohou zúčastnit společných 

školení pro více účastníků, ale mohou si také pozvat lektory přímo do 

firmy. Vzdělávací programy mají připraveny své výukové osnovy, ale bu-

deme také reagovat na aktuální a individuální požadavky firem. Školení 

budou ušita na míru,“ doplnila koordinátora projektu Andrea Kubáčková.

První seminář ze série společných školení již proběhl a byl věnován no-

vinkám v legislativě BOZP. Auditor integrovaných systémů a certifikovaný 

specialista Zdeněk Šenk představil problematiku bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci ve spojení s novelou Zákoníku práce a další zákony, nové 

právní předpisy a prováděcí předpisy s  vazbou na bezpečnost a ochra-

nu zdraví při práci.

Bližší informace k dalším seminářům najdete přímo na úřadech HK 

okresu Přerov a OHK v Prostějově, případně na internetových stránkách 

www.hkprerov.cz, www.ohkpv.cz.

LIDSKÉ ZDROJE LIDSKÉ ZDROJE

Czech ICT Alliance, oborová ali-

ance vládní agentury CzechTra-

de, Hospodářská komora České 

republiky a občanské sdružení 

CELN nabízejí v rámci projektu 

Pražská firemní fakulta e-Lear-

ningu bezplatné konzultační služ-

by podnikatelům v Praze. 

Kromě již využívaných konzultací, které se týkají nasazení 

e-Learningu (Technická i finanční stránka nasazení e-Learningu) 

a celoživotního vzdělávání v podnicích (Konzultace pro vedoucí 

pracovníky, Motivace pracovníků k celoživotnímu vzdělávání, 

Personální řízení), budou k dispozici také konzultace, které připraví 

podnikatele na nový dotační rámec 2007–2013 a umožní jim 

čerpat dotace již od spuštění nových výzev.

Vyškolení konzultanti s dlouholetými praktickými zkušenostmi 

se budou scházet na osobních jednáních s podnikateli, kterým 

na základě firemních priorit sestaví seznam vhodných dotačních 

programů, detailně je budou informovat o potřebných formálních 

náležitostech a doporučí vhodné mechanizmy čerpání dotací. 

Navíc budou projektoví konzultanti pro danou firmu bezplatně mo-

nitorovat vhodné dotační možnosti z nového rámce 2007–2013 

a zpraví ji okamžitě po spuštění výzvy. Tyto bezplatné osobní kon-

zultace mohou opakovaně využívat podnikatelé a firmy z Prahy, 

pro mimopražské jsou připraveny distanční písemné/elektronické 

konzultace. Při poskytování informací se vychází z veřejně dostup-

ných a zjistitelných faktů.

Objednávku konzultací můžete učinit elektronicky na e-mailu: 

info@czechict.cz, kam můžete také zasílat případné dotazy.

Realizátorem projektu Pražská firemní fakulta e-Learningu, který je 

spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním roz-

počtem České republiky, je občanské sdružení CELN – Czech 

Efficient Learning Node, o. s. Partnery jsou Česká společnost pro 

systémovou integraci, Asociace podnikatelek a manažerek ČR 

a Hospodářská komora České republiky.

Podrobné informace o projektu 

naleznete na www.elearningpraha.cz.

Petr Jaroš

Vzdělávání 
pro konkurence-
schopnost firem
Evropská, a tedy i česká společnost, se 

musí do budoucna vyrovnat s dynamicky 

se vyvíjejícími podmínkami celosvětové 

ekonomiky a s tím souvisejícími nároky 

na dovednosti, znalosti a flexibilitu kaž-

dého jedince. Vzdělávat se po celý život 

je jediná možnost, jak uspět v konku-

renci a měnícím se trhu práce.

Japonsko, Korea 
– vzdělávací a manažerský program
ETP (Executive Training Programme)

Projekt ETP, financovaný a organizovaný Evropskou komisí, 

umožňuje manažerům z evropských zemí zúčastnit se 12měsíč-

ního programu, který zahrnuje jak výuku japonštiny nebo korej-

štiny, mezinárodní manažerské kurzy na prestižních univerzitách, 

tak i pobyt v japonské nebo korejské společnosti. Tento projekt 

funguje již 25 let, zúčastnilo se jej přes 1000 manažerů a Česká 

republika v něm participuje již druhým rokem. Vybraným kandidá-

tům bude umožněno studium zdarma a obdrží výrazný příspěvek 

na náklady spojené s pobytem v zahraničí.

Cíl projektu: 

Připravit zástupce českých firem k řízení jejich poboček v Japonsku 

nebo v Koreji, popřípadě umožnit jim jakékoliv obchodní aktivity s těmito 

zeměmi s využitím znalostí jazyka, kultury, mezinárodního managementu 

a praktických zkušeností.

-  Základní průběh programu: 3měsíční dálkové studium japonštiny 

nebo korejštiny spojené s výukou obchodní kultury dané země v Paříži 

(Science Po), Miláně (SDA Bocconi School of management) a Londýně 

(SOAS, University of London). 

Od 19. 11. 2007 do 16. 2. 2008.

-  6měsíční rozšířená výuka těchto jazyků a dále manažerské kurzy orga-

nizované přímo v Japonsku (Waseda University) nebo v Koreji (Yonsei 

University). 

Od 3. 3. 2008 do července 2008.

-  3měsíční pobyt v japonské nebo korejské firmě. 

Od srpna 2008 do konce října 2008.

Zájemce musí splňovat tyto základní podmínky:

- národnost EU,

-  vysokoškolské (alespoň bakalářské) vzdělání + 3 roky praxe ve výkonné 

funkci nebo 2 roky vyššího středního vzdělání + 5 let ve výkonné funkci,

-  minimálně 1 rok zaměstnání u organizace, která bude tohoto účastníka 

dle potřeby podporovat,

-  dobrá znalost angličtiny.

Společnost, která kandidáta vysílá:

-  musí mít sídlo v EU a musí být vlastněna evropským majitelem/majiteli,

- musí mít minimálně 5 zaměstnanců a roční obrat přes 1 mil. eur,

-  musí projevit důvodný zájem o Japonsko nebo Koreu (vypracovaný byz-

nys plán, doložené současné obchodní vazby a zájmy v těchto zemích).

Podrobnější informace je možno získat buď na stránkách projektu: 

www.etp.org, nebo u národního koordinátora: Ing. Lenka Týčová, tel.: 

296 646 254, e-mail: tycova@komora.cz.

Na webových stránkách je možno přímo vyplnit on-line přihlášku, před 

vyplněním je však nutno kontaktovat národního koordinátora a konzultovat 

s ním správné vyplnění přihlášky. 

Pro Japonsko je rezervováno 45 míst, pro Jižní Koreu pouze 15.

Poslední termín pro zaslání přihlášky: 15. květen 2007.

Víte, jak správně 
čerpat dotace?

Foto: Shutterstock
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Jsou lidé v Ústeckém kraji 
ochotni dojíždět za prací?

TRH PRÁCE

Cílem průzkumu, jenž byl zahájen v listopadu 

2006, bylo tedy konkrétně zjistit potenciál 

Ústeckého kraje pro personální zabezpečení 

pracovníků do průmyslových zón. Oslovováni 

byli převážně respondenti se středoškolským 

vzděláním, z čehož muži tvořili 44 % všech 

oslovených, z toho téměř 83 % bylo ve věku 

mezi 20–49 lety. Průzkumu se dále zúčastnilo 

27 % mužů starších 50 let. 

Muži:

Ženy tvořily 56 % všech oslovených. Z prove-

deného průzkumu vyplývá, že se dotazníkové 

akce zúčastnilo o 12 % více žen než mužů. 

Tento poměr odpovídá demografickému 

rozložení obyvatelstva zkoumané oblasti. Ve 

věku mezi 20–49 lety přitom bylo 84 % všech 

oslovených žen, 16 % žen pak bylo ve věku 

nad 50 let.

Ženy:

Z dotázaných osob bylo 56 % v trvalém pra-

covním poměru a více než 25 % tvořili ucha-

zeči o zaměstnání, což potvrdilo současnou 

vysokou míru nezaměstnanosti ve zmíněných 

oblastech. 7 % představovali podnikatelé 

s i bez zaměstnanců, 6 % odpovědí patřilo 

studentům a cca 6 % zahrnulo další osoby 

(tj. na mateřské dovolené, v invalidním a sta-

robním důchodu, v domácnosti, osoby OZP 

atd.). Přes 29 % oslovených mělo maximálně 

středoškolské vzdělání. Vzdělání do úrovně 

základní školy absolvovalo 12 % osob, ostatní 

jsou vyučení bez a s maturitou či vysokoškoláci.

Hlavní důvod: finance

Z výsledků průzkumu vyplývá, že přes 42 % 

obyvatel Ústeckého kraje v současné době 

uvažuje o změně zaměstnání. Téměř dvě 

třetiny z nich uvádějí jako hlavní důvod finanční 

situaci, ale nejsou ke změně nuceni jinými 

okolnostmi. Přes jednu třetinu dotázaných 

tvoří pak ti, kteří jsou ke změně donuceni, a to 

zejména z důvodu ztráty současného zaměst-

nání. Ve výsledcích průzkumu se prakticky ne-

projevila snaha o změnu zaměstnání z důvodu 

uplatnění dosaženého i plánovaného vzdělání, 

a to ani u mladých lidí. „Téměř 80 % z těch, 

kteří o změně zaměstnání uvažují, netrvá na 

svém oboru. O rekvalifikaci má zájem 43 % lidí, 

kteří se zúčastnili průzkumu,“ vysvětluje Alž-

běta Šťastná, projektová manažerka agentury 

CzechInvest. „Zbylých 20 % – ti, kteří chtějí 

zůstat ve svém oboru, – tvoří především lidé 

s vyšším vzděláním nebo ti, kteří mají specific-

ký, náročný obor.“

Zahraniční kapitál tlačí mzdy dolů

V současné době je přes 79 % z celkového 

počtu dotázaných respondentů zaměstnáno 

u firmy s českým vlastníkem. Uvedené vysoké 

procento zaměstnávajících českých firem je 

zřetelným důkazem stále velmi nízké investiční 

činnosti zahraničního kapitálu v dané oblasti 

Ústeckého kraje. Přitom více než čtvrtina 

oslovených, 25 % v mapovaném teritoriu, 

považuje za přijatelnou nástupní mzdu částku 

do hodnoty průměrné měsíční mzdy oblasti. 

Tedy do výše 15 000 Kč hrubého. Výdělek nad 

20 000 Kč požaduje cca 34 % – tuto skupinu 

tvoří v drtivé většině vysokoškoláci nebo úzce 

specializovaní respondenti. U zahraničních 

firem, ve kterých nyní pracuje kolem 17 % re-

spondentů, se s hrubým nástupním platem do 

15 000 Kč spokojilo více osob než u českých 

zaměstnavatelů – celkem 31%. Výdělek nad 

20 000 Kč požaduje 28 % ve stejné vzděla-

nostní struktuře jako u zaměstnanců českých 

firem v kraji. I v tomto případě pak jde o výraz-

ný pětiprocentní propad. „I to je důkazem, že 

zahraniční vlastníci při zahájení výroby cíleně 

směřují k minimalizaci nástupních platů více 

než čeští majitelé. Potvrzuje se i předpoklad, 

že hlavním důvodem jejich investic v ČR je, 

kromě kvality a dostupnosti pracovní sily, 

i mnohonásobně nižší potřebný mzdový fond,“ 

komentuje výsledky výzkumu Miloslav Tauber, 

vedoucí Útvaru pro rozvoj lidských zdrojů 

Institutu trhu práce.

Dojíždění ano, stěhování ne

Výzkum také potvrdil fakt, že ochota lidí dojíždět 

za zaměstnáním stoupá s dosaženým vzdě-

láním. Vysokoškoláci (resp. 97 % oslovených 

vysokoškoláků) jsou ochotní strávit cestou 

do zaměstnání při splnění určitých základních 

podmínek prakticky libovolnou dobu. Více než 

37 % osob, které ze zúčastnily průzkumu a mají 

vzdělání do úrovně absolvované střední školy, 

je ochotno dojíždět za prací maximálně půl 

hodiny. Z toho jedna třetina respondentů je ve 

věku do 29 let. 24 % dotázaných středoškolá-

ků toleruje dojíždění za prací nejvýše do jedné 

hodiny. Bezmála 60 % lidí není ochotno se za 

prací přestěhovat, 20 % toleruje změnu adresy 

maximálně v rámci svého okresu, pouhých 

8 % je ochotno se za prací přestěhovat v rámci 

České republiky.

Rekvalifikace:

Rekvalifikaci absolvovalo 15 % respondentů. 

Přes 27 % dotázaných o ni projevilo zájem.

Jaroslava Tubrtová

O dopadech zavedení mýtného na dálnicích 

a rychlostních komunikacích jednala v Brně 

Rada Asociace krajů ČR u příležitosti lednového 

veletrhu Regiontour. Zasedání se zúčastnilo 

12 hejtmanů a primátor hl. města Prahy.

Podle předsedy Asociace krajů ČR a hejtmana 

Moravskoslezského kraje Evžena Tošenov-

ského zvyšuje mýtné problémy české silniční 

sítě. „Od samého začátku odmítáme součas-

ný systém mýtného, protože nezohledňuje 

potřeby krajů. Ve výsledku vede k větší zátěži 

paralelních nezpoplatněných silnic II. a III. 

třídy, které často procházejí městy a obcemi. 

Navíc systém zvyšuje náklady na veřejnou 

dopravu, což se přímo dotýká jak rozpočtu 

krajů, tak cestujících,“ uvedl hejtman Středo-

českého kraje Petr Bendl. „Ještě větší zátěž 

bude představovat II. etapa, která počítá se 

zpoplatněním silnic I. třídy. Obáváme se, že 

se vrátíme o mnoho let zpět. Řidiči nákladních 

automobilů budou méně využívat obchvaty 

a budou častěji hledat cestu přes centra měst 

a obcí,“ dodal hejtman Jihomoravského kraje 

Stanislav Juránek. Zatím probíhají jednání 

o zachování výjimek pro dosud nezpoplatňo-

vané úseky dálnic a rychlostních komunikací. 

Ministerstvo dopravy zatím nevydalo žádné 

stanovisko. Rada Asociace krajů proto chce 

na další jednání Rady Asociace krajů přizvat 

ministra dopravy.

Na úřad on-line

Úřadování z domu chce umožnit projekt 

Střední Čechy on-line. Zavedením intranetu 

na krajském úřadu se má zlepšit fungování 

veřejné správy. Středočeši budou moci začít 

vyřizovat řadu záležitostí pohodlně přes počí-

tač už do konce roku. Podle Středočeských 

listů nebude portál Střední Čechy on-line 

uzavřeným nástrojem – má pružně reagovat 

na vývoj informatiky i legislativy a postupně 

se rozvíjet. „Věřím, že v budoucnu dojde 

k zjednodušení možností jak získat a pou-

žívat elektronický podpis. Portál na to bude 

připraven,“ citují Středočeské listy Viléma 

Žáka, náměstka středočeského hejtmana 

zodpovědného za oblast informatiky, život-

ního prostředí a zemědělství. Už loni zavedl 

Středočeský kraj on-line systém odvolání ve 

stavebním a územním řízení. 

tš

Pozvánka na akci – Zákon o ochraně osobních údajů

Kdy: 8. března 2007. Kde: Vzdělávací centrum STARÁ RADNICE, Radnická 8, Brno.

Odborné zajištění: JUDr. Soňa Skulová. Kapacita: 40 osob.

Program semináře: právo na informace ve veřejné správě; ústavní základ práva na informace 

ve veřejné správě – informační povinnost, právní základ poskytování informací veřejnou sprá-

vou, principy zákona o svobodném přístupu k informacím, zveřejňování informací, procesní 

úprava poskytování informací na žádost a ochrana osobních údajů ve veřejné správě; ochrana 

osobních údajů v novém správním řádu, ústavní základ ochrany soukromí, soukromoprávní 

a veřejnoprávní režim ochrany osobních údajů, principy zákona o ochraně osobních údajů, 

práva a povinnosti při zpracování osobních údajů, Úřad pro ochranu osobních údajů a jeho 

úkoly, kontrolní a sankční pravomoc úřadu; v závěru diskuze a zodpovězení dotazů. Více 

informací a přihláška na www.regionpartner.cz.

Zlatý erb za nejlepší web
Soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí 

vyhlásilo již podeváté Sdružení Zlatý erb. Osobní záštitu převzal ministr 

vnitra a ministr informatiky Ivan Langer.

Soutěž je součástí iniciativ v rámci kampaně 

Březen – měsíc Internetu. Zlatý erb byl oceněn 

jako finalista světové soutěže Stockholm Chal-

lenge Award. Soutěž spolupořádá sdružení 

Český zavináč, Svaz měst a obcí ČR, portál 

Města a obce online a konference ISSS. Cílem 

akce je podpořit modernizaci místní a regionál-

ní veřejné správy, přispět k rozvoji informačních 

služeb poskytovaných občanům a přispět tak 

k rozvoji kvality života v obcích.

Soutěží se ve třech kategoriích: Nejlepší we-

bové stránky města, Nejlepší webové stránky 

obce a Nejlepší elektronická služba. Soutěžit 

mohou i weby měst, obcí a regionů zaměřené 

na turistický ruch. Vyhlášeny jsou opět i zvláštní 

ceny, např. za bezbariérový přístup, za nejlepší 

turistickou prezentaci a zvláštní cena pro web 

kraje. Krajská kola vyhlašují kraje ČR. Pokud 

kraje krajské kolo nevyhlásily, mohou do celo-

státního kola nominovat své zástupce. Celo-

státní kolo bude zahájeno 2. března, slavnostní 

vyhlášení výsledků proběhne 2. dubna v Hradci 

Králové v průběhu konference ISSS 2004.

tš

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest zpracovala spolu s Hospodářskou 

komorou České republiky a Institutem trhu práce výzkum pracovního prostředí v Ústeckém 

kraji. Vznik studie má za cíl podnítit mimo jiné i příchod investorů do této lokality. Výzkum 

se přímo zaměřil na oblasti kolem Chomutova a Mostu.

Hejtmané nesouhlasí 
s podobou mýtného

Oznámení starostům obcí 

v České republice

Vážené starostky, starostové,

jelikož jsme přesvědčeni, že v každé obci 

působí firmy a samostatně výdělečné osoby, 

s nimiž při své práci přicházíte do styku 

zajisté velmi často, rádi bychom vás rádi 

bychom vám tímto připomněli, že časopis 

Komora.cz, který vydává Hospodářská 

komora ČR, je zasílán bezúplatně všem sta-

rostům v České republice. Věříme, že v něm 

naleznete spoustu podnětů a informací, jež 

využijete při své práci, a že si z něj odnesete 

něco zajímavého navíc. Naším záměrem je 

časopis koncipovat s ještě větším ohledem 

na praktické problémy, které vás trápí. 

Budeme rádi, když nás budete nejen číst, 

ale třeba nám i poskytnete zpětnou vazbu 

– náměty o tom, co nového se ve vaší obci 

chystá. 

Zároveň vás prosíme o kontrolu doru-

čovací adresy, případné změny nám 

laskavě oznamte písemně na e-mai-

lovou adresu: bunata@cortex.cz nebo 

písemně přímo do redakce časopisu 

Komora.cz na adresu: Freyova 27, 

190 00 Praha 9 - Vysočany.

Těšíme se na spolupráci a na vaše ohlasy. 

Redakce časopisu Komora.cz

Foto: Shutterstock

Foto: ČTK

Evžen Tošenovský
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Bez rytců si lze minulost jen těžko představit. V období renesance, baroka 

i národního obrození by nevznikaly grafické listy, ilustrace a slepotiskové 

knižní vazby, jemná výzdoba na předmětech nejrůznějšího určení: kovových 

schránkách, chladných i palných zbraních, reprezentativních turnajových 

zbrojích, nádobách aj. Kdyby nebylo dokonalé rytiny, nemohli bychom obdivovat 

naše, ve světě tak proslulé, poštovní známky, které jsou miniaturními grafickými 

díly. Nejen o minulosti, ale i o současných problémech a možnostech rytectví 

jsme hovořili s Jiřím Rückerem v jeho domácí dílně.

Jak jste se dostal k rytecké profesi a co 

vás na ní zaujalo?

Významnou roli ve vztahu k rytectví hrá-

la rodinná tradice. Již před první světovou 

válkou prosperovala ve Dvoře Králové nad 

Labem slévárna umělecké litiny a strojírna 

bratří Rückerů – mých předků. Když jsem byl 

malý kluk, ukazoval mi děda drobné lité sošky 

a povídal mi o cizelování. Na Příbramsku jsem 

zase poznal betlémáře. V patnácti letech jsem 

si vybíral učební obor, ale bylo pro mne těžké 

se rozhodnout mezi řezbářstvím a rytectvím. 

Protože v okolí mého bydliště nebyl široko 

daleko žádný řezbář, u kterého bych se vyučil, 

nastoupil jsem do středního odborného učiliště 

v Poděbradech na obor rytec kovů. V rámci 

praxe jsem sekal formy pro poděbradské 

sklárny a pro podnik TONA Pečky jsem ryl 

průmyslová razidla. Koncem sedmdesátých 

a počátkem osmdesátých let minulého století 

jsem působil v medailérské dílně Ústředí umě-

leckých řemesel v Praze na Žižkově, vedené 

akademickým sochařem Vladimírem Podiví-

nem. Kromě toho jsem absolvoval konzervá-

torský kurz v Brně, který vychoval mnoho ny-

nějších muzejních konzervátorů a restaurátorů 

uměleckého řemesla. Přestože jsem v životě 

mohl poznatky studia nejednou uplatnit, toto 

zaměření mě neuspokojilo. Chyběla mi v něm 

možnost samostatné tvůrčí práce. Chtěl jsem 

„slepou“ dřevěnou nebo kovovou desku rytým 

obrazem proměnit v základ pro grafické listy, 

jakými byly v minulosti dřevoryt, mědiryt nebo 

oceloryt. 

Jakou tradici má rytectví v českých ze-

mích a v jakých oblastech jsme v minu-

losti vynikali?

Rytectví, dříve v běžném životě velmi potřebné 

řemeslo, mělo u nás velkou tradici. V době, kdy 

neexistovala dnes již samozřejmá reprodukční 

technika, se většina prací prováděla ručně, od 

razidel, forem na razítka, ocelových štancen 

pro nápisy na zboží, vypalovadel pro označení 

beden, cejchování dobytka, přes přípravu tisku 

not a desek pro xylografickou ilustraci novin 

a časopisů, obrazový doprovod kramářských 

písní, až po uměleckou rytinu pro krásné knihy, 

diplomy a známkovou tvorbu. Rytině se věnovala 

v minulosti řada významných umělců, 

v 17. století v Praze a Londýně Václav Hollar, 

v 18. století ve službách hraběte Františka 

Antonína Šporka v Kuksu Jindřich Michal Rentz, 

v minulém století František Bílek, Cyril Bouda, 

Zdeněk Mézl a mnoho dalších. Věhlas si získala 

u filatelistů celého světa česká známková tvorba, 

které se věnovala celá plejáda výtvarníků a rytců. 

Životním štěstím pro mne bylo, když jsem se 

setkal s Josefem Herčíkem, který většinu života 

věnoval právě rytí známek. Na rozdíl od většiny 

svých kolegů byl kamarádský a pomáhal mla-

dým. Kriticky vždy posoudil mé práce a zasvětil 

mě do tajů ryteckého řemesla. Nesmírně si ho 

vážím a vzpomínám si, že jeho precizní práce 

byla oceněna nejen v Evropě: Německu, Francii, 

Itálii, ale výrazně např. také v Japonsku. 

Kde vidíte na základě svých zkušeností 

možnosti uplatnění rytce v současnosti?

Většinu technické rytiny nyní provádějí stroje 

řízené počítači. Usnadnily práci v řadě oborů, 

ale strojové rytiny jsou chladné, neosobní, 

jakoby bez ducha. Tam, kde na tom záleží, 

je vhodné a žádoucí použít ruční práci. Od 

mechanického strojového provedení je hned 

poznatelná. Má totiž svůj rukopis, charakte-

ristický nejen pro práci rytce, ale pro každou 

rytinu, protože záleží na vedení rýtka, které se 

v křivkách a hlubších vrypech naklopí a vytváří 

tzv. stínek, jenž je jakousi stopou rytcovy ruky, 

nezaměnitelným znakem jeho díla. Jestliže 

se vytratila někdy velmi únavná mechanická 

práce, o to více místa zbylo pro uměleckou 

rytinu, která je však velmi náročná a je obtížné 

v ní dosáhnout dokonalosti. Je k tomu potřeba 

nejen obrovská píle, velká trpělivost, ale také 

vrozené nadání, ostatně jako pro každou kva-

litní práci. Avšak kdo chce, ten může, neboť 

„na horních příčkách nebývá nikdy obsazeno“.

Kterými oblastmi rytectví jste se zabýval 

a čemu se nyní věnujete?

Po zmíněných začátcích v technické rytině 

jsem se věnoval rytině umělecké. Vyzkoušel 

jsem si rytí šperků i zhotovení forem k ražbě 

medailí. V osmdesátých letech jsem zalo-

žil dílnu na dřevoryt, slepotisk a rytí kovů, 

zejména k výzdobě loveckých zbraní. Zabýval 

jsem se také technikami, které s výzdobou 

zbraní souvisejí, tedy tausováním, inkrustací 

a drobnou řezbou v kosti, rohovině a perleti. 

Technologie a techniky mi byly známy a mohl 

jsem je využít. Dělám to tak proto, aby vý-

zdoba zbraně nakonec tvořila jednotný celek. 

Vedle této činnosti jsem řezal betlémy, které 

mě již v dětství zaujaly. Velkým předělem však 

byl můj pracovní úraz, kdy jsem si přeřízl nerv 

na ruce a dodatečně ještě pohmoždil tři prsty. 

Musel jsem se vzdát jemné rytecké práce do 

kovu, prováděné menšími rýtky do hloubky 

několika milimetrů. Vrátil jsem se proto k řezání 

betlémů. V době rekonvalescence mě zaujaly 

v muzeích staré perníkářské formy, které 

zhotovovali také rytci. Oproti řezbářům měli 

výhodu, protože uměli pracovat s vědomím 

zrcadlově převráceného obrazu, který bude 

vnímán pozitivně teprve na reliéfu upečené-

ho perníku. Při snaze o vzkříšení zaniklého 

řemesla jsem využil všech svých zkušeností 

a dovedností i zájmu o historické sbírkové 

předměty v muzeích.

Jak nahlížíte na učňovské školství 

a v čem spatřujete naděje i úskalí pro 

budoucnost ryteckého řemesla?

Mladý člověk si potřebuje vydělávat. Nechce 

dělat v řemesle jen pomocné práce a čekat 

deset, patnáct let, až se vypracuje na kvalit-

ního rytce např. zbraní. Mládež dnes nemá 

trpělivost a odmítá se k dokonalosti složitě 

propracovávat. Rytectví se také nenaučí ve 

škole, která může dát jen někde horší, jinde 

lepší teoretický základ. Navíc při maturit-

ní nástavbě jsou vyučení rytci po dva roky 

většinou zcela odtrženi od praxe, a ztrácejí tak 

nutný „grif“. Podle mého názoru také počet 

přijímaných adeptů, a to nejen na rytectví, ale 

jakýkoli řemeslný obor, neodpovídá potře-

bám praxe a zájmu o jeho zachování. K práci 

musí mít budoucí rytec vlohy, nadání, vztah 

a odpovědnost za její výsledky. Dalším úskalím 

pro řemeslo je společnost vyhledávající hlavně 

spotřební věci, které se sice brzy zničí, ale 

zase snadno nahradí. Rytectví proti tomu 

představuje trvalé hodnoty. Tak např. poštov-

ní razítka rytá do tvrdé, hodinářské mosazi 

musela vydržet desetiletí, pečetidla dokonce 

staletí. Trvalou hodnotu nemůže mít pomíjivá 

masová produkce, ale individuální rukoděl-

ná práce na zakázku. V minulosti nebylo 

problémem vyučit a vychovat si pokračovatele 

bez zbytečných byrokratických překážek. 

Společnost si také kvalitní práce náležitě váži-

la. Tak dodnes v Německu se např. cínaři těší 

velkému zájmu veřejnosti, jejich práci lidé oce-

ňují a správa obcí je podporuje. To však u nás, 

bohužel, není zvykem, ba právě naopak. Jsem 

však optimista a věřím, že kvalitní rukodělná 

a tedy i rytecká práce uměleckého charakteru 

bude nejen v západních zemích vyhledává-

na, a proto ti, kteří u řemesla vytrvají, budou 

mít nadání a vůli se zdokonalovat, naleznou 

i v dalších letech své zákazníky, schopné jejich 

práci nejen ocenit, ale i finančně ohodnotit.

Miloslav Vlk

Foto: archiv Jiřího Rückera

O rytectví
              minulém
         i současném

„Ruční práce je od 

mechanického strojového 

provedení hned 

poznatelná. Má totiž svůj 

rukopis, charakteristický 

nejen pro práci rytce, ale 

pro každou rytinu.“ 

„Již před první světovou 

válkou prosperovala ve 

Dvoře Králové nad Labem 

slévárna umělecké litiny 

a strojírna bratří Rückerů 

– mých předků.“

PhDr. Miloslav Vlk je historik umění 

a působí jako viceprezident sdružení pro 

umělecká řemesla Rudolfinea, zapojeného 

jako profesní živnostenské společenstvo do 

Hospodářské komory České republiky.

Jiří Rücker je rytec kovů a řezbář, 

v současnosti se věnuje tvorbě 

perníkářských forem. Byl navržen na titul 

Nositel lidových tradic.

Originální i tradiční dřevoryt v dokonalém řemeslném 

zpracování.
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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

Šance pro české 
vystavovatele

Bránou ke světovým trhům se pro české vystavovatele může stát účast 

na některém z renomovaných zahraničních veletrhů. Právě takovou 

příležitostí jsou  evropské veletrhy s dlouhou tradicí: Mezinárodní 

veletrh řemesel (I. H. M.) a prodejní výstava pro zahrádkáře Garten, 

které se uskuteční v březnu 2007 v Mnichově. Spolu s nimi se letos 

představí i nový veletrh zaměřený na zpracování kovů.

Mezinárodní veletrh řemesel I. H. M., přední 

veletrh řemeslníků a živnostníků, je jeden z nej-

starších a největších německých veletrhů. Už 

po několik let si drží nejvyšší počet oficiálních 

účastí ze všech německých veletrhů. Loni se 

přes 200 tisíc návštěvníků zajímalo o produkty 

a služby více než tisíce vystavovatelů a počty 

účastí obou skupin rok od roku rostou. Nová 

koncepce loni rozdělila nabídku do dvou ob-

lastí: profesionální a soukromé. To se odrazilo 

na zvýšení počtu návštěvníků o 14 procent 

a na nárůstu spokojenosti vystavovatelů na 

73 procent. Zvýšený zájem o kolektivní účast 

(loni deset) svědčí rovněž o značném meziná-

rodním ohlasu veletrhu I. H. M.

Veletrhy uvedou obchody do pohybu

Na hrubé výstavní ploše o 77 000 m2 se 

představí vystavovatelé z tří desítek zemí. 

Privátním zákazníkům jsou věnovány výstavní 

plochy oblasti Život a bydlení (haly A1 až A4). 

Dvě haly (A5 a A6) jsou vyčleněny pro Zahradu 

Mnichov. Pro odborné návštěvníky je určena 

část Profi, která se dále dělí na specializace 

Technika a Kancelář (haly B4 až B6). Zájemci 

zde najdou i investiční majetek a materiály 

pro dílnu, sklad, vozový park a podnikový 

management. Zvláštností je AutoSchau v hale 

B3, který se s Veletrhem řemesel 2007 koná 

poprvé. Pokrývá řadu témat od dopravy 

a vozového parku až po leasing, alternativní 

pohonné hmoty a autopříslušenství. Kdo se 

jako odborný návštěvník zajímá také o ob-

ráběcí a přesné stroje, o výrobní a procesní 

automatizaci, může se podívat na novinky 

představované na veletrhu Metall München. 

Ten se koná od 7. do 10. března v halách B1 

a B2, paralelně s Veletrhem řemesel. Vstup 

pro návštěvníky ale vyžaduje zvláštní lístek. 

Česká účast na veletrhu s finanční pomocí

Veletrhů I. H. M. a Garten se letos zúčastní na 

40 malých a středních firem z České republiky. 

Nejvíce je zastoupeno umělecké řemeslo, kde 

se prezentují výrobci skla, keramiky, dřevěných 

hraček, bižuterie a interiérových prvků. Na 

veletrhu se představí i firmy v oboru stavební 

řemeslo s kovanými výrobky, výrobci bazénů 

a výrobci potřeb pro zahradu (stoly, židle, 

altány, zahradní keramika apod.). České firmy 

zaujímají po domácích a rakouských vystavo-

vatelích třetí místo co do počtu zahraničních 

vystavovatelů. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR proto 

vidí v tomto veletrhu ideální příležitost k pod-

poře našich malých řemeslnických firem. 

Každý český vystavovatel obdrží finanční 

příspěvek na nájemné výstavní plochy až do 

výše 75 tisíc Kč.

Veletrh se koná od 8. do 14. března v Mni-

chově. Otevřen je denně od 10 do 18 hodin, 

v pátek a v sobotu dokonce do 20 hodin. 

Kompletní servis (zlevněné vstupenky, ubyto-

vání, zájezdy) nabízí českým a slovenským ná-

vštěvníkům Agentura EXPO-Consult+Service 

zastupující pořadatele veletrhu v ČR a SR. Vše 

lze objednat on-line přes www.expocs.cz. 

tš

foto: kcz a EXPO

Účast návštěvníků láme rok od roku rekordy. Šanci prorazit se svými výrobky do světa 

má i drobný český řemeslník.

Českou republiku bude letos prezentovat 

na 40 vystavovatelů.

VELETRHY VELETRHY

NABÍZÍME PŘEHLED NĚKTERÝCH 
AKTUÁLNÍCH ČLENSKÝCH 
VELETRHŮ A VÝSTAV, 
KTERÉ POŘÁDÁ SOVA ČR 
od 20. 2. do 18. 3. 2007.

APETIT

20. 2.–25. 2. Praha – Výstaviště 

Holešovice

1. ročník gastronomického 

veletrhu. 

Tel.: 220 103 464 / 301

Fax: 233 376 444

E-mail: apetit@incheba.cz,

http://www.apetit-praha.cz

PANELOVÝ DŮM A BYT

22. 2.–24. 2. Praha – Výstaviště 

Holešovice

Veletrh materiálů, výrobků, tech-

nologií a služeb pro revitalizaci 

panelových domů. 

Tel.: 737 851 700

Fax: 233 371 517

E-mail: v.kesnerova@incheba.cz,

http://www.conecopraha.cz

OPTA

23. 2.–25. 2. Brno – Výstaviště

13. mezinárodní veletrh oční op-

tiky, optometrie a oftalmologie.

Tel.: 541 152 806, 541 152 818

Fax: 541 153 067

E-mail: opta@bvv.cz

http://www.opta.cz

BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA 

& WELLNESS

8. 3.–11. 3. Praha – PVA Letňany

4. mezinárodní výstava bazénů, 

bazénových technologií, spa, 

saun, solárií a wellness.

Tel.: 222 891 133

Fax: 222 891 199

E-mail: bazeny@abf.cz,

http://www.vystava-bazeny.cz

LIBRI – KNIŽNÍ OLOMOUC

8. 3.–10. 3. Olomouc – Výstaviště 

Flora

Knižní veletrh. 

Tel.: 585 726 111

Fax: 585 413 370

E-mail: info@flora-ol.cz,

http://www.flora-ol.cz

MOTOCYKL

8. 3.–11. 3. Praha – Výstaviště 

Holešovice

11. mezinárodní veletrh motocy-

klů a doplňků.

Tel.: 220 103 461

Fax: 220 103 220

E-mail: e.nogolova@incheba.cz, 

http://www.motocykl-praha.cz

MOBITEX

14. 3.–18. 3. Brno – Výstaviště

Mezinárodní veletrh bydlení.

Tel.: 541 152 520, 541 152 997

Fax: 541 153 066

E-mail: mobitex@bvv.cz,

http://www.mobitex.cz

PRODÍTĚ

14. 3.–18. 3. Brno – Výstaviště

Mezinárodní veletrh potřeb pro 

dítě.

Tel.: 541 152 520, 541 152 945

Fax: 541 153 066

E-mail: prodite@bvv.cz,

http://www.prodite.cz

RYBAŘENÍ

14. 3.–18. 3. Brno – Výstaviště

Mezinárodní výstava rybářských 

potřeb.

Tel.: 541 152 520, 541 152 9454

Fax: 541 153 066

E-mail: rybareni@bvv.cz,

http://www.bvv.cz/rybareni

MODELY BRNO

15. 3.–18. 3. Brno – Výstaviště

Mezinárodní výstava modelů 

a potřeb pro modeláře.

Tel.: 541 152 520, 541 152 945

Fax: 541 153 066

E-mail: rtalafous@bvv.cz,

http://www.bvv.cz/modelybrno

BIOSTYL

16. 3.–18. 3. Praha – Výstaviště 

Holešovice

Mezinárodní veletrh zdravé výživy, 

ekologie a zdravého životního stylu.

Tel.: 220 103 555

Fax: 220 103 505

E-mail: c.hemelik@incheba.cz,

http://www.biostyl.cz

Břetislav Fabián,

ředitel úřadu SOVA ČR
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Káva andělská 
i ďábelská

GASTRONOMIE

V roce 1995 se káva stala nejoblíbenějším nápojem na světě. Napříč zeměkoulí se jí ročně vypije 

přes 400 miliard šálků. Je to druhá celosvětově nejobchodovanější komodita. V Japonsku má 

1. října svůj Den kávy, ve Francii 19. a 20. října Svátek kávy. Největším světovým producentem 

je Brazílie, ale káva se pěstuje ve více než padesáti státech. Její název – cafe, koffee, coffee, 

koffie – se do nejrůznějších jazyků rozšířil patrně z arabského qahwah. Povzbuzuje i utlumuje, 

probouzí i uspává. Voňavá, horká, lákavá. Nechte se pozvat...

Všechno začalo přibližně v 6. století v Etio-

pii v provincii Kaffa. První pověsti se zmiňují 

o pasáčkovi koz, který zpozoroval, že některé 

kozy z jeho stáda spásají plody neznámého 

stálezeleného keře a že jsou cestou z pastvin 

nezvykle čilé. Sám je tedy ochutnal. Účinky 

byly obdobné a pasáček se o svou zkušenost 

podělil s opatem blízkého kláštera. Ten nejprve 

prohlásil kávové bobule za dílo ďáblovo a zrna 

vhodil do ohně. Náhodou tak došlo k pražení 

a následnému uvolnění aromatických látek, 

díky nimž vzal opat zrna na milost. Později 

byla semena kávovníku přenesena do Jemenu 

a následně na celý Arabský poloostrov.

První kavárna na světě byla otevřena v 15. století 

v Istanbulu, v Evropě v Benátkách v roce 1624. 

Následovaly další přístavy – Marseille, Amstero-

dam, Londýn, Hamburk, v roce 1686 pak Paříž 

a nedlouho potom i Praha. Gorgos Hatalah el 

Damški (nebo také Georgius Deodatus Damas-

cenus či česky Jiří Bohdan Damašský), naro-

zený v Damašku a přišedší z Vídně, vařil kávu 

nejprve ve svém pronajatém bytě, odkud ji nosil 

na ulici. V roce 1714 otevřel první pražskou 

kavárnu v bývalé pekárně pod malostranskou 

Mosteckou věží.

A když jsme už u těch historických dat, první 

vakuově balená káva přišla na trh v roce 1900, 

instantní rozpustná káva v roce 1901 a káva 

bez kofeinu v roce 1903. 

Nestačí jen sklidit

Z téměř 60 druhů kávovníku jsou průmyslově 

pěstovány pouze tři – kávovník arabský (Coffea 

arabica), kávovník robusta (Coffea robusta-

-canephora) a nevýznamně kávovník liberijský 

(Coffea liberica). Arabika se pěstuje převážně ve 

Střední a Jižní Americe, robusta v Asii. Bobule 

nedozrávají rovnoměrně. Kávovník může mít 

na jedné větvi současně květy a zralé i nezralé 

bobule, proto je stále nejužívanější ruční sklíze-

ní. Z jednoho kávovníku lze ročně získat kolem 

1 kg kávových zrn. Dalším zpracováváním se 

odstraní všechny nežádoucí obaly a nečistoty, 

zrna se vytřídí podle velikosti a barvy, zabalí do 

žoků (60 kg) a tím se stávají obchodovatelnou 

komoditou na světových burzách. 

Tím ještě nejsme u konce, protože surová 

kávová zrna nelze použít k přípravě kávy. Své 

charakteristické vlastnosti – vůni, chuť, barvu, 

nabývá káva teprve pražením. To je to kouzlo, 

které si jednotlivé firmy střeží jako rodinné 

stříbro. Procesu pražení totiž předchází kom-

binování jednotlivých sort a míchání vlastních 

směsí. Jak složení směsí, tak postup pražení 

jsou dány spotřebitelskými zvyklostmi odběra-

telů v různých zemích. My zatím nejsme velcí 

kávoví gurmáni a máme raději směsi vyvážené, 

nasládlé, nepříliš výrazné. Také se svou spotře-

bou kolem 3 kg na hlavu a rok se pohybujeme 

někde na chvostu Evropy. 

Nejvíce kávy na hlavu spotřebují ročně Finové, 

kolem 12 kg, hned za nimi následují další 

Skandinávci. Britové dávají stále přednost spíše 

čaji. Italové si potrpí na silnou, malou kávu, 

Francouzi raději slabší. Japonci nemají v oblibě 

mléko, proto tam není populární ani cappucino. 

Objemově jsou největším světovým spotřebite-

lem USA, jež následuje Německo. Američané 

pijí velké množství slabé kávy, nejraději bez 

kofeinu. To už snad ani není káva...

Časy se mění

Pomalu se ale i u nás blýská na lepší časy, jak 

potvrzuje paní Malgorzata Ebelová, majitelka ně-

kolika stejnojmenných kaváren v centru Prahy: 

 „Snila jsem o kavárně. Řeknete si – takové 

hezké, dámské přání. Ale já jsem chtěla mít 

kavárnu s tou nejlepší kávou. Na takové úrovni, 

jako je čaj v čajovnách. Před deseti lety byla 

všude kolem špatná káva. Chtěla jsem dokázat, 

že i v Čechách se to může změnit. Ale k tomu 

musíte hodně znát a stále se učit. Káva má 

podobně jako čaj nebo květiny svá evropská 

a světová centra. Tam většinou nakupuji. Když 

se mi něco podaří a zasloužím si to, nadělím si 

jako dárek cestu na některou plantáž. V našich 

kavárnách a obchodech nabízíme vlastní směsi. 

Samozřejmě připravované ve vlastní pražírně. 

Zásadně pražíme jenom takové množství, 

na které máme aktuální odbyt. Aby si káva 

zachovala plné aroma, je nutné umlít zrna těsně 

před přípravou a na správnou hrubost podle 

požadovaného nápoje.“

Co všechno rozhoduje o tom, jestli nám káva 

chutná, nebo ne? 

„To je složité, kolik lidí – tolik chutí,“ míní paní 

Malgorzata. „Je to nevyzpytatelné a v každé 

zemi i městě jiné. Ovšem o kvalitě se rozhoduje 

při každém kroku. Sběr, čištění, třídění, míchání 

směsi, pražení, mletí, důležitá je kvalita použité 

vody, péče o čistotu stroje, tedy espresa, tep-

lota a tlak při presování. Udělat opravdu kvalitní 

chutnou kávu, je umění.“

Dokonce umění, které má svá pravidla a svou 

odbornou soutěž. Jmenuje se Mistr kávy, je to 

soutěž mezinárodní a u nás se bude letos konat 

už čtvrtý ročník. 

Pro pohodu i povzbuzení

Co kávoví mistři určitě při soutěži nepřipravují, je 

nefalšovaný český „turek“, lžíce pokud možno 

co nejlevnější kávy zalitá vroucí vodou a pone-

chaná svému osudu. Někdy až do vychladnutí, 

prý pro krásu. Možná tak pro žaludeční vředy 

– při tomto procesu se totiž do nápoje vyluhuje 

nejvíce nežádoucích látek, které káva také 

obsahuje. 

V čem zrálo víno před lety
Pokračování seriálu o historii vína

Tentokrát se vydáme po stopách skladování a uchovávání vína. Dozvíte se, že 

oproti lidem má víno velkou přednost – může pracovat, i když jen leží.

Nejstarší věrohodné historické prameny uvádějí, 

že se víno přechovávalo v hliněných či kameni-

nových nádobách, často až po hrdlo uložených 

v zemi, aby se co nejvíce omezil styk vína se 

vzduchem. Řekové a Římané uchovávali víno 

v hliněných amforách buď opět skrytých v zemi, 

nebo pod střechou, kde k nim mohl kouř z to-

peniště. Víno se v této době také ukládalo do 

hovězinových, kozích či vepřovicových měchů.

Dřevěné sudy začali používat až v císařském 

Římě, první zmínky o nich jsou ale z Galie, alp-

ských zemí a Germánie. Sudy se vinařům hodily 

především jako transportní nádoby. První sudy, 

opásané obručemi, se dochovaly už z osmého 

století našeho letopočtu. Postupně se přišlo na 

to, že nejvhodnějším pro výrobu vinných sudů je 

dřevo dubové; z letního dubu – křemeláku – se 

dělaly především transportní sudy, ze zimního 

– drnáku – pak sudy ležácké, které často ne-

opustily sklep po několik století.

V různých místech Evropy se vyráběly velké 

ležákové sudy, které umožňovaly uložení až 

několika set hektolitrů vína. Už v roce 1525 

byl v klášteře v Eberbachu sud o obsahu 530 

hektolitrů; měl však smutný osud, protože byl 

povstaleckými sedláky za tři dny vypit a pak 

opilou čeládkou rozbit. Asi největší sud měli 

v Königsteinu: bylo to někdy kolem roku 1725, 

jeho kapacita byla 2760 hektolitrů vína a obe-

pínalo ho třicet obručí. Největší sud u nás mají 

dodnes v mikulovském zámku. Byl vyroben 

v roce 1643 na příkaz Maxmiliána z Ditrichstei-

nu, obepíná ho 22 obručí, váží 65 metrických 

centů a vejde se do něj 1120 hektolitrů vína. 

Obří sudy byly spíše atrakcí, pyšným důkazem 

finanční situace jejich majitelů; byly však i dů-

kazem šikovnosti a schopností jejich stavitelů. 

Měly ale jeden závažný nedostatek: musely se 

dolévat, jinak v nich víno zoxidovalo. Když už 

nebylo čím dolévat, vkládaly se do obřích sudů 

skleněné koule, které vínu neublížily a byly kdy-

koliv připraveny k dalšímu použití. Koncem 19. 

století se na různých místech Evropy pokusili 

vyrábět a používat cementové sudy. Víno však 

s cementem reagovalo a ztrácelo kyselinku. 

Švýcaři a Rakušané se pokusili vyzdívat tyto 

sudy skleněnými cihlami. Sudy pak stačilo 

pořádně vymýt a nebylo třeba je sířit. Nemohly 

však nahradit dřevěné sudy, protože v nich 

víno nevyzrávalo, pouze leželo. Dnešní moderní 

technologie a nerezové tanky posunuly výrobu 

vína poněkud jinam. Přesto v nás pořád zůstává 

jistá nostalgie, a když přijdeme do sklepa, kde 

tiše pracuje víno v dřevěných sudech, máme 

pocit, že tady je víno opravdu doma, tady zraje 

ke své lahodnosti a kráse. 

Kamil Mařík

Autor je členem Asociace sommeliérů.

Foto: archiv autora

Pro milovníky kávy je přitom důležitý hlavně 

kofein, purinový alkaloid, nejoblíbenější a nejuží-

vanější droga na světě. Jeden šálek kávy dodá 

našemu tělu 90–150 mg kofeinu. Lidé, kteří 

pravidelně konzumují více než 5 šálků denně, 

mohou při omezení přísunu trpět „abstinenční-

mi příznaky“ – únavou, vyčerpaností, bolestmi 

hlavy, podrážděností a také velkou, až fyzickou 

chutí na svou denní dávku kofeinu.

Při mírném užívání působí kofein stimulačně, 

a to i na psychiku. S vůní čerstvé kávy máme 

spojené příjemné pocity a rituály. Pomáhá nám 

probudit se do nového dne, zahání odpolední 

únavu, provází nás při společenských schůz-

kách, někdy zahání pocit hladu, pomáhá při 

migréně. Kofein je také součástí přípravků na 

léčení horečnatých a infekčních onemocnění. 

Iva Gočová

Středověký bednář 

v pilné práci při výrobě 

sudu...

Není káva jako káva – vyberte si podle 

chuti:

Turecká káva pravá: Připravuje se 

v džezvě. Na jednu porci počítejte 7 g velmi 

jemně mleté kávy a 100 ml vody, případně 

lžičku cukru. Kávu necháme 3x zpěnit, nalé-

váme postupně do šálků. Sedlina má zůstat 

na dně džezvy.

Mocca káva: 

Ve Francii se připravuje v cafetiériích – 5–8 g 

kávy zalijeme vroucí vodou, po 4 minutách 

nasadíme sítko a protlačíme sedlinu na dno. 

V Itálii se používají mocca konvičky. Do sítka 

dáme 7 g kávy, do spodní části konvičky 

čerstvou vodu. Postavíme na plamen a ne-

cháme propařit do horní nádoby. Z mocca 

kávy se připravuje „vídeň“ – přidáme kopec 

tuhé šlehačky.

Café espresso: 

Za použití speciálního stroje pod tla-

kem nejméně 9 atmosfér se horká pára 

protlačí kávou upěchovanou v sítku. Touto 

technologií se z kávy vyluhuje nejvíce 

aromatických a chuťových látek a nejméně 

škodlivin. Podle poměru kávy a vody rozli-

šujeme silné malé Ristretto, větší Doppio, 

velké silné Lungo, espresso ředěné až 1:3 

vodou pod téměř pejorativním názvem 

Caffé Americano. 

Espresso použijeme na přípravu dalších 

variací:

Cappucino – třetina espressa, třetina hor-

kého mléka, třetina mléčné pěny.

Macchiato – espresso s mléčnou pěnou.

Latte Macchiato – větší podíl mléka a pěny 

na úkor espressa.

Caffé Latte – horké mléko bez pěny se 

silným espressem (Pokud si v Itálii objednáte 

Latte, přinesou vám sklenici mléka, jako se 

to stalo mně. Objednávejte „Caffé Latte“. Ve 

Francii zase neříkejte po našem „preso“, ale 

„espresso“. Při objednávce double pressa 

nám doručili na stůl deci piva! To by se u nás 

vážně stát nemohlo...)

Freddo – ledové espresso, případně s mlé-

kem nebo i s cukrem.

Další variace vznikají přidáním nejrůznějších 

destilátů – koňaku, rumu, armagnacu, vaječ-

ného likéru, whisky apod. 

Nabízím jeden vskutku ďábelský recept, 

má název Zelený hrozen: Do vysoké 

sklenice vlijeme velkou odlivku peprmintové-

ho likéru, navršíme 3 lžíce tuhé šlehačky (ne 

ze spreje), pomalu vlijeme slazenou horkou 

silnou kávu espresso nebo mocca. Zdobí-

me ještě šlehačkou a čokoládou. (Pozor, 

v tomto nápoji jednoznačně vítězí kalorie nad 

kofeinem!)
Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock
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klientelu, která si od vás obrazy kupuje. Ale i to 

je složité. Pokud se někomu vaše práce opravdu 

hodně líbí, koupí si domů tak dva až tři obrazy. 

Víc ani náhodou, v mém případě už proto, že se 

mu jich domů více nevejde. A řekněte mi, kde 

najdete při malování čas shánět další možné 

klienty?

Stane se, že nějakou nabídku na prodej 

obrazu odmítnete?

Nejprve musí přijít kurátor, který vás osloví. 

Nabídne vám účast na nějaké prestižní výstavě. 

Tady je možnost, že vaše práce zaujme a dosta-

nete nabídku. V mé tvorbě ale skutečně existují 

kousky, které nechci prodat. Minimálně proto, 

že je budu potřebovat na další výstavy. Mnohdy 

přicházejí lákavé nabídky. Jednou mi francouzská 

galerie nabídla za obraz slušnou sumu, ale já byla 

přesvědčená o tom, že si zatím nemohu dovolit 

se obrazu zbavit. A tak jsem ho neprodala. 

Typické jsou pro vás velkoformátové obra-

zy. Nádherná, ohromná plátna – jaké jsou 

náklady na obraz takové plochy?

Barvy kupuji v zahraničí, v Čechách obvykle 

nejsou vůbec k sehnání. Jedna malá tubička stojí 

padesát eur. A já přitom tyto barvy počítám na 

kila! Kupuji většinou půlkilová balení. A tuby sku-

tečně exkluzivních barev? Musím jich koupit celé 

desítky! Navíc, než vůbec vezmu štětec do ruky, 

je nutné nechat si napnout plátno na rám. Jen za 

to ovšem zaplatím prvních deset tisíc korun.

Jak dlouho trvá, než se namaluje tak 

prostorově velký obraz?

Před deseti nebo patnácti lety mi namalování 

takového obrazu trvalo rok. Dnes už ho namaluji 

třeba za tři měsíce. Záleží na technice, na tom, 

kolik používám barev. Například červená mi 

zabere spoustu času, musíte ji skládat z různých 

lazur. Černobílé obrazy trvají méně času a hodně 

záleží i na tom, jak jsem rozmalovaná. Pokud 

maluji denně, celý měsíc v kuse, jsem slušně 

rozmalovaná. Ponořím-li se do práce, maluji celý 

den. 

Chápu, že trh pro prodej umění je v Česku 

velice malý. Jak se prodávají obrazy 

v Americe?

Budete se divit, ale i tam jsou v tomto směru 

velké rozdíly. Například v New Yorku se obrazy 

obvykle kupují jako investice. Člověk přijde do 

dobré galerie, vidí tam obraz mladého umělce 

a už ho kupuje se záměrem, že za pět let může 

být jeho cena výrazně vyšší. V New Yorku se 

do umění většinou investuje. Ale třeba v takové 

Kalifornii? Lidé si tam kupují obrazy proto, že 

se jim líbí. Mají z nich radost, něčím je baví, těší 

a fascinují! Je tam úplně jiný přístup k věci.

Máte v New Yorku galeristu, ateliér, většinu 

roku tvoříte právě v tomto městě. V čem vás 

New York změnil?

Je to město mnoha příležitostí. Místo, které 

stále žije. Je úžasné, když vidíte, jak tam umělci 

pracují. Pokud se člověk chce prosadit, musí 

být hodně pracovitý. Platí jediné pravidlo: musíte 

dělat víc než ostatní! Vždycky jsem byla spíš 

ten, kdo stojí u stojanu, než umělec rozebírající 

filozofii světa po kavárnách. Přesto mi New York 

svým tempem vyrazil dech. Konkurence je tam 

ohromná a kamarádské vztahy mezi umělci 

neexistují. To, že by kamarád pozval kamaráda 

na výstavu? Nemožné! Nezvou se navzájem ani 

do ateliéru, protože nápady se kradou. A nápad 

je přece to nejcennější, co máte! Jednou jsem se 

ptala na Wall Street miliardáře Mortona Davise, 

který začínal jako chudák a dnes má na účtu asi 

2,8 miliardy dolarů, jak toho dosáhl? Tehdy mi 

opravdu řekl „Musíš dělat víc než ostatní!“ 

Stane se vám někdy, že nápady na malování 

jednoduše dojdou?

To víte, že se to občas stává. A je to hrozné! 

Nejhorší je, když dostanete nabídku na výstavu, 

máte hledat téma a žádné vás nenapadá! To 

je úplně nejhorší. Potom je lépe na to vůbec 

nemyslet, nápady zvolna přijdou samy. 

Nevadí vám při práci samota?

Vůbec ne, pro svou práci samotu naopak vylo-

ženě potřebuji. Pracuji a třeba čtrnáct dní v kuse 

nikoho nevidím. A vůbec mi to nevadí. Nesmírně 

mě baví právě ta zvláštní doba mého dobrovol-

ného osamění, kdy jsem v ateliéru a můj obraz 

vzniká. Je to moje radost.

Alena Štrobová

Foto: Dagmar Hájková

KULTURA KULTURA

Je krásná, na první pohled můžete mít do-

jem, že se živí modelingem. Akademická 

malířka Dita Štěpánová je dnes respektova-

ná nejen u nás, ale i v zahraničí. Zastupuje 

ji prestižní galerie v New Yorku a její obrazy 

se vystavují téměř po celém světě.

Slavní malíři údajně už v dětství nedají tužku 

z ruky. Jak to bylo u vás? 

Pocházím z rodiny, kde kromě mě nikdy žádný 

výtvarný umělec nebyl. To je dost zvláštní! Ale 

skutečně maluji už snad od dvou let. V dětství mě 

dokonce nezajímaly ani hračky. Snila jsem svoje 

příběhy a vzápětí je přenášela na papír. Malovala 

jsem si nejraději doma. Víte, nikdy mě nebavilo 

organizované malování, jaké tehdy nabízely třeba 

lidové školy umění. Potom jsem šla na umělec-

kou průmyslovku a byla ráda, že mě přijali na 

obor fotografie. Ostatní umělecké obory byly 

plné protekčních dětí, na fotografii se nikdo moc 

nehnal. Naučila jsem se tedy dělat fotky. A co po-

tom s nimi? Kreslila jsem podle nich obrazy! Když 

jsem se nakonec hlásila na Akademii výtvarných 

umění, měla jsem velké štěstí. Přijímačky jsem 

dělala krátce po revoluci. Komunističtí profesoři 

už byli nahrazeni, přijímací zkoušky proběhly 

regulérně. A díky tomu mě přijali. 

Studovala jste v první porevoluční vlně. Vní-

mala jste výraznější posun v kvalitě studia?

Profesor Knížák dal studentům možnost pře-

cházet z ateliéru do ateliéru. Pokud jste se dříve 

dostala do ateliéru jednoho profesora, musela 

jste tam studovat celých šest let. My jsme ovšem 

každým rokem směli navštěvovat jiný ateliér. Je 

to úžasné pro získání nadhledu. A také jen tak 

snadno v umění nepodlehnete manýrám. 

Jak profesoři vnímají konkurenční prostředí. 

To, že si sami studenti vyberou, kdo je dobrý 

pedagog a ke komu se potom vrátí?

Víte, v čem je problém? Nevzniká konkuren-

ce mezi profesory, nebojují o to, kdo je lepší 

pedagog. Konkurenční vztah na AVU paradoxně 

vzniká mezi profesorem a studentem. A to je ve-

liká chyba! Je problém, máte-li jako profesora na 

umělecké škole ambiciózního umělce. Stává se, 

že žáky zbytečně sráží. Já jsem třeba v devate-

nácti letech vyhrála jako jediná z České republiky 

velkou výtvarnou soutěž v Paříži. Pozvali mě 

tam, připravili výstavu, všechno bylo úžasné. Po 

návratu mě ovšem ve škole čekaly komise. Jsou 

složené z několika profesorů. Student před nimi 

prezentuje, co za rok ve škole vytvořil. A oni mají 

možnost vás ze studia třeba i vyloučit. V Paříži 

jsem vyhrála s figurálním obrazem a tato komise 

mi zakázala malovat figury. Jeden z profesorů 

dokonce ani nechtěl, abych postoupila do další-

ho ročníku. Ale museli mě pustit. Chápejte, měla 

jsem přece tu cenu! 

V zahraničí představují umělecké školy 

podobný svět – svět bez pravidel?

Byla jsem na stáži například v Newcastlu, 

Londýně nebo ve Stuttgartu. Studium ve 

světě funguje jinak. Technologie jsou tam velmi 

rozvinuté, o tvorbě i nejrůznějších technikách se 

dozvídáte z mnoha zdrojů. Na druhou stranu 

je tam organizace studia téměř jako na střední 

škole. Akademie má nádhernou budovu, velké 

prostory, všechno je tu ležérnější. Máte možnost 

svobodné tvorby. V klidu si malujete, jen jednou 

za rok musíte udělat zkoušky. Máte čas hledat 

vlastní styl. Pravda je, že v zahraničí by vám sotva 

profesor odpověděl tak, jako mně, když jsem se 

na AVU zeptala, jak se dělá zakulacení lýtka bar-

vou? Profesor mi odpověděl: „Milá Dito, trvalo mi 

dvacet let, než jsem na to přišel. Nevidím jediný 

důvod, proč bych ti to měl říkat!“ Je asi těžké učit 

a cítit v zádech mladé umělce, kteří vám šlapou 

na paty.

Jak do tohoto stylu zapadal kontroverzní 

profesor Knížák?

Pozor, on byl jediný profesor, který se nebál, 

že ho někdo na škole ohrozí! Nechal nás volně 

dýchat, dovoloval experimenty. Právě on zavedl 

na škole výměnné stáže. Hnal nás do světa. Trval 

na tom, abychom se učili jazyky a cestovali. 

Malíři jsou většinou romantické duše. Jak 

se po skončení studia vyrovnávají s tím, že 

jsou v realitě a musí se nějak živit?

Spousta lidí jde na uměleckou školu za jakýmsi 

přeludem. Fascinuje je být umělcem, tvořit 

pomyslnou krásu. Ve skutečnosti je malování 

řehole, a pokud tu práci vyloženě nemilujete, 

nemůžete ji dělat naplno. Většinou obětujete 

kus soukromí, osobní život, práce vám spolkne 

spoustu času. Trávíte celé dny i noci v ateliéru, 

ve kterém se stále odpařují mnohdy i jedovaté 

barvy. A začít prodávat své obrazy? Je to také 

problém. Jak, kdy a za kolik? Orientace v běž-

ném životě je pro většinu z nás skutečně docela 

obtížná. 

Kdo určuje prodejní cenu vašich obrazů?

Ceny jsou velice různé. Řeknu vám ale jedinou 

věc. Za každý obraz, který prodávám přes galerii, 

si můj galerista bere padesát procent. Dělají 

to tak úplně všichni. Galerista si bere polovinu, 

taková je regule. Prodám-li obraz tady v Praze, 

na věci se nic nemění. Stejně mému galeristovi 

v New Yorku patří padesát procent ceny. 

Přijde mi to jako šílená podmínka. V čem 

je pro vás taková smlouva s galeristou 

výhodná?

Uzavírá se mnou kontrakt na tři roky. A nabízí 

mi, že sežene klienty. Znamená to, že uspořádá 

výstavu, prodává mé obrazy, jezdí s nimi na 

veletrhy umění. Můj galerista si mě našel sám 

v době, kdy jsem působila v New Yorku v rámci 

programu ISCP na podporu umělců z různých 

zemí. Mít galeristu je výhodné v tom, že se 

můžete věnovat pouze malování. Nemusíte řešit 

praktické věci, které jsou s tím vším spojené. 

Nemáte-li galeristu, musíte mít alespoň stabilní 

Dita Štěpánová v letech 1990–1997 

studovala Akademii výtvarných umění 

v Praze, později pokračovala ve studiu 

na Summer Academy v Salzburgu, 

Academy Schloss Solitude ve Stuttgartu 

a ISCP v New Yorku. Poprvé vystavovala 

v roce 1995 v galerii Platýz, následují vý-

stavy na mnoha místech světa – v USA, 

Rakousku, Francii, Itálii, Německu. 

V Praze se v posledních letech prezen-

tovala v rámci Kowparade v roce 2004. 

O rok později měla samostatnou výstavu 

ve Staroměstské radnici a v roce 2006 

v Národní galerii ve Veletržním paláci. 

Pravidelně vystavuje v Maya Stend-

hal Gallery v New Yorku. Právě odlétá 

do Dominikánské republiky, kde bude 

v umělecké vesnici Alto Chavon malovat 

sérii obrazů. Potom se vrací do New 

Yorku a další akce ji čeká v Miláně.

Dělej víc 
než ostatní!

„V New Yorku se obrazy 

kupují jako investice.“
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Slezsko 
– perla 
v české 
koruně

Název výstavy, na níž se podíleli čeští, polští i ně-

mečtí kunsthistorici, to vyjadřuje přesně. Slezsko 

bylo nejen křižovatkou duchovních proudů, ale 

bylo také čtyři sta let součástí Koruny české, než 

se dostalo do područí Pruska. Dnes patří částeč-

ně k Polsku a menší část je v České republice. 

Výstava přináší obraz tří období, kdy se vzájemně 

ovlivňovalo umění všech tří zemí. První je tzv. zlaté 

období Lucemburků a gotiky, a právě na této 

výstavě se zase dostaly dohromady například 

všechny dochované desky Oltáře Vyšebrodského 

z Prahy i Budapešti, vytvořené kolem roku 1440. 

Kamenná sv. Kateřina sem doputovala z Jihlavy 

(její sesterská socha zůstala ve Varšavě, ale je 

zobrazena v katalogu) a skupina Olivetské hory 

z Olomouce. A podobně monumentálně působí 

Pieta z kostela Svaté Doroty ve Vratislavi. Druhá 

část, období rudolfinského manýrismu, dokládá 

bohatství uměleckých vztahů mezi Prahou a Vra-

tislaví v 16. a 17. století. Byl to především sochař 

Adriaen de Vries s bronzovým Kristem u sloupu 

nebo slezský malíř Bartholomaeus Strobel ml. 

a jeho půvabný obraz David a Betsabé. A ke sku-

tečným uměleckým skvostům patří i umělecko-

řemeslné práce, jako je relikviářový kříž Kryštofa 

Popela z Lobkovic, ale i historické mapy a veduty 

slezských měst, sklo a nádherně iluminované 

rukopisy. Poslední oddíl patří baroku po třicetileté 

válce, tedy od roku 1648 až po osmnácté století. 

Jsou tu díla nejvýznamnějších slezských malířů, 

Michaela Lucase Leopolda Willmanna a jeho 

nevlastního syna Jana Kryštofa Lišky, ale také 

několik obrazů Petra Brandla. Slezsko – perla v 

české koruně je objevná a sugestivní výstava, 

kterou si nesmíte nechat ujít!

ny

Noc v muzeu

(Night at the Museum)

Komedie

USA, 2006, 108 min.

Režie: Shawn Levy

Hrají: Ben Stiller, Robin Williams, 

Owen Wilson

Premiéra: 18. 1. 2007

Zůstat po návštěvní době v přírodovědném 

muzeu sám se všemi historickými legendami 

a obrovskými pravěkými zvířaty může být vzru-

šujícím snem spousty dětí i dospěláků. V rodin-

né komedii nový hlídač přírodovědného muzea 

Larry zažije divoké noční dobrodružství zprvu 

proti své vůli. S baterkou a manuálem v ruce se 

marně snaží získat kontrolu nad obživlými a po-

hybujícími se exponáty exotických a prehistoric-

kých zvířat a slavných historických postav, které 

se díky strhujícím vizuálním efektům pohybují 

po chodbách obrovské a strašidelně opuštěné 

budovy. Larry se bojí, že ztratí svou novou práci 

a důvěru syna Nicka, ale bojí se i o život. V bitvě 

o záchranu muzea se však konečně může stát 

smělým a neohroženým otcem.

Goyovy přízraky

(Goya`s Ghosts)

Drama 

Španělsko, 2006, 114 min.

Režie: Miloš Forman

Hrají: Javier Bardem, Natalie Portman, 

Stellan Skarsgård

Premiéra: 1. 2. 2007

Dílo, které po delší odmlce vytvořil nejslavnější 

„český” režisér Miloš Forman. Snímek Goyovy 

přízraky se odehrává ve Španělsku, v bouřlivých 

časech konce 18. století, kdy katolická církev na 

obranu proti všudypřítomným revolučním tlakům 

„vzkřísila” myšlenku inkvizice, a pokusila se tak 

upevnit svůj vliv. Ústřední trojice – dvorní malíř 

Goya (Stellan Skarsgård), jeho múza Ines (Nata-

lie Portman) a Goyův bratr Lorenzo, zprvu nad-

šený inkvizitor, později z vypočítavosti přívrženec 

revoluce (Javier Bardem) se zmítají v neklidné 

době a bohužel i v ne zcela kvalitním režisér-

ském vedení. Forman svůj velkofilm překvapivě 

nezvládl tak, jak od něho  bylo očekáváno. Nic-

méně stále jsou „Přízraky“ solidním snímkem, 

který přestože neuchvátí, stojí za zhlédnutí.

Poslední skotský král

(The Last King of Scotland)

Drama 

Velká Británie, 2006, 121 min.

Režie: Kevin Macdonald

Hrají: Forest Whitaker, James McAvoy, 

Premiéra: 8. 2. 2007

V poslední době jako by se s dramaty odehráva-

jícími se v Africe roztrhl pytel. Po Hotelu Rwanda 

a thrilleru Nepohodlný přichází tentokrát Poslední 

skotský král a nutno dodat – „africké“ drama se 

opět podařilo. Ve snímku nepříliš známého režisé-

ra Kevina MacDonalda září jako diamant Forrest 

Whitaker (Ghost Dog, Cesta samuraje) v roli 

ugandského diktátora Amina, který je historickou 

postavou a v Ugandě skutečně v 70. letech vládl. 

S Aminem se překvapivě spřátelí mladý skotský 

lékař a dobrodruh Garrigan (James McAvoy), 

který se stává jeho důvěrníkem a pravou rukou. 

Po prvotní závrati z vlastní moci se Garrigan 

pokusí zastavit Aminovu hrůzovládu a stává se 

štvancem svých bývalých soukmenovců. 

tš, dk

Pozvánka 
do kina

Někteří lidé tvrdí, že únor je nejotravnější měsíc v roce, že zima už trvá moc dlou-

ho, jaro stále nepřichází a nedostatek slunečního svitu způsobuje deprese. A pak 

jsou lidé, kteří v únoru vidí ideální měsíc filmového fanouška – lezavé sychravo 

činí pobyt v přírodě více než nebezpečným a laskavá náruč kinosálů tak může být 

tím pravým místem, kde pookřát. A teď si vyberte...

Knižní 
novinky

V únoru vám nabízíme ke čtení tituly, se kterými hra-
vě zvládnete německou konverzaci, naučíte se rychle 
vstřebávat informace, poučíte se o pohledech světo-
vých autorů na budoucnost podnikání a ještě se při-
tom zvládnete věnovat blízkým s úsměvem na tváři.

Společenská konverzace 

v němčině

Iva Michňová

Grada, 137 Kč

Jak přirozeně německy konver-

zovat na nejrůznější společenská 

témata? Jak úspěšně zvládnout 

první kontakty v soukromém 

životě a v práci? V knížce najdete 

spoustu vzorových frází a doporu-

čení k zajímavým tématům, kultur-

ní a jazykové tipy a také návody 

a rady jak se stát vyhledávaným 

společníkem. Kniha je určena 

manažerům, obchodníkům, 

asistentkám, studentům a všem, 

kteří potřebují či chtějí přirozeně 

komunikovat v německém jazyce.

100 zlatých pravidel pro spo-

kojený život

Richard Templar

Grada, 229 Kč

Zdá se, že někteří lidé prostě 

umějí žít. Bez velkého úsilí dosa-

hují úspěchů a zvládají problémy. 

Jsou šťastní a vědí, co je opravdu 

důležité. Existuje něco, co oni 

znají a ostatní lidé ne? Můžeme se 

my všichni naučit žít spokojeně? 

Odpověď zní: Ano! Stačí, když se 

budete řídit Zlatými pravid ly pro 

spokojený život. Pomohou vám 

více si užít života, snadněji zvládat 

nepříznivé události a být šťast-

nějším, klidnějším a naplněnějším 

člověkem.

Nový obraz budoucnosti

(Rethinking the Future)

Rowan Gibson (editor)

Management Press, 380 Kč

Přední osobnosti světového ma-

nagementu a sociálního myšlení 

se ve třetím, doplněném vydání 

světového bestselleru vyjadřují 

o budoucnosti podnikání, konku-

rence, řízení a trhu.

Autoři reflektují nutnou změnu 

východisek, předpokladů i způso-

bů myšlení, mají-li naše podniky 

a instituce v prostředí diskonti-

nuit a chaosu přežít, a zkoumají 

i všechna podstatná témata, která 

s adaptací na měnící se podmínky 

souvisejí.

Rychločtení aneb šetřme 

časem! 

David Gruber 

Management Press, 320 Kč

Nové, přepracované a rozšířené 

vydání úspěšného bestselleru 

tvůrce a lektora racionálních 

technik duševní práce je určeno 

všem, kdož chtějí rychle studovat 

a číst, a šetřit tak vlastním časem. 

Jádro knihy tvoří soubor technik 

racionálního čtení, jejichž osvo-

jení umožňuje čtenáři zvyšovat 

rychlost čtení, objem zapamato-

vaného a zlepšovat schopnosti 

koncentrace. Nové vydání obsa-

huje více než dvacet testů včetně 

vyhodnocení, a to i v angličtině.

pk

Knihy z nakladatelství Grada a Management Press si můžete objednat elektronicky v naší redakci na e-mailové adrese: slavickova@komora.cz.

To si musíte přečíst! 

Výbornou herečku Jiřinu Bohdalovou zná 

dozajista každý – nejen dospělí, kteří ji vída-

jí v divadle, ve filmu, v televizi, ale i všechny 

děti, protože jedinečně namluvila jejich mi-

lované Vochomůrky, Rákosníčky, Křemílky. 

I když už kdysi vydala své vzpomínky, dala 

se do průzkumného putování proti proudu 

času znovu. Tentokrát za doprovodu Petra 

Hory Hořejše, autora, který již v Toulkách 

českou minulostí dokázal, jak věcně, stylo-

vě i zábavně dokáže zacházet s fakty.

Jejich kniha má název Měla jsem štěstí na lidi 

(vydalo nakladatelství Mountfield a Press Servi-

ce). Není to bezbřehý tok vzpomínek, ale velmi 

ukázněná zpověď členěná do osmi kapitol, z níž 

tryská hereččin úžasný temperament, vášnivost 

a touha předvádět se a hrát. Je ovšem sympa-

tické, že slova pečlivě váží, že nehýří historkami, 

které sice pobaví, ale ve skutečnosti odvádějí 

pozornost od toho, jak člověk doopravdy niterně 

prožívá svůj život.  Jiřina Bohdalová dostala 

do vínku dva velké dary – jednak vynikající 

talent ztotožnit se s postavou, kterou hraje, být 

komikem v sukních, a pak rodičovskou lásku, 

a tím pádem i lásku k domovu se vším, co tento 

pojem obsahuje. Proto k nejtěžším chvílím v jejím 

životě patřila doba, kdy byl její otec odsouzen na 

patnáct let do vězení.  Je pravda, že i v životní 

tragédii musí mít člověk štěstí. Snad si s námi 

tak hraje osud. S Jiřinou Bohdalovou si zahrál už 

předtím, když se nedostala dvakrát na Divadelní 

akademii múzických umění a stala se kantorkou 

v Ostravě. Nebo když při absolventském před-

stavení Vančurovy Josefiny byl také Jan Werich, 

aby se podíval na svou dceru Janu, a Jiřině 

Bohdalové nabídl angažmá ve svém divadle. 

A tak pokračuje její setkávání s lidmi, kteří dali 

směr hereččině životu, a co je na jejích vzpo-

mínkách až dojemné, že nikomu nezapomene 

poděkovat, ať to byli režiséři, přátelé, partneři 

herečtí nebo životní. A i když si postěžuje, že 

v osobním životě neměla takové štěstí jako při 

práci, nakonec musí uznat, že člověk nemůže 

mít všechno. Její vzpomínky by mohly mít několik 

dílů, ale tohle zaměření na uzlové křižovatky je 

chytré a působivé.

Milena Nyklová

Je opravdu těžké popsat v několika řádcích všechnu 

krásu gotických a barokních uměleckých děl sou-

středěných až do 8. 4. 2007 ve Valdštejnské jízdárně. 

Sv. Jan Evangelista

Foto: archiv Národní galerie

Foto: TiscaliFoto: TiscaliFoto: Tiscali

KNIHY
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Fenomén televizních seriálů

STYL AUTO & MOTO

V Česku jsme opět objevili kouzlo televizních seriálů. Bodují zejména televize Prima a Nova.

Tahanice televizí

Původně se zdálo, že českým televizním se-

riálům definitivně odzvonilo. Pojednou se ale 

na Primě objevila Rodinná pouta a připou-

tala k sobě pozornost diváků. Po čase už 

trhala rekordy sledovanosti. Napříč českými 

televizemi se od té doby rozjel pravý seriá-

lový boom. Nova velmi razantně vstoupila 

do bojů o diváka projekty Pojišťovna štěstí, 

Ulice a Ordinace v růžové zahradě. Prima 

odpověděla uvedením seriálu Letiště. Česká 

televize jako by neměla energii do konku-

renčních seriálových bojů zasáhnout. Zají-

malo nás, co stojí za úspěchem televizního 

seriálu. Vybrali jsme si proto nejsledovanější 

a nejdražší z nich. Nejsledovanějším seriá-

lem je Ordinace v růžové zahradě na Nově. 

Seriál s nejdražší dekorací a realizačním 

zázemím je zase Letiště, které uvádí televize 

Prima. Také tento seriál z atraktivního pro-

středí má ovšem velice dobrou sledovanost. 

SUV – venkovan ve městě
Sousloví Sport utility vehicle (SUV) označu-

je osobní vozidlo, které je kromě spor-

tovních vlastností obdařeno i značným 

užitkovým potenciálem. První „esúvéčka“ 

byla ve světě před několika desítkami let 

odvozena z vojenských džípů a lend-rouv-

rů a kupovali je hlavně lidé na venkově, 

kteří oceňovali především jejich celoroční 

zdatnost na polních cestách a v terénu. 

Ovšem během posledního čtvrtstoletí a zejména 

v poslední dekádě se tito „venkované“ zabydleli 

i ve městech – země koruny české nevyjímaje. 

SUV dnes nabízejí prakticky všechny velké 

značky. Obyvatelé zámožnějších čtvrtí velkých 

měst totiž zjistili, že obdobný typ vozu může být 

dostatečně reprezentativní a zároveň užiteč-

nou alternativou k osobním automobilům vyšší 

střední třídy. Výrobci se této výzvy bystře cho-

pili. Venkovské „balíky“ pro pobyt ve městech 

patřičně zkultivovali. Vozy s velkoobsahovým 

motorem, podvozkem s velkou světlostí, pros-

tornou kabinou a většinou i s pohonem všech 

čtyř kol se oděly do karoserií moderního střihu, 

často zachovávajících prvky upomínající na jejich 

vojácké a dělné předchůdce. Uvnitř kabiny pak 

nabídly komfort a vybavení na hony vzdálené 

spartánským a funkčním interiérům svých vzorů. 

Rodina se rozrostla

Segment vozů SUV se pak zhruba od 90. let 

minulého století především z marketingových 

důvodů postupně dělil na další kategorie a sku-

piny. Nálepky SUV výrobci v průběhu let přidělili 

kdejakému automobilu, u něhož trochu vylepšili 

jízdní schopnosti v terénu a dali mu „terénnější“ 

vzhled. Například kategorie luxusní, full-size 

(plnokrevné) SUV (především tyto vozy nabízejí 

vlastnosti zmíněné v úvodu) rozeznává základní 

(mj. Audi Q5, BMW X3, Land Rover Freelan-

der), střední (mj. Porsche Cayenne S, Audi Q7, 

BMW X5, Hummer H2, Volkswagen Touareg) 

a „high-end“ skupinu (mj. Lexus LX, Land Rover 

Range Rover Supercharged). Kompaktní SUV 

(mj. starý dobrý Subaru Forester, novější Suzuki 

Grand Vitara) lze charakterizovat tak, že jde 

o auta menší než velká SUV, větší než mini SUV 

a většinou vybavená samonosnou karoserií. 

Pro vozy označované jako crossover SUV (též 

CUV) jsou charakteristické samonosné karoserie 

a slovo crossover (přeběhlík) pak má vyjadřovat 

skutečnost, že tyto automobily jsou postave-

ny na podvozkových plošinách obyčejných 

„kombiků“. Například Audi Allroad Quatro je de 

facto Audi A6 s dokonalejším pohonem všech 

kol a měnitelnou světlostí podvozku. Mini SUV 

jsou rozměrově nejmenšími členy rodiny – pů-

vodně jde vlastně o malé offroady s rámovou 

konstrukcí podvozku (mj. Jepp Wrangler, Suzuki 

Samurai), kterým se později dostalo bratříčků 

s modernější samonosnou karoserií (mj. Suzuki 

Vitara, Toyota RAV4). 

Plusy

Plnokrevná SUV bez problému pojmou i ob-

jemnější náklad, jejich prostorná kabina a měkčí 

tlumení nabízejí pohodlí i na delších cestách až 

sedmičlenné posádce, a přitom ještě dokáží 

vléci obytný přívěs, člun či menší kajutovou pla-

chetnici, aniž by výrazně utrpěla dynamika jízdy. 

Jejich velká světlá výška umožňuje pohodlné 

nastupování a vystupování (nikoliv nepohodlné 

zanořování a vynořování, které absolvují řidiči 

luxusních, ale nízkých sedanů). Vyvýšený posaz 

nabízí řidiči dobrý výhled dopředu na dění 

na silnici a poskytuje možnost lépe předvídat 

nebezpečné situace a předcházet tak nehodám. 

To vše spolu s robustní konstrukcí vozu budí 

u řidiče i posádky pocit bezpečí. Přitom řízení 

vozu není o mnoho obtížnější, než ovládání 

jiných větších osobních automobilů. Pro tyto své 

přednosti jsou vozy SUV také oblíbené u žen 

– například v USA je každé druhé „esúvéčko“ 

řízeno něžnou ženskou ručkou. 

Přestože podstatná část v současnosti prodá-

vaných SUV jen výjimečně opustí asfalt, aby si 

vyjela do terénu, marketing prodeje úspěšně 

využívá jejich image „outdoorových“ vozidel. 

Minusy

Z robustní konstrukce (dost často stále ještě 

s rámovým podvozkem), velké hmotnosti 

a vysokého těžiště vozů SUV vyplývají některá 

bezpečnostní rizika. Vyšší těžiště výrazně zvyšu-

je pravděpodobnost převrácení vozu při náhlých 

úhybných manévrech, či při sjetí ze silnice a tedy 

i zranění řidiče či pasažérů. Z psychologické-

ho hlediska může být řidičův pocit, že se mu 

v robustním „tanku“ nemůže nic vážnějšího stát, 

paradoxně velmi nebezpečný, protože může 

snížit míru pozornosti věnované řízení. 

Dalším záporným rysem je vysoká spotřeba 

a tedy i produkce škodlivých emisí. Je to důsle-

dek vysoké hmotnosti, velkého odporu vzduchu 

při rychlejší jízdě a v neposlední řadě i vysokého 

valivého odporu stále často používaných terén-

ních pneumatik. Například jedno ze srovnání pu-

blikované v USA udává kombinovanou spotřebu 

benzinu u dvoutunového SUV 12,25 l/100 km, 

u dvoutunového minivanu 11,55 l/100 km, 

u 1,5tunového rodinného sedanu 8,73 l/100 km, 

přičemž jako protipól předkládá 3,73 l/100 km, 

kterých dosahuje hybridní skrblík Honda Insight. 

Cesta z města?

Bezpečnostní rizika plnokrevných SUV (přede-

vším větší míra ohrožení ostatních účastníků 

při kolizi) a nepříznivé dopady jejich provozu na 

životní prostředí byly také hlavními argumenty 

odpůrců těchto vozů. Výrobci samozřejmě 

reagovali – na přelomu tisíciletí začaly SUV 

dostávat moderní kompaktní a aerodynamič-

tější karoserie, čímž se snížila jejich hmotnost 

a spotřeba paliva. Především do aut určených 

pro evropský trh se začaly montovat mno-

hem úspornější dieselové motory. Chystá se 

i zavedení úsporných alternativ pohonu. Výrobci 

zapracovali také na jízdní stabilitě a některá 

z moderních plnokrevných SUV obdržela i vy-

soké certifikáty při crash testech. 

Cestu z města zpět do lůna přírody přesto SUV 

asi jen tak nenajdou. Bohužel pro ty, kterým 

mohutní, nablýskaní bumbrlíčci připadají na 

ulicích nepatřiční. A bohudík pro ty, kteří si 

jízdu v nich mohou dovolit a plnými doušky si ji 

užívají. 

my

Foto: ČTK

Nový Dodge Nitro SUV v Bruselu 2007 Představení SUV Mitsubishi Outlander v TokiuSUV Honda Ridgeline na autosalonu v Detroitu 2005

Rekordy ve sledovanosti:

Magickou hranici dvou milio-

nů diváků u obrazovek seriál 

Ordinace v růžové zahradě 

poprvé překročil 29. 12. 2005 

(2 016 000 diváků). 

Nejúspěšnější byl zatím 103. díl, 

uvedený 26. 10. 2006. Sledova-

ly ho plné 2 323 000 diváků. Od 

14. září 2006 ovšem neklesla 

sledovanost Ordinace ani jednou 

pod hranici dvou milionů diváků! 

V realitě českých televizí je to 

naprosto unikátní událost.

Natáčení 3. řady od 11. 7. 

2006–25. 11. 2006, 34 dílů.

Natáčení 4. řady od 11. 12. 

2006, právě probíhá 36 dílů.

Počet dosavadních účinkujících 

v Ordinaci: 424. 

Číslo ještě není konečné. Uvá-

díme počet účinkujících před 

zahájením natáčení 4. řady.

Počet dětí, které si v seriálu 

zahrály: 150, včetně komparzu.

Průměrná sledovanost kaž-

dého dílu od počátku vysílání: 

1 983 000 diváků starších 15 let 

(share 45, 32, rating 23,2).

Magická čísla 

Ordinace v růžové zahradě

Dekorace 

Seriál Letiště má jednu z nej-

větších domácích seriálových 

dekorací (3382 m2), kde kromě 

hangáru s funkčními sportovními 

letadly stojí i trup dopravního leta-

dla Boeing 737, letištní hala i bar.

Vybavení 

Vybavení pro dopravní letadlo 

bylo včetně sedadel dovezeno 

ze skladů německé společ-

nosti Lufthansa.

Animace 

Pro účely záběrů nad mraky 

modeluje 3D modely velkých 

dopravních letadel studio 

Tobogang. 

Klaustrofobie 

Při obsazování některých postav 

museli logicky herci odpovídat 

i na otázku, zda se bojí létání či 

zda netrpí klaustrofobií.

Výjimečné Letiště

Risk a emotivní příběh

„Tvůrci pochopitelně nikdy úplně 

přesně nevědí, co na diváka 

zabere,“ vysvětluje dramaturgy-

ně Ordinace v růžové zahradě 

Magdalena Turnovská. „Gyneko-

logická ordinace je jasný příslib, 

těžko naleznete emocionálnější 

prostředí. Muži kolem chodí po 

špičkách, ženy to tady důvěrně 

znají. Vnímáme to tak, že jde 

o prostředí plné nadějí, zázraků, 

ale i životních zklamání. Možná se 

nám vyplatil jistý risk. Dosud žád-

ný český seriálový tvůrce nenašel 

odvahu proniknout do tohoto 

intimního, emotivního a přitom tak 

dramatického prostředí a vyprá-

vět divákům příběhy, které se tu 

rodí. A řeknu vám jednu jedinou 

věc. Chcete-li vyniknout v tele-

vizním prostředí, musíte riskovat. 

Zajímavé prostředí, strhující příběh 

a hvězdné obsazení. Výborní sce-

náristé, kteří dovedou rozvinout 

emoce. Takové je naše tajemství. 

Jiná cesta za přízní diváka a tudíž 

i rekordní sledovaností seriálových 

příběhů není.“

Nejsledovanější
Ordinace v růžové zahradě – TV Nova

Nejdražší
Letiště – TV Prima

Prima sází na Letiště 

Televize Prima vsadila na atraktivitu 

prostředí. Nasadila Letiště. Hlavní 

ambicí seriálu je zaujmout tradiční 

„primetimeové“ publikum, navíc 

přitáhnout i divácké skupiny, které 

zatím o domácí seriálovou tvorbu 

nejeví zájem. Letiště stejně jako 

ostatní seriály sází na špičkové 

herce. Jeho výroba je ovšem 

nejdražší. Vyplatí se to? Podle 

reakcí producentů i diváků zřejmě 

ano. „Pochopte, že běžně se točí 

v dekoracích, které mají pouhé 

tři stěny,“ vysvětluje Petr Bílek ze 

společnosti FilmBrigade, který je 

spolu s Vratislavem Šlajerem jedním 

z producentů Letiště. „My jsme 

ovšem vytvořili reálné bytové kom-

plexy. Navíc u nás hraje originální 

letadlo, jehož vybavení jsme získali 

z německé Lufthansy. Ve studiu 

jsme vytvořili iluzi letištní haly i baru, 

natáčíme i v zahraničních desti-

nacích. Pro mne jako producenta 

to ovšem není až tak velký risk. 

Rozpočet musíme mít televizí 

schválený ještě před podep sáním 

smlouvy. Vše tedy máme jasné da-

leko dříve, než spustí první klapka. 

Jako producenti už pouze hlídáme, 

aby se iniciační náklady skutečně 

rozpočítaly do jednotlivých položek. 

Na rozjezd prací jsme měli dva mě-

síce. Zpočátku byl problém uhlídat 

rozpočet. S řadou věcí nepočítáte 

předem, potřebujete čas k tomu, 

aby si během natáčení vše doko-

nale sedlo. Je to jako v každé práci. 

Postupně pochopíte, v čem mohou 

být problémy, a zabráníte jim. A zdá 

se, že i diváci jsou spokojeni. Pro 

všechny, kteří se na realizaci Letiště 

podílejí, je to výborná informace.“

Alena Veselá

Foto: Dagmar Hájková
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Tehdejší premiér 
Štrougal poslal každému 
z hráčů spořitelní knížku 
s 50 000 Kč – za ně se 

tehdy dala koupit 
nová škodovka.

Šachy

SPORTSPORT

Tenis – hra, která člověka fascinuje už od 

roku 1874, kdy byla patentována. Český 

tým má letos možnost vrátit se zpět mezi 

světovou elitu bílého sportu, do světové 

skupiny Davisova poháru, odkud v roce 2005 

nešťastně sestoupil. Jedno je jisté, Češi mezi 

tenisovou špičku jistě patří.

Český triumf

Na Mikuláše, v sobotu 6. prosince 1980, začal 

v Praze kolem 19. hodiny večerní hustě padat 

sníh a metropole se za překvapivě krátkou dobu 

převlékla do slavnostního bílého šatu. Bylo to až 

neskutečně symbolické. V té chvíli totiž v holešo-

vické sportovní hale Panatta nevrátil přes síť Len-

dlův servis, takže po nervy drásající pětisetové 

bitvě dvojice Lendl–Šmíd porazila favorizovaný 

italský pár Panatta–Bertolucci, a definitivně tak 

srazila v té době slavnou tenisovou Squadru 

Azzuru do kolen. Československý tým převzal 

z rukou předsedy Mezinárodní tenisové federace 

Francouze Philippa Chatriera legendární mísu na 

salát a poprvé (a zatím naposledy) se stali Češi 

vítězem Davisova poháru. Ve finále byl česko-

slovenský tým už jednou, ale v r. 1975 prohrál 

ve Stockholmu s domácím Švédskem 2:3, když 

tehdy Hřebec a v rozhodujícím duelu ani Kodeš 

nedokázali porazit Borga.

Kde jsou ty miniatury?

Po pražském triumfu se čtveřice hráčů Lendl, 

Šmíd, Složil, Kodeš s trenérem Pavlem Kordou 

a nehrajícím kapitánem Antonínem Bolardtem 

shodli na tom, že pro konečný úspěch ale 

bylo vlastně nejdůležitější semifinálové vítězství 

v Argentině, kam náš tým odjížděl jako úplný 

outsider. Čekala jej bitva proti Vilasovi s Clerkem, 

kteří tehdy patřili do nejlepší pětice světového 

žebříčku. Když ovšem v klíčovém duelu Lendl 

poprvé v kariéře porazil „tichého básníka“ Vilase, 

bylo rozhodnuto. 

Na rozdíl od Argentiny byla klíčovým zápasem 

v Praze zcela jistě hned úvodní dvouhra Tomáš 

Šmíd–Adriano Panatta. Tomáš před utkáním 

strávil noc ve střešovické nemocnici, kde mu 

vypumpovali žaludek po otravě z jakéhosi jídla, 

měl teplotu a druhý den, pobledlý a vyčerpaný, 

mohl sníst pouze trochu suchých brambor. Teh-

dy ovšem platilo pravidlo, že nominovaný hráč 

nesmí být vyměněn, a tak Šmíd musel nastoupit. 

V bouřlivé atmosféře (v hale mezi 12 000 diváky 

– na tenisový svaz přišlo sto tisíc žádostí o lístky! 

– byly 2000 italských fanoušků) dosahovaly váš-

ně vrcholu. A to zejména když v poslední sadě 

pětisetového dramatu Šmíd doběhl při posled-

ním míčku Panattův kraťas a Italové reklamovali 

dvojdotek. Hlavní rozhodčí Angličan Hardwick 

tehdy ale míč uznal a v následující vřavě náš roz-

hodčí Bubeník marně do mikrofonu vykřikoval: 

„Silenzio prego, silenzio prego!“. Rozezlení Italo-

vé odešli do šaten, pokračovalo se až po hodné 

době, Lendl proti Barazzutimu získal druhý bod 

a následující den již zmíněná čtyřhra všechno 

rozhodla. Italové prohru neunesli, na slavnostní 

vyhlášení vítězů přišel jen jejich nehrající kapitán 

V. Crotta a náhradník Ocleppo. Tehdejší premiér 

Štrougal poslal každému z hráčů spořitelní kníž-

ku s 50 000 Kč (za ně se tehdy dala koupit nová 

škodovka). Svaz byl skromnější. Ten hráčům slíbil 

udělat malé kopie vítězného poháru, dodnes ji 

ale žádný z nich ani neviděl...

Tři mušketýři

Myšlenka sehrát mezinárodní týmové střetnutí 

mezi dvěma tehdy dominantními tenisovými 

zeměmi Velkou Británií a USA vznikla v roce 

1889 na Harvardské univerzitě. Jejím otcem byl 

Dwight Davis, jenž nejen vymyslel hrací schéma, 

ale také zakoupil putovní stříbrný pohár, dodnes 

známý jako „salátová mísa“. O rok později se 

v Bostonu uskutečnil první ročník, jenž Američa-

né vyhráli 3:0. Od roku 1904 se soutěž otevřela 

i dalším státům, mezi nimiž zajímavé místo 

zaujímala v letech 1907–1913 tzv. Australasie 

(společná reprezentace Austrálie a Nového Zé-

landu), která dokázala čtyřikrát vyhrát. Od konce 

první světové války až do roku 1973 znala soutěž 

jen tři vítěze: USA, Velkou Británii a Austrálii. 

Tuhle hegemonii přerušila pouze Francie, která 

triumfovala šestkrát po sobě v letech 1927–32 

a její reprezentanti „krokodýl“ René Lacoste (vítěz 

Wimbledonu 1925 a 28), „kouzelník z Lyonu“ 

Henri Couchet (vítěz Wimbledonu 1927 a 29) 

a „létající Bask“ Jean Borotra (vítěz Wibledo-

nu 1924 a 26) byli všeobecně nazýváni „třemi 

mušketýry“ a bezmezně obdivováni. Stejně jako 

ti Dumasovi ovšem i oni byli čtyři: doplňoval je 

Brugnon, jenž sice nastupoval „jen“ ve čtyřhře, 

ale hrál ji výtečně – vždyť ji také střídavě s někte-

rým ze jmenované trojice ve Wimbledonu vyhrál 

pětkrát!

Hopmanova éra a ti další

Po smrti D. Davise v roce 1945 byla tato meziná-

rodní tenisová soutěž přejmenována podle jejího 

zakladatele na Davis cup. V novém poválečném 

období přišla tzv. Hopmanova éra, kdy Austrálie 

pod jeho kapitánským vedením prošla dvaadva-

cetkrát do finále, z nichž 15 vyhrála. Její nadvládu 

(společně s USA a Velkou Británií) ukončil až rok 

1974, kdy se na trůnu začaly objevovat i další 

země. Od roku 1981 byla utvořena tzv. světová 

16členná skupina (hraje se systémem play-off, 

celkový vítěz tedy musí porazit čtyři soupeře) a tři 

regionální zóny (americká, evroafrická a asij-

sko-oceánská), jež jsou vnitřně rozděleny do 

čtyř úrovní. Nejdéle se ve světové skupině bez 

sestupu udržela naše reprezentace, ale i ji v roce 

2005 sestup postihl. Letos se však opět mezi 

elitu vrátila. Bohužel již v prvním kole jí připadl 

těžký soupeř - USA v nejsilnějším složení Andy 

Roddick, James Blake a debloví specialisté bratři 

Mike a Bob Bryanovi. Ani antukový povrch naše-

mu týmu ve složení Tomáš Berdych, Ivo Minář 

a deblisté Lukáš Dlouhý a Pavel Vízner nepomo-

hl a naše reprezentace prohrála 1:4. Znamená 

to, že tým USA postoupil a naši budou hrát ba-

ráž o udržení ve světové skupině proti některému 

z vítězů zmíněných úrovní regionálních zón, 

o němž rozhodne los.

Ivan Veselý

Nejúspěšnější dvanáctka

V celé historii Davis cupu triumfovalo jen 

12 zemí. Je mezi nimi i Jihoafrická republi-

ka, která ovšem v roce 1974 vyhrála finále 

proti Indii bez boje – soupeř totiž na protest 

proti apartheidu v JAR odmítl nastoupit. 

Počet vítězství: 1. USA 31, 2. Austrálie 28 

(z toho 4x jako tzv. Australasie společně 

s Novým Zélandem), 3.–4. Francie a Velká 

Británie 9, 5. Švédsko 7, 6. Německo 3, 

7.–8. Španělsko a Rusko 2, 9.–12. ČSSR, 

Itálie, Chorvatsko a JAR 1.

Extraliga v polovině

Soutěž je téměř v polovině, z jedenácti kol je odehráno šest plus přede-

hrávky některých utkání z dalších kol. V čele je favorit Rapid Pardubice, 

který zvítězil jako jediný ve všech utkáních. Je to tým, který je nejen silný 

hráčsky, ale je to i parta dobrých kamarádů. Pokud se nic nestane, pak je 

na cestě k titulu nic nezastaví. Druhé místo patří Abortech Ostrava, který 

prohrál pouze jednou. Třetí je s odstupem Novoborský ŠK. Tým, který 

byl svou hvězdnou sestavou předurčen k boji o titul, se nakonec bude 

muset spokojit s daleko skromnějším umístěním. Čtvrtá je Mahrla Praha 

a pátý Frýdek Místek. Pro tyto týmy je to slušné umístění, i když Mahrla 

mířila výše. Šestý je Valoz Grygov, sedmý TŽ Třinec. Osmá Záluda Turnov 

je prvním týmem se zápornou bilancí. A na dalších místech se již bojuje 

o udržení. Týmy na devátém a desátém místě – Zlín a Plzeň – mají po čty-

řech bodech. O bod méně má předposlední Brno. Poslední je bez bodu 

Vyšehrad. Tým, který jako jediný v celé historii soutěže nikdy nesestoupil, 

je na nejlepší cestě okusit i nižší soutěže. 

Hráči Vyšehradu si mohou naříkat na nepřízeň osudu a absenci štěstí. 

Jejich zápasy se ale těší obrovskému zájmu diváků i proto, že bez 

výjimky každý hráč týmu je charismatickou osobností s vytříbeným 

jazykem a encyklopedickými znalostmi v mnoha oblastech. Vyšehraďáci 

jsou vždy perfektně oblečeni a jsou to i jinak velmi přitažliví lidé. Není 

divu, že mezi návštěvníky jejich klání mocně převažují příslušnice něžné-

ho pohlaví. Ale je zde ještě pět kol a stát se může cokoli.

Dnešní úloha je z partie Spasskij – Tal z roku 1979. Černý na tahu využil 

aktivitu svých figur k rozhodujícímu útoku. Najdete správné pokračování?

Řešení z minulého čísla: Oleg Romanišin se se soupeřem opravdu „ne-

páral“. Zahrál prosté 1. Dxh5! – a je konec. Po 1. ... Dxh5 má sice černý 

chvilku dámu navíc – ale opravdu jen chvilku. Po 2. Jf6+ ji vrátí a končí. 

Úloha byla lehoučká i proto, že na konci roku již mnohým chybějí síly, 

a také proto aby si i slabší hráči vychutnali radost z vyřešené úlohy. 

Miloslav Netušil,

 mistr FIDE

Český tenis 
patří mezi elitu

Sport pro všechny

Český tenisový svaz registruje ve svých od-

dílech téměř 25 000 hráčů a hráček, další 

desítky tisíc lidí však hrají tenis mimo oddíly 

vyloženě rekreačně, protože tenis je sport pro 

všechny věkové kategorie a hrát se dá až do 

vysokého seniorského věku. Protože zájem 

o něj neutuchá a naopak roste, roste i počet 

kurtů, kterým dnes nechybí kvalitní zázemí 

(šatny, sprchy, sauna, servisní služby: např. 

výplety raket, občerstvení, někde dokonce 

i obchod s tenisovým zbožím). Provozová-

ní hal (těch komerčních je jen v Praze vedle 

stovky oddílových na padesát) a kurtů může 

být úspěšnou podnikatelskou činností. Cena 

hodinového pronájmu se různí podle místa 

i kvality sportoviště (v průměru asi 300 Kč, 

platí se za kurt, nikoliv za počet hráčů). Rake-

ta velmi slušné kvality přijde asi na 3000 Kč, 

špičkové rakety od 7000 Kč výše. Pokud 

byste chtěli, aby se tenisu věnovalo i vaše 

dítě, měli byste je už v šesti letech zavést 

do některého klubu s tenisovou přípravkou 

a profesionálním trenérem (za jeho šesti-

měsíční práci od dubna do září zaplatíte, 

opět s jistým rozmezím, kolem 2500 Kč).
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Řešení

Obdélníky složené ze dvou čtverců jsou: mn, ij, ef, ab, 

no, jk, fg, bc, op, kl, gh, cd, mi, nj, ok, pl, ie, jf, kg, lh, 

ea, fb, gc, hd – dohromady 24. 

Obdélníky složené ze čtyř čtverců jsou: mnop, ijkl, efgh, 

abcd, miea, njfb okgc, plhd – dohromady 8. 

Obdélníky složené ze šesti čtverců jsou: mnoijk, ijkefg, 

efgabc, nopjkl, jklfgh, mienjf, njfokg, okgplh, ieajfb, 

jfbkgc, kgclhd – dohromady 12. 

Obdélníky složené z osmi čtverců jsou: mnopijkl, 

ijklefgh, mieanjfb, njfbokgc, okgcplhd – dohromady 6. 

Obdélníky složené z dvanácti různých čtverců jsou: 

mnopijklefgh, ijklefghabcd, mieanjfbokgc, njfbokgcplhd 

– dohromady 4. 

Celkem 54 obdélníků.

Obdélníky:

Geometrická úloha: Sportovci u stolu:

Karel hraje tenis, Ivana cvičí jógu, Zdeněk hraje golf 

a Jarmila stolní tenis.

Boty a ponožky:

Bylo třeba vzít čtyři boty a tři ponožky. 

I když vezme mezi prvními třemi botami každou 

z jiného páru, bude čtvrtá bota určitě tvořit pár 

s nějakou již vybranou botou. Jestliže ponožky byly jen 

ze dvou druhů, bylo třeba vzít jen tři ponožky.

SPORTOVCI U STOLU

OBDÉLNÍKY

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.

BOTY A PONOŽKY
Časně ráno měl Pavel odcestovat. Večer si nepřipravil věci, takže 

ráno si šel pro boty i pro ponožky do pokoje, kde spala sestra. 

Nechtěl ji vzbudit, proto nerozsvítil. Měl tam však tři páry bot 

různého tvaru a dvanáct ponožek šedých a hnědých. Boty ani po-

nožky nebyly uloženy v párech, ale byly rozházené. Jaký nejmenší 

počet bot a ponožek musel vybrat, aby mezi nimi byl určitě pár 

bot téhož tvaru a pár ponožek téže barvy?

Kolik obdélníků je nakreslených 

na obrázku?

Zapište pomocí písmen 

v malých čtverečcích.

Karel, Ivana, Zdeněk a Jarmila sedí u jednoho stolu. Všichni pěstují 

nějaký sport a my o nich víme, že

... Karel sedí proti osobě, která cvičí jógu.

... Ivana sedí po pravé straně toho, kdo hraje stolní tenis.

... Jarmila sedí proti Zdeňkovi.

... Osoba hrající golf sedí po levé straně toho, kdo hraje tenis.

... Po pravé straně Zdeňka sedí muž.

Přijdete na to, kdo z nich pěstuje jaký sport?

GEOMETRICKÁ ÚLOHA

Rozdělte útvar na 

obrázku na dvě 

stejné části.

Řešení z minulého čísla:

Měsíc utekl jako voda a jsou zde opět dvě úlohy. Jedna lehčí a ta druhá – jak jinak – těžší. Hlasy volající 

po tom, aby sudoku pokrylo několik stran našeho časopisu zatím zůstanou nevyslyšeny. Zatím...

Alena Netušilová

Pro náročné luštiteleLehčí úloha

Připravuje: Lucie Fabigová

Tajenkou lednového čísla našeho časopisu byl citát: Vložená energie, vytrvalost a čestné jednání přinesou dlouhodobou hodnotu a to 

i v podnikání. Výhercům za správné vyluštění a úspěch ve slosování patří naše gratulace a knižní novinky od nakladatelství Managment Press. Paní 

Marcela Horáčková – Management partnerství s dodavateli; pan Roman Jelínek – Rozhodni a panuj a paní Věra Pojmanová – Alignment systémové 

vyladění organizace. Všem čtenářům přinášíme možnost zpestřit si dlouhé zimní večery při odhalování nové tajenky: Móda musí být nejen použitelná ..., 

jejíž znění zasílejte do 28. února 2007 na adresu: Komora.cz, Freyova 27, 190 00 Praha 9 a zapojte se tak do soutěže o hodnotné knižní publikace.

Naše gratulace za zdárné vyluštění obou lednových sudoku míří společně s knižními novinkami od Grady jako 

odměna za úspěch při řešení tohoto oblíbeného číselného rébusu a zároveň i vyluštění křížovky do Ústí nad Labem panu 

Antonínu Filiráškovi, který se může těšit na knihy Zvonařství a Listnaté dřeviny na zahradě. Řešení z tohoto čísla zasílejte 

do 28. února na adresu Komora.cz, Freyova 27, 190 00 Praha 9. Výherce opět odměníme.
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Technické parametry pro inzerenty

časopisu Komora.cz

Časopis je tištěn čtyřbarevným rotačním ofsetem s vazbou V2 ß Vnitřní 

strany jsou tištěny na papír LWC 80 g/m2 ß Obálka je tištěna na křídovém 

lesklém papíru 135 g/m2 ß Velikost dokumentu je 210x297 mm 

(čistá A4) ß Zrcadlo sazby pro celostrany je 189x285 mm.

Podklady pro inzerci přijímáme pouze v elektronické podobě podle uvede-

ných specifikací.

Data pro CTP přijímáme ve formátu kompozitního tiskového PDF. Inzeráty 

musejí být jednostránkové, ve správné velikosti, umístěné na střed, s ořezo-

vými značkami a 5 mm spady po všech stranách. K datům je nutné dodat 

nátisk se schválenou barevností. Inzeráty zalomené na zrcadlo doporučuje-

me v zájmu přehlednosti ohraničit půlbodovým rámečkem.

Ceník a technické specifikace 
pro inzerenty časopisu Komora.cz

Komora.cz, časopis o podnikání a pro podnikatele • Vydává: Hospodářská komora České republiky • Redakce: Freyova 27, 190 00 Praha 9, tel: 296 646 606, www.komora.cz • Šéfredaktorka: 

Mgr. Ilona Sánchezová, tel.: 296 646 606, 724 613 963, e-mail: sanchezova@komora.cz • Redaktoři: Ing. Dana Rybáková, rybakova@komora.cz, tel.: 296 646 547, Bc. Táňa Švrčková, 

svrckova@komora.cz, Bětka Plívová, plivovaA@komora.cz, tel.: 296 646 030, Bc. Aleš Kosina, kosina@komora.cz a externí dopisovatelé • Inzerce: Michaela Červinková, cervinkova@komora.cz, 
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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, Michaela Červinková, 

telefon: 296 646 578, 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 %!

březen

redakční uzávěrka 9. 2.

expedice 20. 3.

duben

redakční uzávěrka 9. 3.

expedice 17. 4.

květen

redakční uzávěrka 10. 4.

expedice 15. 5.

červen

redakční uzávěrka 11. 5.

expedice 19. 6.

červenec–srpen

redakční uzávěrka 28. 6.

expedice 7. 8.

září

redakční uzávěrka 10. 8.

expedice 18. 9.

říjen

redakční uzávěrka 10. 9.

expedice 16. 10.

listopad

redakční uzávěrka 10. 10.

expedice 20. 11.

prosinec

redakční uzávěrka 9. 11.

expedice 18. 12.

HARMONOGRAM

VYDÁNÍ – 2007

• Vychází 12x ročně

• Náklad 20 000 výtisků

•  Cílená distribuce všem členům HK ČR

•  Prestižní PR články

• Možnost vkládání příloh

• Možnost prezentace firmy

POZOR NA PODVODNÉ INZERÁTY!
ŠTIKY ČESKÉHO BYZNYSU
VÍNO JAKO INVESTICE

01

Komora.cz
Měsíčník Hospodářské 
komory České republiky
35 Kč ve volném prodeji 
číslo 01 / ročník 7  
leden 2006

Jsem silný, 
můžu všechno?

cz

O vztazích velkých firem s menšími dodavateli

CHCETE SE SOUDIT V EU?
HRDINOVÉ BÍLÝCH OLYMPIÁD
UVNITŘ SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA JARMARK

02

Komora.cz
Měsíčník Hospodářské 
komory České republiky
35 Kč ve volném prodeji 
číslo 02 / ročník 7  
únor 2006

Je vzdělání 
cestou k úspěchu?

cz

Diskuze nad otázkami nejen odborného vzdělávání

VÍTEJTE V SUPERBYTĚ
BILL GATES ANEB MILIARDÁŘEM V 31 LETECH
FORMULE 1: KAŽDÁ ZMĚNA JE K LEPŠÍMU

03

Komora.cz
Měsíčník Hospodářské 
komory České republiky
35 Kč ve volném prodeji 
číslo 03 / ročník 7  
březen 2006

Jak snížit administrativní
zátěž podnikatelům

cz

Podnikatel ať podniká, úředník ať úřaduje

DAŇOVÉ RÁJE, JAK JE NEZNÁTE!
SOUD, KTERÝ ŘEŠÍ SPORY O DOMÉNY EU
INFORMAČNÍ MÍSTA JIŽ TŘETÍM ROKEM

05

Komora.cz
Měsíčník Hospodářské 
komory České republiky
35 Kč ve volném prodeji 
číslo 05 / ročník 7  
květen 2006

Je v Česku obtížné
podnikat eticky?

cz

Vývoj podnikatelského prostředí si vyžádal rozvířit diskuzi

cz

Bojujte proti spamu a chraňte své osobní údaje!

Spam: 
otrava a tekoucí nervy

ZÁKONÍK PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ

RICHARD BRANSON - BYZNYS PO ANGLICKU
JAK SE ŽIJE RYBÁM V ČESKU

Komora.cz

Měsíčník Hospodářské 

komory České republiky

35 Kč ve volném prodeji 

číslo 07-08 / ročník 7  

červenec-srpen 2006

07-08

titulka_v2.indd   1 7.8.2006   13:00:04

PŘILÁKEJME DO VLASTI VÍCE TURISTŮ
POZLACOVAČSTVÍ JAKO OPOMÍJENÉ ŘEMESLO
KDYŽ SE ŘEKNE ČESKÁ KNIHA

04

Komora.cz
Měsíčník Hospodářské 
komory České republiky
35 Kč ve volném prodeji 
číslo 04 / ročník 7  
duben 2006

Institut trhu práce chce 
řešit nezaměstnanost

cz

Konkurenční výhodou: kvalitní a vzdělaná pracovní síla

cz

DRAHÉ ÚSPORY ENERGIE JSOU MÝTUS

ALFRED HEINEKEN A JEHO ZELENÉ LÁHVE
GOLF – SPORT S KOŘENY GENTLEMANŮ

Komora.cz

Měsíčník Hospodářské 

komory České republiky

35 Kč ve volném prodeji 

číslo 09 / ročník 7  

září 2006

Export je motorem 
úspěšného podnikání
Hospodářská komora otevřela obchodní kanceláře v Ostravě, Praze a Soulu
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cz

ROZHODČÍ ŘÍZENÍ ONLINE
LAKŠMÍ MITTAL – SVĚT ZE ŽELEZA A OCELI

UNIKÁTNÍ KNOFLÍKY Z JABLONCE

Komora.cz

Měsíčník Hospodářské 

komory České republiky

35 Kč ve volném prodeji 

číslo 10 / ročník 7  

říjen 2006

Institut trhu práce
Jak dostatečně zajistit a zvýšit účinnost 

veřejných služeb zaměstnanosti?
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cz

NEBOJTE SE MÝTNÉHO!

JAK SPRÁVNĚ ZADÁVAT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

JAN SAUDEK V PROJEKTU MEDELA 2007

Komora.cz

Měsíčník Hospodářské 

komory České republiky

35 Kč ve volném prodeji 

číslo 11 / ročník 7  

listopad 2006

Stop Zákoníku práce!
Měl přinést zvýšení jistot a ochrany zaměstnanců, ale 

zůstává nevyhovující, zastaralou a neliberální normou.
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cz

MÉNĚ KOMOR, VÍCE ČLENŮ

DODRŽUJETE SPRÁVNĚ AUTORSKÁ PRÁVA?

DARIA KLIMENTOVÁ JE NA JEVIŠTI KRÁLOVNOU 

Komora.cz

Měsíčník Hospodářské 

komory České republiky

35 Kč ve volném prodeji 

číslo 12 / ročník 7  

prosinec 2006

Minimální mzda
Chrání před chudobou, nebo likviduje malé a střední 

podnikatele? A odpovídá její růst produktivitě práce?

12

15 minut práce 2 hodiny práce 10 hodin práce

5 minut práce přesčasová práce den práce

titulka_v8.indd   1 12/12/06   11:41:04 AM

cz

S PETEREM BROWNEM O PRÁVU A PODNIKÁNÍ V USA

NĚMCI V ČELE EU: SPOLEČNĚ EVROPA USPĚJE
OBOROVÁ PŘÍRUČKA: OCHRANA SPOTŘEBITELE

Komora.cz

Měsíčník Hospodářské 

komory České republiky

35 Kč ve volném prodeji 

číslo 1 / ročník 8  

leden 2007

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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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
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