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Rozhodčí soud

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 Rozhodčí soud). Rozhodčí soud byl založen v roce 

1949 a od svého založení vydal přes 10 000 rozhodčích nálezů. 

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 

prováděním konkurzu nebo vyrovnání). Touto cestou lze řešit, kromě 

sporů ze smluv uzavřených podle obchodního a občanského 

zákoníku, také majetkové 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 jen 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 136 státech světa. 

Široký výběr rozhodců. Na listině rozhodců Rozhodčího soudu je 

zapsáno na 270 rozhodců českých i zahraničních.

Rozumné náklady na vedení sporu. Poplatek za rozhodčí řízení 

u vnitrostátních sporů činí 3 % z hodnoty sporu, nejnižší částka 

je 7000 Kč a nejvyšší částka 1 mil. Kč. Vnitrostátními spory se 

přitom rozumí i takové, v nichž jsou stranami organizační složky 

zahraničních osob nebo pobočky zahraničních bank na území 

ČR, pokud jsou zapsané v obchodním 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 zahraničních arbitrážních soudů, můžete 

zaplatit až pětinásobek. 

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 jsou upraveny 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 Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře 

České republiky podle jeho Řádu třemi rozhodci ustanovenými podle 

tohoto Řádu. Pozn.: Nebo – je-li zájem o skutečně rychlý průběh 
řízení – jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího 
soudu. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim 

v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.

ROZHODČÍ SOUD JE TU PRO VÁS

Veškeré potřebné dokumenty lze nalézt na internetu: 

www.soud.cz, www.rozhodcisoud.org.

Další informační materiály jsou k dispozici stranám, ale i ostatním 

zájemcům v sídle soudu, Dlouhá 13, Praha 1, v jazyce českém, 

ruském, anglickém: německém a francouzském.

Telefonní spojení: +420 222 333 340, 222 333 345, 

fax: +420 222 333 341, e-mail: praha@soud.cz.

při Hospodářské komoře České republiky
a Agrární komoře České republiky

PROČ ČTU KOMORU
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 Vážení a milí čtenáři,

nehodlají po skončení své profesní dráhy 

pouze vysedávat na lavičkách v parku. 

Řada z nich začíná další veskrze aktivní 

část svého života, ve které se může pokusit 

prožít mnohé z toho, co jim bylo předtím 

nedostupné. Tím se oblast aktivního prožití 

stáří stává zajímavou i pro podnikání, rozvíjí 

se nové obory činnosti i marketingové pří-

stupy. I o tom se dočtete v článcích na téma 

seniorbyznys na straně 20.

Tak jako většina dokumentů či dopisů končí 

podpisem (doporučuji přečíst si článek na 

straně 42), i já připojuji ten svůj. Podpis je 

jedna z nejvíce vypovídajících vizitek každé-

ho člověka. Charakterizuje jeho osobnost 

i momentální rozpoložení v okamžiku jeho 

vytváření. Ve chvíli, kdy tak činím, se cítím 

velmi uvolněně a příjemně a doufám, že 

se tak budete cítit při čtení listopadového 

vydání časopisu Komora.cz i vy.

Ing. Petr Karásek, MBA

Výkonný ředitel Jablonex Group

v tomto čísle časopisu Komora.cz najdete 

na straně 45 další pokračování informací 

o daňové reformě. Při čtení jednotlivých 

paragrafů, odstavců a bodů stále více nabý-

vám pocitu, že reforma jde správným smě-

rem. Bohužel ale stále klikatějšími a složitěj-

šími cestičkami, které občas dosažení i toho 

nejlépe míněného cíle vykoupí nesmírným 

úsilím při zdolávání dlouhé řady drobných 

nástrah a překážek.

Podnikání lze někdy také přirovnat ke spor-

tovnímu zápolení. Ani šampióni ve sportu se 

ale občas nevyhnou porážce. Kdyby však 

po každém prohraném utkání následovala 

likvidace sportovců, asi by brzy bylo po 

sportu jako takovém. Obdobně i v podnikání 

je třeba umožnit čestně prohrát nevydařený 

zápas. Tak, aby vítězové dostali to, co jim 

náleží, ale poražený přežil a mohl znovu 

začít trénovat a pokoušet se o úspěch 

v dalším utkání. O tom hovoří články týkající 

se nově připravovaného insolvenčního záko-

na na straně 12.

Když už jsem použil příměr ke sportu, 

zůstanu u něj. Málokdo se pozastavuje nad 

tím, že vrcholoví sportovci po skončení své 

sportovní dráhy v řadě případů nastupují 

dráhu jinou. Trenérskou, dráhu sportovního 

funkcionáře či pedagoga, nebo pracovní 

v jiném oboru. Nikdo neposílá třeba hokejis-

ty či fotbalisty na prahu čtyřicítky, pokud jim 

zdraví slouží, do nemocnic či do ústavů pro 

vysloužilé sportovce. A tudíž nemůže být 

překvapením, že i lidé činní v jiných oborech 
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Tlak na růst 
mezd bude 
poměrně silný
Hospodářská komora ČR podnikla 
v říjnu bleskový průzkum mezi 
největšími tuzemskými firmami. 
Oslovila subjekty ze seznamu 
CZECH TOP 100 a zjišťovala, 
zda a s jakým nárůstem počtu 
pracovníků a zvyšováním mezd 
počítají v příštím roce. 

Výsledky ankety nijak výrazně nepřekvapily: fir-

my v příštím roce budou přijímat nové zaměst-

nance a mzdy porostou. Situace v zemi, kde 

ekonomika roste, firmy se rozvíjej a kvalifikova-

né síly zoufale chybějejí, zcela předvídatelná.

Ani nábory, ani propouštění

Zvyšování mezd není podmíněno pouze 

dosaženými hospodářskými výsledky, ale 

stále více snahou přilákat další pracovní síly 

a nezaostat tak za konkurencí.  Pouze asi 

čtvrtina respondentů hodlá stabilizovat počty 

svých pracovníků a nepočítá s žádným vý-

razným náborem ani propouštěním. Snižovat 

se budou počty zaměstnanců jen ojediněle 

v  některých výrobách. Tři čtvrtiny oslovených 

firem předpokládají nárůst pracovníků, větši-

nou do deseti procent.  Rozrůstat se budou 

například řady výrobních dělníků, manažerů, 

obchodníků. Tlak na růst mezd bude po-

měrně silný, nejen kvůli situaci na trhu práce, 

ale také díky předpokládané inflaci a růstu 

produktivity práce. Očekávání vývoje souvisí 

i s přijímáním nových pracovníků, kdy situace 

na trhu práce bude nahrávat v mzdových 

podmínkách právě jim, ve své pozici žada-

tele o práci budou jistější, jejich požadavky 

řekněme smělejší. Dorovnáváním mezd si 

pak polepší i stávající zaměstnanci. Zaměst-

navatelé budou nuceni také více diferencovat 

růst mezd jednotlivých pracovních pozic. 

Nedostatek práceschopných a především 

práceochotných nezaměstnaných se dnes 

týká až na výjimky téměř všech oborů, jsou 

ovšem profese či kvalifikace mezi jinými žáda-

nější, a právě jejich zaměstnanci budou svými 

zaměstnavateli častěji motivováni k tomu, 

aby zůstali své firmě věrni. Tlak na růst mezd 

bude zaměstnavatele nutit uvažovat strate-

gičtěji, lépe si spočítat kolik komu přidat. 

Finance vše nevyřeší

Ani štědrá finanční motivace ovšem nedosta-

tek pracovníků nevyřeší. Obzvlášť stavební 

firmy a výrobní závody budou i nadále nuceny 

řešit tento problém importem pracovní síly 

z okolních zemí. Bez těchto zaměstnanců by 

dnes česká ekonomika rostla rozhodně po-

maleji. Z artiklu, který patřil ještě před několika 

málo lety k největším vábničkám zahraničních 

firem, tedy pracovní síly – poměrně levné 

a dostatečně kvalifikované – se stala vzácnost, 

kterou jsou firmy ochotny vyvažovat zlatem. 

A pokud ne zlatem, tak alespoň v průměru 

sedmiprocentním růstem platů v meziročním 

srovnání, který se bude výrazně lišit odvětví od 

odvětví a také pozici od pozice. 

Motivující provize

V anketě byl popsán také postup, který 

považuji za velmi sofistikovaný, mnohde pro-

věřený a pro mnohé další možná inspirativní. 

Jedná se o model, kdy je každý pracovník 

provizně vázán na obrat a na úspěch firmy, 

který do jisté míry závisí také na jeho schop-

nostech. V takovém pracovním prostoru 

očekávali respondenti ankety možný růst 

mezd v rozpětí od pěti do třiceti procent. 

Pokud platí, že pozitivní příklady táhnou, 

pak se možná napřesrok s tak šťastnými za-

městnanci i zaměstnavateli budeme setkávat 

v mnohem větší míře.

Jaromír Drábek,

prezident Hospodářské komory ČR

Tři čtvrtiny v anketě oslovených firem předpokládají nárůst 

počtu svých pracovníků, většinou přibližně do deseti procent 

SLOVO PREZIDENTA

Zaměstnavatelé bu-
dou nuceni také více 
diferencovat růst 
mezd jednotlivých 
pracovních pozic
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FITPRO – Český národní orgán pro usnadňování procedur meziná-

rodního obchodu při HK ČR pro vás připravil seminář O praktic-

kém provádění Intrastatu, který se bude konat dne 29. 11. 2007 

v budově Hospodářské komory ČR, Praha. Seminář je určený všem, 

kteří obchodují s ostatními členskými státy Evropské unie a mají po-

vinnost vykazovat údaje do Intrastatu nebo jim tato povinnost může 

vzniknout. Přednáší JUDr. Otakar Krátký, metodik Intrastatu České-

ho statistického úřadu, spoluautor vyhlášek o Intrastatu a příruček 

o jeho provádění. Kontaktní informace sramkova@komora.cz.

KOMORA POMÁHÁ

Komora zavedla například 

službu bezplatného vyhodno-

cení podnikatelského záměru, 

takzvaný dotační audit. Jeho 

cílem je pomocí ekonomických 

a dalších indikátorů určit, zda 

má projekt společně s žádostí 

o finanční podporu z Evropské 

unie šanci na úspěch.

Komora začala také spolupra-

covat s jihočeskými firmami 

a agenturami, které se zabývají 

poradenstvím při zpracová-

ní a řízení projektů a nabízejí 

členům JHK zvýhodněné služby. 

„Naším cílem při těchto služ-

bách je napomoci tomu, aby do 

Jihočeského kraje plynulo ma-

ximum financí z fondů Evropské 

unie,“ uvedl ředitel Úřadu JHK 

Jiří Stráský.

Dveře k evropským financím 

se otevřely českým podni-

katelům letos v březnu, kdy 

byly vyhlášeny první výzvy 

k předkládání žádostí o finanční 

podporu v rámci Operačního 

programu Podnikání a inovace 

(OPPI). „Tento operační pro-

gram je stěžejním programem, 

jehož prostřednictvím mohou 

žádat o finanční prostředky ze 

Strukturálních fondů Evropské 

unie podnikatelské subjekty. 

Proces předkládání žádostí se 

v letošním roce výrazně zjedno-

dušil, a to díky elektronickému 

předkládání žádostí prostřed-

nictvím aplikace e-Account. 

Tato aplikace umožňuje nejen 

podání žádosti o podporu, 

ale také průběžné sledování 

procesu řízení a aktuálního 

stavu hodnocení žádosti,“ řekla 

zástupkyně ředitele úřadu JHK 

Dana Feferlová. Připomněla, že 

v rámci Operačního programu 

Podnikání a inovace byly již 

vyhlášeny první výzvy programů 

ROZVOJ, INOVACE, EKOE-

NERGIE a ICT V PODNICÍCH. 

V současné době jsou ještě 

otevřeny programy MARKETING 

a POTENCIÁL. Dalšími progra-

my, které by měly být vyhlášeny 

v rámci třetí vlny OPPI, nejdříve 

však v prvním čtvrtletí roku 2008, 

jsou programy ŠKOLICÍ STŘE-

DISKA, NEMOVITOSTI, PATENT, 

ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY.

Dotační audit pomůže určit, zda 

má projekt šanci na úspěch

JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA (JHK) 

NABÍZÍ PODNIKŮM V REGIONU VÝZNAMNOU 

POMOC PŘI SNAHÁCH O ČERPÁNÍ DOTACÍ 

Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE.

Podpora 
na správném 
místě
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ RYTMUS VE 

SPOLUPRÁCI S HOSPODÁŘSKOU 

KOMOROU ČR A ČESKOU UNIÍ PRO 

PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ OPĚT 

PŘIPRAVUJE PRO ZAMĚSTNAVATELSKÉ 

FIRMY SEMINÁŘE NA TÉMA 

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM 

V OBLASTI ZAMĚSTNÁVÁNÍ.

Cílem tohoto bezplatného školení je představit možnosti, způsoby 

a výhody propojení komerční činnosti firem s odpovědným chováním 

v oblasti zaměstnávání lidí znevýhodněných na otevřeném trhu práce. 

První cyklus těchto seminářů proběhl úspěšně v roce 2006, další, 

doplněný o nové poznatky a trendy v této oblasti, proběhne v druhé 

polovině ledna 2008 především pro firmy v kraji Středočeském a Praze, 

v kraji Libereckém, Ústeckém a Pardubickém. Semináře, vedené 

zkušenými lektory z Hospodářské komory, České unie pro podporované 

zaměstnávání a o.s. Rytmus, jsou určeny pro vedení firem a jejich 

management lidských zdrojů. Účastníci získají informace nejen o konceptu 

společenské odpovědnosti firem, ale také se dozvědí o možnostech 

a výhodách zaměstnávání lidí se zdravotním postižením a seznámí se 

s praktickými poznatky dlouhodobých zaměstnavatelů těchto osob.

Stejná šance

Zaměstnavatelům osob znevýhodněných na otevřeném trhu práce je 

určena také soutěž Stejná šance – Zaměstnavatel 2008, jejíž – už třetí 

– ročník bude vyhlášen v únoru 2008, její regionální kola proběhnou 

v dubnu 2008 rovněž především v Praze a v kraji Středočeském, 

Libereckém, Ústeckém a Pardubickém. Soutěž bude určena pro firmy, 

které na běžném pracovišti zaměstnávají v pracovněprávním vztahu 

sociálně či zdravotně znevýhodněného člověka, přičemž základní 

podmínkou nominace do soutěže je zaměstnání mimo chráněné 

prostředí (tedy ani ve firmě s více než 50% zaměstnanců s postižením). 

Cílem této soutěže je podpořit podniky, které zaměstnávají osoby 

s postižením, poskytnout jim veřejné uznání a prostřednictvím 

příkladů jejich dobré praxe motivovat ostatní firmy, aby znevýhodněné 

osoby zaměstnávaly. Semináře i soutěž se uskuteční v rámci 

projektu Evropské iniciativy Equal realizovaného o.s. Rytmus 

a spolufinancovaného Evropským sociálním fondem EU a státním 

rozpočtem České republiky. 

Termíny a místa konání seminářů budou ještě upřesněny, podrobnější 

informace k seminářům i k možnostem nominovat do soutěže Stejná šance 

– Zaměstnavatel 2008 na www.rytmus.org nebo na www.stejnasance.cz.

Mediální partner: KOMORA.CZ

Komora pomůže 
firmám zhodnotit 
jejich žádost 
o dotace
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Akciová společnost ČEPS je provozovatelem přenosové
soustavy České republiky. ČEPS přenosovou soustavu řídí
a rozvíjí jako součást evropské elektrizační sítě. Čeps zajišťuje
všem účastníkům trhu s elektřinou rovné a transparentní
podmínky pro přístup k přenosové soustavě. 

Elektrárenská 774/2

101 52 Praha 10

tel.: +420 211 044 111

fax: +420 211 044 568

e-mail: ceps@ceps.cz

www.ceps.cz
B E Z P E Č N Ý  A  S P O L E H L I V Ý  PA R T N E R
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AKTUALITY

Hektický život manažerů a podnikatelů 

s sebou přináší smrtící rizika. Stres, 

špatná životospráva, nedostatek pohy-

bu. Následek: nemoci cév a srdce, na 

které jen v ČR umírá pět tisíc lidí měsíč-

ně. Není nutné být mezi nimi.

„Lázně, které se specializují na léčbu kardio-

vaskulárních chorob, nabízejí dnes pro pod-

nikatele zajímavá řešení, pobyty a procedury,“ 

říká MUDr. Jiří Leisser lázní z Teplice nad 

Bečvou, jediných moravských lázní zaměře-

ných právě na srdce a cévní choroby. 

Lázně pro manažery

Pobyty určené manažerům vycházejí 

z vyhodnocení celkové anamnézy pacienta, 

z vyšetření zátěžovým testem a echokardio-

grafií, z biochemického vyšetření krve a moči 

a nezbytného vyšetření hladiny homocystei-

nu. A pak už následují jen příjemné relaxační 

procedury. „Manažerům doporučujeme 

uhličité koupele a zábaly, klasické masáže, 

celotělové vířivé lázně, kyslíkovou terapii a ba-

zén. Důležité jsou konzultace s odborným 

lékařem, nutriční terapeut doporučí vhodnou 

stravu,“ dodává MUDr. J. Leisser.     id

Proměny Evropy 2008

JEDNOSTRANNOST A IZOLOVANÉ VIDĚNÍ VE STÁLE SLOŽITĚJŠÍM SVĚTĚ 

MOHOU ZNEHODNOTIT VÝSLEDKY I TOHO NEJPOCTIVĚJŠÍHO SNAŽENÍ. 

SOUČASNÝ GLOBÁLNÍ SVĚT PROTO STÁLE NALÉHAVĚJI VYŽADUJE 

SYNERGICKÁ ŘEŠENÍ V OBLASTECH PODNIKÁNÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, POLITIKY 

A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI. TOUTO PROBLEMATIKOU SE BUDE 

ZABÝVAT 2. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PROMĚNY EVROPY 2008, 

ORGANIZOVANÁ DTO CZ, S.R.O A PARTNERY POD ZÁŠTITOU PŘEDSEDY 

VLÁDY ČR V DUBNU PŘÍŠTÍHO ROKU V 2008 V PRAZE.

Odpovědnost a etika

Novinkou ročníku 2008 bude nejen zmi-

ňované společensky odpovědné chování 

podniků, ale také odpovědné chování 

veřejných a vzdělávacích organizací, včetně 

státu a všech jeho výkonných složek a insti-

tucí, navíc také dodržování etických pravidel 

a přístupů. Konference zaměří pozornost na 

to, co je pro podnikatelský úspěch rozhodu-

jící a podstatné - například rychlá aplikace 

poznatků vědy a výzkumu do praxe. Zrovna 

zde naše republika zatím mírně pokulhává za 

standardem vyspělých států.

Hledání pozitivních příkladů

V současné etapě přípravy této mezinárodní 

konference jsou vybírány oblasti a zkušenos-

ti, které by reagovaly na dovolávání se stále 

většího množství pozitivních příkladů z pod-

nikové praxe, zapojení výzkumu, adaptace 

vzdělávání, politické podpory. Nelze opo-

menout ani u nás stále častěji se prosazující 

fenomén multikulturní spolupráce v podobě 

exekutivy složené nejen ze zástupců pochá-

zejících z Evropy, Spojených států, ale už 

také z Asie. Obchodní a kooperační vazby 

napříč zeměkoulí nejsou ničím výjimečným, 

přesto mnohdy a v mnohém stále dokáží 

překvapit - a to jak z hlediska přístupu, tak 

hlavně z hlediska rozdílné mentality v jednání 

i vzájemného chápání.

Na prahu dalších změn a kroků

První ročník této konference potvrdil, že 

naznačený směr z hlediska vývoje řízení 

je správný, a s největší pravděpodobností 

stojíme na prahu dalších možných změn 

a zásadních kroků. Podpora znalostí a rychlá 

diseminace všech poznatků může být opěto-

vána stejně rychlou snahou zavedení a další-

ho zlepšení přímo v podnikové praxi. Panuje 

zde bohatá tradice, existují dílčí zkušenosti, 

jsou jasné rozhodující pilíře současného 

úspěchu podnikového managementu a trvá 

zájem podnikatelské sféry o zavádění těchto 

změn i v sektoru malých a středních podniků.

Využijme tedy této šance a pojďme společně 

s našimi i zahraničními špičkovými mana-

žery, profesionály, akademiky, pedagogy 

a studenty prodiskutovat nejnovější praktické 

zkušenosti a nejaktuálnější trendy v oblastech 

podnikového řízení. Poznatků o tom, jak 

lépe a kvalitněji řídit naše podniky, veřejné 

instituce, školy a nakonec i sebe sama, totiž 

není ve stále se měnícím evropském prostoru 

nikdy dost 

Bližší informace na webových stránkách: 

www.neweurope.cz nebo na adrese:

DTO CZ, s.r.o., Mariánské nám. 480/5, 

709 28 Ostrava – Mariánské Hory

Tel. 595 620 145, 595 620 109

Informační servis pro podnikatele v celé 

zemi každý týden vyřídí stovky dotazů. 

Spektrum požadavků na poskytnutí 

informací je široké – od drobných živností 

až po relativně velké investiční projekty. 

Pracovníci InMP zaznamenávají stále více 

dotazů na podnikání v oblasti obnovitelných 

zdrojů. Energetika, ekologická likvidace 

odpadů, podpora ekologického provozu 

podniků, to jsou nejčastější témata 

z poslední doby. Ovšem vysoký podíl 

vyřízených žádostí stále tvoří tradiční 

živnostenské obory.

Výstavba větrných elektráren

Ivan Podolák z Olomoucka dlouhou dobu 

působil v energetice. Letos se rozhodl začít 

podnikat v oblasti obnovitelných zdrojů, 

plánuje vystavět skupinu větrných elektráren. 

„Impulsem byl technologický vývoj. Přemýšlím 

o tom už léta, ale až teď mám pocit, že je šance 

dobré návratnosti. Dnešní větrné elektrárny 

mají mnohem větší výkon.“ Prostřednictvím 

elektronického formuláře na stránkách inmp.cz zadal 

Ivan Podolák strukturovaný dotaz. „Během týdne 

jsem obdržel několikastránkovou odpověď. Byla 

absolutně vyčerpávající, podrobně se zabývala 

každým bodem mého dotazu.“ Pracovníci 

olomouckého informačního místa žadatele 

odkázali na místní hydrometeorologický ústav. 

Dodali seznam zákonů, týkajících se výstavby 

elektrárny a nakonec obsáhlý výpis podmínek 

k udělení licence na výrobu elektřiny. „Nyní jsme 

ve fázi hledání vhodné lokality. První se ukázala 

jako nevyhovující, vyhodnocujeme jinou. Zdá se, 

že nová lokalita má dostatečný potenciál.“ 

Ruční mytí aut

Inspiraci pro svůj podnikatelský záměr našel 

Dejan Randjelovič v zahraničí. „Projezdil jsem 

celou Evropu, všude fungují stanice, kde 

je možné nechat si umýt auto ručně. Vyjde 

to dráž než v myčce, ale výsledek je lepší. 

V České republice tento druh služby chybí.“ 

Začínající podnikatel se rozhodl realizovat svůj 

nápad, jako odrazový můstek zvolil Informační 

místo pro podnikatele. Dotaz rozdělil na 

dvě podotázky – jaká je třeba mít povolení 

a oprávnění k zamýšlenému podnikání a jak 

má být ošetřen ekologický provoz plánovaného 

podniku. Za čtyři dny přišla odpověď. „Dověděl 

jsem se všechno, co jsem potřeboval. Se 

svým společníkem jsme se rozhodli do toho jít. 

Sháníme vhodné pozemky na frekventovaných 

silničních tazích. Není to snadné,“ konstatuje 

D. Randjelovič.         mik

Podnikáme 
s InMP

Jak na stres manažerů
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KDO NEMÁ JASNÝ PLÁN, 

DOČKÁ SE VĚTŠINOU 

ŠPATNÝCH VÝSLEDKŮ. 

V SOUČASNÉ DOBĚ TO PLATÍ 

I V ČESKÉ ENERGETICE. 

„NAŠE ZEMĚ SE NACHÁZÍ 

V KONCEPČNÍM VAKUU,“ 

ŘÍKÁ ING. VÁCLAV HRABÁK, 

ČLEN PŘEDSTAVENSTVA 

HOSPODÁŘSKÉ KOMORY 

ČR A PŘEDSEDA JEJÍ 

ENERGETICKÉ SEKCE. 

DOPADY NA PODNIKATELSKOU 

SFÉRU, SPOTŘEBITELE 

I CELOU EKONOMIKU 

ZPŮSOBENÉ NEJISTOTOU 

V ENERGETICKÉM PLÁNOVÁNÍ, 

MOHOU MÍT PODLE JEHO 

SLOV ZÁSADNÍ CHARAKTER. 

ENERGETIKA

ENERGETIKA

V čem spočívá problém budoucnosti ener-

getiky České republiky? 

V jejím koncipování. V neexistenci jednotícího 

dokumentu. Existují dva dokumenty, které jsou 

v zásadních směrech naprosto odlišné a každý 

z nich řeší koncepčně oblast energetiky rozdíl-

ným způsobem.

O jaké dokumenty jde? 

První dokument, Státní energetická koncepce, 

odsouhlasený vládním rozhodnutím v roce 

2004, orientuje českou energetiku do roku 

2030. Rozebírá stávající energetickou situaci, 

sleduje poměr spotřeby a zdrojových možností 

paliva a energie a to jak vlastních tak i exter-

ních. Řeší i závislost naší republiky na dodáv-

kách paliv a energie ze zahraničí a tedy i určitý 

stupeň naší závislosti. Tato státní koncepce 

směřovala českou energetiku především na 

maximální využití stávajícího paliva. Tím je 

hnědé uhlí, kde jsme v současné době zcela 

soběstační a nejsme závislí na zahraničních 

dodávkách. Koncepce dále plánovala větší ori-

entaci do oblasti jaderné energetiky, uvažovala 

o její modernizaci a dalším rozšiřování. Pozor-

nost je věnována jak úsporám paliv a energie, 

tak i dalšímu rozšiřování obnovitelných zdrojů 

energie. Tento dokument měl za úkol vytvářet 

takové podmínky, abychom požadavky trhu na 

energie a paliva zabezpečili. Přesto se však bez 

zahraničních dodávek, zejména ropy a plynu 

i v budoucnosti neobejdeme, s čímž v této 

koncepci bylo počítáno.

A druhý dokument... 

...je na rozdíl od státní energetické koncepce 

podstatně zjednodušený materiál. Jedná se 

o vládní programové prohlášení z ledna 2007. 

Oproti prvnímu dokumentu již příliš nepočítá 

s dalším rozšiřováním těžby hnědého uhlí, a to 

v souvislosti s platnými ekologickými územ-

ními limity těžby. Dále není počítáno s dalším 

rozvojem jaderné energetiky. Naopak, maxi-

mální pozornost je věnována dalšímu snižování 

spotřeb paliv i energie a větší aplikaci obnovitel-

ných zdrojů energie. Je velmi pravděpodobné, 

že chybějící bilanční část bude muset být kryta 

nárůstem spotřeby zemního plynu pro otopové 

a energetické účely.

Jaký může mít takový stav dopad na pod-

nikatele? 

Největší problém spočívá v tom, že není jasné, 

o který z dokumentů se můžeme opřít. To 

vyvolává nejistotu a znemožňuje jakékoliv 

plánování, a to na všech úrovních. V případě 

výrobců a distributorů energie to představuje 

nejistoty, které se mohou odrazit v nutném 

rozvoji zařízení, v kvalitě jeho technického 

stavu a podobně. Důsledky se potom mohou 

projevit ve vzniku nevyrovnané energetické 

bilance, která bude muset být kryta buď 

dovozem – pokud budeme vůbec schopni 

energii dovézt – nebo razantním snížením její 

spotřeby. Zde však stojí za zmínku, že naše 

republika má nižší spotřebu na obyvatele, než 

Německo. Je to dáno zřejmě i nižším stupněm 

vybavenosti našich domácností. V každém 

případě může mít tato situace vliv na další 

navýšení cen paliv a energie. Uvedený stav je 

popisován celou řadou expertizních prognóz, 

které ukazují, že při současném trendu – jak 

z hlediska zdrojů, tak i spotřeby – někdy kolem 

roku 2012-2015 dojde k vyrovnání vlastní vý-

roby elektrické energie s její spotřebou a Čes-

ká republika již nebude vývozcem energie jako 

doposud. Přitom s přibývajícím časem se dá 

předpokládat spíše nárůst bilančního manka. 

V rámci EU elektrickou energii vyváží ve 

velkém jen Francie. Nebude vzhledem 

k rostoucímu nedostatku elektřiny v celé 

Evropě problém nakoupit ji?

Navíc se dá těžko odhadnout za kolik. Dnes 

je tuzemská cena elektrické energie kolem 

50 eur za 1MWh, v EU je to průměrně 80 

eur. Během tří – čtyř let zřejmě dojde k jejímu 

dalšímu navýšení. Pořád však při své úvaze 

vycházím ze skutečnosti, že případný deficit 

elektrické energie budeme schopni dovézt. Je 

však otázkou, když v samotné EU bude elek-

třiny nedostatek, zda se nám to vůbec podaří. 

To by pak samozřejmě mělo negativní dopad 

na konkurenceschopnost našich podnikatelů. 

Použiji slova generálního ředitele ČEZu pana 

Romana. Na stránkách časopisu Komora.cz 

řekl, že se děsí situace, kdy by mohla být elek-

trická energie na příděl. To jsme však hovořili 

o situaci v elektroenergetice. Nepříliš radostný 

je i výhled v zásobování republiky hnědým 

uhlím i pro otopové účely.

Je možné odvrátit takovýto scénář? 

Existuje jediné jasné řešení: vláda musí pře-

hodnotit svoje programové prohlášení. A to co 

možná nejrychleji. Buď ho potvrdí a vydá za 

závazné a upraví státní energetickou koncepci 

z roku 2004, nebo se k původní státní energe-

tické koncepci přikloní. Bez jasného rozhodnutí, 

kudy se má česká energetika ubírat, nebude 

mít jistotu nikdo, ať podnikatel, tak i prostý 

občan České republiky. Programové prohlášení 

vlády je především věc politická. Jeho realizace 

by však neměla způsobit hospodářskou stag-

naci nebo dokonce její pokles.

Jaké v tomto ohledu podniká kroky Hos-

podářská komora ČR? 

Především chceme upozornit vládu a naše 

politiky, jaké mohou být dopady při realizaci 

státní energetické koncepce do podnikatelské-

ho prostředí. Za prvé chceme, aby měla vláda 

k dispozici přesnější informace. Ministerstvo 

průmyslu a obchodu si nechalo v loňském 

roce vypracovat od dvou renomovaných firem 

analýzu, jaký bude mít dopad zdražování cen 

paliv a elektrického proudu na podnikatelské 

prostředí. Hospodářská komora v současné 

době tento materiál přehodnocuje. Podle všeho 

v něm nejsou některá čísla zcela přesná. Máme 

obavy, že avízované propady v hospodářském 

výsledku firem budou ve skutečnosti větší, než 

dokument uvádí. Je nutné, aby ministerstvo 

průmyslu a celá vláda věděla přesně, jak se 

konkrétní případné zdražení paliv a energií 

v hospodářství projeví. Podtrhuji: přesně a ne-

zkresleně, aby vláda mohla správně rozhodnout 

o dalším postupu. Proto chce hospodářská 

komora s ministerstvem průmyslu spolupra-

covat a vypracovat audit zmíněných materi-

álů. V neposlední řadě je nutné řešit problém 

nekontrolovaného růstu cen paliv a energie. 

V současné době neexistují mechanismy, které 

by umožňovaly jejich přibrzdění. Již dnes způ-

sobuje tato situace velké problémy u celé řady 

podnikatelských subjektů. Nelze se odvolávat 

na to, že ceny elektrické energie rostou proto, 

že jsou tvořeny burzou. Musíme najít nějaké in-

strumenty tvorby a kontroly cen paliv a energie. 

A to s cílem možnosti eliminovat vznik případné 

ztráty konkurenceschopnosti našich podnikate-

lů. Zde očekáváme velmi úzkou spolupráci jak 

s příslušnými ministerstvy, tak vládou.

Jakou roli by měly hrát obnovitelné zdroje? 

Další rozšiřování obnovitelných zdrojů musí 

být nedílnou součástí naší energetické politiky. 

Protože fosilní paliva nejsou nevyčerpatelná 

a otázky životního prostředí je také nutno 

bezodkladně řešit. Na druhou stranu naše cíle 

musí být racionální a splnitelné. Každá země 

EU má jiné podmínky pro aplikaci těchto zdro-

jů. A teď nemám na mysli pouze ekonomické.

Využití větrné energie bude jistě větší v někte-

rých ostrovních zemích, jako je Dánsko, než 

u nás.To samé platí i o dalších obnovitelných 

zdrojích. ČR by měla racionálně zvážit svoje 

možnosti využití obnovitelných zdrojů v našich 

geografických podmínkách a v tomto smyslu 

i jednat v rámci EU o stanovení směrných čí-

sel. V této souvislosti se přimlouvám za to, aby 

obnovitelný zdroj energie byl ze všeho nejdříve 

situován do místa spotřeby. Solární panely, 

tepelná čerpadla – na rodinné domy. Naprosto 

zde chybí osvěta, a to si také hospodářská 

komora také vytyčila za svůj úkol. V ČR vzniká 

mnoho nových vesnic či satelitních městeček, 

ale aplikace obnovitelných zdrojů je na nich 

bohužel zanedbatelná. I když by pořizovací ná-

klady na takovýto zdroj, v poměru k celkovým 

nákladům na výstavbu nemohly pro investora 

hrát významnou roli!         Mikuláš Černý

„Již dnes způsobuje 

nekontrolovatelný růst 

cen energií velké pro-

blémy řadě podnikatel-

ských subjektů.“ 

Energetika ČR 
je bez jasné 
koncepce!

„Naše republika 

má nižší spotřebu 

na obyvatele, než 

Německo, což je 

dáno zřejmě i nižším 

stupněm vybavenosti 

našich domácností.“

F
o

to
: 
J
á
c
h
ym

 K
lim

e
n
t,

 S
h
u
tt

e
rs

to
c
k
.c

o
m



str. 12 str. 13listopad 07 INSOLVENČNÍ ZÁKON

TÉMA

Zkušenost, ať už vlastní, či zprostředkovanou, 

má s konkurzním řízením pravděpodobně 

drtivá většina z nás. Mediálně propírané kauzy 

o postupech v některých konkrétních přípa-

dech nepěkný obrázek o praxi, nikoli běžné, 

ale v těchto zeměpisných šířkách prostě reálné, 

jenom dokreslují. V říjnu publikovaná studie 

Světové banky porovnávající podnikatelské pro-

středí 178 států světa označila konkurzní řízení 

za jedno z hlavních břemen zdejšího podnikání. 

Průměrnou dobu konkurzního řízení vyčíslila na 

více než devět let, což je podle porovnání vý-

sledků celosvětového šetření dvojnásobek doby 

kterékoli vyspělé země. V oblasti konkurzní re-

gulace jsme podle Světové banky na 113. mís-

tě na světě, tedy na úrovni rozvojových států. 

Nakolik jde o kritiku přiměřenou, či do jaké míry 

jsou prezentované údaje podložené odborným 

výzkumem, se můžeme jen dohadovat. Faktem 

ale je, že konkurzy u nás trvají ne úměrně dlou-

ho a na jejich konci věřitelům a moc víc než oči 

pro pláč nezbývá. To byl podnět pro přípravu 

nového insolvenčního zákona, který by měl 

podle jeho tvůrců zvyšovat šance na revitalizaci 

firem, značně zkrátit dobu řízení a posílit pozici 

věřitele, který bude moci v průběhu konkurzní-

ho řízení aktivně vystupovat, zasahovat a také 

spolurozhodovat o způsobu řešení sporu. Inspi-

rací autorům novely, která byla přijata na konci 

minulého volebního období, byla úpadková 

legislativa platná ve Spojených státech a v sou-

sedním Německu. Dnes platnou legislativu, jejíž 

vznik se datuje k polovině devadesátých let, 

nahradí nová právní úprava 1. ledna 2008. 

Nový insolvenční zákon nazýváte pro-

věřitelským, v čem konkrétně vychází 

věřitelům vstříc?

Nedostatečné pravomoci věřitelů byly jedním 

z největších nedostatků současné právní 

úpravy. V legislativě platné od nového roku 

se věřitel bude spolupodílet na rozhodová-

ní o způsobu řešení úpadku a bude moci 

dohlížet na činnost správce, kterého bude 

dokonce i odvolat. K důležitým momentům 

nové právní úpravy patří také narovnání vzta-

hů mezi soudem, insolvenčním správcem 

a věřiteli. Kromě pravomocí získává pozice 

věřitele i mnohem větší zodpovědnost za 

své rozhodování a ponese tak významný 

podíl na celkovém výsledku insolvenčního 

řízení. Zákon předpokládá aktivní vystupo-

vání věřitelů a jejich vzájemnou spolupráci 

v průběhu řízení. Zároveň motivuje dlužníka, 

aby s věřiteli spolupracoval při řešení své 

nepříznivé finanční situace, a to již v době 

před zahájením insolvenčního řízení.

Kdo a za jakých podmínek se tedy může 

stát dlužníkem v insolvenčním řízení?

Insolvenční řízení může být vedeno jak proti 

fyzické, tak proti právnické osobě, jak proti 

podnikateli, tak proti nepodnikateli. Insolvenční 

řízení lze zahájit pouze na návrh, přičemž tento 

návrh může podat jak dlužník sám na sebe, tak 

může být podán ze strany věřitelů. Na rozdíl od 

dosavadní právní úpravy má dlužník možnost 

v insolvenčním řízení řešit i situaci hrozícího 

úpadku.

Co znamená v praxi formulka, že insol-

venční řízení lze zahájit pouze na návrh?

Zahájení insolvenčního řízení oznámí insolvenční 

soud vyhláškou, kterou zveřejní současně v in-

solvenčním rejstříku a na úřední desce soudu. 

Insolvenční návrh je oprávněn podat v případě 

hrozícího úpadku dlužník nebo jeho věřitel. Po 

podání návrhu následuje deseti, resp. patnácti-

denní lhůta, v níž soud rozhodne o zahájení říze-

ní, případně o zamítnutí návrhu. K tomu dochází 

v případě, kdy návrh obsahuje nějaké chyby či 

vady, kdy nejsou splněny zákonem stanovené 

předpoklady pro vydání rozhodnutí o úpadku, 

pro nedostatek podmínek řízení apod.

Nová právní úprava obsahuje pojmy jako je 

insolvenční rejstřík, tedy nástroj, který naše 

justice dosud nepoužívala. Bude nějakým 

způsobem využitelný i veřejností?

Insolvenční rejstřík je informačním systémem, 

jehož veřejná verze bude přístupna na internetu. 

Bude obsahovat seznamy probíhajících kon-

kurzních řízení, seznamy dlužníků i insolvenčních 

správců a písemnosti z insolvenčních spisů. 

Je tedy zřejmé, že insolvenční rejstřík se stane 

důležitým a především snadno dostupným zdro-

jem informací pro podnikatele, kteří zjišťují bonitu 

svých obchodních partnerů. Na tomto místě je 

však třeba zdůraznit, že v seznamech rejstříku 

naleznete také jména těch, na něž byl vydán 

pouze návrh na zahájení insolvenčního řízení, 

tedy nejen těch, u nichž již bylo řízení zahájeno. 

Návrh je v rejstříku zveřejněn do dvou hodin od 

jeho podání, tedy v podstatě okamžitě.

Jak se podání takového návrhu promítne 

do dlužníkova života? 

Ve chvíli zveřejnění informace o zahájení insol-

venčního řízení dochází k některým omezením 

nakládání s majetkem na straně dlužníka. Na-

příklad je to nemožnost provést exekuci, která 

by postihovala majetek náležející do majetkové 

podstaty, nemožnost zřídit nové zajištění, jehož 

předmětem by byl majetek náležející do majet-

kové podstaty apod. Současně zahájením řízení 

Větší
pravomoci 
věřitelů

O NOVÉM INSOLVENČNÍM ZÁKONĚ, KTERÝ BY MĚL PŘINÉST 

ZÁSADNÍ ZMĚNU PRŮBĚHU I RYCHLOSTI KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ, 

JSME HOVOŘILI S MINISTREM SPRAVEDLNOSTI JIŘÍM POSPÍŠILEM.

V oblasti konkurzní regulace jsme na 

113. místě, tedy na úrovni rozvojových států
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Na vnímání konkurzů a související legislativy oči-

ma podnikatelů se úřad Hospodářské komory 

ČR zaměřil také v průzkumu, který provedl v říj-

nu letošního roku. K vytvoření obrázku o názoru 

podnikatelské veřejnosti na stávající legislativu 

hovoří následující výsledek zjištění, kdy 47 % 

respondentů odpovědělo, že většina firem, 

které se dostanou do konkurzu, končí v likvi-

daci především z důvodů zdlouhavého řízení 

a špatně nastavené legislativy. Pětina (22 %) 

respondentů si myslí, že se tyto společnosti 

ocitnou v likvidaci oprávněně, protože stejně 

nemají valnou budoucnost. Ovšem pouhá 4 % 

odpovídajících uvedla, že firmy v konkurzu mají  

vytvořené dostatečné právní zázemí pro revitali-

zaci. Průzkumu se zúčastnila více než tisícovka 

(1022) respondentů.

Mají podle vás firmy, které se dostávají do 

konkurzu, dostatečnou šanci na revitaliza-

ci, nebo je čeká likvidace?

   Většinou se dostanou do likvidace – na vině je předev-

ším zdlouhavé řízení a špatně nastavená legislativa.

   Většinou se dostanou do likvidace, ale je to v pořádku, 

jde o firmy, které nemají valnou budoucnost.

   Firmy mají dostatečné legislativní zázemí pro revitalizaci.

   Nemám názor.

Při žádosti o hodnocení konkurzního řízení více 

než 70 % respondentů, kteří mají osobní nebo 

zprostředkovanou zkušenost s konkurzem, 

označilo řízení za zdlouhavé, 44 % jich uvedlo, 

že je nepřehledné pro zúčastněné strany a bez-

mála polovina (49 %) je označila za neefektivní. 

Třetina těchto respondentů uvedla, že je v prů-

běhu řízení zvýhodněna pozice dlužníka. Pod-

nikatelé, resp. představitelé firem, kteří osobní 

zkušenost nemají, byli ve svém hodnocení 

poměrně shovívavější. Necelá polovina (46 %) 

si myslí, že je řízení zdlouhavé, 28 % je hodnotí 

jako nepřehledné a 27 % jako neefektivní. Z cel-

kového počtu 1022 respondentů pouze čtyři 

odpověděli, že konkurzní řízení v ČR považují za 

bezproblémové. 

Ministr spravedlnosti a předseda 

Legislativní rady vlády. Vystudoval 

Právnickou fakultu Západočeské 

univerzity v Plzni. Poté pracoval jako 

advokátní koncipient. V roce 2000 se pak 

vrátil na fakultu jako odborný asistent 

katedry správního práva. Od roku 2001 

také přednáší na Soukromé vysoké škole 

Karlovy Vary. V roce 2002 úspěšně složil 

rigorózní zkoušku a stal se doktorem 

práv. Ve IV. volebním období Poslanecké 

sněmovny PČR (2002-2006) vykonával 

funkci místopředsedy Ústavně právního 

výboru, byl členem Podvýboru pro 

vězeňství a od roku 2003 byl členem 

Dočasné komise pro otázky Ústavy ČR. 

Byl také předsedou Podvýboru pro justici 

Ústavně právního výboru. V roce 2006 byl 

Jiří Pospíšil opětovně zvolen poslancem 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

za ODS, od září 2006 působí ve funkci 

ministra spravedlnosti. Ve svém volném 

čase se věnuje podpoře českého 

moderního umění. Podílel se například na 

realizaci některých výstav Západočeské 

galerie v Plzni, se kterou dlouhodobě 

spolupracuje. Jiří Pospíšil je svobodný 

a bezdětný.

budou omezena dispoziční oprávnění dlužníka 

v tom smyslu, že svůj majetek může spravovat 

jen v obvyklé míře a nesmí snižovat jeho hodno-

tu, nebo podstatně měnit jeho strukturu. Dlužník 

tak přichází o možnost narušovat hodnotu 

majetku. Aby nedocházelo ke zneužívání tohoto 

zákona, jsou ve stejném smyslu blokováni také 

věřitelé.

Pokud ale ve stanovené lhůtě vydá insol-

venční soud rozhodnutí o úpadku, co bude 

následovat? Jaké způsoby řešení nová 

právní úprava nabízí?

Způsobem řešení úpadku může být konkurz, 

reorganizace nebo oddlužení. Zákon dále 

upravuje odchylky pro určité subjekty nebo 

pro určité druhy případů. Nezastupitelnou roli 

ve všech případech hrají věřitelé, kteří spolu 

se soudcem určují nejvhodnější řešení vzniklé 

situace. V případě konkurzu jsou pohledávky 

věřitelů poměrně uspokojeny z výnosů zpeněže-

ní majetkové podstaty dlužníka. Neuspokojené 

pohledávky nebo jejich části nicméně nezanikají, 

dlužník tedy nepřestává být dlužníkem ani po 

vypořádání řízení. Cílem reorganizačního pro-

cesu je hledání nejvhodnějšího způsobu řešení 

úpadku dlužníka, které by vedlo k uspokojení 

nároku věřitelů za současného provozu dlužní-

kova podniku. Tento provoz probíhá na základě 

reorganizačního plánu, který musí být schválen 

věřiteli. Plnění reorganizačního plánu je průběž-

ně kontrolováno jak ze strany insolvenčního 

správce, tak věřitelů. Zcela novým způsobem 

řešení úpadku je tzv. oddlužení, kdy dochází ke 

konsolidování dlužníkových dluhů tak, aby neza-

jištění věřitelé byli uspokojeni částečně, ovšem 

ne méně než ze 30 % svých pohledávek, 

pokud by s takovým nižším plněním oni sami 

nesouhlasili. V případě oddlužení je dlužník od 

placení zbytku dluhů osvobozen.

Jak vypadá úpadkové řízení u nepodnika-

jící osoby? 

Insolvenční řízení u nepodnikajícího dlužníka 

může být řešeno formou oddlužení, konkurzu či 

nepatrného konkurzu. O principech prvních dvou 

způsobů jsem se již zmínil, za samostatné řešení 

je možné považovat tzv. nepatrný konkurz. Ten je 

možné aplikovat, pokud je dlužníkem fyzická oso-

ba, která není podnikatelem, nebo celkový obrat 

dlužníka za poslední účetní období předcházející 

prohlášení konkurzu nepřesahuje 2 000 000 Kč 

a dlužník nemá více než 50 věřitelů. Výhodou 

nařízení nepatrného konkurzu je značné zjed-

nodušení procesních činností na straně věřitelů 

i soudu, což vede ke zkrácení celého řízení.

Dosavadní úprava umožňovala zahájit kon-

kurzní řízení až v okamžiku, kdy se dlužník oci-

tl v úpadku. Jak tuto situaci řeší nová úprava? 

Nový zákon stanoví možnost dlužníka, nikoli však 

věřitele, podat insolvenční návrh i za situace, kdy 

úpadek jako takový teprve hrozí, jinými slovy ve 

chvíli, kdy lze důvodně předpokládat, že dlužník 

nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou 

část svých peněžitých závazků. Pokud je řízení 

zahájeno již v této fázi, je vyšší šance na vyřešení 

nepříznivé ekonomické situace dlužníka. Přináší 

to výhody jak věřitelům, tak nakonec i samotné-

mu dlužníkovi, neboť při včasném zásahu jsou 

větší šance na uplatnění nelikvidační formy řešení 

úpadku, a pokud je taková sanace úspěšně 

ukončena, má dlužník možnost i nadále setrvat 

v ekonomickém prostředí.

Troufnete si odhadnout, o kolik se díky nové 

legislativě zrychlí průměrná délka konkurz-

ního řízení?

Pokud se tato doba v prvním období platnosti 

zákona zkrátí o polovinu, budu spokojen. 

Viktorie Plívová

Stručný průvodce 
insolvenčním 
zákonem
Konkurz je způsob řešení úpadku spočívající 

v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení 

konkurzu jsou zjištěné pohledávky věřitelů zásad-

ně poměrně (s odlišením zajištěných a nezajiš-

těných věřitelů) uspokojeny z výnosu zpeněžení 

majetkové podstaty s tím, že neuspokojené 

pohledávky nebo jejich části nezanikají. Účinky 

prohlášení konkurzu (např. přerušení soudních 

řízení týkajících se majetkové podstaty, přechod 

všech dispozičních oprávnění k majetkové pod-

statě na insolvenčního správce apod.) nastávají 

okamžikem zveřejnění rozhodnutí o prohlášení 

konkurzu v insolvenčním rejstříku a na úřední 

desce soudu. Z důvodu hospodárnosti řízení se 

podle zahraničních zkušeností zavádí tzv. nepatr-

ný konkurz, tedy řešení konkurzu zjednodušeným 

procesním postupem. O nepatrný konkurz jde, 

jestliže dlužníkem je fyzická osoba, která není 

podnikatelem, nebo celkový obrat dlužníka za 

poslední účetní období předcházející prohlášení 

konkurzu nepřesahuje 2 000 000 Kč a dlužník 

nemá více než 50 věřitelů. Rozhodnutí o tom, že 

jde o nepatrný konkurz, může insolvenční soud 

vydat i bez návrhu a spojit je s prohlášením kon-

kurzu, nebo je vydat kdykoli v průběhu insolvenč-

ního řízení po prohlášení konkurzu. 

Reorganizace je způsob řešení dlužníkova 

úpadku, při kterém dlužník může i nadále vyvíjet 

podnikatelskou činnost, avšak pouze v mezích 

tzv. reorganizačního plánu, který sleduje mj. 

ozdravení provozu dlužníkova podniku a uspo-

řádání vzájemných vztahů mezi dlužníkem a jeho 

věřiteli. Možností řešení dlužníkova úpadku 

v rámci reorganizace je nesčetně mnoho a limity 

klade jen to, zda navržené řešení není českým 

právem zakázáno, a zda s ním souhlasí věřitelé. 

Postavení věřitelů je podrobněji strukturováno, 

když se zkoumá skutečné právní a ekonomické 

postavení věřitelů a podle výsledku se rozdělují 

do skupin, které pak následně plán reorganiza-

ce schvalují. Věřitelé tak činí na schůzi věřitelů, 

která je za tímto účelem svolána (za určitých 

podmínek se připouští schválení reorganizačního 

plánu i mimo schůzi věřitelů, což přispívá k větší 

pružnosti a efektivitě insolvenčního řízení); věřitelé 

dále mají právo průběžně provádět kontrolu 

plnění reorganizačního plánu ze strany dlužníka. 

Pro věřitele by takové řešení mělo velkou výhodu 

v tom směru, že pokud se podaří reorganizaci 

zrealizovat, s velkou mírou pravděpodobnosti 

dojde k uspokojení jejich pohledávek ve větším 

rozsahu, než by tomu bylo v případě, kdy byla 

podnikatelská činnost dlužníka zastavena a dluž-

níkův úpadek by byl řešen cestou konkurzu. Na 

druhé straně je nutno zdůraznit, že reorganizace 

připadá v úvahu jen u podnikatelů, kteří nejsou 

v likvidaci, obchodníky s cennými papíry nebo 

osobami oprávněnými k obchodování na komo-

ditní burze podle zvláštního právního předpisu 

a (není-li předchozí kvalifikovaná dohoda s věřiteli 

– přebalená reorganizace) jestliže celkový obrat 

dlužníka za poslední účetní období předcházející 

insolvenčnímu návrhu nedosáhl částku alespoň 

100 000 000 Kč, nebo zaměstnává-li dlužník 

méně než 100 zaměstnanců v pracovním 

poměru. 

Oddlužení je takový způsob řešení úpadku, při 

němž dochází ke konsolidování dlužníkových 

dluhů tak, aby nezajištění věřitelé byli uspoko-

jeni částečně (ne však méně než 30 %, ledaže 

by s takovým plněním věřitel vyslovil souhlas) 

a zajištění v zásadě zcela z výtěžku zpeněžení 

předmětu zajištění a od placení zbytku dluhů 

byl dlužník osvobozen. Jedním z cílů tohoto 

institutu je tak kromě konsolidace ekonomické 

situace dlužníka rovněž dlužníkovo „hospodář-

ské ozdravení“ – toto řešení tak má za cíl umož-

nit dlužníkovi „nový start“ a současně snížit 

náklady veřejných rozpočtů na sanaci těch, kdo 

se ocitli v sociální krizi. O návrhu na oddlužení, 

který může podat pouze dlužník-nepodnikatel 

na stanoveném formuláři, doloženým zákonem 

předepsanými dokumenty, rozhoduje soud; 

věřitelé následně hlasují o způsobu oddlužení, 

které může být provedeno jednak zpeněžením 

majetku dlužníka, kdy se postupuje obdobně 

jako v případě konkurzu, anebo plněním formou 

splátkového kalendáře, kdy je dlužník povi-

nen po dobu 5 let měsíčně splácet věřitelům 

částku ve výši stanovené zákonem, tj. ve 

stejném rozsahu, v jakém mohou být při výkonu 

rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny tzv. 

přednostní pohledávky. Výhoda, kterou institut 

oddlužení přináší pro věřitele, spočívá v tom, že 

od dlužníka získají alespoň částečné uhrazení 

svých pohledávek. Institut oddlužení vychází 

z předpokladu, že pokud je dána dlužníkovi 

vidina osvobození od placení zbytku dluhu, 

dlužník samotný se mnohem aktivněji zapojí do 

umořování svého dluhu vůči věřiteli. V koneč-

ném důsledku může věřitel docílit větší míry 

uspokojení svých pohledávek. Principiálně se 

vychází z toho, že oddlužení sleduje uspokojení 

těch dlužníků, kteří se do úpadku nedostali v dů-

sledku své podnikatelské činnosti, ale činnosti 

běžné – zejména provoz domácností.             vp

KONKURZY OČIMA 
PODNIKATELŮ

Jak hodnotíte konkurzní řízení probíhající 

v ČR. Vyberte, prosím, z následující nabíd-

ky popisů, které z nich podle Vás hodnotí 

konkurzní řízení v ČR nejlépe. (U první 

možnosti, prosím, uveďte, zda máte s kon-

kurzem osobní zkušenost, případně zpros-

tředkovanou zkušenost z vašeho okolí.)

   jiné, uveďte, prosím, jaké

   ano, mám osobní/zprostředkovanou zkušenost

   zdlouhavé

   objektivní

   zvýhodňující věřitele

   stranící věřiteli

   nepřehledné pro zúčastněné strany

   bezproblémové

   neefektivní

I přes negativní hodnocení konkurzních řízení 

probíhajících u nás existuje řada firem, které 

zvažovaly podat návrh na konkurz na nějakého 

dlužníka. Důvodem může být obecně špatná 

platební morálka a související druhotná platební 

neschopnost, s níž se firmy, jak vyplynulo z dal-

ších šetření průzkumu, často potýkají.

Zvažovali jste někdy/požádali jste někdy 

o vyhlášení konkurzu na nějakého 

dlužníka?

   ano, požádali

   pouze zvažovali

   nepožádali/ nezvažovali

vp
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Jedná se o právní úpravu úpadku, dosud 

podléhajícího právnímu režimu zákona 

č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, 

který bude od 1. 1. následujícího roku 

nahrazen právě insolvenčním zákonem. 

Ve velkém rozhovoru ho na přecházejících 

stránkách představil ministr spravedli-

vosti Jiří Pospíšil, my se na něj podíváme 

zevrubněji především z hlediska toho, co 

se mění pro podnikatele.

Nový název, nové prvky

Terminologicky dochází k tomu, že dříve se 

ohledně dlužníka neschopného splácet své 

dluhy vedlo řízení konkurzní, popř. vyrov-

nací, po novu se povede řízení insolvenční. 

V tomto případě však nutno po pravdě uvést, 

že jde o opravdu zásadní změnu k lepšímu. 

Nový zákon má (stejně jako původní) řešit tzv. 

úpadkové situace dlužníků – jinými slovy tento 

zákon se dlužníka začne týkat v okamžiku, kdy 

je v úpadku. Dle zákonné definice jde o úpa-

dek v případě splnění tří podmínek – množství 

věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů 

po lhůtě splatnosti a neschopnost tyto závazky 

plnit. O tom, že dlužník není schopen své splat-

né závazky plnit, svědčí tyto okolnosti:

•  dlužník zastavil platby podstatné části svých 

peněžitých závazků, nebo

•  je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě 

splatnosti, nebo

•  není možné dosáhnout uspokojení některé ze 

splatných peněžitých pohledávek vůči dlužní-

ku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo

•  je-li předlužen – o předlužení jde tehdy, má-li 

dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků 

převyšuje hodnotu jeho majetku; zákon se 

snaží zamezit umělému navyšování počtu 

věřitelů, pročež stanoví, že se nepřihlíží k po-

hledávkám postoupeným mezi dvěma věřiteli 

podávajícími insolventní návrh v době 6 

měsíců před podáním insolvenčního návrhu 

nebo po zahájení insolvenčního řízení.

Inspirace Německem

Jen pro krátké srovnání – jak uvádí němec-

ký advokát Carsten Albrecht – ve Spolkové 

republice Německo se má za to, že dlužník 

není schopen plnit své závazky, jestliže není 

schopen splatit během tří týdnů alespoň 90 % 

svých splatných závazků. O předlužení se pak 

jedná stejně jako u nás v případě, že souhrn 

závazků dlužníka převyšuje hodnotu jeho 

majetku, avšak tento znak se hodnotí výlučně 

u dlužníků – právnických osob. Německá 

úprava však na rozdíl od nové české, která je 

doslovná a podrobná, staví více na judikatuře.

Ocitne-li se dlužník v úpadkové situaci, je 

ze zákona povinen podat sám na sebe tzv. 

insolvenční návrh. Při nesplnění této povinnosti 

odpovídá dlužník za škodu, kterou tím svým 

věřitelům způsobil, což v případě právnické 

osoby dopadá i na její statutární orgány. Ne-

podání tohoto návrhu i přes splnění zákon-

ných podmínek může za určitých okolností 

znamenat i spáchání trestného činu (to platí 

i za stávající právní úpravy). 

Nový zákon zpřesňuje práva a povinnosti všech 

účastníků tohoto řízení a tedy alespoň do určité 

míry nahrazuje nejasnosti a možné dvojí výklady 

původního zákona, které bylo nutno odstraňo-

vat judikaturou. Zákon např. výslovně stanoví, 

že náklady na činnosti, ke kterým je insolvenční 

správce povinen podle zákona nebo podle 

rozhodnutí insolvenčního soudu, jsou až na 

výjimky zahrnuty v jeho odměně a nese je ze 

svého. Náklady spojené s využitím právních, 

ekonomických a jiných specializovaných 

odborníků lze hradit z majetkové podstaty jen 

tehdy, je-li jejich využití účelné vzhledem k roz-

sahu a náročnosti insolvenčního řízení a jsou-li 

předem schváleny věřitelským výborem. Nově 

totéž právo, tedy využít při své činnosti služeb 

právních, ekonomických a jiných specializova-

ných odborníků na náklady majetkové podstaty 

úpadce, přísluší i věřitelskému výboru, avšak 

pouze se souhlasem insolvenčního soudu. Tím 

je posílena možnost kontroly insolvenčního 

správce ze strany věřitelského výboru.

Krom zachované možnosti navrhnout odvolání 

správce v průběhu řízení pro neplnění jeho po-

vinností přidal nový zákon věřitelům další právo 

– možnost zvolit si na schůzi věřitelů nejblíže 

následující po přezkumném jednání „svého“ 

správce i bez nutnosti prokazovat nějaké 

pochybení původního správce jmenovaného 

soudem. Na rozdíl od české úpravy shora již 

citovaná německá úprava dává insolvenčnímu 

správci možnost z vážných důvodů navrhnout 

insolvenčnímu soudu odvolání členů věřitel-

ského výboru.

Další novinky 

Věřitelům usnadní život další novinka – mohou 

hlasovat také písemně. Lze tak učinit podáním 

výslovně označeným jako „Hlasovací lístek“, 

které nesmí obsahovat žádný jiný procesní 

úkon, ze kterého je nepochybné, jak hlasovali, 

na němž je úředně ověřena pravost jejich pod-

pisu, a jež musí být doručeno insolvenčnímu 

soudu nejpozději v den předcházející schůzi 

věřitelů. Na druhé straně budou věřitelé muset 

vynaložit při kontrole průběhu insolvenčního 

řízení větší úsilí – až na vzácné výjimky budou 

veškerá rozhodnutí či oznámení uveřejňována 

jen v nově zaváděném veřejně přístupném tzv. 

insolvenčním rejstříku (více o něm v rozhoru s 

ministrem spravedlnosti na str. 12). Doručo-

vání písemných rozhodnutí či oznámení bude 

napříště omezeno jen na dlužníka a insolvenč-

ního správce.

Zákonodárce reagoval i na negativní jev spojený 

s tímto typem řízení, kdy se mnozí rádoby věři-

telé domáhali neexistujících či obtížně vymaha-

telných pohledávek cestou konkurzních návrhů. 

Proto zákonodárce do zákona zapracoval 

odpovědnost věřitele za podání insolvenčního 

návrhu. Jestliže totiž bude řízení o insolvenčním 

návrhu věřitele zastaveno, nebo insolvenční 

návrh bude odmítnut nebo zamítnut (vyjma 

situace, kdy je návrh zamítnut proto, že dlužník 

splní své závazky až po podání návrhu), má 

dlužník nebo jiný dlužníkův věřitel proti insol-

venčnímu navrhovateli právo na náhradu škody 

nebo jiné újmy, která mu vznikla zahájením 

insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho 

průběhu. Dokonce bude platit, že je-li insolvenč-

ním navrhovatelem právnická osoba, ručí za 

splnění náhrady škody nebo jiné újmy společně 

a nerozdílně členové jeho statutárního orgánu.

Odpovědnost za přihlášení pohledávky

Věřitel bude mít i odpovědnost za přihlášení 

pohledávky – to je odpověď zákonodárce 

na snahu některých věřitelů ovládat do doby 

přezkumného jednání konkurzní řízení s uměle 

vytvořenou či navýšenou pohledávkou. Bude-li 

totiž podle nového zákona po přezkoumání 

přihlášená pohledávka uznána z méně než 

50 % přihlášené částky, k přihlášené pohle-

dávce se nebude přihlížet ani v rozsahu, ve 

kterém byla uznána, přičemž věřiteli, který 

takovou pohledávku přihlásil, insolvenční soud 

uloží, aby ve prospěch majetkové podstaty 

zaplatil částku, o kterou přihlášená pohledáv-

ka převýšila rozsah, ve kterém byla uznána; 

za tento závazek ručí osoby, které přihlášku 

pohledávky podepsaly!

Větší prostor pro insolvenčního správce

Insolvenční správce bude mít nově rozšířený 

prostor pokud se týká možnosti tzv. odpo-

rovat dlužníkovým úkonům, tedy dosáhnout 

toho, aby tyto úkony, kterými dlužník zmenšil 

svůj majetek, byly vůči správci a věřitelům ne-

účinné. Zákon dále dává insolvenčnímu soudu 

poměrně významné oprávnění, a sice nařídit 

prohlídku bytu, sídla, místa podnikání a jiných 

místností dlužníka, jakož i jeho skříní nebo 

jiných schránek v nich umístěných, kde má 

dlužník svůj majetek, včetně oprávnění násilné-

ho vstupu a otevření, je-li to v řízení potřebné, 

zejména neposkytuje-li dlužník insolvenční-

mu správci součinnost potřebnou ke zjištění 

a zajištění majetkové podstaty a navrhne-li to 

insolvenční správce. Takové oprávnění je na 

hranici ústavnosti, už jen proto, že rozhodnutí 

soudu nemusí obsahovat odůvodnění a není 

proti němu přípustné odvolání. Dlužník si 

takové rozhodnutí může „vykoledovat“ např. 

tehdy, pokud neplní svou povinnost předložit 

zákonem vyžadované seznamy svého majetku 

a závazků, či pokud činí kroky k zašantročení 

svého majetku.

Povinnosti dlužníka

Dlužník má ze zákona od okamžiku, kdy 

nastaly účinky spojené se zahájením insol-

venčního řízení, povinnost zdržet se naklá-

dání s majetkovou podstatou a s majetkem, 

Bankrot 
po novu, 
radikální 
změna 
k lepšímu

VŽDY, KDYŽ MAJÍ 

ČEŠTÍ ZÁKONODÁRCI 

POCIT VÝJIMEČNÉHO 

DÍLA, NEBO KDYŽ 

CHTĚJÍ NAZNAČIT, ŽE 

NOVÝ ZÁKON SE MÁ 

VÝRAZNĚ ODLIŠOVAT 

OD STÁVAJÍCÍ ÚPRAVY, 

SÁHNOU K ZÁSADNÍ 

ZMĚNĚ TERMINOLOGIE. 

TAK JE TOMU 

I V PŘÍPADĚ NOVÉHO 

INSOLVENČNÍHO 

ZÁKONA. NOVÁ 

PRÁVNÍ ÚPRAVA VŠAK 

TENTOKRÁT SKUTEČNĚ 

PŘINÁŠÍ MNOHEM VÍCE 

NEŽ JEN ZÁMĚNU NÁZVŮ 

A TERMÍNŮ.

Ocitne-li se dlužník 

v úpadkové situaci, 

je ze zákona povinen 

podat sám na sebe 

tzv. insolvenční návrh

TÉMA

Věřitelům usnadní život od 1. 1. 2008 další 

novinka – mohou hlasovat také písemně
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„Právo“ – je u nás zatím jen fráze. Všichni bychom je 

rádi. První instrument státu, zejména demokratické-

ho. A padesát let tu nebylo, takže trochu není divu, že 

je nemůžeme najít. Kdo nechce do vězení, nemusí. 

(Pitr, Krejčíř, Kožený, atd.). Musí na to ale mít. Trh už 

totiž máme. Takové propuštění při „domovní prohlíd-

ce“ à la Krejčíř stojí určitě dost. Naopak. Je li potřeba 

někoho okázale aspoň na čas zavřít, důkazy nejsou 

hned tak třeba (Jourová). Máme občas právní „před-

stavení“. Zatýkání na dálnici, vleže, div ne střelba, 

maskáče a škrabošky... Za 14 dní je zmítaný spou-

tanec propuštěn pro nedostatek důkazů. Nebo na 

kauci (ruka trhu pouta odemkne?). Člověk neví, jestli 

nevinný je opravdu nevinný, a vinný opravdu vinen. 

Tak jsme si tady všichni podezřelí navzájem. Není 

také důvod nebýt podezřelý, protože je li třeba - na 

každého se něco najde. „Probíhá hloubková kontrola 

hospodaření, která ukazuje na závažné nedostatky...“ 

Šéf Národního divadla byl odvolán s tím, že se brzy 

dozvíme, co všechno s penězi vyváděl. Nedozvě-

děli jsme se nakonec nic a stal se později ředitelem 

divadla v Brně. Podezřelí jsou i soudci, zejména ti, 

co jezdí autem opilí, kradou při konkurzech, nebo 

vydávají opsané texty za svoje. Pak je posoudí nějaká 

jiná komise poctivých kolegů, soudců, která usoudí, 

že jsou přece jen poctiví. Ti, co mají lovit zločince 

a podvodníky, tedy specializované týmy policie, jsou 

každým rokem reorganizováni a čteme, jak odcházejí 

pracovat buď k těm, které vyšetřovali nebo sledovali, 

či někam do nočního podniku. Reorganizují je politici, 

sami podezřelí téměř bez výjimky. Ať už jsou to „by-

taři“ (Gross, Tlustý), nebo pozemkáři, či ministr vnitra 

Langer, co jezdil na hory shodou okolností s hlavní 

figurou krvavých, miliardových topných olejů. Tajné 

spisy rozvědky nejsou tajné, protože je někdo ukradl. 

(Silná poptávka, které se nedalo odolat). Jediné, co 

tajná služba tajila, že tajné materiály ztratila. Benzinem 

zločinu je korupce, která zavírá ústa všem, kdo se 

jí účastní. Někdo sice za pár kaček, jiný za miliardy, 

nicméně všichni vědí, že jedou v něčem, v čem se le-

gálně jezdit nemá. Podle všeobecného „ticha“ se dá 

soudit, že většina lidí se korupce účastní aktivně. Pro 

právo a jeho výkon je důležitá kvalita „hlídacích psů“, 

tedy novinářů. Ti jsou zkorumpovaní zhruba stejně 

jako politici, často právě ruku v ruce s nimi. Někdy 

ani ne pro peníze, ale pro falešný pocit podílu na 

moci a budování „lepších zítřků“ se stejně názorově 

přesvědčenými kamarády z politických stran. Noviny 

dnes věnují velkou část své snahy spíš skrývání pod-

loudně předkládaných informací, maskováním vlast-

ních kampaní, než pátrání po podstatě nepravosti či 

zločinu. V kolotoči miliardové zlodějny a politických 

zásahů do ekonomiky jsme náhle zmítáni 

ojetým volvem, kde jako bombastickou 

zprávu dostaneme informaci, že ta kára je 

z Německa! Prezident se tahá s Ústavním 

soudem, což je zábava sama o sobě, 

korunou pak jeho výrok, že Ústavní soud 

rozhodl protiprávně. Takže neradno věřit 

ani Ústavnímu soudu, ani prezidentovi. 

A čemu tedy věřit? I poměrně brutálně 

bulvární kauza pana Kajínka byla zpo-

chybněna dvěma ministry spravedlnosti, 

ale proces obnoven nebyl a zřejmě ne-

bude. To katarský princ se dočkal jiného 

zacházení, abychom viděli na vlastní oči, 

že spravedlnost je slepá jako bába, do-

jde-li na naftové hedvábí. Ředitel pražské 

policie, před pár lety, si před sebevraždou 

oběšením způsobil několik desítek bod-

ných a řezných ran. Cizí zavinění nebylo 

zjištěno... Chlad a nečinnost, s jakou byla 

přijata verze o cizím nezavinění, je něčím 

obdivuhodná. Já blbeček bych vždycky 

měl tendenci předpokládat, že ho po-

bodali ti, co ho pak oběsili, nebo donutili 

k oběšení. Co všechno vyšetřila česká 

policie? Vyšetřuje často sama sebe, 

protože její velká část zapadla aktivně 

do organizovaného zločinu. Efektivnost 

policie to jistě umenšuje, stejně jako 

případné politické choutky, kdy sprave-

dlnost určují ti, co právě vládnou. Takové 

právní Čunkování, jakého jsme byli 

nedávno svědkem, je jen z procesního 

hlediska v civilizované Evropě nemožné. 

Zatímco u pana Čunka jsme byli svědky 

express projednávání bez příplatku, 

v případě pana Železného jsme si počkali 

9 let a soud to také zohlednil. Kromě 

obviněného se mravokárně zamyslel nad 

sebou a s ohledem na délku projedná-

vání trest poněkud zmírnil. Někdy je lepší 

rychleji, někdy zase pomalu. Někdy tak 

pomalu, až se to nádherně promlčí. Jisté 

je jen jedno: všechno se dá domluvit. 

Nebudeme si tady dělat peklo. Kór když 

je co nabídnout: vliv, prachy, budoucnost, 

mlčení, podíl. Nabídka je nepoměrně 

zajímavější než blbý, strohý trest. Který 

ještě může naštvat a vyvolat případně 

pokus o odvetu. Proto není ani divu, že si 

někdo vystřelí na budovu BIS. Pravděpo-

dobnost, že pachatele dopadnou, je  jako 

výhra ve Sportce. Ostatně hledejte tajnou 

službu, která jediné, co tají, je fakt, že jí 

někdo ukradl tajné materiály. Čili žádný 

strach. Spíš se bojíme být poctiví. Není 

divu. Zkušenosti s tím nejsou valné.

SVĚT PODLE KRAUSE

Všichni jsme 
si navzájem 
podezřelí...

„Benzinem zločinu je korupce, která zavírá ústa všem, 
kdo se jí účastní. Někdo za pár kaček, jiný za miliardy.“

TÉMA

který do ní může náležet, pokud by mělo jít 

o podstatné změny ve skladbě, využití nebo 

určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli 

zanedbatelné zmenšení; to se netýká úkonů 

nutných k provozování podniku v rámci obvyk-

lého hospodaření, k odvrácení hrozící škody, 

k plnění zákonné vyživovací povinnosti a ke 

splnění procesních sankcí. Pokud tuto svou 

povinnost dlužník nerespektuje a je-li nutné za-

bránit změnám v rozsahu majetkové podstaty 

v neprospěch věřitelů, může insolvenční soud 

nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi 

uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo 

právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, 

nebo rozhodne, že dlužník může nakládat 

s majetkovou podstatou nebo její částí pouze 

se souhlasem předběžného správce, kterého 

ustanoví; může též nařídit, aby osoby, které 

mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění 

neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému 

správci. Na druhou stranu větší právní jistotu 

získává i dlužník. Měly by tak odpadnout 

záhadně prohlášené konkurzy, o kterých se 

dlužník dozví až z návštěvy správce či od 

banky vedoucí jeho čerstvě zablokovaný účet. 

Nový zákon jasně stanoví, že dlužníku musí 

být vždy dána možnost, aby se k insolvenční-

mu návrhu před rozhodnutím o úpadku vyjádřil 

a zároveň insolvenčnímu soudu ukládá, aby 

o každém návrhu (až na výjimky) nařídil jedná-

ní. Dále bude platit, že není-li insolvenční návrh 

podávaný dlužníkem sám na sebe podepsán 

všemi členy statutárních orgánů oprávněných 

za dlužníka jednat, může insolvenční soud 

vydat rozhodnutí o úpadku až poté, co se 

nepodepsané osoby k insolvenčnímu návrhu 

vyjádří nebo po marném uplynutí lhůty k vyjád-

ření poskytnuté.

Krok správným směrem

To vše jsou jednoznačně kroky správným smě-

rem – prohlášení konkurzu (úpadku) je vždy 

závažný zásah do života (či provozu) domnělé-

ho dlužníka, protože jeho účinky nastávají bez 

ohledu na výsledek případného odvolání, což 

činí takový zásah mnohdy nevratným a škody 

tím způsobené mnohdy nelze vůbec vyčíslit, 

natož nahradit. Stávající zákon povinnost ob-

starat si názor dlužníka nestanovil takto jasně 

a umožňoval tak soudům přistupovat ke kaž-

dému, na koho byl podán návrh na konkurz, 

jako ke zločinci, kterému je třeba zablokovat 

majetek a teprve pak zjišťovat, zda jsou splně-

ny podmínky konkurzu. Nová úprava přistupu-

je k dlužníkovi tak, že jako účastník řízení má 

právo se vyjádřit k tvrzeným skutečnostem. 

Lze samozřejmě namítnout, že dlužník může 

této informovanosti o hrozícím insolvenčním 

řízení zneužít a převést majetek, avšak jak je 

popsáno shora, má soud i správce dostatek 

možností, jak tomu zabránit. Klade to samo-

zřejmě větší důraz na odpovědnost správce, 

ale zejména příslušného soudce, který by se 

tak měl změnit z formálního razítkovače na 

„vrchního kontrolora“ celého procesu.

Jasně stanovené soudní lhůty

I soudu nový zákon zpřesňuje povinnosti 

– z obvyklých výrazů jako bezodkladně či co 

nejdříve přechází k jasně stanoveným lhůtám. 

Tak na příklad – o bezchybném insolvenčním 

návrhu musí soud rozhodnout do 10 dnů, do 

druhého dne musí soud rozhodnout o návrhu 

na záměnu věřitele a uveřejnit v insolvenčním 

rejstříku informace o podaném insolvenčním 

návrhu musí soud dokonce do dvou hodin od 

jeho doručení! Dle nové právní úpravy rozho-

duje insolvenční soud dvoustupňově, jedním 

rozhodnutím konstatuje, že se zjišťuje úpadek 

dlužníka, a dalším rozhoduje o řešení úpadko-

vé situace. Rozhodnutí o zjištění úpadku bude 

povinně obsahovat krom jiných i výrok, jímž 

se rovnou určí místo a termín konání schůze 

věřitelů a přezkumného jednání. 

Čtyři řešení bankrotu

Nový zákon rozeznává čtyři možná základní 

řešení (způsoby) – konkurz (s nově zaváděným 

poddruhem – nepatrný konkurz), reorganiza-

ce, oddlužení a tzv. zvláštní způsoby řešení 

úpadku stanovené pro určité subjekty nebo 

pro určité druhy případů. 

Konkurz si zachovává obsah pojmu dle původ-

ního zákona, jeho účelem je zpeněžení majet-

kové podstaty a poměrné uspokojení věřitelů.

Reorganizací se rozumí postupné uspokojování 

pohledávek věřitelů při zachování provozu dluž-

níkova podniku, zajištěné opatřeními k ozdravě-

ní hospodaření tohoto podniku podle soudem 

schváleného reorganizačního plánu s průběž-

nou kontrolou jeho plnění ze strany věřitelů. 

O povolení reorganizace rozhoduje insolvenční 

soud. Za splnění zákonných podmínek může 

být reorganizace změněna v konkurz. Reorga-

nizace je primárně určena pouze pro velké pod-

nikatele, neboť až na výjimky ji může podstoupit 

pouze dlužník, jehož celkový obrat za poslední 

účetní období předcházející insolvenčnímu 

návrhu dosáhl částku alespoň 100 000 000 Kč 

a který zaměstnává více než 100 zaměstnanců 

v hlavním pracovním poměru. 

Naopak oddlužení může podstoupit pouze 

dlužník, který není podnikatelem, a jen tento 

dlužník sám jej může navrhnout. Proto se 

pro tento institut vžil pojem „osobní bankrot“. 

Oddlužení lze provést zpeněžením majetkové 

podstaty nebo plněním splátkového kalendáře.

Zvláštní způsoby řešení úpadku platí pro ban-

ky, spořitelní a úvěrní družstva, instituce elek-

tronických peněz a pro pojišťovny a zajišťovny.

Nový instrument – moratorium

Nový zákon zavádí další nový instrument, 

jakousi obdobu angloamerické ochrany před 

věřiteli. Dlužník – podnikatel (není-li v likvi-

daci) může navrhnout insolvenčnímu soudu 

vyhlášení tzv. moratoria. K návrhu je dlužník 

povinen připojit mimo jiné poslední účetní zá-

věrku a písemné prohlášení většiny jeho vě-

řitelů, počítané podle výše jejich pohledávek, 

že s vyhlášením moratoria souhlasí, s ověře-

nými podpisy. O takovém návrhu musí soud 

rozhodnout do druhého pracovního dne.

Moratorium má ten účinek, že po dobu jeho 

trvání nelze vydat rozhodnutí o úpadku. Dále 

je dlužník po dobu trvání moratoria opráv-

něn hradit přednostně před dříve splatnými 

závazky závazky bezprostředně související se 

zachováním provozu podniku vzniklé v po-

sledních 30 dnech před vyhlášením morato-

ria nebo po něm. Dále smlouvy na dodávky 

energií a surovin, jakož i další smlouvy 

o dodávkách zboží a služeb, které ke dni 

vyhlášení moratoria trvaly alespoň po dobu 

3 měsíců, nemůže druhý účastník smlouvy 

po dobu trvání moratoria vypovědět nebo od 

nich odstoupit pro prodlení dlužníka s place-

ním úhrady za zboží nebo služby, ke kterému 

došlo před vyhlášením moratoria, nebo pro 

zhoršení majetkové situace dlužníka.

Celkově lze říct, že nová právní úprava 

výrazně zpřesňuje práva a povinnosti všech 

zúčastněných a zavádí nové instrumenty, 

které mohou být užitečné. Vše samozřejmě 

ukáže až čas, avšak dá se předpokládat, že 

nový zákon míří správným směrem.

Mikuláš Černý

Dlužník, jako účastník řízení, bude mít právo 

se vyjádřit k tvrzeným skutečnostem
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PŘEDSTAVA ČESKÉHO 

DŮCHODCE JAKO 

UNAVENÉHO JEDINCE 

ŽIJÍCÍHO OD PENZE 

K PENZI BERE 

POMALU ZA SVÉ. 

VRSTVA MOVITÝCH 

SENIORŮ, KTEŘÍ SI 

CHTĚJÍ UŽÍT PODZIM 

ŽIVOTA V LUXUSU A NA 

CESTÁCH, JE STÁLE 

SILNĚJŠÍ. PRÁVĚ NA NI SE 

ORIENTUJE VÍCE A VÍCE 

PODNIKATELŮ. VZNIKÁ 

NOVÝ FENOMÉN?

SENIORBYZNYS

SENIORBYZNYS

Segment trhu zaměřený na seniory si v zahra-

ničí buduje tradici. Někdejší poválečná „baby 

boom“ generace dnes ve Spojených státech 

či Velké Británii tvoří nejsilnější kupní sílu ve 

společnosti. Penzisté ve Velké Británii kupují 

téměř polovinu všech zahraničních zájezdů 

a většinu luxusních aut. Obdobné signály 

přicházejí z dalších zemí s vyspělou ekonomi-

kou. Demografická situace v ČR je podobná 

jako na Západě. Jak na ni reaguje trh? 

Penzisté na cestách

Senioři se stali důležitým prvkem v cestovním 

ruchu na celém světě. Podle mezinárodních 

statistik celosvětově připadá 14 % všech 

příjezdů turistů na lidi v důchodovém věku. 

V případě EU je to dokonce 18 %. U nás 

důchodci tvořili v loňském roce pět procent 

z celkového počtu turistů, kteří vycestovali 

do zahraničí. Toto číslo však roste. Stále více 

českých penzistů totiž cestuje, podle před-

běžných odhadů by jich letos mělo vyjet do 

zahraničí až 150 tisíc. Očekávaný meziroční 

nárůst má tvořit 15 %. 

Stejně jako u našich západních sousedů se 

rostoucí podíl starších občanů začal nejdříve 

projevovat v nabídce cestovních kanceláří. 

Díky vysoké časové flexibilitě mohou senioři 

lépe dlouhodobě plánovat, a tak tvoří hlavní 

klientelu takzvaných „first minute“ zájezdů 

s až třicetiprocentními slevami. Na druhém 

místě v oblíbenosti mezi seniory jsou podle 

Asociace českých cestovních kanceláří (AC-

ČKA) autobusové poznávací zájezdy po Evro-

pě. Třetí příčku v objemu prodaných zájezdů 

obsazují relaxační pobyty v termálních lázních 

(nejvíce seniorů vyráží na Slovensko). 

Stále větší popularitě se těší luxusnější 

produkty, jako jsou wellness pobyty a „cruise 

trips“, čili okružní plavby. Dobře se prodávají 

golfové dovolené, speciální dovolené s vnou-

čaty, na odbyt jde agroturistika. Majitelé ces-

tovních kanceláří jsou při vymýšlení produktů 

pro seniory stále vynalézavější. Například 

cestovní kancelář Atis vozí klienty z řad senio-

rů do Tater, kde jim připravila speciální balíček 

– přesnou kopii zájezdu z filmu pro pamětníky 

Anděl na horách. Včetně ranní rozcvičky na 

louce. Situaci v českém cestovním ruchu 

seniorů komentuje mluvčí ACČKA Tomio 

Okamura: „Samozřejmě i v Čechách pozo-

rujeme, že chování našich seniorů se blíží 

chování seniorů v západní Evropě. Cestovní 

kanceláře to pozorují už nyní, ale zatím stále 

v nižší cenové kategorii zájezdů než například 

u německých důchodců.“ 

Nicméně zájem o exotické a luxusní zájezdy 

roste. Několik českých cestovních kanceláří 

vozí hosty do pětihvězdičkových hotelů na 

Kubě, kde nesmějí být ubytovány děti, aby 

nerušily relaxaci solventních seniorů. 

Fit na stará kolena

Aby si mohli důchodci svoji penzi náleži-

tě užít, musí být především zdraví. A tak 

dalším segmentem, který logicky profituje na 

seniorské klientele, je farmaceutický průmysl. 

„Stávající trh má velký potenciál. Důvodem 

je celkové prodlužování délky života,“ říká 

Markéta Němcová z farmaceutické spo-

lečnosti Boehringer Ingelheim. Firma se 

významnou částí své produkce orientuje na 

starší lidi. Jak se tato klientela vyvíjí? „Životní 

styl současných seniorů se mění. Mezi 

českými penzisty můžeme pozorovat zájem 

o kontinuální vzdělávání, snahy vyhledávat 

informace o léčivých látkách a o přípravcích, 

které jim mohou pomoci zvládnout zdravotní 

těžkosti spojené s věkem a udržet si vitalitu.“ 

Podle mluvčí firmy má spotřeba podpůrných 

přípravků a doplňků stravy pro důchodce 

mírně vzestupnou tendenci. Celková spotře-

ba vitaminů a doplňků stravy v ČR meziročně 

roste o 15 % a zatímco se na počátku 90. 

let těchto preparátů prodalo za 300 milionů 

korun ročně, v loňském roce to byly už čtyři 

miliardy.

Od úklidu po kuželky

V čem se naši podnikatelé nejvíce přibližují 

západnímu trendu orientace na klienty-dů-

chodce, je sféra bydlení. V České republice 

se v této oblasti objevilo několik ambiciózních 

projektů. Spojuje je stejná filozofie: pohodlné 

bydlení pro důchodce s veškerými službami 

pokrývajícími jejich potřeby. „Škála luxusu“ 

má rozpětí od osmi tisíc korun za měsíc do 

desítek tisíc. Seniorpark Jaroslava Plesníka 

představuje spodní hranici tohoto cenového 

spektra. „Tomuto oboru jsem se začal věno-

vat na základě osobní zkušenosti, při částeč-

né nemohoucnosti mých rodičů,“ vysvětluje 

J. Plesník. V roce 2006 založil firmu, která 

dnes dokončuje první komplex dvaceti bytů 

pro seniory. „Všechny jsou už zamluvené. 

Vyjednali jsme stavbu dalších deseti podob-

ných zařízení po celé republice.“ O obyvatele 

seniorparku se budou starat ošetřovatelky. 

Personál zajistí úklid, donášku nákupů, ale 

také zdravotnické služby a rehabilitaci. Byto-

vý komplex bude mít navíc komunitní funkci. 

Senioři se budou scházet ve společenské 

místnosti, k dispozici bude mikrobus, který 

bude pravidelně vyjíždět na výlety. Manažer 

projektu si klade za cíl zapojit obyvatele do ži-

vota penzionu. Senioři se budou moci podílet 

na vytváření jeho vzhledu i fungování, napří-

klad budou mít možnost pěstovat zeleninu na 

zahrádce. Obyvatelé jednotlivých seniorparků 

budou mezi sebou komunikovat, potkávat 

se na společných kulturních akcích, nebo se 

utkávat při turnajích v šachu či kuželkách. 

„Při plánování podnikatelského záměru jsem 

vycházel z předpokladu, že kupní síla seniorů 

přibližně kopíruje kupní sílu zbytku popula-

ce. Z toho vyplývá její nárůst a vznik střední 

vrstvy i v kategorii seniorů,“ dodává jednatel 

společnosti. „Za pět let chceme být jednou 

z vedoucích firem v oboru bydlení pro seniory 

v České republice.“

Senioři seniorům

Velkorysý projekt připravuje liberecký pod-

nikatel Miloš Vajner. „Bude jím dům seniorů 

s kvalitními pečovatelskými službami. V sou-

časné době je vytipovávána lokalita a při-

pravují se rámcové marketingové přestavby. 

Půjde o komerční projekt, který si budou 

moci dopřát jen movitější lidé. Měsíční popla-

tek by se měl pohybovat okolo dvaceti tisíc,“ 

zní vysvětlení. „Předpokládá se komfortní 

zařízení pro několik set ubytovaných seniorů 

s parkovištěm, společenskými prostory, re-

habilitačním střediskem a mnoha venkovními 

atrakcemi.“ 

Co Ing. Vajnera k tomuto podnikatelskému 

záměru přivedlo? „Zvětšuje se skupina lidí 

po padesátce, kteří jsou stále v produktivním 

Na seniorské klientele logicky profituje farmaceutický průmysl: 

stávající trh má velký potenciál – délka života se prodlužuje...

CK vozí seniory do 

pětihvězdičkových 

hotelů na Kubě, kde 

nesmějí být ubytovány 

děti, aby nerušily jejich 

relaxaci Nový fenomén 
– seniorbyznys!
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procesu. Mezi nimi jsou i finančně lépe situ-

ovaní, kteří jsou ochotni za služby související 

s jejich osobou vydat více peněz. Materiálně 

jsou zabezpečení, nevybavují domácnosti ani 

nesplácejí hypotéky. Změnil se i jejich pohled 

na lidské hodnoty, více si váží svého zdraví, 

klidu a pohody. Chtějí poznávat a užít to, co 

si dříve nemohli dopřát.“ Podnikatel našel 

inspiraci v zahraničí. „V České republice se 

tento směr postupně rozvíjí, kdežto v zahra-

ničí funguje již po mnoho let,“ říká M. Vajner. 

„Trend se přeorientovává na movitější kliente-

lu a nejvíce na využití wellness hotelů. Pokud 

si některý z nich můžete občas dopřát, pře-

vážně zde naleznete klientelu 50 plus. U nás 

zatím chybí osvěta, a tak jsou senioři lákáni 

na ,levné‘ zájezdy, kde z nich tahají peníze za 

různé hrnce, deky a podobně. Jiní praktic-

ky jakoby společensky nežili, jen dožívají 

a nepochopitelně schraňují majetek pro děti 

a vnoučata. Žil jsem v Nizozemsku a tam je 

filozofie zcela odlišná. Dokonce ani vnoučata 

si k sobě neberou. Zbavili se štafety povin-

ností a chtějí si prostě ke stáru užít. Kupní síla 

seniorů u nás je logicky nižší než v zahraničí. 

V České republice však existuje silná skupina 

restituentů či podnikatelů ,ve výslužbě’, kteří 

se naopak chovají méně upjatě. Je potřeba 

analyzovat český trh a začít se více zajímat 

o seniory. Ať již z hlediska cestovního ruchu 

nebo podnikatelských záměrů spojených 

s budováním domů seniorů. Zkusím navrh-

nout téma na zvážení: ,senioři seniorům‘. 

Lépe a rychleji pochopí vzájemné potřeby 

a trh se rozhýbe,“ uzavírá Miloš Vajner.

Bankovní služby pro dříve narozené

V českém finančnictví zatím není cílení podle 

věku příliš typické. Na důchodce se před lety 

primárně zaměřovaly jen družstevní záložny. 

Po vlně bezprecedentního vytunelování něko-

lika záložen, takzvaných kampeliček, na konci 

devadesátých let se čeští důchodci raději 

spoléhají na služby klasických bankovních 

domů. Nebo si peníze šetří v hotovosti.  Přes-

to jsme objevili finanční instituci, jejíž klientelu 

téměř z 80% tvoří senioři. Moravský Peněžní 

Ústav vznikl v roce 1996 ve Zlíně, později 

otevřel druhou moravskou pobočku a v le-

tošním roce začal působit v Praze. V příštím 

roce připravuje otevření další pobočky na 

Moravě. Pro své klienty zřizuje běžné účty 

korunové a cizoměnové pro osobní potřeby 

i pro podnikání fyzickým osobám. Dále ze-

jména vkladové účty, vkladní knížky a dětská 

konta s termínovanou výpovědní lhůtou. Mezi 

seniory jsou nejpopulárnější vkladové účty, 

které splňují požadavky členů na pravidelné 

i nepravidelné spoření. Výpovědní lhůty jsou 

stanoveny od jednoho do osmnácti měsíců. 

V roce 2006 peněžní ústav, který je svojí 

právní formou družstvo, dosáhl zisku 11,6 

milionů korun. Výše bilanční sumy překročila 

jednu miliardu. Více než 98% klientely tvoří 

fyzické osoby, z nichž téměř 80% je starších 

50 let. Toto složení klientů je determinováno 

nabídkou Moravského Peněžního Ústavu 

a použitými marketingovými nástroji. Vklado-

vé účty s termínovanou výpovědní lhůtou jsou 

ze své podstaty konzervativní produkty a jako 

takové jsou poptávány především seniorskou 

klientelou. Jakým způsobem se peněžní 

ústav na své klienty zaciluje? Pracovníci 

ústavu nepoužívají agresivní marketingové 

nástroje. Inzerují v tiskovinách, u kterých mají 

jistotu, že se dostanou mezi seniory, jako 

jsou radniční noviny, noviny nákupních center.  

Dále pořádají kulturní akce, spojené s vý-

znamnými daty společnosti. Jejich program 

pečlivě připravují s ohledem na převažující 

vkus seniorů. 

Maximobil dobyl svět

Na závěr představme výrobek, se kterým se 

české firmě podařilo prosadit na náročném 

trhu s mobilními telefony. Na sklonku roku 

2004 zahájila firma Jablotron výrobu obřího 

mobilu, který si kromě jiného získal popularitu 

mezi seniory. „Naše produkty nejsou primárně 

zaměřeny na seniory. Jejich základní myšlen-

kou je co nejjednodušší obsluha základních 

funkcí, které jsou používány často a opako-

vaně. Že se díky tomu naše telefony ovládají 

dobře i seniorům je důkaz, že jsme svou práci 

odvedli dobře,“ říká Tomáš Ládr z JabloCO-

Mu, dceřinné firmy společnosti Jablotron, 

která GSM stolní telefony vyvíjí a prodává. 

„Největších úspěchů dosahujeme především 

tam, kde naše telefony nabízejí GSM operátoři 

jako náhradu pevné linky pro domácnosti 

nebo jako součást ’bezdrátových kanceláří‘ 

firmám.“ Přestože se rychle objevily výrobky 

inspirované českým nápadem, firmě se daří 

získávat nové  zákazníky díky neustálým 

inovacím, zaměřeným například na spolupráci 

telefonu s PC. „Vzhledem k demografickému 

vývoji však lze očekávat, že podíl seniorské-

ho segmentu trhu bude růst, především ve 

vyspělých zemích,“ dodává T. Ládr.

Na startu

Seniorbyznys v České republice pořád ještě 

dlí na startu. Šanci v něm rozpoznalo zatím 

jen málo podnikatelů. „Velcí hráči“ tříapůl-

milionovou skupinu spotřebitelů dokonale 

opomíjejí: se seniory nepočítají se svými 

tarify mobilní operátoři ani většina bank. Také 

reklama se zaměřuje na starší populaci jen 

málokdy. Je však jen otázkou času, kdy se 

přístup soukromého sektoru k významné 

sílící skupině spotřebitelů změní. Ekonomické 

možnosti jsou obrovské.

čem

SENIORBYZNYS

Pohodlné bydlení pro 

důchodce s veškerými 

službami – od osmi 

tisíc korun za měsíc až 

po několik desítek tisíc

Nová nabídka business tarifů od O2 Vám 
přináší volání již od 0 Kč/min.

Nové mobilní tarify od O2 jsou v každém směru nepřehlédnutelné.
Na první pohled Vás potěší jejich cenová výhodnost, protože jsou připravené speciálně

pro firmy, jako je ta Vaše. Součástí nabídky je i první tarif v České republice,
se kterým můžete volat do pevné i O2 mobilní sítě za 0 Kč/min.

Nová dominanta ve firemní komunikaci

Volejte 800 203 203

O2 pro Váš business

www.cz.o2.com
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Česká podnikatelská 
reprezentace při EU 
(CEBRE) pro vás může 
pracovat všude tam, kde se 
zájmy vaší firmy protínají 
s činností orgánů EU 
nebo jiných evropských 
organizací sídlících 
v Bruselu. Od CEBRE 
lze získat informace 
o připravovaných 
rozhodnutích a předpisech 
EU pro svůj obor, 
formou stáže v Bruselu 
doškolí vaše manažery 
v evropské problematice, 
prostřednictvím CEBRE 
můžete vstoupit do 
přímého kontaktu s orgány 
Evropské unie a díky 
CEBRE získáte také 
přehled o nabídce všech 
dostupných podpůrných 
programů EU pro ČR. 
Všechny služby CEBRE lze 
objednat přímo v ČR.

NABÍDKA CEBRE  
PODNIKATELŮM

www.cz.o2.com

Cena telefonu platí do 31. 12. 2007 pro novou aktivaci 
SIM karty při uzavření závazku na 24 měsíců a min. měsíčním 

plnění: 1000 Kč (1190 Kč s DPH). Cena telefonu je uvedena
s DPH a platí pro zákazníky s uzavřenou Rámcovou smlouvou.

Nové 
business tarify 

s novým telefonem 
již od 1 Kč

Pořiďte si za 1 Kč telefon 
Sony Ericsson K550i a volejte z něj s novým 

tarifem O2 Business Nonstop na všechny 
pevné i O2 mobilní telefony za 0 Kč/min. 

O2 pro Váš business
800 203 203

Evropské komise objevila až v tomto tisíciletí. 

Zavedla ji i do svých strategických dokumentů, 

mezi něž patří Zelená kniha o společenské 

zodpovědnosti firem nazvaná „Propagovat ev-

ropský rámec pro společenskou zodpovědnost 

podniků,“ která byla zveřejněna v roce 2001. 

Často ji také slýcháváme v souvislosti s udr-

žitelným rozvojem. Zelená kniha je skutečně 

spíše propagace než manuál pro podnikatele, 

jak samotný koncept uchopit, případně jakými 

kroky přispět ke zvýšení efektivity činnosti. Ne-

dozvíme se z ní ani, zda malé a střední podniky 

tuto myšlenku podporují, či zda ji v praxi běžně 

uplatňují. Komise se spíše snaží omezit fakulta-

tivnost CSR a to je škoda. Například v březnu 

letošního roku se v Evropském parlamentu 

objevila tzv. Howittova zpráva, jejímž záměrem 

bylo zakotvit povinné zpracování pravidelných 

zpráv v rámci dodržování konceptu společen-

ské zodpovědnosti včetně nesmyslné kontroly 

dodavatelů, ale také zřízení EU ombudsmana 

pro CSR. Reakce na sebe dlouho nenechala 

čekat a zástupci evropských malých i střed-

ních podniků, sdružení v organizaci UEAPME, 

jejíž je Hospodářská komora ČR členem, 

upozornili na riziko dalšího zvyšování admi-

nistrativní zátěže pro podnikatele a vytváření 

opačného účinku společenské zodpověd-

nosti. Tajemník UEAPME v té době zdůraznil, 

že zavádět povinnost do konceptu volitelné 

aktivity je zcela nesmyslné a také není možné 

vypracovat souhrnnou zprávu za 25 milionů 

evropských podniků. 

Byla zpráva nakonec schválena?

Byla, ale bez zakotvení povinností. Volitelnost 

společenské zodpovědnosti zůstala naštěstí 

zachována. Jak říkal významný ekonom a no-

sitel Nobelovy ceny Milton Friedmann: Existuje 

pouze jediná společenská zodpovědnost firmy 

– využívání zdrojů a jejich přeměna na činnosti 

vedoucí k vytvoření zisku, a to tak dlouho, 

dokud firma respektuje pravidla hry otevřené 

a svobodné konkurence bez podvodů a klamů. 

Nechme firmy, ať se rozhodnou, zda se na 

koncept CSR zaměří. Uvidíte, že zájem o jeho 

aplikaci vzroste. 

Je tato myšlenka vůbec mezi podnika-

teli známá? Poskytuje Evropská komise 

finanční prostředky na její propagaci?

Evropská komise uvolňuje finanční prostředky 

na informování podnikatelů o společenské 

zodpovědnosti. Podporuje realizaci projektů 

směřujících k diskusi o CSR, výměnu zkušenos-

tí a vytváření pomocných nástrojů pro podnika-

tele, jak společenskou zodpovědnost uchopit. 

V České republice probíhají semináře k CSR 

a existuje řada firem, ve kterých tento koncept 

už funguje. Do informování se zapojila i Hospo-

dářská komora ČR, která na podzim letošního 

roku organizuje tréninkové semináře zaměřené 

na společenskou zodpovědnost. Chceme, 

aby podnikatelé pochopili, že využívání tohoto 

konceptu jim může pomoci vyřešit některé 

problémy, se kterými se potýkají. 

red

CO SE ŘEŠÍ V EU

Česká podnikatelská reprezentace získala 

za pět let svého působení v Bruselu dobré 

jméno. Co patří v současnosti k jejím hlav-

ním cílům? 

Naším důležitým úkolem je monitorovat vývoj 

evropské legislativy v oblasti podnikání, což je 

velmi široký rozsah s ohledem na reprezentaci 

zájmů tří našich zakladatelských organizací 

– Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu 

a dopravy a Konfederace podnikatelských a za-

městnavatelských svazů (s finanční podporou 

agentury CzechTrade). Nejenže jde o široké 

spektrum odvětvových zájmů, ale také o po-

třeby firem – od nejmenších až po ty největší. 

Českým podnikatelům přinášíme na webové 

stránce www.cebre.cz také každodenní novinky 

z Evropské unie. Dále poskytujeme možnost 

individuálního monitoringu specifické oblasti, ko-

munitárních fondů Evropské unie, zprostředko-

vání kontaktů s ostatními aktéry, zapojení našich 

členů do různých evropských projektů. 

Která témata oblasti podnikatelské sféry 

jsou v poslední době nejfrekventovanější?

Zajímavými tématy jsou v tomto období zejména 

tzv. modré karty, které mají ulehčit zaměstnávání 

pracovníků ze třetích zemí. Dalším tématem je 

tzv. flexsecurity, navržená komisařem Špidlou, 

nabízející zároveň flexibilitu při zaměstnávání 

pracovníků, ale zaručující jim i určitou ochranu. 

Pak tu jsou témata jako projednávání energetické 

koncepce EU, konsolidovaný základ daně pro 

podniky, snižování administrativní zátěže a další. 

V poslední době slýcháváme také často 

o „společenské zodpovědnosti firem“. Moh-

la byste přiblížit, co konkrétně se pod tímto 

pojmem skrývá?

Společenská zodpovědnost firem není žádnou 

novinkou. Tento koncept se objevil již na začátku 

minulého století v souvislosti s dynamických 

vývojem velkých korporací, které se mnohdy 

s velkou soustředěností na svůj rozvoj zapomí-

naly ohlížet na to, jaké mají jejich aktivity vliv či 

dopad na okolí. CSR je průřezovým koncep-

tem, neboť do okolí firmy zahrnuje nejen její 

zaměstnance, ale také dodavatele, spotřebitele, 

dokonce i životní prostředí. Firma by se tedy 

měla soustředit na to, aby současně při výkonu 

své činnosti vytvářela harmonické prostředí se 

všemi zmíněnými subjekty a zároveň přistupovala 

zodpovědně k životnímu prostředí. V podstatě to 

znamená, že podnikatel má upřít pozornost nejen 

na vytváření zisku, ale také na způsob své aktivity, 

která ve finále přináší větší efektivitu a zisk.

 

Což ovšem musí být pro malé a střední 

podniky docela náročné...

Přesně tak. Problémem malých a středních 

firem je častá krátkozrakost. To je vcelku logické, 

neboť nemají kapacitu jako velké firmy a většinou 

jsou svázány s osobou podnikatele. Podnikatel 

tu nemůže být donekonečna a pokud nenajde 

vhodného nástupce, firma buď zanikne, nebo 

ztratí na kvalitě. Současně jsou malí a střední 

podnikatelé omezeni časem a administrativou, 

která na ně dopadá. Na druhé straně je pro ně 

myšlenka CSR přirozená, neboť ji do činnosti 

svého podniku vnášejí, aniž by si to uvědomovali. 

Vzhledem k charakteristice malých a středních 

podnikatelů – přímý kontakt s klienty, znalost pro-

středí, rychlá reakce na nové tendence, ztotož-

nění se s výrobkem a službou a úzká spolupráce 

se zaměstnanci – je interakce s jejich okolím větší 

než u velkých firem. Při své činnosti se tudíž nad 

všemi těmito aspekty automaticky zamýšlejí, 

neboť pokud by tomu tak nebylo, nemohli by být 

úspěšní. V tom je přirozená funkce trhu. CSR je 

tu, aby pomohla podnikatelům, kteří se potý-

kají s problémy v oblasti personalistiky, výroby, 

prodeje atd. takovým způsobem, že jim poskytne 

návod, jak tyto problémy eliminovat. 

Navíc CSR není povinná, neboť už tak jsou 

podnikatelé při své činnosti povinováni legisla-

tivou zasahující do mnoha oblastí. Stále ještě 

existující rozdíly mezi členskými státy co do 

legislativy například v oblasti lidských zdrojů, 

znesnadňují podnikání MSP v jiném členském 

státě Evropské unie. Zde mají naopak velké 

podniky obsáhlejší kapacitu propojovat tři 

dimenze – personalistiku, podnikání a životní 

prostředí – na mezinárodní úrovni. 

Jak vnímá společenskou zodpovědnost 

firem samotná Evropská komise?

Společenská zodpovědnost firem se ve slovníku 

Upřete pozornost nejen 

na vytváření zisku, ale 

také na způsob své 

aktivity, která ve finále 

pak přináší větší efekti-

vitu a zisk

Společenská zodpovědnost 
firem – nepovinný, 
ale užitečný fenomén

„CSR do okolí firmy 

zahrnuje nejen její 

zaměstnance, ale 

také dodavatele, 

spotřebitele, dokonce 

i životní prostředí.“

JAKÁ TÉMATA SE ŘEŠÍ V RÁMCI EVROPSKÉ UNIE 

NEJČASTĚJI? KTERÁ PROBLEMATIKA PATŘÍ 

K NEJZAJÍMAVĚJŠÍM? ALENU VLAČIHOVOU 

Z ČESKÉ PODNIKATELSKÉ REPREZENTACE PŘI EU 

(CEBRE), PŮSOBÍCÍ V BRUSELU, NEJVÍCE OSLOVILA 

PROBLEMATIKA SPOLEČENSKÉ ZODPOVĚDNOSTI 

FIREM (CSR, ČILI V ANGLICKÉM ORIGINÁLU 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY). 
Ing. Mgr. Alena Vlačihová dlouhodobě spolupracuje s HK ČR v otázce evropských 

záležitostí. Pravidelně publikuje a přednáší o různých aspektech činnosti EU.
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PAVEL KYSILKA PATŘÍ 

K NEJRESPEKTO-

VANĚJŠÍM ČESKÝM 

EKONOMŮM. BYL 

VICEGUVERNÉREM 

ČESKÉ NÁRODNÍ 

BANKY, DNES 

PŮSOBÍ VE VEDENÍ 

ČESKÉ SPOŘITELNY. 

SOUČASNÉ VLÁDNÍ 

REFORMY POVAŽUJE 

ZA DŮLEŽITÉ, ALE 

NEDOSTATEČNÉ, 

STEJNĚ JAKO 

ROZVOJ LIDSKÉHO 

POTENCIÁLU. 

DOPORUČUJE 

VĚTŠÍ PÉČI STÁTU 

O VZDĚLÁNÍ A TAKÉ 

RADÍ NEUSPĚCHAT 

ZAVEDENÍ EURA 

MÍSTO ČESKÉ 

KORUNY.

NÁZOR EKONOMA

NÁZOR EKONOMA

Jak hodnotíte tzv. batoh vládních 

reforem?

Z čistě ekonomického, maximalistického 

hlediska je reforma pouhým zrnkem. Jde 

správným směrem, ale jen o malý krůček. 

Ambice by měla být větší – s rozšiřováním EU 

a ekonomickým boomem dřívějších periferií 

světa jsme získali obrovské množství nových 

konkurentů. 

Co reformám chybí?

Naše země potřebuje celkovou fiskální refor-

mu. Zkušenosti úspěšných reforem financí 

ukazují, že je nejprve nutné připravit reformy 

politiky týkající se jednotlivých oblastí ve-

řejného života: reformu zdravotnictví, škol-

ství, důchodovou, reformu veřejné správy, 

sociálních výdajů. A to všechno promítnout do 

zákonů. Teprve na nich můžete budovat fiskál-

ní reformu. Všechny úspěšné reformy světa 

posledních dekád se soustředily na výdajovou 

stránku veřejných rozpočtů. To zde chybí. 

Jiná otázka je, jak si vláda zmapovala po-

litický prostor pro takový balík reforem...

Ano, ale jedině na tyto reformy lze navázat re-

formou veřejného rozpočtu. Následuje příjmo-

vá stránka, která musí pokrýt zreformovanou 

výdajovou část. Když si veřejný sektor uleví 

ve výdajích, získá prostor na straně příjmové: 

pro snižování celkové daňové kvóty na HDP, 

pro snižování a zjednodušování daňového 

systému. Obojí je velice důležité. Je známo, 

že v některých zemích snížení celkové daňové 

kvóty o 1% znamenalo zvýšení potenciálu 

růstu rovněž až o 1%. Daňový systém musí 

být srozumitelný, jednoduchý, levný a nesmí 

zaměstnávat tolik úředníků. Současná reforma 

znamená posun k lepšímu – bude se snižovat 

daňové zatížení fyzických a právnických osob. 

Zjednodušuje se daňová soustava, přesouvá 

se důraz z přímých daní na nepřímé tím, že 

dochází ke zvýšení nejnižší sazby DPH atd. 

Ale pořád je to nedostatečné. Z hlediska 

konkurence, které jsme a budeme během pěti, 

deseti let stále více vystaveni.

CESTA KE KONKURENCESCHOPNOSTI 

STÁTU

Jaká by měla být podle vás ekonomická 

vize České republiky?

Nejdůležitějším dlouhodobým faktorem 

konkurenceschopnosti země a ekonomické-

ho růstu je vzdělanost a dostatečná nabídka 

kvalifikovaných lidí. Vize České republiky tedy 

musí spočívat v rozvoji lidského potenciálu. 

České země historicky vždy prosperovaly na 

bázi přirozené lidské základny, která odpovída-

la světovým ekonomickým trendům. Zejména 

v 19. a 20. století – za monarchie a první 

republiky – byla česká ekonomika na výši: byla 

zde jasná tradice řemesel, která se vyvinula do 

zpracovatelského průmyslu.

A dnes?

Princip je stejný, trend se posunul do sféry 

služeb, do oblasti vyspělých technologií. A zde 

dlouhodobě ztrácíme. Nemáme dostatečnou 

zásobárnu lidí schopných se orientovat ve 

světě informací. Lidí jazykově vybavených, 

kteří jsou atraktivní pro zahraniční partnery. 

Navíc jsme přeindustrializovaná země. ČR 

je ve světě raritou, kdy máme velmi vysoký 

a rostoucí podíl průmyslu na tvorbě HDP. Ale 

to je neudržitelná, dočasně působící výhoda, 

se kterou nemůžeme dlouhodobě konkurovat 

východoevropským, asijským ani latinsko-

americkým zemím. Podle dokumentu Světové 

banky Doing Business 2008, hodnotícího 

země podle jejich konkurenceschopnosti, si 

Česká republika pohoršila. To je signál, na co 

by se vláda měla soustředit. Vzdělání, věda 

a výzkum jsou absolutně klíčové faktory. Kaž-

dá firma v ČR ať z hi–tech sféry, finančních, 

ale i úplně elementárních služeb, se potýká 

s nedostatkem pracovních sil. I v regionech 

s vysokou nezaměstnaností chybějí kvalifiko-

vané síly nebo lidé ochotní se rekvalifikovat. 

Byť klesá míra nezaměstnanosti, nezmenšují 

se rozdíly mezi regiony.

Musíme se snažit lákat investory ze stále vyšší 

úrovně odvětví a oborů. To se nám bude dařit 

jen s kvalitním lidským potenciálem. Vize Čes-

ké republiky musí spočívat v tom, že budeme 

nabízet vyspělou technickou infrastrukturu, 

velmi snadné všeobecné podmínky jak k pod-

nikání a investování, tak k rozvoji neziskového 

sektoru: školství a výzkumu, a nakonec pod-

porovat rozvoj kvalifikované pracovní síly.

Jakou roli by v tom měl hrát stát? 

V základním a středním školství velmi silnou, 

ve vysokém také. Jednou z bariér růstu vzdě-

lanosti v ČR je stále příliš slabý podíl privátních 

škol a obrovské administrativní překážky jejich 

zakládání. Velmi důležitý základní výzkum 

nebude financován soukromníky, velkou roli 

v něm musí hrát stát. V aplikovaném výzkumu 

je široký prostor k soukromé iniciativě. 

KAM KRÁČÍŠ, KORUNO? 

Na začátku devadesátých let se němec-

ká marka směňovala za 17 až 18 korun 

„Daňový systém musí být srozumitelný, jednodu-

chý, levný a nesmí zaměstnávat tolik úředníků.“

Koruna
je důležitý polštář
české ekonomiky
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v eurozóně a USA: zde je jasný prostor pro 

posilování dolaru. Já a můj tým jsme přesvěd-

čeni o středně až dlouhodobém posilování 

dolaru vůči euru. Podle naší projekce by v roce 

2010 euro mohlo být za 25 korun a dolar za 

22 korun. Jsme přesvědčeni o posilování do-

laru, z toho vyplývá jisté oslabení koruny vůči 

dolaru, ale posílení vůči euru. V roce 2013, kdy 

si myslíme, že by ČR mohla nejdříve vstoupit 

do eurozóny, vidím kurz takto: euro za 24 

a dolar za 21 korun.

BANKÁM SE DAŘÍ. A JEJICH KLIENTŮM? 

Od dob privatizace (1999 až 2001) se hod-

nota tří největších bank už zněkolikaná-

sobila. Nejvíce, skoro čtyřikrát, se během 

této doby zvýšila hodnota České spořitel-

ny. Je to očekávané zhodnocení?

V roce 2000, kdy se začínal bankovní sektor 

privatizovat, bylo jasné, že má obrovský po-

tenciál. Platí to dodnes. Při srovnání saturace 

domácností a firem bankovními produkty 

u nás a tehdejšího EU 15 byly všude vidět 

nevyužité, kolosální možnosti růstu. Situace se 

dramaticky změnila s příchodem zahraničních 

bank. Proto jsme již v roce 1995 v ČNB začali 

vládě doslova vnucovat myšlenku privatizace. 

Už po prvním roce po privatizaci se ukázalo, 

že i ty nejoptimističtější scénáře byly překoná-

ny. Zásadní bylo kapitálové posílení a příchod 

know–how. Jak v korporátním, tak zejména 

v drobném retailovém bankovnictví se otevřely 

dveře k další expanzi, která potrvá ještě ne 

roky, ale desetiletí. Finanční sektor ve střední 

Evropě je nejvíce prosperující částí světového 

finančního sektoru!

Kde je podle vás další potenciál růstu 

zisků bank, jaké produkty či služby se 

dostanou do popředí?

Potenciál je jak na straně bankovních pasiv, ve 

všech typech vkladů od běžných transakčních 

účtů, po daleko sofistikovanější nástroje, jako 

jsou investiční produkty. Růst nabízí i strana 

aktivní: hypoteční a spotřební úvěry a čím 

dál více oblast správy nebo tvorby bohatství 

klienta. Čili produkty dlouhodobého vztahu 

s klienty, kdy banka v průběhu životního cyklu 

klienta připravuje řešení šitá na tělo. Potenciál 

je ve stále segmentově diferencovanějších, 

individuálnějších řešeních. 

Nejsou bankovní zisky uskutečňovány 

za cenu příliš vysokých poplatků? Vloni 

tvořily příjmy z poplatků asi 32 miliard 

korun, tj. asi čtvrtinu celkových příjmů. 

Například v Rakousku či ve Velké Británii 

jsou prakticky nulové...

Podle průzkumů Česko nepatří co se týká 

poplatků mezi levné země. Ve srovnání jsme 

někde uprostřed. Banky s nejnižšími poplat-

ky však mají naopak vyšší úrokové sazby. 

Situace v zemích s nízkými poplatky je dána 

historickým vývojem. Jako třeba v Rakous-

ku, kde byly banky dlouho vlastněny státem, 

který z populistických důvodů poplatky 

potlačoval. Přesto si myslím, že Češi nejsou 

diskriminováni, protože jak velcí, tak drobní 

klienti získávají klíčové bankovní produkty za 

velmi nízkou cenu. Nízké úrokové sazby jsou 

také faktorem dlouhodobého stabilního růstu 

české ekonomiky. Klient se dnes navíc může 

elegantně vyhnout poplatkům, které se mu 

nelíbí, nastavením funkcí svého účtu. Záleží jen 

na něm, pokud chce minimalizovat poplatky, 

může, musí se však informovat a zapojit se.

Nemáte obavy z růstu dluhů českých 

domácností? Nemůže u nás přijít něco 

podobného jako hypoteční krize v USA či 

krize spotřebitelských úvěrů?

Nemám. Z hlediska makročísel je stále podíl 

spotřebního nebo hypotečního financování na 

příjmech domácností v ČR daleko nižší než ve 

vyspělých zemích. Záleží na jednotlivých ban-

kách, jak si dokáží posoudit rizika konkrétních 

klientů. Je to o systému řízení rizik, který ban-

ka má a o jednotlivých rozhodnutích – o lid-

ském faktoru. Můžete namítnout, že i zkušené 

trhy se ocitly v krizi. Ta současná však je 

značně zveličována. Podle mne byla způso-

bena právě lidským faktorem. Neodpovědným 

půjčováním, přehřátými ambicemi svézt se na 

cyklické vlně a vytěžit z ní maximum. Finanční 

instituce i regulátoři se z této situace rychle 

poučili a fakt, jak se z toho trhy rychle dostaly, 

svědčí o tom, že krize nebyla tak hluboká. 

V ČR naopak vidím v této oblasti velký poten-

ciál dobudoucna a věřím, že ze strany bank 

trvá velká disciplinovanost a opatrnost.

Závěrem dovolte otázku osobnější – jaký 

je váš vztah k penězům?

Velmi kladný. Můj vztah k penězům se odvíjí 

od mise v ČNB, kdy jsme vytvářeli novou 

měnu. Z hlediska vlastních osobních příjmů je 

vnímám jako prostředek k naplnění přání i jako 

nástroj pomoci někomu, kdo nemá momen-

tálně štěstí. Nemám na mysli jen dobročinnou 

činnost, ale aktivní pomoc. Pomáhám různým 

občanským sdružením jak finančně, tak i tím, 

co umím. Radím, jak uspořádat finance, pře-

náším zkušenosti z řízení byznysu do nezisko-

vé sféry. Například ve sdružení Ruka pro život. 

Jde o pomoc dospělým postiženým, na které 

se zapomíná. Zároveň stále přemýšlím o poj-

mu „zdravé peníze“, hledám, co mají centrální 

banky dělat, aby byla měna zdravá, přinejmen-

ším tak, aby neškodila ekonomice...

Mikuláš Černý

a průměrná mzda se pohybovala ko-

lem 3000 korun. Dnes je kurs ve vztahu 

k bývalé marce jedna ku čtrnácti, možná 

méně, a průměrný plat se blíží dvaceti 

tisícům. Očekával jste, že bude jednou 

koruna tak silná?

Už na přelomu let 1990 a 1991, kdy se připra-

vovala ekonomická reforma, jsem začínal být 

klidný. Zvítězila koncepce transformace, která 

mi byla blízká. Tušil jsem, že je před námi – byť 

s výkyvy – dlouhodobý trend posilování měny. 

V roce 1993 jsem byl o dobré budoucnosti 

přesvědčen. V roce 2000, kdy se země začala 

připravovat na vstup do EU, jsme v České 

spořitelně jako asi první predikovali dlouho-

dobé posilování koruny vůči euru, zhruba 

tempem 3 – 4 % ročně. Což se naplnilo. Od 

roku 1990 bylo jasné, že se budou sbližovat 

cenové hladiny se zahraničím. Debatovalo 

se, zda to půjde spíše cestou vzlínání inflace 

nebo posilováním kurzu. Nejprve se doháněla 

konvergence cenových hladin jednorázovým 

skokem, poté dvojcifernou inflací. Tu se však 

podařilo zkrotit a přirozeně začal posilo-

vat kurz. Dnes se nůžky mezi naší a třeba 

západoevropskou cenovou hladinou uzavírají 

výhradně přes kurz. To nás myslím čeká i do 

budoucna, až do doby zafixování kurzu před 

vstupem do eurozóny. 

Pro spotřebitele je to plus, exportéři si na 

silnou korunu stěžují... 

Vývozci si stěžují, protože bohužel asi nerozu-

mějí základním ekonomickým zákonitostem. 

Exportní sektor, který tvoří v ČR většinu eko-

nomiky, bude vždy platit daň za ekonomickou 

úspěšnost země. Buď bude toto negativum 

inkasovat přes sílící kurz domácí měny, nebo 

přes inflaci. Jiná možnost není a je to zákoni-

té: kdyby se hypoteticky nějakým způsobem 

zarazilo posilování koruny, exportér nebude 

vystaven nepříznivému působení posilování 

měny, ale zato pocítí růst domácí cenové 

hladiny. Bude platit víc na nákladech za vstupy 

do ekonomiky, porostou mu domácí ceny 

odbytu narozdíl od cen odbytu v zahraničí. 

V konvergenčních ekonomikách, ke kterým 

patříme, mají exportéři vždy tvrdší prostředí 

– buď přes kurz, nebo přes inflaci... Exportéři 

se s tím musejí vypořádat. Nárůstem produkti-

vity práce, restrukturalizací, zaváděním nových 

technologií atd. Ale to vědí sami bez mého 

doporučení.

Mají smysl intervence centrální banky? 

Intervence ČNB jsou, s prominutím, k ničemu. 

Pokud mají efekt, tak jen v horizontu několika 

hodin, maximálně dnů. Ani sebesilnější cent-

rální banka nemůže zvrátit trend, ale naopak 

svým tlakem bude působit velmi nevhodně. 

Intervence mají význam jen tehdy, když si trh 

špatně vyhodnotí nějakou informaci a tlačí kurz 

tam, kam nepatří. Tehdy může centrální banka 

intervencí upozornit, že tržní subjekty mohou 

ztratit a navádí kurz na nějakou rozumnější 

hladinu. Tlačit proti dlouhodobému trendu je 

však nemožné, špatné a škodlivé.

A kam až může koruna stoupat?

Koruna může nepřetržitě stoupat až do vstupu 

do eurozóny.

Je z tohoto hlediska lepší přijmout euro 

co nejpozději, anebo co nejdříve? Které je 

podle vás to správné datum?

Ideální by bylo, abychom splňovali podmínky 

formální maastrichtské, tak i reálné ekonomic-

ké, a až potom si sami načasovali vstup do 

eurozóny. Čili nic neurychlit, nepovažovat hned 

splnění podmínek vstupu za správný oka-

mžik. Myslím si, že je pro českou ekonomiku 

výhodné, že má korunu. A dlouho tomu tak 

ještě bude. Je to vidět i na úrokových sazbách 

vůči euru a dolaru, které můžeme udržovat nižší 

na koruně, než jaké bychom museli platit za 

eura nebo za dolar. Navíc nám koruna může 

posloužit v případě krize jako polštář, na který 

si ekonomika lehne a nespadne na tvrdou zem. 

Je možné využít přirozené tržní možnosti do-

časného oslabení koruny, které pomůže hospo-

dářství. Tento nástroj s eurem ztratíme. Proto si 

myslím, že není třeba spěchat a rok 2013 je pro 

mne nejbližší možný termín. A to neznamená, 

že bychom nemohli přistoupit ještě později. 

Jaký je váš privátní tip kurzu koruny za 

euro a dolar v roce 2010?

Fundamentálně nic nepodporuje současný 

poměr dolaru k euru, který je víc než 1,4 USD 

za euro. Podívejte se na paritu kupní síly 

NÁZOR EKONOMA

Ing. Pavel KYSILKA, 

CSc. (49)

Vystudoval VŠE v Praze, 
působil v Ekonomickém 
ústavu ČSAV jako vědecký 
pracovník a posléze jako 
proděkan VŠE. V období 
1993 až 1999 zastával 
post viceguvernéra 
ČNB, stál u zrodu české 
koruny. Poté přešel do 
soukromého sektoru, 
působil jako hlavní 
ekonom České spořitelny, 
nyní je zároveň členem 
jejího představenstva 
a náměstkem generálního 
ředitele. Je aktivním 
členem několika 
neziskových sdružení. 
Jeho velkou láskou je 
rocková hudba, hraje na 
housle, kytaru i klavír. 

„Každá firma v ČR 

ať z hi–tech sféry, 

finančních, ale i ele-

mentárních služeb, se 

potýká s nedostatkem 

pracovních sil.“

„V dlouhodobém horizontu v mezinárodní konkurenci vítězí 
země podle toho, jak umí rozvíjet svůj lidský potenciál.“

„Snížení celkové 

daňové kvóty o jedno 

procento může 

znamenat zvýšení 

potenciálu růstu rovněž 

až o jedno procento.“
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Nelegální 
zaměstnávání
a evropské 
stavebnictví

Co už je za hranicí?

U nás neexistuje jednotná definice „nedek-

larované práce“ a v praxi není tento termín 

téměř používán. Ačkoliv anglický termín 

„undeclared labour“ by se měl do češtiny 

překládat nejspíše jako „neohlášená prá-

ce“ - nedoporučuji to. Vedlo by to k ještě 

většímu zmatení. Nejbližší synonymum je asi 

termín „nelegální práce,“ tj. práce, která není 

vykonávána v úplném souladu s úplně všemi 

právními předpisy týkajícími se zaměstnávání 

osob a odvodů daňových, na sociální a zdra-

votní pojištění atd. Kategorie „nedeklarované 

práce“ zahrnuje např. mimo jiné i osoby 

samostatně výdělečně činné (drobní podnika-

telé / živnostníci), které pracují pro jiné firmy 

jako subdodavatelé, namísto práce v řádném 

pracovním poměru. Ale právě v případech, 

kdy jeden podnikatel (obvykle OSVČ) „pra-

cuje“ pro jiného podnikatele (obvykle větší 

firmu ) na základě obchodněprávní smlouvy, 

je často velmi obtížné přesně stanovit hranici 

mezi tím, co je legální a co ne. 

Co prokázal průzkum

Jan Cremers z Evropského institutu pro vý-

zkum práce ve stavebnictví přednesl zajímavá 

slova o průzkumu týkajícího se „nedeklarova-

né práce“ v evropském stavebnictví, který byl 

prováděn v r. 2006. Průzkum se prováděl v 

10 zemích EU, včetně ČR (výsledky průzku-

mu na www.clr-news.org) a ukázal, že ve 

všech zkoumaných zemích je podíl „nedekla-

rované práce“ ve stavebnictví výrazně vyšší 

než průměrný podíl „nedeklarované práce“ 

v celém národním hospodářství. 

Nejvyšší podíl „nedeklarované práce“ ve sta-

vebnictví připadá na tyto formy zaměstnávání: 

•  Řádně zaměstnaní pracovníci poskytují za úplatu 

různé práce a služby mimo svůj pracovně právní 

vztah, a to často i pro své zaměstnavatele. Z příj-

mu nejsou odváděny povinné odvody a daň. 

•  Osoby samostatně výdělečně činné (drobní 

podnikatelé / živnostníci), které vykonávají 

často práce bez řádných účetních dokla-

dů, s přímými platbami od zákazníků nebo 

pracují pro jiné firmy jako subdodavatelé, 

namísto práce v řádném pracovním poměru. 

•  Narůstá počet různých agentur a pyramid 

subkontraktorů s jedním hlavním kontrak-

torem, které najímají jednotlivé dělníky jako 

OSVČ. Konkrétní formy nedeklarované práce 

OSVČ se liší obvykle ještě podle toho, zda 

jde o cizince či o místní občany.

Zaměstnavatel jako vyděrač?

Z průzkumu vyplynulo, že zaměstnavatele 

vede k využívání „nedeklarované práce“ často 

skutečnost, že mohou kdykoliv takové pracov-

níky propustit a nemají k nim žádné závazky, 

PODLE MNOHA HYPOTÉZ A EXPERTŮ 

PŘEDSTAVUJE NEOHLÁŠENÁ EKONOMIKA 7 – 16 % 

HRUBÉHO DOMÁCÍHO PRODUKTU EU A 7 – 19 % 

CELKOVÉHO OBJEMU ŘÁDNÉ ZAMĚSTNANOSTI. 

VÝROČNÍ KONFERENCE EVROPSKÉ STAVEBNÍ 

KONFEDERACE (EBC) VE ŠPANĚLSKÉM 

MURCIU BYLA VĚNOVÁNA PROBLEMATICE TZV. 

„NEDEKLAROVANÉ PRÁCE“ V EVROPSKÉM 

STAVEBNICTVÍ, KTERÁ MÁ ZNAČNÉ DOPADY NA 

STAVEBNÍ FIRMY, STAVEBNÍ INVESTORY I NA CELOU 

SPOLEČNOST.

ZÁVAŽNÉ MINUSY

Důsledky „nedeklarované práce“ 

ve stavebnictví jsou negativní:

•  Deformování trhu a narušení konkurence-

schopnosti mezi stavebními firmami.

•  Nedodržování závazných předpisů a záko-

nů týkajících se zaměstnávání pracovníků. 

•  Krácení příjmů veřejných rozpočtů v oblasti 

daní a příspěvků sociálního a zdravotního 

pojištění.

•  Firmy, které využívají převážně „nedeklarova-

nou práci“ necítí povinnost starat se o ochra-

nu zdraví a bezpečnost při práci, o přípravu 

učňů a další vzdělávání pracovníků.

•  Vytváření veřejného mínění, že provádění 

„nedeklarované práce“ je vlastně normál-

ní, že to nikomu nevadí, že je to naopak 

prospěšné, protože zákazníci platí za tuto 

„nedeklarovanou práci“ méně a ušetří na 

tíživých odvodech do státní pokladny.

OPATŘENÍ, KTERÁ MAJÍ 
ZMĚNIT SITUACI

Pro účinnější boj s „nedeklarovanou prací“ 

navrhuje EBC tato opatření:

•  Zjednodušení právních předpisů týkajících 

se zaměstnávání a větší pružnost v uzavírání 

a ukončování pracovněprávních vztahů. EBC 

žádá, aby se v sociálním dialogu uplatňoval 

princip „Nejdříve mysli na malé“ a byly do něj 

zapojeny organizace malých podnikatelů.

•  Finanční pobídky pro zákazníky využívající 

„deklarovanou práci“, např. snížené sazby 

DPH pro opravy, modernizaci a údržbu 

bytových domů.

•  Sociální identifikační karta, jejímž držitelem 

může být pouze pracovník, za něhož zaměst-

navatel platí všechny zákonné odvody.

•  OSVČ: EBC zdůrazňuje nutnost zachování 

statutu OSVČ, avšak podpoří opatření proti 

„falešným“ podnikatelům, kteří zneužívají 

statut OSVČ a pracují pro jiné firmy jako 

subdodavatelé, namísto práce v řádném 

pracovním poměru. 

•  Subdodávky: Současné řetězení subdodava-

telů ve stavebnictví postrádá transparentnost 

a vytváří chaos v rozdělení odpovědností. To 

je zneužíváno velkými firmami – vyššími do-

davateli proti jejich subdodavatelům – malým 

firmám. EBC vyzývá Evropskou komisi, aby 

inicovala vznik právních předpisů, které by 

stanovily pravidla pro subdodávky.

•  Informační kampaně: evropská veřejnost není 

dostatečně informována o rizicích a negativ-

ních důsledcích „nedeklarované práce“. 

neplatí za ně sociální a zdravotní pojištění a tím 

si snižují své mzdové náklady. Dalším motivem 

je skutečnost, že zejména u nelegálně pracu-

jících cizinců se nemusí dodržovat standardy 

ubytování či stravování, ale i to, že tyto osoby 

si prakticky nemohou na nic stěžovat, lze 

je podle potřeby přesunout snadno na jiné 

pracovní místo. 

Kvalita je u „nedeklarované práce“ obvykle 

nižší, vznikají problémy se zárukami apod. 

Mezi evropskými stavebníky se proto prosa-

zuje názor, že boj proti „nedeklarované práci“ 

se musí ubírat cestou celoživotního vzdělávání 

a zvyšování a certifikování kvalifikace.

... a tak se rodí stínová ekonomika

Ve stavebnictví je „nedeklarovaná práce“ pře-

devším výsledkem nedostatku pracovních sil, 

vázaných pracovních povolení, nadměrných 

odvodů na sociálním pojištění a daních. Klient 

chce často po dodavateli stavebních prací, 

aby provedl práci a nevykázal ji – tím se vyhne 

placení DPH. „Nedeklarovaná práce“ dále 

vzniká v případech, kdy pracovníci, kteří jsou 

řádně zaměstnáni u stavební firmy, vykonávají 

ve volném čase a o víkendech práci pro třetí 

osobu, která je vyplácí v hotovosti tzv. „na 

ruku“, tedy nelegálně. Vytváří se tak „stínová“ 

ekonomika, která snižuje objem dostupné 

práce pro řemeslníky a malé a střední podniky 

v sektoru stavebnictví a tím vážně poškozuje 

zaměstnanost obecně. Řešení je třeba hledat 

ve snížených sazbách DPH pro určité druhy 

prací, v podpoře přípravy pracovníků, ve zvy-

šování kvality a certifikaci kvalifikace atd.

Práce, která deformuje trh

EBC upozorňuje ještě na jeden závažný 

aspekt rostoucího podílu „nedeklarované 

práce“ ve stavebnictví. Ten totiž způsobuje, že 

zejména větší stavební firmy neustále snižují 

počty svých zaměstnanců v pracovněpráv-

ním vztahu. Zaměstnanci malých firem jsou 

většinou odborově organizováni velmi málo 

a OSVČ jsou považovány za podnikatele, 

tedy vlastně zaměstnavatele. EBC je striktně 

proti všem formám „nedeklarované práce“, 

protože deformuje trh a narušuje konkuren-

ceschopnost mezi stavebními firmami. Navíc 

snižuje příjmy veřejných rozpočtů v oblasti daní 

a příspěvků sociálního a zdravotního pojiště-

ní a tím poškozuje systémy sociální pomoci 

potřebným.

Ing.Ladislav Kroček,

Svaz drobných, malých a středních 

zaměstnavatelů ve stavebnictví ČR

SERVIS

SERVIS
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Klient chce často po 

dodavateli stavebních 

prací, aby provedl práci 

a nevykázal ji – tím se 

vyhne placení DPH
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Zelené karty 
přivedou nové 
zaměstnance

PERSONÁLNÍ ZDROJE

PERSONÁLNÍ ZDROJE

Nedostatek pracovních sil je pro českou eko-

nomiku revolučně nový zážitek, vždyť až do 

roku 2004 nezaměstnanost stoupala a chvíle-

mi se přehoupla i přes magických 10 procent. 

Rapidní nárůst zájmu o nové pracovníky 

přitom zastihl naši ekonomiku vcelku nepři-

pravenou a pokusy o aktivní migrační politiku 

dosud spíše selhávaly.

Nedostatek pracovních sil napříč všemi kvali-

fikovanými profesemi trápí vyspělé ekonomiky 

po celém světě. Někde mají tyto komplikace 

velmi zvláštní projevy. Například boom call–cen-

ter v Indii způsobil, že se firmy o zaměstnance, 

kteří umějí dobře anglicky, přetahují i nabídkou 

odvozů vlastními taxíky do práce. O výběru za-

městnavatele rozhoduje to, jestli podnik nabízí 

vozy s klimatizací nebo bez ní.

Tak daleko se ještě český pracovní trh nedos-

tal, i když řada velkých podniků si zaměst-

nance sváží z velkých vzdáleností, poskytuje 

ubytování a další benefity, které Čechům, 

neochotným se stěhovat, zpříjemňují dopravu. 

Samotné firmy ovšem nedostatky trhu nevyře-

ší. Řešení je na státu.

Přínosná imigrace

Jednou z cest je cílené využití nástrojů aktivní 

migrační politiky. Za předpokladu, že se podaří 

vytvořit flexibilní legislativu, může to být řešení 

pružné a hlavně účinné. V současné době ČR 

nemá komplexně rozpracovanou migrační 

politiku a nahrazují ji vládou schválené Zásady 

migrační politiky vlády České republiky. Ty 

stanovují, že ČR podporuje migraci, která je 

pro stát dlouhodobě přínosná.

Nicméně pravidla současné migrační politiky 

jsou poznamenaná politikou, která měla ČR 

spíš chránit před nežádoucí imigrací. Na to, že 

některé cizince skutečně potřebujeme, se tro-

chu zapomnělo. Řešením by měly být zelené 

karty. Ty by měly výrazně zjednodušit zaměst-

návání cizinců, kteří chtějí pracovat v oborech, 

kde poptávka převyšuje nabídku.

V současné době nám schází především tech-

nicky zaměření odborníci, zejména v oblasti 

elektroniky, elektrotechniky nebo přesného 

strojírenství, a to od kvalifikovaných dělníků až 

po inženýry a vývojáře. Zájem je i o strojaře, 

elektroúdržbáře, kontrolory kvality, logistiky, 

chemiky, konstruktéry, metalurgy, operátory 

CNC strojů nebo letecké mechaniky.

Málo lidí – hodně peněz

Možnosti, jak v ČR zaměstnávat zahraniční 

pracovníky, jsou v současnosti kompliko-

vané. Praxe ukazuje, že současný systém 

je nevyhovující. Neumí pružně reagovat na 

poptávku na pracovním trhu, neexistují jasná 

pravidla, lhůty jsou příliš dlouhé. Kromě toho 

má při rozhodování o žádostech velkou váhu 

subjektivní názor státních zaměstnanců. 

Všechny tyto faktory navíc vedou k tomu, že 

v ČR pracuje řada cizinců nelegálně – neplatí 

daně, nejsou pojištění, jejich životní podmínky 

bývají špatné.

Od roku 2003 ministerstvo práce a sociálních 

věcí uskutečňuje pilotní projekt „Výběr kvalifiko-

vaných zahraničních pracovníků“. Jeho hodno-

cení bude pokračovat až do konce roku 2008, 

nicméně už teď se ukazuje, že výsledky jsou 

nepřesvědčivé – od roku 2006 ho využilo celkem 

530 lidí, získání každého z nich stálo 40 000 

korun. Příliš málo lidí, příliš mnoho peněz.

Zatímco současné systémy aktivní imigrační 

politiky hleděly hlavně na strukturu obyvatel-

stva ČR, tedy nabízely řešení hlavně problému 

stárnutí populace, zelené karty sledují přede-

vším potřeby trhu práce. Mají umožnit zaměst-

navatelům získat kvalifikovanou pracovní sílu, 

které je nedostatek. Důležitou myšlenkou při 

úvahách nad tím, jak by měl systém fungovat, 

bylo podle ministerstev průmyslu a obchodu 

to, aby podnikatelé neodcházeli za pracovní 

silou, ale aby pracovníci přišli za nimi do ČR.

Zelenou kartám

Zelené karty by měly minimalizovat administra-

tivu, maximálně zkrátit čas potřebný k vyřízení 

dokladů, měly by sjednotit pracovní povolení 

a oprávnění k pobytu a hlavně mají vycházet 

přesně z potřeb pracovního trhu. Lhůta na 

vydání zelené karty bude podle aktuálních 

představ 30 dní. V současné době může vyří-

zení všech dokladů trvat i déle než půl roku.

Jak by všechno mělo probíhat? Státní správa 

počítá s tím, že se buď zřídí nové internetové 

stránky, nebo se využije některý ze stávajících 

portálů. Druhá varianta je pravděpodobnější, 

protože podniky už budou na takovou adresu 

zvyklé. Na těchto stránkách budou formuláře, 

do kterých zaměstnavatelé vyplní, koho hledají 

a jaké na něj nebo na ni mají požadavky. Státní 

správa pak bude databázi těchto požadavků 

pravidelně vyhodnocovat a cizincům, kteří se 

přihlásí, vystaví zelenou kartu.

Současné návrhy počítají s tím, že tato data-

báze bude kompletně oddělená od evidence 

volných pracovních míst na úřadech práce. 

Na druhou stranu členové týmu, který bude 

mít zelené karty na starosti, budou pravidelně 

porovnávat obě databáze, aby mohli ověřit, 

zda je profese v daném místě a čase skutečně 

nedostatková a je vhodné pro ni hledat cizince.

Pokud si cizinec najde v ČR práci bez toho, 

aby využil veřejné databáze nabízených vol-

ných míst, například přes personální agenturu 

nebo přímo v podniku, může o zelenou kartu 

také zažádat.

Podporované skupiny

Stát počítá se třemi skupinami cizinců, 

kterým by vstup na český pracovní trh 

ulehčil. Vysoce kvalifikovaní vysokoškoláci 

(IT pracovníci, lékaři, střední zdravotnický 

personál, architekti, projektanti nebo kon-

struktéři, a to včetně čerstvých absolventů), 

kvalifikovaní středoškoláci a vyučení lidé 

(nižší zdravotnický personál, svářeči, kováři, 

nástrojaři, řidiči, mechanici nebo stavební 

a kvalifikovaní dělníci). Zelené karty by měly 

pamatovat i na vyšší management a na 

klíčové zaměstnance, kteří jsou nepostrada-

telní pro nové investory (například lidé, kteří 

mají zkušenosti s unikátními technologiemi 

a podobně).

Časem by mezi ně mohla přibýt i skupina 

nekvalifikovaných dělníků. Právě tyto profese 

totiž tvoří podle statistiky MPSV výraznou 

skupinu mezi evidovanými volnými pracovní-

mi místy. Ve své úvodní fázi se ovšem zelené 

karty zaměří na kvalifikované zaměstnance.

Všichni žadatelé budou muset prokázat, že 

mají vzdělání v oborou, který je u nás nedos-

tatkový. Přitom bude stačit, bude-li existo-

vat registrovaná poptávka po jeho profesi. 

Další variantou je přímo příslib zaměstnání 

u podniku působícího v ČR. Cizinec také 

bude muset ovládat český nebo slovenský 

jazyk, a to adekvátně k pozici, na které chce 

pracovat. Kromě toho bude záležet i na tom, 

zda přichází z „bezpečné země“ podle regulí 

ministerstva zahraničních věcí a ministerstva 

vnitra. Mírně odlišná pravidla mají platit pro 

kategorii klíčových zaměstnanců, kde bude 

rozhodující především zájem zaměstnava-

tele a jeho garance za nového pracovníka. 

V žádné z těchto kategorií by neměla exis-

tovat maximální věková hranice pro udělení 

zelené karty.

Podle současných představ o zelených 

kartách by neměly platit ani žádné kvóty 

nebo omezení na počet vydaných zelených 

karet pro určité profese nebo do některých 

zemí. Na druhé straně se počítá s tím, že 

budou existovat možnosti takovou regulaci 

v budoucnosti zavést.

Na úřad jen jednou

Zelená karta by měla kombinovat pracovní 

povolení s povolením k pobytu na území ČR. 

Hlavní rozdíl bude v tom, že zelená karta bude 

zahrnovat pouze jedno řízení k získání kombi-

novaného dokladu a nebude nutné vyjednávat 

s několika úřady. Získání štítku, který úředníci 

vlepí žadateli do pasu, by také celkově mělo 

být výrazně kratší oproti dnešnímu vyřizování 

několika povolení.

Předkladatelé počítají s tím, že by zelená karta 

opravňovala k výkonu zaměstnání a k pobytu 

v ČR nejméně na dva až tři roky. Zároveň by 

ale cizinci museli platit zdravotní a sociální 

pojištění.

Jakmile bude cizinec u nás pracovat alespoň 

půl roku (pokud spadá do kategorie vysoce 

kvalifikovaných vysokoškoláků) nebo rok (po-

kud by byl v kategorii kvalifikovaných středo-

školáků), bude smět požádat o obdobu zelené 

karty i pro svoji rodinu. Zároveň ovšem bude 

muset podat doklad o svém příjmu, který za-

ručí, že je schopen rodinu uživit. Toto omezení 

se nebude vztahovat na kategorii klíčových 

zaměstnanců.

Přijde o práci, o kartu nikoli

Pokud cizinec práci ztratí, bude mít dalších 

60 dní na to, aby si našel nové zaměstná-

ní. Během této doby bude zelená karta dál 

platit, některá práva ovšem bude její držitel 

mít omezená. Dva měsíce speciální ochran-

né lhůty budou platit pouze v případě, kdy 

Možnosti, jak 

zaměstnávat 

zahraniční pracovníky, 

jsou v současnosti 

komplikované, 

současný systém je 

nevyhovující

VYSOKOŠKOLÁCI A KVALIFIKOVANÍ ŘEMESLNÍCI! 

SEHNAT JE, TO JE ZVLÁŠŤ V POSLEDNÍCH LETECH 

PROBLÉM. POPTÁVKA PO NICH ROSTE UŽ OD 

POLOVINY DEVADESÁTÝCH LET. V POSLEDNÍCH 

MĚSÍCÍCH OVŠEM PROCENTO LIDÍ BEZ PRÁCE 

ATAKUJE HRANICI PŘIROZENÉ NEZAMĚSTNANOSTI. 

PODLE MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 

DOSÁHLA V ZÁŘÍ 2007 NEZAMĚSTNANOST 6,2 %. 

UKAZUJE SE, ŽE PRO NĚKTERÉ OBORY NENÍ MOŽNÉ 

ZÍSKAT PRACOVNÍKY Z DOMÁCÍCH ZDROJŮ – JEDNÍM 

Z ELEGANTNÍCH ŘEŠENÍ JSOU ZELENÉ KARTY.

JAK ZÍSKAT 
ZELENOU KARTU

1.
Zařazení volného pracovního místa do 

evidence pracovních příležitostí projektu 

„Zelené karty“.

2.
Cizinec podává „Žádost o vydání povolení 

k dlouhodobému pobytu v režimu „zelené 

karty“ a dokládá všechny požadované 

dokumenty.

3.
Zastupitelský úřad zasílá skeny dokumentů 

na posouzení do ČR, originály, případně 

ověřené kopie zasílá později poštou.

4.
Posouzení žádosti jednotlivými resorty:

a) ministerstvo zahraničních věcí, 

b) ministerstvo průmyslu a obchodu,

c) ministerstvo práce a sociálních věcí,

d) ministerstvo vnitra. 

5.
Posouzení kvalifikačních předpokladů 

a splnění dalších podmínek – krajské úřady, 

veřejné vysoké školy popř. ministerstvo 

školství či zdravotnictví.

6.
Konečné rozhodnutí MV o „Žádosti o vydání 

zelené karty“.

7.
Vydání zelené karty žadateli.

VĚKOVÁ STRUKTURA 
CIZINCŮ V ČR

VĚKOVÁ SKUPINA POČET CELKEM

0–9 4,82 %

10–19 7,47 %

20–29 24,97 %

30–39 27,29 %

40–49 20,18 %

50–59 10,57 %

60–69 3,02 %

70–79 1,17 %

80–89 0,45 %

90 0,06 %

Scházejí nám odborníci, zejména v oblasti elek-

troniky, elektrotechniky a přesného strojírenství

Zdroj: ČSÚ (prosinec 2006)
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zaměstnanec přijde o práci standardní cestou 

– podá výpověď, ukončí práci dohodou, 

případně dostane výpověď od zaměstnava-

tele. Pokud cizince zaměstnavatel vyhodí na 

hodinu, nebo mu dá výpověď ve zkušební 

lhůtě, případně vyprší pracovní poměr na 

dobu určitou, přestane zelená karta platit. 

V šedesátidenní lhůtě by podle aktuálních 

návrhů na fungování systému zelených karet 

měl mít cizinec nárok pouze na podporu 

v nezaměstnanosti, žádné jiné dávky nebude 

moci čerpat.

O zelenou kartu cizinec přijde také, pokud 

v ČR nebo jinde v EU spáchá trestný čin, 

nebo pokud ho některá ze členských zemí 

EU vyhostí. Důvodem pro zrušení bude i pa-

dělání dokladů. Zelená karta přestane platit 

i v případě, že cizinec dlouhodobě neplní 

účel, pro který kartu získal.

Veškerou práci kolem zelených karet by měl 

mít podle současných představ na starosti 

jeden výkonný tým. S ním budou komuniko-

vat přímo zaměstnavatelé a s jeho členy se 

budou domlouvat na tom, jaké pracovníky 

potřebují. Díky tomu by reakce na potřeby 

podnikatelů měla být rychlá. Dokonce tak 

rychlá, že by mělo být možné včas získat 

zahraniční pracovníky i na nárazové projekty, 

u kterých zákazník stanovil striktní termíny 

dodání. Plány navíc jasně počítají i s tím, 

že zelené karty budou využívat i pracovní, 

personální a outsourcingové agentury – tedy 

nejenom přímí zaměstnavatelé.

Nezastupitelné zastupitelské úřady

Samotní cizinci pak budou komunikovat pou-

ze s jedním místem, a to se zastupitelským 

úřadem ve své zemi. Přes něj bude možné 

vyřídit veškeré formality potřebné k vyřízení 

zelené karty, protože úřad bude podobně 

jako zaměstnavatelé také přímo komunikovat 

s výkonným týmem, který bude mít zelené 

karty na starosti. Zastupitelskému úřadu 

cizinci předají všechny potřebné dokumenty 

a úřad je elektronicky pošle na posouzení do 

ČR. Některé dokumenty by mělo být možné 

doložit až po vydání zelené karty a na úvod 

je na zastupitelském úřadu nahradí čestné 

prohlášení. Úřady by se také samy měly sna-

žit aktivně vyhledávat cizince, kteří by se pro 

zelené karty hodili.

Tým lidí, kteří by se o zelené karty starali, 

by se měl skládat ze zástupců ministerstva 

vnitra, ministerstva zahraničních věcí, minis-

terstva průmyslu a obchodu, ministerstva 

práce a sociálních věci, ministerstva škol-

ství a ministerstva zdravotnictví. Přitom se 

nepočítá s náborem nových úředníků, všichni 

se zeleným kartám budou věnovat v rámci 

svého stávajícího zaměstnání. Už v součas-

né době na řadě míst působí lidé, kteří se 

plně zabývají zaměstnáváním cizinců v ČR 

a rozšíření popisu práce o konkrétní činnosti 

v rámci projektu zelených karet by pro ně 

bylo formalitou.

Systém zelených karet by v ČR podle 

současných představ o jeho fungování 

neměl obsahovat takové věci, jako je prodej 

pracovního povolení, nebo losování o zelené 

karty, tak oblíbené ve Spojených státech. Na 

druhé straně právě o losování tvůrci dnešních 

návrhů uvažují v případě, že bude o některé 

pozice velmi vysoký zájem mezi uchazeči 

s obdobnými předpoklady.

Karty v rukou MPO

Na současném návrhu systému zelených 

karet je jasně zřetelný podpis agentury 

CzechInvest, která první návrhy společně 

se všemi ministerstvy, poradními skupinami, 

nevládními organizacemi a dalšími institucemi 

připravovala. Ve své dnes uvažované podobě 

tak, jak ji popisuje tento článek, vychá-

zí z představ zaměstnavatelů, a to nejen 

velkých investorů, ale i malých a středních 

podniků. V současné době se o návrhu stále 

jedná, nyní už se o něj stará přímo minister-

stvo průmyslu a obchodu.

Česká republika bude muset aktuálním 

nedostatkům na pracovním trhu přizpůso-

bovat i cíle své hospodářské politiky. Systém 

zelených karet a nástroje aktivní imigrační 

politiky jsou jen jedním z mnoha nástrojů, 

které je možné využít. Vysokým školám se 

daří stále úspěšněji spolupracovat s podniky 

a vůbec reagovat na změny v poptávce po 

specialistech. Tato změna proniká i na vyšší 

odborné školy a pomalu se mění i střední 

školy a učiliště. Česká republika stále může 

těžit ze své průmyslové historie, jakkoli ji 

narušilo 40 let plánovaného hospodářství. 

Lidské zdroje je ale nutné efektivně využívat 

a systém zelených karet je jednou z cest, 

jak se vyhnout problémům, které by přinesl 

nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců.

Jiří Sochor

CIZINCI V ČESKÉ REPUBLICE
Počet cizinců 

(EU + Švýcarsko)

z toho žen Počet 

pracovních 

povolení

z toho žen Počet cizin-

ců celkem

z toho žen 

celkem 

Celkem 138 189 42 723 75 601 25 190 222 804 72 355

Praha 36 173 13 145 31 795 9372 70 481 24 242

Středočeský kraj 24 830 6261 9374 3435 35 277 10 178

Jihočeský kraj 5062 1648 3325 1387 8948 3328

Plzeňský kraj 13 646 5114 3803 1579 18 309 7145

Karlovarský kraj 2428 968 906 390 3597 1762

Ústecký kraj 3072 1045 2849 642 6443 1947

Liberecký kraj 6220 2664 2063 646 8897 3629

Královéhradecký kraj 5947 1634 3969 1410 10 187 3196

Pardubický kraj 6088 2163 3956 1261 10 403 3586

Kraj Vysočina 3217 764 2927 1285 6424 2240

Jihomoravský kraj 13 615 4287 7550 2359 21 827 6932

Olomoucký kraj 3054 677 1134 382 4444 1190

Zlínský kraj 3975 1060 1071 308 5252 1484

Moravskoslezský kraj 10 862 1293 879 134 11 955 1495

PERSONÁLNÍ ZDROJE

Karty by umožňovaly 

včas získat zahraniční 

pracovníky i na nárazové 

projekty, u kterých 

zákazník stanovil striktní 

termíny dodání

Zdroj: MPSV (září 2007)

Příklad jedné z odpovědí: „My už jsme připraveni dávno, 
ve státní správě nebude připraven nikdo nikdy.“

ANKETA HK ČR

Na dotaz, zda firmy podporují zavedení eura 

v ČR do roku 2012, zhruba tři čtvrtiny (73%) 

respondentů odpovídaly určitě ano, resp. 

spíše ano. Podnikatelé podporují euro pře-

devším kvůli usnadnění obchodování v rámci 

jednotného trhu, pro odstranění nestability 

kurzu a tím pádem lepší možnosti plánování, 

v případě exportérů hraje významnou roli od-

stranění kurzových ztrát a příslib transparentní 

ho účetnictví. 

Deset procent striktně proti

Téměř polovina (46%) podnikatelů považuje 

euro za výhodné jak z pohledu profesního, 

tedy podnikatelského, tak z pohledu sou-

kromého, tedy spotřebitelského. Desetina 

responsí říkala, že není přijetí eura výhodné 

ani z jednoho z těchto pohledů, výhody eura 

pouze pro podnikatele očekává třetina firem, 

pouze pro spotřebitele 11%. Někteří respon-

denti uznávali, že zavedení eura se dosud 

téměř vždy negativně projevilo v některých 

životních situacích spotřebitelů, v jejich hodno-

cení ale převládal přínos pro českou výrazně 

proexportně orientovanou ekonomiku.

Šedesát procent podnikatelů odpovídajících 

v anketě se domnívá, že Česká republika je 

dostatečně připravena na přijetí eura. K roz-

hodujícím důvodům podle respondentů patří 

to, že je připravena soukromá sféra, české 

výrobky jsou dostatečně konkurenceschop-

né a ekonomika prosperuje. Nedostatky vidí 

respondenti především na straně státu, příklad 

jedné z odpovědí: „My už jsme připraveni 

dávno, ve státní správě nebude připraven 

nikdo nikdy.“ Obavy mezi podnikateli panují 

z formálních administrativních překážek EU 

a z nerovnostmi mezi příjmy a inflací.

Investice po přijetí eura? 

Žádné nebo malé

Téměř třetina firem nepředpokládá změnu 

ve své konkurenceschopnosti po přijetí 

eura (všechny formy v ČR budou mít stejné 

podmínky). Celkové zlepšení se podle nich 

bude týkat zvýšení stability kurzu, snazšího 

vývozu služeb a úspor transakčních nákladů 

(bankovní poplatky). Zhoršení naopak vidí 

například dovozci v tom, že nebudou pro-

fitovat z posilování koruny, firmy se obá-

vají zvýšení cen vstupů a celkové inflace, 

která bude také vyvíjet tlak na růst mezd. 

Růst inflace očekává víc než 80 procent 

dotázaných. Na dotaz, jaké investice si 

vyžádá přijetí eura pro Vaši firmu, odpoví-

dali respondenti nejčastěji „žádné” (32 %), 

minimální 27 % a 17 % firem neumí na tuto 

otázku odpovědět. 

Více než polovina (53%) respondentů uved-

la, že již nyní obchodují v euru (na tuzem-

ském i zahraničních trzích), průměrný podíl 

obratu obchodovaném v euru u těchto firem 

je téměř polovina (47%) celkového obratu. 

Většina podnikatelů podporuje, aby se na 

informování podnikatelských subjektů o rizi-

cích a výhodách přijetí eura podílely kromě 

státní správy také podnikatelská sdružení 

a svazy.

Viktorie Plívová,

tisková mluvčí Hospodářské komory ČR

Výsledky 
ankety 
k zavedení 
eura

Šedesát procent pod-

nikatelů odpovídajících 

v anketě se domnívá, 

že Česká republika je 

dostatečně připravena 

na přijetí eura
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UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH 

PODNIKŮ SPOLU 

S HOSPODÁŘSKOU 

KOMOROU ČR USPOŘÁDALY 

PŘED NEDÁVNEM ANKETU 

MEZI ČESKÝMI FIRMAMI 

U PŘÍLEŽITOSTI KONÁNÍ 

KONFERENCE „ZAVEDENÍ 

EURA V ČR“. ANKETY 

SE ZÚČASTNILY TŘI 

STOVKY RESPONDENTŮ. 

Z VÝSLEDKŮ KROMĚ JINÉHO 

VYPLYNULO, ŽE TŘI ČTVRTINY 

PODNIKATELŮ SI PŘEJÍ 

PŘIJETÍ EURA, PŘIČEMŽ 

VĚTŠINA RESPONDENTŮ SI 

JE VĚDOMA SOUVISEJÍCÍCH 

RIZIK ČI NEVÝHOD JEDNOTNÉ 

MĚNY A RESPONDENTI SE 

POVAŽUJÍ ZA PŘIPRAVENÉ. 

TÉMĚŘ VŠICHNI OČEKÁVAJÍ 

VYŠŠÍ INFLACI.
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Podle průzkumu, který pro ING realizovala 

společnost Ogilvy Public Relations mezi 

nejvýznamnějšími firmami České republiky, 

využívá 93 % velkých českých firem program 

zaměstnaneckých výhod. „Péče o zaměst-

nance včetně poskytování zaměstnaneckých 

výhod je dnes součástí strategie většiny 

společností. Více než třetina respondentů 

našeho průzkumu uvádí jako jeden z přínosů 

poskytování employee benefits větší sta-

bilizaci zaměstnanců. Přínosná je i daňová 

výhodnost, kterou zmiňuje 58 % společností. 

Je proto evidentní, že poskytování zaměst-

naneckých výhod je prospěšné nejen pro 

zaměstnance, ale i pro zaměstnavatele,“ říká 

Jan Šíbal, ředitel ING Employee Benefits. 

Stravenky zná každý

Nejčastější zaměstnaneckou výhodou je 

příspěvek na stravování, který nabízí 97 % 

společností, na druhém místě se umístilo 

penzijní připojištění, jež nabízí 86 % respon-

dentů. Podle údajů Asociace penzijních 

fondů je průměrná výše měsíčního příspěvku 

zaměstnavatele do penzijního připojištění 

zaměstnance 461,75 Kč. Přestože již dnes 

nabízejí zaměstnavatelé široké spektrum vý-

hod, celých 53 % respondentů průzkumu má 

v plánu svou nabídku rozšířit. Dalším nejčas-

tějším zaměstnaneckým benefitem je možnost 

školení a kurzů, které používá 86 % respon-

dentů a 78 % firem zaměstnancům přispívá na 

sport, kulturu, zdraví, rekreaci a volný čas. 

Ušetřete na daních, aneb optimální benefity 

z daňového pohledu

Pomineme-li motivační přínos benefitů, pak je pro 

zaměstnavatele důležité, zda má poskytovaná 

výhoda i nějaké konkrétní dopady na daň z pří-

jmů. Tedy zda je osvobozena od daně z příjmů 

fyzických osob, zahrnuta do daňově uznatelných 

nákladů, či dokonce vyjmuta z vyměřovacího 

základu na pojistné. 

Mezi benefity s konkrétními daňovými 

dopady patří:

•  Stravenky – na rozdíl od zvýšení hrubé mzdy 

nezvyšují daňový základ zaměstnance a ne-

spadají proto do vyměřovacího základu pro 

výpočet zdravotního a sociálního pojištění. 

Z hlediska zaměstnavatele je až 55 % z nomi-

nální hodnoty stravenek daňově uznatelným 

nákladem, nejvýše však částka 48,30 Kč na 

jednu stravenku. 

•  Poskytnutí služebního vozidla – jeho pořízení je 

obecně daňově uznatelným nákladem, poskyt-

nutí je osvobozeno od pojistného a pro účely 

zdanění u zaměstnance dochází pouze ke zvý-

šení daňového základu o 1 % pořizovací ceny 

automobilu (včetně DPH). Zákon dále nestanoví 

počet služebních aut, které by zaměstnanec 

mohl mít k dispozici i pro soukromé účely. 

•  Vzdělávání – abychom školení mohli zahrnut 

do skupiny daňově optimálních benefitů, musí 

jít o dočasné prohlubování kvalifikace, které 

souvisí s činností zaměstnavatele. V případě, 

kdy vzdělávání zaměstnavatel poskytne za-

městnanci v nepeněžní formě, je tento benefit 

osvobozen od daně z příjmů fyzických osob 

a následně i od pojistného, bez ohledu na jeho 

daňovou uznatelnost. 

•  Penzijní připojištění – daňový dopad u zaměst-

nance a zaměstnavatele se liší dle zákona o da-

ních z příjmů výší příspěvku. Maximální částka, 

kterou zaměstnavatel může vynaložit z daňově 

uznatelných nákladů je 3 % úhrnu vyměřova-

cích základů zaměstnance pro pojistné na so-

ciální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti. U zaměstnance se nepovažuje 

příspěvek za zdanitelný příjem, pokud jeho výše 

nepřevýší 5 % z vyměřovacího základu. Opět 

zde musí být dodržen požadavek nepeněžního 

plnění, neboli zaměstnavatel musí příspěvek 

poskytnout na daný účet u penzijního fondu 

a ne v rámci zvýšení mzdy zaměstnanci. 

•  Životní pojištění – efektivita příspěvku na straně 

zaměstnavatele je opět přesně vymezena 

zákonem o daních z příjmů. Aby byl příspěvek 

zaměstnavatele daňově uznatelným, musí se 

jednat o pojistné, hrazené zaměstnavatelem 

pojišťovně na soukromé životní pojištění za-

městnance, a to v maximální výši 8000 Kč. Dál 

musí jít o takový typ pojistné smlouvy, kdy k vý-

platě pojistného plnění dochází až po 60 měsí-

cích a současně nejdříve v roce dosažení věku 

60 let. Stejné podmínky platí i u zaměstnance 

při zkoumání, zda příspěvek bude osvobozen 

od daně z příjmů. U zaměstnance je však, 

podobně jako u penzijního připojištění, výše 

osvobozeného příspěvku stanovena rozdílně 

oproti zaměstnavateli – v částce 12 000 Kč. 

•  Rekreace a rekreační zařízení – disponuje-li 

zaměstnavatel rekreačním zařízením, mohou 

jej zaměstnanci využít beze strachu o dodanění 

tohoto typu benefitu. Užívání rekreačního zaří-

zení (i rodinným příslušníkem zaměstnance) je 

osvobozeno od daně z příjmů fyzických osob. 

Tento benefit nevstupuje ani do vyměřovacího 

základu pro pojistné. Pokud zařízení zaměstna-

vatel nevlastní, může zaměstnanci (a rodinnému 

příslušníkovi) s obdobnými daňovými dopady 

poskytnout poukaz na rekreaci. Zde však platí 

podmínka poskytnutí nepeněžního příjmu, tzn. 

zaměstnanec nemůže dostat finanční odměnu 

na následný nákup rekreace, ale musí jít přímo 

o poukaz či jinou formu nepeněžního plnění. 

V úhrnu lze za kalendářní rok považovat za 

benefit osvobozený od daně a pojistného 

nejvýše částku 20 000 Kč. Hodnota benefitu 

bude pro zaměstnavatele daňově neuznatel-

ným nákladem. 

•  Poskytování přechodného ubytování 

– v nepeněžní formě, poskytnuté v obci, kde 

zaměstnanec nemá trvalé bydliště a nejedná 

se o ubytování na pracovní cestě. Na straně 

zaměstnavatele však půjde o daňově ne-

uznatelný náklad. V případě, že zaměstnavatel 

poskytne ubytování a současně se nejedná 

o ubytování v rodinném domě nebo bytě, může 

jako daňově uznatelný náklad uplatnit částku 

do maximální výše 3500 Kč měsíčně.

Michal Ruml

Náš FinTrik Nepoužívejte kontokorent jako dlouhodobou půjčku

Velkou výhodou kontokorentního úvěru 

je jeho naprostá pohotovost a možnost 

opakovaného čerpání. Přesto ho může-

me doporučit pouze jako vhodný úvěrový 

nástroj pro menší částky, které splatíte 

tak brzo, jak to jen půjde.

Kontokorentní úvěr, zkráceně kontokorent, 

je možností jít do minusu poskytovanou 

bankovními domy jako doplněk k běžnému 

účtu. I přes fakt, že u některých bank můžete 

tímto způsobem získat třeba i relativně vysoké 

částky, existuje hned několik důvodů, proč 

bychom vám to v horizontu delším než 1-2 

měsíce nedoporučovali. Kontokorent by měl 

být používán za účelem překlenutí krátko-

dobého nedostatku peněžních prostředků 

– a to v rámci desítek dnů, a ne měsíců! 

Tudíž pokud potřebujete půjčit na rok a déle, 

poohlédněte se po jiném úvěrovém produktu. 

Dostanete se na příznivější úrokové sazby 

a nebudete si muset dělat starosti s povinným 

dorovnáváním. 

První důvod: výše úroků

Úrokové sazby firemních kontokorentů se 

pohybují mezi 8-19 % p.a. V případě, že byste 

používali úvěr na delší dobu, třeba na jeden 

rok, museli byste však tyto údaje brát s rezer-

vou. Je rozdíl, jestli banka úročí kontokorent 

ročně nebo měsíčně. Při sazbě 15 % splatné 

měsíčně totiž po roce zadlužení nezaplatíte 

navíc pouze 15 % – budou vám strhávány 

ještě i tzv. úroky z úroků. Jak to funguje se 

dozvíte níže. Tak či tak, u jiných podnikatel-

ských úvěrů se dostanete v drtivé většině 

případů pod 15 % p. a.

Druhý důvod: způsob úročení

Úroky se u kontokorentů platí pouze z čer-

pané částky úvěru a pouze za dobu, kdy jste 

úvěr skutečně čerpali. To znamená, že když 

využijete kontokorent jen na 7 dní v roce, 

zaplatíte úroky pouze za těchto 7 dní, což 

je výhodné. Například při půjčce 20 000 Kč 

na jeden týden byste na úrocích při sazbě 

15,0 % p. a. zaplatili 58 Kč. Při protáhnutí 

dluhu na jeden měsíc by to bylo 249 Kč, za 

rok pak 3030 korun. Výsledek za rok ovšem 

předpokládá roční úročení s neměnnou úro-

kovou sazbu. Pojďme se podívat, co se stane 

při účtování úroků za každý měsíc. Především 

výše úrokové sazby se může měnit třeba k 1. 

pracovnímu dni v měsíci a pouze v průběhu 

celého kalendářního měsíce je fixní, neměnná. 

Což znamená, že nelze předem vypočítat, 

kolik byste zaplatili po jednom roce. 

 

Třetí důvod: nutnost dorovnání

Kromě skutečnosti, že vás vyjde kontokorent 

při měsíčním úročení dráž, musíte ještě bedlivě 

hlídat celkovou výši půjčky. Debetní zůstatek 

na účtu vzniklý čerpáním úvěru totiž nesmí 

přesáhnout rámec úvěru. Při limitu kontoko-

rentu 20 000 Kč a ročním úročení stačilo po-

hlídat úvěr jednou do roka při strhávání úroků 

– to by vás totiž mohlo dostat do nepovole-

ného pásma, které je vysoce sankcionováno. 

Při měsíčním úročení to znamená každý měsíc 

účet dorovnávat o několik stovek, abyste pře-

dešli penalizaci. Přesáhne-li debetní zůstatek 

na účtu sjednanou výši úvěru, tj. vznikne-li ne-

povolený debetní zůstatek, je dlužník povinen 

uhradit bance z takto vzniklých částek úroky 

z prodlení – často s jednorázovými sankce-

mi a následnými sazbami kolem 25 % p. a. 

Kontokorent se poskytuje obvykle na jeden rok 

s možností prodloužení, která je prováděna 

automaticky.

Tomáš Skolek

TIP NA KNIHU: Ideální kariéra 
a zaměstnání
Umění komunikovat je 
důležité pro každého, kdo potřebuje přesvědčit ostatní o svých názorech, záměrech, cílech – ať už v pracovním, nebo v osobním životě. Chcete zlepšit své přesvědčovací schop-nosti, porozumět řeči těla ostatních a být úspěšný při vyjednávání? Pomůže vám tato publikace. Naleznete v ní řadu doporučení, rad a příkladů, jak úspěšně vyjednávat, jak v každé situaci najít správná slova, nebo jak se zachovat, když se přesvědčování nevyvíjí podle vašich představ. Na řadě konkrétních příkladů si ověříte, že uvedené rady a tipy budou v praxi skutečně pracovat ve váš prospěch a pomo-hou vám dosáhnout vašich cílů.

TIP MĚSÍCE:

Optimal business

GE Money Bank uvádí na trh nový úvěr 

pro fyzické osoby a podnikatele, tzv. 

Optimal Business. Jde o půjčku do výše 

200 000. Kč, bez ručení a návštěvy 

banky se splatností až 84 měsíců. Úvěr je 

určen zejména k financování investic. Lze 

jej využít k pořízení výrobků, technologií 

i služeb. Sjednání a čerpání úvěru je zdar-

ma, náklady spojené s vedením úvěru je 

možné odečíst z daní. Optimal Business 

zajistí okamžité investiční prostředky 

pro rozvoj podnikání. Využít jej mohou 

živnostníci i specifické profesní skupiny, 

jako např. lékaři, daňoví poradci, advokáti 

aj. Na rozdíl od leasingu se úvěrovaný 

předmět stává majetkem hned po 

dodání. Úvěr je vhodný i pro klienty, 

kteří s podnikáním teprve začínají.

TIP NA FIRMU: 

Student Agency

Společnost Student Agency založil v roce 

1993 v Brně Radim Jančura. Jde o 

klasický příklad postupného rozvoje a po-

silování pozice až k dominantnímu po-

stavení na některých trzích. V počátcích 

se společnost zabývala pouze zprostřed-

kovatelskou činností au pair programů. 

Dnes firma provozuje vnitrostátní i mezi-

národní autobusovou dopravu, prodává 

letenky i jazykové a vzdělávací programy 

v zahraničí. V plánu je provozování vlastní 

železniční dopravy, dalším projektem je 

provoz luxusních čtyřhvězdičkových 

hotelů za cenu tříhvězdičkových. 

Rubriku připravujeme ve spolupráci s www.finance.cz.

STRAVENKY, PENZIJNÍ 

PŘIPOJIŠTĚNÍ, ŠKOLENÍ A KURZY, 

SLUŽEBNÍ VOZIDLO ČI PŘÍSPĚVEK 

NA REKREACI, TO JSOU 

ČESKÝMI FIRMAMI NEJČASTĚJI 

POSKYTOVANÉ ZAMĚSTNANECKÉ 

VÝHODY. POSKYTOVÁNÍ TĚCHTO 

BENEFITŮ JE VĚTŠINOU VÝHODNÉ 

PRO OBĚ STRANY, ZAMĚSTNANCE 

I ZAMĚSTNAVATELE. 

Ušetřete na 
daních pomocí 
zaměstnaneckých 
výhod
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POSKYTOVÁNÍ ZAMĚSTNANECKÝCH 

BENEFITŮ VELKÝMI ČESKÝMI 

FIRMAMI DLE PRŮZKUMU ING

Benefit
Procento firem, 

které ho poskytují

Stravenky, příspěvek na 

stravování
97 %

Penzijní připojištění 86 %

Školení a kurzy 86 %

Sport, kultura a rekreace 78 %

Služební vozidlo 75 %

Zvýhodněné půjčky 50 %

Pracovní volno 47 %

Životní pojištění 42 %

Zdroj: www.finance.cz
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Peníze od státu 
vám v důchodu 
nemusí stačit

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ PATŘÍ MEZI FINANČNÍ 

PRODUKTY, KTERÉ JSOU URČENY KE SPOŘENÍ 

NA STÁŘÍ. MŮŽETE SI ODKLÁDAT ČÁST SVÝCH 

PŘÍJMŮ NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ, ABY BYL 

ŽIVOT NA PENZI JEDNODUŠŠÍ. A KOLIK BUDETE 

DOSTÁVAT? TO ZÁLEŽÍ PŘEDEVŠÍM NA MNOŽSTVÍ 

PROSTŘEDKŮ, KTERÉ SI NA PENZIJNÍM 

PŘIPOJIŠTĚNÍ NASPOŘÍTE.

OSOBNÍ FINANCE

OSOBNÍ FINANCE

Státem vyplácený důchod je vzhledem k pobí-

rané mzdě podstatně nižší, o čemž vypovídá 

poměr průměrné výše důchodu k čisté mzdě. 

Ten v loňském roce činil přibližně 52 %, tj. mě-

síční pravidelný příjem člověka se po odchodu 

do důchodu sníží zhruba na polovinu. A to už 

se musí někde projevit.

Stát se snaží motivovat 

Se stárnutím populace a rostoucím počtem 

lidí v důchodovém věku se zvyšuje i objem 

vyplacených prostředků na důchody ze stát-

ního rozpočtu. Proto se stát snaží zapojit své 

občany a přilákat je, aby již ve svém produktiv-

ním věku mysleli na svoji budoucnost a zajistili 

se na stáří sami. Proto penzijní připojištění jako 

produkt podporuje a snaží se zvýšit motivaci 

k jeho uzavření. Podpora probíhá ve dvou 

směrech, a to přímo a nepřímo. 

Státní příspěvek

První formou podpory je tzv. státní příspěvek, 

který je pevně daný podle výše měsíčního přís-

pěvku. Maximální výši příspěvku ve výši 150 

korun získá účastník penzijního připojištění při 

měsíční úložce 500 korun.

Daňové zvýhodnění

Stát penzijní připojištění zvýhodňuje i díky 

možnosti odpočtu zaplacených příspěvků 

penzijního připojištění. Měsíční příspěvky od 

500 do 1500 korun si může účastník odečíst 

od základu daně, za celý rok si tak může 

odečíst příspěvky maximálně ve výši 12 000 

korun. A proč až od hranice 500 korun měsíč-

ně? Na vklady do 500 korun získává účastník 

penzijního připojištění státní příspěvek, proto 

již nemůže na tuto část uplatnit daňové zvý-

hodnění. 

Obliba penzijního připojištění roste

V polovině letošního roku mělo penzijní připo-

jištění se státním příspěvkem uzavřeno přes 

3,8 milionu klientů, což je zhruba o 200 tisíc 

občanů více než na konci loňského roku. Do 

systému dobrovolného penzijního připojiště-

ní je v současné době zapojeno přes 60 % 

z celkového počtu práceschopných obyvatel. 

Penzijní připojištění však objevují i zaměstna-

vatelé. Ve druhém čtvrtletí letošního roku se 

oproti čtvrtletí prvnímu zvýšil počet účastníků 

s příspěvkem zaměstnavatele o více než 18 

tisíc. Příspěvek zaměstnavatele na své při-

pojištění tak v současné době dostává téměř 

každý čtvrtý připojištěný.

Dynamicky narůstá také objem prostředků 

evidovaných ve prospěch účastníků penzij-

ního připojištění. K poslednímu červnu 2007 

bylo na jejich účtech vedeno přes 150 miliard 

korun, což v meziročním srovnání představuje 

nárůst o více jak 25 miliard. 

Konzervativní strategie s nižšími výnosy

Penzijní fondy se vyznačují poměrně konzerva-

tivní investiční strategií. Největší objem peněz 

je umístěn v dluhopisech (77 %), do akcií 

a na termínované vklady směřuje zhruba 7 % 

finančních prostředků. O úspěšnosti investiční 

strategie penzijního fondu vypovídá výše při-

psaných úroků, která je každoročně účast-

níkům penzijního připojištění připisována na 

účet.  Přestože výnosy minulé nejsou zárukou 

výnosů budoucích, právě ony jsou nejčastěji 

kritériem pro výběr fondu.

Lukáš Buřík

Odbytné

Pokud se rozhodnete ukončit penzijní připo-

jištění dříve než po jednom roce, počítejte 

s tím, že nedostanete nic. Sjednáte-li si 

smlouvu o penzijním připojištění, vložené 

prostředky můžete vybrat  až po 12 měsí-

cích formou odbytného, ovšem bez státního 

příspěvku a výnosů z něj. Navíc pokud vám 

na penzijní připojištění přispíval i zaměst-

navatel, bude jeho příspěvek zdaněn 25 %, 

stejně jako vyplacené výnosy. Pokud nutně 

potřebujete peníze a jedinou možností je 

penzijní připojištění, nebo prostě chcete jen 

zrušit smlouvu, nejprve si zjistěte, zda máte 

nárok na odbytné, tzn. že jste platili příspěvky 

minimálně 12 měsíců. V tomto případě je 

penzijní fond povinen vyplatit odbytné do tří 

měsíců po doručení žádosti.

Dávky penzijního připojištění

Druhou možnost, jak získat naspořené pro-

středky, mohou využít pouze ti klienti, kteří mají 

již nárok na některou z penzí, konkrétně inva-

lidní, výsluhovou či starobní. Na ně má účast-

ník penzijního připojištění nárok v okamžiku, 

kdy splní zákonem a penzijním fondem stano-

vené podmínky. Zatímco u starobní a invalidní 

penze už samotný název vypovídá o tom, kdy 

vzniká oprávněnost nároku na výplatu pro-

středků, výsluhová penze je pro mnohé velkou 

neznámou. Při jejím sjednání může klient po 

řádném placení měsíčních příspěvků v délce 

minimálně 15 let získat až 50 % naspořených 

prostředků, a to včetně státního příspěvku. 

Žádné sankce či nevýhody z jejího uzavření 

neplynou, proto by její uzavření mělo být téměř 

pravidlem, zvláště pro mladší ročníky.

Výplata najednou či postupně?

Penzi lze čerpat buď postupně, anebo lze 

požádat o jednorázové vyrovnání, kdy je vám 

celá částka vyplacena v jednom termínu. 

V případě jednorázového vyrovnání získáte 

narozdíl od odbytného nejen zaplacené pří-

spěvky, ale také státní podporu a samozřejmě 

výnosy. I v tomto případě pokud vám přispíval 

zaměstnavatel budou v případě jednorázo-

vého vyrovnání jeho příspěvky zdaněny 15 % 

– stejně jako výnosy.

Žádost o výplatu prostředků

Žádost o výplatu, ať už v podobě odbytného 

nebo jednorázového vyrovnání, můžete podat 

přímo na pobočce vašeho penzijního fondu. 

Finanční prostředky vám budou vyplaceny na 

základě písemné výpovědi a vyplněné žádosti 

o výplatu odbytného nebo jednorázového 

vyrovnání. Některé penzijní fondy nabízejí for-

muláře pro výplatu odbytného i jednorázového 

vyrovnání i na svých internetových stránkách. 

lb

Penzijní fond 2004 2005 2006

ČSOB PF Stabilita 4,30 4,00 2,75

ČSOB PF Progres 5,30 5,00 2,30

Allianz PF 3,00 3,00 3,11

PF České pojišťovny 3,50 3,80 3,30

AXA PF (Winterthur) 3,11 3,74 2,50

PF České spořitelny 3,74 4,03 3,04

PF Komerční banky 3,50 4,00 3,00

ING PF 2,46 4,20 3,60

Generali 3,00 3,80 3,74

VÝNOSY PENZIJNÍCH FONDŮ 
V LETECH 2004 - 2006

Stát se snaží zapojit 

své občany a přilákat 

je, aby již ve svém pro-

duktivním věku mysleli 

na svoji budoucnost a 

zajistili se na stáří sami

Lze požádat o jednorázové vyrovnání penze, 

kdy je celá částka vyplacena v jednom termínu

ZÍSKAT PENÍZE Z PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ LZE 

VE DVOU PODOBÁCH, A TO BUĎ VE FORMĚ OD-

BYTNÉHO, ANEBO VE FORMĚ DÁVKY PENZIJNÍHO 

PŘIPOJIŠTĚNÍ. DRUHÝ ZPŮSOB, TJ. DÁVKY, JE PRO 

KLIENTA DALEKO EFEKTIVNĚJŠÍ A VÝHODNĚJŠÍ, 

OVŠEM V TOMTO PŘÍPADĚ JIŽ MUSÍTE MÍT 

NÁROK NA NĚKTEROU Z PENZÍ, KTERÉ 

PENZIJNÍ FONDY NABÍZEJÍ.

Jak získat peníze 
z penzijního 
připojištění?

F
o

to
: 
S

h
u
tt

e
rs

to
c
k
.c

o
m



str. 40

S modulem MuniASPI získáte:

• všechny právní předpisy hl. města
Prahy od r. 1993

• platné právní předpisy všech
statutárních měst ČR

• právní předpisy ostatních měst a obcí ČR

• všechny nálezy Ústavního soudu
ČR se vztahem k předpisům obcí

• všechny cenové mapy stavebních pozemků

• vzory vyhlášek a nařízení obcí

• metodiku, stanoviska a komentáře 
k problematice obcí 

• tržní řády obcí

• předpisy o územních plánech

• právní úpravu místních poplatků

• koeficienty pro výpočet daně z nemovitostí 

• řadu dalších informací promítnutých
do právních předpisů obcí

Podrobné informace získáte na http://muni.aspi.cz nebo u našich 
obchodních reprezentantů.
ASPI, a. s., U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3, tel.: 
246 040 400, email: obchod@aspi.cz, http://uzivatel.aspi.cz.
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MODULY SYSTÉMU ASPI

• unikátní systém informací pro 
samosprávu

• neustále aktualizováno
• záznamy provázané s předpisy 

a ostatními informačními zdroji 
v systému ASPI

MuniASPI

V září 2007 modul MuniASPI obsahoval 
více než 20.500 záznamů!

muniA4_color.indd 2 10/9/07 10:51:11

OSOBNÍ FINANCE

Levné úvěry 
od státu 
na bydlení

Levné úvěry od státu jsou spolu s podporou 

stavebního spoření, úrokových dotací a odpočtu 

úroků od základu daně z příjmu fyzických osob 

jednou z hlavních forem státní podpory bydlení. 

Půjčky poskytuje Státní fond rozvoje bydlení (dále 

jen SFRB), a to osobám žijícím v manželství, ales-

poň jeden z manželů však musí být mladší 36 let. 

Dále samostatným osobám mladším 36 let, 

pokud trvale pečují nejméně o jedno nezletilé dítě. 

Úvěr pro mladé rodiny na pořízení bydlení

Úvěr může být poskytnut do výše 300 tisíc Kč, 

s maximální splatností 20 let a úrokem 2 % 

ročně. Na žádost příjemce úvěru může být 

počátek splácení odložen nejdéle na dobu deseti 

let ode dne, kdy bylo s čerpáním úvěru zapo-

čato. Po dobu tohoto odkladu příjemce splácí 

pouze úrok. Celková doba splatnosti však nesmí 

překročit 20 let. Ze sociálních, rodinných a jiných 

závažných důvodů může Fond povolit přerušení 

splácení jistiny úvěru, nejdéle však na dva roky.

 

Úvěr je možno využít k financování:

•  výstavby bytu podle zákona o vlastnictví bytů,

•  výstavby bytu v rodinném domě,

•  výstavby bytu formou změny stavby, kterou 

vznikne byt z prostorů původně kolaudovaných 

k jiným účelům než k bydlení,

• koupě bytu, 

•  koupě rodinného domu s jedním bytem, 

•  úhrady za převod členských práv a povinností 

v bytovém družstvu, stane-li se příjemce úvěru 

nájemcem družstevního bytu.

Velikost bytu nebo rodinného domu není limitována. 

Pokud je byt pořizován výstavbou, bude v případě 

narození dítěte po uzavření úvěrové smlouvy nespla-

cená část jistiny úvěru snížena o 30 000 Kč

za každé narozené nebo osvojené dítě.

Úvěry pro mladé na modernizaci bytu

Úvěr může být poskytnut do výše 150 000 Kč, 

s 2% úrokem ročně a je splatný nejdéle do 10 let 

od začátku jeho čerpání. Příjemce úvěru musí 

zahájit jeho čerpání do jednoho roku a ukončit 

do dvou let ode dne uzavření smlouvy. Úvěr se 

splácí pravidelnými měsíčními splátkami včetně 

splátky jistiny a úroku na účet uvedený v úvěrové 

smlouvě. Příjemce nebo nabyvatel může kdykoliv 

zaplatit mimořádné splátky, které vedou k před-

časnému splacení úvěru nebo jeho části. 

Modernizací se rozumí:

•  stavební nebo udržovací práce na bytovém 

nebo rodinném domě, pokud je ve vlastnictví 

nebo spoluvlastnictví žadatele,

•  stavební nebo udržovací práce na bytu ve 

vlastnictví nebo spoluvlastnictví žadatele podle 

zákona o vlastnictví bytů, včetně stavebních 

úprav nebo udržovacích prací týkajících se 

společných částí domu,

•  stavební nebo udržovací práce na bytu v byto-

vém domě nebo rodinném domě, pokud je ve 

vlastnictví bytového družstva, jehož je zaklada-

tel členem a zároveň nájemcem takového bytu,

•  připojení bytového domu, rodinného domu 

nebo domu s byty ve vlastnictví podle zvlášt-

ního předpisu k veřejným sítím technického 

vybavení, je-li žadatel vlastníkem nebo spo-

luvlastníkem připojované stavby.

Úvěry pro mladé na novou výstavbu

Maximální výše úvěru je 200 000 Kč, je úročen 

3% p.a. a čerpání úvěru se musí zahájit do 2 let 

od podpisu úvěrové smlouvy. Úvěr je splatný 

do 10 let ode dne, kdy bylo započato s jeho 

čerpáním – je možné ho kombinovat s úvěrem ze 

stavebního spoření nebo s hypotékou.

Úvěr lze použít na:

•  výstavbu bytu podle zákona o vlastnictví bytu,

• výstavbu rodinného domu s jedním bytem,

•  změnu stavby, kterou vznikne byt z prostorů, 

které byly kolaudovány k jiným účelům než 

k bydlení.

Vyplněné žádosti lze zasílat poštou na adresy:

•  žadatelé z Čech – 110 00 Praha 1, Dlouhá 13;

•  žadatelé z Moravy – 771 00 Olomouc, 

Dolní náměstí 9.               Michal Ruml

Lukáš Buřík, www.finance.cz 

Obchodování se zahraničními akciemi už 

není jen pro vyvolené. Díky společnosti 

RM-Systém se akcionářem významných 

světových firem může stát opravdu každý. 

Tuzemský organizátor mimoburzovního 

trhu totiž výrazně rozšířil nabídku obcho-

dovaných cenných papírů o atraktivní tituly 

registrované v zahraničí. Všechny zahra-

niční akcie se přitom obchodují v českých 

korunách. Investice tak není znehodnocena 

pohybem kurzu, tj. rozdílem mezi nákup-

ní a prodejní cenou cizí měny. Akcie je 

možné na RM-S obchodovat standardními 

aukčními pokyny bez omezení minimálního 

počtu obchodovaných akcií. Díky zaručené 

likviditě obchodovaných titulů, tj. možnosti 

okamžitého nákupu či prodeje a výhodným 

poplatkům, se zájem o obchodování se za-

hraničními akciemi neustále zvyšuje stejně 

jako objem obchodů. Navíc RM-Systém 

je trh podporující malé a střední investory. 

Dostává se jim takových výhod, které jsou 

obvykle dostupné pouze velkým institu-

cionálním investorům, jejichž 

obchody jsou v řádech 

desítek milionů korun. 

Přestože nabídka 

titulů je v současnosti 

poměrně úzká, během 

příštích týdnů a měsíců 

by se měla neustále 

rozšiřovat o nej-

významnější 

světové 

společ-

nosti.

Lukáš Buřík

Náš tip
Světové akcie 

zamířily na 
RM-Systém

VLASTNÍ BYDLENÍ NYNÍ POŘIZUJÍ POPULAČNĚ SILNÉ 

SEDMDESÁTÉ ROČNÍKY, ROSTE TAK ZÁJEM O LEVNĚ 

ÚROČENÉ ÚVĚRY OD STÁTU. STÁT V SOUČASNOSTI 

POSKYTUJE MLADÝM RODINÁM TŘI ÚVĚRY. 
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Podepište se, 
prosím...

V ponikatelském životě den co den podepisujeme faktury, 

smlouvy, dohody. Podpis představuje jeden z nejběžnějších 

úkonů, kterým stvrzujeme svoji totožnost či platnost 

dokumentů. Zároveň se ale jedná o právní akt, jenž by se 

rozhodně neměl podceňovat. Má svá pravidla a svůj velký 

význam. Zneužití podpisu může mít i své nezanedbatelné 

důsledky. V tomto čísle Komory.cz jsme na podpis podívali 

zevrubně. A pod to se můžeme podepsat....

PRÁVO A DANĚ

S ohledem na faktickou nečitelnost mnohých 

podpisů funguje stvrzení totožnosti zpravidla ve 

spojení se strojopisným uvedením jména podepi-

sujícího se u podpisu samotného. Podpis může 

fungovat i jako důkaz faktické přítomnosti jeho 

autora na určitém místě v určitý čas.

Bez podpisu vám nevydají doporučenou poštov-

ní zásilku, ani vás bez něj nepustí do některých 

míst. Bez podpisu se neobejde žádný písemný 

právní úkon, resp. bez podpisu by takový úkon 

nebyl úplný a tudíž ani platný. Význam podpisu 

roste s významem úkonu, který stvrzuje. Proto 

je pro některé právní úkony právními předpisy 

předepsán a vyžadován (pod sankcí neplatnosti 

takového úkonu) podpis ověřený, kdy určitá, 

tím pověřená úřední osoba (notář, advokát, 

pracovník matriky) stvrdí, že podpis na určitém 

dokumentu před zrakem této úřední osoby 

učinila právě ta osoba, jejíž údaje jsou u podpi-

su uvedeny. Toto své zjištění pak úřední osoba 

stvrdí svým podpisem...

Podpis má svá pravidla

Stejně tak se podle druhu a významu podepiso-

vané listiny liší vyžadované „náležitosti“ podpisu 

– např. u policejních protokolů je přesně přede-

psáno, kam má být podpis umístěn. 

Čitelnost podpisu, tedy zda se z podpisu dá vy-

číst jméno a příjmení podepisujícího, není nutno 

zkoumat. Podpis každého člověka je určitým 

nezaměnitelným způsobem charakteristický, in-

dividuální a identifikovatelný, i když je nečitelný. 

Pokud uzavíráte smlouvu s panem Novákem, 

nezajímá Vás, že jeho jméno nevyčtete z jeho 

podpisu, zajímá vás jedině to, že smlouvu nějak 

podepsal pan Novák, jehož totožnost znáte. 

Jedná-li se pak např. o smlouvu kupní, kterou 

převádíte nemovitost, pak za vás totožnost 

pana Nováka a autorství jeho podpisu ověří 

úřední osoba. Až na výjimky dále uvedené není 

potřeba zkoumat ani shodnost konkrétního pod-

pisu s jinými podpisy téže osoby. Pomineme-li 

možné nekalé úmysly, pak přes shora uvedenou 

charakterističnost nemusí být všechny podpisy 

téhož podepisujícího stejné.

 

Když je potřeba grafolog (a právník)

Oněmi výjimkami jsou situace, kdy je nutno 

zkoumat pravost podpisu, tedy zda konkrétní 

podpis na konkrétní listině skutečně provedla 

osoba, která je na oné listině jako autor podpisu 

označena. To platí třeba v případě smlouvy, 

jejíhož plnění se jedna ze stran domáhá a druhá 

popírá, že by ji uzavřela, popírá, že by podpis 

pod touto smlouvu byl její. Pak by měl přijít ke 

slovu znalec z oboru grafologie, jehož posudek 

si soudy v případech takových sporů vyžadují, 

který určí, zda je sporný podpis shodný (či do 

jaké míry pravděpodobně shodný) s ostatními či 

obvyklými podpisy určité osoby.

Ověřit podpis se vyplatí

Riziko popření nějakého podpisu je samozřejmě 

minimalizováno u ověřených podpisů. Listina 

s úředně ověřeným podpisem je tzv. veřejnou 

listinou, které zákon přiznává punc správnosti, 

není-li prokázán opak. Je to tedy osoba, jejíž 

identifikační údaje jsou uvedeny u podpisu, jehož 

pravost rozporuje, kdo musí prokázat, že podpis 

není její. Musela by např. prokázat, že se někdo 

jiný identifikoval jejím občanským průkazem, či že 

v předmětné době byla na jiném místě – proká-

zat, nikoliv jen tvrdit. Lze tedy každému doporu-

čit, aby u každého dvou či vícestranného právní-

ho úkonu, který považuje za pro sebe významný, 

vyžadoval ověřené podpisy, i když třeba pro daný 

typ úkonu nejsou právně vyžadovány.

Dalšími výjimkami, kdy se zkoumá shodnost 

podpisu, jsou situace, v nichž je podpis bez-

pečnostním prvkem – typicky např. u ovládání 

bankovního účtu. Zde je však situace trochu jiná 

– nezkoumá se pravost podpisu či shodnost 

s obvyklým podpisem konkrétní osoby, ale vý-

hradně shodnost podpisu na konkrétním úkonu 

vůči bance (příkazu k úhradě) s tzv. podpisovým 

vzorem uloženým v bance. To samozřejmě 

neplatí jen v bankách, ale i na různých úřadech, 

v obchodním rejstříku apod.

Budoucnost patří elektronickému podpisu

Klasický podpis provedený vlastnoručně může 

být při určitých úkonech, jejichž okruh se bude 

dále rozšiřovat, tzv. podpisem elektronickým. 

Krom názvu však elektronický podpis nemá 

s klasickým podpisem nic společného, neboť se 

v podstatě jedná jen o jakýsi jedinečný konkrét-

nímu úkonu a konkrétní osobě přiřazený digitální 

kód. Jemu však brzy bude patřit budoucnost, 

a zároveň spolu s ním přijdou na řadu nové 

právní otázky.

Mgr. Petr Mikysek,

advokát

Nemusí být čitelný, 
ale pravý ano

Podpis člověka je ur-
čitým nezaměnitelným 
způsobem charakte-
ristický, individuální 
a identifikovatelný

PODPIS – NAPROSTO SAMOZŘEJMÉ SLOVO A NAPROSTO 

SAMOZŘEJMÝ ÚKON PROVÁDĚNÝ KAŽDÝM OPAKOVANĚ, 

RUTINNĚ A ČASTO. AVŠAK POŽADAVEK NA DEFINOVÁNÍ 

TOHOTO BĚŽNÉHO SLOVA UŽ VĚTŠINU Z NÁS ZARAZÍ. 

NEJJEDNODUŠEJI SE LZE NA PODPIS DÍVAT JAKO 

NA PROJEV ČI STVRZENÍ VŮLE PODEPISUJÍCÍHO 

A SOUČASNĚ JAKO NA STVRZENÍ JEHO TOTOŽNOSTI.

PRÁVO A DANĚ
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INZERCE

INZERCE

BETA Brno, a. s., Hudcova 76a, 62100 Brno-Medlánky č. p. 487, IČO: 44990880, DIČ: CZ44990880

Tel.: 541 511 680, fax: 541 241 946, e-mail: info@betabrno.cz, www.betabrno.cz

K ČEMU JSOU PORADCI?

Jedna z definic poradce je následující: Přijdete za poradcem a zeptáte se jej, kolik je hodin. On si půjčí vaše 

hodinky, řekne vám přesný čas a pak vám ještě pošle fakturu.

V tomto případě by se Vám jistě vyplatilo se podívat na hodinky sám, že 

ano? Proč se ale manageři na své „hodinky“ nedívají a zvou si poradce? 

Důvody mohou být různé, může to být „mlha“, pro kterou na své „hodin-

ky“ nevidí, může to být managerova „slepota“ daná tím, že stále kouká 

na totéž, může to být představa o širším rozhledu poradce.

Poradce můžeme rozdělit na ty, které potřebujeme ze zákona (např. au-

ditoři, někdy daňoví poradci), a ty, které si voláme, když potřebujeme po-

moci (někdy daňoví poradci, ekonomičtí poradci aj.). V obou případech 

od nich očekáváme pomoc při řešení našich problémů. Věříme, že svou 

poradenskou činností získávají znalosti a zkušenosti, které pak dokáží 

transplantovat k nám. Nesmíme však očekávat, že poradce za nás roz-

hodne. Poradce nám najde řešení, navrhne varianty, posoudí výhodnost 

či nevýhodnost našich možných rozhodnutí, ale konečné rozhodnu-

tí zůstane vždy na nás. Poradce je „jen“ poradce, tj. osoba, která radí 

a nesejme z nás odpovědnost za rozhodnutí.

K čemu tedy poradce potřebujeme? Poradce přichází do firmy zvenčí, 

má na problém nezávislý pohled, může přijít s řešením, které je pro daný 

problém převratné, nastartuje nový způsob myšlení pracovníků.

Poradce je odborníkem v dané oblasti, ve které radí, zabývá se do 

hloubky a podrobně danou problematikou, což i sebelepší liniový ma-

nager z důvodů plnění celé řady jiných úkolů nemůže stihnout. Poradce 

nám přináší přidanou hodnotu i úsporou drahocenného času manage-

ra, který by strávil při studiu řešení problému. Často se setkáváme s 

problémem odměny za poradenské služby. Ideální stav je, když je po-

radce odměněn z efektu, který jeho služba přinese. Ovšem někdy to 

není možné ze zákona (daňoví poradci), jindy je efekt složitě vyčíslitelný, 

protože přichází postupně a dlouhodobě. Někdy se také setkáváme s 

problémem na straně klientů, kterým se zdá odměna za služby vysoká, 

často v tomto případě zapomínají, že bez poradce by efekt, který jim i 

po odměně poradci zůstane velký, neměli. Shrneme-li toto stručné poví-

dání o poradcích do jedné věty, pak odráží staré poučení lidstva o dělbě 

práce: Chytří podnikatelé pro svou činnost poradce potřebují, neboť ob-
dobí, kdy jsme byli všichni kutilové ve všem, už skončilo.

Ing. Jiří Gawel,

předseda představenstva, BETA Brno, a. s. 

1. Jak je to se zneužitím podpisu? Co když 

za mě například někdo podepíše směnku 

mým jménem. Jak dokáži, že to není můj 

podpis ?

Vyvrátit pravost podpisu lze více způsoby, nej-

praktičtějším a nejčastěji využívaným je znalecký 

posudek z oboru grafologie. Grafolog porovná 

váš sporný podpis s jinými vašimi podpisy, ať již 

učiněnými v minulosti či vypsanými právě za úče-

lem srovnání. Výsledkem znaleckého zkoumání 

je pak výrok znalce o tom, zda je sporný podpis 

váš či ne, a s jakou procentní pravděpodobností 

tento závěr platí.

Je-li na směnce či osobou oprávněnou ze směn-

ky tvrzeno, kdy a kde měla být vámi směnka 

podepsána, lze takové tvrzení vyvrátit i proká-

záním skutečnosti, že v uvedený okamžik jste 

byl někde jinde a nemohl jste tudíž být na místě 

podpisu směnky. To lze prokázat jak svědeckými 

výpověďmi, tak např. razítkem v pase či účtenkou 

z hotelu. Jedná–li se o směnku s falešným 

podpisem, lze doporučit podání trestního ozná-

mení, protože vystavením směnky s falešným 

podpisem jistě nejsou sledovány čestné úmysly. 

Kromě toho policie má za povinnost obstarat na 

své náklady veškeré možné důkazy včetně shora 

uváděného grafologického posudku.

2. Když je na smlouvě pouze podpis, 

který není ověřený, lze takovou smlouvu 

zpochybnit ?

Obecně lze říci, že zpochybnit lze každý 

podpis na každé smlouvě, včetně podpisu 

ověřeného. Ten, kdo chce zpochybnit podpis 

ověřený, má „pouze“ ztíženou úlohu v tom, že 

musí prokázat nejen, že podpis není jeho, ale 

zároveň i to, jakým způsobem se mohla jiná 

osoba prokázat jeho úředním dokladem.

3. Doporučujete u smlouvy signovat její 

každý list, nebo stačí pouze jeden podpis 

na konci? A postačuje neověřený podpis, 

doplněný například razítkem?

Signování každého listu lze doporučit tam, kde 

z nějakého důvodu shledáváte riziko záměny 

stránek smlouvy. Takové riziko je samozřejmě 

vyšší u smluv sešitých pouze sešívačkou bez 

např. přelepky či prošití. Zpochybnění ověře-

ného podpisu je výrazně těžší než u podpisu 

neověřeného. Razítko pouze zpravidla nahra-

zuje vypsání firmy podepisujícího a v žádném 

případě tedy nemůže nahrazovat ověření pod-

pisu. Razítka se dnes vyrábějí bez jakéhokoliv 

omezení a nemohou tedy principiálně sloužit 

jako doklad o něčí totožnosti. Lze nicméně 

např. prokázat, že konkrétní razítko na smlouvě 

neodpovídá jednotnému designu razítek jednot-

ně užívaných konkrétní firmou. Obecně platí, že 

čím je pro smluvní strany smlouva významnější, 

tím více „bezpečnostních prvků“ by měly užít.

4. Jak se lze bránit proti zneužití podpi-

su? Například v měsíčníku Komora.cz 

je u úvodníku vždy podpis jeho autora. 

Nelze je v tomto případě zneužít například 

podpisem žádosti o úvěr apod.?

Toto je samozřejmě problém. Podpisy konkrét-

ních osob jsou nejen v časopisech (kde si autor 

může vybrat, zda svůj autentický podpis připojí), 

ale např. i na internetovém serveru ministerstva 

spravedlnosti justice.cz, kde lze v sekci sbírka 

listin u jednotlivých firem zapsaných v obchod-

ním rejstříku nalézt podpisové vzory jednotlivých 

členů statutárních orgánů příslušné firmy (toto 

zveřejnění plyne přímo z právních předpisů). 

Preventivně proti zneužití podpisu nelze učinit 

nic, lze se pouze bránit jeho důsledkům.

Odpovědi zpracovala právní kancelář Mikysek & Henyš

PRÁVO A DANĚ

PRÁVNÍK RADÍ

PRÁVO A DANĚ

To nejdůležitější 
z daňové 
reformy

PŘINÁŠÍME POKRAČOVÁNÍ INFORMACÍ 

VĚNOVANÝM ZMĚNÁM, KTERÉ PŘINESE 

TZV. REFORMNÍ BATOH. TENTOKRÁT 

SE SOUSTŘEDÍME NA NOVINKY 

V DAŇOVÝCH ZÁKONECH, KTERÉ SE DLE 

NAŠEHO NÁZORU NEJVÍCE DOTKNOU 

PODNIKATELSKÉ VEŘEJNOSTI.

DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

Zrušení osvobození z úroků z hypotečních 

zástavních listů

V § 19 odst. 1 písmeno l) se ruší osvobození 

úrokových výnosů z hypotečních zástavních listů.

Zrušení osvobození příjmů z odborářského 

majetku

V § 19 odst. 1 písmeno u) se ruší osvobození 

příjmů z odborářského majetku. Namísto toho 

se zavádí osvobození pro příjmy regionální rady 

regionu soudržnosti stanovené zvláštním právním 

předpisem.

Doplnění osvobození pro všechny příjmy 

vinařského fondu

V § 19 odst. 1 se pro zvýšení právní jistoty 

doplňuje i doposud platné osvobození podpor od 

Vinařského fondu.

Zavedení osvobození příjmů z převodu ob-

chodního podílu v dceřiné společnosti

Od roku 2008 se zavádí v § 19 osvobození 

příjmů, které inkasuje mateřská společnost za 

prodej obchodního podílu ve své dceřiné spo-

lečnosti, a to nejen ve společnostech rezident-

ních v ČR a EU, ale i ve třetích zemích. Zároveň 

se rozšiřuje osvobození příjmů z dividend 

a podílů na zisku od dceřiných společností. 

Aby toto osvobození mohlo být uplatněno, 

vyžaduje zákon splnění několika podmínek. 

V případě dceřiných společností rezidentních 

v zemích EU to je splnění časového testu držby 

podílu v délce alespoň 12 měsíců a podílu ve 

společnosti minimálně 10% (pro osvobození 

příjmů z dividend o podílů na zisku lze časový 

test splnit i dodatečně). V případě dceřiných 

společností rezidentních ve třetích zemích je 

pro možnost osvobození nutno splnit ještě 

následující podmínky: dceřiná společnost je 

daňovým rezidentem třetího státu, se kterým má 

Česká republika uzavřenou účinnou smlouvu 

o zamezení dvojího zdanění, má právní formu 

se srovnatelnou právní charakteristikou jako 

společnost s ručením omezeným, akciová spo-

lečnost nebo družstvo, je v obdobném vztahu 

vůči poplatníkovi, kterému příjmy z dividend a ji-

ných podílů na zisku nebo z převodu podílu ve 

společnosti plynou, jako dceřiná společnost vůči 

mateřské společnosti za podmínek stanovených 

zákonem a podléhá dani obdobné dani z příjmů 

právnických osob, u níž sazba daně není nižší 

než 12 %, a to alespoň ve zdaňovacím období, 

v němž mateřská společnost o příjmu z dividend 

a jiných podílů na zisku nebo z převodu podílu 

ve společnosti účtuje jako o pohledávce.

Z výše uvedeného je tedy patrné, že je zde 

kladena spousta administrativních požadavků 

a splnění těchto všech podmínek bude muset 

poplatník prokazovat správci daně. Bude velmi 

zajímavé sledovat, jak například budeme správci 

daně prokazovat, že dceřiná společnost ze třetí 

země podléhá místnímu zdanění právnických 

osob ve výši 12 % a více. 

Sazba daně z příjmů právnických osob

V roce 2008 bude sazba daně pro právnické 

osoby činit 21 %. Další rok klesne na 20 % 

a v roce 2010 na 19 %. Tento pokles sazby je 

však bohužel eliminován rozšířením daňové-

ho základu (viz dále). U zdaňovacích období 

odlišných od kalendářního roku (hospodářské 

roky) se od roku 2008 použije sazba daně platná 

v první den tohoto odlišného zdaňovacího obdo-

bí. Pro zdaňovací období započatá v roce 2007 

trvající přes přelom roku 2008 se však postupuje 

podle znění zákona do konce roku 2007, tzn. 

uplatní se již nová sazba daně, tedy 21 %.

Rozšiřuje se osvo-

bození příjmů z di-

vidend a podílů na 

zisku od dceřiných 

společností
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NÁZOR DAŇOVÉHO 
SPECIALISTY:

Karel Poch

JAK TO 
VIDÍM JÁ 
„V části změn daňových předpisů, 

které se nově týkají omezení některých 

daňových výdajů, spatřuji jeden 

z největších problémů v ustanoveních 

týkajících se finančního pronájmu 

s následnou koupí najaté věci, tzn. 

leasingu. Prodloužení minimální doby 

leasingu například u automobilů na pět 

let zcela ignoruje ekonomickou stránku 

užívání těchto výrobních prostředků 

v praxi. Málokterý automobil financovaný 

leasingem, který je ve firmě naplno 

využíván denně pro služební účely, je 

schopen z technického pohledu aktivně 

sloužit pět let. Vezměme si například 

dodávky zásobování, osobní vozy 

obchodních zástupců atd. Doposud 

platná minimální doba leasingu, která 

byla stanovena na tři roky, podle mého 

názoru mnohem lépe odpovídala 

reprodukční nutnosti takovýchto majetků. 

Je zajímavé, že zde nějakým způsobem 

v procesu přípravy a schvalování zákona 

nezasáhla lobby leasingových a finančních 

společností poskytujících leasingové 

služby k narovnání této ekonomické 

anomálie. Doufejme, že finanční lobby 

ještě zasáhne a ustanovení platné od 

roku 2008 týkající se leasingu bude opět 

narovnáno směrem k ekonomické realitě.“

PRÁVO A DANĚ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO FYZICKÉ 

I PRÁVNICKÉ OSOBY

Dodanění neuhrazených závazků

Od roku 2008 bude nutné k daňovému základu 

připočítávat hodnotu neuhrazených závazků, od 

jejíž splatnosti uplynulo 36 měsíců, nebo jsou 

promlčené, a dále základ daně zvýšit o částku 

závazku zachyceného v rozvaze, který zanikl jinak 

než jeho splněním, započtením, splynutím práva 

s povinností u jedné osoby, dohodou mezi věři-

telem a dlužníkem, kterou se dosavadní závazek 

nahrazuje závazkem novým, nebo narovnáním 

podle zvláštního právního předpisu, pokud nebyla 

podle zvláštního právního předpisu zaúčtována 

ve prospěch výnosů, nebo se o tuto částku 

závazku nezvyšuje výsledek hospodaření podle 

jiných ustanovení zákona. Toto se nevztahuje na 

závazky dlužníka, který je v úpadku podle zvlášt-

ního právního předpisu, a u ostatních poplatníků 

na závazky z titulu cenných papírů a ostatních in-

vestičních nástrojů, plnění ve prospěch vlastního 

kapitálu, úhrady ztráty společnosti, úvěrů, půjček, 

ručení, záloh, smluvních pokut, úroků z prodlení, 

poplatků z prodlení a jiných sankcí ze závaz-

kových vztahů a dále na závazky, z jejichž titulu 

vznikl výdaj (náklad), ale je výdajem (nákladem) na 

dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, 

jen pokud byl zaplacen. Toto ustanovení se dále 

nevztahuje na závazky, z jejichž titulu nebyl uplat-

něn výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení 

zdanitelných příjmů, a dále na závazky, o které 

vedou poplatníci rozhodčí řízení podle zvláštního 

právního předpisu nebo soudní řízení anebo 

správní řízení podle zvláštního právního předpisu, 

jehož se poplatník řádně účastní a řádně a včas 

činí úkony potřebné k uplatnění svého práva, 

a to až do doby pravomocného rozhodnutí. Za 

závazky se pro účely tohoto ustanovení v případě 

poplatníků, kteří vedou účetnictví, nepovažují 

dohadné položky pasivní nebo rezervy zachyce-

né v účetnictví poplatníka v souladu se zvláštním 

právním předpisem. Obdobně postupují poplat-

níci s příjmy podle § 7 nebo 9, kteří nevedou 

účetnictví. Pokud tedy podnikatel eviduje ve 

svém účetnictví závazky, které jsou více než 36 

měsíců po splatnosti, je třeba je přičíst k daňové-

mu základu v daňovém přiznání – nikoli vyúčtovat 

do výnosů v účetnictví. Jedná se tedy o další 

položku, u které se bude rozcházet účetnictví 

s daněmi.

Obvyklá úroková míra

Ze zákona je od roku 2008 vypuštěna nutnost 

stanovení úroků z půjček a úvěrů mezi spřízně-

nými osobami ve výši 140 % diskontní sazby. Dle 

nového znění § 23 odst. 7) se použije obvyklá 

výše úrokové sazby v místě a čase a pokud bude 

půjčovat peníze společník či mateřská společnost 

(i zahraniční) do své české společnosti, úroková 

sazba může být i nižší než sazba obvyklá (resp. 

půjčka může být tak jako doposud bezúročná).

Zrušení limitu na osobní vozy

Od roku 2008 jsou ze zákona vypuštěna veškerá 

omezení pro daňovou uznatelnost na náklady 

při pořízení osobního automobilu. Dosavadní 

omezení daňově uznatelných nákladů ve výši 

1 500 000 Kč je zrušeno.

Sociální a zdravotní pojištění

Od roku 2008 je dle § 24 odst. 2) písm. f) zákona 

daňově uznatelným nákladem (výdajem) pouze 

zdravotní a sociální pojistné hrazené za zaměst-

nance. Pojistné hrazené podnikateli za sebe či 

spolupracující osoby je daňově neuznatelným 

výdajem (nákladem). 

Vzdělávání zaměstnanců

V oblasti nákladů, které vynakládá zaměstnavatel 

na vzdělání svých zaměstnanců, dochází k vyme-

zení daňových nákladů se vzděláváním spoje-

ných. Daňově uznatelné jsou náklady spojené 

s odborným rozvojem zaměstnanců a rekvalifika-

cí zaměstnanců zabezpečované jinými subjekty, 

s výjimkou výdajů (nákladů) vynaložených na 

zvýšení kvalifikace. To tedy znamená, že daňově 

účinným výdajem zaměstnavatele bez nutnosti 

přidaňování ke mzdám zaměstnanců jsou různá 

školení, studium MBA atd., avšak například 

výdaje za školné na soukromé vysoké škole nikoli 

(jednalo by se o zvýšení kvalifikace - dosažení 

dalšího stupně vzdělání). 

Limitace stravného a kapesného

V § 24 odst. 2) písm. k) dochází k omezení 

stravného, kapesného a základní náhrady na 

amortizaci auta při cestách živnostníků. Daňo-

vě uznatelné náhrady jsou daňově uznatelné 

pouze do výše náhrad, které jsou osvobozeny 

od daně u zaměstnanců. U zaměstnanců 

v podnikatelském sektoru dochází ke změně 

v cestovních náhradách také a sice takové, 

že osvobozeny od daně (přidaňování ke 

mzdě) u nich budou pouze náhrady vyplacené 

zaměstnavatelem do výše určené zákonem 

pro státní zaměstnance. Pokud zaměstnava-

tel z podnikatelského sektoru vyplácí svým 

zaměstnancům cestovní náhrady vyšší, jsou 

pro něj daňovým nákladem, ale je nutno je 

zaměstnanci přidanit ke mzdě. 

Dokončení v příštím čísle.

Karel Poch,

daňový poradce

Budou vypuštěná omezení pro daňovou 

uznatelnost na náklady při pořízení automobilu

PRÁVO A DANĚ

Může být založeno i družstvo, které bude 

především nebo i výlučně zajišťovat svojí činností 

potřeby členů a vyvíjet nepodnikatelskou činnost. 

V souladu s obchodním zákoníkem je možné 

založit tři rovnocenné typy podnikatelských sub-

jektů: akciovou společnost, společnost s ručením 

omezeným a družstvo. V čem spočívá výhoda 

podnikání družstevní formou?

•  Při založení akciové společnosti je nutný 

základní kapitál min. 2 mil. Kč, k založení 

společnosti s ručením omezeným potřebujete 

200 000 Kč, k založení družstva postačuje 

základní kapitál 50 000 Kč.

•  Družstvo je otevřené pro neomezený počet 

spoluvlastníků, při přijímání nebo vystupování 

členů nemusíte provádět zápisy do obchodního 

rejstříku jako u spol. s r. o.

•  Družstvo může být složeno z členů s pracov-

ním poměrem, z členů bez pracovního poměru 

i z pracovníků, členem družstva může být 

fyzická i právnická osoba.

•  Družstva mohou zakládat a vlastnit další podni-

katelské subjekty.

•  Úpravy vlastnických vztahů závisí na vůli členů 

a upravují se stanovami.

•  Družstva mohou plnit i významnou úlohu 

sociální.

•  Družstevnictví má silnou oporu a partnerské 

svazky v zahraničí, ve světě je členem různých 

typů družstev téměř jedna miliarda lidí.

Družstvo jako otevřená společnost

Družstvo je „společenstvím neuzavřeného počtu 

osob založeným za účelem podnikání nebo za-

jišťování hospodářských, sociálních anebo jiných 

potřeb svých členů“. Základním rysem družstva 

je otevřenost, tzn. do družstva mohou během 

jeho trvání přistupovat další členové a naopak vy-

stupovat. Družstvo musí mít při svém vzniku a po 

dobu svého trvání nejméně 5 fyzických osob, což 

neplatí jsou-li jeho členy 2 osoby právnické.

Pro založení družstva je vyžadováno konání 

ustavující schůze družstva, která:

• určuje zapisovaný základní kapitál, 

• schvaluje stanovy,

• volí představenstvo a kontrolní komisi.

Základní kapitál družstva

Je tvořen souhrnem základních členských 

vkladů, musí být aspoň 50 000 Kč. Podmínkou 

vzniku členství je splacení vkladu určeného 

stanovami anebo ve stanovách určené části 

základního členského vkladu. 

Schválení stanov

Stanovy družstva jsou spolu se zápisem usta-

vující schůze základním dokumentem podmi-

ňujícím vznik družstva. Určují principy vnitřních 

vztahů mezi družstvem a jeho členy, mezi členy 

navzájem, i právní postavení družstva ve vztazích 

navenek. Stanovy musí obsahovat:

a) firmu a sídlo družstva,

b) předmět podnikání (činnosti),

c)  vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů 

k družstvu a družstva ke členům,

d)  výši základního členského vkladu, výši vstup-

ního vkladu, způsob splácení vkladů a vypořá-

dání členského podílu při zániku členství, 

e)  orgány družstva a počet jejich členů, délku 

jejich funkčního období, způsob ustanovení, 

působnost a způsob jejich svolávání a jednání, 

f)  způsob použití zisku a úhrady případné ztráty,

g) tvorbu a použití nedělitelného fondu,

h) další ustanovení.

Volba představenstva a kontrolní komise 

Tyto orgány má družstvo povinně ze záko-

na (výjimku tvoří pouze malá družstva do 

50 členů, kde působnost představenstva 

a kontrolní komise může plnit členská schůze, 

statutárním orgánem je pak předseda, nebo 

další člen pověřený schůzí). Voleni mohou být 

jen členové družstva starší 18 let a zástupci 

právnických osob, které jsou členy družstva. 

Osoby, fyzické nebo právnické, které vyvinou 

iniciativu k založení určitého družstva, musí dát 

podnět ke svolání ustavující schůze družstva. 

Může tím být pověřena jedna  nebo více 

osob. Před zvolením předsedajícího je nutné 

určit fyzickou osobu, která zahájí ustavující 

schůzi a řídí volbu předsedajícího. Je praktic-

ké, rozhodne-li ustavující schůze i o úhradě 

nákladů na její svolání. Hlasování na ustavující 

schůzi družstva se mohou zúčastnit jen ti, kteří 

podali přihlášku do zakládaného družstva. Tito 

uchazeči o členství mají při hlasování stejné 

postavení, každému uchazeči náleží jeden 

hlas, ať jde o osobu fyzickou, či právnickou. 

Ustavující schůze může rozhodnout o formě 

hlasování (veřejně či tajně). Zákon rovněž 

nevylučuje hlasování ustavující schůze o přijetí 

či odmítnutí přihlášky jednotlivých uchaze-

čů o členství v družstvu. K přijetí usnesení 

ustavující schůze vyžaduje zákon většinu hlasů 

přítomných uchazečů o členství. 

K zápisu se přikládají stanovy, a to v tom znění, 

v jakém byly na ustavující schůzi přijaty. Ke 

vzniku družstva dochází zápisem do obchodního 

rejstříku. 

Svaz družstev

Družstva se po svém vzniku mohou stát členy 

Svazu českých a moravských výrobních druž-

stev, který sídlí v Praze 1, Václavské nám. 21, 

jehož hlavní činnosti je zejména:

•  informační, poradenská a konzultační činnost 

pro členská družstva,

•  projednávání společných záležitostí členských 

družstev při prosazování a ochraně jejich zájmů 

s orgány státu a dalšími institucemi,

•  zřizování a správa účelových fondů,

•  sjednocování aktivit členských družstev 

v oblasti sociální a podpora řešení problémů 

družstev invalidů,

•  činnost na podporu profesního vzdělávání a re-

kvalifikace ve vztahu k členským družstvům,

•  činnost v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů 

vyplývajících z předmětu činnosti svazu, zejmé-

na vydavatelství, organizace a zabezpečování 

společných obchodně propagačních akcí, 

veletrhů, výstav a kontraktů, poskytování služeb 

spojených s pronájmem nebytových prostor, 

jakož i činnost pro plnění úkolů vyplývajících ze 

správy majetku svazu.

 

Podrobné informace obdrží zájemci v odboru po-

radenských služeb SČMVD, kontakt: Mgr. Prchal, 

tel.: 224 109 346.         red

Když chcete 
založit družstvo
DRUŽSTVO JE PODOBNĚ JAKO AKCIOVÁ 

SPOLEČNOST, SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM, 

VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST A KOMANDITNÍ 

SPOLEČNOST PRÁVNICKOU OSOBOU, KTERÁ JE 

ZALOŽENA ZA ÚČELEM PODNIKÁNÍ. 
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PATNÁCT LET 

VŠEOBECNÉHO 

KOMERČNÍHO 

VYTĚŽOVÁNÍ 

A NEDŮSTOJNÉ 

PREZENTACE 

DÍLA POŠKODILO 

JMÉNO SVĚTOVĚ 

NEJUZNÁVANĚJŠÍHO 

ČESKÉHO UMĚLCE. 

NENÁVRATNĚ? 

VNUČKA ALFONSE 

MUCHY JARMILA 

MUCHA-PLOCKOVÁ 

PO SLAVNÉM 

PŘEDKOVI 

ZDĚDILA TALENT 

I VÝLUČNÁ PRÁVA 

PRACOVAT S JEHO 

NÁVRHY. SVOJÍ 

TVORBOU VRÁTILA 

LAŤKU K VYSOKÉ 

UMĚLECKÉ 

HODNOTĚ 

A JEDINEČNOSTI, 

HODNÉ JMÉNA 

ALFONSE MUCHY.

KULTURA

KULTURA

Architektka, akademička Jarmila Mucha-

-Plocková. Evropská výtvarnice, kosmopolitní 

člověk, dáma, se kterou besedovat je povzná-

šejícím zážitkem. V roce 1988 rozpracovala 

Muchovy skici pro nerealizované muzeum 

v Japonsku a dokázala, že se její a dědečkovo 

výtvarné vyjadřování a myšlení pozoruhodně 

podobají. Otec Jiří, spisovatel a životopisec 

Alfonse Muchy, ji tak ustanovil jediným návr-

hářem šperků a užitého umění, vycházejícím 

z díla slavného malíře.

Mucha v žádné galerii...

Po smrti Jiřího Muchy v roce 1991 došlo 

k bezprecedentní situaci: souhrou nepřízni-

vých momentů se českému státu nepodařilo 

zachránit umělecký odkaz velikána světové 

secese. Bez povšimnutí úřadů bylo téměř celé 

dílo i vše, co je spjato s osobností Alfon-

se Muchy, převedeno ostatními dědici do 

zahraničí. Obrazy, skici, ale i korespondence, 

pozůstalost nevyčíslitelné hodnoty, se stala 

majetkem Mucha Trustu v Lichtenštejnsku. 

Bylo to v době, kdy porevoluční stát nebyl 

ještě dostatečně právně silný, v době legisla-

tivního a institucionálního vakua.

 „Převod odkazu Alfonse Muchy za hranice 

je velice smutná záležitost. Především proto, 

že sám Mucha chtěl, aby jeho dílo bylo tady,“ 

říká Mgr. Jana Orlíková, emeritní ředitelka 

grafické sbírky Národní galerie v Praze. „Jeho 

odkaz je národním dědictvím. Proto jsem 

u osmapadesáti nejvýznamnějších děl, která 

v té době byla součástí japonské výstavy, již 

jsem připravovala, iniciovala jejich prohlášení 

za národní kulturní dědictví. Správně by se 

tato díla měla vracet do České republiky.“ Bo-

hužel tomu tak není. Páteř muchovské sbírky 

koluje po galeriích světa a česká veřejnost ji 

neviděla čtvrt století. 

Stát tak přišel o významný kulturní odkaz. 

A v neposlední řadě také o velice lukrativní 

komoditu. Jen těžko můžeme spočítat, kolik 

dílo A. Muchy po celém světě vydělává. Jak 

větší výstavy děl, která jsme po léta neměli 

možnost vidět v jediné české galerii, tak 

především prodej upomínkových předmětů. 

„Smůla je v tom, že jeho dílo je tak líbezné 

a líbivé, že je vlastně na hranici velkého umění 

a kýče. A veliká spousta lidí vnímá spíše tu 

druhou stranu. Jsou to díla, která prodávají 

výrobky...,“ dodává J. Orlíková. 

...zato v každém stánku

Právě masová produkce suvenýrů nejvíce 

degradovala jméno – chcete-li značku Alfons 

Mucha. Zdaleka nejhorší situace paradoxně 

panuje u nás. Paní Mucha–Plocková, která 

studovala malbu v Barceloně, tvořila v Phoe-

nixu, New Yorku, Milánu a Curychu a jejímž 

druhým domovem je Španělsko, k tomu 

říká: „Nikde na světě by takové zprofanování 

národního umělce nebylo možné. Například 

Picasso, Gaudí... Upomínkové předměty 

podepsané jménem umělce jsou vydávány 

v kvalitních kolekcích a prodávají se v certi-

fikovaných obchodech muzeí a galerií.“ Na-

opak v České republice muchovské suvenýry 

nalezneme doslova na každém rohu. Nezřídka 

dokonce se slevou ve výprodejích. Mucha 

se tiskne na hrací karty, kalendáře, puzzle, 

ale také na utěrky, otvíráky na pivo, klíčenky, 

podložky pod myši k počítači, půllitry... Výrob-

ce se nezdráhá necitelně vyjmout část díla, 

nejčastěji dekorativního panó nebo plakátu, 

„prožene“ jej Photoshopem, změní propor-

ce, odstíny a sítotiskem pak „okrášlí“ téměř 

cokoliv, co se dá prodat. Mucha Trust po 

celém světě prodal desítky licencí na produkci 

předmětů s muchovskou tematikou. Nikde 

však nekoupíte tolik nekvalitních a nevkus-

ných výrobků jako u nás. Například v Japon-

sku, kde je registrováno nejvíce licencí (okolo 

tří desítek), jsou i plechovky s ledovou kávou 

alespoň vyráběny citlivě, s jistou odpovědností 

k autorovi. Pro ekonomy není bez zajímavosti, 

že se denně prodají miliony balení. „Způ-

sob využití díla je nedůstojný a bezuzdný. 

Přirozeně nelze zamezit tomu, aby bylo dílo 

využito k dekoracím, jako to vidíme například 

u Klimta, ale kvalita musí být hlídaná,“ dodává 

Mgr. J. Orlíková, která spolu s Jiřím Muchou 

po třicet let připravovala výstavy A. Muchy po 

celém světě. „Práce Jarmily Plockové je přes-

ně to, co by se mělo dělat s veškerou pozů-

stalostí Alfonse Muchy. Paní Mucha-Plocková 

hlídá nejen profesionální výtvarnou kvalitu, ale 

i kvalitu řemeslnou. Má před řemeslem pokoru 

a dokáže se obklopit vynikajícími řemeslníky, 

kteří pracují klasickými metodami. A to je 

zajímavé i globálně: v České republice ještě 

zůstalo to, co již na světě skoro není – dosta-

tek lidí, kteří umějí řemeslo.“

Vlastní cestou 

Jak má vypadat důstojná reprezentace vý-

tvarného díla světové osobnosti? Nahlédněme 

do ateliéru Jarmily M. Plockové. Umělkyně 

disponuje nerealizovanými návrhy šperků 

a užitého umění Alfonse Muchy a přetváří je 

v cenné artefakty. Jinde používá dílčí prvky 

a motivy z různých Muchových děl. Je velice 

přísná na kvalitu. „Kvůli záplavě Muchy, která 

mě obklopuje na každém kroku, a priori vytvá-

řím co nejmenší kolekce.“ Jarmila M. Plocková 

využívá ruční řemeslo, pracuje s ušlechtilými 

materiály. Zlato, stříbro, drahé kameny, hed-

vábí či ručně foukané sklo. Těžištěm její tvorby 

jsou šperky, ty nejvzácnější vznikají v soubo-

rech o dvaceti nebo deseti kusech. Každý kus 

je číslovaný a nese certifikát původu. Jednou 

hotové série již zpravidla opětovně nevyrábí, 

výjimkou jsou reedice úspěšných modelů 

mimořádně náročných na realizaci. „Návrhy 

bývají dvojrozměrné, často je třeba dotvářet, 

adjustovat je, domýšlet chybějící části.“

 Nejde o historizující retro, umělkyně vytváří 

objekty, které vycházejí z muchovské inspi-

race, a jsou moderní. „Snažím se posunout 

secesi do současnosti. Je to nádherný styl 

inspirovaný přírodou, do které se člověk bude 

stále častěji vracet.“ Po patnácti letech se 

výtvarnice rozhodla od svého děda oddělit. 

Má to i symbolický rozměr: po patnácti letech 

snahy a nesplněného snu vyhovět přání 

otce a představit alespoň část z pozůsta-

losti Alfonse Muchy české veřejnosti. „Moje 

tvorba se vydala vlastní cestou. Nově vytvářím 

návrhy porcelánu, secesní geometrický motiv 

přetvářím do současného výtvarného projevu. 

Navrhuji dekorativní látky, metrážní textil.“ 

Hnací silou je chuť navrátit se ke kvalitní ruční 

práci, která je dnes stále více obdivována. 

Ateliér J. M. Plockové chce dál produkovat to 

nejlepší dle původních návrhů Alfonse Muchy. 

Ale také šperky a předměty inspirované 

jeho tvorbou. Mezi ně patří například luxusní 

nápojová souprava ze skla, která pochází 

z Muchova almanachu Documents décoratifs. 

Jakýsi umělecký dluh sobě samé... „Souprava 

je nesmírně náročná na výrobu. Má nadčasový 

a velmi komplikovaný tvar, ale se současnou 

technologií jsme konečně schopni pustit se do 

její realizace.“ 

Mikuláš Černý

Jarmila Mucha

-Plocková, (57)

Absolventka Fakulty 
architektury AVU v Praze, 
dále dva roky oboru malba 
na umělecké akademii 
Massana v Barceloně. 
V roce 1988 jí otec Jiří Mucha 
udělil exkluzívní práva 
na navrhování a výrobu 
předmětů inspirovaných 
dílem Alfonse Muchy. Po 
vleklých sporech jí v roce 
2006 byla soudem přiznána 
autorská a dědická práva 
a stala se tak jedním ze tří 
dědiců.

Souhrou nepříznivých momentů stát neuchránil 

umělecký odkaz velikána světové secese

Číše vytvořená podle návrhu z Muchova sborníku 

předmětů užitého umění Documents décoratifs (vydáno 

v Paříži v r. 1902). Materiál: postříbřený cín, foukané sklo.

Dluh
Alfonsu
Muchovi

Nejvíce degradovala 

jméno – chcete-li 

značku Alfons Mucha 

- masová produkce 

suvenýrů. Nejhorší 

situace panuje u nás...
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Celá 

Slovanská 

epopej má být 

podle představ 

autora a donátora díla 

vystavena v jedné rovině, na 

vyvýšeném místě v Praze. 

Jak jednat 
s různorodou 
Evropou?

Válkou zničená Evropa se v průběhu let 

transformovala do multikulturního společen-

ství netušeného rozsahu a pestrosti. Právě 

pestrost a rozmanitost se staly největším 

přínosem pro její obyvatele, ale zároveň 

také jistým problémem. Slova jako xeno-

fobie, etnocentrismus, integrace a mnoho 

dalších se začínají řadit k běžným výrazům 

evropského života. Starý kontinent dostává 

unikátní šanci ukázat světu, že je možné 

vytvořit společenství, které dokáže společně 

nejen pracovat, ale především společně žít. 

Vždyť například Toyota Kolín se svým fran-

couzským a japonským vedením, českými, 

ukrajinskými a polskými dělníky a s anglič-

tinou jako jazykem společné komunikace je 

příkladem multikulturního prostředí, o kte-

rém se dřívější generaci ani nezdálo.

Jazyk? Jeden dobře, dva lépe! 

Je vůbec možné v takové různorodosti hod-

not, zvyků a očekávání vytvořit něco, čemu 

by se dalo říkat evropská kultura nebo kultura 

EU? Věnujme trochu pozornosti podnikatel-

skému prostředí v EU. Začněme jazykem. 

Angličtina se stala celosvětovým jazykem již 

dávno a stále více se potvrzuje, že pro odstra-

nění nedorozumění je nutné ji znát na vysoké 

úrovni. Dovednost vyjednávat v cizím jazyce se 

velmi liší od obyčejné schopnosti se domluvit! 

Ani podnikatel, ani státní úředník nemusí být 

lingvista, ale oba potřebují vědět, o čem se 

mluví a zasáhnout do debaty. Ukazuje se, že 

při množství jazyků v EU se stávají výhodu i ja-

zyky malých států, vždy přece přinášejí i lepší 

znalost prostředí. Mluvíte italsky nebo dánsky? 

I to může být pro zdar záležitosti rozhodujícím 

faktorem.

Existuje kultura EU? 

„Jižní Evropa pracuje proto, aby žila a severní 

Evropa žije proto, aby pracovala,“ říká se někdy 

s nadsázkou, jindy vážněji. Srovnává se počet 

placených svátků, délka pracovní doby, vliv stí-

nové ekonomiky i to, co lidé dělají po odchodu 

z práce domů. Je potřesení rukou na závěr 

jednání stvrzením dohody nebo jen společen-

ským aktem rozloučení? Nedodržení splatnosti 

faktur může být v jedné kultuře chápáno jako 

běžná záležitost a v druhé se může jednat 

o závažné porušení dohod a spolehlivosti. Jak 

se zachovat v situaci, kdy marně čekáte na 

obchodního partnera už skoro půl hodiny? 

Vzhledem k tomu, že absolutní normy chování 

neexistují, poměřujme mezi sebou vždy dvě 

konkrétní kultury. Firemní kultura EU se teprve 

vytváří a musíme vycházet z prvních obecných 

poznatků. Ti, kteří v Bruselu již pracují, neustále 

zdůrazňují nutnost osobních kontaktů. Právě 

teď je nejvhodnější čas na navazováni bližších 

osobních kontaktů, které v budoucnu snáze za-

jistí potřebnou podporu. Je důležité dodržovat 

alespoň toto eurominimum: věcné, racionální 

a slušné jednáni, vyhýbání se pozici „mrtvého 

brouka“, čili čekání „až se to nějak vyvine...“ 

Tento postoj totiž může výrazně zhoršit pověst 

a důvěryhodnost v očích druhé strany.

Navigace v moři eurokultur

Čeští podnikatelé stále více potřebují různé 

„mezikulturní“ informace pro jednání se svý-

mi obchodními partnery. Musejí se velmi in-

tenzivně učit a připravovat. Nejprve je nutné 

kultivovat citlivost na odlišnost a toleranci. 

Tu lze nejlépe získat interaktivním cvičením 

a, pochopitelně, vlastní zkušeností. 

Důležité jsou znalosti o nové kultuře – ty 

se dají snadno nastudovat i z knih a z we-

bových stránek. A v neposlední řadě je 

nezbytné získat komunikační dovednosti pro 

vyjednávání. 

Marcela Žebrakovská

Je nejvhodnější čas 

na navazováni bližších 

osobních kontaktů, 

které v budoucnu 

snáze zajistí potřebnou 

podporu

KAŽDÝ MĚSÍC ZAPLŇUJÍ 

POSLUCHÁRNU 

INSTITUTU STÁTNÍ 

SPRÁVY V PRAZE 

ŘADY POSLUCHAČŮ. 

SEMINÁŘ MEZIKULTURNÍ 

KOMUNIKACE EU 

JE PŘIPRAVUJE NA 

PŘEDSEDNICTVÍ ČESKÉ 

REPUBLIKY V EVROPSKÉ 

UNII. KURZY ODLIŠNOSTI 

EVROPSKÝCH KULTUR 

– TZV. DIVERSITY 

MANAGEMENT – ZAČÍNÁ 

STUDOVAT TAKÉ STÁLE 

VÍCE PODNIKATELŮ. 

JEN TAK MOHOU 

OBSTÁT V KOMUNIKACI 

S EUROÚŘEDNÍKY, 

ALE I OBCHODNÍMI 

PARTNERY.

ETIKETA

 „Poslední velká výstava byla v 90. letech 

v Císařské konírně, šlo však hlavně o pastely, 

které jsou dnes bohužel téměř úplně setřelé. 

Je třeba ukázat Muchu současné generaci, 

která malíře zná již jen z obrázků na pytlíkách 

a vinětách. Aby si uvědomili, že Mucha byl 

absolutně geniální kreslíř a vynikající kolorista. 

Že kromě dekorativní síly má jeho dílo velkou 

myslitelskou hloubku,“ říká emeritní ředitelka 

sbírky grafického umění NG v Praze Jana Orlí-

ková. S dílem A. Muchy pracovala 30 let. 

Místo pro Epopej

Praha má však poklad v podobě Slovanské 

epopeje. Právě fakt, že jsou obrazy majetkem 

hlavního města, je uchránil od osudu ostatních 

děl. Světový unikát. Dvacet monumentálních 

pláten o velikosti až 8x6 metrů, které A. Mu-

cha v roce 1928 Praze věnoval, však nikdy 

nemělo odpovídající zázemí. V nedávné době 

bylo rozhodnuto přestěhovat je z nevyhovu-

jícího objektu zámku v Moravském Krumlově 

do Prahy, kam podle darovací smlouvy patří. 

Již Jiří Mucha zasvětil mnoho energie hledání 

vhodného místa: navrhoval Klementinum, 

Betlémskou kapli, přemýšlel o Břevnovském 

klášteru či kasárnách na Náměstí Republiky. 

O některých zmíněných lokalitách se uvažo-

valo i dnes. Nejpravděpodobnější varianta zní 

však nakonec jinak – vybudovat nový pavilon 

na Výstavišti v Holešovicích. Proti tomuto 

rozhodnutí, které nebylo schváleno vedením 

Galerie města Prahy, se zvedla vlna nevole. 

Akademický malíř Pavel Kobylka se dvacet 

let věnoval restaurátorské péči o Slovanskou 

epopej a jejímu transportování na zahraniční 

výstavy. K problematice umístění pláten říká: 

„Tím, že mají být díla rozmístěna ve výšce 

ve čtyřech patrech nad sebou v sériích po 

pěti obrazech, se zamýšlená prezentace míjí 

s koncepcí Epopeje jako organického díla 

s promyšlenou tematickou linií. Plátna byla 

malována tak, aby si je divák mohl prohlížet 

odspodu, což se odráží na vnitřní kompozici 

jednotlivých obrazů. Ty jsou koncipovány pro 

pohled diváka stojícího na rovině paty obrazu 

a divák by se měl v této rovině volně pohybo-

vat. Jen tehdy může monumentálnost díla plně 

vyznít a vy jste vtažen do děje obrazového 

cyklu. Tento atribut by byl v rámci stávajícího 

plánu porušen. V plánovaném pavilonu by lidé 

stáli před obrazem na stupních, které by jim 

bránily v pohybu a znemožňovaly by perspek-

tivu sledování, se kterou Mucha plátna tvořil. 

Pravidelné prostorové řešení navíc neodpovídá 

konceptu pláten různých formátů.“

Na periferii? V zátopové oblasti? 

Ještě palčivějším problémem je neodpo-

vídající geografie vybrané lokality. Pavilon, 

přezdívaný „krabička od sirek“, má vyrůst 

mezi připravovaným průmyslovým výstav-

ním komplexem a pouťovými atrakcemi. 

Jde o neadekvátní umístění, na periferii, 

v zátopové oblasti. Hlavní město má v rukou 

jedinečnou a možná poslední šanci, jak 

Alfonse Muchu rehabilitovat: najít místo, 

které by odpovídalo představám umělce, 

když dílo městu daroval. Místo, které může 

podtrhnout význam Slovanské epopeje, 

místo vhodné z hlediska turismu. Metropole 

má možnost vybudovat umělecké centrum 

evropského významu, mít konečně vlastní 

Muchovo muzeum. 

Jedním z návrhů Jiřího Muchy byla i Letná. 

Nabízí se otázka: Nehodilo by se plánova-

né oceanárium spíše právě na Výstaviště, 

k „lochneskám“ a planetáriu, a na jeho místě 

raději vybudovat prvotřídní kulturní magnet? 

A co nádherný, zatím zanedbaný vrch Vítkov? 

Umístění Epopeje na Žižkově by mohlo dát 

impuls k revitalizaci této pražské dominanty. 

Jedno z pláten cyklu k tomu přímo vybízí: 

Bitva na Vítkově.         mik

ZTRACENÝ ODKAZ ALFONSE 

MUCHY. PADESÁT OSM 

STĚŽEJNÍCH DĚL PUTUJE 

PO SVĚTOVÝCH GALERIÍCH, 

U NÁS VŠAK NEBYLA 

JAKO CELEK VYSTAVENA 

DVACET SEDM LET. MÁME 

NADĚJI JE SPATŘIT? 

PŘÍNÁŠÍME NÁZORY DVOU 

NEJFUNDOVANĚJŠÍCH 

ODBORNÍKŮ.

Praha má poklad 

v podobě Slovanské 

epopeje. Právě fakt, že 

jsou obrazy jejím ma-

jetkem, je uchránil od 

osudu ostatních děl

KULTURA

Poklad 
obřích pláten
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byli většinou odkázáni na vlastní um a samový-

robu. A tak nějak vznikl i LTB Snowboards. Mladí 

nekonformní lidé začínali jako snowboarďáci 

– průkopníci, pro upjaté lyžaře jen piráti svahu, ze 

kterého je třeba rychle je vyhnat. Z „garážových“ 

podmínek to firma dotáhla na post uznávaného 

producenta. Od prvních modelů s koncem ve 

tvaru vlaštovčích ocasů se postupně výrobci 

propracovali až k lehkým a výkonným snow-

boardům z materiálů používaných v leteckém 

průmyslu. Je nezbytné zdůraznit, že LTB Snow-

boards patří mezi deset nejstarších výrobců 

snowboardů na světě.

Sázka na design

Po dvaceti letech už nemají snowboardy punc 

něčeho nepřijatelného. A jak už to tak chodí, 

z okrajové a mnohdy potírané záležitosti se stala 

masová zábava. Výrobců je řada, a tak si v LTB 

Snowboards opět našli vlastní cestu. Firma se 

zaměřuje na vývoj a výrobu limitovaných sérií. 

Snowboarding je dnes sice rozšířeným a velmi 

módním zimním sportem, ale ne každý snowbo-

ardista – pokud chce být aspoň trochu stylový 

– se spokojí s prknem z hypermarketu. LTB 

Snowboards se tak v minulém roce spojilo s vě-

hlasným designérem a grafikem Alešem Najbr-

tem. „Výsledkem je limitovaná řada snowboardů. 

Každý design je vyroben maximálně v počtu de-

seti kusů a na individuální objednávku,“ objasňuje 

majitel firmy LTB Snowboards Lukáš Schröder, 

a dodává, že firma ročně vyrobí asi 1500 prken. 

Konstrukce snowboardů v limitované sérii vychází 

z modelů LTB – tedy dřevěné jádro vyztužené 

kompozitovými vlákny a tvrdá pevná skluznice. 

Stejně jako Sporten i LTB Snowboards většinu 

produkce vyvážejí do zahraničí, 80 procent jí 

putuje do alpských zemí, tedy do Německa, 

Rakouska, Itálie nebo Švýcarska. Znamená to 

snad, že by obyvatelé České republiky nebyli 

národem lyžařů či snowboardistů? „Vzhledem 

k velikosti národa a velikosti hor jsme velice spor-

tovně aktivní národ. Nevím, jestli jsme lyžařsky 

a snowboardově aktivnější nežli alpské národy. 

Navíc jsme z obecného pohledu rozhodně hodně 

všestranní, takže k tomu snowboardu zvládá-

me mnohdy více dalších sportovních aktivit, do 

kterých investujeme,“ zamyslel se majitel LTB 

Snowboards Lukáš Schröder. Češi podle jeho 

názoru začínají na horách trávit stále delší čas 

a oceňují kvalitní produkty, které vydrží déle a mají 

vyšší výkon. „Spotřebitelské chování Čechů se 

ovšem ještě stále nedá srovnávat s evropskými 

zákazníky. Trend se ale pro nás vyvíjí správným 

směrem,“ dodává Schröder.

Lyžím zaslíbená česká kotlina

Jak je to možné, že se producentům lyžařské 

výbavy daří v české kotlině tak dobře? Odpovídá 

opět ředitel firmy Sporten: „Pořád máme nižší 

mzdové náklady než v západní Evropě. Nejsou 

však srovnatelné podmínky co se týče daní, cla, 

kurzů a podobně. Problémem jsou nízké náklady 

produktů z Číny a Ruska. Navíc současná politika 

supermarketů, které vyvíjejí tlak na co nejnižší 

cenu při nižší kvalitě, ale větších objemech, 

zvýhodňuje výrobce z východu.“ Jeho názor tak 

úplně nesdílí ředitel továrny na výrobu lyžařských 

bot značky Head Rakušan Josef Weithaler. 

V roce 2003 se rakouské ústředí rozhodlo přestě-

hovat závod z estonského hlavního města Talinu 

do Litovle. Důvodem, proč se firma nepřestěho-

vala dále na východ, jsou podle Weithalera příliš 

vysoké náklady na transport výrobků. „Většina 

produkce je totiž určena pro evropský trh, a proto 

je lepší mít všechny továrny přímo v Evropě 

nebo velmi blízko starého kontinentu,“ vysvět-

luje ředitel továrny Head. Estonsko, kde Head 

Dochvilnost i kvalita

Před více než sto lety se lyže začaly vyrábět 

třeba i na Českomoravské vysočině. Na této 

tradici staví své úspěchy ryze český producent 

lyží – firma Sporten. Podnik sídlí v Novém Městě 

na Moravě. Jeho předchůdkyní byla značka 

Artis, na které svého času lyžovalo snad celé 

tehdejší Československo. Její výrobky ale zdaleka 

nedosahovaly takové kvality, jakou dnes může 

nabídnout Sporten. Firma, založená v roce 1991, 

používá technologie na světové úrovni a neustále 

inovuje a zefektivňuje výrobní proces. Díky tomu 

spolupracuje se zahraničními firmami a to hned 

na několika úrovních. „Ta nejjednodušší je, že si 

dodají svůj design a použijí naše modely s naší 

konstrukcí. Nebo dodají svou představu, Sporten 

jim lyže vyvine – vytvoří konstrukci včetně výroby 

forem a v těchto se potom exkluzivně vyrábí pro 

konkrétního zadavatele. Všichni výrobci dělají 

i pro jiné značky a nejinak to funguje i ve Spor-

tenu,“ vysvětluje generální ředitel firmy Sporten 

Ján Hudák. Zahraniční firmy zadávají Sportenu 

výrobu mimo jiné proto, že mají jistotu včasných 

dodávek i kvality. Takže pokud si pořídíte lyže 

značek jako je Madshus, Alpina, Rossignol, Kne-

issel, Kastle, Elan, ZAG, K2, Peltonen, Salomon 

nebo Wedze, vězte, že možná právě ten váš pár 

byl vyroben na Vysočině. 

Know-how a propagace

Filozofií firmy je vyrábět kvalitní a zároveň cenově 

přijatelné lyže. V nabídce jsou nejen klasické 

sjezdové a běžecké lyže či snowboardy, ale 

také „čertovská prkénka“ určená pro skokany či 

akrobatické lyžaře. Společnost produkuje také 

lyže do volného terénu pro sloopstyle nebo lyže 

na písek. V Novém Městě na Moravě mají know-

-how na širokou škálu lyžařských výrobků, které 

obsáhnou potřeby začátečníků až po závodníky. 

Ročně se v Novém Městě vyrobí 350 tisíc párů 

lyží a snowboardů. Drtivá většina, 80 až 90 pro-

cent produkce, je určena na vývoz. V tomto čísle 

jsou započítány jak výrobky, které nesou nápis 

Sporten, tak produkty jmenovaných značek. 

Aby neztratili konkurenceschopnost, musejí ve 

Sportenu neustále používat poslední technologie, 

neustále inovovat a zefektivňovat výrobní proces. 

Také nesmí nijak zaostávat v propagaci. Firma 

spolupracuje s reprezentačními týmy Česka 

v biatlonu, v běhu na lyžích, akrobatickém lyžo-

vání, snowboardcrossu a rovněž i se zahranič-

ními týmy ve skocích na lyžích, běhu, skicrossu 

a akrobacii. „Výsledky této spolupráce se navíc 

využívají k testování výrobků a jejich zdokonalová-

ní,“ doplňuje generální ředitel Hudák.

„Piráti svahů“ špičkovými výrobci 

Dalším tradičním českým producentem výbavy 

pro zimní radovánky na zasněžených kopcích je 

firma LTB Snowboards. Nemá sice tak dlouhou 

tradici jako Sporten na Vysočině, ale kupodivu 

nevznikla až po sametové revoluci. Počátky firmy 

spadají do roku 1986. V dobách skomírajícího 

socialismu byl snowboard považován za něco 

zcela nepřípustného. Ti, kteří chtěli pokořit krko-

nošské nebo tatranské svahy na jediném prkně, 

„Politika supermarke-

tů, které vyvíjejí tlak 

na co nejnižší cenu při 

nižší kvalitě, ale větších 

objemech, zvýhodňuje 

výrobce z východu.“

Ročně se v Novém 

Městě vyrobí 350 

tisíc párů lyží 

a snowboardů, 80 až 

90 procent produkce, 

je určeno na vývoz

PŘESTOŽE NEMÁME VELEHORY, PATŘÍME 

MEZI PŘEDNÍ PRODUCENTY LYŽAŘSKÉHO 

VYBAVENÍ V EVROPĚ. JAK JE TO 

MOŽNÉ? MALÁ EXKURZE MEZI ČESKÝMI 

I ZAHRANIČNÍMI VÝROBCI U NÁS POMŮŽE 

LECCOS OBJASNIT.

Česko: světová 
velmoc ve výrobě 
lyžařského vybavení
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STYLOMĚR Tatiany Sladíkové, módní stylistky: 

Pan Beránek by si mohl otevřít školu oblékání 

manažerů. Elegantní muž, který ví, co chce 

a dokáže styl své osobnosti podtrhnout. 
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Vstupenka 
do světa luxusu

ING. PAVEL BERÁNEK JE ŘEDITELEM FIRMY FRANCE 

PRODUCTION I. NA ČESKÉM TRHU ZASTUPUJE 

NEJLUXUSNĚJŠÍ ZNAČKY KOSMETIKY, JAKÝMI 

JSOU NINA RICCI, PACO RABANNE NEBO CAROLINA 

HERRERA. DRUHÁ DIVIZE JEHO FIRMY SE ZABÝVÁ 

CHEMIÍ A PREZENTUJE PŘEDNÍHO EVROPSKÉHO 

VÝROBCE POLYMERŮ EMS-CHEMIE AG. 

SKVOSTNÝM VŮNÍM A KONSTRUKČNÍM PLASTŮM, 

URČENÝM PRO POTŘEBY AUTOMOBILOVÉHO 

PRŮMYSLU, SE VEDLE SEBE EVIDENTNĚ DAŘÍ. 

Vytříbený vkus získal kontaktem s tvůrci prestižních módních 

a kosmetických značek. V branži už je dnes jediný, kdo pamatuje 

slavného Roberta Ricciho a jeho pompézní prezentaci vůně Nina. 

Ví, že doby, kdy parfém býval nejen pro svou vůni, ale i design flakonu 

vstupenkou do světa luxusu, jsou dávno pryč.

„Prostředí hodnotím podle vůně. Sám mám 

několik oblíbených vůní. Momentálně je to Aqua 

od Caroliny Herrery, Chanel Allure Sport, klasický 

Paco Rabanne nebo Mémoire od Niny Ricci.“ 

„Dobře se cítím v oblečení značky Hugo Boss. Velice rád mám i Ar-

maniho. Pokud jde o barvy, vyhýbám se experimentům. Volím černou, 

tmavě šedou a temně modrou. K tomu černé boty, výhradně značky 

Baldinini. Nakupuji v zahraničí. Luxusní zboží je totiž levnější za hrani-

cemi naší země. Nákup v nejelegantnější ulici Curychu Bahnhofstrasse 

vyjde paradoxně levněji než nákup stejných značek v Praze.“

„Dnes už se liší pouze dokončení vůně a její prezen-

tace. Dodnes máte pár pilířů, které se stále drží. Je to 

Nina Ricci, L´Air du Tempe, Miss Dior, Chanel 5. Jsou 

jistotou, stálými evergreeny. A kdo je navíc majitelem 

původních flakonů těchto značek, má v rukou před-

mět nepředstavitelné hodnoty.“

„Podstatné jsou i doplňky. Preferuji značky Armani, 

Hugo Boss, Caroline Herrera. Uznávám i Facco-

nable a Gant – umožní vám špičkový výběr velice 

kvalitních doplňků i oblečení pro volný čas.“
aš
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lyžařské boty vyráběl předtím, je sice z hlediska 

podnikatelského prostředí považováno za lídra 

mezi postkomunistickými zeměmi – ale Česká 

republika je blíž Alpám a tím pádem i zemím, 

které jsou lyžařskými velmocemi. Navíc podle 

zkušeností rakouského ředitele litovelské továrny 

na lyžáky značky Head nejsou pro zahraniční 

investory mezi Estonskem a Českou republikou 

žádné rozdíly. 

Tradice se počítá

Na Litovel padla volba vedení Headu proto, že 

nebylo zapotřebí postavit úplně nový závod. 

Stačilo jen přebudovat areál někdejší Tesly, který 

byl na prodej. Zařízení továrny ze severu přivezlo 

150 kamionů. Důvod stěhování? Morava je blíž 

mateřskému závodu v Rakousku. V dnešní době 

pracuje v Litovli 270 lidí, které si Head speciálně 

vyškolil. Zajímavé je, že 80 procent zaměstnanců 

tvoří ženy. Přes sofistikovanou technologii je ve 

výrobně lyžařských bot velký podíl manuální prá-

ce. Příkladem promyšleného výrobního postupu 

budiž unikátní stroj, s jehož pomocí je možné po-

tisknout lyžařské boty v jednom kroku. Obvykle je 

potřeba nápisy na lyžáky dávat v různých fázích. 

Technologie, kterou k ozdobě bot využívá závod 

Head, je natolik utajovaná, že jsme nemohli ani 

pořídit fotografii stroje.

Investiční přestupný rok

V Litovli se vyrobí čtvrtina všech lyžařských bot 

na světě. Závod je, co se týká kvantity, třetím 

největším producentem. „Pokud bychom se 

bavili o žebříčku kvality, produkujeme v jakostně 

nejvyšším segmentu,“ nepochybuje ředitel mo-

ravského závodu Josef Weithaler. Polovina celé 

produkce jde do Evropy, z čehož nejvíce odebírá 

Německo. Dvacet procent míří do severní Ame-

riky a zhruba 10 až 15 procent do Japonska. 

Zbytek do ostatních destinací.

Head do vývoje lyžáků investuje nemalé peníze. 

Například na výrobu jednoho modelu lyžařských 

bot je potřeba mít 25 hliníkových forem různých 

velikostí. Jediná forma vyjde asi na 35 tisíc euro, 

takže celá série stojí okolo milionu euro. Každý 

model se přitom vyrábí nejvýše čtyři roky. Nové 

boty se vyvíjejí v Itálii. Podle tamních návrhů v Li-

tovli ročně vyrobí zhruba 750 tisíc párů. V prvním 

roce provozu továrny opustil závod v Litovli „pou-

hý“ půlmilion bot. „Kdybychom vyráběli na sto 

procent, jsme schopni vyprodukovat tak 900 tisíc 

až milion párů lyžařských bot ročně,“ upozorňuje 

Josef Weithaler. „V loňském roce se však výroba 

kvůli mírné zimě propadla na počáteční úroveň 

půl milionu párů.“

A další a další...

Rakouský Head ale není jedinou firmou produku-

jící potřeby pro lyžaře, která se rozhodla podnikat 

v České republice. Další takovou je například 

Blizzard. Lyže vyvíjí a vyrábí v Rakousku. Jejich 

vázání mají z hlediska nápadů „na svědomí“ 

v Markeru v Německu, nicméně výroba je v Kos-

telci nad Černými Lesy. Ve Vrbně pod Pradědem 

se také vyrábějí podložky se značkou Blizzard, 

které se vkládají pod vázání. Kromě toho firma 

potvrzuje strategické umístění České republiky. 

Humpolec si zvolila za sídlo svého logistického 

skladu. Odtud se do Evropy expedují doplňky 

a do Česka a na Slovensko také lyže a vázání.

Navíc má firma Blizzard v České republice už více 

než sedm let vývojové centrum na doplňky. Li-

cenční smlouva se zdá být pro Blizzard atraktivní, 

neboť je rok od rok prodlužována.

Klima hýbe grafy

Producentům náčiní k zimním radovánkám se 

v České republice evidentně daří. Ekonomické 

prostředí považují za dobré, pracovní síla je 

ještě stále relativně levná a není odtud daleko 

ke koncovým zákazníkům. Vypadá to, že ti, co 

vsadili na výbavu pro milovníky lyžování, si nemají 

nač stěžovat. V loňském roce jim ale příroda 

ukázala, kdo je tady pánem. Prakticky v celé 

Evropě nenapadl sníh a spotřebitelé tak neměli 

motivaci ke koupi nového vybavení. Loňská zima 

by se tak z hlediska výrobců lyží, snowboardů či 

dalších věcí, které jsou k těmto sportům potřeb-

né, dala označit za katastrofální. V obchodech 

zůstalo téměř všechno zimní zboží. Na základě 

toho obchodníci neobjednávali i proto, že nemají 

z čeho zaplatit loňské objednávky. To znamená, 

že se objednává málo a navíc je obrovský tlak na 

ceny výrobků, protože je jich na trhu přebytek. 

Všichni producenti jsou nervózní a s napětím 

čekají na další vývoj. „Firmy jsou nuceny snižovat 

počty pracovníků, některé dokonce zavírají 

provozy,“ ilustruje vážnost situace generální ředitel 

Sportenu Ján Hudák. Firmy řeší stejnou základní 

otázku, jako milovníci bílého sportu a vůbec celá 

společnost: Jaká bude letošní zima?

Kateřina Křenová

PRŮMĚRNÁ 
ROČNÍ PRODUKCE

Sporten

350 000 párů lyží a snowboardů

LTB Snowboards

1500 snowboardů v limitovaných řadách

Head

750 000 párů lyžařských bot

Počátky lyžování spadají do 19. století. 

Tehdy to ale nebyla oblíbená zimní 

kratochvíle, ale způsob přepravy po sněhu. 

Lyže se vyvinuly ze sněžnic a u jejich 

zrodu stál Nor Sondre Norheim. Otcem 

moderního lyžování se stal díky svému 

vynálezu – vázání. Lyže se z drsného 

severu rozšířily poměrně rychle po celé 

Evropě, všude tam, kde se aspoň pár 

měsíců drží sníh.

NE RADOVÁNKY, 
ALE PŘEPRAVA...
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Cirkusový principál 
Světovým 
podnikatelem 
roku 2007

PROSTOR PRO ÚSPĚCH

PROSTOR PRO ÚSPĚCH

Začátkem června byly v Monte Carlu vy-

hlášeny výsledky tradiční soutěže Světový 

podnikatel roku. Vítězem se stal byznysmen 

Guy Laliberté, který se mezi bílé límečky dostal 

z poněkud netradičních kruhů. Zakladatel 

a ředitel kanadské společnosti Cirque de 

Soleil Guy Laliberté totiž začínal jako pouliční 

umělec. Jako osmnáctiletý odjel do Evropy, 

kde cestoval a živil se žonglováním, hraním 

na akordeon či chrlením ohně. Dnes je jeho 

„Sluneční cirkus“ považován za jeden z nej-

lukrativnějších podniků v oblasti živé zábavy 

a zaměstnává na 3500 lidí.

Zády ke štěstí

Jak tomu u mimořádně úspěšných lidí často 

bývá, musel Guy, rodák z Québecu, ujít za svůj 

dosavadní život dlouhou a náročnou cestu. 

Jak říká James Turley, předseda společnosti 

Ernst & Young, která soutěž pořádá, štěstí se 

na Lalibertého úspěchu podílelo pramálo. Za-

kusil život z různých pohledů. Ze svobodomysl-

ného mladíka cestujícího po Evropě a živícího 

se pouličním uměním se vyšvihl na ředitele 

nadnárodní firmy. Když jako osmnáctiletý 

opouštěl rodné město, aby se vydal na dobro-

družnou pouť po Evropě, nenapadlo ho, že se 

jednou stane Podnikatelem roku. Už vůbec na 

takový úspěch nemohl pomýšlet během své 

první noci v Londýně, když usínal na lavičce na 

rohu Hyde Parku. V té době měl jen dva akor-

deony, harmoniku a brumli – ale během čtyř 

let na starém kontinentu nabyl bohatství, jehož 

hodnotu lze těžko vyčíslit. Získal neobvyklé 

přátele a také životní zkušenosti, které později 

zúročil. Setkával se s dalšími cirkusáky, kočov-

nými umělci a jinými prapodivnými existencemi 

z ulice. Naučil se od nich například chrlit oheň 

či chodit na chůdách. Hlavně se ale naučil 

postarat se sám o sebe. Pracoval za „směšné“ 

peníze, ze kterých sotva pokryl ty nejzáklad-

nější finanční náklady na živobytí.

Evropská dobrodružství

Původně byl pro Lalibertého výlet do Evropy 

pouhým povyražením. „Bylo to jen dobrodruž-

ství, plánoval jsem, že se časem vrátím zpátky 

do školy a budu žít obyčejný život,“ vzpomíná. 

Jenže postupem času cirkusovým prostředím 

natolik nasákl, že už nebylo cesty zpět. A zjis-

til, že mu tento životní styl vyhovuje a že tento 

svérázný druh umění je jeho budoucnost. Když 

se ve dvaadvaceti vrátil zpátky do Kanady, 

usadil se v Montrealu, kde začal organizovat 

pouliční slavnosti a festivaly pro jeden mládež-

nický hostel. Začal se obklopovat šikovnými 

lidmi, kteří vynikali svými schopnostmi, avšak 

neuměli je prodat. Jeho úspěšná cesta za 

bohatstvím začala v roce 1984, když mu bylo 

čtyřiadvacet. Tehdy získal první velkou zakáz-

ku. V Kanadě se zrovna oslavovalo výročí 450 

let od jejího objevení a Lalibertému se podařilo 

přimět québeckou vládu, aby mu svěřila jeden 

milion dolarů na uspořádání velké oslavy 

v ulicích. Pro Guyova podnikavého ducha to 

byl křest ohněm. „Měli jsme snad všechny 

problémy, které při organizaci akce tohoto 

typu mohou nastat,“ vzpomíná nyní. „Hned 

první den spadl hlavní stan a lidé nechtěli na 

představení chodit. Jen díky odvaze a drzosti 

našeho mládí jsme to tehdy vůbec zvládli.“ 

Nakonec se však všechno podařilo, cirkus se 

stal hlavní atrakcí celých oslav a akce dokonce 

skončila s mírným ziskem 40 tisíc dolarů.

Více nadání než peněz...

Povzbuzen úspěchem, věnoval se Laliberté 

provozování svého Cirque de Soleil. Většina 

vystoupení skupiny různorodých, hlavně však 

nadaných lidí měla úspěch, finančně to však 

už tak optimistické nebylo. Úspěšná období 

střídala období neúspěšná, až se v roce 1987 

cirkus ocitl na pokraji krachu. Lalibertému se 

ale naštěstí podařilo přihlásit cirkus jako úvodní 

atrakci losangeleského uměleckého festivalu. 

Situace už byla tak kritická, že musel vsadit vše 

na jednu kartu. „Pokud bychom tehdy zklamali 

a představení se nepodařilo, neměli bychom 

peníze ani na benzin na cestu domů,“ říká o jed-

nom z klíčových momentů historie Cirque de 

Soleil Guy Laliberté. Jenomže „sluneční cirkus“ 

se tehdy stal napros tým trhákem. Po vystoupení 

v Los Angeles se o něm mluvilo všude – dokon-

ce i v Hollywoodu. Laliberté si udělal jméno. 

O Cirque de Soleil začali mít zájem vlivní hráči 

na poli showbyznysu. Guy uzavřel smlouvu s gi-

gantem Columbia Pictures, ale ta skončila fias-

kem. Columbia chtěla natočit film založený na 

postavách z Cirque de Soleil, jenže současně 

přehlížela zájmy cirkusu. „Chtěli jen náš příběh, 

naší značku a tvářit se, že cirkus patří jim. A tak 

jsem zavolal právníkovi, aby nás z té smlouvy 

vyvázal,“ vzpomníná Guy. Po této špatné zku-

šenosti se Laliberté rozhodl zůstat nezávislý. 

Konečně na výsluní!

A dobře udělal, protože právě nezávislost mu 

umožnila vytvořit z Cirque de Soleil druhý nej-

lepší kanadský exportní artikl v oblasti zábavy 

(hned po zpěvačce Celine Dion). Během ně-

kolika let dokázal přetvořit původně skromný 

cirkus v zábavní impérium. Cirque de Soleil vy-

generoval hned v prvním roce nové nezávislos-

ti zisk přes 1,5 milionu dolarů. Finální úspěch, 

který pro Guye Lalibertého znamenal vzestup 

na výsluní mezi smetánku zábavního průmyslu, 

přišel v roce 1992. Cirkus vyprodukoval show 

Mystère. „Mystère nás vyzdvihlo do nových 

výšin v branži,“ říká o něm Laliberté. „Přineslo 

nám kapitál, pozornost světa a zároveň důvě-

ryhodnost.“ Potom následovala další úspěšná 

představení – například O a Zumanity zhlédlo 

každou noc devět tisíc lidí.

Cirque de Soleil nemá šapitó a ani zvířata, zato 

však ve svých představeních nabízí unikátní 

směs divadla, akrobacie, koncertu a cirkusu. 

Mnozí lidé a často i média proto o Lalibertém 

říkají, že povýšil cirkus na opravdové umění. 

A nejspíš nejsou daleko pravdy. Přesvědčit se 

o tom mohli letos poprvé i Češi a mohli se tak 

zařadit k 50 milionům lidí z celého světa, kteří 

již některé představení Cirque de Soleil viděli. 

vk 

Soutěž Světový podnikatel 
roku, kterou každoročně 
vyhlašuje poradenská 
společnost Ernst & Young, 
oceňuje průkopníky 
v podnikání. Ty, kteří 
přinášejí nové nápady, 
postupy a mohou být kladeni 
za vzor. Soutěž byla založena 
v roce 1986 v Americe, ale 
postupem času se rozšířila 
i do dalších zemí. Dnes se 
soutěžící mezinárodního 
klání rekrutují z národních 
kol 40 zemí. Sedmým 
českým účastníkem soutěže 
se stal generální ředitel 
BRANO Group Pavel Juříček, 
který reprezentoval ČR letos.

Ze svobodomyslného 

mladíka cestujícího 

po Evropě a živícího 

se pouličním uměním 

se stal ředitelem 

nadnárodní firmy

KDO CHTĚL VIDĚT V PRAZE JEDINEČNÝ SLUNEČNÍ 

CIRKUS SVĚTOVÉHO PODNIKATELE ROKU 2007, 

BYZNYSMENA JMÉNEM GUY LALIBERTÉ (48) MĚL 

27. ŘÍJNA ŠANCI... ZATÍMCO NĚKTEŘÍ SI ZAKOUPILI 

LÍSTKY KVŮLI SAMOTNÉMU PŘEDSTAVENÍ, JINÍ CHTĚLI 

MÍT BLÍŽ K POZNÁNÍ: JE ZAJÍMAVĚJŠÍ PROGRAM 

SLUNEČNÍHO CIRKUSU, NEBO OSUD JEHO ŘEDITELE? 

ŠANCI MĚL I ČECH

Sluneční cirkus je 

považován za jeden 

z nejlukrativnějších 

podniků v oblasti živé 

zábavy; zaměstnává 

3500 lidí
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(údaje z října 2007)

TECHNOMÁNIE

Second life (dále SL) je virtuální 3D svět 

dostupný celosvětovou sítí Internet. Umožňuje 

uživatelům vytvořit si paralelní identitu, zcela 

odlišnou od skutečné, a v komunitě obdob-

ných alter-eg prožívat existenci v jiném čase 

a prostoru, a to včetně navazování vztahů 

nebo vydělávání peněz. Stvořitelem je společ-

nost Linden Research, Inc. a biblických šest 

dní zde trvalo dlouhých 13 let. Sláva Second 

life se však začala šířit až tři, čtyři roky po jeho 

vzniku. Jak se zvyšoval počet „rezidentů“, tedy 

obyvatel tohoto virtuálního světa, rostl i zájem 

hlavních médií. Rychlost dalšího rozvoje SL, 

jeho ekonomiky a provázanosti se skutečným 

světem po první vlně zájmu masmédií v pos-

ledních letech překročila představy zaklada-

telů. V současné době se Linden Research 

chlubí počtem zaregistrovaných rezidentů, 

který téměř dosahuje počtu obyvatel České 

republiky. Second Life zasahuje do kultury, 

ekonomiky i politiky řady vyspělých států.

Kdo žije druhým životem?

Jak vypadá SL z pohledu nového uživatele? 

Podobně jako v počítačové hře si vytvoří svou 

postavu a přichází jako novorozenec do spo-

lečnosti. Pak se bude pravděpodobně několik 

hodin seznamovat se základními zákonitostmi 

světa a záhy zjistí, že je mu ponechána značná 

volnost. Může se prakticky libovolně pohy-

bovat (postavy mohou létat či se teleportovat 

z místa na místo), může používat objekty 

a případně je sám vytvářet, kohokoli oslovit, 

pracovat nebo podnikat, krást nebo virtuálně 

souložit. Pokud vytvoří objekt, ten nese „IP 

right“, tedy unikátní právo tvůrce platné online 

i offline a na něm pak může postavit svou 

kariéru. Hlavním lákadlem SL je ale sama 

virtuální identita, v níž jsou muži ženami, ženy 

třeba okřídlenými lvicemi a děti dvoumetro-

vými zabijáky. Z tohoto důvodu většina hráčů 

nejprve věnuje mnoho času a energie do 

úpravy zevnějšku své postavy, „avatara“, a pak 

obvykle zamíří do míst, na kterých lze nejlépe 

využít anonymitu počítačové sítě a které na 

internetu obecně táhnou nejvíce – za hudbou, 

seznámením a erotikou.

Jak na cílovou skupinu?

Hudbu v SL reprezentují především koncerty. 

Jako první, už v polovině roku 2006, uspořá-

dala svůj virtuální koncert písničkářka Sheryl 

Crow, nedávno byl do SL přenášen koncert 

vážné hudby. A kde je hudba, nesmí chybět 

ani hudební stanice MTV, která zde prezen-

tuje své pořady „Laguna Beach“, „The Hills“ 

a „Pimp my ride“. 

Seznamování je hlavní činností většiny uži-

vatelů. Kontakty se navazují kdekoli, některá 

místa jsou ale určena primárně pro tento 

účel a jelikož svět SL si vytvářejí sami jeho 

obyvatelé, návštěvníci všech zájmů a se-

xuálních orientací si zde najdou místo pro 

setkání s vhodnými protějšky. Kdo se nehodlá 

zdržovat s povídáním, může zamířit na ostrovy 

určené přímo pro virtuální sex. Popularitu 

těchto míst dokazuje jejich návštěvnost, která 

dosahuje statisíce denně.

S nadsázkou by se dalo říci, že by si měly 

svou pobočku otevřít v SL především sexsho-

py. SL však všem firmám bez rozdílu zaměření 

nabízí vynikající možnost oslovit mladou cílo-

vou skupinu, a to v jejím volném čase a náladě 

přijímat různé podněty. Nějakým způsobem 

je v SL aktivních více než 50 nadnárodních 

korporací, jako je např. IBM, které zakoupi-

lo ostrov a vybudovalo na něm své virtuální 

Human Resources centrum, DELL, Vodafone, 

General Motors, HBO, Microsoft, Intel. Firmy 

využívají SL k e-learningu, virtuálnímu setkává-

ní zaměstnanců, konferencím, online koopera-

cím na projektech, testování výrobků virtuál-

ními spotřebiteli, k získání zpětné vazby či jen 

posilování brandu, ať už pouhou přítomností, 

nebo reklamou. Českou republiku zastupuje 

v SL reklamní agentura Proximity Prague, 

která je zde aktivní jako jediná z českých firem. 

Agentuře se podařil dobrý PR tah, neboť je 

zmiňována prakticky v každém českém článku 

o SL, nicméně návštěvnost jejího sídla je 

i v českých měřítkách nicotná podobně, jako 

je v globálním pohledu zanedbatelný zájem 

o sídlo IBM.

Kromě firem začínají být v SL aktivní i politici 

a politické strany – „virtuálně“ velmi aktivní je 

třeba bývalý guvernér Virginie Mark Warner.

Reklama ano i ne

Nabídka reklamních formátů dostupných 

v SL je široká, je možné použít prostředků 

známých z klasické i z internetové reklamy. To 

ale zároveň znamená, že reklama v SL světě 

naráží na stejné potíže, se kterými se potýká 

ve světě reálném. Rostoucí zájem zadavatelů 

hrozí vytvořit stejný „clutter“, tedy nadbytek 

komerčních sdělení, ve kterých se sebelepší 

nabídka prostě ztratí jako v reálném světě. 

Cílová skupina, která se v SL vyskytuje přede-

vším, je vůči klasické reklamě do značné míry 

imunní a je potřeba ji oslovovat spíše netra-

dičními formáty, jako jsou brandované objekty 

nabízené zdarma, Product Placement nebo 

sponzoring. Inzerentům je k dispozici několik 

specializovaných in-game zprostředkovatelů 

reklamy. Ti jako samozřejmost uvádějí ochranu 

dat o hráčích a jejich avatarech, ovšem jelikož 

poslední novinkou ve světě virtuální komerční 

komunikace je behaviorálně cílená reklama, je 

vidět, že sběr dat o avatarech není problém. 

Na základě zjištěných údajů poskytovatel 

vyhodnocuje další pravděpodobné chování 

uživatele, a tak je možné cílit nabídky podle 

předchozího spotřebitelského chování uživa-

telů, jejich sociodemografie a profilu chování. 

Reklamní plochy se tak mohou adresně ob-

racet na uživatele s nabídkou, která má před-

poklady ho zaujmout; dosud ne tak dokonale, 

jako jsme to viděli ve filmu Minority Report, ale 

SL je ideální prostředí, kde by se dala taková 

technologie vyzkoušet a převést do reality.

Potíže virtuálního světa

SL vykazuje stejné rysy jako celý Internet, bez 

ohledu na mnohem vyšší podíl uživateli vytvá-

řeného obsahu. Dá se říci, že je to online po-

čítačová hra, jako například World of Warcraft. 

Je to komunitní portál, jako je Myspace.com 

nebo tuzemské Líbímseti.cz. Zároveň je to 

místo pro obchod realizovaný online, odlišný 

systémem, ale podobný každému e-shopu, je 

to podnikatelské prostředí. Volnost a variabilita 

je ale zároveň zásadním problémem SL. Za-

kladatelé vycházeli z knih cyberpunk autorů 

a jejich cílem bylo vytvořit virtuální svět, který 

sice porušuje fyzikální zákony našeho světa 

a umožňuje člověku stvořit sebe sama podle 

svých představ, ale v podstatě jej kopíruje. Po-

strádá tedy cíl stejně jako život mnoha z nás. 

Společnost v SL je rozvrstvená podobně, 

nebo ještě víc než ta reálná: zkušení veteráni 

schopní zvládnout technické aspekty virtuální-

ho světa se jím pohybují s jistotou a lehkostí, 

mají finanční zdroje a známé, mohou vydě-

lávat tisíce skutečných dolarů. „Obyčejný“ 

uživatel však často není technologicky natolik 

na výši, aby dokázal sám využívat, nebo 

dokonce vytvářet, funkční objekty, chybí mu 

jasný „životní“ cíl jeho alternativního ega, a tak 

v tomto světě neomezených možností bezcílně 

bloudí, aby ho nakonec zklamán opustil. 

Dokládá to poměr zaregistrovaných uživatelů 

(těch je téměř 10 milionů) a skutečně aktivních 

uživatelů (okolo 1,5 milionu). SL doplácí na své 

průkopnictví a idealismus – řada společností 

teď buduje obdobné, komerční světy zacílené 

na úzkou cílovou skupinu. Situaci se Linden 

Research snažili dohnat spuštěním Teen 

Second Life určený cílové skupině 13 – 17 let, 

ale v konkurenci virtuálních světů Barbie Girls 

společnosti Mattel nebo Webkinz kanadského 

hračkářství Ganz, které mohou těžit z podpory 

silných značek a kamenných obchodů, to 

bude mít velmi těžké.

Za plat a zkušenost

Přes své problémy virtuální svět Second Life 

stále generuje víc pracovních příležitostí. Kro-

mě vedení, programátorů a grafiků jsou jeho 

pracovníky se zásadní rolí tzv. Community ma-

nagers, tedy lidé starající se uživatelům o zá-

bavu. Organizují koncerty, asistují u politických 

meetingů, zajišťují přenosy ze skutečného svě-

ta do toho virtuálního. Mimořádně důležití jsou 

také asistenti-brigádníci, zkušení uživatelé, 

kteří ze svých domovů po celém světě uvádějí 

novorozené avatary do světa SL. Kromě platu 

si odnášejí neocenitelnou zkušenost s aktivi-

tou, které říkáme „správa komunity“, a která se 

pravděpodobně stane jedním z nejdůležitější 

marketingových nástrojů dalších let. Pokud jej 

chcete ovládnout, jako první krok si v Second 

Life vytvořte svého avatara. Je to zkušenost, 

která se hodí každému, kdo je činný ve světě 

byznysu.

Pavel Hacker

Jako první, už v po-

lovině roku 2006, 

uspořádala svůj vir-

tuální koncert písnič-

kářka Sheryl Crow KONKURENČNÍ A OBDOBNÉ PROJEKTY

Red Light Center 250 000 kybersexu chtivých uživatelů.

Gaia Online 2,5 milionu převážně aktivních uživatelů.

IMVU. 3D instant komunikátor Milion uživatelů.

Club Penguin 
Primárně 6-14 let, 12 miliónů registrova-

ných, 700 000 aktivních uživatelů. 

Neopets. Viacom Virtuální tamagotchi, 4 miliony uživatelů.

Barbie Girls. Mattel 3 miliony uživatelů.

Webkinz. Ganz 4 miliony uživatelů.

Second Life 
– neboli Druhý 
život na síti

NÁSLEDUJÍCÍ ŘÁDKY BUDOU INSPIRATIVNÍ 

PRO LIDI PODNIKAVÉ, POUTAVÉ PAK PRO LIDI 

PONOŘENÉ DO SVĚTA „NA SÍTI“. ALE MOHOU 

BÝT FASCINUJÍCÍM ČTENÍM I PRO TY, CO SE 

V NĚM ZATÍM POHYBUJÍ JEN VÁHAVÝMI KROKY... 

TAKŽE: ZA JEDEN AMERICKÝ DOLAR LZE KOUPIT 

ASI 20 ČESKÝCH KORUN, PŘIBLIŽNĚ PŮL LIBRY 

A OKOLO 270 LINDEN DOLARŮ. KDE LZE PLATIT 

LINDEN DOLARY? VE SVĚTĚ SECOND LIFE.

SECOND LIFE 
V ČÍSLECH:

Počet rezidentů

9 973 000

Počet uživatelů vydělávajících v SL 

více než 5000 dolarů měsíčně

129

Denně utraceno

1 110 000 USD

TECHNOMÁNIE

Podobně jako 

v počítačové hře si 

vytvoří nový uživatel 

svou postavu a přichází 

jako novorozenec do 

společnosti...
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Miliardy se vyplatily

 Před vstupem do Evropské unie byly v Česku 

investovány dvě miliardy korun do výsadby no-

vých vinic. Podle všeho se tato investice začíná 

vyplácet. Optimistické odhady ze Svazu vinařů 

ČR uvádějí, že v tomto roce se dočkáme vůbec 

nejvyšší produkce moravského a českého vína 

v naší novodobé historii. Konkrétně to znamená 

750 tisíc hektolitrů vína, vyrobeného v takové 

kvalitě, jaká odpovídá jakostním a jakostním 

přívlastkovým vínům. Jen pro představu – loni 

se u nás vyrobilo zhruba 450 tisíc hektolitrů vína. 

Důvodem vyšší produkce je fakt, že vinaři letos 

poprvé sklízejí hrozny z nově osázených vinic. 

A další podstatná zásada hodnocení sklizně 

– cukernatost hroznů – se jeví podle odhadů 

odborníků také jako velmi dobrá. Podstatné je, že 

naši vinaři už dokáží obstát i v konkurenci. Přede-

vším moravská vína se začínají vracet z meziná-

rodních prestižních soutěží s nálepkami nejvyšší 

kvality. Přesto je cíl, kam vína z našich sklepů mají 

směřovat, jednoznačný. Je to především domácí 

trh. Na export jde pouze nepatrná část produk-

ce, zhruba 30 tisíc hektolitrů vína. Hlavní odbyt 

je na Slovensku, ale značky z našich sklepů se 

objevují i na jiných místech Evropy. Tradiční národ 

pivařů se začíná orientovat také na víno. A mění 

své chutě. Hledá informace o vinném trhu, 

kromě naší produkce se naučil znát a rozlišovat 

vína z Itálie, Francie a Nového světa. Vinotéky 

a vinárny se předhánějí ve svých nabídkách, víno 

v papírové krabici dnes už jen málokdo vezme 

do ruky. Český zákazník chce v každém ohledu 

za své peníze kvalitu. A zdá se, že naši vinaři 

se na změněnou potřebu trhu snaží adekvátně 

reagovat. 

Kdo si počká, ten se dočká

Mezi vinaři se traduje, že málokdy se zdaří dobrý 

ročník vína několikrát za sebou. V Česku ale už 

tři roky po sobě z hlediska množství a kvality 

produkce vína hodnotíme jako velmi dobré. 

Potvrzuje to také Radomil Baloun, majitel stejno-

jmenného vinařství ve Velkých Pavlovicích. Vína 

této značky patří u nás k ceněným. Firma se pos-

tupně začíná orientovat na náročnější klientelu, 

dodává vína do luxusních vinoték a archivů. Část 

její produkce pravidelně míří na Pražský hrad. 

„Posledních 15 let opravdu nenajdete tři za 

sebou tak dobré roky, jakou jsou právě uplynulé,“ 

říká Radomil Baloun. „Původně jsem tedy oče-

kával, že letošní ročník musí být zákonitě slabší. 

A jsem příjemně překvapený. Letos v našem 

byznysu navíc stoprocentně platí rčení: Kdo si 

počká, ten se dočká! A my jsme nezpanikařili. 

Se sklizní jsme čekali. Kvalita vína, jaké vyrobíte, 

se odvíjí od mnoha faktorů. Jedním z nejpod-

statnějších je cukernatost hroznů. Sklízeli jsme 

až v momentu, kdy cukernatost bílých hroznů 

dosáhla devatenácti stupňů, u červených jsme 

čekali na 24–25 stupňů. Podobný luxus si velké 

výrobny nemohou při nejlepší vůli dovolit, víno by 

tak nesklidili ani do Vánoc, ale čekat se vinařům 

skutečně vyplácí. K filozofii naší firmy patří, že 

není nutné zákazníka obtěžovat zbytečným 

cukrem. Za večer může vypít třeba dvě sedmičky 

vína a není proto nutné je zatěžovat. Podobně 

ale už začínají uvažovat i konkurence, obecně 

je to i jeden z důvodů, proč kvalita moravského 

a českého vína stále stoupá. Navíc také všichni 

postupně investujeme do špičkového technické-

ho vybavení našich výroben. Chcete-li mít kvalitní 

víno, počítejte v této oblasti s investicí řádově 

milionů korun.“ Vinařství Baloun sklidilo letos 

ze svých vinic kolem milionu kilogramů hroznů. 

Z nich získají přibližně 700 tisíc litrů vína. A majitel, 

jehož samotného rok 2007 příjemně překvapil, 

už dokáže odhadnout, jaké z nich bude zvlášť 

vydařené. „Loni byl náš veltlín oceněný v Paříži 

a vlašský ryzlink v Monaku. Letos je veltlín opět 

excelentní, troufám si tvrdit, že voní a chutná 

téměř jako savignon. Ke špičce bude patřit 

i tramín, který opravdu skvostně voní. Láhev 

vína prodáváme přibližně za 120 Kč bez 

DPH. Nezvyšujeme zbytečně ceny, chceme 

přece jediné – aby se naše víno vypilo!“

aš

GASTRONOMIE

POPULARITA VÍNA U NÁS 

ROSTE. STEJNĚ JAKO 

SPOTŘEBA (ZHRUBA 

17,5 L NA OBYVATELE 

ROČNĚ). NAŠI VINAŘI UŽ 

OBSTOJÍ V ZAHRANIČNÍ 

KONKURENCI A LETOŠEK 

JIM JEŠTĚ NAHRÁVÁ. 

PODLE JEJICH 

HODNOCENÍ PŮJDE 

O VÝBORNÝ ROK.

Jaký bude letošní 
ročník vína?

Letos se dočkáme nej-

vyšší produkce morav-

ského a českého vína 

v naší novodobé historii

INZERCE
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Bílá místa 
černého 
řemesla

KOVÁŘSTVÍ A ZÁMEČNICTVÍ PATŘÍ K NEJSTARŠÍM 

A NEJŽÁDANĚJŠÍM ŘEMESLŮM. BEZ NICH SE PO 

TISÍCILETÍ NEOBEŠLA VÝROBA NÁŘADÍ, NÁSTROJŮ 

ANI PRVNÍCH STROJŮ K TĚŽBĚ SUROVIN, PĚSTOVÁNÍ 

A ZPRACOVÁVÁNÍ PLODIN ČI ZHOTOVOVÁNÍ 

NEZBYTNÝCH VĚCÍ. MŘÍŽEMI A ZÁMKY POMÁHALO 

ODPRADÁVNA ZABEZPEČOVAT MAJETEK 

LIBOVOLNÉHO ROZSAHU, ULOŽENÝ TŘEBA JEN 

V DROBNÝCH TRUHLICÍCH NEBO UVNITŘ STAVEB NA 

ROZSÁHLÝCH POZEMCÍCH. PO ČASE SE KOVÁŘSKÉ 

DÍLO ZAPOJILO DO ARCHITEKTURY A STALO SE 

NEZBYTNÝM DOPLŇKEM VNĚJŠKU I VYBAVENÍ BUDOV. 

ŘEMESLA

ŘEMESLA

ní to ten největší problém. Nejhorší je skuteč-

nost, že takovou aktivitu vydávají za umělecké 

kovářství a vytvářejí tak falešný obraz o našem 

řemesle. Laik, který se rozhodne například pro 

pořízení kované brány, obvykle takovou věc 

nikdy neřešil a proto se v problematice obvykle 

nevyzná. Když první řemeslník, na kterého na-

razí, bude patřit ke zmíněné skupině, je velká 

pravděpodobnost, že mu namontuje bránu 

sestavenou z komerčních dílců za „uměleckou 

cenu“. Když použiji příměr jednoho kolegy 

– pořídí si Škodu 120 za cenu mercedesu. 

Rozdíl je jen v tom, že v autech a jejich kvalitě 

(také kovoobor) se většina populace obvykle 

daleko lépe orientuje. Jsou zde firmy, které 

mi nabízejí komerční strojně kované dílce 

a v průvodním dopisu ke svému katalogu 

zdůrazňují, jak výrazně stoupne výtvarná 

a umělecká hodnota mého díla, jestliže použiji 

jejich „geniální“ řešení. Proto zde budou stále 

vyznavači komerčního kýče – bude souznít 

s jejich vkusem. Vedle nich budou ti, kteří vědí, 

co chtějí a co je kvalitní. Kvalitu ale bude vždy 

podporovat menšina, stejně jako tomu bylo 

v minulosti.

Co je nejbolestivější Achillovou patou 

tohoto řemesla dnes?

Už odpověď na předchozí otázku naznačuje 

proces určité profesní degenerace. Dále 

máme byrokraticky přebujelý stát, kde kulaté 

razítko vítězí nad zdravým rozumem. Příklad: 

Kovář ostřící motyky a provádějící běžné prá-

ce dostane živnostenský list na „kovářství“ 

jen tehdy, je–li vyučen. Umělecké kovářství 

bylo v poslední úpravě zahrnuto do tzv. 

„uměleckořemeslného zpracování kovů“ jako 

živnost volná, dostupná za milý úsměv a tisíc 

korun českých pro kohokoliv. Tento živnos-

tenský list mě opravňuje dle živnostenského 

manuálu i k lití zvonů, ačkoli to vůbec ne-

umím. Důsledkem je, že uměleckým kovářem 

může být každý, neboť je to administrativně 

jednodušší než být kovářem „normálním“. 

Následek pak ovlivňuje kvalitu nabídky a spo-

lu s určitou pohodlností nastartovává proces, 

který jsem již popsal. 

Často se zúčastňujete odborných setkání 

uměleckých kovářů doma i v zahraničí. 

V čem jsme dobří a v čem nás předstihly 

jiné země?

Cizina nás předstihla v komerčním způsobu 

života, ale my se jistě nedáme a doženeme 

ji. A v tom může být trochu problém. Během 

patnácti let jsme takřka dohnali to, co Západ 

budoval padesát let. Přebíráme, aniž bychom 

to stíhali zažít. I toto se projevuje v trendu, 

o kterém jsme mluvili. České umělecké 

kovářství má ve světě dobrý zvuk a v Ame-

rice se ví, že nejlepší umělečtí kováři jsou 

ve střední Evropě. Ale my už nejsme to, co 

kdysi. Řekl bych, že do konce 19. století 

jsme se učili my od Západu, ve 20. století 

jsme byli dlouho separováni. Díky „náskoku“, 

o němž jsem mluvil, oni skoro vše zapom-

něli, my o něco méně, takže oni se občas 

něco mohou od nás přiučit. Je nutno říci, 

že české kovářství má své známé osobnosti 

a lze pozorovat, že se objevují i nové talenty. 

Rozhodně ale nejde o masový jev a v tomto 

smyslu nevím, co si mám myslet o „zlatých 

českých ručičkách“. Vedle blanických rytířů 

to bude jen taková legenda, aby se nám 

dobře spalo na vavřínech.

Co se změnilo v práci kováře a zámečníka 

oproti minulosti?

Každý obor se s přibývajícími znalostmi a no-

vými technologiemi rozrůstá do širšího záběru. 

Protože i kovářství má svou moderní tvorbu, 

musí používat moderní technologie a moderní 

výrazové prostředky. 

Jaké využití naleznou podle vašeho názo-

ru kovářská díla v budoucnosti?

Vzhledem k tomu, že jsme taková „civilizace 

oceli,“ myslím, že v nějaké formě bude kovář-

ství stále přežívat. Netroufám si ale odhadnout 

v jaké kvalitě. Kvalita vždy potřebuje své 

mecenáše, ale těch byla a bude vždy menšina. 

Jsem však přesvědčen, že krása zpracova-

ného kovu si vždy najde své příznivce a já 

bych si mohl jenom přát, aby v našem černém 

řemesle takoví lidé hledali vždy kvalitu. 

PhDr. Miloslav Vlk, 

viceprezident sdružení 

 pro umělecká řemesla Rudolfinea

„Pojem Zlaté české 

ručičky? Vedle blanic-

kých rytířů to bude jen 

taková legenda, aby 

se nám dobře spalo na 

vavřínech.“

V čem vidí rozdíl mezi kovářem a umělec-

kým kovářem Karel Bureš, mistr svého 

řemesla a člen sdružení Rudolfinea? 

Slovo „kovář“ je spíše pojmem technologic-

kým. Jde o zpracování kovového polotovaru 

kováním, které je prováděno obvykle v zahřá-

tém stavu. To je ale dost povšechná, zjedno-

dušující formulace. Problematika zpracování 

kovů je dost rozsáhlá, používá rozsáhlou škálu 

technik a technologií, které jsou uplatňovány 

jak různými druhy nástrojů, tak i při různých 

teplotách a stavech materiálu. A tak přišlo 

lidstvo velmi brzo na to, že budoucnost má 

jen specializace. Produktem tohoto procesu 

je kromě zámečníků a ostatních kovozpracují-

cích oborů také umělecký kovář. Ten má sice 

technologicky s ostatními kovoobory mnoho 

společného, ale výsledky jeho práce navazují 

na jiné výtvarné oblasti, zejména architekturu. 

Takže kromě citu pro věc vyžaduje dobrou 

znalost všech souvislostí s tím spojených, jako 

jsou umělecké slohy, formy výzdoby, časové 

zařazení, kresba a tvorba výtvarných návrhů 

dle specifických zadání podle místa a účelu. 

Uměleckým kovářem není rozhodně ten, kdo 

dává zákazníkům vybrat produkt dle různých 

katalogů, které ani nejsou jeho výtvorem, nebo 

sestavuje svoje „umění“ z komerčně strojně 

kovaných a lisovaných dílců dovážených 

obvykle z Itálie. 

Jaké je postavení uměleckého kovář-

ství a zámečnictví dnes a jak vidíte jeho 

budoucnost v přetechnizovaném světě 

globalizace?

Jak jsem již naznačil, komerční tlaky pouští do 

oběhu komerční zboží. Pro mnohé řemeslníky 

je forma obživy jednodušší, protože u toho 

nemusí moc přemýšlet a jejich kreativita se 

nepřetrhne. To existovalo ovšem vždycky a ne-

„Uměleckým kovářem rozhodně není ten, kdo dává zákazníkům vy-

brat produkt dle různých katalogů, které ani nejsou jeho výtvorem.“

Uměleckým kovářem 

může být každý, neboť 

je to administrativně 

jednodušší než 

být kovářem 

„normálním“...
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Nákladové 
a manažerské 
účetnictví

Autoři: Jana Fibírová, 

Jaroslav Wagner, 

Libuše Šoljaková

Počet stran: 432

Vazba: vázaná

ISBN 978-80-7357-299-0

Cena: 410 Kč 

Vydalo nakladatelství ASPI, 

a. s., www.aspi.cz

Učebnice Nákladové a manažerské účetnictví je 

určena nejen studentům ekonomických fakult, ale 

i širší odborné veřejnosti. Užitečné informace by 

mohla přinést zejména těm řídícím pracovníkům, 

kteří pro svoji činnost potřebují kvalitní systém 

informací, a dále specialistům v oblasti 

controllingu, účetnictví, finančního řízení a finanční 

analýzy, kteří připravují řídícím pracovníkům 

účetní informace pro řešení jejich rozhodovacích 

úloh. Obecný výklad jednotlivých témat je v textu 

doplněn řešenými příklady, které by měly čtenářům 

usnadnit pochopení dané problematiky a měly by 

být zároveň i vodítkem pro zpracování konkrétních 

úloh, se kterými se setkají odborníci v praxi při 

řešení nejrůznějších rozhodovacích situací.

Účetní a daňové 
případy řešené 
v s. r. o.

Autor: Ivana Pilařová

Počet stran: 128

Vazba: B5

ISBN 978-80-7357-306-5

Cena: 230 Kč 

Vydalo nakladatelství ASPI, 

a. s., www.aspi.cz

Kniha si klade za cíl poradit účetním, daňovým 

odborníkům i ekonomům s účetním provedením 

a daňovým řešením běžných situací, které se 

ve společnostech s ručením omezeným vyskytují. 

Jednotlivá témata jsou v knize řešena z hlediska 

obchodního práva, účetnictví a daní, a to jak ze 

strany společnosti, tak i z pohledu jejích společníků. 

Kniha je zaměřena prakticky, neobsahuje texty 

zákonů a vyhýbá se jejich citacím, stejně jako 

zbytečné účetní teorii. Rozsáhlá a komplikovaná 

témata jsou zpracována formou rad, jakých chyb se 

vyvarovat, a tipů na daňovou optimalizaci. Jiná, praxí 

dosud málo zažitá témata, jsou naopak zpracována 

formou návodu, jak přesně postupovat. Všem 

tématům je společné velké množství příkladů, ze 

kterých je patrné účetní i daňové řešení. 

Investování na 
kapitálových trzích

Autor: Jitka Veselá

Počet stran: 704

Vazba: vázaná

ISBN 978-80-7357-297-6

Cena: 720 Kč 

Vydalo nakladatelství ASPI, 

a. s., www.aspi.cz

Cílem publikace „Investování na kapitálových 

trzích“ je nabídnout čtenáři ucelený a přitom 

srozumitelný pohled na problematiku kapitálových 

trhů, vysvětlit základní a výchozí otázky a aspekty 

jeho fungování, nicméně ovšem také uvést 

čtenáře do světa instrumentů (nástrojů), jež jsou 

na kapitálových trzích obchodovány, a to včetně 

základních principů jejich analýzy. Závěr knihy 

přináší bližší pohled na nejdůležitější institucionální 

investory, kteří se na kapitálovém trhu pohybují, 

a to včetně podrobnějšího rozboru jejich obecného 

kriteriálního systému pro výběr investičních 

instrumentů a sestavování portfolií v podobě 

výnosu, rizika a likvidity.

Zákon o veřejných 
zakázkách 
s komentářem

Autoři: Milan Šebesta, Miloš 

Olík, Tomáš Machurek, 

Vilém Podešva

Počet stran: 524

Vazba: vázaná

Cena: 595 Kč 

Vydalo nakladatelství ASPI, 

a. s., www.aspi.cz

Komentář reaguje na novou právní úpravu 

v oblasti zadávání veřejných zakázek. Nový 

zákon o veřejných zakázkách zapracovává 

evropské zadávací směrnice 2004/17ES 

a 2004/18/ES a zavádí do daného právního 

odvětví zcela nové instituty, stejně jako přináší 

důležité změny v oblasti prokazování kvalifikace, 

posouzení a hodnocení nabídek či v dohledové 

činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže.

Autoři komentáře jsou spoluautory vládního 

návrhu komentovaného zákona o veřejných 

zakázkách a v současné době působí všichni 

v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL, sdružení 

advokátů.

Účetní závěrka 
2007 

Kolektiv autorů

Počet stran: 524

Vazba: laminovaná

Cena: 460 Kč 

Vydalo nakladatelství ASPI, 

a. s., www.aspi.cz

Srozumitelný výklad všech kroků, které je potřeba 

udělat při sestavování účetní závěrky a souvisejících 

povinností, a to jak podle českých předpisů tak podle 

IFRS. Výklad je přehledně rozdělen do čtyř částí:

• účetní závěrka podle českých předpisů, 

• účetní závěrka podle IFRS, 

• audit, 

• finanční analýza. 

V rámci jednotlivých částí jsou potom řešeny 

konkrétní návody na správné uzavření účetních 

operací, vyplnění účetních výkazů, připravení 

podkladů pro audit a využití účetních dat pro 

zhodnocení firmy. Součástí výkladu jsou také vzory 

účetních výkazů a úplná znění účetních předpisů 

(zákon, vyhláška, České účetní standardy pro 

podnikatele).

Bezplatná aktualizace všech informací na internetu!

Obrana před 
daňovou kontrolou

Autoři: Ondřej Dráb, Ondřej 

Trubač, Tomáš Zatloukal

Počet stran: 360

Vazba: brožovaná

Cena: 445 Kč 

Vydalo nakladatelství ASPI, 

a. s., www.aspi.cz

Kniha je kombinací právního rozboru zákonných 

ustanovení upravujících daňovou kontrolu 

a bohatých praktických zkušeností autorů. Jedná 

se o zatím ojedinělé dílo na českém trhu, které 

poskytuje užitečné rady a tipy, jak se v dané situaci 

při daňové kontrole zachovat.

Čtenář má možnost seznámit se mj. se základními 

právními zásadami a principy, kterých se musí 

finanční úřad držet, s postupy daňových kontrolorů, 

metodami a technikami, jakož i s průběhem daňové 

kontroly. Publikace objasňuje, kdy je skutečně 

daňová kontrola zahájena, kdo smí společnost 

zastupovat a na základě jakých argumentů lze 

zabránit daňové kontrole a odmítnout ji. Detailně 

popisuje veškerá práva a povinnosti, které 

kontrolovaný subjekt má, podává návod, jakými 

prostředky přesvědčit finanční úřad, a líčí důsledky 

daňové kontroly po jejím ukončení a možnost 

obrany pro případ, že panuje rozpor se závěry 

finančního úřadu.
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Když Anderson v šedesátých letech minu-

lého století zakládal svou první restauraci 

v luxusní čtvrti Mexico City, ihned vzbudil 

rozruch. Pojetím se totiž zcela vymykala 

tehdejší představě o slušném pohostinství. 

Místo elegantního salonku vhodného pro 

dýchanky lepší společnosti nalezli návštěv-

níci v podniku Andersona a jeho partnera 

Charlieho Skipseye neformální prostředí. 

Bylo to místo, kam se lidé chodili nejen najíst 

a napít (či opít), ale především se pobavit. 

Carlos Anderson jim dokázal obojí nabídnout 

ve skvělé kvalitě a pod jednou střechou. 

Pokrmy mexické kuchyně a alkohol se dopl-

ňovaly s nejrůznějšími vystoupeními, soutě-

žemi, závody v pití piva či se živou hudbou. 

Na zábavu byl kladen velký důraz a ti, kteří ji 

vyhledávali, se zde brzo zabydleli.

Chce to další podniky!

Po několika měsících nabyla Andersonova 

zábavná vývařovna takového věhlasu, že 

jeho společnost mohla začít budovat další 

restaurace. Ty pod různými názvy, jako 

třeba Carlos´n Charlie´s a El Shrimp Bucket, 

vyrůstaly po celém Mexiku jako houby po 

dešti. Všechny ale spojovalo to, že byly ide-

álním místem pro odvázanou párty. Toho si 

počátkem sedmdesátých let všimli i američtí 

turisté. Nejpopulárnější se stalo Carlos ‚n 

Charlies v Acapulcu, které je pro Američany 

oblíbenou prázdninovou destinací. Podnik 

praskal ve švech a návštěvníci byli ochotni 

čekat na vstup frontu. Grupo Anderson pak 

začala úspěšně působit i mimo Mexiko.

Živá voda – pikolík David

Dalším mezníkem ve vývoji firmy byl příchod 

Davida Krouhama. Ten nastoupil do Grupo 

Anderson v roce 1986 jako pikolík, ale rychle 

se propracoval až do managementu. V roce 

1989 navrhl Andersonovi, aby transformoval 

skomírající restauraci v Cancúnu na Señor 

Frog´s. Anderson souhlasil a Krouham se 

pustil do práce. Señor Frog´s se záhy stal 

nejúspěšnějším řetězcem společnosti. 

Hlavně proto, že Krouham dotáhl Ander-

sonův koncept restaurace jako zábavního 

centra téměř k dokonalosti. Podniky nabízejí 

atrakce v restauračních zařízeních dosud 

nevídané. Právě cancúnský lokál například 

disponuje vodní skluzavkou, která končí 

v rozpůleném bazénu – jedna část je určena 

návštěvníkům a druhá aligátorům. Podobné 

ztřeštěnosti jsou, jak se ukázalo, pro zába-

vychtivé turisty lákavým magnetem.

Temperament na uzdě, ale...

V roce 1990 Carlos Anderson zahynul při 

nehodě letadla a nemohl se tak dožít nej-

většího rozmachu firmy, kterou založil. Jeho 

původní partneři v čele se Skipseyem nebyli 

příliš iniciativní a přenechali řízení Grupo An-

derson ambicióznímu Krouhamovi. Protože 

především o značku Señor Frog´s začal být 

ve světě zájem, Krouham roztočil kola fran-

chisingu. Žabák se uchytil všude tam, kde 

je dost turistů – například na Bahamách. 

Grupo Anderson nyní vlastní skoro šedesát 

restaurací a v posledních letech vykazuje 

roční hrubý zisk pohybující se kolem 20 

milionů dolarů. Nedávno také otevřela ame-

rické pobočky Señor Frog´s v Las Vegas, 

Honolulu a na Myrtle Beach. Pan Žabák se 

sice kvůli tamějším zákonům musel vzdát 

části svého mexického temperamentu, ale 

k McDonald´s má pořád hodně daleko. 

Jeho otec se po své smrti stal Panem Ještě 

Úspěšnějším.

vk

Veselé lokály 
pana žabáka 

V cancúnském lokálu 

končí vodní skluzavka 

v rozpůleném bazénu 

– jedna část je určena 

návštěvníkům, druhá 

aligátorům...

NEJVĚTŠÍ MEXICKÁ 

RESTAURATÉRSKÁ SKUPINA 

GRUPO ANDERSON JE 

POVAŽOVÁNA ZA ŠTIKU VE 

SVĚTOVÉM GASTRONOMICKÉM 

RYBNÍKU. PRÁVEM! JEJÍ 

RESTAURAČNÍ ŘETĚZCE 

CARLOS´N CHARLIE´S A SEÑOR 

FROG´S POSTUPNĚ DOBYLY 

MEXIKO, KARIBIK, JIŽNÍ AMERIKU 

I ŠPANĚLSKO A ZAČÍNAJÍ SMĚLE 

EXPANDOVAT DO SPOJENÝCH 

STÁTŮ. ZA KOMERČNÍ ÚSPĚCH 

MOHOU NYNĚJŠÍ VLASTNÍCI 

VDĚČIT INVENCI ZAKLADATELE 

FIRMY – KUCHAŘE A PODNIKATELE 

CARLOSE ANDERSONA.

PAN ÚSPĚŠNÝ
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Rozhovor 
s Michaelou Maláčovou 
Jak vzniká soutěž krásy, jak probíhá její organizace 

i jak se shánějí sponzoři. O podnikání s krásou 

exkluzivně hovoříme s ředitelkou České Miss.

Těšte se, přichází svět 
outletů

Ukradené Vánoce...
Vánoce jako marketingový záměr, který přináší 

největší zisky v roce řadě podnikatelů.

Časopis KOMORA.CZ 

je distribuován: 

•  členům Hospodářské 

komory ČR, 

•  V. I. P. osobnostem 

českého politického,

společenského 

a hospodářského 

života,

•  všem ambasádám v ČR 

a českým centrům 

v Evropě,

•  na jednotlivé 

hospodářské komory 

na všech stupních 

hierarchie a začleněná 

živnostenská 

společenstva,

•  vládním agenturám,

•  státní správě, 

•  81 senátorům,

•  200 poslancům, 

•  všem 6248 starostům 

v ČR. 

•  Vychází 11x ročně.

•  Náklad 22 000 výtisků.

•  Odebírá jej více než 

13 000 firem v České 

republice.

•  Jeho cílem je hájit 

zájmy podnikatelů, 

přinášet stanoviska 

HK ČR a podnikatelů 

k legislativě, přispívat 

ke zlepšení podnikatel-

ského prostředí v ČR.

Představujeme nový fenomén - outlety. Ráj pro 

nakupující, chytré řešení pro prodávající...

Je fotbal dobrý byznys?
V přestávce ligových fotbalových soutěží 

jsme pátrali po tom, zda je fotbal také dobrý 

podnikatelský záměr.

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE

KONFERENCE INSIDE

ZDRAVOTNICTVÍ A IT
Termín konání: čtvrtek 29. listopadu 2007 od 15.00 hodin
Místo konání: Kongresové centrum Ústřední vojenské nemocnice v Praze 
Střešovicích, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6
Styl našich konferencí je jiný, než jejich účastníci zpočátku očekávají. Neposlouchají vleklé přednášky, ale jsou 
okamžitě zataženi do děje. Do úzkého kontaktu se tak dostanou ti, kteří k sobě jinak mají daleko — na jedné straně 
špičkoví manažeři informatických firem, na druhé straně „cílová skupina“ podle zaměření konference: lékaři, 
vysokoškolští učitelé, státní úředníci.

�  Jaký je aktuální stav systému českého zdravotnictví a jeho reformy?
�  Které zájmy v této oblasti působí (lékaři, pacienti, stát, nemocnice, zdravotní pojišťovny, farmaceutické firmy, 

distributoři léků a zdravotnického materiálu, Lékařská komora, odbory, občanská sdružení...), kde se střetávají? 
Jak rozumět tomuto propletenci vztahů?

�  Jak může reformě zdravotnictví napomoci IT byznys a co od ní má očekávat? 
�  Jaké progresivní technologie včetně nemocničních informačních systémů české zdravotnictví může využít 

a jak to napomůže jeho zprůhlednění a lepšímu fungování?

Toto vše bude tématem konference, kterou pořádá časopis Inside. 
Úvodní přednášky budou mít:
�  Ing. Miroslav Zámečník je partnerem společnosti Boston Venture Central Europe. K jeho předním odborným zájmům patří ekonomika zdra-

votnictví a zdravotní reforma. V 90. letech byl asistentem výkonného ředitele Světové banky. Poté byl konzultantem u společnosti Arthur D. Little, 
poradcem Ministerstva financí ČR, zástupcem generálního ředitele Revitalizační agentury a zástupcem generálního ředitele Konsolidační banky.

�  MUDr. Pavel Vepřek je ředitelem odboru strategie a rozvoje Všeobecné zdravotní pojišťovny a zároveň předsedou sdružení Občan, 
jehož cílem je reforma zdravotnictví. Je lékař se specializací na dětskou kardiologii, byl ředitelem Fakultní nemocnice Motol. Vydává elektronický 
měsíčník Občan v síti. Více viz http://www.sdruzeniobcan.cz

�  MUDr. Milan Cabrnoch je poslancem Evropského parlamentu za ODS. Je lékař se specializací na pediatrii. K jeho hlavním odborným zájmům 
patří elektronizace zdravotnictví – eHealth. Provozoval soukromou praxi, pracoval jako ředitel odboru zdravotního pojištění na Ministerstvu zdravot-
nictví ČR a později jako náměstek ministra zdravotnictví. Je spoluautorem projektu elektronických zdravotních knížek IZIP. 
Více viz http://www.cabrnoch.cz

Registrace na www.inside.cz/konference

Neváhejte se svou přihláškou, 
kapacita sálu je omezena.

Pořadatelem konference je společnost Softwarové noviny, s. r. o., 
Pod pekárnami 7, 190 00  Praha 9, tel.: +420 286 891 278, fax: +420 286 891 294, e–mail: sekretariat@softnov.cz, http://vydav.softnov.cz

Partneři konference: Mediální partneři:

Účastnický poplatek: 
Pracovníci ve zdravotnictví (lékaři, zaměstnanci 
nemocnic a zdravotnických zařízení atp.)  . . . . . . . . . . 300 Kč + DPH
Držitelé platné MEMBERSHIP CARD 
(předplatitelé INSIDE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 Kč + DPH
Ostatní účastníci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000 Kč + DPH

zdravotnictvi_aktual_zari_02.indd 1 1.11.2007 10:00:56
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Podpora exportu: Mezinárodní vztahy – podnika-
telské mise českých firem do zahraničí, setkání zahranič-
ních podnikatelů s jejich potenciálními partnery v ČR 
a služby s tím spojené.
Podpora evropské integrace: Komplexní a kva-
lifikované poradenské služby v otázkách Evropské unie 
a poskytování informací podnikům na požadavky jednot-
ného trhu EU, semináře a konference k otázkám evrop-
ského práva a strukturálních fondů, setkání členů Eurok-
lubu, studijní cesty do Bruselu a do Irska, zajištění služeb
CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU 
v Bruselu.

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

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

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

Prosazujeme
jasný směr 
ve světě
podnikání


	HK_titulka
	HK_komora_2-35
	HK_komora_36-68

