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Podpora exportu:
Mezinárodní vztahy – podnikatelské mise čes-
kých firem do zahraničí, setkání zahraničních
podnikatelů s jejich potenciálními partnery 
v ČR a služby s tím spojené.
Podpora evropské integrace:
Komplexní a kvalifikované poradenské služby 
v otázkách Evropské unie a poskytování infor-
mací podnikům na požadavky jednotného trhu
EU, semináře a konference k otázkám evrop-
ského práva a strukturálních fondů, setkání
členů Euroklubu, studijní cesty do Bruselu a do
Irska, zajištění služeb CEBRE – České podnika-
telské reprezentace při EU v Bruselu.
Služby celní a certifikační:
Ověřování a vystavování dokumentů pro mezi-
národní obchod, certifikáty, ATA karnety, kon-
zulární legalizace a superlegalizace, systém
CLA IQ.
Služby právní a legislativní:
Poradenské a konzultační služby, předkládání
vyjádření a odborných stanovisek, osvědčení 
o skutečnostech v právních vztazích v meziná-
rodním obchodu, připomínkování zákonů.
Oblast vzdělávání:
Spolupráce se státní správou na změnách 
v odborném a dalším vzdělávání, program Aka-
demie řemesel a služeb HK ČR, podpora systé-
mových změn pro zlepšení podmínek rozvoje
lidských zdrojů ve společnostech, projektová
činnost v oblasti podpory vzdělávání ve společ-
nostech, zpracování standardů kvalifikací 
a typových pozic, poradenství ve vzdělávání.
Informační servis:
Komora.cz – měsíčník o podnikání a pro pod-
nikatele; Aktuality – aktuální zprávy z komoro-
vé sítě zveřejňované na www. komora.cz;
e-Zpravodaj – elektronický týdeník pro členy
HK ČR a další zájemce; Monitoring tisku –
denní přehled informací o aktivitách komorové
sítě publikovaných v médiích.
Projekt Informační místa 
pro podnikatele:
HK ČR realizuje projekt Informační místa pro
podnikatele od září roku 2003. Regionální kan-
celáře jsou otevřeny již ve 172 městech a cílový
stav je 205 informačních míst, paralelně vzniklo
18 oborových koordinačních míst, která se spe-
cializují na otázky z konkrétních oblastí podni-
kání. Kromě odpovědí na nejrůznější dotazy z
oblasti podnikatelské praxe jsou na všech infor-
mačních místech pro podnikatele k dostání
oborové příručky o podnikání v jednotlivých živ-
nostech a další informační balíčky. Prostřednic-
tvím informačních míst pro podnikatele se
nabízejí komerční služby např. e-Aukce a Příruč-
ka pro oblast životního prostředí.

Vše pro podporu
podnikání

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

Hospodářská komora České republiky, 

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

e-mail: info@komora.cz

www.komora.cz
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proč čtu komoru

teprve nedávno jsem si udělala čas poprvé 
přečíst časopis Komora.cz. Dnes jsem jeho 
pravidelnou čtenářkou, a to nejen díky gene-
rálnímu partnerství, které jsme s Hospodář-
skou komorou ČR uzavřeli, ale především díky 
kvalitním článkům.
V tomto čísle jsem si se zájmem přečetla 
článek o silniční nákladní dopravě na stra-
ně 34. Dopravci jsou důležitou skupinou 
našich klientů a naše řešení jim pomáhají 
optimalizovat náklady na komunikaci i zvy-
šovat efektivitu provozu například dálkovým 
sledováním provozu vozidel.

Zajímavý byl pro mne i článek týkající se změn 
v pracovním právu na straně 48. Zaměst-
náváme stovky lidí v náročném prostředí 
a směnném provozu telefonních center péče 
o klienty, znalost pracovního práva je důležitá. 
V souvislosti se zaměstnáváním žen naprosto 
souhlasím s Olgou Girstlovou v rozhovoru 
na straně 12, například s tím, co říká o obou-
stranném férovém přístupu. Je potřeba 
nacházet způsoby, a tím více u velkých spo-
lečností jako je Telefónica, jak umožnit ženám 
skloubení práce, kterou mají rády, s péčí 
o rodinu. Vážím si kolegyň, které pracují 
naplno i v době těhotenství a dokáží skloubit 
mateřství s pracovní činností a vždycky mám 
radost, když mě některá bývalá kolegyně 
navštíví a pochlubí se přírůstkem. 
Radost mi udělal článek Jana Krause 
na str.17. Mám ráda jeho humor a pravidelně 
sleduji i jeho talk show. Jen si někdy postesk-
nu, že jeho trefné poznámky stejně na podsta-
tě věci nic nezmění. Ráda bych se ale mýlila. 
Článek o elektronické komunikaci na str. 20 
výstižně shrnuje situaci a všímá si také toho, 
že většina firem již nějaké řešení v této oblasti 
má a pokud chce zefektivnit svůj provoz, musí 
považovat náklady a přínosy zavedení. Toto 
je pro nás klíčová oblast. Věřím, že se nám 
společně s našimi klienty bude dařit posouvat 
Českou republiku na stále vyšší a vyšší příčky.
V testu na straně 54 jsem rozhodně neob-
stála se čtyřmi body. V mé kanceláři jsou 
většinou otevřené dveře a i při jednání je do-
vnitř vidět přes žaluzie. Věřím, že si kolegové 
přečtou tento úvodník a budou vědět, co 
se děje, až bude zevnitř zamčeno a žaluzie 
budou stažené – o víkendu vyrážím koupit 
podložku na cvičení. 
Přeji všem čtenářům Komory.cz příjemné 
počtení a hodně pozitivní jarní energie.

   Martina Lovčíková,

Výkonná ředitelka pro podnikatelský segment,

Telefónica O2 Czech Repulic

 Vážení a milí čtenáři,
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Infolinka 800 300 300

Spořicí účet pro podnikatele s výhodnějším 
úročením

Nenechte své volné peníze zahálet na běžném účtu. Využijte ČSOB 
Spořicí účet pro podnikatele, na kterém své peníze zhodnotíte 
a zároveň je budete mít kdykoli k dispozici. V ČSOB vám 
navrhneme řešení, které zohlední potřeby vaší firmy a pomůže 
dalšímu rozvoji vašeho podnikání.

Zvýhodněná úroková sazba platí po dobu jednoho roku při založení 
spořicího účtu v českých korunách do 30. 5. 2008.

        Nechte své

peníze vydělávat!

Nyní úrok

až 2,65 %

omora CZ SME Ucet 105x297 indd 1 3/26/08 12:29:55 PM
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komora pomáhá

když jde o majetek...
Rozhodčí soud byl založen v roce 1949 
a od té doby vydal přes deset tisíc rozhod-
čích nálezů. V rozhodčím řízení lze rozho-
dovat 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 spo-
rů vyvolaných prováděním konkurzu nebo 
vyrovnání). Touto cestou lze řešit, kromě 
sporů ze smluv uzavřených podle obchodní-
ho a občanského zákoníku, také majetkové 
nároky z pracovněprávních vztahů a man-
želských smluv.

Výhody rozhodčího řízení
•  Jednoinstanční, rychlé a méně formální. 

Od podání žaloby do vydání rozhodčí-
ho 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 rozhod-
ců Rozhodčího soudu je zapsáno na 270 
rozhodců českých i zahraničních.

•  Rozumné náklady na vedení sporu. Po-
platek za rozhodčí řízení u vnitrostátních 
sporů činí tři procenta z hodnoty sporu, 
nejnižší částka je sedm tisíc korun a nej-
vyšší jeden milion korun. Vnitrostátními 

spory se přitom rozumí i takové, v nichž 
jsou stranami organizační složky zahra-
ničních osob nebo pobočky zahraničních 
bank na území České republiky, pokud 
jsou zapsané v obchodním rejstříku. U za-
hraničních sporů jsou poplatky za roz-
hodčí řízení u Rozhodčího soudu nižší než 
poplatky za podobná řízení u arbitrážních 
institucí v zahraničí; například ve sporu, 
jehož hodnota je třicet milionů korun, 

uhradíte na poplatcích u Rozhodčího 
soudu při Hospodářské komoře České 
republiky a Agrární komoře ČR 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 admi-
nistrativní činnost spojenou s projednává-
ním sporu.

•  Předem známá pravidla řízení. Činnost 
Rozhodčího soudu a řízení před ním jsou 

upraveny Řádem a Pravidly, jejich publi-
kace je zajištěna v Obchodním věstníku 
a s dokumenty se lze seznámit na internetu 
i v cizojazyčných verzích.

pro zdárný průběh
Doporučená rozhodčí doložka, která by ne-
měla 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 roz-
hodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hos-
podářské komoře České republiky a Agrární 
komoře České republiky podle jeho Řádu 
třemi rozhodci ustanovenými podle tohoto 
Řádu. (Nebo – je-li zájem o skutečně rychlý 
průběh řízení – jedním rozhodcem jme-
novaným předsedou Rozhodčího soudu.) 
Strany se zavazují splnit všechny povinnosti 
uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách 
v něm uvedených.

Veškeré potřebné dokumenty lze nalézt 
na internetu: www.soud.cz, www.roz-
hodcisoud.org. Další informační materiály 
jsou k dispozici stranám, ale i ostatním 
zájemcům v sídle soudu, Dlouhá 13, Praha 
1, v jazyce českém, ruském, anglickém, ně-
meckém a francouzském. Telefonní spojení: 
+420 222 333 340, 222 333 345, fax: +420 
222 333 341, e-mail: praha@soud.cz. 

rd

V rozhodčím řízení lze 
rozhodovat spory ma-
jetkové povahy, které 
by jinak rozhodovaly 
soudy a u nichž lze 
uzavřít smír

rozhodčí soud 
řeší spory rychle 
a efektivně

NEjLEpší jE, 
SamoZřEjmě, pokuD 
ZE SmLuVNího VZtahu 
NEVZNIkNou žáDNé 
Spory. pokuD už 
oVšEm VZNIkNou, 
jE Dobré, aby 
Spor byL ryChLE 
a EFEktIVNě VyřEšEN. 
IDEáLNím míStEm 
pro řEšENí Sporů 
jE roZhoDčí SouD 
přI hoSpoDářSké 
komořE čESké 
rEpubLIky a agrárNí 
komořE čESké 
rEpubLIky (DáLE jEN 
roZhoDčí SouD).

komora pomáhá

Do konce června bude možné přihlásit nebo 
nominovat jednotlivé soutěžící. Přihlášení je 
velmi jednoduché – pro firmy je podmínkou 
maximální obrat 1,4 mld. Kč a minimál-
ně dva roky aktivního podnikání – a pro 
živnostníky platný živnostenský list. Od září 
do listopadu bude odborná porota vybírat 
účastníky a poté i vítěze krajských kol, 20. 
listopadu budou v živém televizním přenosu 
vyhlášeni při celostátním finálovém galave-
čeru absolutní vítězové. O Makro Živnostní-
kovi roku 2008 rozhodne ve finále veřejnost 
formou sms hlasování a Vodafone Firmu 
roku 2008 zvolí odborná porota. 

šance pro každého podnikatele
„Stojíme i o malé podnikatele a firmy s vizí, 
proto benifity získá každý podnikatelský 
subjekt již po registraci. Na vítěze však ved-
le věcných cen čeká především velká pub-
licita a celospolečenské uznání. Zpravidla 
se obrat nejúspěšnějších účastníků obou 
soutěží v následujícím roce zmnohonásobí,“ 
sděluje Soňa Kotrbová, manažerka soutěží 
z pořadatelské agentury Bison & Rose.   
 

Držitelem loňského titulu Firma roku 2007 
se stala společnost Beneš a Lát, slévárna 
a strojírna, a. s., která do finále postoupila 
jako vítěz středočeského regionálního kola. 
Vítězství v soutěži Makro Živnostník roku 
2007 získal obchodník a stavebník Libor 
Václavík, zástupce Moravskoslezského 
kraje.

Informace o soutěžích jsou na www.
firmaroku.cz a www.zivnostnikroku.cz, 
kde najdete vše o předchozích roční-
cích. Nezapomeňte včas přihlásit sebe, 
případně podnikatele, s nimiž máte ty 
nejlepší zkušenosti!

red

VE čtVrtEk 24. DubNa 
buDE VE 13,45 hoDIN 
Na NábřEží přED 
mINIStErStVEm 
průmySLu a obChoDu 
čr Za přítomNoStI 
mINIStra martINa 
římaNa ZahájEN 
3. ročNík prEStIžNíCh 
Soutěží VoDaFoNE FIrma 
roku 2008 a makro 
žIVNoStNík roku 2008 
Na poDporu DrobNého 
a StřEDNího poDNIkáNí. 
VyhLašoVatELEm 
těChto Soutěží jE DENík 
hoSpoDářSké NoVINy. 
přI této příLEžItoStI 
buDE VyhLášENa také 
abSurDIta roku 2008 – 
aNtICENa Za NEjVětší 
aDmINIStratIVNí Zátěž, 
ktErá ZbytEčNě 
kompLIkujE NEbo 
ZatěžujE poDNIkáNí. 

„Projekt je zaměřen na podporu začínajících 
podnikatelů v Jihočeském kraji, kteří se 
rozhodnou řešit nezaměstnanost zahájením 
podnikání a vyřešit tak tíživou životní situaci. 
Našimi cílovými skupinami jsou ženy a muži 
po rodičovské dovolené, absolventi všech 
typů škol, dlouhodobě nezaměstnaní 
a osoby se zdravotním postižením“, uvedla 
Andrea Tajanovská, ředitelka Jihočeské 
rozvojové o.p.s. a manažerka projektu.

Informace z mnoha zdrojů
„Zájemci si vyslechli výstupy projektu 
Podnikání bez překážek a dalších 
projektů realizovaných v rámci 
Iniciativy EQUAL. Účastníci také získali 
zajímavé informace o vzdělávání 
a podpoře malých a středních podniků 
a o operačních programech Lidské 
zdroje a zaměstnanost a Praha 
Adaptabilita,“ doplnila Michaela Slaninová 
z organizačního týmu společnosti KP 
projekt s.r.o., a dodala: „Přednesli 
je například zástupci Národního 
vzdělávacího fondu, Ministerstva 
průmyslu a obchodu ČR, společností 
Gender Studies, o.p.s., o.s. RYTMUS, 
EXPERTIS PRAHA, s.r.o. a další.“ 

Zájemci mají šanci
Závěrečná konference k projektu Podnikání 
bez překážek se bude konat 22. května 2008 
v Českých Budějovicích. V případě zájmu 
o další informace či o účast lze kontaktovat 
Mgr. Michaelu Slaninovou  
na e-mailu slaninova@kpprojekt.cz.

sl

jIž čtVrtou koNFErENCI 
pořáDaLo V praZE 
roZVojoVé partNErStVí 
mErkur V rámCI 
projEktu poDNIkáNí bEZ 
přEkážEk FINaNCoVaNého 
Z INICIatIVy SpoLEčENStVí 
EQuaL. 

podnikání  
bez překážek 

o makro živnostníkovi 
roku 2008 rozhodne 
ve finále veřejnost 
formou sms hlasování 
a Vodafone, Firmu roku 
zvolí odborná porota 

Soutěž 
zviditelní 
úspěšné 
podnikatele
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Regionální kancelář HK ČR v Karviné radí podnikate-
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Zřízení veterinární ordinace
Dodat si odvahu ukončit zaměstnanecký 
poměr a pokusit podnikat -- to to nebývá 
lehké rozhodnutí. V případě MVDr. Petry 
Mařákové přišel impulz naopak ze strany 
zaměstnavatele. Mladé veterinářce po roce 
praxe nebyla prodloužena pracovní 
smlouva, a tak se rozhodla, že bude svoji 
profesi vykonávat soukromě. „V rámci 
odborné přípravy na Slezské univerzitě 
v Opavě jsme měli školení, jak provozovat 
soukromou praxi,“ vzpomíná doktorka. 
„Jakmile jsem se rozhodla otevřít si vlastní 
ordinaci, kontaktovala jsem našeho 
školitele, zda by mi neporadil.“ Ing. Jan 
Vrba se obrátil na regionální kancelář 
Hospodářské komory ČR v Karviné, 
se kterou má již dobré zkušenosti. 
„Především nás zajímaly veškeré normy, 
které je třeba splňovat, a samozřejmě také 
základní informace -- jak získat koncesi, 
živnostenský list a podobně.“ 

Odpověď, kterou klientka zanedlouho 
obdržela, obsahovala několik stránek. 
Nezbytné informace doplňovaly i formuláře 
a přihláška do Komory veterinárních lékařů 
ČR. „Bylo mi doporučeno členství. Hlavně 
jsem se ale zorientovala v nové situaci 
a mohla se začít zařizovat.“ Slavnostní 
otevření soukromé ordinace pro malá zvířata 
připravuje Petra Mařáková už na květen. 
„Zda se mi bude dařit? Myslím, že ano. 
V kraji je veterinářů nedostatek,“ neskrývá 
optimismus veterinářka.

Sdružené podnikání
Paní Jaroslava Pospíšilová z Tábora podniká 
jako fyzická osoba. S manželem vyrábějí 
užité umění z keramiky. „Můj muž měl 
pozastavený živnostenský list. Rozhodli 
jsme se jej nechat obnovit. Dále jsme 
potřebovali zjistit, jakým způsobem zařídit, 
aby se mnou manžel mohl spolupracovat 
-- v mé mé firmě.“ Podnikatelka se osobně 
vydala na táborské Informační místo pro 
podnikatele. „Přijali mě velice ochotně. Byli 
rychlí a pružní,“ pochvaluje si. Pracovníci 
InMP podnikatelskému páru doporučili 
speciální právní rámec, tzv. sdružené 
podnikání. „Dozvěděla jsem se všechna pro 
a proti a dostala jsem kontakt na právnickou 
kancelář. Teď již jen čekáme na vyhotovení 
smlouvy.“ V něčem však InMP nepomůže. 
„Ráda bych uplatňovala daň z paušální 
částky, jako to dělají řemeslníci,“ svěřuje 
se J. Pospíšilová. „Ti ji mají stanovenou 

do výše 60%. Z nepochopitelných důvodů 
jsou však výrobci keramiky vedeni jako 
živnostníci s uměleckou činností volnou. 
I když máme stejné náklady jako řemeslníci, 
můžeme uplatňovat daň z paušální částky 
jenom do výše padesáti procent.“ A tak 
paní Pospíšilové nezbývá, než vést složité 
účetnictví a každou položku počítat zvlášť.   

také máte dotaz související s vaší 
podnikatelskou činností? poradíme vám 
na www.inmp.cz

mik

DotaZy, ktEré přICháZEjí Na koNtaktNí míSta pro 
poDNIkatELE, SE VELmI LIší SVým ZáběrEm. NěktEré býVají 
úZCE SpECIaLIZoVaNé – jako třEba Na poVINNou ZáručNí 
Dobu Výrobků, SE ktErýmI ZačíNajíCí poDNIkatEL pLáNujE 
obChoDoVat. jINé VyžaDují kompLEXNí INFormačNí řEšENí 
CELého poDNIkatELSkého Záměru, NapříkLaD VybuDoVáNí 
pENZIoNu VčEtNě jEho možNého FINaNCoVáNí Z DotaCí. 
roVNěž DotaZy týkajíCí SE ZahájENí žIVNoStENSké čINNoStI 
patří mEZI kompLEXNí a praCoVNíCI hoSpoDářSké komory čr 
jIm VěNují NEméNě péčE.

komora pomáhá

HK ČR 
4%

Regionální informace 
7%

Oborové informace 
7%

Zahájení/ukončení podnikání, 
změny v provozu podniku 
9%

Obchodní a jiné kontakty 
11%

Zahr. obchod a přeshraniční 
poskytování služeb 
15%

Podpora podnikání, dotace 
22%

Provoz podniku 
25%

Zdroj: HK ČR

Navigace 
a pomoc  
při podnikání

TEMATICKé ZAMěŘENí 
POŽADAVKů KLIENTů NA INMP 
ZA I. ČTVRTLETí 2008

Nevyužité 
elektronické 
cesty v čr

Vážení čtenáři, tématem tohoto vydání 
měsíčníku komora.cz, stejně jako 
klubových setkání, která se úspěšně 
organizují v režii jednotlivých 
složek hospodářské komory čr, je 
elektronická komunikace. Velké téma 
své doby jak pro efektivní fungování 
firem, tak i pro komunikaci občanů 
se státní správou. 

Česká republika má v tomto směru velké rezervy, 
v porovnání s jinými vyspělými demokraciemi 
využíváme elektronické cesty k výměně informací 
mezi jednotlivými instancemi státní správy i v kon-
taktu státu s občany žalostně málo. 

Váznoucí zjednodušení
Česká vláda se přitom k myšlence budování e-
governmentu přihlásila poprvé již před deseti lety, 
od té doby tak učinil každý z nově ustavených 
kabinetů. V programovém prohlášení se tehdy 
zavázala k efektivnějšímu výkonu veřejné správy 
použitím moderních technologií, k přiblížení kvalit-
nějších veřejných služeb občanům a v konečném 
důsledku k omezení růstu pracovníků ve veřejné 
správě. Až na malé výjimky se ale dosud nepo-
dařilo agendy plně elektronizovat. Prostřednictvím  
e-governmentu je přitom možné dosáhnout 
nebývalé míry efektivity ve veřejné správě včetně 
snížení počtu úředníků a optimalizace vnitřních 
procesů, na jejichž konci je zjednodušení života 
občanů při styku s úřední mašinerií. 

projekt jako vstupní brána
V oblasti e-governmentu dochází v poslední 
době k pokusům o nápravu, k vytváření nových 
komunikačních toků, které by šetřily čas i peníze. 

Jedním z efektivních nástrojů je projekt Czech 
Point Ministerstva vnitra ČR, na němž se podílí 
také Hospodářská komora ČR. Projekt si vzal 
za cíl stát se vstupní branou ke státu a jeho služ-
bám, být nástrojem občanů a podnikatelů pro 
jejich jednoduchou a efektivní komunikaci s úřa-
dem. Projekt je významným krokem směřujícím 
k rozvoji e-governmentu a tvorbě jednoduššího 
a transparentnějšího podnikatelského prostředí. 
Díky projektu Czech Point byla vytvořena síť 
míst, kde mohou občané a podnikatelé získávat 
ověřené výpisy z centrálních veřejných evidencí 
a registrů. V navazujících fázích realizace projektu 
bude možné v rámci kontaktních míst Czech 
Point podávat jakékoli podání či žádost na státní 
správu. 

rychle? Elektronicky!
Ačkoliv již může daňový poplatník podat daňové 
přiznání po internetu či na Czech Pointech požá-
dat o výpis z obchodního rejstříku, v řadě dalších 
případů musí navštívit úřad a podstoupit zdlou-
havou byrokratickou proceduru a vše vyjednat 
osobně. Prozatím lze elektronicky komunikovat 
s některými z orgánů státní správy, zvláště uži-
tečným je však pro podnikatele systém daňové 
správy, kde mohou pomocí internetu podat 

elektronické daňové přiznání, počet daňových 
přiznání podaných elektronickou cestou každým 
rokem výrazně roste.

Známka kultivovanosti
Zjednodušení komunikace se státní správou 
a zajištění informačního servisu občanům patří 
k předpokladům  kultivovaného státu, přispí-
vá ke zkvalitnění života nejen podnikatelů, ale 
všech občanů žijících v ČR. Věřím, že stejně jako 
firmy investují v stále větší míře svoje prostředky 
do vybavení informačními technologiemi, které 
zvýší jejich produktivitu a zároveň ušetří náklady, 
bude i stát investovat do zjednodušení procesů 
a aktivní výměny dokumentů uvnitř státní správy. 
Podnikatelé by neměli plnit funkci poslíčka a obí-
hat úřady s výpisy a dokumenty, které si úředník 
může sám opatřit v informačním systému.
K modernizaci komunikace a dosažení úrovně 
evropského průměru je třeba využít i prostřed-
ky, které jsou vyhrazeny pro Českou republiku 
v tomto rozpočtovém období ze zdrojů Evropské 
unie. Doufejme, že se to podaří, že první vlaš-
tovky přinesou i dostatečný impulz pro revoluční 
průlom v této oblasti.

Jaromír Drábek,

prezident Hospodářské komory ČR

SLoVo prEZIDENta

Zjednodušení komunikace se státní správou a zajištění informač-
ního servisu občanům patří k předpokladům kultivovaného státu
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více informací na
www.komora.cz/eaukce 
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Víte, že elektronické nákupní aukce významně zkracují čas potřebný 

pro realizaci výběrových řízení a snižují kromě ceny také transakční 

náklady o více než 50 % oproti běžnému nákupnímu procesu???  

Přitom hlavní a nejviditelnější výhodou těchto on-line nákupních aukcí 

je snižování nákupní ceny, a to běžně v rozmezí úspory mezi 

25-30% proti stavu před zavedením aukčního systému.

Nutnou podmínkou pro vyšší úspory je podrobná znalost tržního 

prostředí. Hospodářská komora ČR vám kromě propracovaného 

aukčního software, prověřeného mnohaletým provozem, nabízí 

také svou znalost trhu a informace o několika desítkách tisíc 

tuzemských firem a dále napojení na další obchodní komory v EU 

ohledně získávání informací o evropských dodavatelích. Nabízíme 

vám tak nejen bezproblémový průběh elektronické aukce, ale 

i sofistikovaný výběr dodavatelů a řešení sporů pomocí arbitráže 

u Rozhodčího soudu HK v bezkonkurenčně nejkratších lhůtách.

CS3_new inzerat_v2.indd   1 1/9/08   11:39:08 AM
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Smlouvy, investice, peníze
Vloni se vývoz realizovaný českými firma-
mi do Asie zvýšil meziročně o 50%, což 
je nebývalá dynamika výrazně vylepšující 
tradiční pasivní saldo způsobené především 
dovozy z Číny a Vietnamu. Přímo na fóru 
bylo podepsáno Memorandum o porozu-
mění FIFTA s Česko-mongolskou obchodní 
komorou, které umožní českým podnikatelům 
prostřednictvím komory v ČR získat veškeré 
informace týkající se registrace společnosti 
v Mongolsku, přístupu ke státním zakázkám, 
informacím o tenderech a kontaktům na další 
státní úřady, tj. významně zjednoduší proces 
zahájení podnikání českým firmám v Mongol-
sku. Mongolsko je jedním z teritorií, kde se 
zvláště investiční aktivita českých firem rozvíjí 
velmi rychle. Např. 1. Primossa Corporation 
a.s. podepisovala na loňském ročníku Čes-
ko-asijského fóra investici na úrovni 45 mil. 
korun do těžebního průmyslu v Mongolsku 
a její celkové investice do těžby zlata v Mon-
golsku nyní převyšují 100 mil. korun. Zároveň 
Primossa vstoupila i na tamní developerský 
trh, kde realizuje projekt za cca 20 mil. Kč 
a na 2. ročníku Česko-asijského fóra pode-
psala s ČSOB kontrakt na financování dalšího 
developerského projektu ve výši 25 mil. dolarů. 
Další smlouvy s ČSOB podepsaly firmy Mott 
and MacDonald (letiště v Indonésii) a KPM 
Consult (pozemní doprava v Indonésii). Širší 
dosah pro české firmy by měla mít i smlouva 

o spolupráci uzavřená na 2. Česko-asijském 
fóru mezi ČSOB a investiční bankou TBC 
z Gruzie, která by měla významně zjednodušit 
a zrychlit financování exportních i investičních 
projektů českých firem v Asii. 

podpora obchodních vztahů
Zájem o podporu obchodních vztahů s Asií 

svojí prezentací zaměřenou právě na aktivity 
v této části světa deklaroval na 2. ČSOB Čes-
ko-asijském fóru i generální ředitel CzechTrade 
Ivan Jukl. Prezentaci na téma podpory investic 
do České republiky včetně možnosti využití 
programů Evropské Unie na tomto poli před-
nesla Michala Hartová, projektová manažerka 
CzechInvest. Další projekt Evropské Unie, 
Asia Invest, představila Hospodářská komora 
ČR, která jej u nás zastřešuje a připravuje 
v jeho rámci akce právě pro české firmy. Své 
programy na podporu zahraničních investic 

prezentovalo v prezentacích na fóru přes 
dvacet asijských států, možnost projednat 
konkrétní obchodní postupy využilo na fóru 
v rámci sekce bilaterálních jednání více než 
144 českých firem. 

od letiště po infrastrukturu
Velkým přínosem pro zahraniční obchod České 
republiky je výstavba cementárny ve Vietna-
mu. Podpis kontraktu v hodnotě 115 mil. eur 
znamenal v červnu roku 2006 zásadní průlom 
ve stagnujícím obchodním styku s Vietnamskou 
socialistickou republikou v oblasti průmyslo-
vých investičních celků. Zajímavé možnosti se 
otevírají českým firmám v oblasti revitalizace 
oblastí postižených živelnými katastrofami. 
Takovým projektem je např. výstavba nového 
letiště v Jocqyackartě v Indonésii, který projek-
tuje česká společnost Mott and MacDonald, 
součást nadnárodního koncernu. Tento projekt 
má obrovský dosah a umožní českým firmám 
– dodavatelům technologií – vybudovat nejen 
celé regionální letiště, ale celé jej obklopující 
centrum infrastruktury pro více než 30 milionů 
lidí, kteří v oblasti žijí. Velký obchodní potenciál 
mají i arabské země, které jsou tradičním odby-
tištěm pro celou škálu českých výrobků. Např. 
společnost NOVITEX Fashion a.s. navýšila svůj 
vývoz do Sýrie v loňském roce o 70% a vyvezla 
tam především tkaniny v celkovém objemu 
za více než 50 milionů Kč. Další kontrakty uza-
vřela na obdobné dodávky i do Kuvajtu.
Více informací na www.ceskoasijskeforum.cz, 
info@icac.cz

rd

Vloni se vývoz 
realizovaný českými 
firmami do asie zvýšil 
meziročně o 50%, 
což výrazně vylepšuje 
tradiční pasivní saldo 
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StáLE INtENZIVNější obChoDNí a EkoNomICké VZtahy 
mEZI čESkou rEpubLIkou a ZEměmI aSIE byLy hLaVNím 
tématEm 2. čSob čESko-aSIjSkého obChoDNího Fóra 
V praZE. aSIE, auStráLIE a tIChomoří přEDStaVují pro 
NašI rEpubLIku po Eu NEjVýZNamNějšího obChoDNího 
partNEra. V roCE 2007 tam čr VyVEZLa Zboží 
Za 3 375 197 000 DoLarů.

Nebývalá dynamika 
obchodních vztahů  
s asií
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VěDěLa jSEm, žE proFESI NEVZDám!
úspěšnou firmu jste založila v roce 1990 
spolu se svým mužem a otcem. byla bys-
te do toho šla i bez nich?
Ne. Sama bych do toho rozhodně nešla. 
Jsme firma podnikající v oboru informač-
ních technologií a telekomunikací. Můj táta 
v tomto oboru dříve pracoval, byl technolo-
gem v jaderné elektrárně Dukovany. Manžel 
pracoval v oblasti investiční výstavby, já jsem 
vystudovala Vysokou školu elektrotech-
nickou v Brně. Firmu jsme zakládali hned 
první den, kdy vůbec bylo možné v naší 
republice podnik založit – už prvního května 
1990. V té době jsem byla vdaná, měla děti 
a přišlo mi naprosto přirozené, že vytvořím 
spolu se svým otcem a životním partnerem 
rodinný podnik. Po určité době ale otec ze 
společnosti odstoupil – odešel do důchodu. 
Od té doby tedy pokračuji v podnikání se 
svým manželem.

podnikat společně s manželem nemusí 
být ale vždycky jenom výhoda. Vy doká-
žete oddělit byznys od života?
Jednoznačně. Jsem narozená ve znamení 
Kozoroha, což jsou lidé velice pragmatičtí. Jen 
mi určitou dobu trvalo, než jsem se naučila 

rozlišit priority a následně kolem sebe všechno 
zorganizovat. V počátcích podnikání je právě 
schopnost dokonalé organizace času pro 
ženu asi vůbec nejobtížnější.

kdy pro vás v podnikání přišly vůbec 
nejhorší chvíle?
Obtížné to bylo v roce 1993. Narodilo se mi 
třetí dítě, firma fungovala třetí rok a říká se, že 
právě toto období je pro rozvoj podniku klíčo-
vé. Zvládnout všechny povinnosti, které na mě 
tehdy padly, se mi zdálo být docela těžké.

Nebylo možné, abyste normálně zůstala 
na mateřské dovolené a starosti s podni-
kem jednoduše přenechala jiným?
Ideální je, pokud se ženě podaří skloubit 
tři role – svou profesi s péčí o děti, životem 
rodiny a s tím, aby při tom všem dokázala 
být šťastná. Ženy se zkrátka musí svobodně 
rozhodnout, zda chtějí budovat svou profes-
ní kariéru. Je ale třeba, aby si k tomu samy 
vytvořily podmínky. Ve svém osobním životě, 
ve vztahu s partnerem a rodinou. A já jsem si 
opravdu velice přála, abych se své pracovní 
kariéře mohla věnovat naplno.

„Naše doba byla spíše 
průkopnická, hodně 
věcí jsme si mohli 
nastavit sami, protože 
ještě nebyla tak ostrá 
konkurence.“

život  
mi neutíká 
mezi prsty
oLga gIrStLoVá Z It a tELEkomuNIkačNí FIrmy gity ZíSkaLa 
V roCE 1999 jako VůbEC prVNí čEška prEStIžNí oCENěNí VEDouCí 
poDNIkatELka SVěta. tVrDí, žE Za jEjím úSpěChEm Stojí NEuStáLé 
VZDěLáVáNí SE a také SChopNoSt určIt SI SVé žIVotNí prIorIty. 
a mImo jINé také VELké poChopENí a poDpora ZE StraNy maNžELa 
I roDINy. úSpěšNá poDNIkatELka tVrDí, žE IDEáLNí jE, pokuD SE žENě 
poDaří SkLoubIt proFESI S péčí o DětI, žIVotEm roDINy a S tím, 
aby přI tom VšEm DokáZaLa být šťaStNá. jí SE to Daří. ZVLáDá být 
ZároVEň matkou čtyř Dětí, VICEprEZIDENtkou rESpEktoVaNé FIrmy, 
I SpokojENou a SEbEVěDomou žENou.

str. 12
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čtyři děti... Není to pro špičkovou ma-
nažerku v českých podmínkách docela 
neobvyklé?
Jsem ráda, že máme velkou rodinu. Mám pocit, 
že když si to rodina může dovolit, je to jedině 
dobře.

je to dobře, ale teď mi odpovězte napro-
sto upřímně. pokud k vám do firmy přijde 
matka se čtyřmi dětmi, bez problémů ji 
zaměstnáte?
Určitě. Ještě předtím s ní ale povedu rozhovor, 
kde si vzájemně ujasníme naše představy. V té 
chvíli si přeji, aby byla otevřená, upřímná a řekla, 
jak sama situaci vidí. Vždycky jde přece o doho-
du obou stran. Sama jsem prožila, co ta žena cítí 
a proto jí rozumím. Vážně je hodně důležité, aby 
se společenské smýšlení v tomto směru u nás 
změnilo a zaměstnavatel se na ni už předem ne-
díval skrz prsty jenom proto, že má čtyři děti! Ale 
ty ženy musí být vůči zaměstnavatelům férové, 
jedině tak můžete najít společné řešení. Nesmí 
jít o žádné chytračení vůči druhému. Očekávám, 

že ta žena přijde a řekne: nabízím vám svou 
zkušenost, umím tuto práci, ale na druhé straně 
mám čtyři děti, které mě potřebují a musím se 
jim věnovat. Jako zaměstnavatel jí odpovím: 
dobře, mám pro vás pochopení, ale musíme 
se domluvit. Potom už s ní můžete diskutovat 
o možnostech práce z domova – home office, 
případně různých variantách zkrácené pracovní 
doby.

Využíváte ve firmě možnost práce  
z domova?
Na vybraných pracovních pozicích ano. Využívají 
ji především lidé, kterým tato varianta uspořádání 
pracovního času vyhovuje. Mnozí naopak home 
office nechtějí, protože potřebují být v kontaktu 
s lidmi. Jsme ale otevřeni každé variantě – pružné 
pracovní době, zkráceným pracovním úvazkům.

umíte si představit, že by se podobně 
jako vy, měly pracovně prosazovat všech-
ny ženy?
Když budou chtít a budou tak šťastné, proč ne? 
Je to jejich osobní volba. Mně tento způsob živo-
ta vyhovuje a jsem v něm šťastná. Mým životním 
mottem je, že člověk má dělat to, co jej uspokojí. 
Šťastná žena udělá šťastným i své okolí. Žena, 
která uvnitř šťastná není, to nedokáže a navíc 
na ní poznáte, že věci se jí nevedou tak, jak si 
sama představuje. Je na každé z nás, aby si 
uvědomila, co je pro ni v životě důležité. Navíc 
dobře vím, že mladé ženy se dnes vůbec nemusí 
bát přerušit svou pracovní kariéru a jít na mateř-
skou dovolenou, mohou si dovolit plně vychutnat 

své mateřství. Není důvod se obávat o ztrátu 
zaměstnání, pokud si udrží svou kvalifikaci.

Nebudou na to mnohé ženy namítat, že 
na mateřské dovolené na další vzdělávání 
jednoduše nemají čas?
Vždy je možné naleznout řešení. V době internetu 
je velká nabídka vzdělávání na dálku, můžete stu-
dovat knihy a když máte možnost si zařídit hlídání, 
tak si i zajít na nějaké semináře, přednášky a kon-
ferenci. Nabídka je velká. Jen si určit, co potřebuji 
a jaká forma je pro mne samotnou nejlepší.

oSVíCENá FIrma VytVoří maNažErCE 
poDmíNky
Nemáte to ale proti jiným výrazně snazší? 
máte vlastní firmu, dostatek prostředků...
Určitě je to pro mě mnohem jednodušší, 

než pro ženy-manažerky, které jsou ještě 
v dalším stresu, jak vlastně vyjdou se svými 
nadřízenými. Na druhé straně mám mno-
hem větší zodpovědnost. V životě je vždyc-
ky něco za něco. Rozhodně jsem mnohé 
věci měla snazší, mohla jsem si některé věci 
snadněji zorganizovat. Na druhé straně, 
pokud podnik nechce přijít o schopnou 
manažerku, vytvoří jí podmínky.

myslíte si, že to tak firmy skutečně dělají?
Osvícené firmy ano. Mnohé dokonce znám 
a doufám, že jich bude přibývat. U nás se 
totiž mrhá ženským kapitálem, znalostí žen, 
energií, kterou v sobě mají. Není to ale jen náš 
problém. Mám velice blízkou přítelkyni, Ameri-
čanku, která absolvovala dvě prestižní vysoké 
školy ve Spojených státech, má doktorát 
na Yale univerzitě a přesto je v domácnosti.

žije úplně jinak než vy... Zeptala jste se jí, 
jestli je šťastná?
Mnohokrát jsme o tom spolu hovořily. Mám 

v USA hodně přátel, ženy se tam problé-
mem své seberealizace také trápí. Americký 
rodinný model je jiný, více konzervativní, 
ženy spíše zůstávají doma. Na druhé straně, 
jsou-li vzdělané, jistý pocit seberealizace 
jim chybí a hledají ho v okamžiku, kdy jsou 
děti odrostlé. Moje kamarádka byla šťastná, 
když se starala o děti, protože neměla čas 
se věnovat něčemu jinému. Její manžel je 
prezidentem velké nadnárodní společnosti, 
ona se tedy nejen starala o rodinu, ale vy-
tvářela mu potřebné zázemí. Teď, když jsou 
děti odrostlé, píše knihy, fejetony. 

Dá se šťastný okamžik života, jakým je 
třeba narození dítěte, srovnat s úspěchem 
v byznysu?
Okamžiku narození dítěte se nic na světě 

nevyrovná. Mluvím ale sama za sebe, ne-
vím, jak to mají nastavené muži. Pro mě je 
dítě vůbec nejdůležitější. Kdykoli mám ob-
chodní jednání, položím blízko sebe na stole 
mobilní telefon. Požádám o pochopení, že 
i když během pracovního jednání telefony 
neberu, existuje pro mě jedna výjimka – 
mé děti. Pokud se na displeji objeví číslo 
některého z nich, telefon zvednu. Z jednání 
se na chvíli omluvím a může proti mě sedět 
třeba prezident společnosti, v ten okamžik 
je mi to jedno. Věnuji se pak pouze svému 
dítěti, protože vím, že zbůhdarma nevolá. 
Volá, protože mě potřebuje a já v té chvíli 
chci být s ním.

Dokážou to muži, kteří s vámi jednání 
absolvují, pochopit?
Žádnému z mých obchodních partnerů to 
dosud nevadilo. Dokonce mám dojem, že 
mnozí můj postoj spíše ocení. Akceptují 
mě, cítíte, že plně respektují mou mateř-
skou roli.

 

jste žena převážně v mužském světě. 
V čem je stejný jako náš a v čem se oba 
světy radikálně liší ?
Určitě se neliší v tom, že každý z nás touží 
mít svůj pevný bod ve vesmíru. A také v touze 
navázat kvalitní lidské vztahy. Muž má úplně 
stejnou potřebu jako žena prožít lásku, něhu, 
laskavost v partnerském nebo manželském 
životě. Oba chtějí poznat přátelství a porozu-
mění. Vzájemně se doplňujeme. Osobně věřím 
na lásku, protože vím, že kdo ji poznal a prožil, 

dokáže bez podmínek přijmout ten, jak říkáte, 
druhý svět, který až zase tolik odlišný není.

jste spolu s mužem často, řídíte společ-
nou firmu, staráte se o velkou rodinu – 
není to komplikace pro váš vztah?
Vůbec. Mohu vás ujistit, že dokonce i po mno-
haletém vztahu se stále ještě s manželem 
na sebe dokážeme usmát, vzít se za ruce, 
obejmout. Pořád si umíme říci, že se máme 
rádi. Vůbec nejdůležitější ale je, že to tak 
vnímají i naše děti.

Společná firma s manželem může být 
v mnoha vztazích zdrojem konfliktů. jak 
jste dokázala, že u vás tomu tak i při 
náročném způsobu života není?
Naše vztahy se časem vyvíjejí stejně jako my 
sami. Partner, kterého jsem si brala před více 
než dvaceti lety, už není stejný, jako byl tehdy. 
Dochází k přirozené proměně, člověk získává 
zkušenosti, třídí si své názory, mění životní prio-
rity, ocitáte se pojednou v rozdílné životní fázi. 

Přijdou chvíle, kdy si můžete být i vzdálenější, 
potom zase blízcí. Důležité ale je, aby člověk 
zůstal pro druhého stále partnerem. Vždycky, 
za všech okolností jste přece jeho partnerem. 
Můžete mít rozlišný názor, jiné potřeby, ale pod-
statné je, abyste druhého člověka v každé situa-
ci dokázala pochopit. A on vás, samozřejmě.

Nikdy se nestalo, že se váš manžel 
naštval v práci a večer si konflikt přinesl 
domů?
Mám pocit, že ženy obecně mají větší 
pochopení pro svého partnera, dovedou 
si věci v sobě uspořádat. Samozřejmě, 
že jsme se s manželem kvůli pracovnímu 
problému mnohokrát neshodli. Vadilo mi to, 
manželův názor mě třeba hodně rozčiloval, 
ale řekla jsem mu: Dobře, jsi majitel firmy, 

olga girstlová (47)

generální ředitelka 

a místopředsedkyně představenstva 

gity, a. s. absolvovala 

Elektrotechnickou fakultu Vut v brně. 

V roce 1990 založila s manželem 

a otcem společnost gity specializující 

se na komunikační systémy. Ve firmě 

gity realizuje strategii společnosti 

a podílí se na zavádění nového 

způsobu řízení, který vychází 

z trvalých hodnot „Systému řízení 

baťa“. V roce 1995 byla olga girstlová 

vyhlášena manažerkou-podnikatelkou 

roku. o dva roky později obdržela 

cenu křišťálové srdce za etiku 

v podnikání. V roce 1999 získala 

v monaku jako první češka ocenění 

Vedoucí podnikatelka světa. 

V loňském roce získala ocenění žena 

roku 2005 v kategorii business. 

absolvovala několik zahraničních 

stáží na prestižních univerzitách – 

yaLE, univerzita peking, Singapur, uh 

manow hawaii. 

Dlouhodobě usiluje o vytváření 

vhodných podmínek pro podnikání 

žen, aktivně působí v moravské 

asociaci podnikatelek a manažerek 

a organizuje řadu úspěšných 

mezinárodních konferencí – např. 

žena, tvůrčí osobnost III. tisíciletí.  

je vdaná, matka čtyř dětí.

„byla jsem vdaná, 
měla děti a přišlo mi 
přirozené, že vytvořím 
spolu se svým otcem 
a životním partnerem 
rodinný podnik.“

„V počátcích podnikání 
je právě schopnost 
dokonalé organizace 
času pro ženu asi 
vůbec nejobtížnější.“
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Tak jsme si zase v poslední době užili specialit naší 
„bodré“ provincie. 
Volba prezidenta, jako nekonečně dlouhá scéna 
z Formanova filmu, kde jsou tentokrát ale všichni 
opilí švindlem a vydíráním. Moc jsem se nasmál 
té ochotničině s výhrůžnými dopisy, zlomený-
mi tužkami a předstíraným dramatem. Na život 
a na smrt. A na prezidenta a na zdraví! Taky jsme 
si takhle s klukama na základní škole hráli, akorát 
ne v přímém televizním přenosu.
Jak vystřižená z našeho buranova je pak následná 
scénka čerstvě zvoleného prezidenta, který krátce 
po svém zvolení a projevech o tom, jak můžeme 
být klidní, že jsme zvolili právě jeho, odcestuje 
v rámci nenápadnosti a důkladné skrývačky 
s mladou blond slečnou do hotelu. Fotka o této 
skutečnosti  je pak v bulváru přímo z recepce 
hotýlku. No když se schovat, tak kam jinam, než 
do hotýlku? Nikde jinde už víc lidí není. Anebo se 
naopak ukazovat? Jeden neví a je mu to jedno. 
A protože prý jde o letušku, byla aspoň stažena ze 
všech letů, kdy poletí prezident, protože ten, jak 
se ukázalo, jak rozlétaný až příliš.
Pobavil jsem se zprávou, že americký prezident 
Bush strávil s Topolánkem nebývale dlouhou 
dobu, protože premiérům normálně prý dává 

tak kolem půl hodiny a s panem Topolánkem byl 
přes hodinu! Je to jedna z tradičních českých 
„výjimečností“. Jak z hlediska informace, tak pak 
jejího tučně novinářského sdělení. Půjdete-li historií 
dozadu, zjistíte takových kuriózních výjimečností 
ohromné množství. Kuriózní také je, že všechny ty 
výjimečnosti mají nulový význam a nikdy se nijak 
historicky významně neprojevily. Na druhou stranu 
Havel troubil s americkým prezidentem na saxo-
fon a pokud jde o všeobecnou známost českých 
politických osobností v USA, máme dva zářezy 
v podobě Masaryka, Havla a už teď je jasné, že 
Klaus ani Topolánek zářez neudělají. A zřejmě 
nejen v USA.
Neuteklo ani pár dní, a ve zprávě ministerstva 
zahraničních věcí USA nás zase „pokáleli” za po-
stavení Romů, všeobecnou korupci, apod. A mezi 
uvedenými konkrétními příklady zmínili našeho 
pana Čunka a bylo po lásce! Radarový Mirek 
se náhle, jako když se rozčílí pravý venkovan, 
obořil na Ameriku, ať nás nepoučuje, když sama 
mučí zajatce! Že nás celkem nikdo neměl chuť 
poučovat (není proč), si nevšimli ani vnímaví čeští 
novináři a už dělali na webu ankety o tom, zda 
nás mohou Američané poučovat nebo ne. A hrdý 
dav hlasoval, že to tedy ne! No šlamastyka doma 

udělaná kompletně! Ale bez ní bychom 
nikdy nemohli mít pocit, že když na to 
přijde, postavíme se i velmoci! Za ně-
jakou dobu se pan Mirek Topolánek 
bude zase někde zubit u radaru a říkat, 
že americký generál s ním mluvil dva-
krát déle než se svým psem. Ale snad 
na to měl myslet, když šlo o Čunka.
Je nade vše jasné, že pan Čunek, 
spoření – nespoření, by s výroky 
o opálených, bubnech a tancích mohl 
být v americké politice asi dvacet 
minut, než by takový speech dokončil. 
A byl by jeho poslední. Viz předvolební 
Hillary, která vyhodila vlastní šéfovou 
týmu jen za to, že řekla, že by Obama 
v Mississippi nevyhrál, kdyby nebyl 
tmavé pleti. Obama sám řekl, že to 
za rasistický výrok nepovažuje, ale Hil-
lary nehodlá riskovat v už tak prekérní 
situaci, a tak paní šéfovou odvolala. 
Čunka by musela zastřelit. Ale ten jí 
naštěstí kampaň nevede. Jinak zdarma 
si dovoluji poradit, že na podobnou 
zprávu ministerstva zahraničních věcí 
USA lze reagovat zhruba tak, že zřejmě 
při jejím zpracování neměli přesné 
informace a že si to při příštím osobním 
setkání např. s velvyslancem vysvětlí-
me. Asi jako to udělal americký velvy-
slanec s Čunkovou stížností Spojeným 
státům americkým.
Je to určitě snazší, než pak po pár 
dnech zase vysvětlovat lidem, aby byli 
pro radar, který si k nám chtějí dát ti, 
co mučí zajatce. (Zvažte ještě: Poláci si 
za rakety nechají zmodernizovat celou 
armádu, Slováci mají víza do USA bez 
radaru... Nějak výjimečné, ne?)
Ostatně celé to počínání, ať už volba 
prezidenta, nebo výroky o USA nadchly 
především komunisty, což je samo 
o sobě varovné. Podobně jako fakt, 
že KSČM je jedinou politickou stranou 
která nejen neztrácí u lidí preference, 
ale naopak prý získává.
Je to další kuriozita českého demo-
kratického buranství, ale i potvrzení 
vadného fenoménu „české výjimečnos-
ti” za jakoukoli cenu. Komunisté stále 
tančí a zpívají kolem svého vadného 
ideálu a pořád je dost těch, kteří 
na něm nic vadného, stejně jako na ko-
munistech tančících na hrobech obětí 
vadných pokusů uskutečnit vadný ideál 
– nevidí. Možná proto, že se jim to zdá 
výjimečné. 

SVět poDLE jaNa krauSE

Výjimečně  
výjimečné!

moc jsem se nasmál té ochotničině s výhrůžnými  
dopisy, zlomenými tužkami a předstíraným dramatem 
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udělej si věci po svém. Já s tvým rozhodnu-
tím ale nesouhlasím, jdu od toho, je to tvoje 
zodpovědnost. Vyhlásila jsem jako jasnou 
věc, že manžel je majitelem problému a mě 
se to netýká. Nikdy pak už náš rozpor neta-
hám domů. Vím, že manžel má rodinu rád, 
stará se o ni a nebudu s ním tedy doma 
zbytečně řešit pracovní konflikt a stresovat 
naše děti. 
Právě z toho potom ve vztazích často 
vznikají problémy. Je to chyba, kterou sama 
nechci dělat. Na druhou stranu očekávám 
stejné pochopení od svého muže. Velmi 
dobře ví, že si potřebuji odpočinout a odjet 
s přítelkyněmi na pár dní, kde společně 
probereme všechny naše „dámské starosti“ 
a vyčistíme si mozek. Ženská sounáležitost, 
pokud je upřímná, je velmi obohacující. Čas 
od času potřebuji podobný relax. A vím 
přitom, že můj manžel bude reagovat s po-
chopením. 

V podnikání je důležitá improvizace, 
kdo z vás dvou je schopen lépe impro-
vizovat? manžel, nebo vy?
Můj manžel je velmi flexibilní a kreativní. 
Mám pocit, že improvizace je pro něho v jis-
tém směru výzvou, přistupuje k ní typicky 
mužským způsobem – hravým, energickým, 
v podstatě nikde nevidí žádná zbytečná rizi-
ka či omezení. Větší problémy s improvizací 
mám spíše já, ale snažím se, aby na mně 
okolí nic nepoznalo.

Nikdy nemáte pocit, že vám pro něco 
podstatného chybí čas?
Denně dělám rozhodnutí, s kým se setkám, 
na jakou akci půjdu, případně jaká pozvání 
odmítnu. Spoustu pozvání odmítám, ne 
snad proto, že bych chtěla být nezdvořilá, 
ale proto, že jsou pro mě důležité jiné věci 
v daném čase. Raději strávím večer se svý-
mi dětmi, než bych šla na nějakou nedůleži-
tou recepci.

VZDěLáNí jE SVoboDa a šaNCE 
Co když nemá sice žena problémy v ko-
munikaci, ale stejně se jí nedaří vedle 
mužů prosadit. řeknete potom, že nemá 
štěstí?
Řeknu jí, že musí umět něco, co neumí 
nikdo jiný. Potom si jí lidé kolem budou vážit, 
budou si ji dokonce předcházet! Kvalifikace 
neznamená pouze to, že máte čárku za ab-
solvovanou školu v České republice. Musíte 
ve svém oboru znát největší novinky, mít 
skvělé znalosti, nepřetržitě studovat a když 
je možnost, tak i v zahraničí. Potom budete 
naprosto svobodná, s možností si vybírat, 
budete žádaná na trhu práce.

proměnily se dnes nějak mladé ženy 
v byznysu ve srovnání s vaší generací, 
která s podnikáním po revoluci začínala?
Naše doba byla spíše průkopnická, hodně 
věcí jsme si mohli nastavit sami, protože 

ještě nebyla tak ostrá konkurence. Dnes, 
pokud se mladá žena uchází o určitou 
manažerskou pozici, je konkurence, v níž 
musí obstát, daleko větší. Druhá věc je ta, 
že si myslím, že mnohdy jsou dnes dívky 
i nezdravě ovlivněné jistými články v různých 
ženských časopisech.

Co vám třeba vadí?
Například články, které radí, jak komunikovat 
se šéfem, jak manipulovat s okolím. Celé 
to ztrácí přirozenost, jistou vnitřní pohodu. 
Dívky se potom tolik snaží stylizovat do role, 

která jim je předkládána, že nakonec vůbec 
přirozené nejsou. Občas mám pocit, že je 
to musí stresovat, když kladou samy sobě 
otázku, jestli podle rady v časopise dovedou 
v životě obstát. Další problém jsou vyhublé 
krásky. Jsou v podstatě nervózní, neunesou 
většinou ani tu nejmenší psychickou zátěž. 
Vlastně se strhají dřív, než vůbec mohou 
v zaměstnání předvést, co v nich vlastně je. 
To všechno jsou faktory, které mladým dív-
kám, podle mého názoru, zrovna nesvědčí.

jste vůbec první češkou, která v roce 
1999 získala v monaku prestižní ocenění
Vedoucí podnikatelka světa. V zahrani-
čí tak významně ocenili práci ženy ze 
země, kde dlouhá léta bylo soukromé 
podnikání tabu. překvapili vás tenkrát?
Nesmírně! Je to vlastně mezinárodní 
ocenění toho, k čemu jsem ve své profesi 
postupem doby s podporou svých nejbliž-

ších došla. Je to nejspíš podobné, jako 
když sportovec na olympiádě vystoupá 
na nejvyšší, zlatý, stupínek. Spolu se mnou 
získalo titul padesát žen z celého světa. 
Prestižní londýnské královské klenotnictví 
pro nás připravilo nádherný šperk, zlatou 
jehlici s diamantem a královskou korunkou. 
Přijali nás kníže Rainier, princezna Caroli-
ne a princ Albert, všechno jsou to úžasné 
okamžiky, které se vám už asi nikdy v životě 
nepodaří zapomenout. Možná ale už v ten 
slavnostní večer v Monaku jsem začala 
přemýšlet o tom, že ke své vlastní práci 
mohu přidat ještě něco navíc, udělat něco 
i pro další ženy. Pomoci jim, připravit pro ně 
takové podmínky, aby i ony dostaly šanci 
se realizovat podle svých představ. Řekla 
jsem si, že je v mých silách udělat všechno 
pro to, abych ostatním ženám předala jistou 
inspiraci a odvahu. A udělám pro to vše, co 
je v mých silách.

Alena Štrobová

„mým životním mottem 
je, že člověk má dělat 
to, co jej uspokojí. 
šťastná žena udělá 
šťastným i své okolí.“
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Nová opatření upravují postupy týkající se 
uplatňování určitých vnitrostátních technických 
pravidel u výrobků (včetně zemědělských a ry-
bářských produktů) zákonně uváděných na trh 
v jiném členském státě, koordinují provádění 
akreditace a dozoru nad trhem, definují společný 
právní rámec pro průmyslové výrobky a stanoví 
postup pro registraci motorových vozidel pochá-
zejících z jiného členského státu. 

jednotná kontaktní místa
Zbožový balíček zavádí tzv. kontaktní místa pro 
výrobky Product Contact Points (PCP), jejichž 
posláním bude poskytovat informace jak výrob-
cům, tak i kompetentním orgánům členských 
států týkající se technických postupů aplikova-
ných na specifický druh výrobku v daném státě, 
včetně požadavků na kontrolu výrobku a infor-
mace o tom, zda je v dané zemi aplikován princip 
uznávání o shodě, dále pak o kontaktních údajích 
kontrolních a certifikačních orgánů, na které 
se lze v těchto záležitostech obracet v jiných 
členských státech a o relevantních judikátech. 
Kontaktní místa, spravovaná buď státními orgány 
nebo profesními komorami či svazy (za nejefektiv-
nější se považuje využít již stávajících kontaktních 
míst), budou povinna odpovědět do patnácti dnů 
po obdržení žádosti bez poplatku, výjimečně 
bude možné komplexní dotazy zpoplatnit. 

Důkazní břemeno přeneseno na národní 
orgán
Druhé řešení se týká důkazního břemene, neboť 
stanoví procesní požadavky, které musejí být 

dodrženy, má-li být danému výrobku zamítnut 
přístup na trh. Doposud byl výrobce povinen 
prokázat, že jeho výrobek splňuje specifické po-
žadavky stanovené jiným členským státem, nově 
bude tato povinnost uložena národním orgánům, 
které umístění výrobku na trh zamítnou. Kontrolní 
orgány z jiného členského státu mohou na vý-
robci/dovozci požadovat doplňující informace 
o technických vlastnostech výrobku včetně do-
provodné dokumentace, doba pro jejich dodání 

musí činit minimálně dvacet pracovních dní (max. 
čtyřicet, pokud se jedná o komplexní výrobek). 
Členský stát musí písemně odůvodnit technické 
a vědecké důvody zamítnutí, hospodářský sub-
jekt má pak právo zamítnutí rozporovat a předlo-
žit příslušným orgánům přesvědčivé argumenty.

označení CE
Volně obíhat mohou na vnitřním trhu výrobky 
s označením CE, které zaručuje konformitu nebo-
li splnění veškerých příslušných směrnic Spole-
čenství, čímž lze výrobek na rozdíl od zboží ze 

zemí mimo EU považovat za bezpečný. Národní 
označení však mohou být vedle značky CE nadá-
le uváděny do doby, než najde Unie společné ře-
šení. Dovozce musí na trh umísit pouze výrobek, 
který splňuje předepsané podmínky Společenství 
a musí zajistit, že výrobce zkontroloval splně-
ní těchto podmínek a zpracoval technickou 
dokumentaci o splnění označení a požadované 
dokumenty (návod v jazyku spotřebitele, o němž 
rozhoduje příslušný členský stát). Nařízení začne 
platit od 1. ledna 2010.

koordinovaný dozor nad trhem
Přestože Komise usiluje o odstraňování překážek 
trhu, je nutné vzít v úvahu, že trh je nekonečně se 
vyvíjející proces charakterizovaný příchodem no-
vých výrobků a technologií, nových forem prodeje 
(e-commerce), globalizačními aspekty, atd. O to 
hůře se provádí dozor nad trhem, který nedokáže 
zajistit dostatečnou kontrolu a nechává obíhat 
nebezpečné výrobky přicházející ze třetích zemí 
bez povšimnutí, přičemž pravomoci vnitrostátních 
orgánů jsou omezeny na vlastní území. Z tohoto 
důvodu Komise do zbožového balíčku přibalila 
akreditaci a spolupráci dozorových orgánů. 
Na unijním trhu existuje cca 1800 certifikačních 
orgánů, jejichž posláním je udělovat certifikace 
výrobků před jejich uvedením na trh. Jelikož se 
jedná o soukromoprávní subjekty, které mezi 
sebou navzájem soutěží a mohly by provádět 
nekalé praktiky, bdí nad jejich existencí členské 
státy. Ale i v tomto mají členské státy nejednotný 
přístup, proto Komise navrhla vytvořit společný 
právní rámec pro udělování certifikací. Zbožový 
balíček je tedy skutečně komplexním řešením, 
nelze však očekávat, že zruší překážky na vnitř-
ním trhu jednou provždy.

Alena Vlačihová

CEBRE – Česká podnikatelská  

reprezentace v Bruselu

Zbožový balíček zavádí 
kontaktní místa pro vý-
robky, jejichž posláním 
bude poskytovat infor-
mace výrobcům i kom-
petentním orgánům

EVropSký parLamENt 
otEVřEL CEStu 
k oDStraNěNí 
přEtrVáVajíCíCh barIér 
bráNíCíCh VoLNému pohybu 
Zboží uVNItř uNIE. SChVáLIL 
totIž Soubor opatřENí 
(tZV. ZbožoVý baLíčEk) 
týkajíCí SE VNItřNího trhu 
Zboží S CíLEm SjEDNotIt 
a VyjaSNIt StáVajíCí 
přEDpISy uNIE pro uVáDěNí 
Výrobků Na trh a upřESNIt 
použíVáNí oZNačENí CE 
Na VýrobCíCh. 

konec bariér  
na vnitřním trhu?
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budoucnost patří 
elektronické 
komunikaci

rychlost, bezpečnost a spolehlivost
Hnacím motorem jejího vývoje jsou přede-
vším neustále rostoucí nároky na její rych-
lost, bezpečnost a spolehlivost. Poslední 
a stále se rozšiřující její formou je forma 
elektronická. Ta se během několika málo 
let rozšířila ze Spojených států amerických 
do Japonska, Evropy a posléze do celého 
světa včetně Antarktidy a oběžné dráhy 
Země. Elektronická komunikace je základním 
a nezbytným předpokladem pro celkový růst 
ekonomiky, vytváří podmínky pro vznik a fun-
gování tzv. informační společnosti. Prudký 
rozvoj elektronických komunikací v Evropě 
i ve světě a nasazování nových technologií, 
které umožňují zavádění nových služeb, 
vytvářejí předpoklady pro přechod ke glo-
bální informační společnosti propojené sítí. 
Jejími základními stavebními kameny jsou 
e-business a e-government. Hospodářská 

komora České republiky podporuje využí-
vání elektronické komunikace a moderních 
informačních a komunikačních technologií 
(ICT) v podnicích, stejně jako při komunikaci 
se státní správou.

E-buSINESS
Elektronická komunikace je nezbytným a také 
nevyhnutelným předpokladem fungování které-
koliv organizace. Jde o to, jakou formu elektro-

nické komunikace zvolit pro kterou organizaci 
(firmu), aby zůstala rozvojovým prvkem a nikoliv 
zátěží. Základním stavebním kamenem komu-
nikace je připojení k síti Internet. V dnešní době 
existuje mnoho způsobů připojení, a to jednak 
v závislosti na potřebách (mobilní či fixní připo-
jení) a použitých technologiích (CDMA, WIFI, 
ADSL a další), které nabízejí různí dodavatelé. 
Někteří kombinují služby připojení s další-
mi nadstavbovými službami. Elektronickou 
komunikaci lze rozdělit do několika základních 
oblastí. Mezi nejznámější patří webové stránky 
a elektronická pošta, dále pak různé druhy ko-
munikace zaměřené na výměnu elektronických 
dokumentů (B2B, B2G, C2G …).

papírový vers. elektronický 
Zákon o elektronickém podpisu je v platnos-
ti od října 2000 a zrovnoprávňuje papírové 
formy dokumentů s elektronickými pode-

psanými elektronickým podpisem. Elek-
tronická forma dokladů, elektronický oběh 
a uchovávání dokladů s sebou přinášejí 
řadu výhod. Přesto, že zde existuje pod-
pora zákona a příslušné technologie jsou 
dostupné, je stále velké množství dokladů 
vyhotovováno a zasíláno v papírové podo-
bě. Jen v ČR je ročně vydáváno přibližně 
700 milionů faktur a téměř polovina z nich 
v papírové podobě. Pokud nebudeme brát 
v úvahu některé překonané formy záznamu 
účetních operací, pak historicky nejrozší-
řenější formou záznamů účetních operací 
je papírová. Ta je však dnes nahrazována 
formou elektronickou. Elektronická forma 
dokladu má řadu výhod, mezi které patří 
zejména rychlost zpracování, jednoduchá 
manipulace, výpočetní operace. Účetní 
doklady jsou dnes převážně zpracovávány 
na počítači, samotné účetnictví je zpracová-
váno na počítači, nicméně existuje poměrně 
velká část uživatelů, kteří stále preferují 
odesílání dokladů svým partnerům v papí-
rové podobě, archivaci účetních dokladů 
v papírové formě, atd.

ÚSPORA NáKLADů PŘI ZAVEDENí 
ELEKTRONICKéHO DOKLADU

počEt 

DokumENtů 

DENNě

úSpora  

čaSu  

(hoD.)

úSpora  

pENěZ  

(kč)

10 500 50 000

50 2500 250 000

100 5000 500 000

200 10 000 1 000 000

Vyčíslení efektů z úspory času pracovníka 
při zpracování dokladu v cyklu objednávka – 
faktura: 
předpoklady: 
• mzdové náklady pracovníka 100 Kč/hod. 
•  nominální časový fond pracovníka 200 dní/rok, 
• časová úspora 15 minut / doklad.

VYČíSLENí EFEKTů Z ÚSPORY 
PENěŽNíCH PROSTŘEDKů NA TISK, 
POŠTOVNé A SOUVISEJíCí VýDAJE:

počEt 

Doku-

mENtů 

DENNě

NákLaDy 

oDESíLa-

tELE (kč)

NákLaDy 

příjEmCE 

(kč)

CELkEm 

ročNě 

(kč)

10 100 300 80 000

50 500 1500 400 000

100 1000 3000 800 000

200 2000 6000 1 600 000

• 10 Kč na straně odesílatele*, 
• 30 Kč na straně příjemce, 
• kalkulace rovněž na 200 dní / rok. 
* Upraveno dle dokumentu Sdružení pro informační 

společnost – Normální je fakturovat elektronicky.

Výhody elektronického dokumentu
Při přechodu z papírové na elektronickou formu 
účetního dokladu získává firma celou řadu pozitiv. 
K nejpodstatnější patří:
 •  Úspora nákladů na vyhotovení dokladu – 

odpadá lidská práce nutná k vytištění dokladu, 
náklady na tisk, spotřeba papíru a obálek

•  Úspora nákladů za poštovné – náklady na ode-
slání elektronického dokumentu jsou téměř 
zanedbatelné

•  Úspora lidské práce – předpokládáme, 
že téměř sto procent firem zpracovává 
účetnictví na počítači. Vznikají tedy nákla-
dy na přepisování údajů do počítače nebo 
jinou formu převodu (např. skenování). Dále 
u elektronické výměny dokumentů odpadá-
vají náklady na porovnávání údajů v různých 
dokumentech. 

•  Zrychlení komunikace – doklad je doručen 
adresátovi téměř okamžitě, resp. v řádu 
minut. Navíc odesílatel může jednoduchým 
způsobem získat potvrzení o doručení. Auto-
matizace účetnictví – při správném nastavení 
systému pro zpracování elektronických do-
kladů proběhne spárování dokladů a případ-
ně jejich zaúčtování automaticky.

•  Zpřehlednění procesů – v případě elektro-
nicky zpracovaných dokumentů je mnohem 
snazší kontrola nad jejich zpracováním, tra-
sování pohybu a stavu dokumentu (schvalo-
vání, zaúčtování, proplacení,...). 

•  Zamezení vzniku chyb – přepisování papírových 
dokladů do počítače je úzkým místem a čas-
tým zdrojem vzniku chyb. 

•  Zkrácení doby splatnosti faktur – díky zasílání 
potvrzovacích zpráv se odesílatel v krátké době 
po odeslání dozví o přijetí nebo o případných 
chybách na vystaveném dokladu. Může proto 
pružně reagovat a podstatně tak urychlí oběh 
dokladů. 

•  Snížení nákladů na archivaci dokumentů – při 
archivaci dokumentů v elektronické podobě 
nevznikají náklady na manipulaci s doklady, 
náklady na obaly pro archivované dokumenty 
a náklady na skladovací prostory (nájemné, 
zabezpečení, pojištění, …). 

komuNIkaCE ZNamENá přEDáVáNí INFormaCí. jE 
ZákLaDNím prVkEm jakékoLIV čINNoStI týkajíCí SE VíCE 
NEž jEDNoho účaStNíka. má mNoho ForEm, NEuStáLE 
SE VyVíjí a přISpíVá tak k roZVojI jEDNotLIVýCh oborů 
LIDSké čINNoStI. 

Elektronická forma 
dokladů, elektronický 
oběh a uchovávání 
dokladů s sebou 
přinášejí řadu výhod

téma měSíCE
téma měSíCE

Elektronická komunika-
ce je nezbytným a také 
nevyhnutelným před-
pokladem fungování 
kterékoliv organizace
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téma měSíCE

•  Šetrnost k životnímu prostředí – zde je odpo-
věď na výhodnost nejednoznačná. Na jedné 
straně nedochází ke spotřebě velkého množství 
papíru a tonerů do tiskáren, na druhé straně 
jsou zde zvýšené požadavky na množství výpo-
četní techniky, která s sebou přináší řadu těžko 
recyklovatelných těžkých kovů.

•  Napojení na elektronický platební styk – výrazně 
se zjednoduší proces vystavování platebních 
příkazů, kdy se veškeré údaje pro platební 
příkaz automaticky načítají z faktury. Tím se od-
straní ruční práce a sníží možnost vzniku chyb. 
Ve svých důsledcích má používání elektronic-
kých dokumentů pozitivní odezvu ve zvýšení 
produktivity práce v administrativě společnosti, 
pružnějším přístupu k požadavkům zákazníků, 
pozitivní vliv na peněžní toky (zvýšení provozního 
kapitálu), atd. 

Nevýhody elektronického dokumentu
Přesto, že elektronická podoba dokumentů má 
řadu nesporných výhod, má i určité nevýhody:
•  Ochrana dokumentu – dokument v elektronické 

podobě je velmi snadno kopírovatelný, je tedy 
třeba ho chránit speciálními prostředky. Stejně 
snadno, jako lze dokument z elektronické po-
doby vytvořit lze jej i stejně snadno zničit – jsou 
tedy nutná opatření pro zálohování, ochranu 
a archivaci elektronických dokumentů. 

•  Zabezpečení dokumentu – dokument na své 
cestě od vystavitele k příjemci prochází sítí, 
kde je možné jeho „odpozorování“, možné 
zneužití, pozměnění informací, které doku-
ment nese, možnost pozměnění obsahu 
i autora nebo časového údaje připojeného 
k dokumentu a další rizika – je tedy nutné 
dokument na jeho cestě chránit speciálními 
prostředky. Stále nevyřešenou otázkou také 
zůstává prokazatelnost důvěryhodnosti 
elektronických dokumentů a jejich podpisů, 

elektronických značek atd. Účetní dokla-
dy nemáme jen pro aktuální potřebu, ale 
musíme je uchovávat i po jejich vystavení. 
To, že je dnes nějaký systém považován 
za bezpečný, neznamená, že tomu tak 
bude i za 10, 20, 30 let. Zatímco náklady 
na elektronickou komunikaci zvolna klesají, 
náklady na zabezpečení provozu elektronic-
ké komunikace rostou do závratných výší 
a odhad jejich skutečně potřebné výše je 
velice obtížný. 

•  Finanční náročnost zavedení – v dnešní 
době již nemůže žádná firma bez elektro-
nické komunikace v konkurenčním prostředí 
fungovat. Téměř každá společnost má ně-
jakým způsobem elektronickou komunikaci 
řešenu. Pokud nastavený systém nevyhovuje 
aktuálním potřebám, vyvstává otázka volby 
nějakého konkrétního řešení. 

Společnost, která kompletně mění systém 
elektronické komunikace, je postavena mimo 
jiné před otázku zvolení optimální varianty 
vzhledem k finanční náročnosti projektu. 
Zatímco u malých firem a tedy při relativně ma-
lém objemu zpracovávaných dokumentů mo-
hou být náklady v řádech tisíců korun, u velké 
firmy vyžaduje takový projekt už v počátku 
investici řádově v desítkách milionů korun.

E-goVErNmENt  
přINáší EFEktIVItu
před deseti lety se česká vláda v pro-
gramovém prohlášení poprvé přihlásila 
k myšlence budování e-governmentu 
jako prostředku k efektivnějšímu výkonu 
veřejné správy, přiblížení kvalitnějších 
veřejných služeb občanům a v konečném 
důsledku k omezení růstu pracovníků 
ve veřejné správě.
V českém prostředí se ICT dosud muselo 
přizpůsobovat zastaralým procesům, proto 
se až na malé výjimky nepodařilo agendy plně 
elektronizovat. E-government může být dobrým 
sluhou a s jeho pomocí lze dosáhnout nebývalé 
míry efektivity ve veřejné správě včetně snížení 
počtu úředníků a optimalizace vnitřních procesů, 
na jejichž konci je zjednodušení života občanů při 
styku s úřední mašinérií. Zavedení služeb e-go-
vernmentu je také příležitostí k zahájení hluboké 
reformy veřejné správy – především po stránce 
organizačně procesní. E-government není cílem, 
nýbrž prostředkem a nástrojem, jak dosáhnout 
efektivnější veřejné správy. 

růst počtu zaměstnanců
Při hodnocení dle růstu počtu zaměstnanců 
ve veřejné správě lze nabýt dojmu, že ICT 
a veřejná správa jsou dva odlišné světy, které si 
nerozumějí. Ve veřejné správě pracovalo v roce 
2000 175 tisíc zaměstnanců, v roce 2007 již 
293 tisíc (ovšem v roce 2006 to bylo ještě o pět 
tisíc úředníků více). Jde o 67procentní nárůst! 
Nemusí být ovšem způsoben jen nesprávným 
zavedením e-governmentu. Po vstupu do EU 
se česká byrokracie musela vypořádat s růstem 
počtu agend, které s tím souvisejí. Vedle toho je 
také nedotažená reforma veřejné správy, protože 
mnoho agend bylo svěřeno krajským úřadům. 
Přesto se tento přesun neprojevil ve snížení počtu 
úředníků na centrální úrovni. Příčin tedy může 
být více. Nepochybně však růst počtu úředníků 
vypovídá o tom, že veřejná správa není efektiv-
nější a že masivní investice do ICT v posledních 
letech nepřinesly očekávaný výsledek. Má-li růst 
počtu úředníků vypovídací hodnotu zejména 
o stavu vnitřních procesů v úřadech, složitosti 
správních agend, případně jejich nárůstu, tedy 
o prostředí v back office, pak srovnání stup-
ně úrovně a dostupnosti online služeb mezi 
jednotlivými státy vypovídá především o prostředí 
na front office a kvalitě služeb občanům. Bohužel 
ani v této věci ČR nijak nevyniká a 21. příčka jí 
zajišťuje místo na chvostu před Lucemburskem, 
Polskem, Slovenskem a Lotyšskem. Tedy státy 
(vyjma Lucemburska, které kvůli své velikosti 
může ve statistikách vykazovat anomálie), v nichž 
veřejný sektor ročně investuje do ICT na obyva-
tele mnohem méně prostředků než v ČR. Přitom 
Estonsko, které na obyvatele investuje do ICT jen 
o dvanáct procent prostředků více než ČR, se 
ve statistice dostupnosti služeb e-governmentu 
objevilo na druhém místě hned za Rakouskem. 

ZEMě EU VE VýDAJíCH NA ICT 
V ROCE 2006 (V % HDP)

VýDAJE VEŘEJNéHO SEKTORU 
NA ICT V ROCE 2006 (V % HDP)

VýDAJE VEŘEJNéHO SEKTORU 
NA ICT V ROCE 2006 (MILIARD EUR)

1. Velká Británie 23,87 

2. Francie 15,23 

3. Německo 14,63 

4. Itálie 8,11 

5. Španělsko 7,35 

6. Nizozemsko 3,84 

7. Švédsko 3,51 

8. Polsko 2,93 

9. Dánsko 2,26 

10. Belgie 2,24 

16. čr 1,10 

17. Maďarsko 0,88 

18. Slovensko 0,34 

1. Lotyšsko 9,9 

2. Estonsko 9,7 

3. - 4. Polsko 7,6 

3. - 4. čr 7,6 

5. Maďarsko 7,5 

6. Švédsko 7,3 

7. Litva 6,8 

8. Slovensko 6,7 

9. Velká Británie 6,5 

10. Nizozemsko 6,3 zdroj: Eurostat

1. Velká Británie 1,25 

2. Estonsko 1,19 

3. Švédsko 1,15 

4. Polsko 1,08 

5. Malta 1,05 

6. Dánsko 1,03 

7. Maďarsko 0,98 

8. česká republika 0,97 

9. - 11. Finsko 0,95 

9. - 11. Lotyšsko 0,95 

9. - 11. Portugalsko 0,95 

12. - 13. Francie 0,85 

12. - 13. Litva 0,85 

14. Slovinsko 0,81 

15. Slovensko 0,78 

ICt se dosud muselo 
přizpůsobovat zasta-
ralým procesům, proto 
se až na malé výjimky 
nepodařilo agendy 
plně elektronizovat

Nezanedbatelná částka
V nových členských státech EU činí výdaje 
na ICT významně větší podíl na HDP, než je 
tomu u původní evropské patnáctky. Obdob-
ně i podíl veřejných výdajů v této oblasti 
na HDP není zanedbatelný a nové členské 
státy se snaží v tomto dohnat nižší celko-
vou částku investic do ICT v absolutních 
číslech jejich větším podílem na svém HDP. 
V kontextu nižší výkonnosti české ekonomi-
ky a některých menších nákladů proti těm 
v původních evropských státech proto nelze 
považovat 1,1 miliardy eur za rok investo-
vanou do ICT českým veřejným sektorem 
za nízkou částku. Nemůže tedy obstát časté 
tvrzení, že rozvoj e-governmentu brzdí nedo-
statek finančních zdrojů. 

je třeba se poučit
Veřejná správa ČR je před obdobím, kdy z ev-
ropských operačních programů přiteče neza-
nedbatelná finanční částka, která bude určená 
jak na reformu veřejné správy, tak na rozvoj 
e-governmentu. Co do objemu prostředků 
bude disponovat obdobným rozpočtem 
na obyvatele, s nímž se dokázalo Rakousko 
dostat na špici žebříčku vyspělosti služeb 
e-governmentu. Je jen otázkou, zda česká 
byrokracie bude pokračovat v dosavadním 
trendu, za něhož jsou prostředky za informační 
a komunikační technologie utráceny neúčelně, 
nekoordinovaně a mnohdy i nesmyslně. Nebo 
se poučí od Estonska a Rakouska a nebude 
nasazovat ICT na zastaralé procesy. A ne-
svěří rozdělování evropských prostředků jen 
jednomu resortu, který by si za ně řešil v první 

řadě jen vlastní projekty, v jejichž rámci by pak 
vybudoval jen další resortní ICT impérium ne-
komunikující s okolním světem. K tomu je však 
třeba urychleně zahájit práci na procesních au-
ditech agend a institucionalizovat nadresortní 
řízení projektů e-governmentu. Jinak budeme 
za několik let, kdy evropské zdroje vyschnou, 
opět na chvostu žebříčku úrovně vyspělosti 
e-governmentu. 

Co dnes „letí“
V současné době se nejvíce v rámci e-go-
vernmentu rozvíjejí aktivity konceptu eGON 
a aktivity v oblasti elektronických podání 
a elektronického podpisu.

Elektronická podání
Ačkoliv již může daňový poplatník podat daňo-
vé přiznání po internetu, či na Czech Pointech 
požádat o výpis z obchodního rejstříku, v řadě 
dalších případů musí navštívit úřad a podstou-
pit zdlouhavou byrokratickou proceduru a vše 
vyjednat osobně. 
Prozatím lze elektronicky komunikovat s těmito 
orgány státní správy:
• Česká správa sociálního zabezpečení, 
• Ministerstvo dopravy, 
• Ministerstvo financí - daňová správa, 
• Krajský úřad Středočeského kraje, 
• Generální ředitelství cel, 
• Ministerstvo životního prostředí. 

POČET ELEKTRONICKýCH 
PODáNí PROSTŘEDNICTVíM EPO

rok 2004 2005 2006
2007  

(k 31.7.)

Počet 
podání 

15 391 40 469 91 408 90 006

Zdroj: ČDS

egoN SE SkLáDá Z NěkoLIka  
ZákLaDNíCh čáStí …
01 CZECh poINt
je asistovaným místem výkonu veřejné správy, 
kde každý člověk může získat všechny 
informace o údajích, které o něm vede stát 
v centrálních registrech, kde bude moci učinit 
jakékoliv podání ke státu. Na těchto kontakt-
ních místech veřejné správy mohou občané 
požádat o výpis z katastru nemovitostí nebo 
výpis z obchodního a živnostenského rejstříku 
či rejstříku trestů. 
Novelou živnostenského zákona bude dále 
pravděpodobně umožněno na tomto místě 
učinit i podání vůči živnostenskému úřadu, 
tedy založit firmu.

02 komunikační infrastruktura veřejné 
správy
KIVS neboli jednotná komunikační infrastruk-
tura pro elektronické úřadování je základem 
fungování e-governmentu. Je bezpečným 
místem propojení mezi veřejností a veřejnou 
správou přes CZECH POINT. Zabezpečuje 
také propojení sítí a systémů do společného 
prostředí. KIVS znamená i efektivnější přístup 
k informacím, ale jen pro ty, kteří k tomu mají 
oprávnění.

03 e-government act
Cílem zákona o e-governmentu je vytvoře-
ní optimálních podmínek pro elektronickou 
komunikaci mezi občany a úřady, mezi úřady 
navzájem, včetně sledování toho, jak se věci 
vyvíjejí uvnitř úřadů. Vše bude probíhat se 
zachováním bezpečné elektronické identity 
občanů a důkladné ochrany osobních údajů. 
Smyslem je poskytnutí komplexního řešení 

pro komunikaci s or-
gány veřejné správy 
s využitím elektronic-
kého podpisu si musí 
občan pořídit tzv. kva-
lifikovaný certifikát

téma měSíCE
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tImE maNagEmENt

Dotáhněte to 
do konce!

V posledním díle našeho seriálu o technikách 
time-managementu si řekneme něco o největ-
ším hitu poslední doby. Kniha Getting Things 
Done z roku 2001 vyvolala obrovský zájem 
a vyšla ve 23 jazycích. 

jako lavina
Nejprve vzbudila rozruch v komunitě počítačo-
vých „geeků“ – programátorů a podivínů osl-
něných moderními technologiemi. Od nich se 
pak jako lavina rozšířila k freelancerům (neboli 
pracovníkům „na volné noze“) v nejrůznějších 
oborech. Ale popularita metody rychle pronikla 
i do velkých podniků. 
Název time-managementové metody GTD je 
zkratkou z anglického „Getting things done“, 
což bychom mohli volně přeložit jako „Do-
tahujte věci do konce“. Já se ale přidržím 
anglického termínu, protože je to za prvé celo-
světově rozšířený název, a navíc se také jedná 
o registrovanou ochrannou známku patřící The 
David Allen Company.
V čem je tedy GTD tak revoluční a v čem 
spočívá? Je to organizovaný a disciplinovaný 
proces, pomocí kterého si uspořádáte všech-
no, čím vás bombarduje vaše okolí – úkoly, ná-
pady a myšlenky, témata ke zpracování, cíle, 
informace, blikající kontrolka nádrže, prasklá 
žárovka. Prostě všechno, co nutí náš mozek 
k činnosti. Všechny tyto věci, označované Al-
lenem jako „stuff“, nemají žádné pevné místo, 
víceméně se na ně nedá připravit, najednou 
jsou zde a musíte je vyřešit.

jak na to? 
Vše, na co musíte či chcete myslet, vhoďte 
do nějaké krabice. V GTD se jí říká inbox. 
Inboxů můžete mít víc, vůbec nemusí vypadat 

jako skutečné krabice a nemusí být ani moc 
in. Může jít o zápisník, PDA, textový soubor, 
hlasový záznamník apod. Některé inboxy jsou 
jimi tak nějak od přírody a nic do nich nemu-
síte házet, protože to tam padá samo – třeba 
složka došlé pošty e-mailového klienta.
Položky mohou být samostatné nebo součástí 
nějakého projektu (tzn. je to více na sebe 
navazujících činností – kroků). Projektem se 

v GTD rozumí jakákoli položka, jejíž vyřešení 
se skládá z více než jedné činnosti. Toto dělení 
je velmi praktické kvůli oddělení jednodu-
chých činností od náročnějších činností, které 
potřebujeme připomínat, než budou úplně 
dokončené (těch bude také významný počet 
a navíc obvykle generují obrovské množství 
jednoduchých činností).
Než začnete pracovat a myslet stylem GTD, 
vezměte všechny jednotlivé položky ze všech 
inboxů, projděte je a s každou proveďte jeden 
z následujících úkonů:
•  Pokud položka vyžaduje práci, která zabere 

méně než dvě minuty, udělejte ji. Toto pravidlo 
vychází z předpokladu, že zpracování položky 
později by vám pravděpodobně zabralo cel-
kově více času než právě tyto 2 minuty. 

•  Pokud položka vyžaduje práci, kterou může 
udělat někdo jiný, přehoďte ji na něj.

•  Položky nevyžadující práci buď strčte do va-
šeho soukromého archivu, nebo je prostě 
zahoďte.

•  Ostatní položky vyžadující nějakou práci 
roztřiďte podle kontextu, což jsou okolnosti, 
při kterých je možné se danou položkou 
zabývat. Kontextem může být napří-
klad telefonní hovor, email, psaní článku, 
práce doma, u počítače nebo třeba jméno 
konkrétního člověka. Když procházím své 
projekty, mohu využít dvě cesty – buď 
se věnuji konkrétnímu projektu a plním 
postupně všechny úkoly, které se tohoto 
projektu týkají, nebo mám náladu, kdy chci 
psát a všechny své projekty procházím 
podle kontextu – tudíž vidím všechny úkoly, 
které mají přiřazený kontext „napsat článek“ 
nezávisle na tom, jakého projektu se týkají.

Nikdy nic nevracet!
Při zpracovávání inboxu platí – všechny 
položky se zpracovávají postupně shora dolů, 
jedna za druhou bez přeskakování, a nikdy nic 
nevracíme zpět do inboxu.
Základní otázkou při zpracovávání inboxu je: 
„Jaký je další krok?“ Dalším krokem označuje 
GTD nejbližší činnost, nutnou k vyřešení nebo 
odstartování práce na dané položce. Když 
máme například v inboxu „Doplň rezervní 
pneumatiku do auta“, typickým dalším krokem 
bude „Zjisti rozměry pneumatiky“ a „Zavolej 
do servisu a zjisti jestli mají požadované pneu-
matiky“ apod.
No a pokud máme takto roztříděné položky, 
nezbývá nám, než se do nich pustit. 

Ing. Jakub Rainisch

při zpracovávání 
inboxu se všechny 
položky zpracovávají 
postupně shora dolů, 
jedna za druhou, bez 
přeskakování

tImE-maNagEmENtoVá mEtoDa ZaLožENá 
Na prINCIpu „okamžIté čINNoStI“ poCháZí 
Z DíLNy amErICkého koučE DaVIDa aLLENa. 
prINCIp gtD jE Na prVNí pohLED VELmI 
jEDNoDuChý a SamoZřEjmý. hLaVNí hESLo: „you 
gEt thINgS oFF your mIND by makINg progrESS 
oN thEm.“ ZNamENá „míSto toho, abyStE SI 
bLokoVaLI mySL pamatoVáNím úkoLů, pLNě SE 
koNCENtrujtE Na jEjICh pLNěNí“.
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pro všechny agendy, které jsou vykonávány 
orgány veřejné moci. Elektronická komunikace 
člověk – úřad není povinná! Každý má možnost 
komunikovat s úřady takovou formou, jaká mu 
vyhovuje. Uvnitř úřadů a mezi úřady navzájem 
se však bude komunikovat pouze elektronicky. 

03/a papír už na úřadování není  
nejlepší – eDokument.
Listinné a elektronické podoby dokumentů 
budou zrovnoprávněny. Autorizované konverze 
písemností z listinné do elektronické podoby 
a zpět budou provádět notáři, krajské a obecní 
úřady s využitím elektronického podpisu. Pře-
vedeným písemnostem budou přiznány stejné 
právní účinky, jaké měly ty, které byly převáděny. 

03/b bezpečnější ochrana osobních  
údajů – eIdentita 
Elektronická identita nabízí výrazné zvýšení 
ochrany soukromí a funkční ochranu osobních 
údajů veřejnosti při styku s úřadem. Úředník již 
nebude mít oprávnění nahlížet do agend a úda-
jů, které nesouvisejí přímo s výkonem činnosti, 
ke které je zmocněn. Zvýší se transparentnost 
správního rozhodování a sníží se možnost 
zneužití dat. Rodná čísla se vyčerpají do roku 
2053. Je připraven bezvýznamový identifikátor 
fyzických osob, který bude unikátní a nikdy se 
nevyčerpá. Nově koncipovaná elektronická 
identita navíc zcela znemožňuje její zneužití. 
Umožňuje také identifikaci na dálku, elektronic-
ky, což nyní nelze.

03/C Elektronické spisy – elektronické 
schránky.
Úřady musejí mít povinnost komunikovat mezi 
sebou elektronicky. Navíc budou pod trvalou 
kontrolou. Zřídí se elektronické datové schránky 
nejen pro úřady, ale i pro firmy, kam jim budou 
úřady doručovat rozhodnutí, výzvy a podněty. 
Takovou bezpečnou schránku si bude moci 
zřídit každý.

04 Základní registry veřejné správy
Pamětí e-governmentu jsou základní 
registry veřejné správy. V nich budou 
bezpečně uchována data nás všech. Data 
budou i mezi registry sdílena bezpečným 
a řízeným přístupem. Tím se pro všechny 
žadatele proces, na rozdíl od současnosti, 
velmi zjednodušuje.

Elektronický podpis 
Pro komunikaci s orgány veřejné správy 
s využitím elektronického podpisu si musí 
občan pořídit tzv. kvalifikovaný certifikát. (Další 
skupinou certifikátů jsou tzv. komerční certifiká-
ty vhodné pro běžné užití (např. v obchodním 
styku, komunikaci s bankami, pro šifrování 
a autentizaci, atd.) 
Dnes jsou v ČR akreditovány tři subjekty 
(poskytovatelé certifikačních služeb), které jsou 
oprávněny tyto kvalifikované certifikáty vydávat: 
1.  První certifikační autorita, a. s. http://www.

ica.cz/home_cs/
2.  Česká pošta, s. p. http://qca.postsignum.cz/

uvod.php 
3.  eIdentity a. s. https://www.eidentity.cz/app

obsah kvalifikovaného certifikátu:
•  v případě nepodnikající fyzické osoby 

– jméno podepisující osoby a její rodné 
číslo,

•  v případě OSVČ – jméno podepisující 
osoby, IČ, 

•  v případě zaměstnance (zástupce) práv-
nické osoby – jméno, jeho funkci v orga-
nizaci, název a IČ organizace, za kterou 
podepisující osoba jedná. 

Doba získání certifikátu 
Po doručení objednávky (žádosti) na kontaktní 
pracoviště poskytovatele je kvalifikovaný certifi-
kát vystavován na počkání. Podrobné informa-
ce jsou na webových stránkách akreditovaných 
poskytovatelů. 

Na jak dlouho? 
Kvalifikovaný certifikát se vydává na dobu 12 
měsíců, poté se musí u poskytovatele obnovit, 
nebo vystavit nový. 

CENíK KVALIFIKOVANýCH 
CERTIFIKáTů DLE JEDNOTLIVýCH 
POSKYTOVATELů (V KČ BEZ DPH)

první certifikační 
autorita, a. s. 

632,- (Standard) 

1452,- (Comfort) * 

česká pošta, s. p. 160,- 

eIdentity, a. s. 590,- 

* v ceně je zahrnuta i čipová karta a ovládací SW

Náklady na pořízení speciálního zařízení pro 
bezpečné uchování dat pro vytváření elektro-
nického podpisu se pohybují v rozmezí cca 800 
– 3000 Kč. 

právní omezení 
Ve většině případů má elektronický podpis 
stejnou právní platnost jako vlastnoruční. 
Někdy ovšem zákon k platnosti právního 
úkonu požaduje úřední ověření podpisu. 
V takovém případě nelze vlastnoruční pod-
pis nahradit podpisem elektronickým. 

zdroj.www.komora.cz

1. Rakousko 

2. Estonsko 

3. Malta 

4. Švédsko 

5. Velká Británie 

6. Francie 

7. Slovinsko 

8. Dánsko 

9. Finsko 

10. Portugalsko 

15. Maďarsko 

16. Německo 

17. Belgie 

18. Litva 

19. Kypr 

20. Řecko 

21. česká republika 

22. Lucembursko 

V nových členských 
státech Eu činí výdaje 
na ICt významně 
větší podíl na hDp, 
než je tomu u původní 
evropské patnáctky

ZEMě DLE DOSTUPNOSTI 
ON-LINOVýCH SLUŽEB 
E-GOVERNMENTU V R 2006

téma měSíCE

1. Dánsko 420 

2. Velká Británie 392 

3. Švédsko 391 

4. Lucembursko 310 

5. Finsko 300 

6. Irsko 275 

7. Francie 242 

8. Nizozemsko 236 

9. Belgie 214 

10. Rakousko 205 

18. čr 107 

19. Řecko 106 

20. Kypr 99 

21. Maďarsko 88 

22. Polsko 77 

23. Lotyšsko 67 

24. Slovensko 64 

25. Litva 59 

VýDAJE VEŘEJNéHO SEKTORU 
NA ICT NA OBYVATELE V R. 2006 
(V EURECH)
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SLaVNá traDICE
SLaVNá traDICE

votní dílo v soutěži Česká hlava. V té době už 
ovšem úspěšně fungovala Delongova stejno-
jmenná firma Delong Instruments. Na začátku 
devadesátých let TESLA Brno ztratila tradiční 
trhy. Profesor Delong sebral ve svých bezmála 
sedmdesáti letech své nejlepší studenty a na-
bídl jim, zda by se s ním pustili do podnikání. 
Po obtížných začátcích se firma pod vedením 
legendy české vědy prosadila a dnes přístroje 
značky Delong Instruments pracují v laborato-
řích po celém světě.

povstali z tESLy
Problematické začátky devadesátých let 
v TESLE Brno daly vedle Delong Instruments 
vzniknout ještě dalším dvěma firmám zabývají-
cím se elektronovou mikroskopií. Část původ-
ních vývojářů brněnského podniku se rozhodla 
založit vlastní novou společnost. Podařilo se 
jim sehnat investory, kteří se nebáli do po-
měrně riskantního podniku věnovat miliony 
korun nutné na pořízení potřebného vybavení 
a na financování výzkumu a vývoje. Vznikla tak 
společnost Delmi.
Delmi se hned v začátcích podnikání podařilo 
najít silného partnera ve společnosti Philips. 
Později dokonce vyráběla výhradně pro Philips 
jeden z typů elektronových mikroskopů. V roce 
1996 Philips českou Delmi odkoupil a rok 

nato ji spojil s americkou FEI. Tím vznikl jeden 
z největších výrobců elektronových mikrosko-
pů na světě. V Brně je vývojové centrum celé 
skupiny.
Poslední z trojice nových společností vzniklých 
z brněnské TESLY je TESCAN. Ta se původně 
zaměřila na opravy a vylepšování starých mi-
kroskopů. Kromě toho vyráběla i jiná zařízení, 
která ovšem neměla s elektronovými mikro-
skopy nic společného. TESCAN postupně 
sbíral prostředky na výzkum a vývoj a v roce 
1996 sestavil svůj první původní elektronový 
mikroskop. Firma se na rozdíl od svých brněn-
ských konkurentů zaměřila pouze na jeden typ 
mikroskopů – řádkovací elektronový mikro-
skop. Ty TESCAN dovede postavit přesně 
podle přání zákazníka a patří v jejich produkci 
mezi světovou špičku.

přípaD Druhý: 
paSIVNí raDIoLokátory
Systémy pro pasivní radiolokaci se u nás 
začaly vyvíjet už v padesátých letech. Začalo 
to zařízením s poetickým názvem Kopáč. V se-
dmdesátých letech přišla Ramona, v průběhu 
osmdesátých let pak Tamara, na kterou navá-
zalo zatím poslední evoluční stadium pasivního 
radaru Věra. Vyráběly se v TESLE Pardubice 
a o jejich schopnostech se tradují divoké mýty. 

Tím zatím posledním nikdy nepotvrzeným je, že 
se v roce 1999 během války v Jugoslávii poda-
řilo Miloševičově armádě díky Tamaře sestřelit 
americký neviditelný letoun F-117. Faktem 
nicméně je, že v Pardubicích vyrobili pro země 
Varšavské smlouvy kolem šedesáti pasivních 
radiolokátorů.
TESLU Pardubice potkal obdobně smutný 
osud, jako většinu firem pod touto značkou. 
Ztráta trhů a pak několik kol nepovedených 
privatizací znamenaly, že se podnik dostal 
do existenčních potíží. Už v polovině devade-
sátých let ovšem část zaměstnanců TESLY 
pochopila, že situace jejich mateřského 
podniku není dobrá a rozhodli se založit vlastní 
společnost. Vznikla tak firma ERA, která zpo-
čátku vyvíjela menší a výkonnější verzi Tamary 
pod označením Věra.

Nová éra
Vývoji Věry silně pomohly armádní peníze 
a vlastně všichni experti na obrannou politiku se 
shodují, že Věra je jediná a poslední vojenská 
technologická perla vyvinutá čistě v České 
republice. Díky svým jedinečným schopnostem 
zaměřit cíl s nevídanou přesností také patří 
k nejstřeženějším vojenským tajemstvím České 
republiky. Proto také nejde příliš na odbyt.
A proto se také ERA zaměřila především 
na civilní techniku pro vybavení letišť. Tady 
patří pardubická firma k nejsilnějším na světě. 
Už její nevlastní předchůdce TESLA Pardubice 
vybavila svými radary prakticky všechna letiště 
v bývalém Sovětském svazu. EŘE se podařilo 
cílové trhy podstatně rozšířit směrem na západ 
a ve své třídě dnes v mnoha ohledech nemá 
tato původem česká firma konkurenci.
ERA patřila spolu s firmami Rannoch a Sensis 
k průkopníkům nových technologií v zabez-
pečení letišť. Na konci roku 2006 ERU koupil 
americký Rannoch. Byla to trochu paradoxní 
koupě, protože výrazně menší americká firma 
převzala za vypůjčené peníze kontrolu nad 
aktuálním lídrem na trhu. O úctě Rannochu 
k EŘE svědčí to, že nedlouho po převzetí 
původní značka Ranoch zanikla a firma si 
nechala jméno českého podniku. Po pardu-
bických výrobcích je každopádně ohromná 
poptávka, kterou v její civilní části především 
nesvazují žádná vojenská omezení. Mimocho-
dem, perličkou je, že zatímco ERA může svým 
způsobem bezstarostně prodávat hardware 
k Věře, veškerý software, který teprve dovoluje 
přesně zaměřit sledované cíle a je tím pádem 
na radiolokátoru tím nejcennějším, má přísně 
pod kontrolou armáda.

kreativní kopie
Československo mělo ve výrobě elektroniky 
před rokem 1989 vůbec velmi zvláštní posta-
vení. V mnoha oborech technologicky táhlo 
celý východní blok, leckde ovšem zaostávalo 
za svou západní konkurencí. V čele stály 

prorazili  
s českým 
nápadem

čEšI patří k NEjVětším INoVátorům SVěta. potVrZujE to 
NEjEN obLIba přEmka poDLahy jako jEDNé Z NEjVětšíCh 
čESkýCh CELEbrIt, aLE přEDEVším SE čEšI mohou 
poChLubIt řaDou průLomoVýCh VyNáLEZů a NápaDů. 
přItom V poDNIkáNí SI aLE moC NEVěří. CELé DVě třEtINy 
čEChů SI mySLí, žE Na to NEmají. řaDa LIDí to oVšEm 
ZkuSILa – a uSpěLa.

Česká republika a Československo má za se-
bou ohromnou technologickou historii plnou 
průlomových nápadů. Měkké kontaktní čočky, 
polarografie, elektronové mikroskopy, pasivní 
radary, elektronika a nejnověji i účinné medika-
menty proti HIV/AIDS nebo průmyslová výroba 
nanovláken. Cesta ke slávě řady jedinečných 
původních českých nápadů přitom často byla 
až zbytečně klikatá.

přípaD prVNí: 
ELEktroNoVé mIkroSkopy
Píše se rok 1949 a v Brně začíná fungovat 
první československý elektronový mikroskop. 
Studenti profesora Bláhy Armin Delong, V. 
Drahoš a L. Zobač tehdy sestavili zcela původní 
technologií přístroj, který se do té doby podařilo 
zprovoznit dohromady ve třech zemích světa. 

Československo bylo teprve čtvrtou. Navíc 
brněnské zařízení muselo vzniknout výhradně 
z domácích zdrojů. O to byl úspěch silnější.

Naneštěstí pro profesora Delonga a jeho lidi 
už v Československu vládl lid. Delong dostal 
za naprosto unikátní technologii odměnu 

ve výši dvaceti tisíc korun. Na tehdejší dobu 
jistě velké peníze, zcela srovnatelné s odmě-
nami pro nejlepší horníky nových ostravských 
dolů. Do výroby jeho mikroskopů se pustila 
TESLA Brno.
Delongovi se v TESLE Brno podařilo najít ře-
ditele, který se do produkce mikroskopů od-
vážně pustil, i když to neměl v centrálně při-
praveném plánu výroby. Zanedlouho TESLA 
za mikroskop získala zlatou medaili na Svě-
tové výstavě v Bruselu. Pro trojici vynálezců 
navrhla odměnu dvou tisíc korun za každý 
prodaný kus. Mikroskopů se nakonec prodalo 
1200. Z Delonga a jeho kolegů tak měli být 
milionáři už na začátku šedesátých let. A to 
bylo politicky neslušné. První oficiální odměnu 
tak profesor Delong získal od České republiky 
až v roce 2005 spolu s oceněním za celoži-

část původních 
vývojářů brněnského 
podniku se rozhodla 
založit vlastní novou 
společnost



str. 28 str. 29duben 08

Fo
to

: S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

především Tesla Rožnov a pražská ČKD Polo-
vodiče. První integrované obvody se v Česku 
vyráběly už v roce 1967, historie výroby polo-
vodičů sahá až do padesátých let.
Zaostalost českých firem ovšem v žádném 
případě nebyla daná malými schopnostmi čes-
kých odborníků. Za problémy mohla v prvé řadě 
nedostupnost čerstvých informací a dodavatelů 
moderních technologií a součástek. To na dru-
hou stranu vedlo k tomu, že se v Čechách po-
dařilo na základě kusých informací o aktuálních 
technologiích vyvinout výrobky přinejmenším 
ekvivalentní, občas i lepší než originály.
Ať už byla kvalita jakákoli, faktem je, že to té-
měř nikdy nebylo prosté kopírování, kterým se 
v posledních letech proslavila Čína. Vzhledem 
k tomu, že v Československu nebylo možné 
sehnat původní technologie, bylo vždy nutné 
přijít s originálním řešením byť už třeba jednou 
vyřešeného problému. České diody v sedmde-
sátých letech odebíraly japonské firmy.
Právě to, že v Československu pokračoval 
vlastní výzkum a vývoj, i když ochromený 
přetrhanými kontakty do západních zemí, zna-
menalo, že se po všeobecném útlumu začátku 
devadesátých let stala Česká republika vyhle-
dávaným místem pro investice do nejmoder-
nějších technologií. Vznikla tak i řada úspěš-
ných ryze českých firem. Mimochodem, i když 

na nich najdete logo zahraniční firmy, například 
integrované obvody v Xboxu nebo v Playstati-
onu, jsou vyrobené v České republice.

přípaD třEtí: NaNoVLákNa
České firmy patří v mnoha oborech mezi 
nejúspěšnější. Jen málokdy se ale stane, aby 
v Česku vyrostl podnik naprosto jedinečný 
s nedostižným postavením na trhu. Takovou 
společností je liberecká firma Elmarco. Jako 
jediná na světě nabízí technologii, která umož-
ňuje průmyslově ve velkém vyrábět nanovlákna, 
materiál, který čeká ohromná budoucnost.
Elmarco vzniklo v roce 2000 a firma původně 
vyráběla součástky pro polovodičový průmysl. 
Podniku se dařilo a firma začala sponzorovat 
i volejbalový tým Technické univerzity Liberec. 
Díky sponzoringu se Ladislav Mareš, majitel 
Elmarca, v roce 2004 seznámil s profesorem 
Oldřichem Jirsákem, který stál za objevením 
technologie umožňující nanovlákna vyrábět 
ve velkém. Ze spolupráce mezi libereckou 
univerzitou a Elmarcem vznikl stroj Nano-
spider. Samotnou výrobu nanovláken zvládla 
s větším či menším úspěchem asi desítka 
různých jiných technologií. Pouze ta liberecká 
to ale umí v množství potřebném pro průmys-

lovou výrobu. Zatímco v Liberci se vyrobený 
materiál počítá na kilometry, jeho nejúspěšnější 
konkurenti porážejí hranice maximálně desítek 
metrů. V současné době firma staví objekt 
za tři čtvrtě miliardy korun. Na 36 tisících met-
rech čtverečních vzniká středisko pro výzkum 
a vývoj i pro výrobu jak samotných nanovlá-
ken, tak přístrojů, které je produkují.

Výhody, které nejsou vidět
Možných uplatnění je celá řada. Od filtrace 
výfukových plynů automobilů, přes čištění vody, 
po výrobu zdravotnických roušek. Nanovlákna 
jsou nedocenitelná i pro vojenské uniformy, 
ve stavebnictví zlepšují vlastnosti omítek, v lékař-
ství pomáhají lépe zastavovat krvácení. Roušky 
s materiálem NANOSPIDER AntimicrobeWeb 
dovedou podle nezávislých testů zachytit 99,9 % 
bakterií i virů. Elmarco za tuto tkaninu ostatně 
v polovině minulého roku získalo prestižní ocenění 
zaštiťované americkou NASA Nano 50TM.
Právě ve Spojených státech také začala 
vloni fungovat první liberecká výrobní linka 
na výrobu nanovláken nasazená v ostrém 
průmyslovém provozu. Zákazníkem byl podnik 
vyrábějící filtry pro dieselové motory. Během 
osmihodinové směny přístroj vyrobí bezmála 
10 kilometrů nanotextilie v šířce 1,5 metru. 
To je hodnota srovnatelná s výkonem strojů 

na tradiční netkané textilie. O ohromném 
potenciálu českého vynálezu svědčí i to, že se 
libereckým technikům podařilo během tří čtvr-
tin roku, které dělily podpis smlouvy a spuštění 
stroje, optimalizovat zařízení tak, že vyrobí 
dvojnásobek materiálu oproti objemu, který 
Elmarco garantovalo při podpisu smlouvy.
Aplikacemi nanotechnologií se v České repub-
lice zabývá například firma NanoTrade. Stojí 
kupříkladu za technologií nanosilver, což jsou 
vlastně miniaturní částečky stříbra přidávané 
do textilií. První využití našla v ponožkách. 
Jako extrémní příklad slouží expedice na Ki-
limandžáro, jejíž jedna členka se na měsíční 
výpravu vybavila dvěma páry ponožek nanosil-
ver. Podle jejích vlastních slov měly celou dobu 
bez praní spolehlivě sloužit. Stříbro v nich 
obsažené je vynikající desinfekce, takže se 
v ponožkách nemůžou množit bakterie. Právě 
jejich kolonie občas bývají cítít na dálku.
Kromě ponožek ovšem český NanoTrade 
využívá nanotechnologie i pro aditiva do naf-
tových motorů nebo jejich pomocí dovede 
dokonale odvádět vodu z automobilových 
skel, takže přidělává vrásky výrobcům stěračů. 
NanoTrade také nedávno v České republice 
nainstaloval první speciální komoru, která 

umožňuje nanášet nanočástice automaticky 
a rychle na členité plochy. Dosud se to muselo 
dělat ručně.

přípaD čtVrtý: hoLogramy
V osmdesátých letech probíhal v Českosloven-
ské akademii věd vedle mnoha dalších studií 
i výzkum holografie a příslušných technologií. Mi-
mochodem, vedl jej opět profesor Armin Delong. 
Po roce 1989 se systém financování výzkumu 
holografie zhroutil, protože speciálně tahle část 
práce Akademie věd byla určená pro země 
východního bloku. V roce 1994 se tak jeden 
z předních výzkumníků v tomto oboru Tomáš 
Těthal rozhodl Akademii opustit a spolu s dalšími 
čtyřmi kolegy založil Českou holografickou.
Firma měla znalosti, měla i konkrétní plány. 
Bankám se ale zdála až příliš odvážná i na prv-
ní polovinu devadesátých let. Holografií se v té 
době ve světě už několik firem naplno věnova-
lo, cílem České holografické bylo svoje rivaly 
technologicky předstihnout. Začínala s mini-
málním kapitálem ale s ohromným nadšením. 
Dnes má obrat v řádu stovek milionů a pro 
zajímavost – v nedávné anketě 100 nej České 
republiky se firma umístila v první desítce vedle 
Karlova mostu, Járy Cimrmana nebo Semtexu.
Na konci devadesátých let měla firma špičko-
vou technologii, chyběly jí ovšem zkušenosti ze 
světových trhů. Firmě se podařilo oslovit několik 
bývalých manažerů z holografické divize firmy 
De La Rue, která tehdy vyráběla nejvíc holo-
gramů na světě. Jejich znalosti a mezinárodní 
kontakty spolu s původní českou technologií 
přispěly k rychlé expanzi firmy ve světě. Mezi 
zákazníky patří například Siemens, Nokia, Ško-
da, Warner Bros., české hologramy chrání před 
paděláním řidičské průkazy v Kuvajtu, Spoje-
ných arabských emirátech, najdete je i na ciga-
retách v Bangladéši nebo na doutnících z Kuby.

Nanoholo
Hlavní část produkce dnešního Optaglia tvoří 
elektronová litografie, která dovede tisknout 
hologramy s ohromujícím rozlišením. Díky tomu 
je výsledek prakticky nepadělatelný. Právě tato 

technologie je výsledkem původního českého 
výzkumu. Kromě toho umí Optaglio připravit 
hologramy i tradiční metodou laserem, vyrábí 
holografické fólie, do kterých se laminují napří-
klad různé doklady, a další výrobky.
Nejmladší technologií Optaglia jsou kovové mi-
krotečky OVDot, což jsou miniaturní tečky ne 
nepodobné těm známým ze špionážních filmů 
padesátých let. Rozdíl je v tom, že Optaglio je 
umí vyrobit už od velikosti 100 x 100 mikronů. 
Tedy opravdu velmi malé. Vejde se na ně na-
příklad identifikační číslo nebo jiný nezaměni-
telný prvek. V praxi se používají například jako 
transparentní lak na jednotlivé části automobi-
lů, který pak lze dokonale identifikovat. Dají se 
využít při výrobě papíru, laminátů na doklady 
a všude, kde je potřeba zajistit neviditelnou 
ochranu proti padělání. V současnosti v Opta-
gliu pracují na technologii pro tištěnou elektro-
niku, jako je například elektronický papír nebo 
tisk čipů umožňujících bezkontaktní identifikaci 
zboží třeba v supermarketech.

přípaDy DaLší
Abyste prorazili, nemusíte ovšem nezbytně nut-
ně hledat ultramoderní technologie. Důkazem 
je například jihočeská firma Asan. Ta vyrábí stej-
nojmenné stelivo pro domácí zvířata. Na jeho 
produkci spotřebovává odpadní produkty z vý-
roby hygienických potřeb jako jsou plenky nebo 
dámské vložky. Kilogram materiálu do sebe 
nasaje tři kilogramy tekutiny. Stelivo je naprosto 

ekologické a při jeho produkci nevzniká vlastně 
žádný odpad, protože samo vzniká z materiá-
lu, který se dříve pálil. Kvůli rostoucí poptávce 
mohl Asan nedávno výrazně zvýšit produkci 
a dnes vyrábí kolem tuny materiálu za hodinu.
Možná ještě hezčím příkladem je Libor Moudrý 
a jeho Papírna Moudrý v Židlochovicích. Má 
dominantní postavení na evropském trhu 
s mucholapkami. Na začátku devadesátých let 
odkoupil technologii na výrobu od původních 
majitelů, kteří dostali krachující podnik v resti-
tuci. Výrobu inovoval, ve spolupráci s ento-
mologickou laboratoří vymyslel speciální muší 
atraktant a na mucholapky nanáší lepidlo, které 
nevyschne pět let. Výroba mucholapek dnes 
zaměstnává sto lidí a židlochovický závod patří 
mezi největší producenty v oboru.

Výdaje na výzkum rostou
Výdaje České republiky na vědu a výzkum jsou 
stále pod průměrem Evropské unie. Situace se 
ale rapidně mění k lepšímu. Poslední komplex-
ní údaje existují k roku 2006. Jenom v tomto 
roce zvýšily domácí podniky, alespoň ty se 
zahraniční účastí, svoje investice do výzkumu 
a vývoje o 38 procent. Ve srovnání s dalšími 
zeměmi EU je pětinásobně vyšší růst.
Největší část peněz investovaly do výzkumu 
firmy působící v automobilovém průmyslu 
a ve farmaceutické a chemické výrobě. Celkem 
se v České republice za vědu a výzkum v roce 
2006 včetně zdrojů z neziskového sektoru a ze 
zahraničí utratilo 49,9 miliard korun. Oproti roku 
2005 je to nárůst o bezmála dvacet procent.
V celkové statistice to znamená, že je Česká 
republika druhou zemí světa, ve které nejrychleji 
rostou investice do vědy a výzkumu. Větší nárůst 
výdajů na vědu měla ze zemí sledovaných Eu-
rostatem pouze Čína. Celkem vědě patřilo 1,55 
procenta českého HDP. Průměr evropské sedm-
advacítky je ovšem stále vyšší – 1,84 procent.
Zásadní roli výzkumu pro budoucnost české 
ekonomiky si uvědomuje i vláda. Kromě nad-
šených slov se dokonce na začátku letošního 
roku začalo skutečně pracovat na zásadní 
reformě státní podpory vědě. Pod označe-
ním VIVAT se skrývá iniciativa, která by měla 
současný systém zpružnit, zpřehlednit a pře-
devším zefektivnit. Výsledky snad na sebe 
nenechají dlouho čekat.

Jiří Sochor

první integrované obvody se u nás vyráběly už 
v roce 1967, historie však sahá až do 50. let

SLaVNá traDICE
SLaVNá traDICE

Rumunsko 1

Bulharsko 2

Polsko 3

Slovensko 4

Řecko 6

česko 8

Maďarsko 9

Slovinsko 43

Velká Británie 79

USA 117

Francie 132

Rakousko 138

Japonsko 174

Dánsko 231

Německo 301

Finsko 317

Nizozemsko 450

Zdroj: EPO 2006

Rumunsko 2,3

Řecko 3,5

Polsko 3,6

Maďarsko 3,8

Slovinsko 3,8

Slovensko 4,1

Nizozemsko 4,5

česko 4,7

EU 5,5

Německo 6,6

Rakousko 7

Francie 7,1

Dánsko 9,8

Japonsko 10,2

Finsko 15

Zdroj: OECD 2007

PŘIHLáŠKY PATENTů U EVROPSKéHO 
PATENTOVéHO ÚŘADU NA MILION 
OBYVATEL

POČET VýZKUMNíKů NA 1000 
ZAMěSTNANCů

abyste prorazili, 
nemusíte ovšem 
nezbytně nutně 
hledat ultramoderní 
technologie
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Nejsou lidé? 
Neexistuje!

NE kažDá orgaNIZaCE má DoStatEk SChopNýCh, 
VhoDNýCh a oChotNýCh LIDí, ktEří SE S NaDšENím 
a pLNým NaSaZENím DENNě poDíLEjí Na pLNěNí 
jEjíCh StratEgICkýCh Záměrů a opraVDu jICh 
DoSahují. koNStatoVáNí „NEjSou LIDI“ probLém 
NEřEší, aLE oDSouVá jEj mImo obLaSt VLIVu 
orgaNIZaCE.Historické zkušenosti i zkušenosti vynikajících 

firem dnešní doby říkají, že nic takového, jako 
„nejsou lidi“, neexistuje. Vynikající leadeři a organi-
zace nekladou za vinu školství, vládě, společnosti 
nebo špatné době, že „nejsou lidi“. Nemají to 
zapotřebí, protože lidi mají. Schopné, ochotné 
a vhodné. Není až tak podstatné, co organizace, 
nebo masa lidí dělá, nebo dělat má. Konečné 
chování je totiž mimořádně silně ovlivňováno 
postoji osob.
Předmětem transformačního leadershipu je právě 
z velké části práce s postoji lidí k cíli a kontextu, 
s postoji lidí mezi sebou, s postoji leadera k lidem 
a konečně s postoji leadera k sobě samému.

Ne dřina, ale lehkost
Manažeři, kteří nevedou, ale pouze řídí, se snaží 
odvíjet nit od středu klubka – od postojů lidí k cíli 
a kontextu. Snaží se změnit vše okolo sebe, aniž 
by nejdříve změnili sebe. Což přinese, pokud 
vůbec, pouze krátkodobé výsledky. Jde to i jinak: 
bez úmorné dřiny a skoro s lehkostí dosahovat 
hodnotných a udržitelných výsledků. Základní 
strategií je však začít odvíjet klubko od druhého 
konce: od práce se sebou samým. A právě tak 
to dělají transformační leadeři.
Věří, že jejich vhodné postoje jsou nutnou pod-
mínkou k dostatku schopných, vhodných, ochot-
ných a pracovitých lidí, zatímco jejich nevhodné 
postoje tomu brání.
Postoje jsou tvořeny našimi hodnotami, pře-
svědčeními a kritérii, podle nichž činíme úsud-
ky. Některé naše hodnoty, kritéria a přesvěd-
čení si uvědomujeme, většinu však nikoliv. Je 
důležité vědět, že ačkoliv nás samotné ovlivňují 
úplně všechny naše hodnoty, přesvědčení 

a kritéria, my sami můžeme ovlivnit jenom 
některé. Jenom ty, které si uvědomujeme.

kdo nemá na výběr...
Lidé, kteří si většinu svých vlastních hod-
not, přesvědčení a kritérií neuvědomují, jsou 
jimi doslova řízeni. Nemají na výběr. Jelikož 
většina z těchto hodnot, kritérií a přesvědčení 
přišla z okolí, jsou de facto řízeni hodnotami, 
přesvědčeními a kritérii svého sociálního okolí. 
Tito lidé tedy nevedou ani sebe – svůj vlastní 
život, a z principu ani nejsou schopni vést 

ostatní. I když se třeba mohou jako vůdci na-
venek tvářit, nebo mají funkci, která je k vedení 
opravňuje, ve skutečnosti vést nejsou schopni. 
Skuteční leadeři jsou jiní. Jsou schopni 
určovat, kterými hodnotami, přesvědčeními 
a kritérii se nechají ovlivňovat a kterými ne. 
Jsou schopni určovat směr svého života sami. 
Předpokladem však je, že jsou schopni své 
skryté hodnoty, přesvědčení a kritéria odhalit.

A právě schopnost odhalovat své skryté 
hodnoty, přesvědčení a kritéria je pro mnoho 
manažerů velikým problémem.
Inteligentní a zkušení manažeři chápou, že je-
jich inteligence a znalosti jsou na řešení problé-
mu – odhalení skrytých hodnot, přesvědčení 
a kritérií – téměř k ničemu. Proto u sebe cíleně 
a promyšleně rozvíjejí i další druhy inteligence, 
zejména emocionální, sociální a duchovní.

Síla duchovných průvodců
Proto se tito manažeři zabývají uměním, roz-
víjením hlubokých vztahů v rodině i mimo ni, 
proto se často věnují práci v dobrovolných či 
dobročinných organizacích.
To však nestačí. Proto také leadeři spolupra-
cují s kouči nebo mentory, nebo jak se všem 
těm „duchovním průvodcům“ v historickém 
kontextu říkalo. V moderním pojetí je ma-
nažerské koučování v podstatě zaměřeno 
na odhalování a zpochybňování skrytých 
vnitřních omezujících skutečností a na pod-
poru při jejich překonávání, zatímco men-
torování se koncentruje spíše na ukazování 
dalších možných přesvědčení, hodnot a kritérií 
a jejich souvislostí s dalšími vnitřními i vnějšími 
skutečnostmi. Každopádně jde však v obou 
případech o cílenou a promyšlenou práci 
s vlastními postoji. Koučování a mentorování 
jsou účinnými a vyhledávanými nástroji rozvoje 
manažerského leadershipu.

Martin Hájek 

www.vedeme.cz
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poStřEhy, komENtářE a raDy pro 
poDNIkatELE VySíLá čESká tELEVIZE 
praVIDELNě kažDý poZDNí čtVrtEčNí VEčEr. 
jEDNá SE  o kaLEIDoSkop INFormaCí Z tEorIE 
I praXE úSpěšNého poDNIkáNí, VčEtNě 
NEjrůZNějšíCh Námětů a poraDENStVí. VELký 
DIVáCký ZájEm VyVoLaL SoučaSNý SErIáL 
o rEkLamě, koNkrétNě jak jI SmySLupLNě 
ZapřáhNout Do SVýCh SLužEb a NEproDěLat. 
V SoučaSNé Době tELEVIZNí štáb pokru 
přIpraVujE NEméNě ZajímaVý Námět.

pokr

jak na dotační peníze
„Tak to je kardinální otázka,“ usmívá se ředitelka 
marketingu KA PRODUCIONS Zdena Štěpán-
ková z programového vedení pořadu POKR. 
„Všichni o tom rádi hovoří, většina z podnikatelů 
by se o to ráda pokusila. Mnozí ale neví přesně, 
jak, kdy, kde, kam a o co vlastně řádně zažádat. 
Nejlépe je, obrátit se na odborníky…“
A tak se v POKRu ohledně získávání dotací 
setkáme s experty Deloitte BPO G&I a.s., kteří se 
v chystaném seriálu rozhovoří o tom, jak získat 
příspěvky nejenom ze strukturálních fondů EU, 
ale i dotace z jiných finančních mechanismů.
„Mohou to být kupříkladu Norské fondy, Švý-
carské fondy, peníze z grantů státní správy z ČR 
i z jiných zemí. Nebo peníze přímo z programů 
Evropské komise,“ dodává Zdena Štěpánková. 
„Cílovou skupinou jsou malí a střední podnikatelé, 
ale i neziskové organizace a zájmová sdružení 
právnických osob, které mohou podnikat v do-
plňkových činnostech v souladu s živnostenským 
zákonem. Právě tak sem ale i patří diváci, kteří 

o podnikání teprve uvažují a připravená série 
pořadů s podporou různých grantů bude pro ně 
třeba novou inspirací pro podnikání.“
Využití strukturálních fondů a jiných grantů by 
mělo v rozvoji podnikání sehrát významnou roli, 
zejména pro malé a střední podnikatele, kteří 
podle údajů tvoří 99,85% všech subjektů podni-
kajících v ČR a zaměstnávají 61,5 % celkového 
počtu zaměstnanců.
„Je však třeba na vysvětlenou dodat,“ říká 
Zdena Štěpánková, „že ačkoliv v průběhu 
roku 2005 – 2007 došlo ke zlepšení právních 
a institucionálních podmínek pro podnikání, stále 
je naše hospodářství taženo segmentem velkých 
podniků, často se zahraničními vlastníky.“

Nové programové období
Na přelomu let 2007 a 2008 se otevřelo nové 
programovací období Evropské unie a byly 
schváleny významné strategické dokumenty 
ohledně rozvoje podnikatelského prostředí. 
Zejména pak Operační programy, které podporují 

rozvoj podnikání ve všech oblastech.
„A o této praxi z oblasti čerpání strukturálních 
fondů a jiných grantů tedy bude několik vysíla-
ných pořadů POKRu.“ Zlepšilo se se startem 
nového programového období povědomí diváků 
–žadatelů? „Bezesporu se zvýšilo povědo-
mí žadatelů z řad podnikatelských subjektů 
o politice hospodářského a sociálního rozvoje 
a o možnostech financování projektů EU, došlo 
k nabytí zkušeností žadatelů s přípravou projektů 
i zvýšenou kvalitou programových dokumentů 
a v neposlední řadě je lepší provázání projek-
tového záměru či strategického cíle v souladu 
s opravdovými potřebami podnikatelů,“ vysvětluje 
závěrem Zdena Štěpánková. „Především je ale 
k dispozici dostatek příkladů dobré praxe, takže 
bylo možné připravit stávající seriál, ve kterém 
představíme divákům i nové oblasti s podporou 
dotací. Rovněž přineseme začínajícím podni-
katelům nové nápady a inspiraci, jak se zapojit 
do projektů s dotacemi ať už jako přímí žadatelé 
nebo dodavatelé v rámci dotovaných projektů.“

pochoutka zvaná knedlík
Výborný český knedlík může být i z – Moravy. 
Bývalý starosta, kterému končilo volební období, 
se dostal do dilematu – co dál. Nerozmýšlel se 
dlouho a vsadil na kuchařské umění své šikovné 
ženy. Dnes má prosperující „knedlíkárnu“ s osm-
desáti zaměstnanci, vyhlášenou široko daleko. 
Jak lehko se řekne, ale jak těžko udělá…

Vodní cesty na suchu
Vodní doprava je nejekologičtější a nejlacinější 
způsob přepravy materiálů a zboží. Kupříkladu 
tuna nákladu, přepravená z Prahy do Hamburku 
nákladním vozem přijde na 2000 korun. Lodí 
na pouhých 600. O výhodách této dopravy 
hovoří mimořádně rychle rostoucí přeprava 
kontejnerů na evropských vodních cestách, ze-
jména na Rýnu, Seině i Dunaji. Polští, němečtí, 
nizozemští i belgičtí „vodní dopravci“ prosperují, 
jen ti naši skřípou zuby...

ič

pokr pro 
podnikatele

NENEChtE SI ujít  
(vždy ve čtvrtek, 22.20, čt1)

protožE pokr přINáší 
ZajímaVé poDNěty 
a INFormaCE pro SoučaSNé 
a možNá I buDouCí 
poDNIkatELE, aVíZujEmE 
V komořE.CZ praVIDELNě 
přIpraVoVaNé NEjZajímaVější 
Náměty. VíCE Na:  
WWW.CESkatELEVIZE.CZ/
program/poDNIkatELSky 
SErVIS
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Placení mobilem je jednoduché, proto tak 
dobře funguje. Od zavedení SMS jízdenek při 
pražské MHD klesl počet černých pasažérů 
až o padesát procent. Jasně se tak ukazuje, 
že lidé často jezdili načerno pouze proto, že 
si neměli kde koupit lístek nebo jim chyběly 
drobné mince do automatu.
„Nesmím vám říci přesná čísla, ale množství 
lidí, kteří si kupují jízdenky prostřednictvím 
mobilu je pětkrát vyšší, než dopravní podnik 
předpokládal,“ říká ředitel partnerského 
programu společnosti T-Mobile Jan Roule. 
Mobilní operátoři proto už jednají s několika 
dalšími městy, která by jízdenky přes SMS 
také ráda zavedla.
Podobný zájem je i o placení mobilním 
telefonem při návštěvě lékaře. Jako první 
s tím začala pražská nemocnice na Karlově 
náměstí, ale zájem lékařů o službu je tak 
velký, že další nemocnice, zdravotní střediska 
i soukromé ordinace o tom začaly takřka 
vzápětí uvažovat.

Na toaletu? pošlete SmS!
To je ovšem stále jen začátek využití SMS 
plateb. „Máme vytipováno několik oblastí, 
ve kterých by mikroplatby pomocí SMS mohly 
probíhat. Je to například placení parkování, 
kupování lístků na koncerty, do divadel 
a do kina, placení cestovního pojištění 
a podobně. Těch možností je řada,“ vysvětluje 
Jan Roule.
Například v Chorvatsku se podle něj velmi 
dobře osvědčil systém plateb za parkování. 
Funguje tak, že zákazník pomocí SMS nejdřív 
zaregistruje poznávací značku svého automobilu 
a číslo telefonu. Když pak přijede na nějaké 
místo placeného parkování, nevhazuje minci 
do automatu, jen pošle textovou zprávu. 
Každý policista si pak může podle poznávací 
značky jednoduše ověřit, zda má majitel 
automobilu za místo skutečně zaplaceno 

a do kdy mu parkování platí. Další výhodou 
takového systému je například to, že vás může 
upozornit zprávou: „Za pět minut vám vyprší 
placené parkování, přejete si dobu prodloužit?“ 
Nemusíte se tak bát, že budete platit pokutu, 
když se někde zdržíte. Podobného systému 
se nejspíš již brzy dočkáme i v některém 
z českých měst. Mobilní operátoři už o přesných 
podmínkách a místech jednají. 

Ve světě funguje placení pomocí textových 
zpráv i na jiných místech. V Berlíně si tak 
třeba můžete koupit jízdenku na vlaky 
příměstské dopravy, v Helsinkách se vám 
za poslanou SMS zase otevřou dveře 
od veřejných záchodků. Stále blíž je ovšem 
i doba, kdy by mobilní telefony mohly 
nahradit platební karty. Umožní to nové čipy 
založené na technologii NFC. V Londýně 
probíhá pilotní projekt firem Nokia a Visa, 
ve kterém několik set lidí zkouší telefony 
vybavené touto technologií. Jejich 
prostřednictvím mohou platit za nejrůznější 
drobné nákupy a služby po celém Londýně 
u těch pokladen, kde se dá platit kartou 
Visa. Díky stejnému systému se pouhým 
mávnutím mobilem u vchodu mohou 
dostat fanoušci na stadion Philips Arena 
v americké Atlantě. Stejným telefonem 
pak v aréně mohou nakupovat ve stáncích 
s občerstvením a obchodech s oblečením.

auta, která telefonují
Představte si, že řídíte svůj automobil, nabou-
ráte a váš vůz sám zavolá policii a záchranku. 
Utopie? Ale vůbec ne! Takový systém prav-
děpodobně začne fungovat už za několik let. 
Bude založený na kombinaci satelitní navigace 
a mobilního telefonu. Každé auto v sobě bude 
mít SIM kartu, která při aktivaci airbagu auto-
maticky zavolá na dispečink záchranné služby. 
Dispečer díky stejné kartě obratem kontaktuje 
řidiče, zjistí, zda je zraněný a pokud bude potře-
ba, vyšle k němu okamžitou pomoc. 
„Všechny automobily budou muset kvůli bez-
pečnosti mít zabudovanou krabičku s navigací 
a komunikačním modulem. Volání o pomoc je 
ovšem jen jedna z mnoha věcí, které takové 
přístroje mohou umět. Velmi jednoduše by šly 
naprogramovat třeba tak, aby se jejich pro-
střednictvím dalo například zkontrolovat, kolik 
toho automobil ujel, kde přesně s ním řidič byl 
a jak jel rychle. Mýtné brány tak začnou být 
zbytečné,“ říká Jan Roule. 

bezpečnější, ale...
Kdy přesně bude Evropská unie po výrobcích 
automobilů vyžadovat, aby zařízení do no-
vých vozů montovali, zatím není určeno. Jako 
o nejbližším termínu se hovoří o roce 2012. 
To už by měl být dva roky v provozu evropský 
družicový navigační systém Galileo, který by 
Evropané v navigacích pro svá auta používali 
jistě mnohem raději, než americký GPS.
Již dnes je ale jasné, že kolem nového povinné-
ho vybavení automobilů se strhne mnoho debat. 
Ano, cestování bude zase o něco bezpečnější, 
ale za jakou cenu? Nebude to jen další z tech-
nologických vymožeností, které povedou k větší 
kontrole našich životů? Řidiči kamionů by mohli 
vyprávět. Mnoho majitelů firem je prostřednictvím 
mobilních telefonů může sledovat již dnes.

Jiří Zázvorka

autor je redaktorem týdeníku Instinkt

NFC (Near Field Communication) je technologie umožňující bezdrátový přenos dat na krátkou 
vzdálenost. Zařízení, která jsou vybavena technologií NFC, tak spolu mohou komunikovat podobně 
jako přes Bluetooth. Na rozdíl od něj ale NFC podporuje protokoly pro bezpečný přenos dat. 
Technologie funguje na bázi vlnového pásma 13,56 MHz a má dosah přibližně deset centimetrů. 
Z takto vybavených telefonů už nebudete kvůli platbě nuceni posílat SMS, ale bude vám stačit, když 
přístroj přiložíte ke čtečce u pokladny, v autobuse nebo při vstupu na výstavu. Po přiblížení telefonu 
se automaticky naváže spojení a uživatel potvrdí nebo odmítne nabízenou službu.

Lidé často jezdili 
načerno pouze proto, 
že si neměli kde 
koupit lístek nebo jim 
chyběly drobné mince 
do automatu

jIž pár měSíCů SI 
můžEtE koupIt 
jíZDENku V pražSké 
mhD tak, žE pošLEtE 
Na určENé tELEFoNNí 
číSLo krátkou SmS. 
kupoVáNí jíZDENEk 
jE aLE jEN prVNí 
Z mNoha možNoStí, 
ktEré NEuVěřItELNě 
ryChLý roZVoj 
mobILNíCh komuNIkaCí 
NabíZí. jIž brZy SE 
DočkámE toho, žE 
mobILEm buDEmE 
pLatIt Za parkoVáNí, 
LíStky Do DIVaDLa 
NEbo NakupoVat 
V obChoDECh. kartu, 
StEjNou jako ta 
V mobILNím tELEFoNu, 
by V buDouCNu 
DokoNCE měL mít 
ZabuDoVaNý kažDý 
automobIL. a kDyž 
NabourátE, auto Samo 
ZaVoLá o pomoC.

CO JE NFC 

pErSpEktIVa
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přidanou hodnotou. „A lepší způsob dopravy 
zatím nikdo nevymyslel…“ Podle dalších sta-
tistik se však v celé EU zisk z nákladní silniční 
dopravy pohybuje mezi třemi a čtyřmi procen-
ty, což celý obor řadí mezi nejméně výdělečná 
odvětví. Česmad Bohemia je profesním sdru-
žením autodopravců ČR. Jeho statistiky jsou 
neúprosné: Celkem 60% z jeho dvou tisícovek 
členů ukončilo rok 2006 v červených číslech. 
„Jen díky tomu, že mnohé z nich zajišťují 
dodatečný servis, jako je například skladování, 
jsou firmy schopné propad v ziscích kom-

penzovat,“ dodává Martin Špryňar, generální 
tajemník Česmadu. V čem spočívá nelehká 
situace dopravního sektoru?

růst nákladů vs. stagnující výnosy
Trh silničních dopravců je velmi rozdrobený. 
„V Evropské unii podniká 70 – 80% firem 
maximálně s pěti vozidly, 60% firem provozuje 
jedno až dvě vozidla,“ říká Martin Špryňar. 
„V České republice panuje obdobná situa-
ce.“ Konkurence je tedy obrovská. „Podni-
kat v tomto oboru je  stále těžší. K tomu se 
přidává nedostatečná podpora ze strany státu 
– vlád minulých i té současné. Je budována 
špatná pověst kamionové dopravy u veřejnos-
ti, často neoprávněně,“ pokračuje v kritice šéf 
Česmadu Bohemia. „Politická reprezentace 
problematiku silniční dopravy zneužívá popu-
listicky ke svým politickým cílům a zisku hlasů 
voličů. Ale za poslední léta se nikdo silniční 
dopravou nezabýval koncepčně s ohledem 
na další rozvoj do budoucnosti.“ 
Co přidělává podnikatelům nejhlubší vrásky? 
„Velikou ránou pro ně bylo zavedení mýtného, 
které zákazníci odmítli promítnout do cen. 
Nárůst nákladů nesou dopravci na svých 
bedrech sami a mnozí z nich už nemají kam 
sáhnut,“ odpovídá Špryňař. Spolu s růstem 
vstupních nákladů, jako jsou ceny pohonných 
hmot nebo nevýhodný kurz eura vůči koruně, 
znamená mýtné další limitující faktor rozvoje 
přepravních společností. 
Podle mnohých podnikatelů panuje cenová 
válka. Zákazníci nejsou ochotni akceptovat re-
álný růst nákladů, v mnoha případech odmítají 
zanést do smluv takzvaný diesel index o růstu 
cen pohonných hmot. Zahraniční klienti se 
odmítají bavit o nepříznivém kurzu koruny vůči 
euru a na mnohé firmy inkasující v eurech to 
má fatální dopad. Pro malé subjekty může být  
neúměrný růst nákladů až likvidační. „Za loň-
ský rok jsme zaznamenali nezanedbatelný 
počet hlavně menších firem, které byly nuceny 
ukončit činnost. Samotný systém mýtných 
bran však nefunguje tak, jak by měl. Uživatel-
sky je nepřijatelný. I po roce provozu se stále 
objevují nesrovnalosti ve fakturacích mýtného, 
dopravci dostávají faktury od ředitelství silnic 
a dálnic, které neodpovídají sumám, které 
dostávají od svého poskytovatele platebních 
karet, nebo které mají online na internetu. Na-
víc nefungují kontaktní místa. Pokud se na ně 
obrátíte, zda nemáte nějaký nedoplatek, 
nejsou schopni vám tuto informaci podat. 
A tak vás najednou může zastavit celní 
správa s tím, že dlužíte třicet korun za ja-
kousi  bránu, která někde ,nepípla‘, řidič 
je pokutován a dokonce mu hrozí správní 
řízení. A to i v případě, že v době vzniku ne-
doplatku vůz neřídil. Rok jsme respektovali, 
že byl systém ve zkušebním provozu a dola-
ďoval se, ale dnes nám dochází trpělivost,“ 
uzavírá tuto problematiku M. Špryňar.

kamIoNoVá DopraVa
kamIoNoVá DopraVa

Snad v žádném novodobém byznysu nepanu-
je tolik mýtů, jako v nákladní silniční dopravě. 
Mluví se o závratných ziscích kamionových 
firem, o vysoké nehodovosti, kterou prý jejich 
vozy způsobují. Všechno je však trochu jinak... 
Vzhledem v vysokým nákladům patří kamiono-
vá doprava k oborům s nejnižšími zisky. Také 
negativní obraz kamionů jako „zla“ na silnicích 
je nespravedlivě jednostranný. Kamiony přiná-
šejí do státní pokladny závratné sumy, stát jim 
však oplácí nařízeními, které již tak náročný 
obor podnikání ještě více ztěžují.

koráby silnic – indikátor rozkvětu
„Pro Českou republiku s převážně exportní 
a importní povahou hospodářství představuje 
kamionová doprava páteř ekonomiky,“ říká 
podnikatel Jan Kratochvíl. Sám začínal jako 
zaměstnanec dopravní firmy a posléze vybu-
doval vlastní společnost. Kratochvíl Jan World 
of logistics, s.r.o. může posloužit jako model 
expanze firmy, která reaguje na rozvoj hos-
podářství. Každý rok vykazuje růst 30 – 40%. 
„Pohled na kolony kamionů není pro nikoho 
příjemný, ale je nutné si uvědomit, že s růstem 

ekonomiky země rostou i kolony. Navíc pokud 
by se pouhý zlomek prostředků, které kamiony 
státu vydělávají, investoval do infrastruktury, 
mohli bychom mít na každém silničním tahu 
dva pruhy jenom pro kamiony.“ V Evropské 
unii existují prognózy rozvoje silniční dopravy, 
které předpokládají růst až v řádu desítek pro-
cent. „Z hlediska potřeb současného průmyslu 
a obchodu jde o nejflexibilnější druh dopravy 
a železnice ji nemůže nahradit,“ vysvětluje 
Jan Kratochvíl. V dnešní ekonomice již nejde 
o přepravu ocele a uhlí, ale výrobků s vysokou 

čESké DáLNICE 
a SILNICE 
jICh bráZDí 
DESEtItISíCE. 
kamIoNy. přIbýVají 
přímo úměrNě 
S růStEm hDp, 
oD kažDého Z NICh 
Stát Na DaNíCh 
a mýtNém 
INkaSujE koLEm 
mILIoNu koruN 
ročNě. přESto 
SE k NIm ChoVá 
čaSto prý jako 
k NEpřátELSkému 
ELEmENtu… jak 
SE žIjE NákLaDNím 
DopraVCům? 

kam se valí 
silniční nákladní 
doprava?

o problémech, které mohou přinést 
legislativní změny ve fungování silniční 
nákladní dopravy, na ministerstvu 
dopravy čr vědí. „jsme si vědomi, že 
v případě zákazu jízd kamionů mohou 
chybět kapacity. ale musíme naplňovat 
programové prohlášení vlády,“ říká 
mluvčí ministerstva karel hanzelka. 
„Expertní komise složená na jedné 
straně ze zástupců autoprůmyslu 
a přepravců a Strany zelených a Svazu 
měst a obcí na straně druhé se bohužel 
neshodla na žádném řešení. a tak došlo 
k politické dohodě mezi ministrem 
životního prostředí a ministrem dopravy. 
Vznikla první rámcová dohoda, novela 
zákona omezující jízdy kamionů by měla 
vstoupit v platnost 1. ledna 2009.“ byl 
brán ohled na podnikatelskou sféru? 
„ministr řebíček bere tento aspekt 
samozřejmě v potaz, proto chce nechat 
pracovníky Dopravní fakulty čVut 
vypracovat odbornou studii dopadu 
novely na podnikatele,“ uzavírá k. 
hanzelka.

„pro českou republiku 
s převážně exportní 
a importní povahou 
hospodářství 
představuje kamionová 
doprava páteř 
ekonomiky.“

ANALýZA STATISTIKY 
NEHODOVOSTI

ZáKAZ JíZD KAMIONů? 
POLITICKé TéMA...

Počet nehod zaviněných nákladními 

automobily

16,5%

Z toho vozy nad 12 tun

5%

Počet úmrtí způsobených řidiči 

nákladních automobilů

13,6%

Z toho vozy nad 12 tun

4,2%

Údaje za rok 2007; Zdroj: Sdružení Česmad Bohemia
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Jak stát „pomáhá“
Dopravci mají obavy z dalšího klacku pod kola 
kamionů – z chystaného zákazu jízd. „Minis-
terstvo dopravy zvažuje návrh zákazu jízdy 
kamionů v pátek od 15 do 20 hodin a v ne-
děli od 00 do 22 hodin. Je to typický příklad 
účelového nařízení,“ komentuje návrh Martin 
Špryňar. „Jeho předkladatelé se nezabývali 
hledáním reálné alternativy. Říci ,převedeme 
přepravu na železnici‘ je obecná proklamace, 
ovšem neuskutečnitelná. Dráha nemá jednak 
kapacitu, aby přijala takový objem zboží, navíc 
se nikdo neptal zákazníků, zda je železnice 
schopná zabezpečit jejich přepravní potřeby.“ 
Idea omezení kamionové dopravy se dostala 
do programového prohlášení vlády. S před-
staviteli Česmadu však bylo dohodnuto, že její 
případná realizace musí nastat až po vypraco-
vání odborných analýz a po odborné diskusi. 
„Analýzy se musejí týkat nejen dopadu na do-
pravní firmy, ale hlavně na jejich zákazníky, čili 
na celou ekonomiku země a na všechny obča-

ny. Politici totiž neříkají, že případná omezení 
budou mít dopady na každého z nás,“ varuje 
Špryňar. „Požadovali jsme seriózní analýzu 
nehodovosti, protože jeden z argumentů proti 
nákladní silniční dopravě byla údajná zvýšená 
nehodovost dopravních vozidel v pátek odpo-
ledne. Dostali jsme jenom velice špatný rozbor, 
velmi zkreslený, protože do nehod nákladních 
vozidel byla započítávána i vozidla kategorie 
N1, což je například Škoda Octavia rozdělená 
mřížkou kvůli odečtu DPH...“

 Jaké by mělo připravované opatření 
dopady? „Za prvé bychom se stali jedinou 
profesní skupinou, která může pracovat 
jen čtyři a půl dne v týdnu, přičemž je 
u nás uzákoněná pětidenní pracovní doba. 
Za druhé máme katastrofální nedostatek 
parkovacích odstavných ploch pro kamiony. 
Podle našeho průzkumu jich  jenom na tahu 
Rozvadov – Břeclav chybí tisíc pět set. 
Pokud by zákon začal platit, řidiči by museli 
stavět na neodpovídajících místech a kom-
plikovat tak dopravu. Nebo zákon nebudou 
respektovat a riskují ztrátu řidičského prů-
kazu. Nakonec jsou tu české, ale především 
mezinárodní předpisy o povinných dobách 

odpočinku a bezpečnostních přestávkách. 
Pokud řidiče odstavím na pět hodin v pátek 
odpoledne, tak aby se mu počítal minimální 
denní povinný odpočinek, který je devět ho-
din, bude muset zůstat stát do půlnoci, kdy 
už nemá šanci vyložit zboží. Tím se posune 
vykládka na sobotu, řidič se domů dosta-
ne až v sobotu odpoledne, a jeho týdenní 
odpočinek se protáhne až do pondělí. Tak 
řidiči ukradnu z pracovního týdne další den. 
Logickým důsledkem bude potřeba mnohem 

většího počtu řidičů, a tak dojde k dalšímu 
zvýšení provozu. Bezpochyby se zahustí 
časy před zákazem jízd a tak hrozí kolaps 
v naší již tak velmi nedostačující síti.“
Podle odborníků by navíc došlo k ohrožení 
přepravních kapacit. „Je snadné vypočítat, 
kolik je třeba vozů k zabezpečení dodávek. 
Například pro automobilky. Jedna z nich 
vypočítala náklady, které by s sebou zákaz 
jízd přinesl. Dosahují výše jedné miliardy 
korun ročně, a ty by se samozřejmě promítly 
do ceny zboží.“ S dalším varováním se přidá-
vá Tomáš Hodr z firmy KAMIONSERVIS CZ, 
a. s.: „Ve chvíli, kdy u nás začne platit v pátek 
zákaz, kamiony zůstanou stát za hranicemi 
– v Německu,  v Rakousku. České kamiony 
zaplní všechna příhraniční parkoviště. Jen 
těžko se dá odhadnout reakce našich souse-
dů na tento ,dáreček‘.“

Cash-flow v ohrožení
Ještě jedna věc trápí české podnikatele. Zá-
kon o profesním školení řidičů. „Novela zákona 
ukládá řidičům povinné kurzy nad rámec řidič-
ského oprávnění,“ uvádí nás do problematiky 
podnikatel Jan Kratochvíl. „Dosud museli řidiči 
vydat dvacet až třicet tisíc korun za řidičské 
oprávnění skupiny C a E, které spolu s původ-
ním, finančně dostupným školením k vyko-
návání profese stačilo. Noví řidiči však budou 
muset navíc absolvovat 140 až 280 hodin 
školení, za které zaplatí podle odhadů kolem 
čtyřiceti tisíc. Takže abyste mohl pracovat jako 
řidič kamionové dopravy, budete nucen ze své 
kapsy zaplatit sedmdesát tisíc korun. To není 
v žádném jiném oboru.“
Budou na to zájemci o řízení kamionů mít? 
„Novela zasáhne i řidiče vozů nad tři a půl 
tuny, tedy třeba pekařské vozy,“ upozorňuje 
J. Kratochvíl. „A většina lidí na to zcela jistě mít 
nebude. Domnívám se, že to může znamenat 
konec přílivu nových řidičů, kterých je již dnes 
kritický nedostatek. Proto tuto sumu zřejmě 
bude muset zaplatit zaměstnavatel. Při vysoké 
fluktuaci řidičů je to velmi nefér. Hrozí odchod 
řidiče a ztráta vynaložených prostředků…“
Další hrozbu pro podnikání především men-
ších společností představuje chabá platební 
disciplína zákazníků a dlouhá splatnost 
pohledávek. „Neexistuje žádná obrana proti 
nekorektnímu chování klientů,“ říká Tomáš 
Hodr z firmy KAMIONSERVIS CZ, a. s.. „I když 
je dohodnutá lhůta třeba šedesát dnů, běžně 
nám platí až za tři měsíce. Proto musíme 
někde ušetřit, abychom mohli pravidelně 
splácet závazky – mzdy, mýtné, naftu… 
S tím souvisí i problém spojený s DPH. 

Z vystavené faktury musíme odvést daň, i když 
ještě není proplacená! V zahraničí přitom platí 
princip, že z neproplacené faktury se daň 
zatím neplatí…“ Problém dlouhé splatnosti 
s sebou podle názoru dopravce přinesly velké 
zahraniční firmy, které na český trh nastoupily 
kolem roku 2000. 

Pro řidiče do Vietnamu
Jeden problém mají všechny firmy, 
od nejmenších s pár kamiony po giganty se 
stovkami vozů, společný: zaměstnanci. „Před 
pěti lety jsme se divili nizozemským kolegům, 
kterým chybělo sedm tisíc řidičů…,“ říká ge-
nerální tajemník Česmadu M. Špryňar. „Dnes 
máme stejné potíže. Profesionalizací armády 
jsme přišli o jeden významný zdroj řidičů. Šo-
férů je nedostatek a těch kvalitních obzvlášť. 
Proto jsme založili vlastní personální agen-
turu, která se zabývá i zlepšováním image 
profese. Jednou cestou je rekvalifikace, ale 
vzhledem k poměrně nízké nezaměstnanosti 
neskýtá velké šance. A tak se budeme muset 
ohlížet za hranice, především na východ.“ 
Některé firmy, jako třeba C.S.CARGO, si 
chybějící pracovní síly doplňují až v dalekém 
Vietnamu… Podle názoru oslovených podni-
katelů řada řidičů této situace využívá. Bývá 
vyvíjen tlak na vyšší mzdy, které se včetně 
diet dnes pohybují mezi pětatřiceti a padesáti 
tisíci čistého. Za volant sedají často nekvalitní 
řidiči. Své může říci Tomáš Kameník z firmy 
Ka-trade, s.r.o. Firma se zabývá spedicí, 
zprostředkovává klientům vozy s řidiči. 
„Po léta spolupracuji se spolehlivými partnery, 
pokud jsou však všichni vytíženi, s obtížemi 
hledám jiné. Nemohu si prostě dovolit od-
mítnout zakázku, říci – nemám řidiče. A když 
mi pak jede pět dní do Nižního Novgorodu 
řidič, kterého dobře neznám, po celou dobu 
nespím,“ říká s nadsázkou podnikatel.

Kvalitou proti nekalé konkurenci
„Znám nesčetně firem, které začaly třeba 
i pětkrát znova…,“ popisuje nezdravou situaci 
na trhu Tomáš Hodr. Jeden z mechanismů 
jeho regulace, povinnost finanční způsobilosti 
firmy, údajně takzvaní podnikatelé obchá-
zejí tak, že se při každém dalším „založení“ 
firma napíše na někoho jiného. Proto existuje 
řada společností, které jsou před krachem, 

a „dojíždějí“... Ještě několik měsíců se snaží 
získat zakázky a pracují za dumpingové ceny. 
Tím dochází k deformaci trhu. Jak v takové 
soutěži obstát? „Konkurence je velice tvrdá,“ 
říká šéf firmy Kratochvíl Jan World of logis-
tics. „Konkurenční boj je možné vést jedině 
nabídkou kvality. Zákazník vám odpustí jednu, 
nejvíce dvě chyby. Pak jde jinam. Roli hrají 
termíny, režim just in time. Zde nám pomáhá 
satelitní systém, který umožňuje sledovat 
pohyb kamionu v reálném čase a neustále 
komunikovat s řidičem. Systém nám dovoluje 
i účinně kontrolovat ekonomiku provozu. 
Například na trase Praha – Londýn je možné 
hospodárnou jízdou ušetřit i tři tisíce korun 
a zároveň být ohleduplnější k životnímu pro-
středí. Pokud řidič jede příliš rychle, dostane 
pokyn, aby zvolnil a jel tak šetrněji.“ Právě 
technologie jsou významnou zbraní proti kon-
kurenci. „Jediní v České republice používáme 
tzv. alcohol lock. Za každou třetí dopravní 
nehodou v Evropě je alkohol. Pokud dojde 
k nehodě kamionu a poškození zboží kvůli 
alkoholu, pojišťovna vašemu klientovi nic ne-
vyplatí. Při velkém počtu kamionů není možné 
všechny řidiče ohlídat, proto jsme do všech 
vozů instalovali zařízení, které detekuje alko-
hol z dechu řidiče a neumožní mu nastarto-
vat. Kromě toho se našim zákazníkům osvěd-
čilo pojištění nákladu podle zbožové faktury, 
které jim standardně nabízíme, tedy nikoli 
pouze podle úmluvy CMR, které má u nás 
většina dopravců. Mnozí zákazníci si myslí, že 
je dostatečné, při vyplacení pojistné události 
však obdrží jen část hodnoty poškozeného 
zboží. Proto náklad pojišťujeme v celé jeho 
fakturační ceně, až do výše dvaceti milionů.“

Ženy za volant!
Na závěr se opět ptáme. Na otázku, co do-
pravcům v poslední době udělalo radost po-
krčí tajemník sdružení autodopravců Česmad 
Martin Špryňar rameny. „Ministerstvo dopravy 
by mělo být naším rezortním partnerem, který 
by se měl starat o vyváženost všech doprav-
ních oborů a o jejich prosperitu, ale mám 
pocit, že je tomu v posledních letech naopak. 
Na březnovém shromáždění dopravců 
ve všech regionech byla cítit na účastnících 
frustrace a vyčerpanost z věčných tahanic 
s ministerstvem. Ale radost mi dělá to, že se 
pořád objevuje mnoho nových lidí s chutí jít 
do tohoto byznysu. Velmi pozitivní je, že je 
mezi nimi stále více žen, především samozřej-
mě v osobní dopravě. Právě na ženy cílíme 
i jeden z projektů, který by měl pomoci zvrátit 
negativní vývoj zaměstnanosti v oboru.“ Opti-
mistou zůstává Jan Kratochvíl ze stejnojmen-
né firmy: „Přes všechny problémy v autodo-
pravě si myslím, že pokud má někdo motivaci 
a chce něčeho dosáhnout, tak doprava je ten 
správný obor podnikání.“

Mikuláš Černý

„...a tak vás najednou 
může zastavit celní 
správa s tím, že 
dlužíte třicet korun 
za jakousi bránu, která 
někde ,nepípla‘...“

„V Evropské unii podniká 70 – 80% firem maximálně  
s pěti vozidly, 60% firem provozuje jedno až dvě vozidla.“

NON-STOP...

„Zahraniční klienti 
se odmítají bavit 
o nepříznivém kurzu 
koruny vůči euru 
a na mnohé firmy 
inkasující v eurech to 
má fatální dopad.“

Pro naši republiku představuje kamionová doprava 

páteř ekonomiky, říká podnikatel Jan Kratochvíl.

Státy, ve kterých neplatí žádná dopravní ome-
zení pro mezinárodní kamionovou dopravu 
(ani během státních svátků nebo víkendů):

Albánie

Belgie

Bělorusko

Bosna a Hercegovina

Dánsko

Estonsko

Finsko

Irsko

Kypr

Litva

Lotyšsko

Makedonie 

Moldávie

Nizozemsko

Norsko

Rusko

Srbsko

Černá Hora

Švédsko

Turecko

Ukrajina

KAMIoNoVá DoPRAVA
KAMIoNoVá DoPRAVA
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a certifikaci. Testuje je rovněž samotná firma. 
„Výrobky i materiály jsou testovány na obsah 
formaldehydů a ftalátů. Testujeme i mechanic-
ky. Batoh zavěsíte a musí vydržet dvacet tisíc 
zdvihů,“ popisuje podnikatel. Finální výrobek 
projde oponováním interní komise firmy 
a oponováním prodejců. Teprve pak může 
hotový produkt na prodejní pulty. Díky těmto 
náročným testům batohy firmy TOPGAL a.s. 
jako jediné obstály v nezávislém testu školních 
batohů, jenž byl proveden před Vánoci 2007 
časopisem Test. 

Strategie? Bezpečnost!
Strategií firmy TOPGAL a.s. je rovněž infor-
movat širokou veřejnost o výhodách batohů 
s reflexními prvky. Mgr. Brynda pořádá různé 
přednášky, o problematice bezpečnosti infor-
muje rovněž na svých webových stránkách. 
Jednou z jejich akcí je rovněž rozdávání 
reflexních pláštěnek do mateřských škol. 
Pro své účely využívá reklamu ve specializo-
vaných periodikách, zabývajících se rodiči 
a dětmi. „Pozornost zaměřujeme na rodiče, 
aby o výrobku získali pokud možno co nejvíc 
informací. Bezpečnost dětí je opravdu naším 
největším zájmem,“ zdůrazňuje podnikatel. 
Jeho slova podporuje fakt, že firma spolu-
pracuje s oddělením BESIP, které je součástí 
ministerstva dopravy a jež se zabývá prevencí 
v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích. 
Přes velký rozmach firmy a její dlouhodobé 
rozšiřování zaměstnává Mgr. Brynda trvale 21 
zaměstnance. „Je to celkem málo, ale snaží-
me se pracovat hodně efektivně,“ vysvětluje 
Radomír Brynda. Efektivní práce se evidentně 
daří, loňský obrat dosáhl 80 milionů korun, 
v rámci celé společnosti TOPGAL a.s. s jejími 
zahraničními pobočkami to bylo 100 milionů 
korun. Letos plánují nárůst 10 – 15%. Počá-
teční obrat firmy za první ukončený rok 1994 
byl přitom tři miliony korun. O výsledcích práce 
svědčí i fakt, že se firma v roce 2000 přeměni-
la na akciovou společnost. Nyní jsou ve firmě 
včetně Mgr. Bryndy akcionáři dva.

V bryndě...
Také úspěšné firmy se mohou dostat do vel-
kých finančních problémů. Nejinak tomu bylo 
u firmy TOPGAL a.s. „Firma šest let fungovala 
velmi dobře. V letech 2001- 2003 jsme začali 
spolupracovat s obchodními řetězci a kvůli 
jejich obchodní politice jsme se dostali do exis-
tenčních problémů. Pak jsme přestali vyrábět 
podle jejich požadavků, ustáli jsme jejich 
finanční tlak i praktiky a ukončili jsme s nimi 
spolupráci,“ vzpomíná podnikatel na problema-
tické období. Firma nabrala druhý dech a od té 
doby se rozrůstá.

Vlastní design
Firma je dnes již tak úspěšná, že si může dovolit 
vlastní design. „Dříve jsme vyráběli licenční věci, 
máme licenci od Warner Bros. Studios, rovněž 
máme licenci na NHL. Pak jsme ale zjistili, že se 
líbí naše designy a trendy si už určujeme sami.“ 
Průměrná cena školního batohu je od nového 
roku vlivem zdražování vyšší, narostla v průměru 
o 25%, bude se pohybovat nad tisícem korun. 
Kromě zdražování je to i tím, že od nového roku 
je součástí každého batohu pláštěnka s reflex-
ním pruhem a pytlík na přezuvky. 

Nenároční Maďaři
V tuzemsku výrobky TOPGAL a.s. najdete 
v pěti stovkách obchodů. Speciální kolekce 
vyrábí společnost pro firmu Baťa a Vanden-
berg. Provozují rovněž zakázkovou výrobu 
pro klienty, kteří chtějí vytvořit design a vyrobit 
kolekci pod svým vlastním názvem.V zahraničí 
mají několik dceřiných společností, jejímiž jsou 
stoprocentními vlastníky. Nejstarší pobočka 
vznikla roku 2000 na Slovensku. V roce 2005 
založili další pobočky v Polsku a Maďarsku. 
Ve fázi vyjednávání je v současné době spolu-
práce se Srbskem, Ruskem a Pobaltím. Podle 
Mgr. Bryndy se od našeho trhu liší především 
ten maďarský. „Děti zde nejsou zvyklé na kon-
krétní cílený produkt, na produkt s bezpeč-
nostními prvky, s dostatkem úložných prostor, 
klipem na klíče,“ sděluje své zkušenosti. Odmí-
tá jít ale cestou nižší kvality do té doby, než si 
tamní rodiče výhody kvalitního produktu zafixu-
jí. „Máme stejnou strategii na všech trzích, o to 
to jde pomaleji. Když už ale zákazníka získáme, 
tak se k nám vrací.“ Přes pomalejší zakotvení 
na zahraničních trzích tvořil loni zahraniční 
obrat 37% z celkového obratu firmy. 

A co na to dcery?
Mgr. Brynda má tři dcery ve věku dvacet dva, 
sedmnáct a sedm let, všechny batohy firmy 
TOPGAL a.s. používaly a používají. Jejich 

otec oceňuje zpětnou vazbu, kterou mu děti 
poskytují. „Někdy mě samy upozorní na kladné 
i negativní stránky batohů. Asi i díky tomuto 
výrobě a obchodu opravdu rozumím. Vyloženě 
mě to baví, protože má práce je svým způso-
bem služba,“ říká Mgr. Brynda.

Šárka Vlasáková

ČESKý úSPěCH
ČESKý úSPěCH

Zářící a zajimavé
Po ukončení Pedagogické fakulty v Olomouci 
– obor fyzika, se Mgr. Radomír Brynda tři roky 
věnoval svému povolání. Prostě učil. Posléze si 
v roce 1991 otevřel obchod s botami a o dva 
roky později vznikla firma TOPGAL, zabývající 
se koženou galanterií. Pak se rozhodl okruh 
výrobků zúžit. „Zjistili jsme, že na trhu chybí 
školní batohy a začali jsme se na ně speci-
alizovat,“ vysvětluje své rozhodnutí. Nejdříve 
mimo školních batohů vyráběli i sportovní 
batohy a jiná zavazadla, posledních pět let se 
zaměřili pouze na produkci školních batohů. 
„Náš nejsilnější a hlavní výrobní program se 
zaměřuje na děti na základních školách,“ 
dodává. Prvořadá je bezpečnost, zároveň je 

důležitá také snaha o atraktivnost pro malé 
školáky. „Je na nich ohromné množství bez-
pečnostních prvků, například reflexní materiály, 
pestré barvy, aby co nejlépe odrážely potřeby 
bezpečnosti v silničním provozu. Na druhou 
stranu mají zajímavé designy, aby byly pro děti 
atraktivní a dbáme na to, aby odpovídaly jejich 
pediatrickým potřebám, například vzrůstu 
a váze,“ vypočítává majitel firmy TOPGAL a.s. 
„Naše batohy i za jasného počasí vysloveně 
září a tak školáky na silnici chrání. Navíc vyšlo 
najevo, že také dobře plavou a kluci na nich 
v zimě rádi sáňkují...,“ vysvětluje Radomír 
Brynda. Batohy z jiných kolekcí mohou využít 
i středoškoláci. Pro vysokoškoláky má firma 
v zásobě batohy na notebooky.

Pružnost a kvalita
Výroba samotného batohu je z velké části ruční 
práce. „Nejsou to žádné výlisky, části se musejí 
vystříhat. Jelikož se kolekce každý rok mění, 
musíme být pružní. Nemohli jsme v české 
republice sehnat kvalifikované lidi do výroby, 
z toho důvodu jsme po třech letech fungování 
firmy přesunuli výrobu do Číny.“ 
Ze snížení kvality ale nemá Mgr. Brynda obavy. 
„V Asii se vyrábí pod naším dohledem, neu-
stále sledujeme kvalitu. Veškerá technologie 
a design se pak dělá v Čechách,“ vysvětluje. 
Vývojová střediska má tedy firma dvě, jedno 
v Čechách, druhé ve zmiňované Číně. Na vý-
voj jde 10% ročního obratu. Hotové batohy 
pak testují v ITC Zlín, institutu pro testování 
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Mgr. Radomír Brynda (45let)

Absolvent Pedagogické fakulty  

v olomouci.

•Tři roky učil fyziku.

• Rok pracoval ve stavební výrobě.

•  1991 otevřel si obchod s botami.

•  1993 založil ToPGAL s.r.o. jako 

výrobnu a prodejnu batohů a kože-

né galanterie (název: top- nejlepší, 

gal- galanterie).

•  2000: transformace na ToPGAL a.s.

Ženatý, má tři dcery.

od školní katedry 
ke školním batohům

JSoU LIDé, KTEří ZAČNoU PoDNIKAT Z DůVoDU NADŠENí PRo oBoR, 
KTERý SI VyBRALI. A JSoU LIDé, KTEří SE RoZHoDLI ZALoŽIT FIRMU, 
ABy PoMoHLI CHRáNIT. K TěM PATří MGR. RADoMíR BRyNDA SE 
SVoU FIRMoU NA VýRoBU ŠKoLNíCH BAToHů ToPGAL A.S. V Září 
LEToŠNíHo RoKU ( A JAKoBy I SyMBoLICKy – ZAČáTKEM ŠKoLNíHo 
RoKU...) oSLAVí SPoLEČNoST 15 LET oD SVéHo ZALoŽENí.

„Prvořadá je bezpečnost a kvalita, navíc však vyšlo najevo, že naše 
batohy také dobře plavou a kluci na nich v zimě rádi sáňkují.“

„Výrobky jsou testo-
vány na obsah formal-
dehydů a ftalátů. Tes-
tujeme i mechanicky 
– batoh musí vydržet 
dvacet tisíc zdvihů.“



str. 40 str. 41duben 08

Právo na svobodnou volbu povolání, jakož 
i právo podnikat je jedním ze základních 
práv každého z nás a je ukotveno 
v Listině základních práv a svobod. 
Stát se úspěšným podnikatelem není 
jednoduché. Podnikání s sebou přináší 
řadu úskalí. Jedním z nejzávažnějších je 
zajištění dostatečného množství finančních 
prostředků na bezproblémový chod firmy. 
Peníze však nejsou všechno, k úspěchu 
v podnikání je třeba i kvalitní podnikatelský 
plán.

Myslete na všechno
Zpracování podnikatelského plánu je 
prvním krokem, který navazuje na konečné 
rozhodnutí o zahájení podnikání. 
Podnikatelský plán popisuje všechny 
klíčové faktory související se založením 
a následně i chodem podniku. Jsou 
v něm stanoveny nejen cíle, ale i způsoby 
a postupy jejich dosažení. Proto je zapotřebí 
věnovat mu vysokou pozornost. Pečlivé 
zpracování podnikatelského plánu slouží 
nejen k vlastnímu řízení podniku, ale 
může být také podkladem při komunikaci 
s bankovními institucemi a získávání 
potřebných finančních zdrojů. Slouží ale 
i dalším interním a externím subjektům, ať 
už manažerům nebo investorům. 
V podnikatelské plánu se stanoví nejen 
ekonomické cíle či forma podnikání, ale také 
kapitálové a personální zajištění, technické 
vybavení a technologické zabezpečení. Při 
jeho zpracování je nutná dokonalá znalost 

legislativní úpravy a oboru, který je vybrán 
jako předmět podnikatelských aktivit. 
Samotné zpracování spočívá v provedení 
důkladné analýzy celého odvětví, jeho 
příležitostí, stejně jako možných rizik. 
Přitom je třeba zachovat si reálnost pohledu 
a oprostit se od přílišného optimismu.

Analýza odvětví i konkurence
Právě analýza odvětví je pro začátek 
podnikání klíčová. Proto je třeba věnovat 
pozornost zejména:
•  vývojovým trendům v odvětví s cílem 

odhadnout jeho perspektivy; 
•  reálnému odhadu vývoje kvalifikační, 

technické, personální, materiální a finanční 
náročnosti v budoucím období; 

•  posouzení konkurenčního prostředí 
se zaměřením na silné a slabé stránky 
jednotlivých rozhodujících konkurentů; 

•  dosavadnímu a předpokládanému vývoji 
nabídky a poptávky v zájmovém teritoriu. 

Když jeden nestačí …
Důležitou a významnou součástí 
podnikatelského plánu je marketingový, 
organizační a finanční plán. Marketingový 
plán dává odpověď na otázky, jakým 
způsobem budou výrobky či služby 
oceňovány, propagovány a prodávány. 
Jeho součástí je určení takových způsobů 
a metod propagace, aby co největší počet 
potenciálních zákazníků nebo klientů dostal 
maximální množství informací o novém 
podniku a jeho produktech. Zároveň je 
v marketingovém plánu třeba stanovit 
cenovou a odbytovou strategii, tj. určit 
způsoby prodeje. 
Základem organizačního plánu je stanovení 
vnitřní organizační struktury podniku 
a struktury řízení s popisem pravomocí 
a odpovědností jednotlivých vedoucích 
zaměstnanců. Neméně důležitý je i finanční 
plán, který má zpravidla podobu rozvahy 
a výsledovky na několik, zpravidla pět let 
dopředu. Ani ten nejkvalitnější podnikatelský 
plán nemusí automaticky zaručit úspěch 
v podnikání. Přesto právě tento dokument 
shrnující podstatné informace o podniku, 
jeho prostředí, budoucích aktivitách nebo 
krátkodobých a dlouhodobých cílech může 
být základním předpokladem úspěšného 
zahájení a následného provozování 
podnikatelských aktivit. 

Lukáš Buřík

Kontokorentní úvěr je vždy poskytován jako 
doplněk k běžnému podnikatelskému účtu. 
Slouží k financování nenadálých finančních 
výkyvů a jako finanční rezerva. Kontokorent by 
rozhodně neměl být využíván na financování 
dlouhodobějších investic, jelikož pro tento účel 
je příliš nákladný (vyšší úrokové sazby). Jeho 
velkou výhodou je to, že na rozdíl od ostatních 
podnikatelských úvěrů u něj banky většinou 
nezkoumají účel čerpání. Maximální výše 
se stanovuje dle výše ročního obratu peněz 
na účtu klienta a jeho bonity. Některé banky 
mívají maximální limit stanoven konkrétní část-
kou, nejčastěji jeden milion korun. Podnika-
telský kontokorent bývá zpravidla poskytován 
jako krátkodobý úvěr na příklad na jeden rok 
s možností dalšího prodloužení nebo jako úvěr 
bez uvedení konečné doby splatnosti. 

Pozor na limit!
Podnikatelský kontokorent je většinou vázán 
na podmínku jednou za určené časové ob-
dobí (nejčastěji 12 měsíců) dorovnat finanční 
prostředky na účtu do plusového stavu. Při 
nižších úvěrových rámcích obvykle není potře-
ba zajištění, u vyšších částek však již zajištění 
je potřeba. Nejčastějším způsobem zajištění je 
avalovaná směnka. Dalšími zajišťovacími pro-
středky jsou pohledávky z obchodního styku, 
nemovitost, depozity u dané banky či ručením 
třetí osobou. Kontokorentní úvěr lze čerpat 
všemi způsoby, které jste byli zvyklí u svého 
podnikatelského účtu využívat – prostřednic-
tvím platebních karet, podáním platebního 
příkazu, výběrem hotovosti na přepážce či 

z bankomatu a podobně. Úrokovou sazbu, 
kterou je podnikatelský kontokorent úročen, 
stanovuje většina bank individuálně v závislosti 
na bonitě žadatele. Úročí se vždy pouze vy-

čerpaná částka, a to po jen po dobu, kdy jsou 
finanční prostředky do minusu čerpány. Dejte 
si však pozor na jednu věc! Banka vždy podle 

vaší bonity a výše obratu na účtu stanoví úvě-
rový limit. Při jeho přečerpání musíte počítat 
s penále a vysokým úročením prostředků, 
o které jste limit přečerpali.

Jak žádat o kontokorent
Zjistěte si zda vaše banka kontokorent, jenž 
vám umožní čerpat z vašeho účtu prostředky 
do minusu, nabízí. Pokud ne, je jedinou mož-
ností změnit banku. Drtivá většina bank dnes 
však již kontokorent nabízí, ovšem za značně 
rozdílné úrokové sazby. Ty bývají většinou 
stanovovány individuálně dle bonity žadatele, 
způsobu zajištění a výše schváleného úvěro-
vého rámce. 
O zřízení kontokorentu je třeba požádat podáním 
žádosti bance. Součástí žádosti o podnikatelský 
kontokorent je předložení určitých dokladů.

Michal Ruml

Samotné zpracování 
spočívá v provedení 
důkladné analýzy 
celého odvětví, jeho 
příležitostí, stejně jako 
možných rizik

FIREMNí FINANCE

Základem úspěchu  
je podnikatelský plán

RoZHoDNUTí o ZAHáJENí PoDNIKáNí JE DůLEŽITýM 
KRoKEM, KTERý NENí RADNo ČINIT BEZ PřEDCHoZíHo 
DůKLADNéHo UVáŽENí. NESTAČí MíT JEN DoSTATEK 
PENěZ A KVALITNí PoDNIKATELSKý PLáN, PoDCENIT By 
SE NEMěLy ANI DALŠí ZAHAJoVACí AKTIVITy. 
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JEDNíM Z NEJVyUŽíVANěJ-
ŠíCH úVěRů URČENýCH 
FIRMáM A PoDNIKATE-
LůM JE PoDNIKATELSKý 
KoNToKoRENT. MíVá SICE 
o NěCo VyŠŠí úRoKo-
Vé SAZBy NEŽ JINé TyPy 
úVěRů, JEHo VýHoDoU 
JE VŠAK SNADNá DoSTUP-
NoST A JEDNoDUCHoST 
VyříZENí.

Když běžný účet  
zeje prázdnotou

•  základní údaje o společnosti

•  úředně ověřená kopie o oprávnění k podnikání (např. živnostenský list) 

•  roční účetní závěrky za období předchozích 2 až 3 let či daňová přiznání 
za poslední 2 až 3 roky 

•  potvrzení o bezdlužnosti vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního 
zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně

•  materiály týkající se navrhovaného zajištění

Banka může eventuálně požadovat další doplňující doklady, například bankovní 
reference na společnost a její vlastníky, doklad o zajištění odbytu, ekonomické 
výsledky za poslední dobu, podnikatelský záměr atd.

DOKLADy K žáDOSTI O PODNIKATELSKý KONTOKORENT:

Výhoda kontokorentu 
– na rozdíl od ostatních 
podnikatelských úvěrů 
u něj banky většinou 
nezkoumají účel 
čerpání
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Vzdálené přístupy...
V posledních letech můžeme zazname-
nat nový trend – tzv. „vzdálené přístupy“ 
ke zpracování účetnictví a jejich přenosu 
k uživatelům (manažerům, analytikům, 
burzovním makléřům, příp. dalším uživate-
lům účetních informací). Jako první je začaly 
využívat velké nadnárodní společnosti, které 
velice rychle objevily výhody a možnosti 
úspor, jež jim rozvoj informačních techno-
logií nabízí. Podstatou tohoto přístupu jsou 
tzv. „datová centra“, kde je mimo jiné zpra-
cováváno účetnictví pro všechny subjekty 
nadnárodních společností, a to na úrovni 
velkých regionů (např. Evropa a Asie). Jedná 
se o velice efektivní způsob zabezpečení 
účetních služeb prováděných z pracoviště, 
které může být vzhledem ke globálním mož-
nostem internetu umístěno kdekoli na ze-
měkouli. Samozřejmě s ohledem na splnění 
optimálních podmínek pro jeho lokalizaci, 
především by mělo disponovat kvalifikova-
nou pracovní sílou, nízkými náklady a po-
třebnou technologickou infrastrukturou. 

oSVČ účetní v ohrožení?
Hrozí našim účetním – OSVČ nějaké nebez-
pečí ztráty pracovních příležitostí? Odpověď 
není jednoznačná. Institut Svazu účet-

ních provedl v několika uplynulých letech 
průzkum spojený s odhady počtů osob, 
které se profesionálně zabývají účetnictvím, 
a jejich regionální působností. Z průzkumů 
vyplynulo, že u nás působí více než 120 000 
účetních (nejsou zde započítáni auditoři ani 
daňoví poradci, kteří se také ve vysoké míře 
živí účetnictvím a poskytováním účetního 

poradenství), z toho více než 70 000 jich 
pracuje jako OSVČ a drtivá část z výše uve-
deného počtu účetních OSVČ působí zcela 
samostatně, kancelář či pracoviště mají 
často doma. „Účetní služby jsou nejčastěji 
outsourcované právě u kategorie podnika-
telských subjektů na úrovni malých a střed-
ních podniků. Vzhledem k velice dynamické-

mu rozvoji internetu předpokládáme právě 
u tohoto typu podniků – klientů – postupnou 
změnu postoje k využívání dosavadních 
účetních služeb směrem k elektronické 
formě,“ říká Jaroslav Louka, ředitel Institutu 
Svazu účetních. 
Pokud nebudou účetní OSVČ schopni rych-
le reagovat na technologické změny a přání 
uživatelů jimi poskytovaných služeb, mohou 
jejich klienti začít využívat služeb větších 
účetních kanceláří, a to i za předpokladu 
vyšší ceny za účetní servis. Situaci nám 
může přiblížit následující nástin reálné-
ho rozvojového potenciálu poskytovatelů 
účetních služeb na straně jedné a očekávání 
příjemců na straně druhé. 

„Pracovní život“ účetní oSVČ:
•  Relativně nízká úroveň technického vyba-

vení a technologické podpory.
•  Příjmy neumožňují investice do rozvoje IT 

ani personálního rozvoje v takové úrovni, 
aby došlo ke kvalitativní změně.

•  Účetní zpracovává agendu buď na svém 
SW, nebo na pracovišti klienta v jeho SW 
prostředí.

•  Riziko ztráty dokladu při přenášení 
od klienta a zpět za účelem zpracování je 
značné.

„účetní služby jsou 
nejčastěji outsour-
cované u kategorie 
podnikatelských sub-
jektů na úrovni malých 
a středních podniků.“ 

outsourcing 
účetnictví – cesta 
k hledání úspor

•  Psychická zátěž, pracovní nasazení 
a pocit zodpovědnosti koncentrovaný 
na jednoho člověka (zejména v určitých 
termínech, kdy se kumulují některé účetní 
operace a povinnosti) jsou neúnosně 
vysoké.

•  Vzhledem k pracovnímu přetížení je velmi 
omezena možnost účetní OSVČ účastnit 
se doplňkových školení nebo dokonce 
komplexně zvyšovat svou odbornou 
kvalifikaci.

•  Nemoc nebo jakýkoli jiný výpadek pracov-
ní schopnosti je prakticky nemožný nebo 
má za následek porušení závazků vůči 
klientovi, protože substituce je omezená či 
dokonce není vůbec možná.

Budoucnost mají Kanceláře
Na druhé straně obchodního vztahu stojí klient. 
Stále více podnikatelů nebo manažerů, zejmé-
na mladší generace s pozitivním přístupem k IT 
a vyšším stupněm ekonomického uvažování, 
požaduje daleko pružnější a strukturovanější 
servis účetních informací. Ti také vyžadují 
od outsourcingu garance účetních služeb 
(např. garance kvality, trvalosti a rychlosti, pří-
padně možnosti nahlížení a přenosu po inter-
netu). Služby v tomto pojetí bohužel převažující 
část účetních OSVČ není schopna uspokojivě 
poskytovat, což může být zásadním důvodem 
postupného úpadku samostatně působících 
účetních. Silnou a stabilní pozici si postupně 
budují účetní kanceláře, které disponují dosta-
tečnou kapacitou a specializací pokrývající po-
třeby klienta nejen ve vedení účetnictví, ale také 
v oblastech daňového poradenství, financování 
projektů, zpracování analýz a v neposlední 
řadě i auditu. Vývoj v rozvinutějších zemích EU 
nás k takovému tvrzení opravňuje. Z kontaktů 
s profesními organizacemi ve Francii a Velké 
Británii víme, že se v současné době na trhu 

prosazují pouze účetní kanceláře, které uvá-
děné parametry splňují, ostatní jsou odsouzeni 
k zániku.

Důležitým fenoménem, který tento trend pod-
poruje, je internet. Ten poskytuje platformu pro 
zcela nový přístup k outsourcingu, kdy je mož-
né „vzdáleným přístupem“ přenášet jak dokla-
dy ke zpracovateli účetnictví (i poskytovateli 
dalších účetních služeb), tak nahlížet všechny 
informace a výstupy, které účetnictví poskytuje. 
Již několik let jsou na našem trhu produkty, 
které tyto přístupy umožňují a jsou vytvořeny 
přímo pro potřeby malých a středních podniků 
(např. SW lcs.helios.iq, Money od firmy Cígler 
SW nebo produkty společnosti Microsoft).

Plusy i minusy
Jakkoli tato předpověď budoucího vývoje 
vyznívá pro početnou skupinu účetních OSVČ 
nepříznivě, je třeba připomenout i pozitivní 
přínosy intervence nových informačních 
technologií do outsourcingu účetních služeb. 
Především může dojít k významnému zvýšení 
úrovně poskytovaných služeb, a to z hledis-
ka kvality, rozsahu, rychlosti a bezpečnosti. 
Vztah klienta a poskytovatele účetních služeb 
není díky informačním technologiím omezen 
na místo působení nebo podnikání – internet 
nezná hranice ani časová pásma. Navíc kan-
celář, která pracuje na platformě vzdáleného 
přístupu, je schopná svým zaměstnancům 
vytvořit velice flexibilní pracovní podmínky, 
nabídnout zkrácené pracovní úvazky (např. 
pro matky na mateřské dovolené) i práci 
z domova – podmínkou je pouze internetové 
připojení. Odpadne tak nepříjemné cestování. 
Zásadní výhodou pro pracovní tým i klienta je 
možnost rovnoměrného rozkládání pracovní 
zátěže, zastupitelnost, možnost vzájemných 
konzultací a profesní i kariérní rozvoj. Tento 
i neúplný výčet pozitiv vyznívá dostatečně 
přesvědčivě ve prospěch nového trendu. 
Účetní OSVČ budou sice pravděpodobně po-
stupně ztrácet svoji samostatnost, na druhou 
stranu pro ně jistě vznikne právě u velkých 
kanceláří dostatek pracovních příležitostí. Vě-
říme, že tyto trendy a změny mohou ve svém 
důsledku přinést pro zmiňované účetní 
odborníky novou a snad i příjemnější kapitolu 
jejich profesního života.

Michal Ruml 

TIP NA KNIHU:  PENíZE A BURZA – UMěNí, JAK PřI-JíT K BoHATSTVí
Jak úspěšně proplouvat kapitálovými trhy? Jak správně investovat a spe-kulovat? Jak se orientovat v investičních fondech? Odpovědi najdete v knize And-rého Kostolanyho Peníze a burza. Autor se snaží srozumitelnou a čtivou formou ukázat, jak snadno může člověk zbohat-nout investováním do akcií, nemovitostí, ale i obrazů, starožitností nebo šperků. Tento světoznámý spekulant a burzov-ní mág čtenáře s nadsázkou a vtipem provází celým svým životem spojeným s burzou a podává mu výklad potřebný k pochopení investování a spekulování. 

TIP MěSíCE:
Profi úvěr od  
Komerční banky
Získat úvěr rychle, jednoduše a s mi-

nimálními nároky na administrativu je 

při výběru vhodného typu financování 

rozhodující a odráží se mimo jiné v prů-

měrné výši úvěru, o který podnikatelé 

v bance žádají. Tyto částky se pohybují 

v řádech statisíců korun, vloni byla prů-

měrná výše nově poskytnutých Profi úvě-

rů kolem 250 tisíc korun. Stávající klienti 

banky mohou získat podnikatelský úvěr 

bez předkládání jakýchkoliv finančních 

výkazů pouze po předložení identifikač-

ních dokladů. Takto je poskytováno 80 % 

všech Profi úvěrů. Maximální výše úvěru 

je milion korun v případě krátko-

dobého Profi úvěru a půl milionu 

korun v případě střednědobého 

Profi úvěru se splatností 3 roky. 

TIP NA FIRMU:  
BLATA
Zakladatel společnosti Pavel Blata své 

první zkušenosti s motorkami sbíral jako 

aktivní jezdec Endura, posléze se je 

rozhodl využít. Koncem osmdesátých 

let začal vyrábět a prodávat scootery 

a minibiky pod značkou Blata v garáži, 

dnes patří ke světově nejuznávanějším 

výrobcům minimotocyklů a miničtyřko-

lek. V posledních pěti letech bojuje firma 

Blata nejen s konkurencí, ale i plagiátor-

stvím. Její právní oddělení eviduje desítky 

čínských subjektů, které nabízejí k prodeji 

nekvalitní napodobeniny produktů  

Blata, které firmě každoročně  

způsobují stamilionové škody...

V České republice 
působí více než 
120 000 účetních, 
z toho více než 
70 000 jich pracuje 
jako oSVČ

FIREMNí FINANCE

SLoVo oUTSoURCING JIŽ PřESTALo BýT ExoTICKýM 
VýRAZEM VE Z oBLASTI oBCHoDU. VE SVéM DůSLEDKU SE 
JEDNá o ZCELA RACIoNáLNí HLEDáNí úSPoR NáKLADů 
A PřENESENí oDPoVěDNoSTI ZA NěKTERé ČINNoSTI NEBo 
SLUŽBy NA SMLUVNí SUBJEKTy. JAK JE oVLIVNěNo TíMTo 
NoVýM FENoMéNEM úČETNICTVí? 

-10 % -15 % -20 % -25 % -30 %
-35 %

-40 %

-5 %
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úvěry na bydlení: 
statisícové rozdíly

úVěR NA ByDLENí LZE 
ZíSKAT oD DESíTEK 
FINANČNíCH INSTITUCí. 
I PřES To, ŽE 
KoNKURENCE TLAČí 
JEJICH CENy – úRoKoVé 
SAZBy A PoPLATKy – 
STáLE VíCE K SoBě, 
RoZDíLy MoHoU BýT 
STATISíCoVé. 

Málokdo má úplně jasno, kam jít pro po-
třebné finance – na českém finančním trhu 
nabízí úvěry 6 stavebních spořitelen, přes 
15 hypotečních bank, stát, ba dokonce 
i různě (ne)seriózní nebankovní společnosti. 
Háček je v tom, že nelze jednoduše doporu-
čit jeden nejvýhodnější ústav pro každého. 

Zadlužení na celý život
Hypoteční úvěry poskytují u nás všechny 
banky, se kterými přijde běžný klient do styku. 
Jestliže v objemu poskytnutých půjček vítězí 
Česká spořitelna a Hypoteční banka, tak 
lídry v neobvyklých variacích jsou Raiffeisen-
bank, či nízkonákladová mBank. Překvapivě 
příjemných cen lze dosáhnut i u malých bank 
– u Wüstenrot hypoteční banky nebo rakous-
ké Oberbank. GE Money bank zase půjčuje 
„skoro každému“, zatímco Volksbank pečlivě 
prověřuje každého zájemce a předchází tak 
osobním bankrotům v budoucnu. 
Hypotéka se dá nejjednodušeji charakterizovat 
jako úvěr zajištěný nemovitostí, se splatností 
v desítkách let. Klasické hypoteční úvěry jsou 
přímo vázané na pořízení bydlení. Ne všechny 
však můžete získat v celé hodnotě kupova-
né nemovitosti (dále ZHN). Třeba úvěry bez 
potřeby dokladování příjmů poskytují bankovní 
domy obvykle jen do 50-70 % ZHN. Výhodou 
takové půjčky je omezení povinnosti doložit 
vaši bonitu daňovými přiznáními, výplatními 
páskami či potvrzením o příjmu. Od banky do-
stanete méně a zaplatíte za to více na úrocích, 
tedy i na měsíčních splátkách. 

Stavební spořitelny nezahálejí
Do stavebních spořitelen již lidé dávno ne-
chodí pouze ukládat své úspory, které by se 

jim tam zhodnocovaly pro budoucí investici 
na bydlení. Stavební spoření jako takové 
stejně nikdy v realitě nesloužilo k financová-
ní bydlení. Tento účel začaly plnit až úvěry. 
Mechanismus půjčování je však trošku jiný 
– uzavřete stavební spoření, spořitelna vám 
přidělí tzv. překlenovací úvěr, a až ve chvíli, 
kdy splníte podmínky k přidělení řádného 
úvěru, přestanete spořit a splácíte jako 

u hypotéky. Celkovou půjčku od spořitelen 
zdražuje skutečnost, že po dobu překleno-
vacího úvěru se nesnižuje jistina – platíte 
pouze úroky z konstantní částky. Na druhou 
stranu, výhodou je možnost řádný úvěr 
od spořitelny kdykoli mimořádně splatit 
(u většiny hypoték byste byli sankcionováni) 
a delší garance úrokových sazeb. Spořitel-
ny rovněž představují vhodného partnera 
pro financování koupě družstevního bytu 
a rekonstrukce. 

Podpora od státu 
Jediný úvěr, který tento rok stát poskytuje, 
představuje půjčka od Státního fondu rozvo-
je bydlení (SFRB) 300 000 Kč. Tuto bezkon-
kurenčně nízko úročenou pomoc poskytuje 

SFRB mladým manželům, z nichž alespoň 
jeden v roce podání žádosti nedosáhne 
ještě věku 36 let. Úvěr lze získat nejdéle 
na 20 let a pouze za účelem koupě nového 
bydlení (tedy ne na rekonstrukci). Úroková 
sazba je 2 % ročně, což by při maximální 
době splatnosti znamenalo konstantní splát-
ky 1518 Kč měsíčně. 

Kam pro půjčku?
Existuje několik vhodných kroků, které mů-
žete pro správné rozhodnutí učinit. Nechte 
si udělat nabídku od banky, kam vám chodí 
výplata. Vaše mateřská banka by k vám 
měla být vstřícnější už jen z důvodu, že má 
ponětí o vaši bonitě a máte u ní vedený 
běžný účet. Pokud máte stavební spoření, 
požádejte o předběžnou kalkulaci rovněž 
svou spořitelnu. 
U banky i u spořitelny chtějte vědět nejen 
kolik budete platit měsíčně, ale i kolik 
ústavu na konci přeplatíte, kolik zaplatíte 
na souvisejících poplatcích (za vyřízení 
a vedení úvěru), povinných pojištěních 
a konečně, jaké doklady budete muset 
dokládat při uzavírání. V každém případě 
zkuste získat část požadovaných financí 
od SFRB, výhodněji si 300 000 Kč půjčíte 
pouze od známých.
Ideálním postupem je obejít samozřejmě 
alespoň tři banky a dvě spořitelny. Jedi-
ně tak získáte nadhled nad jednotlivými 
nabídkami a budete se moci kvalifikovaně 
rozhodnout. Pokud nemáte času nazbyt, 
můžete svěřit výběr vhodné finanční insti-
tuce finančnímu poradci. Ten by měl udělat 
kroky, které byly uvedeny výše, za vás.

Lukáš Buřík

Levná minulost
Rok 2007 se nesl v jednoznačném duchu – 
úrokové sazby úvěrů se pomalu, ale vytrvale 
draly nahoru. U jednoletých fixací šlo o cestu 
ze zhruba 4 % na 5 % ročně. Ve víru těchto 
událostí se zdálo, že je jednoznačně výhodnější 
uzavřít fixaci na delší dobu. Lidé přirozeně před-
pokládali, že kdyby si sjednali fixaci na rok, ban-
ka by jim nabídla po roce sazbu daleko vyšší. 
Setrvačnost v chování se opět projevila a i dnes 
lidé preferují delší fixace. Hypoteční banky uvádí 
nejvyšší zájem o fixace na pět let... 

ČNB reaguje na inflaci
Letos v únoru došlo k poslednímu zvýšení 2T 
repo sazby, a to na 3,75 %. Rada České národní 
banky (ČNB) intervenuje pro zvyšovaní sazeb 
ve chvíli, kdy pociťuje, že inflace je tažena i po-
ptávkou. Lednová i únorová inflace ve výši 7,5 % 
v sobě tento element měla. Růst cenové hladiny 
a zvyšování sazeb ČNB byly i důvody růstu úro-

kových sazeb komerčních úvěrů. Počátek roku 
znamenal i ochlazení zájmu o hypoteční úvěry, 
především kvůli před-nasycení trhu v závěru roku 
2007 a částečně i kvůli zdražení půjček. Banky 
reagovaly akčními nabídkami a především sníže-
ním úrokových sazeb u dlouhodobých fixací. 

Blýská se na lepší časy?
ČNB považuje současnou vysokou infla-
ci za nárazovou záležitost. Její prognózy 

hovoří o snižování inflace už v závěru 
roku 2008. Do roku 2010 by pak měla 
být na úrovni 3-4 %. Co to znamená pro 
úrokové sazby? Je pravděpodobné, že 
pokud bude nízká inflace, ČNB sníží i 2T 
repo sazbu. Tedy – úroky u hypoték mohou 
jít v průběhu let opět o něco níže. Co z toho 
vyplývá?

Na jakou dobu fixovat
Pokud si nyní zafixujete úrokovou sazbu 
hypotéky třeba na 10 let, nemusí to být zda-
leka tak výhodné. Sazby jsou nyní na ma-
ximech. V následujících letech by naopak 
mohly jít dolů. Všechny výše popsané fakto-
ry vedou k jednomu závěru – v současnosti 
je moudřejší uzavřít půjčku na krátkodobou 
fixaci. Čímž rozumějme na dobu 3-5 let 
(vzhledem k tomu, že především 1leté fixace 
banky patřičně “znevýhodňují“).

mr

úRoKoVé SAZBy HyPoTéK RoSTLy A RoSTLy. NAJEDNoU VŠAK 
BANKy ZAČALy VyHLAŠoVAT SNIŽoVáNí. TEDy PřESNěJI řEČENo 
SNIŽoVáNí úRoKů U DLoUHoDoBýCH FIxACí. JE ALE PřI SoUČASNé 
VýŠI SAZEB VýHoDNé UZAVíRAT „UZAMKNUToU“ PůJČKU NA MNoHo 
LET DoPřEDU? 

Jakou zvolit fixaci

Hypotéka se dá nej-
jednodušeji charak-
terizovat jako úvěr 
zajištěný nemovitos-
tí, se splatností v de-
sítkách let

Pokud si nyní zafixu-
jete úrokovou sazbu 
hypotéky na 10 let, 
nemusí to být moc 
výhodné. Sazby jsou 
na maximech.

NáZEV BANKy NáZEV úVěRU
FIxACE 1 RoK  

(% P.A.)

FIxACE 3 RoKy  

(% P.A.)

FIxACE 5 LET 

(% P.A.)

GE Money Bank Hypotéka 100 % 4,94 4,94 4,94

mBank mHypotéka 4,00 5,00 5,00

BAWAG Bank CZ
Hypotéka na bydlení - 
IQ Hypotéka

4,95 4,77 4,86

Citibank
Citibank hypoteční úvěr 
100 %

5,44 5,59 5,59

Česká spořitelna Hypotéka na bydlení 4,99 4,99 4,99

ČSoB ČSOB Hypotéka 5,39 5,54 5,54

Hypoteční banka Hypoteční úvěr 100 5,39 5,54 5,54

Komerční banka Klasik 4,81 4,99 5,05

oberbank
Oberbank 
StandardHypotéka

4,90 4,93 5,00

Poštovní spořitelna
Účelový hypoteční úvěr 
- HUF 100

5,54 5,84 6,04

Raiffeisenbank Klasik do 100 % 5,89 5,89 5,89

UniCredit Bank HÚ účelový rezidenční x 4,89 4,99

Volksbank CZ
Standardní hypoteční 
úvěr

4,74 4,90 5,00

VolksbankShop Malá hypotéka 4,99 5,15 5,25

Wüstenrot Hypotéka Wüstenrot 4,89 4,94 5,04

Waldviertler 

Sparkasse von 1842
Hypoteční úvěr 4,78 4,77 4,85

SROVNáNí HyPOTEČNíCH ÚVěRů

GE Money Bank nabízí hypotéku 
s fixací na 10 let za cenu 1leté 
fixace. Garantovaná úroková 
sazba u půjčky nad 2 mil. Kč činí 
momentálně 5,19 % p. a. ČSoB 
snižuje u hypoték s tříletou 
a pětiletou fixací úrokové 
sazby o 0,1 %. Česká spořitelna 
obdobně sjednocuje nejnižší 
sazbu u jednoleté až pětileté 
fixace na 4,99 % p.a. U Bawag 
Bank dokonce sjednáte 
hypotéku s 5letou fixací levněji 
(4,85 %) než úvěr s fixací na 1rok 
(4,95 %). A Raiffeisenbank 
stanovila pro fixace na 1-7 let 
jednotnou sazbu 5,29 %.

KDO S TíM ZAČAL
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FIREMNÍ KURZY PROFESNĚ ZAMĚŘENÉ ANGLIČTINY

Nevystačíte s obecnou angličtinou?
Chcete mluvit anglicky ve svém oboru?

Zvolte jazykový kurz OPEN DOOR!

Obchodní angličtina
Administrativní angličtina
Logistická angličtina
Hotelová angličtina

Zdravotnická angličtina
Elektrotechnická angličtina
Strojírenská angličtina
Angličtina pro obrábění

w w w . o p e n - d o o r . c z 
p r o j e k t @ o p e n - d o o r . c z

Registrace podniků 
i individuálních zájemců:
jazyky@gra� a.cz

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Realizátor projektu:  Grafia s. r. o.
www.grafia.cz

Partneři projektu:  Hospodářská komora Plzeň
Západočeská univerzita v Plzni

opendoor_inzerat_A5.indd   1 3/26/2008   4:45:20 PM

INZERCE

PoDNěTEM K VyTVořENí 
PRoJEKTU oPEN DooR, TEDy 
FIREMNíCH KURZů PRoFESNě 
ZAMěřENé ANGLIČTINy 
(ANEB DoMLUVTE SE VE SVéM 
oBoRU!), ByLA ZVyŠUJíCí SE 
PoPTáVKA Po MoDULECH 
oDBoRNé JAZyKoVé 
VýUKy. STáLE ČASTěJI ToTIŽ 
ZAZNíVá Z úST řEDITELů 
FIREM A PERSoNALISTů: 
„NEPoTřEBUJEME, ABy SE 
NAŠI ZAMěSTNANCI UČILI 
oBECNoU ANGLIČTINU. 
KoNVERZoVAT o RoDINě, 
PoČASí ČI TRáVENí VoLNéHo 
ČASU ZPRAVIDLA VŠICHNI 
DoVEDoU. PřIVíTALI ByCHoM, 
KDyBy SE NAUČILI oVLáDAT 
oDBoRNý JAZyK, KTERý 
oKAMŽITě VyUŽIJí V PRAxI.“

VZDěLáNí
VZDěLáNí

Projekt OPEN DOOR byl spuštěn v září 2006. 
Na základě požadavků podniků Plzeňského 
kraje byly otestovány potřebné profesní oblasti, 
na jejichž základě pak autoři tvořili ve spolupráci 
s podniky nové jazykové moduly. Vznikla tak 
skripta, výuková videa a metodika. Pilotní kurzy 
ověřily vhodnost modulů pro podnikové prostředí. 

Vlastní skripta
Výukové moduly mají vlastní výuková skripta 
OPEN DOOR, jejichž struktura je pro všechny 
moduly stejná. Obsahem je pokaždé dvacet 
lekcí vždy zaměřených na konkrétní situace 
z praxe. Moduly jsou kombinovatelné s jakou-
koli učebnicí gramatiky. 
Lekce se skládají z textů zahrnujících odbornou 
problematiku, z dialogů z autentického prostředí, 
slovní zásoby a frází z oboru a cvičení na pro-

cvičování slovíček a konverzace. Témata lekcí 
a materiály obsažené ve skriptech byly vytvářeny 
ve spolupráci s podniky z daného oboru.

DVD s výukovým videem 
Dalším bonusem modulů jsou výuková videa 
s rozhovory a scénkami z reálného pro-

středí. Tyto rozhovory jsou obsaženy zároveň 
ve skriptech, je možno je pouštět s titulky i bez 
nich a jednotlivé sekvence opakovat. Herci 
jsou rodilí mluvčí. 
Záměrem bylo volit mluvčí z různých jazyko-
vých oblastí, aby si posluchač nezvykl pouze 
na jednu intonační linku a přízvuk. Směsice 
národností herců, počínaje USA a Velkou 
Británií, přes Austrálii a Nový Zéland až po Ji-
hoafrickou republiku, zajistila videozáznamům 
intonační pestrost a rozmanitost dialektů, které 
ocenili studenti již v pilotní fázi projektu. Také 
zde projekt kopíruje běžnou provozní praxi, 
kde se potkáváme s mezinárodním jazykovým 
prostředím.
„Použití videonahrávek je velmi názornou di-
daktickou metodou,“ míní Bc. Ilona Bartovská, 
HR managerka společnosti Fuji Koyo Czech, 

která se pravidelně zúčastňuje kurzu obchodní 
angličtiny OPEN DOOR. „Díky rodilým mluvčím 
je zde možnost poslechu správné výslovnosti 
s různými dialekty a navíc je vizuální výuka 
vhodnější pro zapamatování,“ dodává Ilona 
Bartovská.
Projekt připravuje i poslechová CD pro účast-
níky kurzů pro domácí opakování. To potěšilo 
zejména některé obchodníky a pracovníky 
na cestách. 

Charakteristika kurzů
Kurzy OPEN DOOR jsou zaměřeny především 
komunikativně a konverzačně, jejich cílem je 
procvičení reálných situací, s nimiž se denně 
můžete setkat na pracovišti. Důraz je kladen 
na rozvíjení odborné slovní zásoby a osvojení 
si potřebných frází pro plynulou komunikaci. 

Výuka v podniku
Rychlost výuky lze přizpůsobit vstupní úrovni 
znalosti jazyka. Podle toho výuka modulu 
o dvaceti lekcích může trvat tři měsíce nebo 
také dva semestry. 
Využít je možno celý modul nebo jen jeho části 
či kombinovat více modulů mezi sebou. 
Lze tak připravit například odborné pracovníky 
před výjezdem do zahraničí a zkombinovat 
různé situace, které je mohou potkat, od za-
jištění hotelu, odbavení na letišti, přes volání 
pohotovosti, po administrativní náležitosti 

a vlastní odbornou práci. „Možnost kombinace 
jednotlivých bloků výuky podle konkrétních po-
třeb společnosti je opravdu výhodou,“ hodnotí 
personalistka Ilona Bartovská. 

Efektivita výuky
Častou námitkou podniků vůči jazykovému 
vzdělávání je neefektivnost výuky. Díky posle-
chovým CD i videohrávkám studující mohou 
snadno opakovat. Zároveň Grafia připravuje 
e-learningovou podobu kurzů. Po absolvování 
účastník získává certifikát na základě výstup-
ního testu. Test je pro zaměstnavatele zároveň 
dokladem o efektivním vynaložení peněz 
na vzdělávání.

Lektoři
Největším oříškem při výuce odborného jazyka 
je připravenost lektorů učit odborně zaměřené 
kurzy. Aby byla zajištěna kvalita výuky, musí lektoři 
dobře znát obor. I proto projekt stále rozšiřuje svůj 
lektorský tým. Zájemci se mohou hlásit prostřed-
nictvím webové stránky projektu.

Diseminace projektu
Od září letošního roku budou již probíhat 
kurzy ve firmách a budou otevřeny i některé 
veřejné kurzy. Podniky či individuální zájemci 
se mohou hlásit přes webovou stránku www.
open-door.cz <http://www.open-door.cz/> 
nebo přímo na adrese jazyky@grafia.cz. 
Společnost Grafia, s.r.o. připravuje i další od-
borné moduly angličtiny či němčiny. Podniky, 
které mají zájem o spolupráci při vytváření 
a pilotování modulů, mohou kontaktovat přímo 
projektovou manažerku – projekt@open-door.
cz. Velkou výhodou Projektu OPEN DOOR je, 
že nevytváří žádné imaginární situace, ale nao-
pak, všechny podklady přebírá přímo z praxe! 
Více informací na www.open-door.cz <http://
www.open-door.cz/> nebo www.grafia.cz. 

od

Domluvte se 
konečně ve svém 
oboru anglicky!

Záměrem bylo volit 
mluvčí z různých 
jazykových oblastí, aby 
si posluchač nezvykl 
jen na jeden přízvuk

od září letošního roku 
budou již probíhat 
kurzy ve firmách 
a budou otevřeny 
i některé veřejné kurzy
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Vzhledem ke svému uspěchanému (dalo 
by se říci až předčasnému) přijetí trpí nový 
zákoník práce většími či menšími „dětskými 
nemocemi“, které se mnohdy bohužel dotý-
kají zcela zásadních institutů.
Od počátku jeho účinnosti mu byla vytýkána 
řada nesrovnalostí a chyb, zejména nesoulad 
s jinými souvisejícími právními předpisy. Jako 
výsledek snahy postupně odstranit alespoň 
základní vytýkané nedostatky byl přijat zákon 
č. 362/2007 Sb. o změně zákoníku práce 
a dalších souvisejících předpisů. Tato tzv. 
„technická novela“, účinná od 1. 1. 2008, má 
opravnou povahu, a nelze od ní tedy očeká-
vat převratné změny v právní úpravě. 

ochrana proti diskriminaci
Novela mimo jiné reaguje na nový návrh 
zákona o rovném zacházení a o právních 
prostředcích ochrany před diskriminací 
a o změně některých zákonů (antidiskrimi-
nační zákon). Nově je formulováno negativní 
vymezení diskriminace: „Za diskriminaci se 
nepovažuje rozdílné zacházení, pokud z po-
vahy pracovních činností vyplývá, že toto roz-
dílné zacházení je podstatným požadavkem 
nezbytným pro výkon práce; účel sledovaný 
takovou výjimkou musí být oprávněný a poža-

davek přiměřený...“ Vzhledem k vágní povaze 
pojmů, použitých v připravovaném antidiskri-
minačním zákoně však nelze očekávat, že by 
se zaměstnavatel mohl této definice s úspě-
chem dovolávat, obzvláště za situace, kdy 
důkazní břemeno bude ležet na něm (bude 
muset dokázat, že se diskriminujícího jednání 
nedopustil). 

Práce přesčas
Konstruktivní změnou (nebo spíše určitým 
návratem zpět) se naopak jeví opětovně za-
vedená možnost sjednat mzdu s přihlédnutím 
k práci přesčas v rámci dosavadního limitu 
150 hod./ročně. Tato možnost se však týká 
výhradně vedoucích zaměstnanců. Pokud 

je v pracovní smlouvě s vedoucím zaměst-
nancem takto mzda sjednána, nenáleží mu 
za práci přesčas v tomto rozsahu náhrada 
mzdy ani náhradní volno. Zaměstnancům, 
kteří nemohou být v souladu s ust. § 11 odst. 
4 zákoníku práce považováni za vedoucí 
zaměstnance, musí být nadále vyplácen 
příplatek za práci přesčas ve výši min. 25 % 
průměrného výdělku (nebo jim musí být po-
skytnuto náhradní volno).
Práce přesčas se týká i další změna – dosa-
vadní právní úprava obsahovala striktní zákaz 
zaměstnávání těhotných zaměstnankyň, a za-
městnanců a zaměstnankyň, pečujících o dítě 
mladší než 1 rok, prací přesčas, a to za ja-
kýchkoli okolností, tedy i kdyby se na tom tyto 
osoby se zaměstnavatelem dohodly. Novela 
tento zákaz poněkud zmírnila – se zaměstnan-
ci, pečujícími o dítě mladší 1 roku, je možno 
práci přesčas dohodnout. Nadále jim ji tedy 
není možno jednostranně nařídit. 

Pracovní doba
Novela zasahuje rovněž do úpravy pracovní 
doby. Podle dosavadní úpravy byl zaměst-
navatel povinen poskytnout zaměstnanci 
přestávku na jídlo a oddech v trvání nejméně 
30 min. Tuto přestávku bylo možno rozdělit 
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od ní tedy očekávat 
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v právní úpravě

Nový zákoník 
práce už má 
první novelu

Lék na dětské nemoci 
právních předpisů

Zákoník práce je „biblí“ pracovněprávních vztahů, je 
základním zákonem upravujícím oblast pracovního práva. 
Ten současný je účinný od 1. ledna 2007 a nahradil původní, 
který si už „eutanazii“ zasloužil – vždyť, ač mnohokrát 
novelizovaný, pocházel z roku 1965! Jeho nástupce však 
rozvířil jednu z největších diskusí poslední doby – a odboráři 
kvůli němu dokonce svolali do Prahy demonstraci. Levice jej 
považovala už od začátku za liberálnější než byl dosavadní, 
zástupcům zaměstnavatelů se nelíbila naopak nedostatečná 
liberalizace... Nicméně platí druhým rokem a od začátku roku 
letošního některé jeho části upravuje novela zákoníku práce.

NoVý ZáKoNíK PRáCE (ZáKoN Č. 262/2006 SB.) NAByL úČINNoSTI K 1. 1. 2007. 
oD ToHoTo oKAMŽIKU UPLyNULA DoSTATEČNě DLoUHá DoBA NA To, ABy SE 
PRoJEVILA VŠECHNA JEHo PoZITIVA I NEGATIVA. NoVý ZáKoN JE NESPoRNě 
VýSLEDKEM SNAHy o ZJEDNoDUŠENí PRACoVNěPRáVNíCH VZTAHů, PřIČEMŽ 
PřINESL MNoŽSTVí ZMěN oBECNé (NAPř. PoUŽITELNoST USTANoVENí oBČANSKéHo 
ZáKoNíKU TAM, KDE NA NěJ ZáKoNíK PRáCE VýSLoVNě oDKAZUJE, NEBo ZáSADA 
SMLUVNí VoLNoSTI) I KoNKRéTNí (NAPř. SJEDNoCENí DéLKy VýPoVěDNí DoBy NEBo 
ZAVEDENí KoNTA PRACoVNí DoBy) PoVAHy.
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do několika kratších časových úseků, jejichž 
délka však nesměla být kratší než 15 min. – 
v praxi tedy byly možné 2 přestávky po 15 
min. Novela zavádí povinnou délku minimálně 
15 minut pouze pro jednu z přestávek, při-
čemž ostatní mohou být kratší (během směny 
však musí být zachována celková délka trvání 
odpočinku 30 min.). Prakticky tedy může mít 
zaměstnanec v průběhu směny jednu 15mi-
nutovou přestávku a např. dvě kratší.
Bylo zrušeno omezení délky pracovní doby 
u zaměstnanců mladších 18 let na max. 6 
hod./denně, a 30 hod./týdně v celkovém 
souhrnu. Novela zavádí pro tyto zaměstnance 
stejnou délku pracovní doby jako pro dospělé 
zaměstnance, tedy 8 hod./denně a 40 hod./
týdně s tím, že tento rozsah je maximální 
a nemůže být překročen. Práci přesčas je tedy 
možné mladistvým zaměstnancům nařídit pou-
ze pokud mají sjednán kratší pracovní úvazek.

Pozitivní změnou je přizpůsobení úpravy 
pružné pracovní doby praktickým potřebám. 
Dosavadní nutnost naplnění týdenní pracovní 
doby v každém jednotlivém pracovním týdnu, 
pokud bylo uplatněno pružné rovnoměrné 
rozvržení pracovní doby, nedávala zaměstnan-
ci ani zaměstnavateli příliš široký prostor pro 
využití institutu pružné pracovní doby. Dle nové 
úpravy je nutno jak v případě pružného rov-
noměrného, tak i pružného nerovnoměrného 
rozvržení naplnit průměrnou týdenní pracovní 
dobu nejdéle ve 4týdenním vyrovnávacím 
období, což přece jen umožňuje lépe využít 
výhody takto stanovené pracovní doby.

Konto pracovní doby
Doposud nepříliš používaný institut konta pra-
covní doby se oproti očekávání dočkal pouze 
kosmetických změn. Byla sice vypuštěna 
nutnost vyžádat si souhlas jednotlivých za-

městnanců k uplatnění konta pracovní doby, 
změny v rozvrhu týdenní pracovní doby však 
nesmějí být provedeny tak, aby zahrnovaly 
období kratší než čtyři týdny po sobě jdoucí. 
S tímto rozvržením musí zaměstnavatel 
zaměstnance seznámit ve lhůtě jednoho 
týdne před začátkem předmětného období. 
Podstatně je tak snížena pružnost, s jakou 
mohou zaměstnavatelé reagovat na momen-
tální potřeby – nemohou operativně změnit 
rozvrh práce v rámci konta pracovní doby 
na dobu kratší než jeden měsíc.

odstupné
Změny se dotkly pravidel pro vyplácení 
odstupného. Podle dosavadní úpravy musel 
zaměstnavatel vyplatit odstupné ve výši 
12násobku průměrného výdělku všem 
zaměstnancům, jimž dal výpověď z důvo-
du ztráty jejich schopnosti vykonávat práci 
následkem pracovního úrazu či nemoci 
z povolání (pokud tato ztráta vyplývá z po-
sudku příslušného lékaře nebo z rozhodnutí 
správního úřadu). Tato povinnost je nyní 
omezena o případy, kdy se zaměstnavatel 
odpovědnosti za tuto ztrátu schopnosti 
zaměstnance vykonávat práci zcela zprostí. 
Přivodí-li si tedy zaměstnanec pracovní úraz 
sám, např. v opilosti, zaměstnavatel mu 
odstupné vyplácet nemusí.
Bylo rozšířeno i ustanovení, dle něhož je 
zaměstnanec, s nímž byl pracovní poměr 
ukončen a bylo mu vyplaceno odstupné, 

povinen toto odstupné nebo jeho část vrátit, 
pokud je po tomto ukončení opětovně pro 
zaměstnavatele činný v pracovním poměru 
(před uplynutím doby určené podle násobků 
mzdy odstupného). Novela toto ustanove-
ní rozšiřuje i na situace, kdy zaměstnanec 
pro zaměstnavatele vykonává práci v rámci 
dohody o pracovní činnosti.

Zkušební doba
Novelou bylo zpřesněno ustanovení, upra-
vující počátek zkušební doby. Poněkud 
nešťastná formulace „... nesmí být delší než 
3 měsíce po sobě jdoucí po dni vzniku pra-
covního poměru.“ byla nahrazena větou „... 
nesmí být delší než 3 měsíce po sobě jdoucí 
ode dne vzniku pracovního poměru.“ Je tedy 
jasně stanoveno, že prvním dnem zkušební 
doby je den vzniku pracovního poměru (tedy 
den, sjednaný v pracovní smlouvě jako den 

nástupu do práce), a nikoliv až den následu-
jící. Rozdílný výklad dosavadního ustanovení 
mohl pochopitelně přinášet značné problé-
my v případě ukončení pracovního poměru 
v poslední den zkušební doby. V témže 
paragrafu bylo rovněž jasněji formulováno 
znění odst. 2, podle něhož se zkušební 
doba prodlužuje o dobu překážek v práci, 
pro které zaměstnanec v jejím průběhu práci 
nekonal.

odpovědnost zaměstnavatele za škodu
Další změna se dotkla ustanovení o odpo-
vědnosti zaměstnavatele za škodu, vzniklou 
zaměstnanci při plnění pracovních úkolů 
nebo přímé souvislosti s ním, při odvracení 
škody hrozící zaměstnavateli nebo za škodu 
vzniklou zaměstnanci na odložených věcech. 
Novelou byla doplněna 15denní subjektiv-
ní lhůta, v průběhu níž musí zaměstnanec 
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zaměstnavateli oznámit vznik škody. Neo-
známí-li tedy zaměstnanec vznik škody bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 
dnů ode dne, kdy se o škodě dozvěděl, prá-
vo na její náhradu zaměstnavatelem zanikne.

Příplatky v kolektivní smlouvě
Konečně poslední významnější změnou 
je rozšíření možnosti upravit poskytování 
příplatků za noční práci a za práci o sobo-
tách a nedělích v kolektivní smlouvě odlišně 
od zákona. V kolektivní smlouvě mohou být 
tyto příplatky sjednány nejenže ve stejné výši 
pro všechny zaměstnance (tedy nezávisle 
na jejich průměrném výdělku), ale i ve výši 
pod minimální zákonnou hranici (tedy pod 
hranici min. 10% průměrného výdělku). 

Změny nikoli zásadní
Technická novela zákoníku práce přináší 

i některé další drobnější změny a upřesnění – 
zpřesnění úpravy doby odpočinku zaměst-
nanců v zemědělství při sezonních pracích, 
úpravy poskytování odškodného a nákla-
dů na výživu pozůstalým v případě úmrtí 
zaměstnance následkem pracovního úrazu 
či nemoci z povolání, nebo terminologické 
sjednocení s dalšími zákony. žádnou zásadní 
léčbu „dětských nemocí“ zákoníku práce, 
účinného od 1.1. 2007 novela nepřináší, 
zásadní změnu lze očekávat až od rozhod-
nutí Ústavního soudu o ústavních stížnos-
tech na více než třicet ustanovení, podaných 
ještě před nabytím účinnosti nového zákona 
skupinami senátorů a poslanců Parlamen-
tu, jehož vydání se očekává v právě těchto 
dnech.

Mgr. et Mgr. Petr Mališ

advokátní kancelář Jansa, Mokrý,

Otevřel & partneři v.o.s.

Causa:

Jedním ze zásadních problémů, které 
přijetí nového zákoníku práce přineslo, 
a který zůstává nevyřešen i po přijetí 
technické novely, je (ne)možnost ukončení 
pracovního poměru zaměstnanců, 
jejichž poměr byl založen jmenováním 
ještě za účinnosti starého zákona. Podle 
přechodného ustanovení § 364 odst. 
3 zákoníku práce se pracovní poměry, 
založené podle dosavadních právních 
předpisů volbou nebo jmenováním, 
považují za pracovní poměry založené 
pracovní smlouvou. Problém, plynoucí 
z tohoto ustanovení, nastává pro 
podnikatelské subjekty, které některé 
své vedoucí zaměstnance ustanovily 
do funkcí jmenováním ještě před účinností 
nového zákona. Dle nového zákoníku 
práce mohou být jmenováním do funkcí 
ustanoveni pouze vedoucí zaměstnanci 
subjektů, vyjmenovaných v § 33 odst. 
3 (tedy např. organizační složky státu, 
organizačního útvaru složky státu, 
příspěvkové organizace, a dalších). 
Zatímco vedoucí zaměstnanci těchto 
subjektů mohou být bez problému 
odvolání z vedoucí funkce osobou, která 
je oprávněna je do funkce jmenovat, 
ostatní subjekty musí se svými vedoucími 
zaměstnanci možnost odvolání 
z pracovního místa, na něž byli jmenováni, 
dohodnout (sjednat s nimi doložku 
odvolatelnosti). Dle ust. § 73 odst. 6 
zákoníku práce sice odvoláním pracovní 
poměr vedoucího zaměstnance nekončí, 
protože zaměstnavatel je povinen podat 
zaměstnanci návrh na změnu jeho dalšího 
pracovního zařazení u zaměstnavatele 
na jinou práci, odpovídající jeho 
zdravotnímu stavu a kvalifikaci, 
nicméně pokud zaměstnavatel pro 
zaměstnance takovou práci nemá, nebo 
ji zaměstnanec odmítne, je v takové 
situaci dán výpovědní důvod dle ust. § 52 
písm. c), tedy výpověď z organizačních 
důvodů pro nadbytečnost (tzv. fiktivní 
organizační důvody). Důsledkem 
nutnosti sjednání doložky odvolatelnosti 
byla značně zkomplikována možnost 

odvolání vedoucích zaměstnanců u těch 
zaměstnavatelů, kteří s nimi po 1.1. 2007 
takovou doložku nesjednali – s takovými 
zaměstnanci lze rozvázat pracovní poměr 
pouze způsoby a z důvodů, uvedených 
v § 48 a n. zák. práce. Právě na těchto 
pozicích je však často zapotřebí rychlé 
a operativní výměny zaměstnanců, což 
může být bez doložky odvolatelnosti 
značně komplikované (pokud se 
samozřejmě strany pracovněprávního 
vztahu nedohodnou). Oproti tomuto 
výkladu zákona je možné postavit výklad 
podstatně extenzivnější, pomocí něhož 
by bylo možno problematické ustanovení 
obejít. Podle tohoto výkladu ze samotné 
podstaty institutu jmenování přímo vyplývá 
i možnost odvolání jmenované osoby. Zda 
však bude alespoň v budoucnu možné 
se na tento výklad spolehnout, závisí 
na soudní praxi.      mal

Problém, který 
zůstal nevyřešen...

Přivodí-li si zaměst-
nanec pracovní úraz 
sám, například v opi-
losti, zaměstnavatel 
mu odstupné vyplácet 
nemusí
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Daňově uznatelné opravné položky
k neuhrazeným pohledávkám 
Od roku 2008 bylo do zákona implemento-
váno ustanovení, které neuhrazené pohle-
dávky rozděluje podle částky do několika 
skupin. První skupinou jsou pohledávky 
v hodnotě do 30 000 korun, druhou skupi-
nou jsou pohledávky v rozmezí 30 000 až 
200 000 Kč a třetí skupinou pohledávky, 
jejichž hodnota je vyšší než 200 000 korun. 

I. skupina – pohledávky do 30 000
Pro první skupinu zůstává v platnosti 
vzhledem k nevýznamným hodnotám těchto 
pohledávek možnost tvorby daňově uznatel-
ných opravných položek v plné výši bez nut-
nosti soudního vymáhání. Daňově uznatelné 

opravné položky se mohou tvořit i v průbě-
hu zdaňovacího období. Pro tuto skupinu 
pohledávek zůstává nadále v platnosti, že 
tvořit daňovou opravnou položku v plné výši 
lze pouze k pohledávkám, které vůči jedno-
mu dlužníkovi nepřesáhnou 30 000 Kč. To 
znamená, že k pohledávkám vůči jednomu 
dlužníkovi se nepřistupuje individuálně, ale 
souhrnně.  

II. skupina – pohledávky v hodnotě 
30 000 až 200 000
Pro druhou skupinu pohledávek platí 
pravidlo, že bez soudního vymáhání, tzn. 
bez řádné péče o pohledávku, lze tvořit 
daňově uznatelnou opravnou položku pouze 
do výše 20 % hodnoty pohledávky po uply-

nutí šesti měsíců od data splatnosti pohle-
dávky. Pokud firma eviduje více pohledávek 
vůči jednomu dlužníkovi a každá z těchto 
pohledávek má hodnotu nižší než 200 000 
Kč, posuzuje se každá pohledávka individu-
álně. Čili ke každé této pohledávce je mož-
no tvořit 20% daňově uznatelnou opravnou 
položku. Pozor však v případě částečných 
úhrad od dlužníků – rozhodujícím kritériem 
pro zařazení pohledávky do jedné ze tří 
skupin je její rozvahová hodnota v okamžiku 
vzniku.

III. skupina – pohledávky v hodnotě nad 
200 000
Pro třetí skupinu pohledávek se zpřísňu-
je režim pro tvorbu daňově uznatelných 
opravných položek. Jakákoliv tvorba daňově 
uznatelných opravných položek k těmto po-
hledávkám je nově podmíněna soudním či 
rozhodčím vymáháním těchto pohledávek. 

Rezervy na opravy hmotného majetku
V oblasti rezerv na opravu hmotného 
majetku nedošlo přijetím novely zákona 
o rezervách k žádným významným změnám. 
I nadále platí, že rezervu lze tvořit na hmot-
ný majetek ve vlastnictví či najatý v rámci 
smlouvy o nájmu podniku. 
Rezervu lze tvořit na majetek zařazený 
nejméně do druhé odpisové skupiny. Pro 
rok 2008 bude možno tvořit tedy i rezervy 
na opravy osobních motorových vozidel, 
která jsou od letošního roku zařazena 
do druhé odpisové skupiny s dobou odepi-
sování pět let.
V zákoně o rezervách i nadále platí, že da-
ňová uznatelnost tvorby rezervy na opravu 
hmotného majetku není podmíněna slože-
ním a zablokováním finančních prostředků 
ve výši rezervy na bankovním účtu, tak jak 
to bylo původně diskutováno při návrzích 
na změnu zákona o rezervách. 

Karel Poch,  

daňový poradce

PRáVo A DANě

Rubriku připravujeme ve spolupráci s Bright Finance, a. s., www.idane.cz.

Karel Poch

Zákon o rezervách je jistě užitečným 
daňovým zákonem a v podnikatelské 
praxi hojně využívaným. Nutno říci, že je 
také zákonem, který je také velmi často 
novelizován. Z novelizací v posledních 
letech je však patrné postupné „staho-
vání smyčky“, tzn. omezování výhod, 
které tento zákon daňovým poplatníkům 
přinášel a přináší. Samozřejmě se není 
čemu divit. Zákon o rezervách je často 
v praxi využíván k různým spekulativním 
účelům, avšak podle mého názoru má 

daňová správa i jiné nástroje, jak tomuto 
zneužívání zabránit, než jenom neustálými 
novelizacemi tohoto zákona postupně 
otupovat jeho účinnost. V současném 
znění tohoto zákona se nabízí otázka, zda 
by neměl v budoucnu být úplně zrušen 
a jeho ustanovení implementována přímo 
do zákona o daních z příjmů. Pro daňové 
poplatníky by to jistě bylo přehlednější 
a jednodušší, neboť by odpadl jeden 
právní předpis, jehož časté novelizace je 
třeba bedlivě sledovat.

JAK TO VIDíM JáNázor daňového 
speCialisty:

Změny 
v zákoně 
o rezervách 

JAKo VěTŠINA DAňoVýCH ZáKoNů ByL V RáMCI 
REFoRMNíHo BAToHU oD 1. LEDA LEToŠNíHo 
RoKU ZMěNěN I ZáKoN o REZERVáCH. JAKé 
JSoU NEJVýZNAMNěJŠí ZMěNy TýKAJíCí SE 
BěŽNýCH PoDNIKATELů?

VýSTAVNICTVí

Virtuální není konkurencí
V té době se také začala prosazovat novin-
ka – elektronické anebo virtuální veletrhy 
na internetu. Řada firem zřizovala na netu 
kopie jakýchsi veletržních areálů, „expozice“ 
byly členěny do virtuálních hal apod. Ovšem 
život těchto snah byl doslova jepičí, ukázalo 
se, že internet je podstatnou a stále využí-
vanou službou, ale veletrhu v jeho základ-
ním – to jest poznání „face to face“ – konku-
rovat nemůže. Nastal pak pomalý obrat, až 
v roce 2006 překročila prodaná plocha pro 
prezentaci na veletrzích v České republice 
opět jeden milion metrů čtverečních. 

Loňská stabilita
V loňském roce to bylo obdobné a trh se 
stabilizoval mírně nad hranicí milionu. Také 
na Slovensku můžeme pozorovat podobný 
vývoj. Veletrhy jsou si v Čechách i na Slo-
vensku velmi podobné, ovšem český 
veletržní trh je podstatně větší. A je dokonce 
větší než polský! V Polsku totiž prodali 
v roce 2006 něco přes půl milionu metrů 
čtverečních. Doslova zaslíbenou zemí ve-
letržnictví je Německo, kde vládne v tomto 
směru bohatá tradice.

Metry neznamenají všechno, priority jsou 
v něčem jiném
Úspěšnost se ovšem v našem oboru nehod-
notí jen podle prodaných čtverečních metrů. 
Společenstvo organizátorů veletržních akcí 
v ČR zná čtyři kritéria:
- počet metrů výstavní plochy,
- počet vystavovatelů,
- počet návštěvníků 
- a účast novinářů. 

Všechny tyto údaje pak musí být auditované 
akreditovanou firmou. 
Počet návštěvníků však nemusí být zásad-
ním kritériem. Prioritou všech veletrhů není 
nalákat co největší počet lidí, pro odborně 

zaměřené akce je podstatnější struktura 
návštěvníků. I když z příkladu mojí domov-
ské firmy Incheba Praha a jejího veletrhu 
Motocykl mohu uvést, že právě na této před 
nedávnem skončené akci bychom mezi té-
měř pětašedesáti tisíci návštěvníky jen těžce 
odlišovali motorkáře-odborníka od běžné 
veřejnosti. 

Jaká bude budoucnost
veletrhů a výstav? 
Pokud jde o budoucnost veletrhů a výstav, 
stále více se jako novinky budou pravděpo-
dobně objevovat úžeji specializované akce 
s bohatými doprovodnými programy. 
Za podstatný negativní trend považuji přetr-
vávající nechuť některých velkých marketin-
gových a reklamních agentur brát výstav-
nictví jako součást komunikačního mixu. 
Ovlivňují tak své klienty k jejich neprospě-
chu, protože vlivem tohoto stavu jsou firmy, 
které jako vystavovatelé z trhu mizí a v dlou-
hodobých dopadech je to poškozuje.

PhDr. Jan Novotný,

předseda Společenstva organizátorů  

veletržních akcí v ČR (SOVA ČR),

obchodní ředitel Incheby Praha 

Český veletržní průmysl 
prožívá v poslední době  
rozmach

Prioritou všech 
veletrhů není nalákat 
co největší počet lidí, 
pro odborně zaměřené 
akce je podstatnější 
struktura návštěvníků

řada firem zřizovala na netu kopie jakýchsi veletržních  
areálů, „expozice“ byly členěny do virtuálních hal a podobně

NEJVěTŠí BooM 
ZAZNAMENAL ČESKý 
VELETRŽNí PRůMySL 
oD PoČáTKU 90. LET, 
VRCHoLEM ByLy RoKy 1997 
A 1998. TEHDy DoSáHLA 
PRoDANá KoMERČNí 
PLoCHA NA VELETRZíCH 
V NAŠí REPUBLICE MILIoNU 
ČTVEREČNíCH METRů. 
KoLEM RoKU 2000, 2002 
JSME MoHLI PoZoRoVAT 
VýRAZNý PoKLES AŽ 
NA 850 000 METRů 
ČTVEREČNíCH. 
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VIMPERSKá FIRMA 
VAVI JE UŽ PáR DNů 
„PLNoLETá“. V RoCE 
1990 JI ZALoŽILA VěRA 
VáVRoVá, BýVALá 
PRACoVNICE STáTNíHo 
TExTILNíHo PoDNIKU 
ŠUMAVAN. V DNES 
JIŽ NEExISTUJíCíM 
PoDNIKU, KTERý 
oD RoKU 1976 ŠIL 
VýHRADNě PáNSKé 
KoŠILE, SNILA JEHo 
PRACoVNICE SEN 
o ToM, ŽE JEDNoU 
BUDE SAMA PoDNIKAT 
PRáVě V ToMTo oBoRU.

PRoSToR PRo úSPěCH
PRoSToR PRo úSPěCH

Skautské podnikání
Vyučená dámská krejčová Věra Vávrová nejdříve 
v textilním závodě Šumavan šila, později po-
stoupila přes mistrovou až do vedoucí funkce. 
Dálkově vystudovala oděvní průmyslovou školu. 
„V roce 1989 vzali podnik do rukou mladí kluci 
a zaměřili se na něco jiného, než byla výroba 
a technologie výroby. Řekla jsem si tedy, že 
odejdu a udělám si něco svého. V roce 1990 
jsem v březnu založila firmu,“ vzpomíná dnes 
Věra Vávrová. Tak se změnil sen ve skutečnost 
a zrodila se firma VAVI – Vávrová Vimperk. 
V létě roku 1990 k Věře Vávrové nastoupila dvě 
děvčata, která dříve pracovala rovněž v Šu-
mavanu. „Byly to skautské začátky. Nakoupily 
jsme staré stroje a šily jsme v jedné místnosti 
v našem baráčku,“ popisuje začátky firmy její 
majitelka. V roce 1995, kdy ve firmě pracovalo 
pět zaměstnanců, přestávaly prostory „dílničky“ 
stačit. Věra Vávrová tedy stála před rozhod-
nutím, zda stav zachovat, nebo firmu rozšířit. 
Rozhodla se pro druhou variantu. Původně 

chtěli Vávrovi koupit budovu bývalých kasáren 
ve Vimperku, kvůli navýšené kupní ceně se 
ale rozhodli vybudovat další prostory v místě 
svého bydliště. „K našemu domu jsme přistavěli 

garáž a místo ní vznikla skutečná dílna, později 
jsme přistavěli ještě střihárnu,“ vypočítává Věra 
Vávrová. „S nástupem do nových prostor jsme 
zrušili zakázkovou výrobu a přešli na konfekci. 
O dva roky později jsme začali kromě pánských 
košil šít i dámské halenky.“ 

Rušná léta devadesátá
V průběhu devadesátých let dodávala firma 
VAVI zboží do maloobchodů po celé zemi. 
„S manželem jsme jezdili po republice, 
vytipovávali a následně oslovovali jednotlivé 
odběratele. Měli jsme je v každém větším 
městě. Nakonec jsme vybudovali stálou síť 
okolo osmdesáti odběratelů,“ líčí podni-
katelka. Pak ale nastal příliv levného zboží 
z Asie. Zmizeli výrobci a rozmohli se dovoz-
ci, k čemuž se Věra Vávrová podle svých 
slov snížit nechtěla. „Levné zboží z dovozu 
nás začalo vytlačovat. Tak jsme se zaměřili 
na firemní oblečení a vzniklá situace nás 
v podstatě donutila začít vytvářet vlastní síť 
obchodů,“ vysvětluje. 
Jako výrobci začali spolupracovat s velký-
mi firmami (např. Pietro Filipi), pro které šijí 
košile. V roce 2002 otevřeli první prodejnu 
budoucí sítě v Praze, o tři roky později 
následovalo otevření obchodu v Českých 
Budějovicích. A plánují další.

Nová doba
Firmu totiž čeká v letošním roce řada změn. 
V těchto dnech chystá Věra Vávrová převedení 
podniku na společnost s ručením omezeným. 
Syn Jiří povede jako jednatel obchodní oddělení, 
dcera Věra se stane prokuristkou. Věra Vávrová 
starší si stále jako fyzická osoba ponechá 
na starosti výrobu. Firmu tedy přeberou děti, 
které v prostředí šicích strojů a košil prakticky vy-
růstaly. „Když jsme začínali, tak dceři bylo deset 
let a synovi osm,“ vzpomíná majitelka firmy. Věra 
Vávrová mladší nastoupila do firmy roku 2001, 
Jiří Vávra se jí naplno začal věnovat loni. „Syn byl 
předtím dva roky v Londýně, hodně látek totiž 
dovážíme, a tak je dobrá znalost cizího jazyka 
pro jednání nezbytná. Děti chtějí vytvořit větší síť 
prodejen, abychom mohli prodávat vše pod naší 
značkou,“ vysvětluje. (Dosud totiž šijí pro některé 
objednávající firmy košile pod jejich značkou.) 
Syn Jiří by rovněž chtěl expandovat na zahranič-
ní trh. Podle Věry Vávrové na to dřív nebyl čas, 
ačkoli nabídky měli. „Nabídka přišla z Německa 
v době, kdy jsme otevírali novou dílnu. Přišel 
pán s tím, že nám přeměnu a rozšíření dílny 
profinancuje, ale že bude chtít holport (společné 
držení a užívání) padesát na padesát. S tím jsme 
samozřejmě nesouhlasili, vždy jsme chtěli mít 
podnik sami,“ vysvětluje podnikatelka.

Skládačka pro dospělé
Sortiment košil a halenek firmy je nepřeberný. 
S novými typy totiž přichází společnost přibližně 

čtyřikrát do roka. Ve stálé nabídce jsou tři linie 
včetně takzvané hodně zúžené princess linie. 
Dále firma nabízí devět typů límců a manžet. 
Ostatním požadavkům zákazníka se ovšem 
přizpůsobí. Zákazník si může košili složit jako 
skládačku. Košile na míru pak stojí 1990 korun. 
Na svých webových stránkách nabízejí i kravaty, 
svetry a spodní prádlo. Snem Věry Vávrové 
totiž není nabídnout muži jenom košili. „Chtěli 
bychom muže obléknout kompletně a nabíd-
nout i poradenství,“ plánuje majitelka firmy, která 
látky dováží z Nizozemska a Itálie, ale odebírá je 
i z českých zdrojů. 

Propagace před kamerou
Zákazníky firmy jsou všichni, kdo potřebují 
reprezentativní oděv. Ze západu k nám například 
přišel trend stejného oblečení pro zaměstnance 
firem. Některé společnosti mají barevně odlišené 
jednotlivé pracovní posty. Na košile a halenky 
si mohou nechat vyšít logo firmy. Dále u Věry 
Vávrové nakupují politici, velvyslanci i lidé z médií. 
Společnost obléká moderátory jihočeské regio-
nální televize. Věra Vávrová upřednostňuje tento 
typ reklamy. „Výrobky názorně propagují naši 
práci a moderátorům to něco přinese. Peníze 
nikdo nevidí, ale výrobek ano, a ten prezentuje 
firmu,“ říká Věra Vávrová, která spolupracuje 
i s módními návrhářkami – například s Iškou 
Fišárkovou nebo Hanou Zelenkovou. 

Košile za jeden den
Věra Vávrová začínala sama jako fyzická oso-
ba, dnes má pod sebou třiadvacet zaměst-
nanců. Říká, že v jejím oboru se nedá hovořit 
přímo o ročním obratu. „Sledujeme především 
počet denně ušitých kusů. Z těchto počtů pak 
vychází obrat. Záleží ovšem na tom, jak pracné 
výrobky se šijí,“ vysvětluje. Krušným začátkům 
se dnes už jen směje. „Když jsem na počátku 
fungování firmy nakoupila zboží za dvacet tisíc, 
připadalo mi to jako majlant. Velká mi přišla 
i první zakázka z roku 1990 – na pět košil ze 
žďáru nad Sázavou.“ Začínali na deseti ušitých 
kusech košil za den, dnes je to průměrně 136 
kusů denně. „Začátek byl na nule, dnes je to 
přibližně osmnáct milionů korun ročně. Liší se 
to podle typu výrobku,“ dodává podnikatel-
ka.  I po změnách, které přijdou, doufá Věra 
Vávrová, že její podnik nebude mít víc než 
25 zaměstnanců. Podnik vznikl jako rodinný 
a i když v něm už zdaleka nepracují jen rodinní 
příslušníci, majitelka chce zachovat jeho cha-
rakter. „Máme nízkou fluktuaci děvčat ve vý-
robě. Některé jsou ještě ze Šumavanu. Naše 
dílna je takto flexibilnější. Když nám zákazník 
zavolá, jsme schopni během jednoho až dvou 
dnů košili vyvzorovat, ušít, připravit,“ vysvětluje. 
V rámci své rodinné společnosti, díky níž si spl-
nila svůj sen mít vlastní podnik na šití košil, má 
ještě jednu touhu. „Chtěli bychom se zúčastnit 
výstav ve Florencii...“

Šárka Vlasáková

Věra Vávrová (53let)

Vyučená dámská krejčová 
na učilišti ve Volyni, dálkově 
oděvní průmyslovka, vyučování 
ve Vimperku, zastřešené 
Šumavanem, vdaná matka Věry 
(29 let) a Jiřího (27 let).
Košile a halenky nosí všichni 
rodinní příslušníci i rodiny 
zaměstnankyň. Nové střihy 
a modely nejdříve vyzkouší 
rodina paní Vávrové. Tím 
pádem je sama žehlí a pere  
a má tak přehled o trvanlivosti, 
kvalitě i o materiálu. 

Fo
to

: D
an

 Z
ah

rá
d

kaKošile jako 
luxusní puzzle

„Byly to skautské 
začátky. Nakoupily 
jsme staré stroje a šily 
jsme v jedné místnosti 
v našem baráčku.“

Móda za hranicemi? 
A jak se Věra Vávrová dívá na módu 
za hranice?  „Nejmoderněji a nejrychleji 
na módní trendy reagují Italové, potom 
Francouzi a Angličané, ale také Slováci. 
My jsme trochu opatrnější a konzervativ-
nější, zvláště v barvách. Všeobecně se 
u nás ale lidé oblékají vkusně a elegant-
ně a dají si poradit.“
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Za druhé světové války Prahou kolovaly 
pověsti o tajemném mstiteli. Říkalo se mu „pé-
rák“. Po nocích napadal nepřátele a s pružina-
mi na nohou pak prý rychle mizel za vysokými 
zdmi… Zda existoval, to se dnes už asi ne-
dovíme. Zato skákací boty existují doopravdy! 
Před pěti lety je pod značkou Poweriser začali 
vyrábět v Jižní Koreji a dnes už obřími skoky 
skáčí světem. A doskočily i k nám. „Předloni 
jsme dovezli sedmdesát párů, minulý rok to 
bylo už čtyři sta padesát párů skákacích bot,“ 
říká jeden z distributorů Petr Hromádka.

Běžcem za deset minut
Nejsou to boty v pravém smyslu. Převrat-
né sportovní náčiní tvoří prohnutá hliníková 
konstrukce o délce 40 – 50 centimetrů, „bota“ 
je tedy prodloužením dolní končetiny. Upíná 
se pod kolenem a na botu volným vázáním 
podobným snowboardovému. Zakončena je 
kopýtkem z odolné gumy, skákání umožňu-
je pružina ze skleněných vláken, vyvinutých 
kosmickým průmyslem. Skákadla se vyrábějí 
v různých váhových kategoriích pro zájemce 
od třiceti do sto dvaceti kilogramů. A teď to 
nejlepší: základní pohyb zvládne prakticky 
každý. „Podle zkušeností můžeme s jistotou říci, 
že je absolutní většina schopná běhat volně bez 
pomoci po prvních deseti minutách,“ potvrzuje 
Petr Hromádka. Další distributor a instruktor 
skákání David Wardas dodává: „Hodně lidí bývá 
na předváděcích akcích překvapeno, jak tohle 
hravě zvládli. Někdy přitom museli překonat 
pořádný strach, a to je dostává.“ 

Skok do soutěží
Málokdo však zůstane u pouhého pohybu 
prostého vpřed. Pokročilejší uživatelé trénují 

salta dopředu či dozadu, roznožky a další cviky. 
Mladý sport se hned ve svých počátcích začal 
přirozeně dělit na klasické disciplíny a freestyle, 
jak je tomu běžné u většiny nových disciplín. 
V „klasice“ se již organizují závody v běhu, volný 
styl představuje bodově hodnocené sestavy 
cviků. „Vždy se rád podívám, když někdo dělá 
salto,“ svěřuje se David Wardas, který boty 
prodává již třetí rok. „A vidět jich například čtr-
náct v řadě, to je prostě paráda.“ V zahraničí již 
začínají mít soutěže ve skákání tradici. Nejvíce 
příznivců si skákací boty našly v Německu, kde 

se ve městě Lorrach počátkem dubna konají 
velké závody. V letošních kláních byl stanoven 
cíl překonat rekord v běhu na sto metrů a sta-
novit ho na „čtyřstovce“. Čeští organizátoři ale 
nezůstávají pozadu! „Pod názvem Aubria 2008 
připravujeme druhý ročník mezinárodního se-
tkání skokanů,“ prozrazuje D. Wardas. „V tomto 
roce bude akce větší, delší, s více skokany. 
Chystáme pro ně i soutěž 2 – 5členných týmů 
v nejlepším nacvičeném vystoupení. Mimo to 
vznikají zatím menší závody v běhu. Věřím, že 
se brzy dopracujeme k pravidelným a známým 
mistrovstvím, která by mohla být začleněna 
do her, jako jsou americké X-games.“ 

Skákací teambuilding
Kdo skákavému šílenství propadá nejvíce? 
„Nejčastěji jsou to mladí lidé ve věku patnáct 
– třicet let,“ vypočítává distributor D. Wardas. 
„Druhou skupinou jsou páry většinou mezi 25 
a 40 lety. Máme však také několik zákazníků 
nad padesát.“
Stále větší oblibu si novinka získává mezi 
manažery. „Shánějí je pro firemní a team-
buildingové akce. Některé firmy boty využívají 
ke street promotion a dělají na nich velké 
propagační akce.“ Přesto jsou dosud u nás 
skokani vzácným jevem a vždy budí pozornost 
o půl metru menších kolemjdoucích. „Neu-
stále mluvím se sportovci i distributory v celé 
Evropě a podle nich je i v zahraničí povědomí 
o skákacích botách stále malé. Také v Anglii 
nebo Německu očekávají hlavní boom v tomto 
a následujícím roce,“ vysvětluje D. Wardas. 
Zaplaví v letošním létě naši republiku také 
vlna sedmimílového adrenalinu? Je to velice 
pravděpodobné. Vždyť na českém trhu působí 
stejný počet distributorů, jako pro celou Anglii! 
Než si však boty připnete, myslete na chrániče 
holení, kolen, zápěstí, loktů a helmu. Neza-
pomeňte: vyskočíte čtyřikrát výš a poběžíte 
čtyřikrát rychleji!

Mikuláš Černý

STyL
ZDRAVí A RELAx

Pokročilejší uživatelé 
tohoto sportovního 
náčiní trénují salta 
dopředu či dozadu, 
roznožky a další cviky

Nadále platí, že postačí 10 –15 minut – zamkněte svou kancelář zevnitř, zakažte přepojovat telefonické 
hovory a na mobilu nastavte režim: Tichý. Nepotřebujete žádné speciální pomůcky (jen ve spodním 
šuplíku připravenou podložku), občas nějaký šanon... Hlavně však mějte Chuť do cvičení. 
V každém čísle Komora.cz vám přinášíme tři cviky specializované na určitou oblast ( v 01/08 to byly 
cviky na posílení břišního svalstva, v 02/08 na posílení paží, v 03/08 na zlepšení postoje ), které můžete 
posléze kombinovat podle vlastních představ. Tentokrát vám je předvede Zdeněk Ledvina.

Zaktivujte tělo  
i mysl (IV.)

Pohodlně se usaďte do vašeho tak 
oblíbeného křesla, narovnejte se a zkuste 
zatáhnout břicho. Nohy dejte  mírně od sebe 
a s naprostým uvolněním těla se snažte 
páteř zabalit do oblouku. (Rozhodně nejde 
o trénování držení těla před šéfem...) Cvik 
proveďte pětkrát  a s výdechem vždy povolte 
o kousek dále.

Ujistěte se, že je zamčeno – a pak 
si v kanceláři lehněte. Samozřejmě 
na podložku a po ruce mějte láhev či jiné 
závaží. Z lehu na břiše zvedněte mírně trup 
a pažemi si předávejte láhev v kruhu před 
sebou a za zády. Celé kruhy zopakujte 
20krát  na každou stranu. Pokud jste 
v kondici – zkuste  hned tři série. Je to 
výborný cvik na aktivaci zádového svalstva.

Také desky na poznámky se dají  skvěle 
využít. Klekněte si na všechny čtyři ( je 
opravdu zamčeno?) – předpažte jednu 
ruku a zanožte protilehlou nohu. Udržujete 
rovnováhu a snažte se mít tělo co nejvíce 
v rovině. Zkuste to na obě strany pětkrát 
a vydržte v této „nekancelářské“ poloze 
pokaždé alespoň 30 sec.

UVOLNěNí A RELAXACE PáTEŘE

JIŽ TRADIČNě APELUJI – CVIČIT JEDNoU 
ZA SEZoNU NEMá SMySL! ABySTE SE NEMoHLI 
VyMLoUVAT NA CHRoNICKý NEDoSTATEK ČASU 
A NEDoSTUPNoST PoSILoVNy, PoKRAČUJEME VE 
ZVEřEJňoVáNí CVIKů, KTERé VáM PoMoHoU Ať 
UŽ RoZHýBAT ZáDA, ZMíRNIT AKUTNí STRES PřED 
JEDNáNíM, UVoLNIT ZTUHLoU ŠíJI, RoZPRoUDIT 
ENERGII, ZVýŠIT KoNCENTRACI, ATD.

CVIČíTE PRAVIDELNě? VyHýBá-
TE SE CIGARETáM A VěTŠíMU 
MNoŽSTVí ALKoHoLU? MáTE  
DoSTATEČNý PříSUN oVo-
CE A ZELENINy? PoKUD ANo, 
MáTE ŠANCI  DoŽíT SE V PRů-
MěRU o 14 LET VyŠŠíHo VěKU 
NEŽ ZByTEK PoPULACE.

Výzkumu vědců z univerzity v Cambridge se 
během třinácti let zúčastnilo 20 tisíc lidí. Lidé, 
kteří zdravý životní styl nedodržovali, umírali 
čtyřikrát častěji než ostatní. Vědci zkoumali vliv 
životního stylu na zdraví zejména u lidí ve věku 
45 až 79 let. Výzkumníci hodnotili životní styl 
podle bodové stupnice. Bod obdržel ten, 
kdo se vyhýbal většímu množství alkoholu, 
další bod získal, pokud snědl alespoň pětkrát 
denně kousek ovoce a zeleniny, a třetí bod 
dostal v případě, že nekouřil. Čtvrtý bod ob-
držel, když neměl sedavé zaměstnání. Pokud 
většinu pracovní doby proseděl, musel cvičit 
alespoň půlhodinu denně, aby mu výzkum-
níci čtvrtý bod přidělili. Výzkum mj. ukázal, 
že šedesátiletý člověk nedodržující zdravý 
životní styl má stejné riziko úmrtí jako 74letý 
aktivní senior, který dosáhl na všechny čtyři 
body. Respondenti, kteří doporučení lékařů 
ignorovali, umírali na nemoci oběhového sys-
tému pětkrát častěji než lidé, kteří ve výzkumu 
dosáhli čtyř bodů. Největší vliv na zdraví měl 
podle vědců faktor kouření.

 in

www.skakaciboty.cz
www.poweriser.cz
www.up-wing.cz 

SKáKACí BOTy JE MOžNé  
PO DOMLUVě VyZKOUŠET

Revoluce 
městských 
sportů!
Do DáLKy S NIMI SKoČíTE BEZ VěTŠí NáMAHy DVA 
METRy, Do VýŠKy DoKoNCE TřI. PoBěŽíTE S NIMI 
ČTyřICETIKILoMETRoVoU RyCHLoSTí. SEN? SCI-FI? 
NEBo SNAD RAKEToVé BoTy? BoTy ANo, ALE – SKáKACí! 
V PoHáDKáCH K NáM DoRAZILy UŽ V DěTSTVí, V REáLNéM 
SVěTě SE V ČESKU oBJEVILy TEPRVE NEDáVNo. SEZNAMTE 
SE: 7MILES BooTS NEBoLI SEDMIMíLoVé BoTy.

Kolik máte 
bodů?

VíCE NA:
Libor Hrubý, Gym Manager 

Balance Club Brumlovka
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ŽIVoT ČESTMíRA 
KALAŠE JE 
S CyKLISTIKoU SPJAT 
SNAD oDJAKŽIVA. 
ByL A TAKé JEŠTě JE 
NEoDDěLITELNoU 
SoUČáSTí SVěTA 
DVoU KoL: JAKo 
TRENéR, JAKo 
FUNKCIoNář 
A V PoSLEDNí DoBě 
HLAVNě JAKo 
TEN, KDo oBLéKá 
CyKLISTy – A NEJEN 
ČESKé. PRoSTě I PřI 
PoDNIKáNí ZůSTAL 
VěRNý SPoRTU, 
KTERý Ho DoPRoVáZí 
DLoUHá LéTA.

JMéNo JAKo ZNAČKA
JMéNo JAKo ZNAČKA

Sám jsem si na sebe upletl bič
„Když se na mne v roce 1990 na veletrhu 
kol a cyklistických doplňků v italském Milánu 
Tony Maier, majitel světoznámé švýcarské 
firmy na výrobu cyklistických dresů Asos, 
obrátil s otázkou, zda bych pro něj dokázal 
zajistit otevření filiálky u nás, řekl jsem, že 
by to neměl být žádný problém. Ačkoliv 
jsem o šití nevěděl skoro nic. Ale za ta léta 
trenérské práce v terénu si člověk musel 
umět poradit s lecčíms, a tak jsem věřil, že 
zvládnu i tohle, netuše, jaký bič si na sebe 
pletu,“ vzpomíná na své podnikatelské za-
čátky letos pětašedesátiletý Čestmír Kalaš, 
dodnes duše táborské cyklistiky, jenž časem 
přeměnil filiálku ve vlastní podnik. A dnes 

s jeho značkou na dresu jezdí i mnozí mistři 
světa a cyklisté nejzvučnějších jmen.

Cesta k samostatnosti
Aby sehnal Čestmír Kalaš peníze pro po-
čáteční rozjezd firmy, musely mu půjčit obě 
sestry. Šiček bylo v okolí Tábora v té době sice 
dost, jenže o technologii sítotisku na umělou 
tkaninu nevěděl tehdy u nás nikdo nic. A tak ji 
zpočátku museli dodávat Švýcaři, ale táborští 
se rychle učili. „Brzy jsme technologii zvládli, 
šili dál pro Švýcary, ale postupně jsme byli 
schopni samostatně vyrábět stále víc. 
Když se státní trenér ruských cyklistek 
Zajcev obrátil na pana Maiera s žádostí 
o sponzoring, který ovšem zároveň zna-

menal otevření ruského trhu, ten Zajceva 
odkázal na nás. Přitom jsme s Maierem 
uzavřeli gentlemanskou dohodu, že my se 
orientujeme jen na východní trhy a na Zá-
pad vyvážet nebudeme. Byť jsme už v té 
době měli spoustu nabídek, protože při 
stejné kvalitě jsme byli levnější než Švýcaři,“ 
osvětluje počátky přechodu k vlastní firmě 
Čestmír Kalaš.

Rozvod se Švýcary
Ruský trh je vskutku obrovský a poté, co 
Kalaš geniálně ve firmě zaměstnal čtyřná-
sobnou ruskou mistryni světa na silnici Ninu 
Kybardinovou, která tu již v té době žila, ale 
jejíž jméno má ještě stále leckde v Rusku 

stejný zvuk jako u nás třeba jméno Zátopko-
vo, objednávky se jen hrnuly. 
Jenže najednou pan Maier začal požadovat 
procenta ze zisku, a tak se Kalaš rozhodl 
pro osamostatnění. K tomu závažnému 
kroku ovšem přispěl největší měrou fakt, že 
přemluvil Petru Filipovou, aby se stala spo-
lumajitelkou nově zamýšlené firmy. Ta do té 
doby pracovala na celní správě, vyznala se 
v potřebných ekonomických záležitostech, 
exportních pravidlech i účetnictví a právě 
přes ni Kalaš své výrobky do zahraničí 
doposud vyvážel. Když si „plácli“, vyplatili 
Švýcary (rozešli se ovšem opravdu v dob-
rém), zakoupili první vlastní stroje, a tak 
vznikla firma C-Tex. 
Po čase se ovšem ukázalo, že název je pro 
zákazníky poněkud matoucí, domnívali se, 
že Kalaš jim dodává zboží přes jakéhosi 
prostředníka, a tak se společníci rozhodli 
pro dnešní obchodní značku KALAS Sports-
wear, s. r. o.

oblékli i Putina
„Kdysi vedle v Soběslavi se vyráběly skvělé 
šicí stroje značky LADA, dnes ale musíme 
všechno kupovat v zahraničí. Investovali 
jsme do rozvoje dvanáct milionů, dnes 
máme nejmodernější vybavení, jen prostory 
už jsou stísněné,“ říká zakladatel firmy Čest-
mír Kalaš. Ta má dnes sto dvacet zaměst-
nanců (mezi nimi několik bývalých cyklistů), 
šičky, střihačky, vlastní desingery. Pro cyklis-
ty se tu šije letní i zimní oblečení od pono-
žek po čepici, více než 70 % výrobků jde 

na vývoz. Firma postupně ovládla celou 
Skandinávii, dnešními největšími obchodní-
mi partnery jsou Norsko, Finsko, Švédsko 
a Dánsko, hodně zboží firma vyváží i do Ně-
mecka a Rakouska, zůstal jí pochopitelně 
ruský trh, v současnosti se otevírají velké 
možnosti v USA. Dresy se značkou Kalas 
nosí řada mistrů světa a reprezentací mnoha 
zemí (třeba i Kataru), vedle výbavy pro pro-
fesionály firma pochopitelně šije i špičkové 
oblečení pro rekreační cyklisty, které dodává 
do obchodní sítě.
 Mezi rarity patří například dres, jejž ušili 
na míru pro ruského prezidenta Putina při 
příležitosti prezentace Soči jako pořadatele 
Zimních olympijských her 2014.

Šičky? Jehla v kupce sena!
„Práce máme hodně, zejména když jsme už 
začali vyrábět oblečení i pro lyžaře-běžce, 
ale také pro rychlobruslaře a biatlonisty. 
Chlubíme se tím, že jsme schopni dodat 
zákazníkovi zboží v tak krátkém termínu, 
jako žádná jiná firma na světě. Nutně ale 
potřebujeme další šičky, jenže najít kvalit-
ní pracovnici, to se snad rovná zázraku. 
Nechápu, kde všechny ty šičky z bývalého 
Otavanu či Jitexu jsou… Nakonec jsme 
museli přijmout deset Vietnamek,“ postěžuje 
si Petra Filipová. Její syn Filip, jenž je dnes 
jednatelem firmy a Čestmír Kalaš o něm 
na rovinu hovoří jako o svém nástupci, 
osvětluje další problém: „Pro další rozvoj 
firmy a rozšíření výroby nutně potřebujeme 
větší prostory – takových 3500 m2. 
Pozemek na nový závod jsme již zakoupili, 
investice v řádu padesáti milionů je ale pro 
nás veliké zatížení a nemůžeme si tedy dovolit 
žádnou chybu. Zatím máme studii, pracujeme 
na projektu. Neštěstím pro podnikatele u nás, 
jakými jsme i my, je nedostatek volných 
průmyslových nemovitostí, které by bylo 
možné najmout a překlenout tak určitý čas. 
Pokud se však pro zamýšlenou vlastní stavbu 
opravdu rozhodneme, měli bychom za dva 
roky pracovat v novém.“
Prostě značka sportovního oblečení, známá 
dnes již po celém světě, chce být ještě zná-
mější – a úspěšnější. A loňská tržba deva-
desát milionů zřejmě nemusí být stropem...

Ivan Veselý

Čestmír Kalaš (65 let)

•  Na FTVS v Praze studoval trenérskou 
školu.

•  Do 30 let jezdil cyklistické 
silniční závody za Dynamo České 
Budějovice, poté založil v Táboře 
cyklistický oddíl s vrcholovým 
střediskem mládeže, jehož 
předsedou je dodnes. odtud 
pocházejí mnozí mistři republiky 
v cyklokrosu i například mistr světa 
Karel Camrda. Každoročně tu 
pořádají jeden ze závodů Světového 
poháru v cyklokrosu, v r. 2001 
pořádali MS, o dva roky později ME, 
v r. 2010 budou organizátory dalšího 
mistrovství světa.

•  V letech 1989 – 90 byl reprezentačním 
trenérem cyklokrosu, od r. 1990 je 
předsedou komise cyklokrosu Svazu 
cyklistiky, 6 let vykonával i funkci 
místopředsedy svazu.

• Je ženatý, má jednu dceru.

Nezapomenutelný okamžik – podání ruky s legendou silniční cyklistiky Američanem Lance Armstrongem

Čech, který obléká
cyklistický svět

Neštěstím pro 
podnikatele jako jsme 
i my je nedostatek 
volných průmyslových 
nemovitostí

Aby sehnal začínající 
podnikatel peníze 
pro počáteční 
rozjezd firmy, musely 
mu půjčit obě sestry
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o měsíc později ale DVD Fórum začalo vyvíjet 
svoje velkokapacitní médium. Po několika 
pracovních názvech ho definitivně pojmenovali 
HD DVD.
Sony i Toshiba si dobře uvědomovaly, jak 
draho přijde souboj velkokapacitních nosi-
čů. Proto se snažily ještě v roce 2005 spojit 

a dohodnout se na kompromisu. Jednání však 
ztroskotala na sporu o platformu, kterou bu-
dou přehrávače využívat k přístupu k pokroči-
lému obsahu (Advanced Content) nosičů jako 
je např. internet nebo různé bonusy. Blu-ray 
pracoval na bázi Javy a HD DVD prosazo-
valo platformu od Microsoftu. Konkurenti se 
nedohodli a boj oficiálně začal 22. srpna 2005. 
Microsoft a Intel se ihned připojily k podpoře 
DVD Fóra. HD se ještě jednou pokusilo za-
žehnat finančně náročné soupeření a vyzvalo 
Sony, aby přešlo na systém od Microsoftu. 
Vyhrožovalo svým odchodem ke konkurenci. 
Ani to však firmy kolem Blu-ray nepřesvědčilo. 
Boj mohl začít. 

operace Playstation 3
Bitvu o nový formát nejvíce ovlivnila filmo-
vá studia, která putovala z jednoho táboru 
do druhého. To však firmy vyvíjející velkoka-
pacitní nosiče moc ovlivnit nemohly. Proto se 
rozhodly propagovat nové typy médií pomocí 
herních konzolí. K Xboxu 360 jste si mohli 
dokoupit externí HD DVD přehrávač. Sony 
zvolilo tvrdší postup, Blu-ray mechanika se 
stala pevnou součástí jejich nové konzole 
Playstation 3. Aby nepotopilo novou herní 
stanici a zároveň i svůj velkokapacitní formát, 
začalo PS3 mohutně dotovat. Podle odhadů 
prodělalo Sony na jednom kusu 200 dolarů 
a celkově tak přišlo o víc než 3 miliardy dolarů. 
Tato investice se ale vyplatila, Blu-ray se 
mnohem rychleji rozšířil mezi uživatele. Přece 
jenom bylo Playstation 3 úspěšnější než Xbox 
360. Toshiba tak zvládla k letošnímu lednu 
prodat 10,5 milionů konzolí oproti 1 milionu 
HD DVD přehrávačů, a to včetně přídavných 
mechanik k Xboxu 360.
Bez podpory hollywoodských filmových studií 
by to však nebylo tak jednoduché. Ta ale 
také neměla jasno v tom, koho podporovat, 
a různě manévrovala mezi dvěma novými 
formáty. Na začátku celého souboje v roce 
2005 každého podporovaly tři společnosti 
z „velké šestky“ filmových studií. Poté přešly 

na stranu Blu-raye Warner a Paramount, který 
se za necelý rok ale vrátil zpět k HD DVD. 
Zásadní zlom způsobilo až lednové prohlášení 
Warnera, který zaujímá největší podíl na trhu 
s DVD. Ten do té doby spolupracoval s oběma 
stranami a nakonec se rozhodl pro Blu-ray. Už 
v tu chvíli odborníci předpovídali výhru BD, ale 
rozhodně ji nečekali tak rychle.
Toshiba se ale nevzdávala a radikálně zlevnila 
svoje HD DVD přehrávače. V průměru tak 
jejich cena klesla o polovinu, v praxi přehrávač 
stál už jen 150 dolarů. Na podobný krok, jaký 
předvedlo Sony s Playstation 3, už ale bylo 
pozdě. Snaha ještě rychle zpopularizovat HD 
DVD nevyšla. Americký obchodní Walmart se 
totiž chystal do budoucna přestat prodávat 
HD DVD ve svých pobočkách, řetězec Best 
Buy a největší internetová DVD půjčovna Netf-
lix začaly svým zákazníkům doporučovat filmy 
na Blu-ray. Další obchody a půjčovny rychle 
následovaly. Toshiba se ocitla v beznadějné 
situaci, z které vedlo jen jedno řešení.
Jako hlavní propagátor a výrobce HD DVD 
oznámila 19. února 2008, že končí s produkcí 
svého formátu. Prezident Toshiby Atsutoshi 
Nishida řekl: „Odhodlali jsme se k rychlému 
konci. O všem vlastně rozhodl svým prohlá-
šením Warner. Bylo by zbytečné pokračovat 
v souboji, který bychom nemohli vyhrát.“ Mili-
on lidí však vlastní jejich přehrávače, na které 
už nikdy nic nového nevyjde. Toshiba nicméně 
slíbila, že bude nadále zajišťovat technickou 
podporu. Microsoft tedy přestal dodávat 
přídavnou mechaniku k Xboxu 360. 

Jan Švelch

NA ZAČáTKU LEToŠNíHo RoKU VRCHoLIL 
BoJ o To, NA JAKéM VySoKoKAPACITNíM 
NoSIČI BUDoU HoLLyWooDSKé FILMoVé 
SPoLEČNoSTI DISTRIBUoVAT FILMy 
VE VySoKéM RoZLIŠENí. SoNy TLAČILo SVoJI 
BLU-RAy TECHNoLoGII, ToSHIBA ZAS HD 
DVD. FILMoVá STUDIA PřEBíHALA Z JEDNoHo 
VáLEČNéHo TáBoRA Do DRUHéHo. ToSHIBA 
VŠAK VŠECHNy MANéVRy DEFINITIVNě 
UKoNČILA A TAKy PořáDNě NAŠTVALA 
ZáKAZNíKy, KTEří SI oPATřILI HD DVD 
PřEHRáVAČE. Ty JIM UŽ MoC NEPoSLoUŽí.

TECHNoMáNIE

Taktická příprava před bojem
Situace se pořád opakuje jako přeskakující 
gramofonová deska. Kazety soupeřily s tra-
dičními vinyly a po krátké době nadvlády je 
vystřídaly CD. V sedmdesátých letech zas zuřil 
boj na trhu s videozáznamy. Formát VHS, kte-
rý do Česka přivedl kulturu béčkových filmů, 
porazil zapomenutý BetaMax. 
Zatím poslední vážné hledání nových médií vy-
provokoval rozvoj televize ve vysokém rozlišení 
HD. Na konci devadesátých let neexistoval 
prakticky žádný nosič, kam by se takto kvalitní 
video dalo zaznamenat. Formáty D-VHS a HD-
CAM se neuchytily, a proto společnosti sáhly 
po modrém laseru. Diody vyzařující tyto paprs-
ky vynalezl Japonec Shuji Nakamura už v roce 
1993, když pracoval pro firmu Nichia. Praktické 
využití ale zbrzdily soudní spory o patent a zisky 
z nové technologie. Soud v roce 2005 nakonec 
přiřkl Nakamurovi odměnu 7 milionů dolarů, 
což v té době byla rekordní suma vyplacená 
japonskou firmou jako vyrovnání. 

První prototypy velkokapacitních disků (za-
ložených právě na modrém laseru) přivezlo 
Sony na japonský veletrh CEATEC v říjnu 
2000. Kvůli ochraně před poškrábáním a slitím 

jednotlivých stop byla tehdejší verze nosiče 
uložena v hranatém plastovém obalu. O dva 
roky později nové médium získalo současné 
označení Blu-ray. Spotřebitelům se první pře-
hrávač dostal do rukou v dubnu 2003 a stál 
neskutečných 3 800 dolarů. Neexistovaly však 

žádné originální nahrávky, takže jste přístroj 
mohli využívat leda k nahrávání. Rozšíře-
ní moderních nosičů brzdila hollywoodská 
filmová studia. Ta čekala, až se vytvoří účinná 
DRM ochrana. Nechtěla totiž opakovat chybu 
s DVD, jehož zabezpečení CSS (Content 
Scramble System) naprosto zklamalo, a skoro 
každý si dokázal zkopírovat jakékoli DVD 
za pomoci jednoduchých programů.
Konečná podoba Blu-ray se ustálila v lednu 
2005, když firma TDK přišla s novým odol-
ným polymerem. Ten disk ochránil a zároveň 
dovoloval klasický kruhový tvar, na který jsou 
spotřebitelé zvyklí už od CD. O rok později 
začaly vycházet první filmy na Blu-ray.
Konkurenční DVD Fórum vedené Toshibou se 
dlouho rozmýšlelo, jestli se také vydá cestou 
drahých modrých laserů. V březnu 2002 se 
dohodlo s Warner Bros. a dalšími filmovými 
studii na tom, že HD video bude komprimová-
no a ve zhoršené kvalitě se bude distribuovat 
na dvojvrstvých DVD (s kapacitou 8,5 GB). Už 

Rozšíření moderních 
nosičů brzdila 
hollywoodská filmová 
studia. Ta čekala, až 
se vytvoří účinná DRM 
ochrana

Warner, který do té 
doby spolupracoval 
s oběma stranami, se 
však nakonec rozhodl 
pro Blu-ray...

Podobné soupeření probíhalo také v sedm-
desátých letech na vznikajícím trhu s do-
mácím videem. Tehdy Sony přišlo s novým 
formátem také jako první. Jeho BetaMax, 
pojmenovaný podle vzhledu pásky v kazetě, 
nabízel oproti pozdějšímu produktu JVC 
detailnější obraz. Filmové společnosti však 
tlačily spíš na délku záznamu. VHS od JVC 
zvládalo 2 hodiny, ale americká společnost 
RCA vyžadovala dvakrát víc. Ani jedna 
z firem však nebyla ochotna podřídit kvalitu 
obrazu, a tak musel přijít někdo třetí. Tím se 
stala firma Matsushita (otcovská společnost 
JVC), která bez problémů vyrobila čtyřhodi-
novou VHS kazetu.
BetaMax pomalu začal ztrácet. Trh s domá-
cím videem byl tehdy na začátku a firmy ne-
věděly, co budou zákazníci upřednostňovat. 
Sony a JVC vsadily na svoje původní produk-
ty a nechtěly utrácet další peníze za výzkum. 
Veřejnost nakonec dala přednost kapacitě 
a levnějším VHS. Výsledek tehdejšího soubo-
je se tedy docela lišil od toho dnešního, kdy 
zvítězil dražší a kvalitnější Blu-ray

Kapacita 25 GB (jedna vrstva),  
50 GB (dvě vrstvy) 
BD poskytuje víc místa a umožňuje rych-
lejší čtení a zároveň vyšší bitrate 54 Mb/s. 
Přehrávače i samotný nosič jsou však 
dražší kvůli nutné DRM ochraně. Rozlišuje 
3 různé regiony (v prosinci 2007 využívalo 
tuto možnost ale jen 32 procent všech 
BD). Většina přehrávačů zajišťuje zpětnou 
kompatibilitu s DVD, občas i s CD. 

Kapacita 15 GB (jedna vrstva),  
30 GB (dvě vrtsvy)  
HD DVD vychází z technologie klasických 
DVD. Menší kapacitu vyvažovala nižší cena 
přehrávačů i disků. DRM ochrana není nutná 
a neexistují žádná omezení kvůli regionům. 
Zpětná kompatibilita s DVD i CD.

Blu-ray  
navždy...

JAK VHS PORAZILA 
BETAMAX

BLU-RAy DISC (BD):

HD DVD:
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Ten, kdo 
vymyslel 
Wikipedii...

JAMES „JIMBo“ WALLES (41) STáL U ZRoDU PATRNě NEJKoMPLExNěJŠí A NEJoBSáHLEJŠí ENCyKLoPEDIE 
NA SVěTě – WIKIPEDIE. TENTo INTERNEToVý FENoMéN NABíZí MILIoNůM UŽIVATELů INFoRMACE 
PRAKTICKy o ČEMKoLIV. V MNoHA JAZyCíCH A NAVRCH – ZCELA ZADARMo. PoKUD HLEDáTE JAKýKoLIV 
FAKTICKý úDAJ Z LIBoVoLNéHo oBoRU, WIKIPEDIE BUDE PRAVDěPoDoBNě JEDNíM Z PRVNíCH MíST, 
NA KTERé ZAMíříTE. NEBo LéPE řEČENo, NA KTERé VáS oDKáŽE VáŠ VyHLEDAVAČ. ZKRáTKA A DoBřE, 
WIKIPEDIE JE MoMENTáLNě NEJCENNěJŠíM INTERNEToVýM ZDRoJEM INFoRMACí VůBEC.

PAN úSPěŠNý

James Walles se narodil v roce 1966 v Ala-
bamě. Vystudoval finančnictví a pak začal 
pracovat jako obchodník s opcemi v jedné 
chicagské společnosti. Během pár let si 
vydělal tolik, že zajistil sebe a svou rodinu 
na celý život a proto se mohl začít věnovat 
něčemu kreativnějšímu. Protože ho fascinoval 
svobodný svět internetu, zaměřil své aktivity 
na něj. Jeho prvním projektem byl webový 
portál Bornis, který sloužil především k prodeji 
erotických fotografií. Byl také označován jako 
internetová obdoba časopisu Playboy. Po ně-
kolika letech se ale James od Bornisu oddělil 
a soustředil se na zcela novou oblast služeb 
na globální síti. 

Bystří a pilní čtenáři
Investoval část svých peněz do zrodu ote-
vřené a svobodné internetové encyklopedie 
Nupedia a najmul jistého Larryho Sanera 
jako šéfredaktora. Nupedia byla přímou 
předchůdkyní Wikipedie. Od ostatních „pro-
fesionálních“ encyklopedií se odlišovala tím, 
že její obsah vytvářeli přímo její čtenáři. To 
by samo o sobě znamenalo, že její obsah by 
se těžko mohl vyrovnat klasickým encyklo-
pediím. Walles se Sanerem ale vymysleli 
jednoduchý systém, díky kterému se s nimi 
Nupedia časem mohla směle poměřovat. 
Čtenáři totiž mohli Nupedii nejen vytvářet, 
ale i opravovat. A tak vznikl velmi efektivní 
samoregualční systém, který snadno doká-
že eliminovat chyby, jichž se autoři jednotli-
vých příspěvků dopustili.
V roce 2001 Walles se Sanerem oznámi-
li vznik Wikipedie. Ta zprvu měla být jen 
doplňkem Nupedie a odlišovala se od ní tím, 
že k její tvorbě je užíván systém Wiki, který 

uživatelům zjednodušuje tvorbu příspěv-
ků. Jenže hned během prvního roku se 
Wikipedie stala natolik populární, že Nupedii 
zastínila. Komunita jejích tvůrců se rozrostla 
natolik, že tato encyklopedie začala být 
veřejností vnímána jako seriózní médium.

Dar za tři miliardy dolarů!
V roce 2003 „Jimbo“ Walles spoluzaložil ne-
ziskovou nadaci Wikimedia, jíž celou Wikipedii 
věnoval. Později o tomto svém kroku řekl, že 
to činil se smíšenými pocity, protože tehdejší 
hodnotu celého projektu odhadl na tři miliardy 
dolarů. Učinil tak ale právě kvůli povaze 
Wikipedie, která je otevřená všemu a všem. 

Wikipedie nadále vzkvétala a lze očekávat, 
že se bude rozvíjet i v budoucnosti. Existuje 
přes 250 jejích jazykových mutací (mezi nimi 
i česká) a čtenáři v ní mohou nalézt přes 
10 milionů článků. Velmi početná komunita 
tvůrců dokáže generovat pestrý obsah a také 
jej velmi pružně upravovat. A to dokonce tak 
rychle, že v některých případech informuje 
o dění ve světě rychleji, než tiskové agentury.

Svoboda vers. Kazisvěti
Wikipedie měla zpočátku svá úskalí. 
Svoboda upravovat příspěvky totiž láká 
nejrůznější vtipálky a kazisvěty. Sám Jimmy 
Walles proto prý o celém konceptu zprvu 
lehce pochyboval. Bál se, že se bude budit 
ze snu a kontrolovat, zda Wikipedii zrovna 
nepoškodil nějaký vandal. Komunita se ale 
díky samoregualčním mechanismům rychle 
ukáznila a vše začalo fungovat jak má. Svou 
motivaci k vytvoření encyklopedie v jednom 
rozhovoru J. Walles shrnul slovy: „Představte 
si svět, ve kterém má každý člověk kdekoliv 
na zemi bezplatný přístup k celému vědění 
lidstva. A tu vizi my naplňujeme.“ A už se 
mu to téměř povedlo. Velkou roli v úspěchu 
Wallesova nápadu hrála určitě i záviděníhod-
ná výhoda, narozdíl od mnoha ostatních prů-
kopníků moderních internetových služeb – už 
nepotřeboval vydělat. Odměnou mu budiž 
skutečnost, že může sledovat, jak tisícovky 
wikipedistů z celého světa denně zdokonalují 
společné dílo. S každým dnem se Wikipe-
die rozrůstá a zpřesňuje. Dnes není snazší 
cesty, jak něco zjistit, než to najít právě na ní. 
Koneckonců, odkud myslíte, že jsem čerpal 
informace pro tento článek???

Vojtěch Kučera Fo
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„Představte si svět, 
ve kterém má každý 
člověk kdekoliv 
na zemi bezplatný 
přístup k celému 
vědění lidstva.“

PříKRé, oSLUNěNé BřEHy 
MoSELSKéHo úDoLí, 
KTERé NA DoLNíM ToKU 
PřECHáZEJí V TERASy, 
JEDINEČNé PůDNí SLoŽENí 
ČEDIČoVé BřIDLICE, PLNé 
MINERáLNíCH LáTEK, 
A NENAPoDoBITELNá 
MNoHoSTRANNoST 
oDRůDy RyZLINKU 
RýNSKéHo. To JSoU 
HLAVNí ATRIBUTy, KTERé 
DěLAJí Z oBLASTI MoSELy 
VEDLE BURGUNDSKA 
A BoRDEAUx JEDEN ZE 
Tří NEJLEPŠíCH TERRoIR 
NA SVěTě.

Od hranice s Lucemburskem, jižně od Trie-
ru, se na zhruba 170 km klikatí řeka Mosela, 
než se svými přítoky dorazí do Koblence, 
kde ústí do Rýna. A právě tady, na Mosele, 
je největší vinařská oblast pro vznik přírodně 
sladkých vín z odrůdy Riesling. 

Romantika vers. Dřina
Vinařská romantika a tvrdá vinohradnická 
práce jsou zde často v ostrém protikladu. 
Většinou musí vinaři obhospodařovat své 
vinice na velmi příkrých svazích, aby získali 
tolik obdivovaný přírodně sladký, minerální 
až petrolejový ryzlink s vysokým obsahem 
kyselin. V posledních patnácti letech se 
místní vinaři začali vracet ke starému ape-
lačnímu systému značení vinic. Systém, tak 
jak jej známe z Francie a který byl zakreslen 
na mapách z přelomu 17. a 18. stol., byl 
historicky moselskému vinařství bližší a vína 
z vinic jako např. Brauneberger Juffer-Son-
nenuhr se dostala až na stůl Napoleona I. 
Navíc i stále náročnější milovníci ryzlinků 
požadují více než jen otrocké měření stupňů 

cukernatosti, kterým sice vinaři dodrží literu 
zákona, ale vyrobí zároveň vína uniformní, 
bez otisku místního terroir.
Centrem a zároveň vstupem do německé 
části moselského údolí je historické město 
Trier. Toto nejstarší město v Německu vznik-
lo v 16. století před Kristem, kdy ho založil 
římský císař Augustus se svými legiemi 
a položil zároveň základ budoucího rozvoje 
vinařství na Mosele. 
Dnes je Trier především univerzitním měs-
tem a obchodním, kulturním a vinařským 
centrem, kde se pořádá každoroční aukce 
těch nejlepších mladých ryzlinků celé oblasti 
Mosel – Saar – Ruwer.

Jindřich Dušek,

www.vinorevue.cz

Weingut Fritz Haag, Brauneberg
Rodina Haagů, sídlící v Braunebergu, malé 
vesnici na dolním toku Mosely nedaleko Trie-
ru, vyrábí víno již 400 let. Vinice Braunebergu 
se rozkládají na jižně orientovaném svahu se 
sedmdesátistupňovým sklonem, pro Moselu 
typickým. Nejznámější vinice v Braunebergu 
jsou Juffer a Juffer-Sonnenuhr, obě s břid-
licovým podložím, osázené Rieslingem. 
Speciální terroir propůjčuje vínům z těch-
to vinic mineralitu a nádherná aromata. 
Na každoročních dražbách vín v Trieru patří 
vína Fritz Haag mezi nejvýše ceněná v celém 
Německu.

Weingut Reinhold Haart, Piesport 
Rozlehlá románská lisovna vín ze 3. století 
a drahé zdobené číše, objevené na úpatí vi-
nice Goldtröpfchen, přilehlé k vinařství, doka-

zují historickou důležitost a vinařskou tradici 
v Piesportu. Rodina Haart, nejstarší vinařská 
rodina, sídlící stále v Piesportu, zde pěstuje 
víno již od roku 1337. Dnes vlastní historické 
vinice manželé Edith a Theo Haart, oba zcela 
oddaní vínu. Theo Haarta označil Gault Millau 
WeinGuide Deutschland 2007 (autoři Armin 
Diel a Joel Payne) Vinařem roku a jeho Pie-
sporter Goldtröpfchen Riesling Spätlese byl 
s 96 body vyhodnocen jako nejlepší Riesling 
Spätlese ročníku 2005 v celém Německu.

Weingut Schloss Lieser, Lieser
Toto vinařství je jednou z nových hvězd 
na Mosele. Vína Schloss Lieser patří k ně-
mecké špičce díky jižně exponované vinici 
Niederberg Helden v Lieseru. Majitel – vinař 
Thomas Haag má pravidelně nejnižší výnosy 
na Mosele. Tvrdá práce na vinici a smysl 

pro detail ve sklepech jsou zárukou výroby 
dobrých vín ve špatných letech a výtečných 
vín v dobrých letech. Od roku 2004 využívá 
Thomas i některé pozemky v oblasti Braune-
bergu, které mu věnoval jeho otec.

Weingut Grans-Fassian Leiwen
Vinařství Grans-Fassian, založené roku 1624, 
se nachází v ohybu Mosely mezi Leiwenem 
a Trittenheimem. Vína, která se zde vyrábějí 
s velkou péčí, jsou charakteristická ovocností 
a nízkým obsahem alkoholu, Auslese a ledo-
vá vína vynikají plností a vzrušující bohatostí. 
Vinařství Grans-Fassian je ověnčeno řadou 
titulů: Vinař roku 1990/91, ocenění Rising 
Star of the year 1991 časopisu Alles über 
Wein, Riesling Trophy a White Wine Trophy 
z International Wine Challenge v Londýně 
v roce 1997.

Mosela  
– království ryzlinků
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Ředitel Střední průmyslové školy kamenické 
a sochařské v Hořicích Ing. Josef Moravec o něm 
ale dovede hovořit poetičtěji: „Kámen promlouvá 
k lidem, kteří umějí naslouchat mnohem více, než 
se může zdát na první pohled. Rodí se kdesi v ni-
tru planety Země, odtud se dostává na povrch, 
tuhne, postupnou erozí se rozpadá a následně 
prochází metamorfózou, usazuje se a vrací se 
ku svému znovuzrození. Jsou to však stamiliony 
let, a proto kámen tolik pamatuje. Biblický Noe 

nevzal na svoji loď všechna zvířata a už vůbec ne 
rostliny. Kámen měl pro všechny otevřenou náruč 
a zachoval nám jejich otisky. žádná kniha nemá 
tolik informací o minulosti naší Země. S trochou 
nadsázky kámen ,mluví‘, ale jen k zasvěceným.“

Na vrchu Gotthard nad městem osloví 
návštěvníky dávná i blízká minulost hořické 
školy. V galerii najdou díla klasiků českého 
sochařství od konce předminulého století 

a díla z mezinárodních sochařských sympó-
zií jim připomenou čtyři poslední deseti-
letí 20. století. Jak navazujete na bohatou 
sochařskou tradici a činnost školy?
Navazovat na tradici školy v Hořicích – městě 
kamenné krásy – znamená vrátit se do dob 
Rakouska-Uherska, kdy vznikla. Tehdy sloužila 
potřebám mnohonárodnostní monarchie s pět-
ačtyřiceti miliony obyvatel. Ale vzdělávali se v ní 
i žáci z jiných zemí. Po dobu více než sto let byla 

tato škola jediná svého druhu ve střední Evropě. 
Dnes v ČR naleznete šest škol, kde se vzdělávají 
žáci ve stejných oborech… Škola se zapisovala 
do kultury po celou dobu své existence. Kdo má 
rád historii ví, že naše zem je teritoriem, kde se 
posouvají hranice vlivu silnějších. To má kromě 
kartografických důsledků i důsledky jiné. Stavění 
a kácení soch je tu jakousi osvěžující kratochvílí. 
Sochy se slavnostně odhalují a ještě radostněji 
likvidují. Nejde přitom o nějakou uměleckou 
hodnotu děl nebo jejich cenu, ale je to výraz sku-
tečnosti, že rychle nabýváme a pozbýváme ideály 
a to jaksi většinově. Já osobně si nejvíce cením 
skutečnosti, že sochy a jiná díla, která se tvořila 
na půdě školy, přečkala s výjimkou dvou dějinné 
zvraty, a že jich bylo dost. Mám pocit, že to bylo 
díky moudrosti těch, kteří školu řídili a nedali se 
zatáhnout do snah tvořit díla s jakýmsi „ideově 
inflačním“ potenciálem. Jinak řečeno: vždy bylo 
snadné zalíbit se momentálně mocným, ale zdra-
vý rozum a odpovědnost k budoucnosti převážily. 
To je nejdůležitější tradice školy.

Pro která povolání se připravují současní 
studenti vaší školy?
Máme jeden technický a několik uměleckých 
oborů. Náš monopolní technický obor Těžba 
a zpracování kamene má výsadní postavení v tzv. 
systému regulovaných povolání. Jeho absolvo-
váním získává žák kvalifikace k řadě profesí, které 
podléhají evropským kvalifikačním normám. Záro-
veň obor řeší technickou stránku těžby a násled-
ného zpracování kamene nejen v hrubé, ale také 
v čisté kamenické výrobě. Kámen je ve vztahu 
k přírodě inertní a recyklovatelnou matérií a má 
rozhodně větší budoucnost než např. beton. 
O tento obor mají větší zájem uchazeči o dálkové 
studium. To není typické pro řadu jiných oborů 
a na trhu práce je to svědectví o potřebě této 
kvalifikace. Umělecké obory jsou zaměřeny na re-
produkční sochařinu, kamenosochařskou tvorbu 
a také na konzervování a restaurování kamene. 
Kdysi byla škola v těchto oborech jedinečná, nyní 
je vystavena pokusům o kompilaci.

Najdou absolventi vaší školy uplatnění bez 
problémů?
Technický obor je mimořádně žádaným, protože 
těžba a primární zpracování kamene je dosti 
nákladnou záležitostí. Firmy neustále hledají 
absolventy. Zájem je však ještě větší ze zahraničí. 
Např. nejdynamičtější země, Irsko, by dovedlo 

absorbovat všechny. Firmy jsou nuceny řešit 
fatální nedostatek odborníků vysíláním svých za-
městnanců na dálkové studium. Sedět v komisi 
u maturitní zkoušky je přímo exotické. Naposledy 
zde maturoval jeden padesátník s titulem doktora 
přírodních věd a dva magistři. Až tak daleko 
může dojít nerovnováha ve struktuře kvalifikova-
nosti. U uměleckých oborů je posouzení složitější. 
Technik např. ve funkci střelmistra, technického 
vedoucího odstřelu nebo závodního lomu je 
zaměstnancem. Absolventi uměleckých oborů 
se stávají živnostníky. Protože systematicky sle-
dujeme fenomén nezaměstnaných absolventů, 
mohu konstatovat, že najdou uplatnění ve stu-
diu na vysokých uměleckých školách, na práci 
v zahraničí, apod.

Udržujete kontakty s podobně zaměřenými 
školami ?
Nalezení podobnosti v zahraničí není jednodu-
ché. Je relativně malý rozdíl mezi „kameničinou“ 
a „sochařinou“. Jsou práce, kde se odborníci 
vášnivě přou o to, co může dělat kameník a co 
sochař. Zahraniční školy jsou výrazně blíže ke „ka-
meničině“. Prostřednictvím sympozií udržujeme 
styky s Německem, Slovenskem, Chorvatskem, 
Maďarskem a Polskem. Právě Polsko v minulosti 
akreditovalo některé obory díky pomoci naší školy. 
Na druhé straně musím říci, že s některými škola-
mi v ČR neudržujeme kontakty a dokonce se jim 
bráníme. Pramení to z etiky a vztahu ke kameni 
a k umění obecně.

Stavební technologie se značně změnily, ale 
památkové objekty potřebují naléhavé opra-
vy, prováděné klasickými postupy. Připravu-
jete studenty na škole tímto směrem?
Ano, jedním z našich oborů je Restaurování 
a konzervování kamene. Také v tomto přípa-
dě je zde tlak na získání této kvalifikace mimo 
vzdělávací systém. To je dnes možné v rámci 
jednotlivé maturitní zkoušky nebo podle zákona 
179/2006 o uznávání dílčích kvalifikací. Při po-
někud pragmatičtějším nastavení etiky lze podle 
mého názoru zdevastovat nejenom umění, ale 
i řemesla. Bude to problém.

Jak vidíte perspektivy školy do dalších let?
Budoucnost školy je v mnohém odvislá od vněj-
ších podmínek. Pokud bude mít každý kraj 
všechny umělecké obory, budou mít tak dva 
žáky na kraj a obor ročně. Z těch dvou bude 
jeden z tak nízkou mírou nadání, že jej to neuživí. 
To je prostě zase jenom statistika. Z devadesáti-
tisícové populace narozených dětí v ČR však ne-
získáte více než deset nadaných žáků s dispozicí 
stát se sochařem. Tak musíte nabrat i ty méně 
nadané… Tahle škola přežila pád Rakousko-
Uherska se svým zřizovatelem, kterým byl Vídeň-
ský dvůr, první republiku, druhou světovou válku 
a protektorát s Emanuelem Moravcem. Přežila 
čtyřicet let socialismu se Zdeňkem Nejedlým, 
tak snad přežijeme i hledání nové tváře našeho 

školství. Vzdělávací systém si užívá principu 
subsidity v EU. To znamená, že si každý dělá 
ve své zemi, co chce, jenom výsledky v podobě 
kompetencí mají být srovnatelné. Nám nezbývá, 
než se o tu srovnatelnost snažit. Vše ostatní je 
strategie školy, a tu v naší zemi nelze publikovat. 
Vše, co bylo vytvořeno, učebnice, modely, knihy 
se dnes nazývá know how a bylo a je „použi-
to“ pro vznik nových subjektů. V letošním roce 
škola vydala tři učebnice a dvě jsou v konečné 
fázi před tiskem elektronickým zpracováním pro 
použití na internetu. Za několik měsíců se podle 
nich bude učit všude. Není přece možné, aby 
donekonečna trvala asymetrie v tom, že někdo 
použije cokoli z dílny jiného a opačně tomu být 
nemůže, protože nic není. Takový stav nemůže 
trvat věčně.

PhDr. Miloslav Vlk,

viceprezident sdružení

pro umělecká řemesla Rudolfinea

PíSKoVEC oD HořIC ByL ZNáM JIŽ VE STřEDoVěKU – PRoSLAVIL ČESKé 
BARoKNí SoCHAřSTVí A PřISPěL V RoCE 1884 K ZALoŽENí PRVNí 
ČESKé KAMENoSoCHAřSKé ŠKoLy. FoRTEL řEMESLA V Ní ZíSKáVALI 
NAŠI PřEDNí SoCHAřI, VyŠKoLENí KAMENíCI ZPRACoVáVALI PRVKy 
I oZDoBNé ČLáNKy ARCHITEKTURy, PoMNíKů I NáHRoBKů A ByLI VíTáNI 
VŠUDE TAM, KDE SE KáMEN TěŽIL I ZPRACoVáVAL. 

Kde promlouvá 
dokonce i kámen 

Kámen je ve vztahu 
k přírodě inertní 
a recyklovatelnou 
matérií a má rozhodně 
větší budoucnost než 
například beton
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květen

redakční uzávěrka . . . . . .  11. 4.

expedice . . . . . . . . . . . . .  20. 5.

červen

redakční uzávěrka . . . . . . .  9. 5.

expedice . . . . . . . . . . . . .  20. 5.

červenec – srpen

redakční uzávěrka . . . . . .  27. 6.

expedice . . . . . . . . . . . . . .  5. 8.

září

redakční uzávěrka . . . . . . .  8. 8.

expedice . . . . . . . . . . . . .  16. 9.

říjen

redakční uzávěrka . . . . . .  12. 9.

expedice . . . . . . . . . . . .  21. 10.

listopad

redakční uzávěrka . . . . .  10. 10.

expedice . . . . . . . . . . . .  18. 11.

prosinec

redakční uzávěrka . . . . . .  8. 11.

expedice . . . . . . . . . . . .  16. 12.

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 podnikatelského 
prostředí v ČR.
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Jsme čokoládová velmoc
Což ovšem neznamená, že podnikání v této oblasti 
je jednoznačně sladké...

Český letecký průmysl
dostává křídla 
a začíná být ultraúspěšný nejen při výrobě 
ultralightů. 

Téma měsíce:  
Komorové hnutí 

V PříŠTíM ČíSLE

Rozhovor s BEST
Tomášem Březinou,
„Betonovým králem“, neboli Podnikatelem 
roku 2007, jehož firma vyrábí hlavně zahradní 
betonové dlaždice.

Hospodářská komora České republiky, Freyova 27, Praha 9, Tel: +420 296 646 112, e-mail: info@komora.cz

www.komora.cz

Prosazujeme
jasný směr 

ve světě
podnikání

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

Podpora exportu: Mezinárodní vztahy – pod-
nikatelské mise českých firem do zahraničí, setkání 
zahraničních podnikatelů s jejich potenciálními partnery 
v ČR a služby s tím spojené. 
Podpora evropské integrace: Komplexní 
a kvalifikované poradenské služby v otázkách Evropské 
unie a poskytování informací podnikům na požadavky 
jednotného trhu EU, semináře a konference k otázkám 
evropského práva a strukturálních fondů, setkání členů 
Euroklubu, studijní cesty do Bruselu a do Irska, zajištění 
služeb CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU 
v Bruselu.

Služby celní a certifikační: Ověřování a vys-
tavování dokumentů pro mezinárodní obchod, certifikáty, 
ATA karnety, konzulární legalizace a superlegalizace, 
systém CLA IQ.
Služby právní a legislativní: Poradenské 
a konzultační služby, předkládání vyjádření a odborných 
stanovisek, osvědčení o skutečnostech v právních vztazích 
v 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 
vzdělávání ve společnostech, zpracování standardů kvalifi-
kací a typových pozic, poradenství ve vzdělávání.

Informační servis: Komora.cz – měsíčník o pod-
nikání 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 pod-
nikání. Kromě odpovědí na nejrůznější dotazy z oblasti 
podnikatelské praxe jsou na všech informačních místech 
pro podnikatele k dostání oborové příručky o podnikání 
v jednotlivých živnostech a další informační balíčky. 
Prostřednictvím informačních míst pro podnikatele se 
nabízejí komerční služby např. e-Aukce a Příručka pro 
oblast životního prostředí.
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ČESKÁ FILHARMONIE

SINFONIA VARSOVIA

ORQUESTA DE VALENCIA

KONZERTHAUSORCHESTER BERLIN

ORQUESTA NACIONAL DE ESPAN
~

A

MDR SINFONIEORCHESTER LEIPZIG

BOURNEMOUTH SYMPHONY ORCHESTRA

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
SYMFONICKÝ ORCHESTR ČESKÉHO ROZHLASU

ROYAL LIVERPOOL PHILHARMONIC ORCHESTRA

ORCHESTR PHILHARMONIQUE DE STRASBOURG

BUDAPEŠŤSKÝ CIKÁNSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

12. 9. – 1. 10. 2008

Předprodej vstupenek 
zahájen od 1. dubna

www.prazskypodzim.cz

P A R T N E Ř I

M E D I Á L N Í  P A R T N E Ř I

FESTIVAL 
SVĚTOVÝCH ORCHESTRŮ

spojuje Pražský podzim se světem

Krzysztof Penderecki
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