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Můžeme si dovolit 
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Téma: Lázním pomůže jen nový zákon

01k_tit2_borkovec.indd   1 27.05.14   14:46



02k_centropol.indd   2 28.05.14   17:19



www.komora.cz  3

  VE      A  

editorial

DISTRIBUCE

 ■ téměř 14 000 fi rem – členům Hospodářské komory České republiky
 ■   jednotlivým kancelářím Hospodářské komory na různých stupních hierarchie a začleněným živnostenským 

společenstvím
 ■   V.I.P. osobnostem českého politického, společenského a hospodářského života
 ■   všem ambasádám ČR a Českým centrům v Evropě, vládním agenturám, státní správě
 ■   81 senátorům, 200 poslancům, primátorům, starostům v obcích nad 5 000 obyvatel

Cílem časopisu Komora.cz je hájit zájmy podnikatelů, přinášet stanoviska Hospodářské komory České 
republiky a podnikatelů k legislativě a přispívat ke zlepšení podnikatelského prostředí v Česku.

Vydání: 

06/2014, číslo vyšlo 2. 6. 2014

příští číslo vyjde 1. 7. 2014

Pro Hospodářskou komoru ČR vydává:

C.O.T. media, s. r. o.

Komplex Olšanka

Táboritská 23/1000

130 00 Praha 3

www.cotmedia.cz

Šéfredaktor:

Miroslav Honsů

miroslav.honsu@cot.cz

Telefon: 226 257 721

Foto na titulní straně: 

archiv Partners Financial Services

Layout: Eva Smrčková

Grafi cká úprava a sazba: 

Lukáš Tingl

Není-li uvedeno jinak, jsou fotografi e 

použité z Thinkstockphotos.com

Inzerce: 

C.O.T. media, s. r. o.

Komplex Olšanka

Táboritská 23/1000

130 00 Praha 3

www.cotmedia.cz

Distribuce: 

Mail Step, s. r. o.

člen skupiny MEILLERGHP GmbH

Do Čertous 2760/10

193 00 Praha 9 – Horní Počernice

Marketing: Lucie Škopková

lucie.skopkova@cot.cz

Produkce: Martina Pomykalová, 

Lucie Jonáková

Korektury: Táňa Holasová, 

Pavla Pozdílková 

Registrace MK ČR:

E10663, ISSN 1802-1247

Uzávěrka příštího čísla: 4. 6. 2014 

Náklad:

19 500 výtisků (prosinec 2013); 

náklad ověřován v ABC; 

vydavatel neručí za obsah inzerátů

Předplatné a aktualizace členské 

základny: 

Oddělení vnitřní komunikace, 

tel.: 266 721 326, 

e-mail: vnitrnikomunikace@komora.cz

MIROSLAV HONSŮ
šéfredaktor

Financování je základem každého podnikatel-
ského plánu – to potvrdí každý z vás. 
Ne každý ale má po ruce osvědčenou strategii 

vedoucí k dlouhodobému úspěchu. Je lepší si pení-
ze půjčit v bance, nebo hledat investora? Má smysl 
uvažovat o leasingu? A je zdravé spoléhat se v sou-
časné právní a politické situaci na dlouhodobé 
záruky? Otázek mnoho, odpovědí ještě více.

Na čem se ale „hlasy z trhu“ shodnou, je nezávi-
děníhodná situace malých a středních podni-
katelů. Krize sice v mnoha odvětvích odeznívá, 
banky si ale především menší klienty prověřují 
tvrdší metodikou než velké fi rmy, které se mo-
hou prokázat značným movitým i nemovitým 
majetkem. Pro banky je oblast SME (tedy malých 
a středních podniků) lákavým zdrojem dalších 
příjmů. Regulace, která je důsledkem světové 
bankovní krize (ta se ovšem České republice 
obloukem vyhnula), ale pracuje proti tomuto 
trendu. Podnikatel, který se rozhodne získat další 
kapitál v bance, nemá rozhodně jednoduchou 
situaci: na jedné straně na něj útočí nabídka 

zvýhodněných balíčků a služeb, na druhé straně 
se po něm požaduje mnohem větší zajištění, 
a pokud jde o interní informace, musí se často 
doslova vysvléci donaha. 

Kam tedy jít a s kým jednat? Pokusili jsme se 
v červnovém vydání časopisu Komora.cz objek-
tivně představit výhody i nevýhody všech druhů 
fi nancování podnikatelských aktivit, které jsou 
momentálně k dispozici. A budeme rádi, když se 
prokáže životaschopnost kteréhokoliv z nich. 

Možnost fi nancovat podnikání, dále investovat 
a rozšiřovat své aktivity je jedním z motorů růstu. 
Tato základní poučka ne vždy platí ve chvíli, kdy 
se do dění vloží eurolegislativa, která svými regu-
lačními a ochranářskými kroky dokáže podnika-
telům komplikovat život. Tím smutnější je fakt, 
že v předposlední květnový víkend volilo v Česku 
novou bruselskou reprezentaci jen 18 procent 
právoplatných voličů. Třináctiprocentní volební 
ostudoúčast slovenských bratří se v tomto případě 
útěchou rozhodně nazvat nedá. 
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SDĚLENÍ REDAKCE

Po uzávěrce tohoto vydání časopisu Komora.cz byl novým prezidentem Hospodářské komory ČR 
zvolen Vladimír Dlouhý. Reportáž z volebního sněmu čtěte na straně 10.
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NOVÝM PREZIDENTEM HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR 
BYL ZVOLEN VLADIMÍR DLOUHÝ

XXVI. sněm Hospodářské komory České republiky, který se sešel 22. května v Plzni, 
zvolil kompletní vedení HK ČR na další tři roky. Prezidentem byl delegáty sněmu 
z celé republiky zvolen Vladimír Dlouhý, který v druhém kole tajné volby získal 

celkem 128 hlasů z 222 odevzdaných.

10

MŮŽEME SI DOVOLIT STÁT NA STRANĚ KLIENTA

Poradenská společnost Partners Financial Services se dosud zaměřovala na fyzické 
osoby. Podle předsedy představenstva a spolumajitele Partners Petra Borkovce 

se to může brzy změnit. Firma se totiž chystá razantně promluvit do nabídky 
fi nančních služeb pro podnikatele.

12 

BANKY ZAČÍNAJÍCÍM PODNIKATELŮM NEVĚŘÍ, 
PROKLEPNOU SI VŠAK I ZAVEDENÉ FIRMY

Možností, jak fi nancovat podnikání, existuje celá řada. Od klasických úvěrů přes 
leasing až po různé investiční fondy. Každá forma fi nancování se však hodí pro něco 
jiného. Připravili jsme tedy přehled základních způsobů, kterými můžete svou fi rmu 

fi nancovat. 

18

LÁZNÍM POMŮŽE JEN NOVÝ ZÁKON

České lázeňství prochází těžkou zkouškou. V posledních pěti letech lázně přišly 
o polovinu pacientů, kteří se přijížděli léčit na náklady zdravotních pojišťoven. 

Ve statistikách tento úbytek sice kompenzuje nárůst počtu cizinců a tuzemských 
samoplátců, ale lázeňští vědí svoje.

32

ÚPRAVA OBCHODNÍCH KORPORACÍ – ZÁKLADNÍ INFORMACE

Rekodifi kace soukromého práva účinná od 1. ledna tohoto roku se nedotýká pouze 
smluvních vztahů, ale také postavení obchodních společností a jiných právnických 
osob. Co bychom tedy měli vědět, pokud například pro své podnikání používáme 

nejoblíbenější formu obchodní společnosti, tedy společnost s ručením omezeným?

38

TURCI – ORIENTÁLNÍ MISTŘI OBCHODU

Turecko se rozprostírá na území dvou kontinentů a tvoří nejen geografi cký, 
ale i kulturní most mezi Evropou a Asií. Tato muslimská země vychází ze 

středomořských tradic a z velmi úzkých kontaktů s Evropou. Pro běžného Evropana 
právě zde začíná exotika Blízkého východu.
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Nabízíme služby již od roku 1918
a s hrdostí můžeme říct, že jsme jedničkou
v  pojištění pohledávek, která širokou
škálou řešení pomáhá klidně spát tisícům
podnikatelů v mnoha zemích. 

Právě jsme vytvořili pojistku, která
rozšiřuje výhody pojištění pohledávek 
pro malé společnosti.
S naším „konfekčním“ řešením, kdy jedno
fi xní pojistné kryje Vaše obchodní
partnery bez nutnosti úvěrových limitů, 
což znamená – pokud nezaplatí, jste kryti. 

To je SIMPLICITY.

Pro více informací navštivte naše webové 
stránky.

Euler Hermes Europe SA, organizační složka

SIMPLICITY

Rychlé a spolehlivé řešení 
pojištění pohledávek
pro malé společnosti

www.eulerhermes.cz
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zprávy z komory a z domova

Z DOMOVA

opět více účastníků,“ vyslovuje své 
přání ředitel OHK Švagerka. 
Okresní hospodářská komora pomá-
há sbližovat podnikatele a pomáhá 
jim k tomu, aby získali co nejvíce 
informací o tom, jak využívat fondy 
a informace k rozvoji svých podni-
katelských aktivit. Teď k tomu přibyl 
i networking. „Tvoření sítí, vzájemné 
poznávání, kooperace. To je podle nás 
trend, kterým jsme se měli vydat už 
dříve. A světe, div se, ono to funguje. 
Není nic lepšího, když za vámi přijde 
podnikatel a říká, že ta akce byla su-
per a ještě tam poznal spoustu zajíma-
vých lidí,“ uzavírá Švagerka. 
Více informací o Okresní hospodář-
ské komoře a jejích akcích najdete 
na www.ohkhodonin.cz. (foto 1)

EYE 2014: Stáže pro 
studenty by měly být 
povinné
Na půdě Evropského parlamentu 
ve Štrasburku se u příležitosti Dní 
Evropy uskutečnilo setkání pěti tisíc 
studentů z celé Evropy, jehož cílem 
bylo poukázat na problémy, které 
současnou mladou generaci nejvíce 
tíží, to je zejména vysoká nezaměst-
nanost. Studenti se v rámci Akce 
Evropské mládeže (European Youth 
Event, EYE 2014) zaměřili na kvalitu 
pracovních míst pro mládež v Ev-
ropské unii, uznávání neformálních 
dovedností, problematiku stáží 
a mobilitu. Mezi požadavky, které 
na setkání mládeže zazněly, patří 

Zaměstnavatelé 
dostanou příspěvky 
na znevýhodněné
Firmy budou zřejmě znovu dostávat 
od státu příspěvky na mzdu zdravot-
ně znevýhodněných zaměstnanců. 
Tuto kategorii pracovníků obnoví 
novela o zaměstnanosti, kterou 
schválila sněmovna. Základní dotace 
by měla činit až 5 000 korun mě-
síčně. Vláda ji původně navrhovala 
o tisícikorunu nižší. Předloha nyní 
míří k posouzení do Senátu. 
Za zdravotně znevýhodněné lidi mají 
být považováni zaměstnanci, kteří 
sice mohou pracovat, ale kvůli horší-
mu zdravotnímu stavu jen omezeně 
na chráněném pracovním místě. 
Toto postavení by měla přiznávat 
Česká správa sociálního zabezpečení. 
Příspěvek na mzdu zdravotně znevý-
hodněných zvýšili poslanci na návrh 
sociálního výboru. Vláda s tím sou-
hlasila. Zaměstnavatelé by navíc měli 
nárok na další až tisícikorunu měsíč-
ně po roce od obsazení chráněného 
pracovního místa. Norma má podle 
ministerstva práce a sociálních věcí 
rovněž ulehčit fi rmám od byrokra-
cie, neboť by už nemusely dokládat 
úřadům, že nemají nedoplatky na da-
ních nebo pojistném. Úřady by si se 
souhlasem zaměstnavatele měly tyto 
informace od příslušných institucí 
získat samy. 
Předloha sníží příspěvek pro agen-
tury práce, s nimiž úřad práce má 
smlouvu na zprostředkování. Nově by 

jednotná pravidla pro evropské volby 
a volby on-line, lepší vzdělávání 
o evropských záležitostech a podpora 
digitálních inovací. Výstupy zasedání 
budou v červenci představeny novým 
členům Evropského parlamentu, 
kteří vzešli z květnových voleb.
Za metodické a organizační podpory 
CEBRE, České podnikatelské repre-
zentace při EU, se Akce EYE 2014 
zúčastnila skupina 40 studentů z čes-
kých vysokých škol – Západočeské 
univerzity v Plzni, Metropolitní uni-
verzity Praha, Vysoké školy ekono-
mické v Praze, Vysoké školy fi nanční 
a správní a Vysoké školy meziná-
rodních a veřejných vztahů Praha. 
Studenti se zapojili do organizace tří 
workshopů: překážky pro mladou 
generaci při zakládání podniků v ČR, 
překážky zaměstnanosti mladých lidí 
a manuál úspěšného pohovoru.
Během workshopů prezentovali 
studenti z výše uvedených škol 
studie zaměřené na problémy, 
se kterými se současná mladá 
generace potýká, a nabídli různá 
řešení. Příkladem může být soubor 
doporučení zaměřený na překonání 
překážek zaměstnanosti mladých 
lidí, ve kterém navrhli úzce propojit 
vzdělávací systém s podnikatel-
ským, aby studenti získali již během 
studia vedle teoretických zkuše-
ností i praktické dovednosti. Dále 
doporučili zavedení povinných stáží 
jako součást posledního ročníku 
univerzitního studia s cílem získat 
cenné pracovní zkušenosti a kon-
takty a v neposlední řadě zřízení 

místo 5 000 korun na uchazeče mohly 
dostávat jen 500 korun. Za umístění 
nezaměstnaného by pak mohly místo 
1 250 korun mít až 6 250 korun, 
pokud by si člověk místo udržel 
aspoň půl roku. Návrh zákona snižuje 
i pokutu za umožnění nelegální práce 
z 250 000 na 50 000 korun, aby nebyla 
likvidační. 
 

Podnikatelé soutěžili 
ve střelbě
Již druhý ročník střeleckého turnaje 
uspořádala Okresní hospodářská ko-
mora v Hodoníně. Toto neformální 
podnikatelské setkání se uskutečnilo 
za podpory Jihomoravského kraje. 
Bylo určeno převážně partnerům 
a členům komory, ale také všem 
podnikatelům, kteří chtějí získávat 
nové kontakty. 
„Akci jsme zopakovali, protože měla 
loni úspěch. Loni jsme měli okolo 
25 účastníků. Letos se přihlásilo téměř 
50 závodníků, ne všichni však s námi 
soutěžili, spíše se věnovali networ-
kingu. Kde jinde chcete potkat tolik 
zajímavých lidí a ještě se pobavit?“ 
dodává ředitel Okresní hospodářské 
komory Michal Švagerka. 
Soutěžilo se ve dvou kategoriích – 
muži a ženy. Nejlepším mužem se 
stal Josef Šlahůnek a nejlepší ženou 
Petra Kolářová. „Další podobnou 
neformální akci plánujeme už 
na 29. května. Jedná se již o sedmý 
ročník podnikatelského setkání a teni-
sového turnaje ve čtyřhře. Věřím, že 
i u této akce trhneme rekord a přijde 

Již druhý ročník střeleckého turnaje uspořádala Okresní hospodářská komora 
v Hodoníně. Toto neformální podnikatelské setkání se uskutečnilo za podpory 
Jihomoravského kraje.
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průmyslu a dopravy zpracovaly 
společnou informaci k výkladu 
ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů k uplatňování 
odpočtu na podporu odborného 
vzdělávání od základu daně z příjmů. 
Materiál uvádí příklady a popisuje 
způsob výpočtu odpočitatelné částky, 
rovněž ukazuje příklady a podrobněji 
defi nuje některé pojmy v zákoně. 
Firmy mohou odpočty na dani 
uplatňovat již za letošní rok. Materiál 
naleznete na www.komora.cz.

JHK pomáhá mladým 
lidem uplatnit se 
na pracovním trhu 
Jihočeská hospodářská komora 
(JHK) se zapojila do projektu, díky 
němuž se daří zaměstnávat mládež 
ze silně znevýhodněných skupin 
nebo jim pomáhá například s dopl-
něním vzdělání. 
Statistiky ukazují na stále rostou-
cí nezaměstnanost mladých lidí. 
Do těchto výpočtů jsou ale obvykle 
zahrnováni pouze mladí, kteří 
do práce mohou a hlavně chtějí. 
Také je tu ovšem obrovská skupina 
demotivovaných, kteří se pracov-
nímu trhu stále více vzdalují. Jedná 
se o skupinu mládeže do 24 let se 
základním nebo nedokončeným 
vzděláním ze sociálně znevýhodně-
ného prostředí, kteří nenavštěvují 
žádné školní zařízení či rekvalifi kaci 
a ani nemají práci. Tato skupina je 
celoevropsky označována jako neet-

-mládež (z anglického Not in Edu-
cation, Employment or Training), 
tedy mládež mimo vzdělávání, 
zaměstnání a odbornou přípravu.
„Tyto osoby představují skutečný 
problém, neboť nejsou trhem práce 
dosažitelné a existuje jen velmi málo 
opatření, která by podpořila jejich 
zaměstnatelnost, jedná se o jednu 
z nejproblematičtějších skupin, které 
nejsou ohroženy pouze vyčleněním 
z trhu práce, ale i ze společnosti,“ 
uvedla Zuzana Pavlasová z Jihočes-
ké společnosti pro rozvoj lidských 
zdrojů, o. p. s., která je realizátorem 
projektu, jenž má za cíl umožnit 
jihočeské neet-mládeži vstup do pro-
fesního života, ať už je to volbou 
vhodné rekvalifi kace, či výběrem 
vhodné profese.
„Nejprve musely být vytipovány 
pracovní pozice vhodné pro začlenění 
těchto osob na trh práce v Jihočeském 
kraji. To se nám podařilo ve spolu-
práci se společnostmi MOTOR JIKOV 
Group, a. s., JEDNOTA, spotřební 
družstvo České Budějovice, a spo-
lečnostmi LEDAX, o. p. s., a Dan-
sen, a. s. Jedná se o pracovní pozice 
dělník ve strojírenství, prodavač, 
pečovatel a pomocník v kuchyni. 
Dalším krokem bylo vybrat z evidence 
Úřadu práce v Českých Budějovicích, 
který je také partnerem projektu, 
uchazeče, kteří by se mohli na jme-
novaných pozicích uplatit,“ řekla 
Dana Feferlová z JHK s tím, že nyní 
ve spolupráci se zapojenými fi rmami 
postupně probíhají výběrová řízení 
na obsazení těchto pozic. (foto 4)

vysokoškolských kariérních center, 
která by studentům pomáhala zvolit 
si kariéru v souladu s jejich studiem 
a potřebami pracovního trhu. 
Skupina studentů, která se zabývala 
překážkami pro mladou generaci 
při zakládání podniků v ČR, ve své 
studii došla k závěru, že hlavní 
je nedostatek informací. Chybí 
jednotný zdroj, kde by si začínající 
podnikatel mohl zjistit veškeré důle-
žité informace ohledně legislativního 
rámce podnikání v České republice, 
přístupu k fi nancím, administrativ-
ních požadavků apod. Dále studenti 
postrádají univerzitní poradenská 
centra pro podnikatele a požadují 
zavést do vzdělávacích programů 
předměty, které rozvoj a výkon 
podnikání podporují, jako účetnictví, 
marketing a daně. (foto 2)

Zástupci HK ČR jednali 
s ministrem školství, 
mládeže a tělovýchovy 
Zástupci Hospodářské komory České 
republiky Petr Kužel a Zdeněk Somr 
jednali 22. dubna s ministrem školství 
Marcelem Chládkem. Hlavním před-
mětem jednání byla spolupráce mini-
sterstva a Komory v rámci funkčního 
období této vlády. 
Stěžejním tématem bylo zejména 
vytváření předpokladů pro spolupráci 
škol a fi rem v rámci středoškolského 
vzdělávání a podpora dalšího vzdě-
lávání dospělých ve vazbě na potřeby 
zaměstnavatelů. Viceprezident Somr 

prezentoval mimo jiné i alarmující 
výhled v oblasti technicky vzdělaných 
pracovníků tak, jak jej vnímá HK ČR. 
„HK ČR si uvědomuje vážnost situace 
ve vzdělávání a vítá věcný přístup 
pana ministra Chládka k řešení těchto 
problémů,“ řekl na jednání Petr Kužel. 
Ministr Chládek prezentoval své 
záměry řešení uvedených problémů 
a uvítal zájem komory o spolupráci. 
Na závěr schůzky bylo dohodnuto, že 
MŠMT ČR a HK ČR podepíší dohodu 
o spolupráci, která bude zahrnovat 
společné postupy při řešení projedná-
vaných problémů. (foto 3) 
 

Informace k odpočtu 
na dani z příjmu 
na podporu odborného 
vzdělávání 
Ministerstva fi nancí, školství 
a průmyslu a obchodu ve spolupráci 
s Hospodářskou komorou a Svazem 

Zástupci HK ČR jednali s ministrem školství Marcelem Chládkem o možnostech 
spolupráce vlády a Komory.

Na pět tisíc studentů z celé Evropy na půdě Evropského parlamentu 
ve Štrasburku jednalo o problému nezaměstnanosti, podpoře 
digitálních inovací a lepším vzdělávání o evropských záležitostech.
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nost a řešení rozvojových problémů 
v chudých zemích. Je však při tom 
třeba splnit některé zásadní předpo-
klady – nastavit zásady správného 
řízení politiky a ekonomiky v přijíma-
jících zemích, a vytvořit podmínky 
pro férovou soutěž podniků. Jedině 
to může přilákat nezbytné investory 
do rozvoje ekonomiky dané země.
Zájemci o vstup do světa rozvojové 
spolupráce si mohou prohlédnout 
přednesené prezentace na stránkách 
Podnikatelské platformy zahraniční 
rozvojové spolupráce. 

Projekt Volba povolání 
v Pardubickém kraji 
pokračuje
V letošním roce pokračuje projekt 
Volba povolání v Pardubickém kraji. 
Projekt spuštěný v roce 2009 v rámci 
operačního programu Vzdělání pro 
konkurenceschopnost je zaměřen 
na posílení zájmů žáků základních 

škol o technicky zaměřené obory 
při volbě dalšího studia a povolání, 
na zvýšení jejich uplatnitelnosti 
na trhu práce a na rozvoj podnikatel-
ských znalostí, schopností a doved-
ností. V rámci každoročních soutěží 
o nejlepší technický výrobek a literár-
ní dílo, které mají za cíl podporovat 
manuální zručnost žáků a studentů 
a podnítit je k zamyšlení o technic-
kých profesích, jsou tři nejlepší žáci 
z každé kategorie odměňováni věcný-
mi cenami na květnové Bambiriádě 
v Chrudimi. V kategorii literární 
práce zvítězila úvaha Cukrářka od Te-
rezy Černé ze ZŠ Pardubice-Svítkov. 
V  kategorii nejlepší vlastní výrobek 
zaujala porotu nejvíce kabelka z papí-
ru od Kateřiny Mackové ze ZŠ Zá-
mecká Litomyšl. Fotografi e ze slav-
nostního vyhlášení výsledků, oceněné 
literární práce a fotografi e výrobků 
najdete na webových stránkách pro-
jektu www.vppk.cz. (foto 5)  ■
LENKA VODNÁ, tisková mluvčí HK ČR, 
OHK Hodonín, JHK, CEBRE a ČTK

defi novat nové celosvětové cíle rozvoje.
V úvodních vystoupeních předsta-
vitelé MZV, MPO, České rozvojové 
agentury, Svazu průmyslu hovořili 
o tom, jaké jsou hlavní cíle rozvo-
jové spolupráce ČR s rozvojovými 
zeměmi. Novým momentem se má 
stát budování dlouhodobé spolupráce 
mezi soukromými podniky, státními 
orgány a nevládními organizacemi, 
které povede k synergii exportního 
úsilí podniků s rozvojovou pomocí. 
Ivan Lukáš z ČRA představil nový 
produkt, který mohou využít české 
fi rmy usilující o vstup na trhy rozvojo-
vých zemí, a tím je fi nancování studií 
proveditelnosti (Feasibility Studies).
Ve druhé části konference představil 
Ivan Voleš z HK ČR hlavní body 
stanoviska k zapojení soukromého 
sektoru do rozvojové spolupráce. 
Zdůraznil zejména zásadní politický 
obrat v přístupu k úloze soukromého 
sektoru a uznání skutečnosti, že jedině 
rozvoj soukromého sektoru může 
přinést hospodářský růst, zaměstna-

Konference 
„Průzkum trhu 
a podpora podnikání 
v rozvojových zemích“ 
Mezinárodní konference o podpoře 
podnikání v rozvojových zemích 
a možnostech zapojení českých pod-
niků do rozvojové spolupráce s pod-
porou státních a evropských institucí 
se uskutečnila 23. dubna v Praze. 
Konferenci, uskutečněnou pod záštitou 
ministra zahraničních věcí Lubomíra 
Zaorálka, pořádala Platforma pod-
nikatelů pro zahraniční rozvojovou 
spolupráci spolu s MZV ČR, MPO ČR, 
Svazem průmyslu ČR a Českou roz-
vojovou agenturou. Jako představitel 
Hospodářské komory a člen Evropské-
ho hospodářského a sociálního výboru 
vystoupil na konferenci Ivan Voleš 
s prezentací hlavních závěrů a dopo-
ručení stanoviska EHSV k zapojení 
podnikatelského sektoru do rozvojové 
agendy po roce 2015, kdy se budou 

KHK ZK realizuje komunikační audity fi rem v oblasti zahraničního obchodu
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje implementovala v rámci projektu PROMES metodiku pro hodnocení zahraničněobchodních komunikačních 
dovedností fi rem od britské společností Semantic Ltd. a vyškolila auditory, kteří provádějí komunikační audity ve fi rmách. Ti vyhodnotí silné a slabé stránky 
jazykových a komunikačních dovedností zaměstnanců a nabídnou optimální řešení pro zlepšení stávajícího stavu. Audity jsou prováděny bezplatně.

PROMES je realizován projektovými partnery: 
 ■ Krajská hospodářská komora Zlínského kraje;
 ■ Slovenská obchodní a průmyslová komora Trenčín;

 ■ Euro-Friend Ltd (Maďarsko);
 ■ Barcelonská obchodní komora (Španělsko).

Projekt je spolufi nancován v rámci programu na podporu mezinárodní spolupráce Leonardo da Vinci. 

Podrobné informace o projektu najdete na www.promes-project.eu.

Kontakt: Ing. Radka Machalová, e-mail: machalova@ohkuh.cz, www.khkzlin.cz

Jihočeská hospodářská komora (JHK) se zapojila do projektu, díky němuž se 
daří zaměstnávat mládež ze silně znevýhodněných skupin nebo jim pomáhá 
například s doplněním vzdělání.

V Pardubickém kraji letos pokračuje projekt Volba povolání. Projekt spuštěný 
v roce 2009 v rámci operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost 
je zaměřen na posílení zájmů žáků základních škol o technicky zaměřené obory 
při volbě dalšího studia.
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Nový prezident HK ČR Vladimír Dlouhý ve svém 
projevu poděkoval předchůdci Petru Kuželovi 
a zástupcům regionálních komor a živnostenských 

společenstev a zdůraznil: „Hospodářská komora České 
republiky potřebuje změnu a vaše volba ji potvrdila.“ 
Delegáti sněmu, nejvyššího volebního orgánu HK ČR, 
volili na období následujících tří let i viceprezidenty, 
kterými se stali Irena Bartoňová Pálková, Bořivoj 
Minář, Roman Pommer, Zdeněk Somr a Michal Štefl . 
Sněm si zvolil rovněž členy představenstva, dozorčí 
radu a smírčí komisi. 

Pozvání na sněm přijal a účastníky sněmu osobně 
pozdravil i předseda vlády Bohuslav Sobotka, který 
mimo jiné řekl: „Hospodářská komora je největší 
reprezentační orgán zastupující podnikatele. Nová česká 
vláda si Komory váží. Vnímáme její roli při prosazování 
zájmů podnikatelského prostředí a jsme připraveni s vámi 
komunikovat.“ Zahájení sněmu se také zúčastnili ministr 
vnitra Milan Chovanec, hejtman Plzeňského kraje 
Václav Šlajs a primátor města Plzně Martin Baxa.  ■

LENKA VODNÁ, tisková mluvčí HK ČR 

Ing. VLADIMÍR DLOUHÝ, CSc. 

je český ekonom a politik, 
bývalý ministr průmyslu 
a obchodu v letech 1992–1997. 
V letech 1989–1992 zastával 
funkci ministra hospodářství. 
Byl rovněž členem Národní 
ekonomické rady vlády (NERV) 
a v posledních volbách 
kandidoval na prezidenta 
republiky. Nyní působí 
v soukromé sféře a věnuje se 
poradenské a pedagogické 
činnosti. 

Novým prezidentem Hospodářské komory ČR 

byl zvolen 
Vladimír Dlouhý
XXVI. sněm Hospodářské komory České republiky, který se sešel 22. května 
v Plzni, zvolil kompletní vedení HK ČR na další tři roky. Prezidentem byl delegáty 
sněmu z celé republiky zvolen Vladimír Dlouhý, který v druhém kole tajné volby 
získal celkem 128 hlasů z 222 odevzdaných. Nový prezident bude stát v čele 
největšího zástupce podnikatelů v ČR nadcházející tři roky.

1
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HOSPODÁŘSKÁ KOMORA 
ČESKÉ REPUBLIKY 

zastupuje podnikatelskou 
veřejnost, a to na základě zákona 
č. 301/1992 Sb., 
o HK ČR a AK ČR. Členové 
HK ČR zaměstnávají dvě třetiny 
práceschopného obyvatelstva 
a vytváří přes 60 % HDP. 
Hospodářská komora ČR je 
neodmyslitelnou součástí 
ekonomického života v naší zemi. 

Hlavním posláním Hospodářské 
komory ČR je vytvářet 
příležitosti pro podnikání, 
prosazovat a podporovat 
opatření, která přispívají 
k rozvoji podnikání v ČR 
a tím i k celkové ekonomické 
stabilitě státu. Hospodářská 
komora České republiky je 
povinným připomínkovým 
místem podnikatelské legislativy 
a chrání zájmy svých členů 
sdružujících se prostřednictvím 
sítě regionálních komor 
a začleněných živnostenských 
společenstev. Komora sdružuje 
téměř 14 000 členů (fyzických 
i právnických osob podnikajících 
v ČR) organizovaných 
v 66 regionálních komorách 
a 84 živnostenských 
společenstev HK ČR. Po celém 
území České republiky 
je rozprostřena síť téměř 
100 kontaktních míst, kde 
podnikatelé mohou formou 
veřejné služby získat informace 
potřebné pro svoji činnost. 

BLIŽŠÍ INFORMACE NA 

WWW.KOMORA.CZ

1 –  Podle premiéra Bohuslava Sobotky je Hospodářská komora pro současný vládní kabinet důležitým partnerem 
pro další rozvoj české ekonomiky. 

2 –  Nově zvolený prezident HK ČR Vladimír Dlouhý poděkoval svému předchůdci Petru Kuželovi.

3 –  Očekávaná volba prezidenta HK ČR probíhala tajným hlasováním. 

4 – Delegáti sněmu volili prezidenta, viceprezidenty, členy představenstva, dozorčí rady a smírčí komise. 

 

2 3
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podnikání rozhovor

sektoru. Banky jako Česká spořitelna, Komerční 
banka nebo ČSOB mají velké množství drobných 
klientů a tím i velké zisky z retailu. Nic je pak 
nenutí riskovat a přemýšlet, kam peníze umístí.

Jak se vám daří v tomto prostředí prosadit? 
To je problematická záležitost, protože banky dnes 
obecně nechtějí poradenské a zprostředkovatelské 
fi rmy do fi remního úvěrování pustit. To, co jako 
Partners umíme a děláme, jsou SME, tedy malé 
a střední fi rmy. Není to ovšem projektové fi nan-
cování, ale spíše podnikatelské úvěry v objemu 
několika desítek milionů, kde je protihodnotou 
nějaká zástava. Snažíme se jako Partners pomoci 
i u menších úvěrů, kde zástava není. Ovšem tato 
služba už by vyžadovala placené poradenství.

Partners fungují především provizním 
způsobem. Byla by na trhu poptávka 
i po placených službách?
Před půl rokem jsme v Praze spustili pilotní pro-
jekt s lidmi, kteří to umí. Většinou dělali v ban-
kách korporátní fi nancování a osamostatnili se. 
Jsou to ale malé, roztříštěné subjekty bez zázemí 
fungující na osobní bázi. Samy nejsou schopny 
získat od bank informace, podklady, a dokonce ani 
provizi, takže to pak celé fi nancuje klient.

Pro podnikatele, který chce získat úvěr, 
nevypadá přístup bank zrovna povzbudivě…
Je to úplně jiná situace než třeba u hypoték, 
kterých ročně sjednáme za 15 miliard korun. Přes 
80 procent klientů hypoték v bankách projde a je 

vznikají zajímavé start-upy. Tady je problém opač-
ný – cena peněz je vysoká a byrokracie neskutečná, 
takže dostat peníze z banky je mnohem kompliko-
vanější. Pro oba případy je vždy problémem doba, 
po kterou jednání s bankou trvá, a některé věci už 
ztrácejí smysl. 

Co máte na mysli?
Typickým příkladem jsou bankovní garance, které 
fi rma potřebuje kvůli zajištění, když si třeba pro-
najímá nemovitost a nechce se jí tam dávat záruku 
nebo se jí nechce vkládat na účet peníze. Získat 
v takové situaci bankovní garance není vůbec 
jednoduché a často je to vymyšlené tak, že garance 
dostanete na peníze, které leží v bance. To je typ 
úvěru, který jsem nikdy nepochopil. 

Koho dnes banky nejraději vidí jako svého 
klienta? 
Banka je nejradši, když má jistotu a vysoký úrok. 
Takže už zmíněné start-upy nebo obecně malé 
fi rmy mohou mít s fi nancováním prostřednictvím 
banky problém. Hnacím motorem je pro banky 
ziskovost, kterou poměřují k riziku. A protože čes-
ké domácnosti fungují jako velmi ziskový sektor, 
nejsou banky tolik nucené riskovat v podnika-
telském sektoru. Ve Spojených státech a mnoha 
dalších zemích je trh samoregulující, takže když 
bankám zisk nevytvářejí domácnosti, musí ho 
vytvořit fi rmy. Od domácností získáte levné 
peníze, které vám ale nevydělávají. Vy jako banka 
se musíte chovat jako racionální investor a peníze 
vložit tam, kde vydělají, tedy do podnikatelského 

Je dnes pro podnikatele opravdu tak snadné 
získat peníze na fi nancování svých aktivit?
Dnes je poměrně zajímavá doba, a to ze dvou 

důvodů. Na trhu je opravdu hodně peněz, které 
jsou zároveň velmi levné. To je ta dobrá zpráva. 
Horší zprávou je, že bankovní regulace v Česku, 
ale především na evropské úrovni, začíná být velmi 
tvrdá. Řada bank včetně těch, které korporátní 
klientelu podporují – u nás především Česká 
spořitelna a UniCredit Bank –, dokonce v nadsázce 
říká, že brzy bude muset tuto část svých aktivit 
přestat dělat. 

To jde dost proti sobě…
Přesně tak, regulace trh s penězi ubíjí. Krize, která 
zastavila kohoutky, už není a místo ní nastoupila 
právě regulace. V Česku přitom nikdy bankovní 
krize nebyla a peněz je tu skutečně hodně. Jak se 
ale přitvrzuje evropská regulace a matky českých 
bank se dostávají do problémů, postihuje to i Čes-
kou republiku. Banky jsou proto hodně konzerva-
tivní a jejich procesy komplikované.

Jak se v této situaci daří Partners?
Z mého pohledu jednoho ze spolumajitelů 
a hlavních stratégů Partners je pro nás mimořádně 
snadné sehnat levné peníze. Když máte konkrétní 
projekt pro konkrétní fi rmu, dostanete peníze 
velmi rychle a úrok bude bez problémů dvě pro-
centa. Jakmile se nejedná o konkrétní projekt, je to 
složitější a cena peněz je mnohem vyšší. Osobně 
funguji i jako investor do takových oblastí, jako 
je kvalitní jídlo, cestování a počítačové hry, kde 

Můžeme si dovolit 
stát na straně klienta
Poradenská společnost Partners Financial Services, a. s., má 3 500 poradců a obrat společnosti 
je 1,3 miliardy korun. Většinu z jejích téměř 400 tisíc klientů dosud tvořily fyzické osoby, tedy retail. 
Podle předsedy představenstva a spolumajitele Partners Petra Borkovce se to může brzy změnit. 
Firma se totiž chystá razantně promluvit do nabídky fi nančních služeb pro podnikatele. 
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rozšířit tuto službu i na podnikatelský segment se baví-
me už delší dobu. Nemyslím si, že je to naše primární 
úloha, ale pokud to dříve nebo později neudělá někdo 
jiný, budeme muset touto cestou jít. Je to logické – 
s růstem podnikání se více daří i nám. 

Partners dlouho zvažovaly vytvoření vlastní banky. 
Platí to stále?
Podle nás se špatně odděluje svět ať už fi remních, nebo 
osobních fi nancí a bankovních služeb. Máme velkou 
výhodu v tom, že opravdu stojíme na straně klienta, 
což od banky jako korporace kvůli tlaku akcionářů 
nemůžete čekat. Partners jsou česká fi rma, což dnes 
vnímám jako velkou výhodu. Bankovní služby jsme 
vždycky potřebovali umět, ale nepotřebujeme na nich 
vydělávat. Pro nás je to služba, která nám umožňuje 
lépe dělat naši práci. Proto vnímáme jako důležité 
nabídnout klientům možnost na jednom místě vidět 
zároveň, jak funguje pojištění rizik u mé fi remní fl otily 
aut nebo kolik a jakým způsobem mám investováno 
v tom kterém fondu. Variantu vlastní banky jsme 
si spočítali a vyhodnotili jako nevhodnou. Získali 
bychom sice aktiva, ale viděli jsme velký problém 
na straně pasiv. Rozhodli jsme se tedy dále rozvíjet naši 
dlouhodobou spolupráci s UniCredit Bank.

Kdybyste měl v několika větách shrnout a popsat 
strategickou nabídku Partners směrem k fi rmám, 
jak by vypadala? 
Největší prostor vidím v sektoru SME, tedy malých 
a středních fi rem. Začali jsme fi nančními produkty 
pro zaměstnance, dále jsme šli přes bankovní služby, 
tedy účty, pokračovali jsme přes krytí rizik k fi nancu-
jící části našich služeb. Klíčovou rolí je naše schopnost 
získat peníze od bank, přidanou hodnotou je pak to, že 
pomůžeme projekt připravit, vybrat banku a přes nějaké 
zajištění úvěr pro podnikatele získat. Druhou možností 
je zajistit fi rmám přípravu dluhopisů, což po nás řada 
zejména leasingových fi rem chce stále častěji. Problém 
je, že dluhopisy bychom sice rádi dovedli připravit, ale 
nechceme je prodávat, protože je zde pro nás příliš velké 
reputační riziko. Dalším logickým krokem je faktoring. 

Zmínil jste zaměstnanecké benefi ty. Jaká je dnes 
mezi fi rmami poptávka po této službě?
Jsem přesvědčený, že skutečný rozmach zaměstna-
neckých benefi tů teprve začne. Stačí se podívat, jak je 
na pracovním trhu dnes důležité získat správného člo-
věka a jak si ho vůbec udržet. Dávno už také neplatí, že 
se do fi rmy nabídne jednorázově stejný produkt – třeba 
penzijní spoření – všem zaměstnancům bez jakékoliv 
přidané hodnoty. Zejména velké fi rmy už požadují, aby 
se zaměstnanci mohli ve svých fi nančních otázkách 
obracet na někoho, kdo jim kromě samotné smlouvy 
o produktu přináší i něco navíc, třeba v podobě stálého 
servisu, aktualizace smluv a další péče. Skvělou zkuše-
nost máme v tomto směru třeba se Siemensem.  ■ 

MIROSLAV HONSŮ  

to rychlé. Korporátní fi nancování trvá velmi dlouho, 
je složitější a přidaná hodnota poradců, v českém pro-
středí lépe řečeno zprostředkovatelů, je zatím relativně 
malá. Právě tohle chtějí Partners změnit.

Jaká je tedy strategická vize Partners v oblasti 
korporátní sféry?
Partners jsou silní v retailu a poskytování služeb fi r-
mám je další fází našeho rozvoje. V minulém roce jsme 
nastartovali množství aktivit, jejichž cílem je rozšířit 
působnost do korporátní sféry. Vedle zaměstnaneckých 
benefi tů, které umíme velmi dobře, chceme podnika-
telům nabídnout bankovní služby, úvěrové fi nancování 
a krytí významnějších rizik. 

Jak do většího oslovení korporátní klientely zapadá 
projekt franšíz Partner market, který jste spustili 
v roce 2012? 
Původně to byly odděleně jdoucí projekty, ovšem záhy 
jsme zjistili, že jsou vlastně dost propojené. Dnes se už 
pro nás poměrně významná část franšíz – je to kolem 
třiceti procent – chce soustředit na klientelu z oblasti 
menších fi rem. Partners markety mají často vklado-
maty, mnozí z franšízantů jsou z podnikatelské sféry 
a my ze své zkušenosti víme, že banky zejména malým 
podnikatelům nedají osobní servis. Přitom osobní 
a fi remní fi nance zpravidla tvoří pro tyto podnikatele 
jednu nádobu. Chceme, aby si podnikatelé v Partners 
marketech, které fungují podobně jako bankovní 
pobočky, mohli nejen vyřídit hotovostní část svého 
podnikání, ale zároveň získat provozní, případně 
investiční kapitál. 

Kde kromě klasického bankovního úvěru vidíte 
zejména pro menší podnikatele šanci získat kapitál?
V principu existují tři způsoby, jak získat prostředky 
na podnikání. V prvé řadě je to klasický úvěr, dále stra-
tegický investor a nakonec burza. V anglosaském světě 
a také třeba v Německu je většina začínajících projektů, 
tedy start-upů, fi nancována investorským kapitálem. 
V Česku to zdaleka takhle nefunguje, což je podle mne 
dáno i nižšími ambicemi a sebevědomím podnikatelů. 
I když na první pohled to vypadá, že jdu proti svému 
byznysu, byl bych rád, kdyby se čeští podnikatelé naučili 
lépe využívat možností, které nabízí evropský prostor 
nebo třeba internet. Když se zvýší ambice, sebevědomí 
a schopnost dobře připravit podnikatelský projekt, bude 
podle mne investorský kapitál pro malou fi rmu mnohem 
dostupnější než klasický bankovní úvěr.

Je to perspektivní směr i z hlediska nabídky služeb 
ze strany Partners? Chystáte třeba v tomto směru 
nějakou edukaci?
My dnes reálně chceme poskytnout fi rmám komplexní 
balík služeb a tohle je jistě jedna z cest dalšího rozvoje. 
Start-upům se věnují různé huby a inkubátory, ale tato 
forma vzdělávání a podpory se může rozšířit i na men-
ší podnikatele. Partners mají vlastní úspěšný projekt 
fi nanční gramotnosti pro fyzické osoby a o možnosti 

PETR BORKOVEC
Předseda představenstva 
a Partner

Vystudoval Provozně 
ekonomickou fakultu Mendelovy 
univerzity v Brně, manažersko-
-ekonomický obor. Na škole dále 
působil až do konce roku 2008 
jako odborný asistent a učitel 
předmětů Kapitálové a fi nanční 
trhy, Mezinárodní fi nance 
a Burzy a cenné papíry.

Při studiu krátce pracoval 
v Jihomoravské energetice 
jako analytik kapitálových 
účastí a v říjnu 2001 
nastoupil do německé 
fi nančněporadenské 
společnosti, kde se postupně 
propracoval až na pozici 
regionálního ředitele. V roce 
2007 společnost opustil. 

Ve společnosti Partners je 
jedním z Partnerů a také zastává 
pozici předsedy představenstva. 
Mezi jeho hlavní kompetence 
patří vedení obchodní 
a pobočkové sítě, vzdělávání 
manažerů a strategický rozvoj 
společnosti. Pod jeho vedením 
byly spuštěny projekty servisní 
kampaně na klienty, koncept 
franšíz a VIP poradenských 
kanceláří nebo expanze 
na polský trh.
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podnikání marketingová komunikace

Osmnáctka dalších přednášejících z Čech, 
Slovenska a Velké Británie se ve svých 
příspěvcích věnovala autentickému dialogu 

se zákazníky, kreativitě, dravému myšlení, síle 
a významu značky v překomunikované době 
i neobvyklému tématu hudby ve službách značky. 
Na tvorbě česko-slovenského programu, který 
zaujal více než 300 účastníků, spolupracovala 
společnost Blue Events se slovenskými Th eMarke-
ters.biz.

Úvodní část Autentický dialog namísto kober-
cových náletů zahájil Martin Mravec, ředitel 
GfK, s prezentací Zákazník se hýbe, hýbejte se 
s ním. Na pozadí aktuálních výzkumných dat 
dokumentoval změny životního stylu zákazníků 
a na příkladu unikátních a mnohdy velmi vtipných 
komunikačních kampaní z celého světa ukázal, jak 
lze na tyto změny efektivně reagovat. Více než 50 % 
zákazníků baví vtipný až bláznivý styl reklam, nej-
oblíbenější jsou kreslené reklamy a ty, ve kterých 
vystupují zvířata. „Komunikujte unikátní přístup 
k zákazníkovi, doprovázejte jej všude tam, kde se 
pohybuje a své nosiče sdělení umisťujte tam. Použí-
vejte takový reklamní styl, který spotřebitele zaujme 
a zároveň z něj vycítí hodnotu, kterou mohou zís-
kat,“ doporučil Mravec marketérům.

Zdeněk Hašek z Marks & Spencer se věnoval 
Rychlokurzu čerstvých potravin pro Pražany. Před-
stavil koncept prodeje čerstvých potravin, který 
v mateřské fi rmě v Británii tvoří už vyšší obrat než 
prodej oděvů a který byl na podzim loňského roku 
spuštěn v 6 prodejnách M&S v Praze. Potraviny 
přitáhly především mladší a progresivnější zákaz-
níky. Nabídku tvoří 550 položek, které se sezonně 
obměňují, důraz se klade na kvalitu, čerstvost 
a fairtrade výrobky. 

Jiří Vlasák z Kofoly ilustroval způsoby dlouho-
dobého budování značky a vztahu se zákazníky 
na 13 let používaném sloganu: Když ji miluješ, 
není co řešit. Na příkladech různých komunikač-
ních strategií pro tři různé skupiny produktů – 
Bublimo, Ugova čerstvá šťáva a Kofola v půllitro-
vém balení – ukázal, jak chtějí zaujmout zákazníky 
i co je pro jejich komunikaci společné. 

Přemýšlejte jako dravci
Klíčovou část programu Marketingoví dravci 
na lovu zahájil Dave Trott s prezentací Přemýš-
lejte jako dravci. Začal tím, co je kreativita a co 
znamená být kreativní v marketingu. „Dravé 
myšlení je hra s novým součtem, počítá se jenom 
výsledek. Pokud problém nemůžeme vyřešit, 
zaměníme ho za ten, který řešit jde. Změníme 
kontext.“ Nejdůležitější je funkce, které se forma 
reklamy přizpůsobí. K tomu, aby naše reklamy 
byly účinné, musíte vědět a studovat, jak funguje 
lidský mozek. Nejdůležitější roli hrají tři věci: 
dopad (produkt je zaregistrován, zapamatován), 
srozumitelná komunikace (jedinečnost výrobku) 
a přesvědčivost (v agenturách se nejčastěji analy-
zuje pouze přesvědčivost). „Nejdůležitější je, aby 
si lidé reklamy všimli, ale to nikdy není v briefu. 
Odlišnost chce větší odvahu. Dravý přístup je to, 

co funguje – ne to, co si myslíte, že by mělo fun-
govat, nebo s čím souhlasí vaši kolegové, nebo to, 
co zdánlivě dodržuje ,dobrý externí standard‘.“ 
Na závěr použil citát legendárního „dravce“ Steva 
Jobse „Proč chodit k námořnictvu, když můžete 
být pirátem!“ 

Body pro internetové knihkupectví
Odpolední část Přišli a byli vidět. Kdo z nich 
i prodá? zahrnovala i vyhlášení výsledků soutěže 
pořádané GfK Marketingový počin roku 2013/14 
v ČR a SR. Ze šesti fi rem oceněných v jednotli-
vých kategoriích v České i Slovenské republice 
účastníci konference vybrali své národní favority. 
V Čechách i na Slovensku se jím stalo internetové 
knihkupectví Martinus s on-line kampaní Největší 
knižní hrdina, ve které spolu v duelech soupeřily 
oblíbené knižní postavy, jejichž fanoušci na inter-
netu tipovali vítěze.
 
V návaznosti na úspěch této akce připravují Blue 
Events podzimní čtyřlístek jedinečných marke-
tingových a PR konferencí: 24. 9. Loyalty Over 
Gold, 1. 10. Mobile Marketing, 22. 10. PR Summit 
a 19. 11. Primetime for Internet Jungle.  ■

KAREL HOSTKA

Jak zaujmout v překomunikované době
Na toto téma se konal jubilejní 15. ročník oborové konference Marketing Management. Konference se uskutečnila 
14. května 2014 na pražském Žofíně a již podruhé byla spojena s vyhlašováním ceny Marketingový počin roku. 
Hlavním řečníkem akce byl Dave Trott, legendární copywriter, kreativní ředitel, expert na propojování tradičních 
marketingových nástrojů a nových médií a zakladatel několika známých londýnských reklamních agentur. 

PŘES 50 % ZÁKAZNÍKŮ BAVÍ 
VTIPNÝ AŽ BLÁZNIVÝ STYL 

REKLAM.

Foto: archiv Blue Events
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Nedávná světová ekonomická krize tento ko-
houtek fi remních fi nancí defi nitivně utáhla. 
A přestože banky tvrdí, že objem úvěrů 

živnostníkům a nefi nančním podnikům v posled-
ních kvartálech opět roste, fi rmy tvrdí opak. Peníze 
na investice a další rozvoj jim stále chybí. „Problém 
je hlavně v investičním fi nancování a rozvoji fi rmy 
ve smyslu dalšího investičního plánování. Přestože 
banky tvrdí, že je peněz dost a zůstávají přebytky, 
jsou logicky mnohem obezřetnější než v minulosti 
a fi rmy dost často nemají na další rozvoj,“ upozorňu-
je předseda Asociace malých a středních podniků 
a živnostníků ČR (AMSP ČR) Karel Havlíček.

Určitý propad ve fi remním úvěrování připouští 
i náměstek výkonného ředitele České bankovní 
asociace Jan Matoušek. „Úvěry podnikům a živ-
nostníkům byly v předchozích pěti letech negativně 
zasaženy dopady hospodářské recese,“ prohlásil 
Matoušek, podle nějž hlavně po roce 2009 banky 
zpřísnily standardy pro poskytování úvěrů. Ak-

Banky začínajícím podnikatelům nevěří, 
proklepnou si však i zavedené firmy

PENÍZE PRO FIRMY

Formování bankovního sektoru v Česku po listopadové revoluci roku 1989 a změně režimu znamenalo 
pro podnikatele a jejich plány doslova eldorádo. Úvěry šlo získat takřka na cokoliv, pro peníze si 
do banky chodila spousta lidí jako do samoobsluhy. Spolu s přejímáním západních standardů 
fi nančního trhu se však pravidla pro poskytování nejen podnikatelských úvěrů pomalu zpřísňovala.  

tuální vývoj vidí pozitivně. „Celkový objem úvěrů 
nefi nančním podnikům od roku 2010 s malými 
výkyvy roste,“ tvrdí Matoušek.

Tvrdí to i představitelé největších bank v ČR. 
„Objem fi nancování poskytovaný Komerční bankou 
a společnostmi v rámci skupiny v posledních letech 
trvale roste,“ zdůraznil manažer Segmentového 
řízení v Komerční bance Martin Ehrenberger. 
Podle něj malým a středním podnikatelům nabízí 
kompletní portfolio pro řešení všech fi nančních 
potřeb. Samozřejmostí tak kromě úvěru je napří-
klad i kreditní karta pro podnikatele, povolený 
debet, leasing, factoring či hypotéka.

„Naše portfolio úvěrů pro podnikatele je dlouhodobě 
stabilní a vykazuje růst. V letošním roce například 
pozorujeme výrazné navýšení nově poskytnutých 
úvěrů v porovnání se stejným obdobím loňského 
roku,“ potvrzuje názor bank Klára Pačesová z tis-
kového centra České spořitelny.

Analytik společnosti Cyrrus Jiří Šimara však 
žádné zlepšení nevidí, spíše naopak. „Dostupnost 
úvěrů pro malé a střední podniky se v roce 2013 opět 
zhoršila. Banky jsou oproti minulým letům mnohem 
více opatrné a kromě detailnější analýzy investiční-
ho záměru požadují i vyšší míru spolufi nancování. 
Ta se v mnoha případech pohybuje kolem 30 pro-
cent, což je až čtyřnásobek toho, co požadovaly před 
krizí,“ podotkl Šimara.

Financování malých a středních fi rem je nyní 
složitější i podle hypoteční a úvěrové analytičky 
společnosti Partners Lucie Drásalové, podle níž 
nesou velkou část viny samy banky. „Banky v době, 
kdy se ekonomicky dařilo, půjčovaly i fi rmám, které 
by dnes scoringem neprošly ani náhodou. V době 
útlumu zhruba v letech 2009 až 2011 se velká část 
menších fi rem dostala do fi nančních potíží či krachu 
a úvěry nebylo jak splácet. Banky se z toho poučily 
a dnes je tak scoring výrazně složitější a přísnější,“ 
myslí si Drásalová.

téma fi nance

Ilu
st

ra
ce

: F
ili

p 
Č

er
ný

18_21k_temaFIN.indd   18 27.05.14   16:41



www.komora.cz  19

téma fi nance

„Provozní náklady spojené s výrobou a kompletací 
náročnějších zakázek podle kupní smlouvy pokryje 
úvěr na účelové fi nancování výroby. Mezi jeho hlav-
ní výhody patří získání zdrojů ve výrobní fázi, aniž 
by podnik musel po odběrateli vyžadovat zálohové 
platby. Nejoblíbenější formou provozního fi nanco-
vání v očích fi rem zůstává klasický kontokorentní 
úvěr, který je formou povoleného čerpání debetního 
zůstatku účtu velmi jednoduchou variantou získání 

Analytik Fincentra Josef Rajdl nicméně upo-
zorňuje, že malé a střední podniky banky vždy 
považovaly za rizikový sektor. „V tomto smyslu se 
tedy nic nezměnilo,“ uvedl Rajdl. Kvalitní záměry 
by přesto podle něj ani dnes neměly mít s fi nan-
cováním potíže. „Někdy je však problém na straně 
podniků, že ačkoliv mají dobrý podnikatelský 
nápad, nedokážou jej natolik kvalitně zapracovat 
do podnikatelského plánu, aby banku přesvědčily,“ 
upozornil Rajdl.

Neuvěřitelné úvěry 
Přísnější podmínky pro úvěrování banky v posled-
ních letech neměly moc šancí vyzkoušet v praxi. 
Firmy totiž v krizi omezovaly další růst a zaměřovaly 
se hlavně na přežití. Plány na expanzi či modernizaci 
odkládaly na pozdější dobu. S postupným oživo-
váním ekonomiky fi rmy opět narazí na nedostatek 
fi nancí. Nakonec tak opět skončí se štosem formulá-
řů a dokumentů u společného stolu s bankéřem.
Banky proto nechtějí nechat nic náhodě a připra-
vují pro podnikatele speciální nabídky. Standardní 
volbou pro fi nancování investic a provozu bývají 
u malých a středních podniků klasické bankov-
ní úvěry, ty však už nejsou jedinou možností. 

provozních úvěrových prostředků,“ vyjmenoval 
některé produkty ředitel fi remního bankovnictví 
Raiff eisenbank Václav Štětina. Provozním úvěrem 
fi rmy fi nancují například nákup zásob, výplaty 
mezd či proplácení faktur. Většina bank ho navíc 
umožňuje čerpat a splácet opakovaně.

Stále aktuálnější téma – investice do zvýšení 
energetické účinnosti a obnovitelné energie chce 
 Raiff eisenbank podpořit speciálním „Zeleným 
úvěrem“. Konkurenční ČSOB se zase snaží oslovit 
zemědělce, kteří mohou získat až dvoumilionový 
bezúčelový úvěr. „Úvěr lze využít nejen k fi nanco-
vání nákupu hnojiv, osiv či krmiv, ale i pro investice 
do zemědělské techniky či k nákupu zemědělské 
půdy,“ poznamenala mluvčí ČSOB Pavla Hávová. 
Úvěrový limit přitom banka stanoví podle výměry 
vlastní nebo pronajaté zemědělské půdy, na kterou 
zemědělec čerpá dotace ze Státního zemědělského 
intervenčního fondu. UniCredit Bank míří na svo-
bodná povolání, jako jsou například lékaři, advo-
káti či exekutoři. „Takoví klienti mají nárok na celou 
řadu nadstandardních služeb včetně snadnějšího 
přístupu k úvěrům,“ informoval mluvčí UniCredit 
Bank Petr Plocek.

BANKY JSOU OPROTI MINULÝM 
LETŮM MNOHEM OPATRNĚJŠÍ 

A KROMĚ DETAILNĚJŠÍ ANALÝZY 
INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU 
POŽADUJÍ I VYŠŠÍ MÍRU 

SPOLUFINANCOVÁNÍ.
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Výše uvedené nabídky se však týkají hlavně star-
ších a zavedených fi rem. Začínající podnikatelé 
bez fi nanční historie nemají u bank šanci. „Dnes 
je téměř nereálné získat podnikatelský úvěr pro 
začínajícího podnikatele, který za sebou ještě nemá 
žádné ekonomicky prokazatelné výsledky. Kromě 
klasických podnikatelských úvěrů a spotřebitelských 
úvěrů podnikatelé často využívají i leasing – fi -
nanční, operativní, nemovitostní a další. Nejčastěji 
tím fi nancují jednak prostory samotné, například 
výrobní haly, ale i movité věci, jako jsou stroje nebo 
vybavení kanceláří či obchodů,“ vyjmenovala další 
možnosti získání peněz Drásalová z Partners.

Leasingové smlouvy bývají často velmi podobné, 
navíc podmínky pro jeho získání nejsou tak přísné 
jako u úvěrů. „Typickým příkladem, kdy leasing 
využívá více subjektů, jsou automobily či strojní 
zařízení. Z nemovitostí se v posledních letech často 
jednalo o solární elektrárny,“ uvedl analytik společ-
nosti Fincentrum Rajdl. Podle něj je nutné vý-
hodnost tohoto typu fi nancování vždy posuzovat 
individuálně. „Obvykle se jedná o dražší variantu, 
než je úvěr, na druhou stranu však často jednodušší 
na podmínky, které si daná instituce klade,“ upo-
zornil Rajdl.

Hlavní výhodou leasingu je podle analytika Šimary 
rozložení investičního výdaje do delšího období, 
čímž se mnohem lépe řídí cash fl ow. „Firmy si 
leasing volí i kvůli tomu, že předmět leasingu je stále 
ve vlastnictví leasingové společnosti, která řeší veš-
kerou administrativu s tímto předmětem spojenou. 
Čili různá pojištění, poplatky a další doprovodné 
náklady,“ dodal Šimara ze společnosti Cyrrus.

Lákadlo evropských peněz
Stále se však podnikatel hledající fi nancování 
svého záměru či chodu fi rmy točí v bankovním 
sektoru. Na to upozorňuje i Havlíček, podle něhož 
je spojení mezi českými fi rmami a bankami až 
nezdravé. „Chybí tu investiční prostředí, takže fi rma 
je závislá na bance nebo na vlastních fi nančních 
prostředcích. Ty musí mít i v případě bankovního 
fi nancování, protože banky v poslední době poža-
dují, aby k němu fi rma přidala třeba třicet procent 
vlastních peněz. To však spousta fi rem nemá,“ stě-
žuje si šéf AMSP ČR.

Vlastní peníze podnikatel potřebuje i v případě, že 
chce využít evropských dotací. Zatím sice dobíhá 
čerpání peněz z minulého programového období, 
zároveň ale fi nišuje i příprava podmínek pro získá-
ní evropských peněz v následujících letech. Přímo 
do podnikání by prostřednictvím Operačního 
programu Podnikání a inovace pro rozvoj konku-
renceschopnosti měly z evropských fondů přitéct 
přes čtyři miliardy korun.

„Pro určité typy vysoce inovativních projektů jsou to 
jedny z mála prostředků, které jsou do toho schopny 
alokovat hlavně vysoce znalostní fi rmy, protože 
v bance ty prostředky neseženou a investiční prostře-
dí na to tady není. Takže musí vycházet buď z ev-
ropských peněz, nebo z různých tuzemských grantů. 
Jsou oblasti, jako například genetika, nanotechnolo-
gie či biotechnologie, kde v podstatě bez evropských 
fondů a grantů nejsou fi rmy schopny dlouhodobě 
existovat,“ doplnil Havlíček s tím, že evropské pe-
níze lze využít mimo jiné na pořízení inovativních 
technologií, testy, klinické studie, vývojové progra-
my, výzkumné programy náročnějšího charakteru 
a další inovace nejvyšších řádů.

Jiné formy fi nancování podniků běžné v zahraničí, 
například burzy, venture kapitálové fondy či movití 
byznys andělé, podle Havlíčka v Česku stále příliš 
nefungují.
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Co trápí bankéře

Více než dvě pětiny významných 
tuzemských fi rem plánují letos fi nan-

covat svůj růst bankovním úvěrem. Řekli 
nám to v průzkumu, který každoročně 
provádíme mezi jejich generálními 
řediteli. Když jsme se podívali na čísla 
podrobněji, zjistili jsme, že ryze české 
fi rmy v rukou českých podnikatelů 
spoléhají na bankovní úvěr ještě více. 
Ke své expanzi ho letos využijí dokonce 
více než tři pětiny z nich. O tom, jak 
se zpřísnily podmínky úvěrování a jak 
banky mají větší nároky na kvalitu infor-
mací o svých potenciálních dlužnících, 
se toho již napsalo mnoho. Pojďme se ale 
nyní podívat na to, jak současný fi nanční 
svět vnímají jeho hlavní aktéři, banky.
Téměř všechny tuzemské banky 
jsou v zahraničních rukách, takže je 
zřejmé, že jsme z velké části ovlivněni 
evropskými, nebo dokonce globálními 
trendy. Ty přinášejí nové inovace, 
příležitosti, ale i hrozby pro bankovní 
sektor. A právě na ně jsme se ptali 
bankéřů z celého světa v průzkumu 
Banking banana skins, chcete-li česky 
banánové slupky, na nichž by banky 
mohly uklouznout. Průzkum ukázal, 
že zejména nová bankovní regulace 
doprovázená politickými zásahy může 
poškodit bankovní sektor a zpomalit 
globální ekonomické oživení.
Naopak obavy vyjádřené v předchozích 
ročnících průzkumu, týkající se 
například úvěrových rizik, dostupnosti 
kapitálu či likvidity, se začaly mírnit.  
Mezi nejrychleji rostoucí rizika patří ta 
technologická, která se z 18. místa v roce 
2008 posunula letos na 4. pozici. Hlavní 
příčinou mohou být stále větší obavy 
z počítačové kriminality. 
Co z toho vyplývá pro nás klienty? 
Banky jsou stejně jako jiné fi rmy citlivé 
na vývoj ekonomiky, pozitivně vnímají 
postupné hospodářské oživení, ale 
také jeho křehké stránky. A stejně jako 
nás i je trápí přílišná regulace a bující 
administrativní zátěž. ■

MARTIN VURM 
Odborník na bankovnictví, 

PwC Česká republika
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Investujte do vlastního rozvoje 
Pokud fi rma řeší opačný „problém“, tedy jak nalo-
žit s přebytečnými penězi, radí jim analytici in-
vestovat je v prvé řadě do vlastního rozvoje. „Pod-
nikatelské subjekty by měly být schopny dosáhnout 
u využívaných prostředků vyšší míry výnosnosti, 
než jakou mohou získat na trhu ve fi nančních pro-
duktech. Pokud by tomu bylo naopak, bylo by pro 
vlastníky efektivnější si za prostředky vázané v pod-
nikání pořídit přímo individuálně diverzifi kované 
portfolio investic. Logicky tak vyplývá, že podniky by 
měly investovat hlavně do svého rozvoje a efektivity 
do míry, do které jim tyto investice přinášejí do-
statečný efekt v porovnání s fi nančními produkty,“ 
radí analytik Rajdl z Fincentra, který jiné investice 
doporučuje pouze v rámci spravování rezerv.

S tím souhlasí i analytik Partners Aleš Tůma. „Obec-
ně asi nedává velký smysl, aby fi rma investovala 

volné zdroje do akcií, pokud tedy nejde například 
o akvizici jiné společnosti. Pokud fi rma nezhodnotí 
vložené prostředky více než investice na akciovém 
trhu, je na zvážení, jestli by neměla vrátit kapitál 
investorům,“ poznamenal analytik Tůma. Teoretic-
ky podle něj může být ponechání peněz ve fi rmě 
výhodné daňově, ale to by muselo vedení probrat 
s daňovým poradcem. „Samozřejmě také dává smysl 
nějaká likvidní rezerva v bance nebo investovaná 
v bezpečných nástrojích,“ dodal Tůma.
K investování do vlastního rozvoje vyzývá i Havlí-
ček. „Pokud máme udržet zdravý růst HDP, tak to 
nebude díky tomu, že budeme více jíst, ale naopak 
investováním volných prostředků do aktivit, které 
nám v budoucnu něco přinesou. Takto se chová 
každý sedlák, na to nepotřebujete žádné extra vzdě-
lání,“ uzavírá šéf AMSP ČR Havlíček.  ■

FILIP SUŠANKA

www.kupeg.cz

KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s.

Soustřeďte se
na své podnikání,
riziko nechte
na nás

• Pojistíme vás proti riziku nezaplacenní 
  pohhledávek

• Průůběžně sledujeme spolehlivost
  vaššich odběratelů

• Pommáháme při vymááhání 
  pohhledávek kdekolivv na světě
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Jak by se měla dnes chovat fi rma, která chce 
zároveň růst a investovat a přitom na minimum 
snížit fi nanční rizika s tím spojená?

Jedním slovem obezřetně, ale rozvedu to. Důležité 
je mít jasný cíl a tomu přizpůsobit fi remní aktivity. 
Většina fi rem má již poměrně dobře vypracovaný 
marketing a umí prodávat. Je však s podivem, že ne 
všechny společnosti mají vypracovaný systém pravidel, 
jak dostat zaplaceno včas a v plné výši – management 
pohledávek. Jednou z cest, jak situaci komplexně řešit, 
je pojištění pohledávek. Pohledávky tvoří dvacet až 
čtyřicet procent aktiv v rozvaze, a to je fakt, kterému by 
vedení každé společnosti mělo věnovat pozornost.  

Co je podle vás pro posouzení rizikovosti 
obchodních partnerů důležité? Dá se nějak vyhnout 
druhotné platební neschopnosti? 
V dnešní době jsou zásadní informace, jež o obchod-
ních partnerech máte. Jsou součástí hospodářských 
výsledků, které by ze zákona měly být publikovány 
ve Sbírce listin, i když se mnoho fi rem této povinnosti 
vyhýbá. Tyto číselné informace tvoří jenom část hod-
nocení rizikovosti obchodních partnerů, odběratelů. 
Další část informací pochází z tisku, ze zpráv z trhu 
a z různých odborných časopisů. Druhotné platební 
neschopnosti – nemůžete zaplatit, protože vám neza-
platili – se může vyhnout kapitálově silná společnost, 
která najde podporu u fi nančních institucí, které jí 
poskytnou nezbytné prostředky. Nesmí se však jednat 
o dlouhodobý stav. 

Máte nějaké informace o tom, jak se letos vyvíjí 
insolvence v České republice? 
Základní změnou je skutečnost, že k 1. 1. 2014 vstou-
pila v platnost novela Insolvenčního zákona. S překva-
pením konstatujeme, že počet podaných insolvenčních 
návrhů v prvním čtvrtletí 2014 ve srovnání se stejným 
obdobím loňského roku poklesl o více než 40 procent, 
avšak počet prohlášených konkurzů ve stejném období 
stoupl o téměř deset procent.

Kde ze svého pohledu vidíte citlivá místa přijetí 
nového občanského zákoníku a s tím souvisejících 
zákonných úprav?
S ohledem na dobu trvání přípravy novely občanského 
zákoníku by tento měl být dokončen a neměl by mít 
citlivá místa. Dosavadní komentáře od klientů nazna-
čují, že tato novela situaci v obchodních vztazích kom-
plikuje a bude potřebná novela novely.

Podzimní měnová intervence České národní banky 
stimuluje export. Zaregistrovali jste zvýšení zájmu 
o některé konkrétní regiony? A kterým oborům se 
lépe daří exportovat?
V české ekonomice, která je silně závislá na dovozech, lze 
jen stěží očekávat, že daná intervence nastartuje výrazný 
nárůst exportu, alespoň jsme ho nezaznamenali. Inter-
venci osobně hodnotím z pohledu exportu neutrálně. 
Je však pravda, že v důsledku kurzových rozdílů někteří 
klienti utrpěli ztráty, někteří i v řádech milionů korun.

Co nabízíte fi rmám, které chtějí vstoupit 
na konkrétní zahraniční trh?
Skupina Euler Hermes, jako jednička na světovém trhu 
úvěrového pojištění, má nejrozsáhlejší síť zastoupení. 
V počátcích existence naší společnosti – jsme první 
privátní subjekt na trhu úvěrového pojištění v ČR 
založený v roce 1997 – bylo krytí úvěrových rizik nabí-
zeno pouze na exportní operace. S rozvojem obchodu 
nastupovalo krytí domácích transakcí. Jedním z hlav-
ních motivů naší činnosti je spokojenost klienta, a tak 
kromě vysokého standardu služeb v oblasti prevence 
rizika nabízíme výjimečnou nabídku převážně nových 
produktů, které doplňují tradiční pojištění pohledávek. 
Pro klienty z řad malých a středních podniků jsme 
připravili produkt Simplicity, který byl úspěšně zave-
den na náročných trzích Spojeného království a Nizo-
zemska. Jak vyplývá z názvu, představuje pro klienta 
jednoduchou, na přípravu a obsluhu administrativně 
nenáročnou volbu s jednoznačnými pravidly.
Dalším produktem je pro klienty přátelský produkt 
nazvaný CAP/CAP +. Zjednodušeně řečeno, v případě, 
že klient potřebuje navýšit kapacitu krytí na úvěrové 
riziko svého odběratele a v rámci běžných pravidel mu 
nemůže být poskytnuta v dostatečné míře nebo vůbec 
ne, má možnost si kapacitu sám navýšit na potřebný 
čas a za přijatelný poplatek. Tento produkt je v nabídce 
pro naše klienty víc než rok a je hojně využíván. 

Určitě sledujete situaci na Ukrajině, se kterou 
máme četné ekonomické vazby. Jak se může tamní 
turbulentní vývoj podepsat na vzájemné obchodní 
bilanci? 
Odpovím citováním e-mailu, který jsme zaslali počát-
kem března našim klientům. „Zaznamenali jsme již 
případy vzniku druhotné platební neschopnosti…, a pro-
to doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost zejména 
nastavení platebních podmínek…“  ■
KAREL HOSTKA

Pohledávky tvoří dvacet až čtyřicet procent aktiv v rozvaze, a to je fakt, kterému 
by vedení každé společnosti mělo věnovat pozornost, říká v rozhovoru pro časopis 
Komora.cz Július Kudla, předseda představenstva a generální ředitel Euler 
Hermes Europe SA. 

JÚLIUS KUDLA

Generální ředitel Euler Hermes 
Europe SA, organizační složka.

Má bohaté zkušenosti 
z diplomatických služeb 
v arabských a afrických zemích 
a z přímého řízení společností 
zabývajících se poskytováním 
fi nančních služeb. Působil 
také v oblastech strategického 
řízení maloobchodních řetězců 
a základní výroby a prodeje 
specifi ckých produktů.

Vzniku pohledávek se dá předejít

S PŘEKVAPENÍM 
KONSTATUJEME, 

ŽE POČET 
PROHLÁŠENÝCH 

KONKURZŮ 
V PRVNÍM ČTVRTLETÍ 
2014 VE SROVNÁNÍ 

SE STEJNÝM OBDOBÍM 
LOŇSKÉHO ROKU 
STOUPL O VÍCE 
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Řešení Vašeho sporu
efektivně, rychle a odborně!

O Rozhodčím soudu
  byl založen roku 1949
  řídí se zákonem, Statutem, Řádem 
  vede Seznam rozhodců a tím garantuje odbornou kvalitu rozhodčího řízení 
 probíhajícího před Rozhodčím soudem
  na Seznamu rozhodců je více než 240 rozhodců z tuzemska i zahraničí

Sekretariát Rozhodčího soudu zajišťuje
  konzultace před uzavřením smlouvy či podáním žaloby u Rozhodčího soudu
  odborné znalce   
  tlumočníky 
  veškerou administrativu spojenou s rozhodčím řízením před Rozhodčím soudem

Jaké spory řeší?
  obchodní vztahy (kupní smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o dílo, úvěrové smlouvy …)
  občanskoprávní (mj. i manželské smlouvy, kupní smlouvy na nemovitost, smlouvy o půjčce …)
  pracovně právní vztahy (smluvní podmínky mzdového charakteru)

Výhody rozhodčího řízení
   řízení je jednoinstanční, neveřejné, rychlé, méně formální 
  rozhodčí nálezy jsou v tuzemsku i v zahraničí dobře vykonatelné 
  Newyorská úmluva z roku 1958 umožňuje uznání a výkon rozhodčích nálezů ve více než 140 státech světa 
  strany si mohou určit místo i jazyk rozhodčího řízení 

Podmínka pro rozhodování sporu v rozhodčím řízení před Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR 
je platná rozhodčí doložka ve prospěch tohoto soudu.

Veškeré potřebné dokumenty lze nalézt na adrese: www.soud.cz

Rozhodčí soud je tu pro Vás.
Další informační materiály jsou k dispozici stranám, ale i ostatním zájemcům v sídle soudu 
Dlouhá 13, Praha 1, v jazyce českém, ruském, anglickém, německém a francouzském. 
Telefonní spojení je: tel.: +420-222 333 340, fax: +420-222 333 341, e-mail: praha@soud.cz

Znění rozhodčí doložky doporučené k zapracování do Vašich smluv:

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní 
budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího 
soudu při Hospodářské komoře České republiky  
a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním 
rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní 
budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího 
soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 
komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.
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Bez peněz do podnikání nelez. Tak by se dalo 
změnit tradiční české přísloví. Podnikat 
bez fi nancí totiž nelze. Jen málokterá fi rma 

si ale vystačí s vlastními prostředky a většina 
podnikatelů proto využívá cizí zdroje fi nancová-
ní. Ač to neplatí vždy a za všech okolností, cizí 
zdroje fi nancování bývají zpravidla levnější než 
vlastní, a fi rmám se proto vyplatí. Podívejte se, 
jaké možnosti fi nancování (nejen) banky podni-
katelům nabízí, v čem se odlišují od klasických 
úvěrů a na které věci se vyplatí je použít. Jak totiž 
upozorňují odborníci, nelze jednoznačně vyzdvih-
nout nějakou metodu fi nancování před jinou. 
Firmy musí zvážit své možnosti a sledovat svoji 
likviditu. Podle účelů fi nancování, lhůt splatnosti, 
nákladovosti jednotlivých variant pak lze vybrat 
tu nejvýhodnější formu právě pro ně. 

1. Úvěry
Klasickým a nejrozšířenějším typem fi nancování 
jsou bezesporu úvěry. Během ekonomické krize se 
sice snížila jejich dostupnost, jak však uvádí banky 
i samotní podnikatelé, situace se již zlepšila a v sou-
časnosti je možná nejlepší za posledních několik let. 
Úvěrovému fi nancování nahrávají též nízké úrokové 
míry a poptávka po provozních i investičních úvě-
rech roste. „Sledujeme tedy pozvolna rostoucí zájem 
fi rem o úvěrové fi nancování, přičemž zatím stále ještě 
převažuje poptávka po provozních úvěrech na zajiš-
tění běžného chodu fi rmy. Objevují se však i signály 
větší investiční aktivity fi rem a roste zájem o větší 
technologické investice,“ potvrdil pro časopis Komo-
ra.cz Tomáš Kofroň, mluvčí Raiff eisenbank. Největ-
ší úspěch slaví tradičně neúčelové úvěry, své zájemce 
ale mají i účelové úvěry. Provozní náklady spojené 

s výrobou a kompletací náročnějších zakázek podle 
kupní smlouvy pokryje ideálně úvěr na účelové 
fi nancování výroby. Mezi jeho hlavní výhody patří 
získání zdrojů ve výrobní fázi, aniž by podnik musel 
po odběrateli vyžadovat zálohové platby. 

2. Kontokorent
Jednou z nejoblíbenějších forem provozního 
fi nancování zůstává klasický kontokorent, který je 
formou povoleného čerpání debetního zůstatku 
účtu velmi jednoduchou variantou získání provoz-
ních úvěrových prostředků. Mezi hlavní výhody 
kontokorentu patří časová fl exibilita a rychlá do-
stupnost peněz, jelikož jeho pořízení bývá vázáno 
na účet podnikatele. Úroky se zpravidla pohybují 
okolo 15 procent a částka, o kterou mohou jít 
fi rmy do minusu, činí zpravidla statisíce korun. 

7 způsobů, jak fi nancovat podnikání
Možností, jak fi nancovat podnikání, existuje celá řada. Od klasických úvěrů přes leasing až po různé investiční 
fondy. Každá forma fi nancování se však hodí pro něco jiného. Připravili jsme tedy přehled základních způsobů, 
kterými můžete svou fi rmu fi nancovat.
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5. Kreditní karty
Své opodstatnění ve fi nancování podnikání mají v dnešní 
době také kreditní karty. Výhodu mají v bezúročném ob-
dobí, které obvykle činí 45 až 55 dnů. Pomocí kreditních 
karet se vyplatí fi nancovat provozní výdaje, například 
na úhradu pohonných hmot. Kreditní karty se mohou 
vydat i společníkům nebo zaměstnancům. Za držení 
kreditní karty se platí řádově stokoruny ročně.

6. Neúčelová hypotéka
Již fungující fi rmy mohou využít neúčelovou hypotéku. 
Do zástavy dají nemovitost a banka jim následně poskyt-
ne hypotéku, kterou mohou využít dle svého uvážení. 
Pro získání hypotéky stačí přiložit daňové přiznání 
a ocenění nemovitosti. Výhodou hypotéky jsou relativně 
nízké měsíční splátky, které výrazně nezatěžují cash-fl ow 
společnosti. Oproti úvěrům mají hypotéky nižší úroko-
vou míru. Doba splácení se sice pohybuje v řádu desítek 
let, dá se ale samozřejmě domluvit předčasné splacení. 
U hypotéky bývá vyžadována spoluúčast.

7. Kapitálové fi nancování
Peníze na podnikání se samozřejmě dají získat i mimo 
banky, například skrze různé investiční fondy. „Vari-
antou (ale spíš pro střední fi rmy než malé podnikatele) 
je pak získání kapitálu místo úvěru – takovou možností 
může být např. úpis akcií, oslovení potenciálních investorů 
prostřednictvím speciálního fondu nebo stále populár-
nější emise fi remních dluhopisů,“ doplnil Tomáš Kofroň 
z Raiff eisenbank. „Obecně jsou tyto způsoby fi nancování 
vhodné pro prosperující podnikatelské subjekty, nevýho-
dou je u rizikového kapitálu relativně malá zkušenost,“ 
upozornil Jan Wiesner, šéf Konfederace zaměstnavatel-
ských a podnikatelských svazů ČR.  ■

DANIEL MORÁVEK

Kontokorent se tak dá využít i na vyšší výdaje. „Stejně 
jako u úvěru není ani kontokorent zajištěn nemovitostí 
a žadatel nemusí dokládat účel čerpání fi nančních pro-
středků,“ upřesnila Tereza Fořtová z České spořitelny.

3. Leasing
Další často využívanou možností fi nancování je leasing. 
Oproti úvěrům však má omezené využití, a hodí se pře-
devším na investice do strojů a automobilů. Hlavně auto-
mobily se často zakupují přes leasing, jelikož leasingová 
společnost zajistí pojištění, povinné ručení a další služby 
spojené s provozem vozů. Zatímco dříve vévodil fi nanční 
leasing, nyní oboru leasingu dominuje leasing operativní. 
Za změnou stojí především legislativní znevýhodnění. 
„Minimální předepsaná délka fi nančního leasingu, která 
je navázána na dobu odpisování dané věci, jej totiž v po-
rovnání s alternativními produkty diskvalifi kuje,“ vysvětlil 
generální tajemník České leasingové a fi nanční asociace 
(ČLFA) Jiří Pulz. Obecně se operativní leasing liší oproti 
fi nančnímu hlavně v tom, že po ukončení splátek se 
předmět vrací pronajímateli. Rozložením předpokláda-
ných nákladů do splátek se eliminují jednorázové výdaje. 
Z ceny nového auta fi rma navíc uhradí jen část, kterou 
během splácení opotřebuje, a v zakoupeném předmětu 
se jí neváže kapitál. 

4. Faktoring
Specifi cké uplatnění má metoda fi nancování zvaná fakto-
ring. Firma prodá pohledávku, která jí vznikla při prodeji 
zboží nebo služeb, specializované společnosti – faktorovi. 
Tím, že se pohledávky zbaví, eliminuje riziko, a navíc 
ihned dostane peníze. Od faktora sice dostane méně pe-
něz, než dělá hodnota pohledávky, zbavuje se ale starostí 
s vymáháním pohledávek a správou faktur. Faktoring se 
hodí hlavně fi rmám, které disponují velkým objemem 
prostředků blokovaným v pohledávkách za odběrateli. 

BANKY SE PŘEDHÁNÍ O KLIENTY

Vzhledem k tomu, že zájem o úvěry stoupá, 
banky se předhání v nabídkách, kterými se 
k sobě snaží nalákat podnikatele. Například 
Komerční banka umožňuje fi remním klientům 
nově čerpání krátkodobých a revolvingových 
úvěrů on-line. Raiffeisenbank zase nabízí svým 
fi remním klientům kromě bankovních služeb 
také účetní a analytické služby. UniCredit Bank 
cílí rovněž na zástupce svobodných povolání, 
hlavně na právníky. V nabídce má nově balíček 
určený pro lékaře, kteří si chtějí otevřít vlastní 
praxi a fi nancovat náklady s tím spojené. Některé 
banky začínají poskytovat úvěry i fi rmám, které 
vykazují záporný vlastní kapitál, tedy fi rmám, 
které v minulosti daňově optimalizovaly. Také 
těmto fi rmám se otevírá možnost úvěrového 
fi nancování.

ZARUČENÝ ÚVĚR

Kdo si půjčí úvěr, může 
využít programu ZÁRUKA 
Českomoravské záruční 
a rozvojové banky (ČMZRB). 
Výše zaručovaného úvěru je 
omezena pro záruky za úvěry pro 
malé podnikatele do 5 milionů 
korun. Cena záruky činí 
maximálně 0,3 % p. a.  z výše 
záruky a poskytuje se bez 
zajištění až na 6 let. Záruky 
může dosáhnout až do výše 
70 % jistiny úvěru. V programu 
ZÁRUKA spolupracuje ČMZRB 
s Českou spořitelnou, Evropsko-
-ruskou bankou, GE Money 
Bank, Komerční bankou, 
PPF Bankou, Raiffeisenbank, 
Raiffeisenbank im Stiftland, 
UniCredit Bank, Sberbank 
a Waldviertler Sparkasse von 
1842. 

S Českou spořitelnou pak 
ČMZRB spolupracuje ještě 
v rámci projektu INOSTART, 
který podnikatelům poskytuje 
zvýhodněné záruky k úvěrům. 
Projekt je fi nancován 
z prostředků Programu 
švýcarsko-české spolupráce 
a zaměřuje se na podporu 
činnosti inovačních start-up 
podniků. Poskytnutý úvěr 
od České spořitelny zaměřený 
na tvorbu nových nebo 
na zlepšení již existujících 
výrobních technologií, výrobků 
a služeb se může pohybovat 
v rozmezí 0,5 milionu korun až 
15 milionů korun, maximální 
doba splatnosti úvěru je 
stanovena na pět let od data 
první splátky jistiny a odklad 
splátek jistiny může být až 
o tři roky.   

POPTÁVKA PO ÚVĚRECH VÝRAZNĚ ROSTE

Ekonomická recese je už u konce, alespoň to 
naznačuje objem úvěrů, které si berou malé 
a střední fi rmy. Podle informací bank vzrostl 
objem úvěrů o desítky procent. Nejčastěji se 
jedná o provozní úvěry. Firmy po několika letech 
také realizují odložené či nové investice, které 
fi nancují investičními úvěry. „Konkrétně objem 
úvěrů pro malé fi rmy a střední fi rmy meziročně 
vzrostl o více než 20 %,“ uvedl pro časopis Komora 
Petr Plocek, mluvčí UniCredit Bank. „V prvním 
čtvrtletí letošního roku se nově poskytnuté úvěry 
malým a středním fi rmám vyvíjely pozitivně, 
ve srovnání se stejným obdobím loňského roku 
došlo k několikaprocentnímu nárůstu. Co se týče 
zbytku roku, předpokládáme, že se bude vyvíjet 
ve stejném trendu,“ připojila se Tereza Fořtová 
z České spořitelny.
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Renesance skladů a kanceláří 
Investoři se dnes podle CBRE zajímají jak o větší 
investiční příležitosti, tedy transakce na úrovni 
10 až 15 milionů eur (zhruba 275 až 412 milionů 
korun), tak i o menší nemovitostní celky s cenou 
kolem 1,5 až 2 milionů eur (41,2 až 54,9 milionu 
korun). „Typicky poptávanými objekty jsou kance-
lářské budovy nebo industriální nemovitosti dvou 
typů – perfektní ,A class‘ objekty v Praze a dalších 
velkých českých městech, kde jsou investoři připrave-
ni platit yield kolem 8,5 až 9,5 procent. Další velkou 
skupinu představují starší nemovitosti, ve kterých se 
nachází zajímavý nájemce či je možné tyto nemovi-
tosti velmi snadno opětovně pronajmout. V takovém 
případě jsou investoři ochotni platit yield 9,5 až 
10 procent,“ vyplývá z analýzy CBRE.

Tomuto trendu nahrává i vývoj na českém trhu s ne-
movitostmi, o který mají investoři stále větší zájem. 
Jen v prvním čtvrtletí investovali do komerčních 
nemovitostí na 268 milionů eur (7,36 miliardy ko-
run). Největší zájem byl sice o kanceláře, do popředí 
zájmu investorů se však dostávají i sklady.

„Prodej a zpětný pronájem výrobního areálu Bang 
& Olufsen v Kopřivnici byl jedinou transakcí v seg-
mentu průmyslových nemovitostí v letošním prvním 
čtvrtletí. Právě podíl skladových, respektive výrob-
ních nemovitostí, v dalším období zaručeně vzroste,“ 
předpovídá realitní poradenská společnost DTZ.
„První čtvrtletí znamenalo znovuobnovenou důvěru 
na trhu nemovitostí a příchod řady nových inves-
torů do České republiky. Kvalitní retailové formáty 
a skladové nemovitosti jsou ‚horkým zbožím‘, u kte-
rého dochází s ohledem na poptávku ke snižování 
výnosů,“ dodal Ryan Wray ze společnosti DTZ.
Firmy vlastnící nemovitost tak mají další možnost, 
jak získat potřebné fi nance za výhodných podmí-
nek. Kromě úspory času s obíháním bank se tím 
vyhnou i mnohdy nepříjemnému prověřování 
a fi nančnímu „svlékání z kůže“.  ■

FILIP SUŠANKA

Firmy, které svou činnost provozují ve vlastní 
budově, mají i jinou možnost. Jedním z tren-
dů, který se v poslední době začíná rozmáhat, 

je totiž prodej nemovitosti a její následný dlou-
hodobý pronájem. Majitelé budov tímto takřka 
okamžitě získají fi nance vložené do vlastnictví 
nemovitosti, které mohou použít na další rozvoj 
společnosti či nové akvizice.

Transakce nazývaná Sale & Leaseback představuje 
možnost řízení cash fl ow u dlouhodobých aktiv, kte-
rými jsou mimo jiné právě nemovitosti. „Zájem je 
především ze strany majitelů kancelářských objektů 
nebo industriálních nemovitostí. Majitelé ztrácejí 
povinnost starat se o majetek, získávají další fi nanč-
ní prostředky pro svůj rozvoj, přičemž předmětné 
nemovitosti jsou jim nadále k dispozici,“ vyjmeno-
vává přínosy realitní poradenská společnost CBRE, 
která na nový trend na českém trhu upozornila.

Jako příklad CBRE uvádí transakci z přelomu 
loňského a letošního roku, na níž se podílela. 
Společnost Bang & Olufsen prodala svůj kopřiv-
nický průmyslový areál s pronajímatelnou plochou 
16 400 metrů čtverečních investiční společnosti 
Palmer Capital. Zároveň uzavřela patnáctiletou 
nájemní smlouvu, v areálu tak zůstává i nadále.

Podle výkonného ředitele CBRE Richarda 
Currana bude podobný přístup volit stále více 
fi rem. „Firmy se tak snaží využít peníze alokova-
né ve vlastnictví nemovitostí do investic, rozvoje 
či nových akvizic. Takzvaný Sale & Leaseback, 
coby nástroj řízení likvidity, také pomáhá fi rmám 
vylepšit fi nanční ukazatele. Velmi dobré klíčové 
fi nanční ukazatele pak přispívají ke zvýšení úvěro-
vé bonity fi rmy. A s lepší bonitou může společnost 
získat další zdroje fi nancí pro své podnikání,“ 
tvrdí Curran.

Rychlé peníze přinese fi rmě 
prodej vlastní budovy
Obíhat banky se stohem papírů, předkládat fi nanční výkazy spoustu let dozadu, přesvědčovat o smysluplnosti 
a návratnosti záměru. Časově náročný proces, který absolvovala většina podnikatelů, kteří bez vlastních peněz 
chtěli investovat do dalšího rozvoje fi rmy. Investiční prostředí totiž v Česku není ideální, jiné formy podpory fi rem 
mimo banky jsou takřka mizivé.

Společnost Bang & Olufsen prodala svůj kopřivnický průmyslový areál investiční společnosti Palmer Capital.

Foto: Michael Fokt
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Věřitelé milují ty, kteří jejich peníze nepotřebují
Pokud jste bonitní, všichni vám rádi nabízejí půjčky, ale když to začnete potřebovat, najednou nikdo nic nechce půjčit a vy 
netušíte proč... Už jste si také říkali, jak by se mi to podnikalo a rostlo, být tak kapitálově silnější? 

Slýchávám to z různých stran dnes a denně, 
ještě s dovětkem, že podobným fi rmám 
v Německu, Francii, Belgii nebo třeba 

v Holandsku se to podniká, když mají kapitálové 
zázemí a bankovní služby. Pravda je podle mě 
úplně někde jinde.

Každá fi rma „spolyká“ všechno, co jí dáte, a je 
jedno, zda to generoval faktoring, úvěr, leasing 
nebo nějaké složitější strukturované fi nancování. 
Proč tomu tak je? Protože potřebujete tu navýšit 
zásoby, tu prodloužit splatnost odběrateli, nebo 
koupit něco nového do produkce, či třeba jen 
tak pro vlastní uspokojení. Chceme úspěch, čti 
nákup, ihned a nejjednodušší je si půjčit. 

Máte dobré poměrové ukazatele, banka vám 
půjčí a ukazatele zhorší. Na vás je dostat ukaza-

tele zpět tam, kde byly předtím, než jste si půjčili, 
v tom vám již banka ani jiný nepomůže.

Banky jsou normální podnikatelé
Co dělat teď? Už je pozdě bycha honiti. Měli jste 
přemýšlet předem, zda budete mít na splátky, 
případně co dělat, pokud by se váš podnikatelský 
záměr nedařil podle představ. Jak z toho ven, 
bez defaultu, nebo alespoň hard defaultu? Kde 
vygenerovat hotovost a neporušit přitom smlouvy 
s bankou, nebo si nepodříznout budoucí zisky? 
Musíte najít cestu „odtučňovací kúry“ nákladů, ale 
nesmíte fi rmu vyhladovět k smrti. Skvělé zadání 
a spousta z vás jej již dostala, někteří i opakovaně. 
Řídit fi nance neznamená mít dobře zaúčtováno, 
ale vědět předem o tom, jaké peníze budete mít 
k dispozici a o čem se bude účtovat za 2, 3, 6 
měsíců, jaký to na fi rmu bude mít vliv. 

Pokud budete mít přehled, kam jdete a jak to 
všechno, co děláte, zaplatíte, jděte do banky 
diskutovat o úvěru. Banky nejsou žádní me-
siáši, jsou to normální podnikatelé, kteří mají 
na úvěru svoji marži, a poplatky jsou standardní 
přirážky k pokrytí vedlejších nákladů. Dívejte 
se na ně touto optikou a snažte se uchopit jejich 
business case. Říkejte jim to, na co se ptají, až 
vám půjčí, tak o riziku defaultu informujte včas 
a diskutujte návrhy možných řešení předem.

Dost bylo strašení, používat dluh pro fi nanco-
vání není nic špatného, ale je to podobné jako 
s ohněm, dobrý sluha, ale špatný pán. Tak ať 
vám slouží.  ■

JAN HAMÁČEK, 
poradce v oblasti finančního řízení a finanční ředitel 
společnosti MILETA, a. s. 

PŘIDEJTE SE
K NEJLEPŠÍM!
Klubový manažerský časopis
o práci a životním stylu top manažerů

www.cotmedia.cz
Váš spolehlivý 

posel informací
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Několik desítek českých podnikatelů v pro-
středí zrekonstruovaného zámku řešilo 
spolu s odborníky z poradenské společnosti 

PricewaterhouseCoopers a dalšími právními 
a investičními poradci z pohledu zakladatelů 
a ideových vůdců často významných českých fi rem 
nesnadný úkol – jak zajistit, aby fi rma prosperova-
la i po jejich odchodu do ústraní.

Zdánlivě nejjednodušším způsobem je předání 
fi rmy někomu z rodinných příslušníků. Mnozí 
z účastníků setkání organizovaného pod ná-
zvem České žezlo ukované z rodinného stříbra: 
Jak předat fi rmu a udržet majetek rodiny? už 

ale sami narazili na problémy s tím spojené. 
Především se zmiňovala otázka vůle a talentu. 
„Pokud v rodině neexistuje člověk, který by po vás 
rodinnou fi rmu chtěl převzít, žádnými opatřeními, 
vzděláním, prokrastinací nebo antiprokrastinací 
k předání pravomocí nemůže dojít,“ prohlásil 
kategoricky jeden z panelistů, generální ředitel 
společnosti BEST Tomáš Březina.

Funkční model představila majitelka SIKO 
koupelen Jaroslava Valová. Podnikat začala 
ve 44 letech a od počátku do zprvu malé firmy 
zapojila i své tři děti. Ty jsou nyní plně soustře-
děny na řízení dnes největšího řetězce s obklady 

a sanitární výbavou v Česku. O způsobu předání 
„otěží“ podle Valové může významně rozhod-
nout nastavení firemní kultury uvnitř společ-
nosti. Sama ve své firmě razí pravidlo Mysli 
na toho druhého v řadě. 
„To znamená, že neodejdu od kopírky, když v ní 
došel papír, nebo nedám krabici do regálu štítkem 
dozadu,“ vysvětlila Valová.

Podle Radima Jančury, majitele Student Agency, 
je ale zároveň fi remní kultura obtížně přenositel-
ná. „ Při založení posledních dvou projektů – mám 
na mysli vlaky a taxíky – už fi remní kultura nena-
skočila,“ posteskl si Jančura.

Rodinné fi rmy 
na rozcestí
Naučit se oddělovat fi rmu od rodiny, mít vizi, včas si zvolit vhodnou strategii předání řízení fi rmy, a především 
naučit se myslet přinejmenším o jeden krok dopředu jsou nejvýraznější doporučení, která zazněla koncem května 
na setkání majitelů velkých českých fi rem na zámku Zbiroh.

téma fi nance
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poradce Daniel Gladiš, zakladatel prvního hed-
geového fondu ve střední Evropě (Vltava Fund).
Daniel Čekal, generální ředitel PricewaterhouseCo-
opers Legal, a jeho kolegové pak upozornili, že úska-
lím správy a řízení rodinného majetku se dá mimo 
jiné vyhnout zřízením svěřenského fondu. Ty jsou 
zatím v oblibě především v zahraničí, do Česka se 
tento institut vrací s novým občanským zákoníkem. 

Když pomáhat, tak s rozmyslem
Vyústěním úvah o dalším směřování rodinného 
majetku je velmi často fi lantropie. Účastníci setkání 
na Zbirohu se ale shodli v tom, že i tato bohulibá 
činnost, má-li mít požadovaný efekt, musí podléhat 

určitým pravidlům. Podle Venduly Svobodové, 
prezidentky Nadačního fondu Kapka naděje, se 
i fi lantropii čeští podnikatelé teprve učí. „Máme mezi 
českými podnikateli množství pravidelných přispě-
vatelů a dárců a já jim za ty roky opravdu upřímně 
děkuji,“ řekla Svobodová s tím, že trvalo dlouho, než 
se situace v oblasti zejména fi nančních darů stala 
přehlednou a pro všechny čitelnou.

Organizátorem setkání podnikatelů na Zámku 
Zbiroh bylo vydavatelství C.O.T. media ve spolu-
práci s PricewaterhouseCooper Legal.  ■

MIROSLAV HONSŮ

Jak a kam investovat
Často velký majetek, který první generace otců-
-zakladatelů vytvořila, může být při nepromyšle-
ném odchodu z fi rmy v ohrožení. Jednou z mož-
ností je správně investovat.

 „Správa velkého rodinného majetku soustředěného 
například v některé z mnoha českých fi rem vyža-
duje dlouhodobé uvažování. Investiční horizont 
podnikatele může být v horizontu desítek let a vů-
bec se nemusí krýt s délkou jeho života. S ohledem 
na to je třeba pečlivě zvažovat výběr příslušných 
aktiv, ale také třeba bezpečnost jejich dlouhodo-
bého uložení,“ upozornil známý český investiční 
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1 –  Zámek Zbiroh leží uprostřed křivoklátských lesů.

2 –  Pavel Bouška, VAFO Praha, Radim Jančura, Student Agency, 

Jaroslava Valová, SIKO koupelny, Mahulena Pertlová, KAMA, 

Klára Pertlová, KAMA, Tomáš Březina, BEST

3 –  Tým expertů pod vedením Daniela Čekala z PwC Legal (druhý zprava)

4 –  Sál Alfonse Muchy byl plný otázek.

5 –  Odvážní muži poblíž létajícího stroje měli možnost vidět zámek seshora.

6 –  Lenka Viková, Canaria Travel, vstupuje do diskuse.
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Kam s ním
Cihly přenášející světlo by mohly zaujmout pře-
devším architekty a interiérové designéry. Příčka 
postavená z průhledného betonu prosvětlí tmavou 
místnost a využití se nabízí také při výrobě schodišť. 
Tam by tvárnice mohly zafungovat jako bezpeč-
nostní prvek. Problém, jak prosvětlit zdi, ostatně 
řeší stavaři na celém světě už dlouhá léta, a mladí 
Češi tedy přidávají například ke starým známým 
luxferům další z možností, jak dostat denní světlo 
i do temných koutů. Už v roce 2001 vymyslel 
variantu průhledného betonu maďarský architekt 
Ron Losonczi a nazval ji LiTraCon. V jeho případě 
se jedná o jemnozrnnou betonovou směs, do které 
jsou v poměru čtyř procent přimíchána skleněná 
vlákna. Losonczi v roce 2004 založil vlastní fi rmu, 

Jiří Peters a Ladislav Eberl opravdu vymy-
sleli průhledný beton. Hledali způsob, jak 
ve stavbách prosvětlit chladně působící šedivou 

hmotu. Proto se zabývali vývojem stavebního 
materiálu, jehož mechanické vlastnosti vyhoví 
požadavkům kladeným na nosné konstrukce, 
ale na rozdíl od konvenčních materiálů umožní 
průchod světla. Výsledkem jejich experimentů se 
nakonec stala tvárnice s názvem LiCrete Block, což 
je velice zjednodušeně řečeno plexisklo zalité beto-
nem. „Do pruhů z pevného plexiskla jsou vyřezány 
drážky tak, aby do sebe jednotlivé pruhy zapadaly. 
Vzniklou mřížku jsem pak uzavřel do obdélníkové-
ho bednění a zalil betonem. Výsledkem byla cihla, 
která dokázala propustit pětkrát více světla než naše 
původní prototypy,“ popisuje cestu k průhlednému 
betonu jeden z jeho autorů Jiří Peters.

Průhledný beton zaujal
O novince LiCrete se začalo mluvit po třetím roč-
níku Festivalu Česká inovace, který se uskutečnil 
v březnu letošního roku. Prototyp dvou mladíků 
se totiž stal vítěznou prací v kategorii Nadějná ino-
vace, která je určena živnostníkům a začínajícím 
fi rmám. Následný mediální ohlas na úspěch v sou-
těži byl veliký a svou roli tu určitě sehrál i fakt, že 
novinka byla představena právě jako průhledný 
beton. Toto označení je totiž trochu zavádějící, 
ale marketingově zafungovalo lépe, než kdyby byl 
prototyp uveden sice přesněji, ale mírně kostrbatě, 
v tomto případě jako patentovaný systém vnitř-
ního světlovodu zalitý betonem. Správnější by ale 
bylo pojmenování průsvitný beton.

Češi prosvětlují beton
která má za sebou několik úspěšných realizací 
nejenom v Maďarsku, ale například ve Švédsku, 
Německu, Spojených státech nebo v Belgii. Z jeho 
průhledných cihel byl postaven například památník 
válečným veteránům nebo recepce ve vstupní hale 
univerzity. Asi nejčastěji jsou z maďarského LiTra-
Conu vytvářena fi remní loga na budovách a zdech.

Poslové světla míří i za hranice
Jiří Peters a Ladislav Eberl plánují uvést průhledný 
beton na náš trh už na podzim letošního roku. Měl 
by být k dostání ve formě prefabrikovaných panelů, 
schodišťových stupňů, dlažeb nebo zdících tvárnic. 
Vzorky jejich LiCretu jsou už nyní v některých svě-
tových materiálových knihovnách, například v New 
Yorku nebo v Singapuru. „Během několika týdnů za-
čneme testovat novou výrobní linku, která je na Mo-
ravě. Až se výroba rozběhne, začneme oslovovat 
i zahraniční partnery,“ informuje o dalších ambicích 
vývojářů Ladislav Eberl. Nový materiál se v těchto 
dnech stále testuje, takže se případní zájemci zatím 
nemohou přesvědčit, jak vypadá tvárnice po několi-
ka měsících, či dokonce letech v akci. Průhledný be-
ton určitě chladněji přijmou stavebníci, kteří nemají 
na vyhazování. Metr čtvereční tvárnic LiCrete by 
měl být totiž k dispozici za deset tisíc korun, zatím-
co luxfery pořídíte na stejnou plochu i za tisícovku. 
Naopak fanoušci designových vychytávek už určitě 
přemýšlejí, kde svoje hnízdečko prosvětlit. Pro ně 
budou cihly k mání v několika barevných odstínech 
a časem i v různých vzorech.  ■

JANA BRASSÁNYOVÁ

BETON MILUJÍ NADE VŠE

Jiří Peters a Ladislav Eberl jsou zakladatelé 

společnosti Gravelli, která se zaměřuje 

na designové výrobky z betonu. Vytvářejí 

křesla, umyvadla, ale i interiérové doplňky, 

nebo dokonce šperky. Jejich betonová 

lehátka ve tvaru vlnovky, lavice, stoly 

a osvětlení najdete v Tančícím domě 

v nedávno otevřené galerii, která podporuje 

mladé umělce. Zájem o designové lahůdky 

z betonu projevila i Mánesova galerie 

a několik soukromých subjektů.

Dva tuzemští konstruktéři 
dokázali zdánlivě nemožné – 
představili průhledný 
beton. Jejich patent je 
světově unikátní, jenom 
několik dalších materiálů 
má podobné přednosti, 
to znamená, že jsou nosné 
a zároveň propouští světlo.

Foto: archiv Gravelli
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Průměrný evidenční počet zaměstnanců 
ve stavebních fi rmách s 50 a více zaměstnanci 
se v 1. čtvrtletí 2014 meziročně snížil o 7,4 %. 

Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců 
meziročně vzrostla o 3,3 % a činila 27 118 Kč.

Hodnota zakázek se zvyšuje
Počet stavebních zakázek stavebních podniků 
s 50 a více zaměstnanci v 1. čtvrtletí 2014 mezi-
ročně vzrostl o 4,2 %, podniky jich v tuzemsku 
uzavřely 8 447. Celková hodnota těchto zakázek 
meziročně vzrostla o 52,9 % a činila 33,8 mld. 
Kč, na pozemním stavitelství 11,6 mld. Kč (růst 
o 29,4 %) a na inženýrském stavitelství 22,2 mld. 
Kč (růst o 68,9 %). Průměrná hodnota nově uza-

vřené stavební zakázky činila 4,0 mil. Kč a byla 
meziročně o 46,8 % vyšší.
Ke konci 1. čtvrtletí 2014 měly stavební podniky 
s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 
12,1 tisíc zakázek (růst o 10,2 %) a tyto zakázky 
představovaly zásobu dosud neprovedených sta-
vebních prací v celkové hodnotě 147,2 mld. Kč 
(růst o 10,4 %).

Bytové domy táhnou
Počet vydaných stavebních povolení v 1. čtvrtletí 
2014 meziročně klesl o 16,6 %, stavební úřady jich 
vydaly 17 198. Orientační hodnota těchto staveb 
činila 58,8 mld. Kč a v porovnání se stejným obdo-
bím roku 2013 vzrostla o 8,7 %.

Podlahová plocha nových budov povolených 
v 1. čtvrtletí 2014 činila 1 039,2 tis. m2, což v me-
ziročním srovnání znamená pokles o 5,9 %. Pod-
lahová plocha povolených bytových budov klesla 
o 1,8 %, u nebytových budov klesla o 9,5 %.
Meziročně se v 1. čtvrtletí 2014 zvýšil počet zahá-
jených bytů, a to o 4,8 % (5 449 bytů). Počet zahá-
jených bytů v bytových domech vzrostl o 19,8 %, 
v rodinných domech klesl o 8,7 %.
Počet dokončených bytů podle ČSÚ v 1. čtvrtletí 
2014 meziročně klesl o 7,5 % a činil 5 958 bytů. 
Počet dokončených bytů v bytových domech vzrostl 
o 8,1 %, v domech rodinných klesl o 12,1 %.  ■

(HOS)

Služby jsou poskytovány prostřednictvím sítě poboček v Brně, Českých Budějovicích, Ostravě, Plzni, Praze, Předměřicích nad Labem, Teplicích 
a odštěpným závodem – Zkušebním ústavem lehkého průmyslu v Českých Budějovicích. V rámci TZÚS Group jsou též nabízeny služby společností 
PAVUS, a. s., a QUALIFORM, a. s.

TZÚS Praha, s. p. – Pro Vaši důvěryhodnost.
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p. (TZÚS Praha, s. p.) – jedna z největších zkušebních a certifi kačních organizací v České republice, 
mezinárodně uznávaný poskytovatel komplexních služeb v oblasti posuzování shody stavebních i jiných výrobků, významný partner výrobců, dovozců, 
projektantů a realizátorů staveb, veřejné správy, výzkumné a vývojové sféry, člen řady národních i mezinárodních organizací, aktivní účastník procesu 
tvorby technických předpisů a norem.

TZÚS Praha, s. p., dále poskytuje tyto služby: 

 ■ certifi kace pro značku Osvědčeno pro stavbu;
 ■ certifi kace komplexní kvality budov v systému SBToolCZ;
 ■ inspekce technologií, budov, ocelových konstrukcí, výroben 

a výtahů; koordinace staveb;
 ■ energetické štítky budov, energetické audity, ověřování 

environmentálního prohlášení o produktu – EPD;
 ■ odborné a znalecké posudky staveb;
 ■ metrologické a kalibrační služby, školení, technická podpora vědy, 

výzkumu a inovací;
 ■ výkony v rámci akreditace GOST R pro Ruskou federaci a státy 

bývalého SNS;
 ■ zastoupení fi rmy PROCEQ SA, Švýcarsko (přístroje pro nedestruktivní 

zkoušení)
 ■ a další.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p.
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 – Prosek ■ operátor: 286 019 400
www.tzus.eu ■ info@tzus.cz   

TZÚS Praha, s. p., je: 

 ■ autorizován k posuzování shody jako:
–  subjekt pro technické posuzování pro vydávání Evropských 

technických posouzení – ETA (EU/EHP);

 ■ akreditován Českým institutem pro akreditaci, o. p. s., pro činnosti:
– certifi kačního orgánu na výrobky;
– certifi kačního orgánu na systémy managementu;
– inspekčního orgánu;
– zkušebních laboratoří.

–  autorizovaná osoba 204 (ČR), notifi kovaná osoba 1020 a oznámený 
subjekt 1020 (EU/EHP) pro posuzování shody výrobků před jejich 
uvedením na trh (zákon č. 22/1997 Sb.);

Stavební produkce se v 1. čtvrtletí zvedla o 8,4 %
Podle posledních údajů Českého statistického úřadu stavební produkce v 1. čtvrtletí 2014 vzrostla meziročně 
reálně o 8,4 %. V porovnání se 4. čtvrtletím 2013 byla sezonně očištěná produkce o 2,4 % vyšší. Produkce 
pozemního stavitelství meziročně vzrostla o 11,0 % (příspěvek +8,4 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo 
meziroční růst stavební produkce o 0,1 % (příspěvek 0,0 p. b.).
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Počet tuzemských klientů, kteří do lázní 
přijíždějí na účet zdravotní pojišťovny se 
snižuje dlouhodobě. Podle údajů Ústavu 

zdravotnických informací a statistiky v roce 2009 
do lázní přijelo těchto hostů zhruba 123 tisíc, loni 
jich bylo pouhých 72 tisíc. V letech 2009 až 2012 
byl pokles velice pozvolný, souvisel spíše se zavá-
děním nových léčebných metod. Lázeňská zařízení 
si s tímto úbytkem většinou poradila – rozšířila 
nabídku služeb a kromě tuzemských samoplátců 
se zaměřila i na zahraniční klientelu, takže situace 
nakonec nebyla tak dramatická.

Hegerovská vyhláška vykonala své
Nebýt nové lázeňské vyhlášky, která vstoupila 
v platnost v říjnu 2012, mohlo být české lázeňství 
v daleko jednodušší situaci. Jenže pobyty pacientů 
pojišťoven se zkrátily ze čtyř týdnů na tři a zároveň 
se snížil počet diagnóz, které pojišťovny proplácejí. 
Důsledkem byl už zmíněný výrazný úbytek pacientů 
pojišťoven v roce 2013 na pouhých 72 tisíc. Nová 
politická garnitura sice slíbila nápravu od dubna 
letošního roku, ale Ústavní soud odmítl, aby změny 
v indikačním seznamu upravovala vyhláška. „Možná 
se budete divit, ale aktuální údaje hovoří o tom, že 
loni v lázních celkově pacientů přibylo. Ubylo samo-
zřejmě pacientů přijíždějících v rámci komplexní 
lázeňské péče, významně se ale zvýšil počet lidí, kteří 
jsou ochotni si za lázeňskou péči zaplatit, což považuji 
za velmi dobrý jev,“ nepokládá situaci českého lázeň-
ství za dramatickou Jiří Vicherek z České lékařské 
komory. Jenže zvyšující se počet zahraničních 

návštěvníků hraje spíše do karet velkým lázeňským 
zařízením, menší lázně, závislé hlavně na klientele 
zdravotních pojišťoven, se dostaly do vážných potíží. 
Důkazem jsou Lázně Velichovky, které prakticky ze 
dne na den přišly o zhruba dvě třetiny své klientely 
a byly zavřeny. Stejný osud potkal i Lázně Dolní 
Lipová na Jesenicku.

Lidé přijíždějí, ale na kratší dobu
Prezident Svazu léčebných lázní ČR Eduard Bláha 
s názorem Jiřího Vicherka nesouhlasí, loňský rok 
dokonce hodnotí jako jeden z nejhorších v 10–15leté 
historii našeho lázeňství. A nemůže za to jenom 
vyhláška samotná, ale i následná reakce pacientů 
a lékařů, která byla podle něj možná zbytečně pře-
hnaná. „Statistiky jsou od toho, aby se vykládaly. Já 
mám zkušenost z lázeňských zařízení na opačných 
koncích republiky, a i proto mohu říct, že lázně, které 
byly závislé na pojištěncích a léčily především pohybo-
vý aparát, se dostaly do velkých problémů,“ informuje 
Bláha. Podstatný je podle něj počet ošetřovacích 
dnů, od kterého se odvíjí celková výše úhrad. „Po-
díváme-li se na statistiky roku 2010, který ještě nebyl 
zatížen žádnou indikační vyhláškou, zjistíme, že v láz-
ních tehdy pojištěnci strávili 2 800 000 dnů. A loni už 
jen 1 300 000,“ uvádí Bláha. Rozhodně přitom podle 
něj nejde o důsledek neschopnosti managementů 
lázeňských společností. „Ano, v lázních přibylo sa-
moplátců, ale ani tak se nepodařilo nahradit úbytek 
pojištěnecké klientely. Celkový počet přenocování byl 
loni na asi 80 procentech hodnoty roku 2010,“ řekl 
prezident SLL ČR.

Pomůže jen změna legislativy
České lázeňství tedy čeká na nový zákon. Ale 
do doby, než vejde v platnost, což bude nejdříve 
v lednu příštího roku, si bude muset poradit samo. 
Pojišťovny sice nabádají lékaře, aby byli při pře-
depisování lázní velkorysejší, a revizní lékaře, aby 
byli při schvalování pobytů vstřícnější, zástupci 
některých pojišťoven dokonce mluví o navýšení 
úhrad, ale lázeňští jsou k těmto krokům spíše 
skeptičtí. Marketingovou pomoc nabízí agentura 
CzechTourism. „Lázně mohou například využít 
možnosti prezentace na serveru Kudy z nudy, který 
měsíčně navštíví 750 tisíc uživatelů, a nově se zapo-
jit i do Klubu Kudy z nudy, ve kterém bude od září 
spuštěna ‚lázeňská‘ sekce, v rámci které budou moci 
provozovatelé lázní lákat české hosty na zvýhodněné 
nabídky či bonusy,“ informuje produktová specia-
listka pro lázeňství z agentury CzechTourism Iveta 
Jakoubková.

Někteří provozovatelé lázní vidí budoucnost 
v pojištěnecké klientele ze zahraničí, což ale 
podle Bláhy není vůbec jednoduché, protože 
pojišťovny mají specifi cká kritéria a jazykové 
nároky jsou kvůli tomu velmi vysoké. „Obecně 
trvám na tom, že si lázně musí z dlouhodobého 
hlediska poradit bez veřejného zdravotního po-
jištění, už proto, že závislost na státu se snižuje 
v celé Evropě,“ říká Bláha.  ■

KAREL HOSTKA 

Lázním pomůže jen nový zákon

České lázeňství prochází těžkou 
zkouškou. V posledních pěti 
letech lázně přišly o polovinu 
pacientů, kteří se přijížděli léčit 
na náklady zdravotních pojišťoven. 
Ve statistikách tento úbytek sice 
kompenzuje nárůst počtu cizinců 
a tuzemských samoplátců, ale 
lázeňští vědí svoje.
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V České republice 
najdete to nejlepší 
z evropské rozmanitosti.

Tradičně
 moderní

V jedné malé zemi se potkávají místa s naprosto 
odlišným charakterem a všechna jsou na dosah 
ruky. Praha i další česká města poskytují klid 
a bezpečné prostředí, díky pěti mezinárodním 
letištím a mezinárodním vlakovým spojům 
také komfortní dostupnost, luxusní hotely 
a kongresovou infrastrukturu v kvalitě a kapacitě, 
která odpovídá mezinárodnímu standardu.

Czech Convention Bureau
vám nabízí při pořádání různých akcí širokou 

škálu bezplatných služeb a nástrojů, které 
uspokojí všechny vaše potřeby.

czechconvention.com
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Pokud jako podnikatel nebo majitel fi rmy 
zvažujete, kam se vydat na dovolenou, 
může být pro vás faktor času stráveného 

hledáním správného hotelu v té správné zemi 
rozhodující veličinou. Vaší silnou kartou se ale 
může stát TravelPortal.cz (www.travelportal.cz), 
tedy internetový portál zaměřený na on-line 
prodej zájezdů. 

Základem nabídky TravelPortal.cz je vyhledávač 
a porovnávač zájezdů. Díky množství a kvalitě dat 
je možné zájezd vyhledávat podle velkého počtu 
různých kritérií, a dokonce i podle obsazenosti. 
A to na českém trhu cestovního ruchu zdaleka 
běžné není. „Díky tomu si můžete dovolenou ob-
jednat podle nejužšího kritéria a skutečně si nako-
nec ten svůj zájezd vybrat,“ říká Lenka Berberi, 
ředitelka cestovní agentury TravelPortal.cz. Podle 
ní portál nabízí přes dva miliony zájezdů, což je 
i důvodem velkého počtu podrobných vyhledá-
vacích kritérií. Bez nich by se v množství nabídek 
klienti jen obtížně orientovali.
 
Podstatné přitom je, že celý proces se odehrá-
vá  on-line skutečně až do posledního kroku, 
tedy do objednání a zaplacení zájezdu. „Žijeme 
ve 21. století a ve 21. století vám k objednání dovole-
né stačí být on-line a mít chytrý telefon,“ pozname-
nává Lenka Berberi.

Dovolená pro 21. století
TravelPortal.cz se od ostatních vyhledávačů liší 
tím, že data aktualizuje každých 30 minut. „To je 
klíčové hlavně na začátku sezony, kdy se neustále 
mění nabídka last minute zájezdů,“ vysvětluje 
Lenka Berberi. Znamená to, že pokud sedíte u po-
čítače třeba o půlnoci, i v tuto dobu vám server 
každou půlhodinu nabídne aktualizovanou várku 
zájezdů. Za touto vysokou funkčností a velkým 
objemem dat se pochopitelně skrývá velké úsilí. 
Provozovatel portálu, společnost CE Travel Hol-
dings, v minulém roce do nových funkcí investoval 
značné prostředky, takže nyní je nabídka zájezdů 
ještě přehlednější a vyhledávání snazší a přesnější. 

Klíčem je transparentnost
Samotný TravelPortal.cz funguje jako kterákoliv 
jiná cestovní agentura, tedy přeprodává zájezdy, 
v tomto případě více než stovky renomovaných 
prověřených a pojištěných cestovních kanceláří. A to 
za stejné ceny jako samotné cestovní kanceláře, jen 
s rozdílem zajímavých bonusů, které nákup roz-
hodně zpříjemní. „V tuto chvíli je to třeba parkování 
u letiště zcela zdarma,“ říká Lenka Berberi. Zřejmě 
klíčovou výhodou TravelPortal.cz je jeho transpa-
rentnost. Klient totiž v každém okamžiku ví, s kým 
cestuje. Ze zákona by cestovní agentury měly prodá-
vat zájezdy tak, aby klienti vždy věděli, která cestovní 
kancelář daný zájezd organizuje. To ale není běžné. 

„S námi to klient ví, za své partnery se nestydíme 
 a  nabízíme v tomto směru kvalitní data,“ podotýká 
Lenka Berberi. Zájem klientů o TravelPortal.cz je dán 
i jeho další důležitou funkcí, kterou je porovnávač 
zájezdů. Porovnávat nabídku cestovních kanceláří 
je možné podle ceny, stravy, počtu udělených 
hvězdiček nebo počtu dětí, které s sebou vezete. 
Zkuste se do něčeho takového pustit s webovými 
stránkami jednotlivých cestovních kanceláří, nebo 
dokonce s hromadou tištěných katalogů na stole… 

Celý svět na jedné adrese
Na stránkách www.travelportal.cz můžete nejen 
svůj vysněný zájezd najít, porovnat s ostatními, 
objednat, ale nakonec i zaplatit. Navíc k tomu díky 
podrobným popisům různých zemí, cestovatel-
skému slovníčku, tipům a radám na cestu včetně 
balení zavazadel nebo odbavení na letišti můžete 
naplánovat i vše ostatní, co s dovolenou souvisí. 
Máte tak doslova svět na jedné adrese. 

Pokud ovšem narazíte na nějaké obtíže nebo se 
nedokážete rozhodnout, vždy můžete využít služby 
call centra, kde vám vyjdou vstříc proškolení operá-
toři. Platí to i u zájezdů sestavených „na míru“, tedy 
přesně podle vašich požadavků. Pak už jen zbývá si 
coby manažer vůbec nějakou dovolenou dopřát.  ■ 

MIROSLAV HONSŮ

S více než dvěma miliony zájezdů od 100 a více prověřených a pojištěných cestovních kanceláří a s nabídkou 
aktualizovanou každých 30 minut představuje internetový vyhledávač a porovnávač zájezdů TravelPortal.cz 
ideální nástroj k výběru dovolené.

DO KTERÝCH DESTINACÍ SE PRODÁVÁ 
NEJVÍCE ZÁJEZDŮ?

Egypt, Tunisko, Řecko, Turecko, Kanárské 
ostrovy a Španělsko

TravelPortal.cz 
je moderní nástroj pro plánování dovolené

téma lázeňství a cestovní ruch
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Letošní lázeňská sezona začala teprve 
nedávno, ale vy už určitě dokážete 
odhadnout, jaká bude?

Jaká bude letošní sezona, je těžko předvídatelné. 
V rámci událostí, které se kolem nás dějí, jsou 
dlouhodobé prognózy velice těžké. Nicméně 
cítíme, že letošní sezona bude o hodně náročnější, 
a co se týče obsazenosti, asi horší než v předcho-
zích letech.

Jaké novinky jste připravili pro návštěvníky 
lázní?
Každý rok připravujeme pro naše návštěvníky řadu 
novinek. V každém z našich lázeňských hotelů 
vylepšujeme komfort a nabídku služeb pro naše 
hosty. Konkrétně v hotelu Nové lázně jsme pro 
velký zájem přistavěli saunový svět, vylepšili pro-
středí procedur i historických minerálních koupelí. 
V Grandhotelu Pacifi k došlo také k vybudování 
nové spa recepce a rozšíření prostoru pro léčebné 
procedury. Nesmím zapomenout na hotel Butter-
fl y, který v letošním roce slaví dvacetileté jubileum. 
K této příležitosti jsme otevřeli pítko Ferdinandova 
pramene přímo v hotelu. Tento pramen je velice 
účinný pro gastroenterologické potíže a ve formě 
sulfátových koupelí je nejvhodnější při léčbě po-
hybového aparátu. Ve všech našich devíti hotelech 
probíhají změny k lepšímu během celého roku, a to 
na základě připomínek a dotazníků, které vyplňují 
naši hosté.

Vaše lázeňské zařízení je druhé největší svého 
druhu v Česku. Jak se v posledních letech vyvíjí 
poměr počtu samoplátců, kteří vás navštíví, 
a pacientů, kterým hradí pobyt zdravotní 
pojišťovny?
Poslední roky počet klientů českých zdravotních 
pojišťoven klesal, což nám především v minulém 
roce způsobilo na tuzemském trhu značný propad 
tržeb. V letošním roce se situace začíná otáčet 
k lepšímu, a to i díky změnám, o které se zasadil 
Svaz léčebných lázní, ať už se to týká délky pobytů, 
či změn v indikačním seznamu.

LLML se na samoplátce začaly zaměřovat 
daleko dříve než v roce 2012, kdy došlo 
ke změnám v indikačním seznamu. Dá se tedy 
říci, že jste byli na tuto situaci připraveni?
V podstatě ano, naším cílem je vždy odhadnout, 
jak se trh a situace na něm bude vyvíjet minimálně 
v pětiletém horizontu, a na základě těchto prognóz 
se pak pokoušíme stanovit strategii. V tomto 
případě se ukázala jako správná.

Pozvěte k návštěvě u vás hodně vytíženého 
tuzemského podnikatele. Co mu můžete 
nabídnout?
U nás najde především klid, relaxaci, pohodu 
a samozřejmě kvalitní služby, ať již komfortní 
ubytování na evropské úrovni, či vytříbenou 
kuchyni našich kuchařů. V neposlední řadě 
nabízíme relaxační a lázeňské procedury z pří-
rodních zdrojů, tedy originální mariánskolázeň-
ské prameny, přírodní Mariin plyn či slatinu. 
Vytížený podnikatel si odpočine v krásné přírodě 
lesoparků a najde u nás služby srovnatelné s ho-
tely mezinárodní úrovně.

Kolik dnů u vás průměrně stráví tuzemský 
návštěvník?
Záleží na tom, zda se jedná o klienta pojišťovny, 
který zde stráví předepsaných 21 nebo 28 dní, 
nebo o samoplátce. Ten většinou přijíždí na pro-
dloužený víkend.

Jak se délka pobytu liší u návštěvníků ze 
zahraničí? O jaký typ programu mají největší 
zájem?
Tradičně nejpopulárnějším programem zůstává 
klasický léčebný pobyt s minimální délkou pobytu 
sedm nocí. Délka pobytu se liší dle národnosti 
hostů a také dle dojezdové vzdálenosti.
Rusky hovořící hosté zůstávají minimálně čtrnáct 
dní, naopak německá klientela zůstává v průměru 
jeden týden a volí spíše pobyt lehčího typu, s men-
ším počtem procedur.

Jaké procento klientů se k vám pravidelně 
vrací? Ptám se proto, že mě zajímá, do jaké 
míry v lázeňství fungují věrnostní programy.
Lázeňští hosté jsou tradiční a věrní hosté. Lázeň-
ský pobyt je většinou pobytem pro zdraví, a proto 
když je klient spokojený, tak se rád vrací na „místo 
činu“, kde mu bylo dobře. Nesmíme také zapome-
nout na určité indikace, které se léčí jen v určitých 
místech, takže pro hosta, který trpí například 
problémy s ledvinami a močovými cestami, by 
první volbu měly představovat právě Mariánské 
Lázně. Samozřejmě ale o opakovaných pobytech 
rozhodují spokojení hosté.

LLML je součástí mezinárodní hotelové 
sítě, která lázeňská zařízení provozuje 
i na Slovensku, v Maďarsku nebo v Rumunsku. 
Čím je české lázeňství specifi cké?
České lázeňství je specifi cké množstvím přírod-
ních zdrojů, ale především tradicí lázeňské léčby, 
která v té klasické formě není například v Maďar-
sku tolik známá.  ■

JITKA HLÁDKOVÁ
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Leo Novobilský: 
Spokojený host se vrací na místo činu
Společnost Léčebné lázně Mariánské Lázně, a. s., (LLML) je pokračovatelkou tradic lázeňství v Mariánských 
Lázních. Svým klientům nabízí přírodní léčivé zdroje – minerální prameny, unikátní přírodní léčivý plyn CO2 
a slatinu. Kromě léčebných procedur tady návštěvníci nacházejí pohodlí v devíti tří, čtyř a pětihvězdičkových 
hotelech. Čím žijí lázně v těchto dnech, jsme zeptali generálního ředitele společnosti LLML Lea Novobilského.

LEO NOVOBILSKÝ

Generální ředitel společnosti Léčebné lázně 
Mariánské Lázně, a. s.
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téma lázeňství a cestovní ruch

V čem proti konkurenci asi spočívají vaše 
slabé stránky a co vám naopak hraje 
do karet?

Jáchymovské lázně již více než 100 let používají k léčbě 
zcela unikátní přírodní léčivý zdroj – radonovou vodu. 
Vysoká koncentrace radonu v našich koupelích je tím 
hlavním, co nás odlišuje od konkurence a přináší našim 
hostům kýžený léčebný efekt. Koupele podáváme v rám-
ci komplexního léčebného programu klientům šestkrát 
týdně, celkový počet procedur činí 25 dnů. Tyto údaje 
jasně dokumentují intenzitu léčebného procesu. Jsme 
specialisté na léčbu onemocnění pohybového aparátu 
a neurologických onemocnění – dalším pilířem naší léč-
by je proto rehabilitace. Zaměstnáváme třicet špičkových 
fyzioterapeutů, kteří se neustále odborně zdokonalují 
a ovládají nejmodernější rehabilitační techniky.

A ty slabé stránky?
Slabou stránkou je absence klasické lázeňské infra-
struktury ve městě Jáchymov, což je dáno odlišným 
historickým vývojem. Jáchymov byl po staletí hornic-
kým městem, lázeňství se zde začalo rozvíjet až začát-
kem 20. století. Poloha klidného městečka v hlubokém 
údolí Krušných hor uprostřed lesů a horských potůčků 
však v současné době otevírá nové možnosti pro 
rozvoj cestovního ruchu: v loňském roce byla uvedena 
do provozu nová cyklostezka vybudovaná na trase 
bývalé železniční tratě, letos začne vozit návštěvníky 
na vrchol Klínovce nová krytá čtyřsedačková lanovka. 
Následně proto očekáváme i rozvoj služeb všeho druhu 
(od restaurací, penzionů, kaváren až po půjčovny spor-
tovního vybavení a specializované prodejny).

Kolik hostů navštívilo v posledních třech letech 
Lázně Jáchymov?
V uplynulých třech letech naše lázně navštívilo více 
než 60 tisíc hostů. Meziročně se měnila struktura ná-
vštěvníků ve prospěch cizinců a tuzemských samoplát-
ců, ubylo klientů zdravotních pojišťoven.

V celkových číslech sice počet pacientů roste, ale 
klesá počet strávených nocí a výše tržeb. Platí to 
samé i u vás? Uveďte prosím konkrétní čísla.
Z celkového objemu realizovaných ubytovacích dnů 
činí podíl zahraničních návštěvníků 52 procent. Nej-
silněji jsou zastoupeni hosté ze SRN (32 procent), další 
skupinu tvoří rusky hovořící hosté (12 procent) a arab-
ští hosté (4 procenta). Počet hostů ze SRN již několik 
let stagnuje, progresivně naopak roste počet hostů 

z Ruska a arabských zemí. Výše tržeb je u nás proto vý-
razně ovlivňována kurzem eura, tedy po zásazích ČNB 
velmi pozitivně, a skladbou prodávaných produktů.

Většině lázeňských zařízení výrazně uškodila 
změna indikačního seznamu, ke které došlo v roce 
2012. Zdálo se, že jediným možným řešením je 
přilákat více samoplátců. Jak se to daří vám a jaké 
cesty se vám osvědčily?
Změna indikačního seznamu nám způsobila výrazný 
úbytek klientů zdravotních pojišťoven jak na komplex-
ní, tak i na příspěvkovou lázeňskou léčbu. Část těchto 
klientů „přestoupila“ do skupiny samoplátců, což pova-
žujeme za nejlepší ocenění efektu naší léčby. Spokojený 
klient přijíždí na opakovaný pobyt i v momentě, kdy si 
musí léčení hradit sám.

Jednou z možností je zaměřit se na podnikatele. 
Co v současné době nabízíte právě jim?
Pro hosty v produktivním věku jsme připravili léčebný 
program, na který postačí šest dní dovolené (nejlépe 
pátek až neděle). Procedury jsou podávány každý den 
včetně radonových koupelí. Vycházíme tak vstříc všem, 
kdo chtějí pro své zdraví něco udělat, ale nemohou si 
dovolit opustit svou fi rmu nebo pracovní pozici na del-
ší dobu. Do tohoto programu lze zařadit také naši Ško-
lu zad. V tomto unikátním programu jáchymovských 
lázní se pod vedením zkušeného fyzioterapeuta naučíte 
správnému pohybu, sezení i využití přestávek na kávu 
k tomu, aby vaše tělo netrpělo a již nikdy nepocítilo 
palčivou bolest zad. Na dlouhých fi remních poradách 
pak budete jediní, komu po několikahodinovém sezení 
nezamrzne úsměv v bolestivé grimase.

Počet cizinců, kteří navštěvují tuzemské lázně, 
se postupně zvyšuje. Předpokládám, že vy se 
soustředíte spíše na cizince trpící nemocemi 
pohybového ústrojí než na běžné turisty?
Naším hlavním produktem vždy bude radonová léčba. 
Máme k dispozici zcela ojedinělý léčivý zdroj, kvůli 
němuž k nám přijíždějí hosté z celého světa. Úlevu 
od chronických bolestí, zlepšení celkového zdravotní-
ho stavu – to je nejdůležitější, co svým klientům nabí-
zíme. Na dovolenou můžete jet kamkoliv, na masáž si 
můžete zajít do nejbližšího fi tka. Ponořit se do přírodní 
radonové koupele a cítit léčivou sílu měkkého záření 
alfa ale můžete jen u nás, v Jáchymově.  ■

JITKA HLÁDKOVÁ
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ING. JANA VAŇKOVÁ

Obchodní a marketingová 
ředitelka Léčebných lázní 
Jáchymov, a. s.

60 000
A VÍCE HOSTŮ NAVŠTÍVILO 

V UPLYNULÝCH TŘECH 

LETECH LÁZNĚ JÁCHYMOV

Jáchymovské lázně znají důvěrně především pacienti trpící nemocemi pohybového ústrojí. O tom, co Jáchymov 
nabízí lidem přetíženým z pracovního procesu, jsme si povídali s obchodní a marketingovou ředitelkou Léčebných 
lázní Jáchymov Janou Vaňkovou.

Lázně Jáchymov pomohou i přetíženým manažerům

BLIŽŠÍ INFORMACE NA 

WWW.LAZNEJACHYMOV.CZ
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JSME S VÁMI. SKUPINA ČEZwww.cez.cz/kodex

NAŠI TECHNICI ODSTRANÍ VĚTŠINU PORUCH  
UŽ DO 3 HODIN
Vaše energie je na prvním místě, proto pro vás stále zlepšujeme 
naše služby. Naši technici jsou neustále v terénu. Když nastane 
porucha, rychle dodávky elektřiny pro vaše pohodlí obnoví. Jsou 
profesionálové, většinu poruch vyřeší už do 3 hodin.

Přesvědčte se na www.cez.cz/kodex.

DODÁVKY PROUDU 

RYCHLE 
 OBNOVÍME  

 
DO 3 HODIN
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podnikání právo

Před rekodifi kací byla úprava soukromého 
práva ovládána dualismem občanského 
(zákon č. 40/1964 Sb.) a obchodního záko-

níku (zákon č. 513/1991 Sb.). Tu se zákonodárce 
rozhodl částečně odstranit a upravit základní 
materii soukromého práva v občanském zákoníku 
(zákon č. 89/2012 Sb., dále jen „NOZ“). I přes 
snahu pojmout co nejvíce vztahů soukromého 
práva bylo jisté, že úpravu obchodních společ-
ností bude nutné řešit samostatným předpisem. 
Proto vznikl zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních 
korporacích (dále jen „ZOK“). Dřívější jednotný 
charakter všech právnických osob soukromého 
práva byl nahrazen dualismem v podobě právnic-
kých osob upravených NOZ (včetně právnických 
osob založených zvláštními právními předpisy) 
a obchodních korporací jakožto právnických osob 
stvořených ryze za účelem podnikání či správy 
vlastního majetku, jejichž úprava je svěřena ZOK.
 
Zákon za obchodní korporace výslovně označuje 
obchodní společnosti, tak jak je známe z předchozí 
právní úpravy, tedy veřejnou obchodní společnost, 
komanditní společnost, společnost s ručením ome-
zeným a akciovou společnost. Obchodní korporací 
je také družstvo, přičemž vznikají dva nové typy 
družstev: bytové a sociální družstvo. Do skupiny 
obchodních korporací patří i evropská společnost, 
evropské hospodářské zájmové sdružení a evrop-

ská družstevní společnost. Přestože ZOK vyjmeno-
vává uzavřený okruh právnických osob, které jsou 
obchodními korporacemi, rozdělení na právnické 
osoby dle NOZ a obchodní korporace dle ZOK 
není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát.

Obecná úprava
Předně obecná úprava právnických osob jako 
takových je obsažena v NOZ, zejména tedy 
v obecné úpravě právnických osob (§ 118–213). 
Tato úprava stanoví základní rámec pro jejich 
existenci a fungování. Podstatnou změnou je 
v tomto ohledu jednání za společnost, kdy dříve 
přijímaná konstrukce, že vůle statutárního orgánu 
je vůlí společnosti, vzala za své. Byla nahrazena 
konstrukcí zastoupení, statutární orgán právnické 
osoby tedy pouze ze zákona zastupuje právnickou 
osobu, a proto se na vztah orgánu a právnické 
osoby užijí také ustanovení o zastoupení (§ 436 
a násl. NOZ), resp. u obchodních korporací usta-
novení o příkazu (§ 1569 a násl. NOZ, použití 
ustanovení o příkazu, zastoupení a správě cizího 
majetku lze vyloučit smlouvou o výkonu funkce, 
jak bude dále představeno). Dále se na vztah 
právnické osoby a jejího orgánu užijí ustanovení 
o správě cizího majetku (§ 1400 a násl. NOZ). 
V odůvodněných případech se na obchodní kor-
porace rovněž použijí ustanovení NOZ o spolcích 
(§ 214 a násl. NOZ). Jak je tedy zřejmé, ZOK 

neobsahuje kompletní a vyčerpávající materii 
obchodních korporací. Pro obecná ustanovení, ty-
picky pravidla pro určení sídla či obchodní fi rmy, 
je třeba nahlédnout do ustanovení NOZ.
 
Důležitá přechodná ustanovení
Každá nová právní úprava vznáší otázku, jak to je 
s již existujícími právními vztahy? Použijí se na ně 
původní nebo nová pravidla? Odpověď nalézáme 
v tzv. přechodných ustanoveních, která určují, 
v jakých případech se má postupovat podle staré 
úpravy a v jakých případech se naopak použije 
úprava nová. 

Tato ustanovení jsou přirozeně obsažena rov-
něž v ZOK a obsahují důležité lhůty. Vstupem 
v účinnost, tedy k 1. lednu 2014, se ta ustanovení 
společenských smluv, která byla v rozporu se ZOK, 
stala neúčinnými. Dalším důležitým datem je 
30. červen 2014. Do tohoto dne musí být ujednání 
společenských smluv přizpůsobena nové úpravě. 
Nová znění společenských smluv musí být k tomu-
to datu uložena ve sbírce listin obchodního rejst-
říku. Neučiní-li tak obchodní korporace, vyzve ji 
ke splnění této povinnosti rejstříkový soud a uloží 
ji ke splnění přiměřenou lhůtu. Pokud je obchodní 
korporace i nadále nečinná, může ji soud na návrh 
rejstříkového soudu nebo osoby, která osvědčí 
právní zájem, zrušit s likvidací. 

Seriál: Nový občanský zákoník – 6. část

Rekodifi kace soukromého práva účinná od 1. ledna tohoto roku se nedotýká pouze smluvních vztahů, ale také 
postavení obchodních společností a jiných právnických osob. Co bychom tedy měli vědět, pokud například pro své 
podnikání používáme nejoblíbenější formu obchodní společnosti, tedy společnost s ručením omezeným?

Úprava obchodních korporací 
základní informace
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Přestože ZOK stanoví povinnost podřídit se pou-
ze jeho donucujícím ustanovením, je revizi spo-
lečenské smlouvy vhodné spojit s rozhodnutím, 
zda se obchodní korporace podřídí ZOK jako 
celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 ZOK 
(tzv. opt-in). Na takové rozhodnutí má korpo-
race 2 roky, tj. do 31. 12. 2015. Další přechodná 
ustanovení se dotýkají zejména koncernů, neboť 
účinnost ovládacích smluv a smluv o převodu 
zisku zaniká k poslednímu dni účetního období 
řídící společnosti, který následuje bezprostředně 
po uplynutí šesti měsíců ode dne nabytí účinnos-
ti ZOK. 

Smlouva o výkonu funkce
Datum 30. června 2014 by měly mít statutární 
orgány fi rem vyznačeno tučně v diáři i z dalšího 
důvodu. K tomuto dni musí být upraveny smlouvy 
o výkonu funkce dle nových pravidel.
Podle zrušené právní úpravy smlouva o výkonu 
funkce nemusela povinně obsahovat výši odměny, 
případně dalších plnění ze strany společnosti. 
V takovém případě se přiměřeně použila ustano-
vení o smlouvě mandátní a statutárnímu orgánu 
příslušela odměna obvyklá v době uzavření smlou-
vy za obdobnou činnost.

ZOK ovšem upřesňuje a stanovuje povinné náleži-
tosti smlouvy o výkonu funkce. Nově musí smlou-
va o výkonu funkce obsahovat vymezení všech slo-
žek odměn, určení jejich výše nebo alespoň způsob 
výpočtu, rovněž musí upravit určení pravidel pro 
výplatu zvláštních odměn a případného podílu 
na zisku. Důsledkem neuvedení mechanismu 
odměňování ve smlouvě o výkonu funkce je její 
bezplatný výkon počínaje 1. červencem 2014. Ještě 
tedy není pozdě a ti členové statutárního orgánu, 
kteří nemají smlouvy o výkonu funkce v souladu 
s ustanoveními ZOK, mají poslední dny k nápravě. 
Pro úplnost dodáváme, že smlouva je účinná tepr-
ve schválením nejvyššího orgánu společnosti, tedy 
valné hromady.

Odměna podle smlouvy o výkonu funkce ovšem 
nebude poskytnuta, pokud výkon funkce zřejmě 
přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku 
obchodní korporace, ledaže ten, kdo schválil smlou-
vu o výkonu funkce, rozhodne jinak. Dále je člen 
statutárního orgánu, s nímž byla smlouva o výkonu 
funkce uzavřena, povinen vydat do rukou insolvenč-
ního správce prospěch ze smlouvy o výkonu funkce, 
a to až 2 roky zpětně. Toto pravidlo se uplatní v pří-
padě, kdy bylo v insolvenčním řízení zahájeném 

na návrh jiné osoby než dané korporace rozhodnuto, 
že obchodní korporace je v úpadku, pokud člen 
statutárního orgánu věděl nebo měl a mohl vědět, 
že obchodní korporaci hrozí úpadek, a v rozporu 
s péčí řádného hospodáře neučinil za účelem jeho 
odvrácení vše potřebné a rozumně předpokláda-
telné. Nová úprava cílí na výrazné posílení ochrany 
věřitelů v insolvenčním řízení. 

Souběh funkce – „statutár“ 
versus zaměstnanec
Se smlouvou o výkonu funkce úzce souvisí také 
problematika souběhu funkcí. Souběh funkcí je 
paralelní výkon funkce člena statutárního orgánu 
a manažerské pozice (typicky generální ředitel) 
vykonávané v pracovněprávním vztahu. Druh práce 
stanovený v pracovní smlouvě se tak zcela nebo 
z větší částí překrývá s obchodním vedením fi rmy, 
což je náplní funkce statutárního orgánu. Nejprve 
stála tato problematika zcela mimo právní úpravu, 
následně ji (od 1. 1. 2012) obchodní zákoník výslov-
ně povolil. Obchodní zákoník byl ale k 31. 12. 2013 
zrušen. Jak je to tedy se souběhem od 1. ledna 2014? 
ZOK žádné ustanovení k souběhu neobsahuje. 
V podstatě je to návrat do situace, kdy stál souběh 
mimo právní úpravu. S ohledem na bohatou judi-
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vztahů, zbytečně protahovala uzavírání smluv 
a v konečném důsledku znamenala vyšší fi nanční 
náklady smluvních partnerů. 
Pravidla platná od začátku roku staví na principu 
informovanosti. Dozví-li se člen orgánu obchod-
ní korporace, že při výkonu funkce může dojít 
ke střetu jeho zájmu se zájmem korporace, musí 
člen statutárního orgánu předem informovat 
kontrolní orgán (typicky dozorčí radu) či nejvyšší 
orgán (valnou hromadu, případně společníky) 
o této skutečnosti a o podmínkách, za jakých má 
být smlouva uzavřena. Třetí osoby, tedy věřitelé, již 
nemusí mít obavu z absolutní neplatnosti, neboť 
padla formální pravidla, především znalecké po-
souzení hodnoty převáděného majetku.
 
Pravidlo podnikatelského úsudku
Ruku v ruce s novými pravidly o konfl iktu zájmů 
zavádí ZOK nová pravidla odpovědnosti statutár-
ních orgánů. Ta mají vyvážit zjednodušení for-
málních procesů a zajistit ochranu věřitelům, resp. 
dobytnost jejich pohledávek.
Nadále, jak bylo uvedeno výše, platí základní pra-
vidlo pro výkon funkce statutárního orgánu, a to 
povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. ZOK 
k němu doplňuje tzv. „pravidlo podnikatelského 
úsudku“, tedy: „Pečlivě a s potřebnými znalostmi 
jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodo-
vání v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná 
informovaně a v obhajitelném zájmu obchodní 
korporace, to neplatí, pokud takovéto rozhodování 
nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou“ (§ 51 ZOK). 
Toto pravidlo v sobě zahrnuje jak povinnost řádně 
zjistit veškeré okolnosti transakce a jejich výhod-
nost pro společnosti, tak skutečnost, že každé 
podnikatelské rozhodnutí je potenciálně rizikové. 
Příklad: Pravidlo podnikatelského úsudku dodrží 
ten manažer, který rozhodne o investici do solární 
energie z důvodu zajímavých daňových opatření. 
Skutečnost, že daňová opatření pro oblast solární 
energie stát předčasně zruší, nemůže být následně 
přičítána managementu k tíži. 

Po managementu zkrátka není možné chtít, aby nesl 
odpovědnost za veškerá možná rizika svého jednání. 
Posouzení těchto rizik nepatří ani do kompetence 
soudce, neboť ten obvykle nemá patřičné ekono-
mické vzdělání a podnikatelskou zkušenost. Proto 
i jednání statutárního orgánu, které ve fi nále způsobí 
společnosti škodu, nemusí znamenat porušení po-
vinnosti jednat s péčí řádného hospodáře. 

Porušení povinnosti 
jednat s péčí řádného hospodáře
Podle ustanovení § 53 ZOK je člen orgánu povi-
nen nahradit korporaci újmu způsobenou svým 
jednáním v rozporu s povinností řádného hospo-
dáře a vydat korporaci prospěch získaný takovou 
činností. Není-li vydání prospěchu možné, musí 

způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, 
ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli 
právnické osoby za její dluh v rozsahu, v jakém 
škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na práv-
nické osobě nemůže domoci. Významnou dávku 
pozornosti je třeba věnovat dalšímu pravidlu, 
a to pokud jsou zájmy člena statutárního orgánu 
v rozporu se zájmy právnické osoby a nemá-li 
právnická osoba jiný orgán způsobilý k zastoupení 
takového člena, pak může soud jmenovat takové 
právnické osobě opatrovníka. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o pravomoc soudu, k jejímuž uplatnění 
není třeba návrhu, doporučujeme společnostem 
ověřit si, že by k takové situaci nemělo dojít. 

Konfl ikt zájmů v novém hávu
Pravidla pro zabránění konfl iktu uvnitř společ-
ností, resp. spřízněných osob se od 1. ledna tohoto 
roku výrazně změnila. Novinkou je především 
skutečnost, že třetí osoby již nemusí mít obavy 
z absolutní neplatnosti uzavřené obchodní smlou-
vy, a to právě z důvodu nedodržení pravidel stano-
vených předchozí právní úpravou.

Jaké konkrétní změny tedy přináší ZOK ve vztahu 
k jednatelům s. r. o. a členům představenstva a. s.? 
ZOK jasně odlišuje pravidla zákazu konkurence 
a pravidla proti střetu zájmů. Obchodní zákoník 
obsahoval stručnou úpravu zákazu konkurence, 
kdy stanovil, do jakých obchodních vztahů se 
společností nesmí její statutární orgán vstoupit. 
Ohledně střetu zájmů v proslulém ustanovení 
§ 196a upravoval mechanismus pro uzavírání 
některých smluv v rámci spřízněných osob. Pro 
platnost těchto smluv byl vyžadován předchozí 
souhlas valné hromady, případně ocenění hodnoty 
majetku znalcem jmenovaným za tímto účelem 
soudem. Důsledky nedodržení těchto pravidel byly 
fatální, a to absolutní neplatnost smlouvy, tedy její 
nezhojitelnost. Samozřejmě tato pravidla vnášela 
poměrně velkou nejistotu do podnikatelských 

katuru Nejvyššího soudu ohledně zákazu souběhu 
funkcí se lze obávat, že soudy budou i nadále 
rozhodovat v tomto duchu.
Proto lze doporučit začít v plné šíři využívat insti-
tut smlouvy o výkonu funkce a sjednat v něm i ta 
plnění, která jsou typická pro pracovní právo (do-
volená, cestovní náhrady, překážky v práci apod.). 
Navíc režim zaměstnance a statutárního orgánu je 
z pohledu daně z příjmů a příspěvků na sociální 
zabezpečení a zdravotní pojištění jednotný, stejně 
tak jako daňová uznatelnost odměny (mzdy) a za-
městnavatelské části odvodů za zaměstnance, resp. 
člena statutárního orgánu pro společnost. 

Orgány právnické osoby obecně
Fyzická osoba, která je členem orgánu právnické 
osoby, musí být plně svéprávná. To platí i pro zástup-
ce právnické osoby, která je sama členem voleného 
orgánu jiné právnické osoby. Nově však zákon zná 
výjimky, a to pokud se hlavní činnost právnické oso-
by týká nezletilých nebo osob s omezenou svépráv-
ností a hlavním účelem takové právnické osoby není 
podnikání, může zakladatelské jednání stanovit, že 
členem voleného orgánu mohou být i osoby nezletilé 
nebo s omezenou svéprávností. Další výjimkou je 
podnikání nezletilých, tedy nezletilý, který nenabyl 
plné svéprávnosti, může vykonávat výdělečnou 
činnost nebo vést závod se souhlasem zákonného 
zástupce a s přivolením soudu. Za podstatné po-
važujeme rovněž zmínit povinnost člena voleného 
orgánu seznámit toho, kdo jej zvolil, se skutečnostmi 
souvisejícími s úpadkem. Tedy uchazeč o funkci 
ve voleném orgánu musí seznámit toho, kdo jej volí, 
se skutečností, že byl osvědčen úpadek jeho osoby 
(lhostejno jestli fyzické osoby či právnické), a to 
i pokud jde o úpadek osvědčený tři roky zpět. Pokud 
jde o člena voleného orgánu, je povinen rovněž 
informovat o osvědčení úpadku své osoby. Pokud 
nedojde ke splnění informační povinnosti stanovené 
výše, může se každý, kdo osvědčí právní zájem, do-
máhat, aby takového člena voleného orgánu odvolal 
z funkce soud. 

Oproti předchozí úpravě dochází k zákonnému 
základnímu vymezení obsahu povinnosti orgánu 
jednat s péčí řádného hospodáře – za takovou péči 
se považuje výkon funkce s nezbytnou loajalitou 
i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Při posouze-
ní, zda člen orgánu jednal s péčí řádného hospodá-
ře, se vždy přihlédne k péči, kterou by v obdobné 
situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba, 
byla-li by v postavení člena obdobného orgánu 
obchodní korporace. Kdo není této péče řádného 
hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí 
funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho 
pro sebe důsledky, jedná nedbale. Právě nedbalost 
má poté právní důsledky, co se týče povinnosti 
nahradit vzniklou škodu. Nenahradil-li člen vo-
leného orgánu právnické osobě škodu, kterou jí 

DOSUD VYŠLY TYTO DÍLY SERIÁLU 
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK

1. část  Nejpodstatnější změny v oblasti 
kupních smluv

2. část  Nájemní smlouvy a smlouvy o dílo

3. část  Právo stavby jako věc nemovitá 
a další instituty

4. část  Změny v ochraně spotřebitele

5. část  Změny v úpravě obchodních 
podmínek

6. část  Úprava obchodních korporací – 
základní informace
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člen orgánu nahradit tento získaný prospěch v pe-
nězích. K tomu může dojít například při uzavření 
zjevně nevýhodné smlouvy, na které bude člen 
orgánu přímo zainteresován. Pokud taková újma 
vznikla, lze ji vypořádat podle smlouvy uzavřené 
mezi orgánem a obchodní korporací, ovšem ta-
kovou smlouvu musí schválit nejvyšší orgán kor-
porace (valná hromada) alespoň dvoutřetinovou 
většinou. Pokud byla smlouva o vypořádání újmy 
uzavřena před vznikem újmy, nepřihlíží se k ní 
(§ 53, odst. 2 ZOK). V případě, že by došlo k uza-
vření smlouvy až po vzniku újmy, je třeba zřejmě 
postupovat v souladu s ust. § 2898 NOZ, tedy 
že se nelze platně vzdát práva na náhradu škody 
způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Výše 
uvedené je tedy nezbytné brát jako mantinely pro 
uzavírání smluv o vypořádání újmy. Navíc soud 
může usnesení nejvyššího orgánu o schválení 
takové smlouvy prohlásit za neplatné.

Ručení členů orgánu 
při úpadku korporace
Soud může na návrh insolvenčního správce nebo 
věřitele obchodní korporace rozhodnout, že člen 
nebo bývalý člen jejího statutárního orgánu ručí 
za splnění jejích povinností, pokud

a)  bylo rozhodnuto, že obchodní korporace je 
v úpadku, a zároveň

b)  člen nebo bývalý člen statutárního orgánu 
obchodní korporace věděli nebo měli a mohli 
vědět, že je obchodní korporace v hrozícím 
úpadku, a v rozporu s péčí řádného hospodáře 
neučinili za účelem jeho odvrácení vše potřebné 
a rozumně předpokladatelné.

Dané pravidlo se nevztahuje na člena nebo bývalého 
člena statutárního orgánu obchodní korporace, 
kteří byli do funkce prokazatelně ustaveni za účelem 
odvrácení úpadku nebo jiné nepříznivé hospodářské 
situace obchodní korporace a svou funkci vykonáva-
li s péčí řádného hospodáře. Tato pojistka je zjevně 
jedním z vyústění dlouhodobých problémů s účelově 
zadluženými korporacemi, kde jejich statutární 
orgán nejednal s péčí řádného hospodáře, společnost 
předlužil, následně jmenoval do funkce statutárního 
orgánu nastrčenou osobu a založil novou společnost, 
se kterou provedl to samé. 

Odstoupení z funkce statutárního 
orgánu
Dle ZOK může člen statutárního orgánu od-
stoupit z funkce pouze v době, která není pro 
obchodní korporaci nevhodná. Míru rozsahu 

pojmu „nevhodná doba“ ZOK dále neřeší a bude 
zřejmě na soudech, jaký rozsah danému pojmu 
určí. Zřejmě se bude jednat zejména o krizové 
situace, které by mohly obchodní korporaci 
závažněji poškodit. Pravidla pro ukončení funk-
ce reagují právě na problematické situace účelově 
zadlužených společností. Pokud společenská 
smlouva nebo smlouva o výkonu funkce nesta-
noví jinak, je třeba odstoupení doručit orgánu, 
který statutární orgán zvolil. Judikatura dovodi-
la, že orgán samotný nemá právní subjektivitu, 
a odstoupení se tudíž doručuje samotné spo-
lečnosti. Je otázkou, zda se judikatura v tomto 
směru v souvislosti s novým zákonem změní. 
Přesto lze pouze doporučit, aby byl tento způsob 
odstoupení v jednom z výše uvedených doku-
mentů stanoven. Funkce odstupujícího orgánu 
končí uplynutím jednoho měsíce od doručení 
odstoupení příslušnému orgánu. 

Konkrétní změny nejvíce užívaných forem podni-
kání, a to společnosti s ručením omezeným a ak-
ciové společnosti, představíme v dalších vydáních 
časopisu Komora.cz.  ■

MARKÉTA SCHORMOVÁ, HK ČR
SAMUEL KRÁL, HK ČR
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transakce. V opačném případě by obchodník porušil 
ustanovení zákona.
Pokud by se jednalo o vztah obchodník – spotřebitel, 
pak dle zákona na ochranu spotřebitele obchodník 
nesmí po spotřebiteli v souvislosti s použitým způso-
bem placení požadovat poplatek převyšující náklady, 
které prodávajícímu v souvislosti s tímto způsobem 
placení vznikají.
Dle výše uvedeného může tedy obchodník po zákaz-
níkovi požadovat poplatek, který nepřevýší náklady 
spojené s transakcí při použití platební karty, ale musí 
ho o tomto poplatku dopředu informovat.

TAŤÁNA VESELÁ, 
REGISTRAČNÍ MÍSTO BRANDÝS NAD LABEM

Je možné učinit podání na český obchodní 
rejstřík či do sbírky listin, které bude podepsáno 
zaručeným elektronickým podpisem, který byl 
vydán na Slovensku? 
Předně je nutno říci, že podání na příslušný český 
obchodní rejstřík je od 1. ledna 2014 nutné učinit jen 
v předepsané formě na předepsaném formuláři, jak 
stanovuje zákon o veřejných rejstřících právnických 
a fyzických osob.
Návrh na zápis lze podat jak v listinné, tak elektronické 
podobě. Obdobně to platí i pro dokládání listin o sku-
tečnostech uvedených v návrhu na zápis či listin zaklá-
daných do sbírky listin.
V případě elektronické podoby musí být podání 
na obchodní rejstřík (mimo sbírku listin) opatřeno 
elektronickým podpisem nebo při klasickém listinném 
podání úředně ověřeným podpisem. K podání lze 
využít také datovou schránku, kde elektronický podpis 
není, až na výjimky, nutný.
Při použití elektronického podpisu se musí jednat o tzv. 
zaručený elektronický podpis, který je založen na kvalifi -
kovaném certifi kátu vydaným akreditovaným poskytova-
telem certifi kačních služeb, a to i na Slovensku.

TOMÁŠ MACNAR, REGISTRAČNÍ MÍSTO PRAHA 9

Musíme podávat hlášení o nakládání 
s odpady? Jsme fi rma, jejímž předmětem 
činnosti je nákup a prodej.

Dle zákona o odpadech ten, komu vzniklo více než 
100 kilogramů nebezpečných odpadů, 100 tun ostat-
ních odpadů za rok nebo kdo produkuje či nakládá 
s odpady stanovenými prováděcím právním předpisem 
bez ohledu na množství těchto odpadů, musí podávat 
příslušné hlášení. Automatická povinnost hlášení (bez 
ohledu na objem vyprodukovaných odpadů) platí vždy 
také pro tzv. oprávněné osoby.
Hlášení se zpracovává podle přílohy č. 20 k vyhlášce 
č. 383/2001 Sb. a podává se na obec s rozšířenou pů-
sobností podle místa provozovny původce odpadů. 
Pro podání příslušného hlášení se používá systém 
na www.ispop.cz a povinnost musí být splněna vždy 
nejpozději do 15. 2. následujícího roku.
V případě, že by toto hlášení nebylo podáno, může být 
dotyčnému uložena pokuta až do výše 1 milionu korun.

TOMÁŠ MACNAR, REGISTRAČNÍ MÍSTO PRAHA 9

Je v pořádku, že při tankování pohonných hmot 
do služebního vozidla a platbě prostřednictvím 
platební karty mi chtěla obsluha čerpací stanice 
přičíst ještě 1,5 % k ceně? Má na to právo?
Na základě smluvního vztahu mezi bankou a obchod-
níkem je obchodníkovi vždy při použití platební karty 
zákazníkem odečten poplatek z celkově placené částky, 
a to v řádu cca 0,5–3 %.
I když je to méně časté, tak někteří obchodníci tento 
poplatek svým zákazníkům přeúčtovávají přímo nebo 
jej mají plošně zahrnutý do ceny zboží. Na uhrazení 
tohoto transakčního poplatku mají obchodníci právo. 
Dle zákona o platebním styku poskytovatel služby 
(např. banka) nesmí příjemci (obchodníkovi) bránit 
v tom, aby požadoval od plátce (zákazníka) úplatu 
za přijetí platebního prostředku nebo mu za jeho přijetí 
nabízel slevu.
Jestliže obchodník za použití platebního prostřed-
ku požaduje úplatu nebo nabízí slevu, musí o tom 
ale informovat zákazníka před zahájením platební 

Komora radí PODNIKATELŮM

OBRAŤTE SE S DOTAZY 
NA KONTAKTNÍ MÍSTA HK ČR

Téměř 100 kontaktních 
míst Hospodářské komory 
rozmístěných po celé republice 
zodpovědělo od roku 2004 
do současnosti více než 65 tisíc 
podnikatelských dotazů. Rychle 
a bezplatně. Zeptejte se i vy.

KONTAKTY A DALŠÍ INFORMACE 
NAJDETE NA 

WWW.KOMORA.CZ 
PO KLIKNUTÍ NA LIŠTU 
„POMÁHÁME VAŠEMU 

PODNIKÁNÍ“.
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5 OTÁZEK PRO

Vladimíra Jareše

Jaké jsou dnes podle vás hlavní trendy 
v oblasti podnikového IT?
V prvé řadě je to fenomén cloudu, který 

dnes otevírá i menším podnikům cestu k bezpeč-
nému provozování komplexních systémů, a to 
s výraznými úsporami nákladů. Druhým výraz-
ným trendem je rozšiřování aplikací pro mobilní 
zařízení, které přináší zcela nový pohled na mož-
nosti nasazení IT do podnikových procesů. 

Jak na tyto trendy reagujete?
TurboConsult poskytuje svým zákazníkům 
cloudová řešení již více než dva roky a naplňuje 
tak svou strategickou vizi působit jako průkop-
ník cloudu pro fi nanční instituce. Současně 
s tím rozšiřujeme spektrum služeb nabízených 

k našemu soft waru a umožňujeme tak našim 
zákazníkům předávat k nám stále větší objem 
provozních a servisních činností, jejichž zajištění 
vlastními kapacitami již tito zákazníci nepova-
žují za efektivní. Důvěra zákazníků nás zavazuje 
a motivuje, abychom dál zvyšovali rozsah a úroveň 
nabízených služeb.

Vaše fi rma působí na trhu bezmála 25 let. 
Co je podle vás receptem pro úspěch a tržní 
růst?
Základem úspěchu je kvalitní produkt a seriózní 
a přímé jednání – jak směrem k zákazníkům, tak 
k vlastním zaměstnancům. Neméně důležitými 
aspekty jsou jasně daný cíl a důvěra ve své schop-
nosti spojená s nezbytnou mírou pokory.

Na jaké zákazníky se zaměřujete?
V zásadě jsme schopni nabídnout vyhovující a ce-
nově dostupné řešení pro jakoukoliv organizaci 
působící ve fi nančním segmentu, speciálně se pak 
zaměřujeme na banky, stavební spořitelny, druž-
stevní záložny a nebankovní úvěrové společnosti. 

Chystáte pro nejbližší období nějaké 
novinky?
Ano, připravujeme jedno velmi zajímavé ře-
šení, které využije nejnovější trendy k lepšímu 
zpřístupnění IT služeb nevidomým lidem. 
Zatím bych ale nechtěl prozrazovat více.  ■

ING. VLADIMÍR JAREŠ (56) 

je majitelem a jednatelem společnosti 
TurboConsult, s. r. o., která se již 
bezmála 25 let věnuje vývoji bankovních 
informačních systémů a patří v tomto 

ohledu k domácí špičce. 
Své projekty realizuje 
TurboConsult v ČR, 
ale také na Slovensku, 
v Chorvatsku či 
v Rakousku.

oh

Foto: archiv
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PROFESNÍ KOMORA POŽÁRNÍ OCHRANY

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ŠUMPERK

vzdělávají své zaměstnance. Dále jsme zabezpečili re-
kvalifi kační kurzy: základní kurz řidiče manipulačního 
vozíku, základy podnikání, kontrolor kvality, základní 
svářečský kurz, normovač, všeobecná účetní a PC kurz. 
V rámci projektu BusinessPoint byla s podporou 
Olomouckého kraje vytvořena informační, konzul-
tační a poradenská síť fungující prostřednictvím sítě 
hospodářských komor v kraji. Projekt volně navazuje 
na projekt Informační místa pro podnikatele. OHKŠ je 
tak kontaktním místem, kde mohou zájemci bezplatně 
získat informace potřebné pro své podnikání. Infor-
mace jsou poskytovány v případě jednodušších dotazů 
přímo, v případě složitějších dotazů bude odpověď 
zpracována odborníky v dané oblasti a zaslána písem-
ně. V rámci tohoto projektu se například také podařilo 
zabezpečit seminář pro začínající podnikatele, seminář 
o daňových a účetních novinkách a seminář k novému 
občanskému zákoníku. V roce 2013 se na kontaktní 
místo projektu – OHKŠ – obrátilo celkem 72 osob 
s dotazy ohledně podnikání.
Navázali jsme také spolupráci s úřady práce na území 
regionu – OHKŠ je členem poradního sboru úřadu 
práce v Šumperku a spolupracujeme s místními akční-
mi skupinami Horní Pomoraví a Šumperský venkov.  ■

S JAKÝMI PROBLÉMY SE NEJVÍCE POTÝKAJÍ 
PODNIKATELÉ VE VAŠEM REGIONU?
Mezi hlavní problémy patří bezpochyby nedostatek 
kvalifi kovaných pracovníků v technických profesích, 
nezájmem investorů o náš region, jeho špatná dopravní 
dostupnost. Dále to je určitě nedostatečná dostupnost 
fi nančních zdrojů pro rozvoj podnikání a nedostateč-
ná podpora podnikání z fondů EU. Samozřejmě také 
vysoká míra nezaměstnanosti.

JAKÁ NAVRHUJETE ŘEŠENÍ ZMÍNĚNÝCH PROBLÉMŮ?
Především zlepšit dopravní dostupnost regionu a snížit 
administrativní náročnost při vyřizování dotací z fon-
dů EU. Za účelem snížení nezaměstnanosti regionu 
potom podporovat podnikatele při tvorbě nových 
pracovních míst a zaměřit se na podporu učňovského 
školství v požadovaných technických oborech.

CO SE VAŠÍ KOMOŘE V POSLEDNÍ DOBĚ PODAŘILO? 
Podařilo se nám úspěšně realizovat tři projekty z Operač-
ního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, konkrétně 
projekty Rozvoj kompetencí pro uplatnění na trhu práce 
zaměstnanců členských fi rem OHKŠ, Genderové audity 
ve členských fi rmách OHKŠ a projekt Členové OHKŠ 

hlavním tématem byla požární ochrana objektů pro 
bydlení, tunelů, podzemních garáží, administrativních 
budov, obchodních center a kulturních prostor. Dalším 
významným krokem bylo nedávné přijetí etického 
kodexu, který upravuje obecné chování všech členů 
PKPO. V neposlední řadě je důležité zmínit také aktiv-
ní účast na seminářích a účast členů PKPO v normali-
začních komisích.

CO NOVÉHO PŘIPRAVUJETE?
Hlavním cílem je zvyšování přínosu PKPO pro naše 
členy. Proto v současnosti pracujeme na komplexní 
revizi otázek a učebních materiálů pro certifi kace 
odborné kvalifi kace, aby odpovídaly nejnovějšímu 
vývoji a trendům v oboru. A je toho ještě mnohem 
více, co Profesní komora požární ochrany do bu-
doucna připravuje, aby podpořila vytvoření zdravého 
konkurenčního prostředí na komerčním trhu a při-
spěla k trvalému růstu kvality požární ochrany nejen 
v České republice. ■  

S JAKÝMI PROBLÉMY SE NEJVÍCE POTÝKAJÍ 
PODNIKATELÉ VE VAŠEM OBORU? 
Častým problémem je nedostatečná odbornost fyzic-
kých i právnických osob, které v této oblasti podnikají. 
Proto Profesní komora požární ochrany (PKPO) zajiš-
ťuje zájemcům z řad svých členů i odborné veřejnosti 
možnost certifi kace odborné kvalifi kace v oboru po-
žární ochrany, a to v souladu s vyhláškou 246/2001 Sb. 
Certifi kace je určena pracovníkům v oblasti instalace, 
provozu, kontroly, údržby a oprav věcných prostředků 
požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení. 
Obecným problémem je také nízká informovanost 
veřejnosti, proto je PKPO aktivní ve vzdělávací a publi-
kační činnosti a pořádá školení, semináře a konference, 
aby tak podpořila všeobecné povědomí o významu 
požární ochrany. 

CO SE VAŠÍ KOMOŘE V POSLEDNÍ DOBĚ PODAŘILO? 
V uplynulém roce se PKPO uspořádala již 6. me-
zinárodní konferenci s názvem: „Jak vrátit vážnost 
požární ochraně – náš každodenní kontakt s PBZ“, kdy 

Vizitky komor a společenstev

FRANTIŠEK KREGL

KOLČAVKA 5  
190 00 PRAHA 9
TEL: +420 725 179 791
E-MAIL: 
KANCELAR@KOMORA-PO.CZ
WWW.KOMORA-PO.CZ

Logo: archiv

ING. PETR HRBEK

HLAVNÍ TŘÍDA 8
787 01 ŠUMPERK
TEL: +420 583 280 071
E-MAIL: OHK@OHK-SUMPERK.CZ
WWW.OHK-SUMPERK.CZ
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NAJDI VZ
VYHLEDÁVACÍ PORTÁL 
VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

NAJDI VZ

Hospodářská komora České republiky 
ve spolupráci 
se společností Dasonele a.s. 
pro Vás připravili společný projekt 
„Najdi VZ 
– Vyhledávací portál veřejných zakázek“

VYHLEDÁVACÍ
PORTÁL 
VEŘEJNÝCH
ZAKÁZEK

OBJEDNEJTE si rozšířené vyhledávání a monitoring od 130 Kč/měsíčně

www.komora.najdivz.cz 

Co získáte:
snadný přístup k aktuálním informacím z oblasti veřejných zakázek 
(včetně zakázek malého rozsahu a ostatních zakázek) vyhlášených
v České republice

všechny informace o veřejných zakázkách na jednom místě

pravidelný monitoring dle Vámi stanovených parametrů 
do Vašeho e-mailu

Jaké jsou výhody:
zakázky jsou pro Vás fi ltrovány na základě Vámi zadaných kritérií

systém je přístupný 24 hodin denně, 7dní v týdnu

nabídka zakázek je aktualizována každý pracovní den

nejnižší cena na trhu

sleva pro členy Hospodářské komory České republiky

jednoduchá, bezplatná a nezávazná registrace
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V čem spočívá přínos NSK pro vaši školu 
a její žáky?
NSK zejména využíváme k získání pedago-

gických pracovníků na úseku praktického vyučová-
ní. Zákon o pedagogických pracovnících mi ukládá 
najít pro odborný výcvik každého oboru takového 
pracovníka, který získal ve stejném (či obdobném) 
oboru výuční list nebo maturitní vysvědčení. Často 
se setkávám se situací, kdy pracovník bez problé-
mů zvládá potřebné činnosti, ale výuční list má 
v oboru odlišného charakteru. Právě v této chvíli 
mu nabízím možnost získání osvědčení, které mu 
ve velmi krátkém čase umožní kvalifi kační předpo-
klady splnit. Nevýhodou pro uchazeče je ale samo-
zřejmě platba za zkoušku dané profesní kvalifi kace, 
proto s výhodou využíváme spolupráci s úřadem 
práce. NSK nám pomáhá i v případě dlouhodoběj-
šího personálního plánování. 

Můžete vysvětlit, jak vám NSK pomáhá právě 
ve zmíněném personálním plánování?
Pokud dlouhodoběji klesá zájem o některý z námi 
nabízených oborů, oznámíme v dostatečném časo-

vém předstihu příslušným pracovníkům, že v násle-
dujícím roce či dvou předpokládáme snížení počtu 
pedagogů tohoto zaměření. Tito pak mají dostatek 
času na získání kvalifi kace v jiném oboru, o který 
zájem naopak narůstá. Vzhledem k tomu, že získání 
potřebné kvalifi kace si pracovníci zajišťují sami, 
nemůžeme jim samozřejmě diktovat způsob, kterým 
se k ní dostanou. Ověření znalostí dle Hodnoticího 
standardu PK daného oboru je však jednou z cest, 
která se u příbuzných oborů přímo nabízí.

Tím ovšem vaše spolupráce s NSK jistě 
nekončí…
Kromě řešení personálních otázek pro nás, jako 
vzdělávací instituci, přináší NSK možnosti v podobě 
rozšíření doplňkové činnosti. Pořádání přípravných 
kurzů a organizace zkoušek profesních kvalifi ka-
cí realizujeme v mnoha oborech pro samoplátce 
i klienty Úřadu práce. Shrnutí je to sice stručné, ale 
výhoda obrovská. Vzdělávání dospělých nám kromě 
fi nančních prostředků nutných pro rozvoj organiza-
ce přináší i možnost udržení odborných pracovníků, 
které bychom jinak (při stávajícím propadu demo-

grafi cké křivky) byli nuceni propustit. Při navýšení 
počtu žáků v budoucích letech bychom již nemuseli 
najít pracovníka kvalifi kovaného po odborné i pe-
dagogické stránce, nebo bychom museli do rozvoje 
jeho odbornosti opět investovat.

Můžete uvést nějaký příklad spolupráce 
s úřadem práce?
V době, kdy jsme hledali učitele odborného výcvi-
ku pro obor montér suchých staveb, jsme si na úřa-
du práce všimli pana Petra, který dříve pracoval 
jako truhlář, ale naše podmínky nesplňoval. Proto-
že jeho zájem o místo byl vážný a jeho zkušenosti 
cenné, ve spolupráci se spádovým úřadem práce 
jsme mu poradili, jakou cestou může získat poža-
dované vzdělání. A protože pan Petr s tímto po-
stupem souhlasil, vydala mu naše škola potvrzení 
o tom, že jej po úspěšném získání odborné kvali-
fi kace zaměstnáme. Na základě této dohody pan 
Petr nastoupil do rekvalifi kačního kurzu a díky 
projektu NSK získal zaměstnání.  ■

PETRA SOUKUPOVÁ, HK ČR

Národní soustava kvalifi kací
pomáhá školám získávat odborné pracovníky
Střední škola polytechnická v Brně je další institucí, která využívá Národní soustavu kvalifi kací (NSK). Nedílnou 
součástí výuky na této škole je praktické vyučování, které probíhá na odloučených pracovištích v Brně a okolí. 
Vyučují se tu obory zedník, truhlář, montér suchých staveb, instalatér, sklenář, malíř a další. O tom, jak škole 
projekt NSK konkrétně pomáhá, jsme hovořili se zástupcem ředitele pro praktické vyučování Ing. Petrem Veselým.
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HLS Security Agency, s. r. o.
Firma zajišťuje komplexní služby v oblasti ochrany 
osob a majetku pro banky, obchodní a průmyslové 
organizace, úřady, kulturní a společenské 
organizace, podnikatele i soukromé osoby.

Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s.
Společnost se podílí zejména na zajištění sjízdnosti 
v zimním období, na údržbě a opravách vozovek, 
dopravním značení či na údržbě silniční zeleně.

MOSER, a. s.
Tvůrce originálních nápojových souborů 
a uměleckých děl z křišťálového skla, kterými 
udává směr v oblasti užitného umění.

Imperial Karlovy Vary, a. s.
Hotel Imperial nabízí svým hostům vysoký 
standard ubytovacích, lázeňských a dalších 
služeb.

ŠKODA TRANSPORTATION, a. s.
Přední evropský výrobce vozidel pro městskou 
a železniční dopravu.

Gerresheimer Horsovsky Tyn, spol. s r. o.
Přední globální partner farmaceutického 
a zdravotního průmyslu.

CATANIA GROUP, s. r. o.
Vzdělávací a poradenská společnost. Poskytuje 
specializované portfolio produktů a služeb pro 
zákazníky z oblasti veřejné správy a podniků.

STROJÍRNY POLDI, a. s.
Výrobce klikových hřídelí, které dodávají pro 
traktory a zemědělskou techniku, stavební stroje, 
nákladní automobily, čerpadla a kompresory.

VIZA AUTO CZ, s. r. o.
Společnost VIZA vyvinula a vyrábí mechanicky 
náročné sestavy zadních sedaček pro 
automobilový průmysl

Safe point, s. r. o.
Společnost poskytuje veškeré služby ochrany 
majetku a osob a komplexní technické služby 
spojené se správou nemovitostí pro řadu stálých 
klientů po celém území ČR.

Thun 1794, a. s.
Největší český výrobce porcelánu.

apt Products, s. r. o.
Firma se zabývá zpracováváním hliníkových profi lů 
a plechů pro automobilový a elektrotechnický 
průmysl, vyrábí chladiče pro elektrotechniku, 
hliníkové klece elektromotorů, střešní systémy 
osobních automobilů a karosářské díly a dveře 
autobusů.

CHODOS CHODOV, s. r. o.
Strojírenská společnost.

ELEKTROMETALL, s. r. o., 
a Elektromodul, s. r. o.
Společnost se zabývá výrobou a vývojem 
komponentů a kabelových svazků pro významné 
světové výrobce osobních a nákladních automobilů.

ZIEGLER Automobiltechnik, spol. s r. o.
Výroba svazků kabelů a bezpečnostních prvků.

REKON, spol. s r. o., divize STROJTEX
Strojtex Dvůr Králové nad Labem patří mezi podniky 
s moderním strojním vybavením a s vysoce kvalitní 
ruční výrobou.

Potápěčská stanice, v. o. s.
Profesionální potápěčské práce především v oblasti 
povodí Ohře.

Léčebné lázně Mariánské Lázně, a. s.
Léčebné lázně Mariánské Lázně, a. s., jsou třetí 
největší společností poskytující lázeňskou péči 
a hotelové služby v České republice.

SAXANA GROUP, k. s.
Jeden z předních poskytovatelů úklidových služeb 
v Západočeském a Středočeském kraji, specializuje 
se na úklid průmyslových, skladovacích, výrobních 
a administrativních prostor.

GRAFIA, s. r. o.
Hlavním oborem činnosti fi rmy je mimoškolní 
vzdělávání, vzdělávání dospělých, rekvalifi kace, 
reklamní a propagační služby, překlady 
a vydavatelství.

WITTE Nejdek, spol. s r. o.
Výrobce zamykacích systémů pro automobilový 
průmysl. Nabízí techniku pro moduly zadních 
dveří, uzávěry ke sklápěcím střechám, 
multifunkční lišty, ochranné hrany dveří a aktivní 
bezpečnostní systémy opěradel.

ept connector, s. r. o.
Zabývá se výrobou a prodejem elektronických 
a elektrotechnických součástek.

BALNEX 1, a. s.
Nabízí ubytování v lázeňském hotelu.

NELAN, spol. s r. o.
Česká společnost, která se zabývá vývojem, 
výrobou a dodávkou plastových, hliníkových 
a dřevěných stavebních výplní podle požadavku 
klienta.

GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, 
akciová společnost 
Hotel poskytuje komfortní ubytování 
a gastronomické zážitky v několika restaurantech 
a barech.

Playmobil CZ, spol. s r. o.
Výroba a kompletace hraček.

Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad 
Teplou
Významný český výrobce elektrotechnického 
spojovacího materiálu s dlouholetou tradicí.

Další dvě společnosti si odnesly certifi kát získaný 
v rámci jednání Sektorové rady pro dopravu:

 ■ České dráhy, a. s.
 ■ Správa železniční dopravní cesty, státní 

organizace

PETRA SOUKUPOVÁ, HK ČR

Oceněné fi rmy reprezentují široké oborové spektrum zaměstnavatelů v České republice: 
lázeňství a cestovní ruch, výrobu porcelánu a křišťálového skla, ochranu osob a objektů, plastikářský průmysl, automobilový průmysl i strojírenství.

Čestným certifi kátem Národní soustavy kvalifi kací (NSK) bylo v Karlových Varech oceněno celkem 28 společností 
z Karlovarského a Plzeňského kraje. Certifi káty jejich zástupci převzali z rukou představitelů Svazu průmyslu ČR, 
Hospodářské komory ČR a společnosti TREXIMA, spol. s r. o. 

Slavnostní ocenění fi rem v Karlovarském a Plzeňském kraji
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podnikání evropské programy

Cílem semináře bylo seznámit podnikatele 
s novými možnostmi získávání prostředků 
v rámci jednotlivých operačních programů 

a také zhodnotit přínos deseti let členství v EU 
z pohledu české podnikatelské veřejnosti. Podnika-
telský sektor byl zastoupen téměř 80 představiteli 
českých fi rem z nejrůznějších oborů.

„Je jen na nás, evropských zemích, jak bude Evrop-
ská unie vypadat, zda bude přeregulovaným, ne-
konkurenčním prostorem nebo úspěšným globálním 
hráčem, který navíc bude pro své členské státy ga-
rantem zachování suverenity a bezpečnosti,“ zaháji-
la seminář Helena Langšádlová, místopředsedky-
ně Výboru pro evropské záležitosti. Na poslankyni 
navázal Petr Kužel: „HK ČR bedlivě sleduje vývoj 
v EU tak, aby prostřednictvím svého bruselského 
zastoupení v pravý čas přiložila ruku k podpoře čes-
kého podnikání, a to s ohledem na skutečnost, že až 

70 % legislativy ČR je připravováno právě v EU. 
Směrnice o opožděných platbách či placení DPH ze 
zaplacených faktur, jež HK ČR iniciovala, jsou toho 
konkrétním důkazem.“

HK ČR je proti zbytečné administrativě
Účastníci se v diskuzi věnovali také nastavení 
priorit čerpání prostředků na nové programové 
období let 2014–2020. „Hospodářská komora se 
v maximální možné míře bude zasazovat o podporu 
technického vzdělávání a aktivit s tím spojených 
a zároveň hodlá i nadále v operačních programech 
určených pro české podnikatele usilovat o co nejefek-
tivnější nastavení priorit, na základě kterých budou 
moci podnikatelé čerpat fi nanční dotace. Zároveň 
se zasazujeme o to, aby tento systém byl vstřícnější 
a méně zasažen administrativní zátěží spjatou s pří-
pravou a realizací projektů,“ řekl Marek Kupsa, 
tajemník HK ČR.

Semináře se rovněž zúčastnili také zástupci Minis-
terstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR a nechyběl ani vedoucí Zastou-
pení Evropské komise v ČR Jan Michal. 
„Dnes již nikdo nepochybuje, že zapojení do jed-
notného trhu EU výrazně přispělo k růstu vysoce 
otevřené české ekonomiky. Zlepšování jednotného 
trhu je však během na dlouhou trať, neboť musíme 
reagovat na nové trendy hospodářského vývoje, 
jako jsou například globalizace, digitalizace nebo 
klimatické změny. Musíme také usilovat o využití 
plného potenciálu jednotného trhu – ať už v oblas-
ti služeb, digitální ekonomiky, nebo síťových odvět-
ví, neboť to může posílit růst a urychlit pokrizové 
zotavení evropské i české ekonomiky,“ komentoval 
Jan Michal ekonomickou situaci v EU.  ■

LENKA VODNÁ, tisková mluvčí HK ČR

10 let členství v EU 
aneb poučme se pro nové programovací období

1 –  Účastníci semináře se v diskuzi věnovali také nastavení priorit čerpání prostředků na nové 
programové období let 2014–2020.

2 –  Místopředsedkyně Výboru pro evropské záležitosti Helena Langšádlová se zástupci HK ČR Petrem 
Kuželem a Markem Kupsou na semináři

3 –  Vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR Jan Michal s Helenou Langšádlovou

1

2

3

Hospodářská komora 24. dubna 2014 uspořádala pod záštitou poslankyně a místopředsedkyně Výboru 
pro evropské záležitosti Heleny Langšádlové seminář v Poslanecké sněmovně. Toto setkání věnované 10. výročí 
vstupu České republiky do Evropské unie bylo jedinečnou příležitostí pro diskuzi zástupců byznysu s klíčovými 
aktéry pro programovací období 2014–2020. 

Foto: PSP ČR
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podnikání kvalifi kace

Hospodářská komora České republiky 
ve spolupráci s odborným garantem 
– Českou poštou, s. p. – rozšířila své 

portfolio zkoušek profesních kvalifi kací. 
Nově do něj přibylo oprávnění zkoušet 
profesní kvalifi kace zaměřené na oblast 
poštovních služeb.

Pro tuto oblast zkoušek bude HK ČR 
ve spolupráci s Českou poštou ověřovat 
následující profesní kvalifi kace:

 ■ Pracovník poštovní přepážky univerzální 
 ■ Pracovník poštovní přepážky 
 ■ Poštovní doručovatel 
 ■ Pracovník poštovní přepravy I
 ■ Pracovník vnitřní poštovní služby II

Schválená zkušební a kontaktní místa může 
HK ČR zájemcům nabídnout v Praze, Čes-
kých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, 
Pardubicích, Brně, Ostravě a Olomouci.
Odborná spolupráce s Českou poštou 
přináší především profesionální přístup 
k vysoké kvalitě ověřování znalostí a doved-
ností uchazečů a nominaci autorizovaných 
zástupců z řad odborníků v dané problema-

Hospodářská komora aktivně 
podporuje spolupráci 
s jednotlivými odborný-

mi garanty při realizaci zkoušek 
profesních kvalifi kací. Jedním 
z významných partnerů je také 
Cech suché výstavby ČR, o. s., se 
kterým připravila letošní jarní ter-
míny zkoušek profesní kvalifi kace 
„Montér suchých staveb“.

Během května 2014 proběhl 
letošní první termín těchto 
zkoušek, které jsou pod patronací HK ČR 
organizovány každý rok. Nominovaný 
odborný garant, autorizovaný zástupce 
pro tuto profesní kvalifi kaci Ing. Lenka 
Karabinová ověřovala znalosti a dovednos-
ti uchazečů během této náročné zkoušky 
na schváleném zkušebním místě v Praze 4. 
Její profesionální přístup, odborné znalosti 
v dané problematice a letitá praxe doklá-
dají vysokou kvalitu ověřování znalostí 
a dovedností uchazečů.

tice s letitou praxí. Více informací o těchto 
nových zkouškách profesní kvalifi kace, 
o stávajícím portfoliu služeb HK ČR v této 
oblasti a dále rovněž i přihláškové formulá-
ře naleznete přímo na webových stránkách 
Komory www.komora.cz, v sekci vzdě-
lávání. Podrobnější informace k obsahu 
konkrétní zkoušky je možné získat na 
www.narodni-kvalifi kace.cz ve skupině 
doprava a spoje. K dispozici je rovněž kon-
taktní e-mail zkousky@komora.cz.  ■

Více informací o termínech těchto a řady 
dalších zkoušek pod patronací HK ČR 
včetně přihláškových formulářů získáte 
přímo na našich webových stránkách 
www.komora.cz v sekci věnované 
vzdělávání. 
V případě zájmu nás můžete kontaktovat 
také prostřednictvím e-mailu 
zkousky@komora.cz.  ■

Komora rozšiřuje portfolio kvalifi kačních zkoušek o poštovní služby

HK ČR připravila termíny zkoušek pro montéry suchých staveb

CECH SUCHÉ VÝSTAVBY ČR, o. s.

Cech suché výstavby České republiky, o. s., který byl 
založen v roce 1996 jako Cech sádrokartonářů ČR 
a v roce 2010 rozšířen na Cech suché výstavby ČR, je 
profesní sdružení výrobců, prodejců a montážních fi rem 
pro systémy a konstrukce suché výstavby. Členskou 
základnu tvoří sedm výrobců, 106 montážních fi rem, pět 
prodejců, čtyři výrobci komponentů pro suché výstavby 
a 14 středních odborných škol – celkem tedy 136 členů. 
Cech je členem Profesní komory požární ochrany, 
HK ČR a Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR. 

Hlavním úkolem Cechu je dbát na stavovskou čest čistoty 
řemesla, dodržování technologických postupů montáží 
suché výstavby, dodržování zásad protipožární ochrany, 
akustických a tepelně izolačních vlastností konstrukcí 
a dalších opatření, která směřují k výrobě stavebních 
konstrukcí odpovídajících všem požadavkům. 

Více informací o Cechu lze získat 

také na www.cechsv.cz. 

ČESKÁ POŠTA, s. p.

Česká pošta, s. p., je státní podnik, jehož zakladatelem je 
Ministerstvo vnitra České republiky. Její činnost je vázána 
právními předpisy České republiky, ale také akty Světové 
poštovní unie. 

Česká pošta disponuje více než 3 200 pobočkami 
po celé České republice. A zároveň je jedním z největších 
zaměstnavatelů v zemi, kdy počet jejích zaměstnanců 
přesahuje 31 500. Posláním České pošty je být 
důvěryhodným poskytovatelem kvalitních služeb v oblasti 
zprostředkování informací, plateb a zboží, tradiční fyzickou 
i elektronickou formou.

Česká pošta refl ektuje také současný poštovní trh 
a přizpůsobuje mu zaměření svých podnikatelských 
aktivit. Tyto změny přinášejí nové výzvy v oblastech 
produktového marketingu, IT technologií, logistiky, 
projektového řízení, peněžních služeb apod. Tím se otevírá 
velká příležitost pro odborníky, ale i studenty a absolventy 
vysokých a středních „poštovních“ škol.
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Předplatitel bere na vědomí, že předplatné se automaticky prodlužuje na další období v délce jednoho roku, pokud předplatitel svým písemným oznámením adresovaným  

společnosti Mladá fronta a. s. nesdělí, že trvá na jeho ukončení. Svojí objednávkou dává předplatitel souhlas se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů (dále jen údaje)  

do databáze společnosti Mladá fronta a. s., se sídlem Mezi Vodami 1952/9, Praha 4, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro účely nabízení výrobků a služeb a pro účely 

zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických a tištěných prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to na dobu neurčitou, 

tj. do odvolání souhlasu. Předplatitel rovněž uděluje souhlas k tomu, aby poskytnuté osobní údaje byly zpracovány i prostřednictvím třetích osob pověřených správcem. Bere na 

vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může 

bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování  nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci 

atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na správce obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací  

a všeobecné dodací podmínky naleznete na www.mf.cz

Předplaťte si  
bezpečně e-mailem
Na e-mailovou schránku 

mladafronta@predplatne.cz, 
uveďte své jméno  

a doručovací adresu.

Do předmětu napište kód  

EU 2014.

Předplatit si můžete také  

on-line na našich stránkách  

http://www.mf.cz/produkty/euro/

Volejte zdarma 
800 248 248
Jednoduše zavolejte 

své osobní údaje 

a uveďte kód EU 2014.

Pošlete SMS 
na číslo 900 09 06
ve tvaru MF EURO jmeno,  
prijmeni, adresa předplatitele. 

Cena SMS je 6 Kč včetně DPH.  
Službu provozuje goNET s. r. o.

Technicky zajišťuje  
MobilBonus s. r. o.

Help line 777 717 535,  
po–pá 9.00–17.00.

Předplaťte si svůj oblíbený časopis ještě dnes!

za 1390 Kč

Roční  
předplatné
týdeníku
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podnikání pojištění

Na dosaženém zisku v roce závisí, kolik OSVČ odvá-
dí na pravidelných měsíčních zálohách po ode-
vzdání „Přehledu o příjmech a výdajích“, u hlavní 

činnosti však musí být vždy zaplacena záloha alespoň 
v minimální výši. Pro rok 2014 činí minimální záloha 
na zdravotním pojištění 1 752 Kč. Jak se minimální zálo-
ha měnila v uplynulých letech, ukazuje tabulka.

Záloha musí být vždy zaplacena do 8. dne následujícího 
měsíce, např. za květen tedy do 8. června. Minimální 
měsíční zálohu platí i OSVČ, které začnou vykonávat 
samostatnou výdělečnou činnost během roku 2014. Za-
tímco sociální pojištění je omezeno maximálním vymě-
řovacím základem a z hrubého zisku nad 1 245 216 Kč 
za rok 2014 již OSVČ sociální pojištění neplatí, u zdra-
votního pojištění není zaveden žádný strop a zdravotní 
pojištění se platí z každého příjmu. 

OSVČ na hlavní činnost platí během roku 2014 zálohy 
na zdravotním pojištění. Dle hospodářského výsledku 
za celý rok 2014 se následně vypočítá zdravotní pojiště-
ní za celý rok, od kterého se odečtou zaplacené zálohy 
během roku a vznikne nedoplatek nebo přeplatek. 
Nedoplatek je potřeba uhradit do 8 dní od odevzdání 
„Přehledu o příjmech a výdajích“. Zdravotní pojištění 
se vypočítává z vyměřovacího základu, kterým je polo-
vina daňového základu. Jestliže je skutečný vyměřovací 
základ nižší než minimální vyměřovací základ, potom 
se zdravotní pojištění za celý rok 2014 vypočítá z mini-

málního vyměřovacího základu, který činí 155 652 Kč. 
Minimálně musí tedy všechny OSVČ na hlavní činnost 
zaplatit za celý rok 2014 na zdravotním pojištění 
21 014 Kč (155 652 Kč x 13,5 %). 

Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob je možné 
snížit daňový základ o nezdanitelné položky, o slevy 
na dani a daňové zvýhodnění na děti. Při výpočtu 
zdravotního pojištění nelze vyměřovací základ snížit 

jako v případě daně z příjmu fyzických osob, proto 
některé OSVČ zaplatí více na zdravotním pojištění než 
na dani z příjmu fyzických osob. 

Vysvětlit si to můžeme na praktickém příkladu. 
OSVČ pan Zelený dosáhne za rok 2014 hrubého zisku 
420 500 Kč a vede daňovou evidenci. Pan Zelený má 
manželku na rodičovské dovolené s dvouletou dcerou. 
Na dani z příjmu fyzických osob nezaplatí nic, protože 
při výpočtu uplatní slevu na poplatníka (24 840 Kč), 
slevu na manželku (24 840 Kč) a daňové zvýhodnění 
na dítě (13 404 Kč). Daň z příjmu je 0 Kč (420 500 Kč 
x 15 % – 24 840 Kč – 24 840 Kč – 13 404 Kč). Na zdra-
votním pojištění zaplatí pan Zelený za celý rok 2014 
částku 28 384 Kč (420 500 Kč x 50 % x 13,5 %). 

Zaměstnanci, kteří si přivydělávají, 
zálohy neplatí
Každoročně stoupá počet zaměstnanců, kteří si samo-
statnou výdělečnou činností pouze přivydělávají. Jejich 
samostatná výdělečná činnost je považována za vedlejší 
výdělečnou činnost (hlavní činností je zaměstnání). 
OSVČ na vedlejší výdělečnou činnost nemusí při placení 
zdravotního pojištění dodržet minimální vyměřovací 
základ a zdravotní pojištění doplatí dle skutečného zisku. 
Zaměstnanci, kteří si samostatnou výdělečnou činností 
pouze přivydělávají, nemusí během roku platit zálohy 
na zdravotním pojištění a zdravotní pojištění doplatí jed-
norázově při odevzdání „Přehledu o příjmech a výdajích“. 

Důchodci, studenti nebo ženy na rodičovské dovolené, 
jež vykonávají samostatnou výdělečnou činnost, která je 
v jejich případě rovněž považována za vedlejší, neplatí 
zálohy pouze v prvním roce výkonu samostatné výdě-
lečné činnosti. V následujících letech zálohy již platí, ale 
dle skutečně dosaženého zisku, mohou být tedy nižší, než 
činí minimální záloha při hlavní činnosti.   ■

PETR GOLA

a zdravotní pojištění 
v roce 2014

Zdravotní pojištění je pro všechny osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) povinnou daní. V některých případech 
odvádí OSVČ na zdravotním pojištění více než na dani z příjmu fyzických osob. Při hlavní činnosti je nutné platit vždy 
alespoň minimální měsíční zálohy. Jak je to s placením zdravotního pojištění u OSVČ v letošním roce? 

PRÁVO VOLBY

V Česku mají všichni pojištěnci 
právo na změnu zdravotní 
pojišťovny. Zdravotní pojišťovnu 
je možné změnit vždy 
od 1. ledna následujícího roku. 
Občané, kteří chtějí změnit 
zdravotní pojišťovnu od 1. ledna 
2015, musí do konce června 
2014 podat přihlášku u nové 
zdravotní pojišťovny, nová 
zdravotní pojišťovna následně 
vyřídí veškerou povinnou 
administrativu. 

Rok Minimální 
záloha

Rok Minimální 
záloha

2014 1 752 Kč 2010 1 601 Kč

2013 1 748 Kč 2009 1 590 Kč

2012 1 697 Kč 2008 1 456 Kč

2011 1 670 Kč 2007 1 360 Kč

OSVČ

MINIMÁLNÍ MĚSÍČNÍ ZÁLOHU PLATÍ I OSVČ, KTERÉ ZAČNOU VYKONÁVAT 
SAMOSTATNOU VÝDĚLEČNOU ČINNOST BĚHEM ROKU 2014.
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podnikání doprava

Mýtus 1: CNG je nebezpečné
Automobil na stlačený zemní plyn je zcela bez-
pečným dopravním prostředkem. Zatímco s vozy 
na LPG si spojujeme určité riziko a nepohodlí 
(časté revize, problematické parkování, čekání 
na obsluhu pro tankování), u CNG žádná tato 
omezení neplatí. Zemní plyn je tvořen z 98 % 
metanem, který je vysoce stabilní a bezpečný pro 
běžný provoz. Tlakové nádrže uchovávající stlače-
ný plyn nejenže procházejí přísnými kontrolami, 
ale celý palivový systém je vybaven řadou pojist-
ných mechanismů. 
„Automobily na CNG mají dnes sofi stikované řešení 
pro případ úniku plynu. Ten se vždy chytře rozvolní 
do okolí a eliminuje jakékoliv riziko otravy. Díky 
tomu můžete svůj vůz s klidem parkovat v garáži 
nebo si sami pohodlně natankovat,“ vysvětluje 
Radek Patera, odborník na CNG ze společnosti 
E.ON Energie, a. s.

Mýtus 2: Se zemním plynem neušetříte
Rozdíly v ceně zemního plynu a klasických paliv 
(benzin, naft a) jsou dnes významné. Náklady 
na běžný provoz vozu jsou proto u CNG o 30 až 
50 % nižší než u stejného automobilu poháněného 
benzinem nebo naft ou. Například u vozu Škoda 
Octavia ujedete na CNG za investovaných 1 000 Kč 
přes 1 100 km, v případě benzinového motoru je to 
jen něco přes 500 kilometrů.

Mýtus 3: Chybí tankovací místa
V dubnu bylo v ČR v provozu celkem 50 plniček 
CNG vozů a dojezdová vzdálenost mezi jednotli-
vými tankovacími místy klesla na pouhých několik 
desítek kilometrů. Společnost E.ON plánuje jen 
v letošním roce otevřít celkem 14 nových tan-
kovacích míst, podobně činné jsou i další fi rmy. 
Do roku 2020 by mělo v ČR vzniknout kolem 
200 plniček.

Mýtus 4: Nekoupím si pěkné auto
Ve verzi CNG si může řidič v ČR pořídit některé 
z nejprodávanějších vozů svých kategorií – k dis-
pozici je například Škoda Citigo nebo Volkswagen 
Golf a Passat. CNG je díky svým vlastnostem 
vhodné také pro užitkový nebo nákladní provoz, 
proto jej podporují výrobci jako Iveco, Fiat, Opel 
či Mercedes-Benz. 

Mýtus 5: CNG zdraží kvůli silniční dani
Spotřební daň na CNG je pevně stanovena až 
do roku 2020, kdy bude tvořit 3,40 Kč za kilogram 
paliva. U benzinu se již dnes spotřební daň podílí 
na ceně částkou 12,84 Kč za každý litr, v případě 
naft y pak 10,95 Kč s možností dalšího růstu daňové-
ho zatížení. Navíc vozy na zemní plyn do hmotnosti 
12 tun jsou v ČR osvobozeny od silniční daně.  ■

KAREL HOSTKA

Pravdy a mýty o automobilech na CNG
Při nákupu nového vozu už zákazník nevybírá jen mezi benzinem a naftou. Po českých silnicích v současnosti jezdí přes 
7 000 vozů na stlačený zemní plyn CNG a také stovky elektromobilů. Je ale již dnes CNG rozumnou alternativou běžných 
automobilů? Přinášíme přehled pravd a mýtů o tomto pohonu.
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podnikání zahraniční vztahy

Představitelé komor V4 tak navázali na jed-
nání v Budapešti, které proběhlo počátkem 
dubna letošního roku a které vyústilo 

v podpis Memoranda o porozumění a obnovení 
pravidelných kontaktů mezi prezidenty. Komory 
budou pořádat každoročně podnikatelská setkání 
u příležitosti summitu V4. V letošním roce pře-
vezme v polovině roku předsednictví této skupiny 
od Maďarska Slovensko.

„Prezidenti hospodářských komor V4 chtějí spo-
lečnými postupy zvýšit tlak a intenzitu vůči EU. 
V rámci svého rozhodování dokonce zvažujeme 
návrh, aby se našich zasedání, která budou probíhat 
s frekvencí jednou ročně, zúčastňovali i předsedové 
vlád jednotlivých zemí. Podnikatelská samospráva, 
zastoupená hospodářskými komorami, je totiž zá-
kladním kamenem pro dobré fungování ekonomiky 
státu,“ uvedl Petr Kužel. Účastníci setkání si rovněž 
vyměnili informace o tom, jaký dopad má členství 
v EU na podniky visegrádských zemí. Vzájemně se 
informovali, jak jednotlivé země dokázaly využít 
evropské fondy a s jakými problémy se při tom se-
tkaly. Přínos vstupu ČR do EU je nezpochybnitelný 
a projevil se v růstu objemu zahraničního obchodu 
a investic. Vzrostla také konkurence, což má dopad 
na inovativnost, efektivnější využití zdrojů a kvalitu. 
Hlavním bodem jednání byla výměna zkušeností 
společně se zintenzivněním spolupráce komor 

s ministerstvy průmyslu a obchodu nebo zahranič-
ních věcí a velvyslanectvími, a to při prosazování 
zájmů podnikatelské sféry a rozšiřování vzájemných 
kontaktů v oblasti evropské agendy. „V současnosti 
se rozvíjejí debaty o dopadech vstupu do EU na naše 
ekonomiky. Je zřejmé, že z pohledu národních eko-
nomik přinesla integrace řadu pozitivních dopadů, 
zároveň ale i negativa. V této bilanci však v každém 
případě převažují pozitiva a podle průzkumů tomu 
tak bude i v budoucnu. Naše komory se zapojily 
do tohoto procesu v předstihu jako jeho mediátoři 
a urychlovatelé, a to s plným vědomím své zodpo-
vědnosti, zvažujíce jak evropské, tak národní zájmy,“ 
řekl László Parragh, prezident Maďarské obchodní 
a průmyslové komory.

Společný postup vůči Evropské unii
Komory se hodlají nadále zaměřovat zejména 
na rozvoj průmyslové kooperace a podporu vytvá-
ření klastrů sdružujících inovační podniky v rámci 
přeshraniční spolupráce. Shoda všech zúčastněných 
stran panovala i v oblasti vzájemného obchodu mezi 
zeměmi V4, který je pro ně rovněž velmi významný. 
Například Česká republika je dlouhodobě druhým 
největším obchodním partnerem Slovenska. Polsko 
je po Německu a Slovensku třetím nejvýznamnějším 
obchodním partnerem ČR. Obdobně intenzivní 
je také obchodní výměna s Maďarskem. „Země V4 
jsou v dobrém slova smyslu odsouzeny ke spolupráci. 

Konstatujeme, a jsme za to velmi rádi, že obchodní 
komory dokážou efektivně spolupracovat i na globální 
úrovni. Důkazem tohoto tvrzení je mimo jiné i Me-
zinárodní obchodní komora v Paříži a její Světová 
komorová federace. V rámci jejího padesátičlenného 
nejvyššího orgánu držíme 3 pozice. Zastoupeno je zde 
totiž Česko, Polsko i Slovensko,“ doplnil Peter Mihók, 
prezident Světové komorové federace a Slovenské 
obchodní a průmyslové komory, a pokračoval: 
„V rámci včerejšího jednání jsme věnovali pozornost 
i situaci na Ukrajině, a to včetně ekonomických sank-
cí. Vyjadřujeme obavu z možných negativních dopadů 
na ekonomiky zemí V4. Dáváme přednost politickému 
řešení zachování vysoké úrovně ekonomicko-hospo-
dářských vztahů.“ Prezidenti komor V4 se rovněž 
jednohlasně shodli na tom, že případné uplatnění 
sankcí vůči Rusku by s vysokou pravděpodobností 
uvedlo země V4 do hospodářské recese.

Dále bylo deklarováno, že se komory V4 zasazují 
o to, aby prohlubování politické koordinace bylo 
doplněno také zlepšením koordinace v hospodářské 
oblasti, a zejména usilují o společný postup vůči 
Evropské unii v otázkách, jako je snižování admini-
strativní zátěže, zreálnění energetických a klimatic-
kých cílů, propojení dopravní infrastruktury a od-
straňování překážek na jednotném trhu EU.  ■

LENKA VODNÁ, tisková mluvčí HK ČR

Prezidenti obchodních a hospodářských komor zemí Visegrádské čtyřky (V4) se 12. května sešli v Praze, aby 
za přítomnosti obchodních radů pokračovali v jednání o tom, jak mohou komory přispět k upevnění vzájemné 
hospodářské a obchodní spolupráce mezi svými zeměmi. Setkání se konalo u příležitosti 10. výročí vstupu 
zemí V4 do Evropské unie.

Prezidenti komor Visegrádské čtyřky
hodnotili 10 let svých zemí v EU
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Účastníci setkání hospodářských komor zemí Visegrádské čtyřky se mimo jiné vzájemně informovali o tom, jak jednotlivé země dokázaly využít evropské fondy 
a s jakými problémy se při tom setkaly.
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svět evropská unie a podnikání

jsou například náklady a obchodní 
překážky. Za EU-15 se dále umístila 
Čína a Severní Amerika. 

Parlament usiluje 
o posílení bezpečnosti 
výrobků
Evropský parlament se na plenárním 
zasedání v polovině dubna kladně 
vyjádřil k návrhu na posílení poža-
davků pro bezpečnost výrobků a pra-
videl dozoru nad trhem, který by měl 
vést k posílení ochrany spotřebitele 
v EU a ke zvýšení transparentnosti 
dodavatelského řetězce. Poslanci 
žádají, aby označení „vyrobeno v“ 
(made in) bylo až na několik výjimek 
povinné pro všechny výrobky do-
stupné na jednotném trhu, přičemž 
výrobci by měli mít možnost vybrat 
si mezi označením vyrobeno v EU 
či uvedením konkrétního členské-
ho státu. Zboží, které je vyrobeno 
ve více než jedné zemi, by mělo 
nést označení země, ve které došlo 
k podstatnému a hospodářsky odů-
vodněnému zpracování vedoucímu 
ke vzniku nového produktu či 
ke zpracování představujícímu důle-
žitý stupeň výroby. Poslanci EP také 
volají po přísnějších sankcích pro 
podniky, které prodávají nevyhovují-
cí či nebezpečné zboží.  ■

ALENA MASTANTUONO, 
ředitelka CEBRE – České podnikatelské 
reprezentace při EU

EU a Japonsko 
diskutovaly o otevření 
trhů
Na začátku dubna se v Tokiu usku-
tečnilo páté kolo jednání o doho-
dě o volném obchodu mezi EU 
a Japonskem, na kterém proběhla 
tzv. výměna nabídek. Představitelé 
obou stran nabídli zpřístupnění 
svých trhů produktům druhé strany 
a diskutovali široké spektrum oblastí, 
včetně cel a kvót, pravidel týkajících 
se antidumpingových a ochranných 
opatření, technických a netarifních 
překážek, duševního vlastnictví či 
veřejných zakázek. Oba celky dále 
projednávaly obchod se službami, 
investice, udržitelný rozvoj či řešení 
sporů. Dohoda usilující o postupnou 
a vzájemnou liberalizaci obchodu se 
zbožím, službami a investicemi by 
mohla zvýšit vývoz EU do Japonska 
o více než 30 % a posílit tak evropské 
hospodářství až o 0,8 %. Dalším kro-
kem procesu je zhodnocení pokroku 
ve vyjednávání ze strany EU.

Komise pokračuje 
v modernizaci veřejné 
podpory
Evropská komise přijala v první 
polovině dubna nová pravidla 
veřejné podpory pro projekty v ob-
lasti ochrany životního prostředí 
a energetiky. Pravidla by měla 

pomoci členským státům dosáh-
nout stanovených klimatických 
cílů do roku 2020 a současně řešit 
narušení trhu, jež vzniká v důsledku 
udělených dotací. Jejich součástí je 
také ustanovení, které povede k po-
sílení vnitřního energetického trhu 
a k zajištění bezpečnosti dodávek. 
Nové pokyny, které jsou součástí 
celkové modernizace pravidel 
veřejné podpory, se dále soustře-
dí na postupné zavedení tržních 
mechanismů, podporu konkuren-
ceschopnosti evropského průmyslu 
a podporu přeshraniční energetické 
infrastruktury. Nové předpisy, je-
jichž přijetí předcházely tři veřejné 
konzultace, by měly nahradit ty 
stávající od 1. července 2014.

EK navrhuje posílit 
zapojení akcionářů 
v kótovaných fi rmách
Evropská komise v první polovině 
dubna vyjádřila svou podporu posí-
lení zapojení akcionářů a zavedení 
tzv. schvalování platu pro největší 
evropské společnosti, a to prostřed-
nictvím balíčku opatření, který 
převádí do praxe klíčové elementy 
Sdělení o dlouhodobém fi nancování 
evropské ekonomiky z konce března. 
Návrh revize směrnice o právech 
akcionářů usiluje o zlepšení správy 
přibližně 10 000 společností kótova-
ných na evropských burzách, větší 
zapojení akcionářů, přísnější poža-

davky na transparentnost či zavedení 
tzv. schvalování odměn. Komise dále 
ve svém doporučení poskytuje kó-
tovaným společnostem, investorům 
a všem zúčastněným stranám rady 
s cílem zlepšit kvalitu zpráv o správě 
a řízení, které společnosti zveřejňují. 
Návrhem směrnice o společnos-
tech s jediným společníkem usiluje 
Komise o levnější právní řešení pro 
malé a střední podniky působící 
v několika státech. 

Evropa je nejlákavější 
destinací pro 
zahraniční investice
Podle průzkumu Německé obchodní 
a průmyslové komory ze začát-
ku roku 2014 byla EU-15 znovu 
po čtyřech letech vyhodnocena jako 
nejatraktivnější destinace pro inves-
tice průmyslových podniků. Roční 
nárůst podílu těchto investic ze 40 % 
na 46 % tak dosáhl rekordních šesti 
procentních bodů. Společnosti mají 
v úmyslu investovat do zahraničí více 
kapitálu, než tomu bylo v roce 2013, 
a tudíž lze očekávat, že zahraniční 
investice v roce 2014 ještě porostou. 
Podniky se zahraničními investicemi 
plánují reinvestovat na domácích tr-
zích a zvýšit počty svých zaměstnan-
ců. Hlavním důvodem zahraničních 
investic je zřízení a rozšíření míst-
ních výrobních možností, stejně tak 
vytvoření a posílení prodeje a služeb 
zákazníkům. Dalším důvodem 

Podle průzkumu Německé obchodní a průmyslové komory ze začátku roku 2014 
byla EU-15 znovu po čtyřech letech vyhodnocena jako nejatraktivnější 
destinace pro investice průmyslových podniků. 

EU
NOVINKY

1
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svět podnikatelské příležitosti

KATAR
STAVEBNICTVÍ

V očekávání velkého 
představení během fotbalového 
mistrovství světa, jež v zemi 
proběhne v roce 2022, 
nebude katarská vláda šetřit 
na ničem, co pomůže vylepšení 
image země. Největší boom 
čeká stavební fi rmy, ať už 
se specializují na hotely, 
infrastrukturu, nebo přímo 
na stavbu sportovišť. Ačkoli 
většina konkrétních výběrových 
řízení ještě nebyla vypsána, 
katarská vláda již oznámila, 
že hodlá investovat stovky 
miliard dolarů do následujících 
projektů:

 ■ nejméně 12 fotbalových 
stadionů;

 ■ téměř stovka tréninkových 
sportovišť;

 ■ stovky hotelů 
a apartmánových budov;

 ■ zdravotnická zařízení;
 ■ konferenční centra; 
 ■ silnice a dálnice;
 ■ přístav;
 ■ nejméně jedna trasa metra;
 ■ letiště;
 ■ vysokorychlostní železnice;
 ■ desítky tunelů a mostů;
 ■ stovky kilometrů 

inženýrských sítí. 

www.qatartenders.com

RAKOUSKO
STAVEBNÍ PRÁCE 
NA SPORTOVNÍM 
KOMPLEXU

Magistrát rakouského města 
Linz-Wels vyhlašuje výběrové 
řízení na dodavatele stavebních 
prací při budování tamního 
sportovního komplexu 
(fotbalového a baseballového 
hřiště a dalších integrovaných 
sportovních zařízení a jejich 
zázemí).

Zadavatel: město Linz-Wels

Místo: Linz-Wels, Rakousko

Datum vyhlášení: 19. dubna 
2014  

Uzávěrka: 30. června 2014

Zahájení řízení: 
14. července 2014

Délka kontraktu: 24 měsíců 
probíhajících ode dne 
podepsání 

Jazyk podání: němčina

Kontakty: 
Magistrat der Stadt Wels, 
Stadtplatz 1,
Ing. Martin Walenta, 
4600 Wels, Österreich; 
telefon: +43 72422358760, 
e-mail: bauh@wels.gv.at, 
fax: +43 72422358690, 

www.wels.at 

MAĎARSKO
VÝSTAVBA ŠKOL 

Magistrát jihomaďarského 
města Baja vyhlašuje výběrové 
řízení na stavbu celkem šesti 
budov základní a střední školy.

Zadavatel: Intézményfenntartó 
és Működtető Közalapítvány 

(Státní nadace pro provoz 
a údržbu)

Místo: Baja, Maďarsko

Datum vyhlášení: 19. dubna 
2014  

Uzávěrka: 2. července 2014

Zahájení řízení: 10. července 
2014

Délka kontraktu: 
nespecifi kováno

Jazyk podání: maďarština

Kontakty: 
Környei László, 
Intézményfenntartó és 
Működtető Közalapítvány, 
Duna utca 33, 6500 Baja, 
Magyarország; 
telefon: +36 709428832, 
e-mail: kornyeil@kornyei.hu, 
fax: +36 96828056, 

Více informací najdete:
dr. Schmalz Péter, 
telefon: +36 17961010, 
e-mail: schmalz.peter@provitalzrt.hu 

www.mnamk.hu

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ 
TESTOVÁNÍ PŮDY

Britská Komise pro lesnictví 
a lesní hospodářství (Forestry 
Commission) vyhlašuje 
výběrové řízení na testování 
kvality půdy v deseti různých 
oblastech v oblasti skotského 
města Inverness. Uchazeči se 
mohou ucházet o jednu nebo 
více oblastí.

Zadavatel: Forestry 
Commission (Komise pro 
lesnictví a lesní hospodářství)

Místo: Inverness Business 
Park, Skotsko, Spojené 
království

Datum vyhlášení: 
24. dubna 2014

Uzávěrka: 27. června 2014, 
oznámení o účasti ve výběrovém 
řízení do 7. června 2014

Zahájení řízení: 
13. července 2014

Délka kontraktu: 
1. srpna 2014 – 31. března 
2017, možnost případného 
prodloužení o dalších 12 měsíců

Jazyk podání: angličtina

Kontakty: 
Forestry Commission, Forest 
Enterprise Scotland, 1 Highlander 
Way, Inverness, Business Park, 
Inverness IV2 7GB; 
telefon: 0790 1008675, 
e-mail: 
julie.gardiner@forestry.gsi.gov.uk

Svět na dlani
Informace jsou jedním z klíčů k podnikatelskému 
úspěchu. Připravili jsme proto pro vás rubriku, která 
má upozornit na zajímavé podnikatelské příležitosti 
v blízkém i vzdálenějším zahraničí. Třeba se potkají 
právě s vaší nabídkou výrobků, technologií nebo služeb. 
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svět mise HK ČR

Zástupci Komory s ministrem 
zahraničí na ofi ciální 
návštěvě Číny 

Byznys pro české fi rmy v Číně, 
příležitosti čínských investorů 

v ČR či zjednodušení víz byly stěžejní-
mi tématy HK ČR, jejíž zástupci spolu 
s představiteli českých fi rem doprovázeli 
28.–30. dubna ministra zahraničí Lubomíra 
Zaorálka na jeho historické cestě do Číny. 
Klíčové jednání proběhlo na ministerstvu 
obchodu. Delegaci přijal první náměs-
tek Zhong Shan. Čínská strana ofi ciálně 
deklarovala kroky ke zjednodušení přístupu 
českých fi rem na čínský trh. Zaorálek vyzval 
čínské investory ke zvýšené aktivitě v ČR. 
Konkrétně pak jako zajímavou destinaci 
zmínil Moravskoslezský kraj.

HK ČR jednala v EU SME Centre in Chi-
na (centrum podpory malých a středních 
fi rem v Číně kofi nancované EK). Jedním 
z témat byla ochrana duševního vlastnictví 
a možnost tzv. administrativní procedury 
při porušení patentové ochrany, která není 
českými fi rmami využívána, ačkoliv je rych-
lejší a levnější než soudní spory.
„Jsem přesvědčen, že akcentování ekonomiky 
a byznysu ve vztazích s Čínou je dobrou 
strategií, která českým fi rmám z dlouho-
dobého hlediska přinese velký užitek,“ řekl 
Ilja  Mazánek, předseda zahraniční sekce 
HK ČR a obchodní ředitel fi rmy Transcon.
Delegace byla rovněž přijata generálním ře-
ditelem Centra pro hospodářskou a techno-
logickou spolupráci ministerstva průmyslu 
a informačních technologií Gong Xiaofen-
gem, kde zástupci města Ostravy představili 
svůj projekt volných zón. Na pekingské 
pobočce China Council for the Promotion 
of International Trade, tedy čínské obdobě 
hospodářské komory, byla zdůrazněna 
příležitost pro zintenzivnění spolupráce.
Viceprezidentka Lee pozvala HK ČR 
na konferenci spřátelených hospodářských 
komor, která se uskuteční v příštím roce.

Alžírsko, laboratoř pro české 
exportéry 

Hospodářská komora ve spo-
lupráci s alžírským velvysla-

nectvím uspořádala 23. dubna další ze série 
zahraničních kulatých stolů. Den Alžírska, 
na kterém diskutovalo 25 zástupců českých 
fi rem, zahájili Ilja Mazánek, předseda 
zahraniční sekce při HK ČR a předseda 
česko-arabského výboru, Belaid Hadjem, 
velvyslanec Alžírska, a čestný host Hynek 
Kmoníček, ředitel zahraničního odboru 
prezidentské kanceláře. Partnerem setkání 
byl Rozhodčí soud při HK ČR.
„HDP Alžírska se ze 45 % opírá o ropné 
zdroje. Toto číslo se alžírské vládě daří rok 
od roku navyšovat. Byť toto teritorium bojuje 
s drobným problémem jménem průmyslová 

diverzifi kace, i zde si všímáme příznivých 
tendencí politiky místní vlády, která postupně 
přináší své ovoce,“ otevřel kulatý stůl Ilja 
Mazánek.
V souvislosti s rozvojem vzájemných 
vztahů bude mít česká strana zastoupení 
na mezinárodním veletrhu v Alžíru (FIA). 
„Mnohé české společnosti již potvrdily svou 
účast na tomto veletrhu, který se bude konat 
od 28. května do 4. června 2014. Možnost 
účasti zůstává otevřená i dalším zájemcům 
z řad českých fi rem,“ řekl velvyslanec Belaid 
Hadjem.
Zástupci fi rem působících v Alžírsku, jako 
například Jan Zralý z Czech Export Indus-
tries či Vladimír Bartoš z PAMCO, se podě-
lili o své zkušenosti. Upozornili na nutnost 
připravit se na tvrdé vyjednávače, potřebu 
dlouhodobého budování důvěry a nezastu-
pitelnost osobního kontaktu. Přes všechna 
specifi ka je Alžírsko dobře pojistitelnou 
zemí, kde je dobrá platební morálka. 

HK ČR: Česko-pákistánské 
podnikatelské setkání 

Hospodářskou komoru na-
vštívila 12. května podnika-

telská mise vedená prezidentem Federace 
pákistánských obchodních a průmyslových 
komor (FPCCI) Zakirem Usmanem. Česko-
-pákistánské podnikatelské fórum zorgani-
zované HK ČR a FPCCI ve spolupráci s pá-
kistánským velvyslanectvím bylo věnováno 
informacím ke vztahům obou zemí.
 „Pákistánci nás považují za technologickou 
velmoc a my této příležitosti dosud málo vy-
užíváme. Nejzajímavějším oborem ve vztahu 
k Pákistánu je energetika, ale i technologie 
pro životní prostředí, potravinářství a země-
dělské technologie,“ řekl na úvod viceprezi-
dent HK ČR Josef Cílek. 

Z úst velvyslance Tajammula A. Chughtaie 
zaznělo poděkování ČR za podporu udělení 
statutu GSP plus pro Pákistán. „Jsem také 
velmi rád, že jsem před několika dny mohl 
s vicepremiérem a ministrem fi nancí Andre-
jem Babišem podepsat Dohodu o zamezení 
dvojího zdanění,“ uvedl velvyslanec. 
V rámci podnikatelského fóra uspořádala 
HK ČR ve spolupráci s FPCCI i zasedání 
Česko-pákistánského smíšeného hospodář-
ského výboru při zahraniční sekci Komory. 
Obě strany se shodly na potřebě zvýšit 
počet akcí umožňujících setkávání podni-
katelů z obou zemí, a to zejména prostřed-
nictvím účasti na veletrzích (např. MSV 
Brno), či speciálních akcí představujících 
na bilaterální bázi konkrétní náměty 
na projekty a exportní příležitosti. „Díky 
kvalitě pracovní síly a stále nižším nákladům 
oproti západní Evropě vidí pákistánští podni-
katelé v České republice bránu pro uplatnění 
pákistánských výrobků na jednotném trhu 
EU, platí to ale i pro export České republiky 
do Pákistánu. Řada českých fi rem, zejména 
těch velkých, je v Pákistánu aktivní a my by-
chom rádi přivítali i další,“ dodal prezident 
FPCCI Zakira Usman.
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TURCI
orientální mistři obchodu

svět jiná země, jiný mrav

Turecko se rozprostírá na území dvou kontinentů a tvoří nejen geografi cký, ale i kulturní most mezi Evropou 
a Asií. Tato muslimská země vychází ze středomořských tradic a z velmi úzkých kontaktů s Evropou. 
Pro běžného Evropana právě zde začíná exotika Blízkého východu. 

58_60k_turecko.indd   58 27.05.14   16:57



www.komora.cz  59

svět jiná země, jiný mrav

Skutečností je, že Turecko je pro nás geografi cky 
nejbližší stát, jehož neodlučitelným rysem je 
určitá výrazná odlišnost od evropské kultury. 

Zde se totiž českému obchodníkovi otevírá jiný svět, 
zcela odlišný evropskému standardu, ražený islámským 
náboženstvím a prvky arabské kultury. Strategická 
poloha Turecka má kromě jiného mimořádný význam 
i z hlediska obchodu. Obchod má v této části světa 
dlouholetou tradici a turečtí obchodníci právem patří 
k nejzkušenějším a nejlepším na světě. 

Zakladatelem moderního Turecka byl ve 20. letech 
minulého století Mustafa Kemal Atatürk, který výrazně 
změnil tureckou společnost a otevřel zemi Západu. 
Oddělil církev od státu, zrušil církevní školy, zrušil 
polygamii a zrovnoprávnil ženy (včetně volebního práva 
v roce 1927), zakázal islámské oděvy (zahalené obličeje 
a turbany), zavedl gregoriánský kalendář a arabské pís-
mo nahradil latinkou. Od roku 1934 existuje také právo 
na rozvod. Atatürk, „Otec Turků“, požívá velké vážnosti 
dodnes a Turci jsou velmi hrdí na svou historii. 

Většinu obyvatel tvoří muslimové (90 %), dále křesťa-
né a židovská menšina. Ze všech islámských zemí je 
Turecko nejliberálnější a nejdemokratičtější. V zemi se 
trvale střetávají světské a náboženské elementy a zájem 
o islám se zvyšuje. Dodržují se islámské svátky, pře-
devším ramadán (v této době se nesmí na veřejnosti 
kouřit, pít ani jíst v průběhu dne apod.) i modlitby 
(pětkrát denně ve velkoměstech či na vesnici). Přede-
vším u mladých generací v největších městech se však 
již nezdá být islám tak všepohlcujícím fenoménem 
jako v arabských zemích. Na druhou stranu je islám 
veličinou, která stále nejvíce určuje ráz života a menta-
litu tureckého národa i jeho obchodníků.

Když čas nejsou peníze
Obchodní a podnikatelský svět je směsicí Západu 
a Východu. Úředním jazykem, kterým mluví více než 
90 % obyvatelstva, je turečtina. Dominantním jazykem 
pro komunikaci s cizinou je angličtina, částečně se 
používá němčina a francouzština. I přes značný cizi-
necký a turistický ruch není znalost cizích jazyků příliš 
rozšířena a tlumočník je často nezbytný. Je vhodnější 
použít tlumočníka z Čech, nikoliv tlumočníka domá-
cího. Avšak Turci působící v managementu velkých 
podniků, v bankách nebo v zahraničněobchodní sféře 
většinou ovládají velmi dobře angličtinu, většina z nich 
byla alespoň částečně vzdělávána v západních zemích. 
Může se také stát, že za fi rmu jedná mladý, dynamický 
člověk vybavený např. angličtinou, ale rozhoduje maji-
tel fi rmy – typický orientální obchodník. 

Při jednáních je nezbytné větší množství vizitek. Nej-
více se užívají vizitky v angličtině. Turečtí obchodníci 
používají i vizitky oboustranné – z jedné strany turecké 
a z druhé anglické. Na vizitkách se uvádějí všechny ti-
tuly, a zejména funkce představované osoby. Totéž platí 
pro samotné představování a oslovování, opomenutí 

TURECKO 
V ČÍSLECH 

Rozloha: 

783 562 km2

Počet obyvatel:
81 619 000 
(odhad 2014)

Podíl obyvatel žijících 
ve městech: 71,5 %

Výdaje na zdravotnictví:
6,7 % HDP

Podíl HDP na 1 obyvatele: 
15 300 USD 

(90. místo)

USD

těchto údajů snižuje vážnost zahraničního partnera. 
Dále lze oslovit osobu jménem a slovem „bay“ (pan) 
nebo „bayan“ (paní) za příjmením. Úprava vizitek 
vyhovuje ve standardní formě, jak je obvyklá u nás. 
S ohledem na moderní způsoby komunikace a větší vy-
užívání internetu je vhodné uvádět na vizitkách kromě 
telefonu a faxu také e-mailovou adresu a domovskou 
webovou stránku fi rmy.

Jednání se v některých částech liší od evropských zvyk-
lostí. Turci mají rádi dlouhá vyjednávání a smlouvání, 
a pokud nepřistoupíte na tato pravidla, neberou vás jako 
rovnocenného partnera. Čas rozhodně v Turecku nejsou 
peníze. Na počátku každého jednání se Turci věnují dost 
dlouho vzájemnému poznávání, mnohdy dokonce více 
než samotnému jednání. Úvodní věty jsou obvykle za-
měřeny na obecná témata – cestování, zkušenosti s ob-
chodováním v regionu nebo naopak zkušenosti partnera 
s obchodováním v ČR. Časté jsou otázky na rodinu či 
vaše vzdělání, rádi se také chlubí svými syny. Vhodným 
tématem je dále cestování, turistika, historie. Nespolé-
hejte se na to, že stihnete několik schůzek během dne 
podle předem připraveného harmonogramu. Turecký 
obchodník je ochoten věnovat svému partnerovi daleko 
více času, než je obvyklé u nás. 

Cena rozhoduje o všem
Jednání se vede velmi zdvořile a s množstvím formál-
ních a zdvořilostních frází především v úvodu každého 
setkání. Buďte zdvořilí, ukažte, že si svých obchodních 
partnerů vážíte jako lidí i jako obchodníků. Zejména 
zdvořilost a uctivost jsou velmi ceněny. Rozsazení osob 
při ofi ciálních příležitostech bývá výrazem významu 
každé osoby a je nutné mu věnovat pozornost. Pro 
úspěšnost jednání je nezbytná velká trpělivost, sebe-
ovládání a znalost místních zvyklostí. Jednání jsou 
velmi pomalá, rozvláčná, plná oklik.
 
Turci využívají velkého množství různých obchodních 
taktik. Dokonce se říká, že jednání s nimi je jedna 
velká taktika poskládaná z drobných manévrů a rafi -
novaných tahů. Můžeme se setkat s taktikami benevo-
lentními (taktiky vhodné při sledování společných cílů 
usilující o dlouhodobou spolupráci) i malevolentními 
(taktiky lstivé, nátlakové). Musíme být připraveni 
na časté používání „salámové“ taktiky, která spočívá 
v malých a častých požadavcích, jež nemají konce. 
Zvláštní kapitolou je vyjednávání o cenách. Cena je 
pro tureckého kupujícího rozhodujícím faktorem při 
nákupu. Teprve na druhém místě je kvalita. Cena je 
také zpravidla důvodem k dlouhému smlouvání až 
handrkování, a proto je vždy nutné cenu mírně nadsa-
dit. Kupní síla průměrného obyvatele v Turecku není 
vysoká, a je tedy nutno ceny držet co nejvíce dole. 
V průměru je cenová hladina o 10 až 30 % nižší než 
v zemích EU. Je však samozřejmostí, že i exkluzivní 
zboží zde má svou klientelu. Při jednáních o dodáv-
kách strojů často turečtí obchodníci požadují nabídku 
i na již použité stroje. 
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svět jiná země, jiný mrav

nevhodné. Ocení smysl pro humor, považují ho za pro-
jev inteligence. Zúčastněte se jejich humoru, sami vtipy 
vyprávějte velmi opatrně.

Vnímání času je v Turecku na pomezí mezi Evropou 
a Orientem. Moderní fi rmy obvykle čas respektují, 
může se ale stát, že turecký partner dochvilnosti ne-
bude přikládat velký význam. Od Evropanů se ovšem 
dodržování termínů schůzek očekává. Je také nutno 
počítat s tím, že ve velkých městech se tvoří velké ko-
lony a přeprava autem se může značně prodloužit. Pak 
nezbývá nic jiného než použít mobilní telefon a omlu-
vit se – partner to většinou pochopí. Ústní sliby nelze 
považovat za závazné. Zejména v nátlakové diskuzi tu-
rečtí partneři slíbí ze slušnosti všechno možné, co pak 
nesplní. Všechny úmluvy musí mít písemnou formu 
a ujednání je nutné kontrolovat. V osobním jednání 
je nezbytné několikrát opakovat stanoviska. Jakékoliv 
zvýšení hlasu však vyvolá paniku a pohoršení. Partner 
musí mít představu, že k výsledku jednání včetně např. 
dohodnuté ceny došel sám, bez nátlaku druhé strany. 

Emotivní mimika 
Velmi velkou roli hraje neverbální komunikace. Vzdá-
lenost, kterou udržují od druhé osoby, je podstatně 
menší než v Evropě. Podává-li se cokoliv druhé osobě, 
tak jen pravou rukou. Velmi často se muži zdraví po-
libkem na obě tváře. Mimiku a gesta používají Turci 
velice často, s velkou oblibou a emotivně. Některá gesta 
však mají úplně jiný význam než u nás. 

Při jednáních vždy udržují kontakt očima, ale pokud 
je partnerkou žena, je to nepřípustné. I když je pozice 
ženy v Turecku ofi ciálně zrovnoprávněná, je obchod 
mužskou záležitostí. Pokud se přesto jednání z naší 
strany účastní žena, je vhodné, aby měla šaty zakrýva-
jící ramena a kolena, vhodné jsou v letních měsících 
punčocháče. K ženám obchodnicím se chovají galant-
ně a jejich vyjednávací pozice jsou lepší než v jiných 
arabských zemích.
 
Tématům, kterým se v hovoru rozhodně vyhněte, 
dominují islám, kurdská otázka, lidská práva, Kypr, 
a hlavně nesmí být středem kritiky zakladatel státu 
Atatürk. Vhodné nejsou ani otázky týkající se soukro-
mých záležitostí a problematiky emancipace žen.  ■  

SOŇA GULLOVÁ, autorka působí na VŠE Praha

Partnera musíte oprašovat
Při obchodování je namístě velká opatrnost v pla-
tebním styku. Je třeba být maximálně opatrný při 
sjednávání platebních podmínek v kontraktu. Řešením 
je 100% platba předem, neodvolatelný dokumentární 
akreditiv potvrzený bonitní bankou, domicilovaná 
směnka za účelem dodržení platebního místa indoso-
vaná solventním ručitelem apod. Naši dodavatelé musí 
počítat s tím, že turečtí kupující budou ochotni platit 
až po dodání zboží a často po dodání se snaží zboží re-
klamovat, dodávku mohou i nezaplatit a zboží nevrátit.

Schůzky je nutné domlouvat dva až tři týdny předem, 
vhodný je doporučující dopis či osobní reference. V do-
pise se doporučuje podrobněji představit svoji fi rmu, její 
obchodní či výrobní aktivity, zaslat propagační brožuru 
či katalogy apod. Typické je také velké počáteční nadše-
ní pro věc, která je zaujme. Toto nadšení však obvykle 
poměrně rychle klesá, a proto je partnera nutno včas 
podchytit, udržovat neustálý kontakt, průběžně ho 
„oprašovat“ a přesvědčit jej, aby koupil právě od vás. 
Tento follow-up patří do dnešního dne k nejslabším 
stránkám českých fi rem a českých obchodníků. Jedna 
návštěva, po které nenásleduje důkladný a velmi pečli-
vý korespondenční komerční servis až nátlak, nestačí 
k úspěchu. V případě pozitivních reakcí je nutno návště-
vu (cestu) několikrát opakovat, neustále svého partnera 
přesvědčovat a utvrzovat o správnosti rozhodnutí, být 
s ním v kontaktu, prohlubovat vzniklé přátelské vztahy 
a důvěru, dodávat nové vzorky, katalogy, prospekty, 
technické výkresy apod. Nezapomeňte, že turečtí ob-
chodníci neobchodují s fi rmami, ale s lidmi, které se 
snaží co nejlépe poznat a navázat s nimi přátelství. Při 
dalších jednáních můžeme slavit úspěch tím, že pozve-
me partnera na pracovní oběd či večeři, čímž mu vyjád-
říme přátelství a úctu, případně ho pozveme k návštěvě 
ČR nebo navrhneme další jednání u nás. Zejména v ob-
dobí ramadánu turečtí obchodníci rádi cestují. 

Ústní sliby nejsou závazné
Turci preferují osobní jednání před telefonováním 
a elektronickou poštou. Turečtí partneři rádi jednají 
s konkrétními osobami, které znají a k nimž mají 
vztah. Snažte se vytvořit přátelský vztah, turečtí ob-
chodníci důvěřují především členům celé velké rodiny 
a přátelům. Říká se, že osobní přátelství je pro ně dů-
ležitější než dosažené výsledky, proto není dobrá častá 
výměna jednajících osob. Asertivní vystupování je 

NĚKOLIK DALŠÍCH 
DOPORUČENÍ A INFORMACÍ

 ■ Zkuste se naučit v místním 
jazyce alespoň několik 
zdvořilostních frází 
a pozdravit – pomůžete tím 
navodit přátelskou atmosféru 
a vaši partneři v Turecku tuto 
snahu skutečně velmi ocení. 

 ■ Čísla 3 a 41 platí za šťastná 
čísla.

 ■ Pohyblivý svátek ramadán 
letos připadá na konec 
června a trvá 30 dnů. Rytmus 
celé společnosti se podřizuje 
dennímu půstu, aktivita 
obyvatel se přesunuje spíše 
do večerních až nočních 
hodin. Během ramadánu 
je také výrazně zkrácena 
pracovní doba.

 ■ Turci jsou obvykle silní kuřáci, 
proto je vhodné při jejich 
návštěvě u nás být na tuto 
skutečnost připraveni. Kouří 
běžně jak v průběhu jednání, 
tak i během obědů či večeří.

 ■ Výměna drobných dárků 
je obvyklá. Velmi oblíbené 
je české sklo, vážná hudba 
apod. Velký důraz kladou 
na balení a prezentaci, 
např. v krásné dóze. Cení 
si i krásných doplňků jako 
drahých značkových čistě 
hedvábných kravat a šátků 
krásně zabalených. Pokud 
zvolíte za dárek květiny, pak 
kytice musí působit draze 
a bohatě. Vyhněte se osobním 
dárkům.

 ■ Není vhodné ukazovat 
podrážky u bot (noha je 
považovaná za nečistou – 
dříve lidé chodili bosí a měli 
špinavá chodidla, která se 
neukazovala), proto při sezení 
raději nedávejte nohu přes 
nohu.

TUREČTÍ OBCHODNÍCI NEOBCHODUJÍ S FIRMAMI, 
ALE S LIDMI, KTERÉ SE SNAŽÍ CO NEJLÉPE POZNAT 

A NAVÁZAT S NIMI PŘÁTELSTVÍ.
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Oblast podnikání je v Turecku poměrně 
liberální, zahraniční investoři mají stejné 
podmínky jako domácí. Ekonomika Turec-

ka je na vzestupu, zlepšuje se podnikatelské pro-
středí, zvyšuje se ekonomická svoboda a snižuje korupce. 
Probíhají také potřebné legislativní změny, jsou nastoleny 
podmínky pro ekonomický růst. Turecká byrokracie se 
snižuje a zjednodušuje se procedura všech potřebných 
žádostí, přesto Turecko nadále zaostává za zeměmi 
Evropské unie. Turecko je členem několika mezinárod-
ních uskupení, např. NATO (již od roku 1952), OSN 
nebo OECD. Hlavními exportními artikly jsou potraviny, 
textil, oděvy, železo a ocel. Soudnictví je nezávislé, avšak 
rozhodování v obchodních sporech je zdlouhavé. 

Rozdíly v životní úrovni 
Turecko patří mezi členské země OECD s nejvyššími roz-
díly v životní úrovni občanů mezi jednotlivými regiony, 
příjmové rozdíly jsou v Turecku značné. Nejvyspělejší 
regiony jsou v okolí Istanbulu. Investice do nejméně 
rozvinutých regionů jsou podporovány, např. formou 
pobídek. Pro většinu občanů je průměrná mzda nedosaži-
telná. Míra chudoby (kolik občanů má příjem pod 50 % 
mediánu mzdy) je v Turecku, spolu s Chile a Mexikem, 
nejvyšší z členských zemí OECD. Míra nezaměstnanosti 
se pohybuje v posledních letech těsně pod 10% hranicí.

Rozmach automobilového průmyslu
O ekonomickém rozmachu 15. největší ekonomiky 
světa (v nominálním vyjádření) mimo jiné svědčí 
i rozvoj automobilového průmyslu. Turecko patří mezi 
17 zemí světa, kde bylo v roce 2013 vyrobeno více než 
1 milion automobilů (1,13 mil.), což je téměř o 5 % au-
tomobilů více než v roce 2012. Na rozvoji se význam-
ně podílí automobilka Renault, dále potom Honda, 

Toyota či Hyundai. Stejně jako automobilový průmysl 
zažívá v posledních letech rychlý růst i turistický ruch. 
Turecko patří mezi nejpopulárnější zahraniční desti-
nace, turisté mohou obdivovat nádherné historické pa-
mětihodnosti nebo si odpočinout na krásných plážích. 

Ekonomické hodnocení
Investoři se zajímají především o sektor služeb (pracuje 
zde pouze okolo 50 % obyvatel, což je méně než v zemích 
EU), energetiky, infrastruktury a samozřejmě o cestovní 
ruch, pro jehož rozvoj má Turecko ty nejlepší přírodní 
a historické podmínky. V národní ekonomice hraje velmi 
důležitou roli zemědělství, a i přes rozvoj průmyslu pra-
cuje nadále v zemědělství přibližně čtvrtina občanů

Hlavními exportními partnery jsou Německo (9 %), 
Irák (7 %), Irán (7 %) a Velká Británie (6 %). Nejvý-
znamnějšími importními partnery jsou Rusko (11 %), 
Německo (9 %), Čína (9 %) a USA (6 %).  

 ■ Jak vyplývá ze studie Světové banky „Doing Business 
2014“, podmínky k podnikání jsou v Turecku 
69. nejlepší ze 189 hodnocených zemí světa. Napří-
klad Řecku patří 72. místo a Rumunsku 73. místo. 

 ■ Ekonomická svoboda je v Turecku dle poslední 
zprávy společnosti Th e Heritage Foundation 
„2014 Index of Economic Freedom“ 64. nejlepší 
na světě (ze 178 zemí), např. Francii patří 70. místo, 
Slovinsku 74. místo, Itálii 84. místo. 

 ■ Turecko má dle studie „Th e World Competitive-
ness Report“, kterou každoročně vydává Světové 
ekonomické fórum, 44. nejkonkurenceschopnější 
ekonomiku za rok 2013. Např. Česku patří 46. místo, 
Itálii 49. místo, Portugalsku 51. místo.  ■

PETR GOLA, autor je odborník na daňové systémy

POROVNÁNÍ ZDANĚNÍ PRÁCE V ČESKU A TURECKU U JEDNOTLIVÝCH TYPŮ MEZD (ÚDAJE ZA ROK 2013)

Mzdové odvody Česká republika

Průměrný příjem (v %) 67 100 133 167 67 100 133 167

Odvody zaměstnance na dani z příjmu 11,1 13,5 16,1 17,6 7,6 11,8 13,9 15,1

Pojištění placené zaměstnancem 15,0 15,0 15,0 15,0 11,0 11,0 11,0 11,0

Celkové odvody zaměstnance 26,1 28,5 31,1 32,6 18,6 22,8 24,9 26,1

Pojištění placené zaměstnavatelem 16,5 16,5 16,5 16,5 34,0 34,0 34,0 34,0

Celkové zdanění práce 36,5 38,6 40,8 42,1 39,3 42,4 43,9 44,9

Zdroj: OECD Tax Database, Part I. Taxation of Wage Income (2013), Table I.5

 ■ Ekonomika Turecka je 
na vzestupu, zlepšuje se 
podnikatelské prostředí, 
zvyšuje se ekonomická 
svoboda a snižuje korupce.

 ■ Zahraniční investoři mají 
stejné podmínky jako domácí.

 ■ Míra chudoby (kolik občanů 
má příjem pod 50 % mediánu 
mzdy) je v Turecku, spolu 
s Chile a Mexikem, nejvyšší 
z členských zemí OECD.

Podnikání a daně v Turecku
Výhodná geografi cká poloha Turecka, nižší mzdové náklady a velký vnitřní trh, 

to jsou nejlákavější podněty pro zahraniční investory. Turecký trh je jednoznačně 
důležitým odbytištěm pro mnoho zahraničních fi rem. 

Turecko
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DAŇ Z PŘÍJMŮ 
PRÁVNICKÝCH OSOB 

Sazba daně z příjmů právnických 
osob činí 20 % a patří k nejnižším 
z členských zemí OECD. 

DPH A SPOTŘEBNÍ DANĚ

Základní sazba DPH je 18 % (zboží 
a služby). Snížené sazby DPH činí 
8 % (základní potraviny a textil) a 1 % 
(některé zemědělské produkty). 
Základní sazba DPH je v Turecku 
stejná již od roku 2002 a je nižší než 
v západní Evropě. Sazba darovací 
a dědické daně se pohybuje 
od 1 % do 30 %, spotřební daně 
v posledních letech stoupaly a při 
srovnání se zeměmi EU patří mezi 
nadprůměrné.

 

Zdroje: The Worldwide Tax, OECD TAX DATABASE, 
Global Property Guide „Taxation in Turkey“, The Heritage 
Foundation „2014 Index of Economic Freedom“, Weforum 
„The World Competitiveness Report 2013“, 
The Worldbank – Doing Business 2014, OICA – 
„2013 Production Statistics“

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ 
POJIŠTĚNÍ

Zaměstnanci odvádí na povinném 
pojistném 15 % ze své hrubé mzdy, 
dalších 16,5 % za zaměstnance 
na povinném pojistném odvádí 
zaměstnavatel. V přiložené tabulce 
máme uvedeno celkové zdanění práce 
a mzdové náklady u jednotlivých 
typů mezd. Celkové zdanění práce 
v Turecku je nižší než v Česku. 
U průměrné mzdy se liší celkové 
mzdové náklady zaměstnavatele 
(hrubá mzda zaměstnance + povinné 
pojistné placené zaměstnavatelem) 
a čistá mzda zaměstnance, kterou 
obdrží na svůj bankovní účet, o 38,6 % 
(v Česku o 42,4 %). 

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH 
OSOB A POJISTNÉ

V Turecku je zavedeno progresivní 
zdanění, sazba daně z příjmu 
fyzických osob se pohybuje od 15 % 
do 35 %. Sazby daně zůstávají 
v posledních letech v Turecku 
shodné, s růstem mezd se pouze 
zvyšují jednotlivá daňová pásma, aby 
efektivní zdanění zůstávalo na stejné 
úrovni. Národní měnou je turecká 
lira. Průměrná měsíční mzda v roce 
2013 činila 2 646 TRY (24 503 Kč). 
Minimální měsíční mzda v roce 2014 
dosahuje 979 TRY (9 066 Kč). 

DAŇOVÁ SOUSTAVA

Trendem posledních let bylo snižování daňové zátěže v Turecku, což je velmi dobře vidět u daně z příjmu právnických osob, kde sazba daně klesla z 33 % 
(v roce 2004) na současných 20 %.

Daňové pásmo (v TRY) Sazba daně 
z příjmu 

0 – 10 700 TRY 15 %

10 701 TRY – 26 000 TRY 20 %

26 001 TRY – 94 000 TRY 27 %

nad 94 000 TRY 35 %

62-63K_Dturecko.indd   63 27.05.14   9:50



styl velikáni

64  www.komora.cz

Podnikání měli Zátkové v genech

Ferdinand Zátka se narodil 15. ledna 1845 jakožto 
nejstarší syn českobudějovického obchodníka Hynka 
Zátky. Kořeny rodu Zátků sahají až do 17. století 
na Písecko. Ferdinand se už od mládí ukazoval jako 
bystrý a inteligentní student. Absolvoval gymnázium 
a poté zamířil na právnickou fakultu, kterou úspěšně 
zakončil doktorátem. Jaký by byl Ferdinand Zátka 
právník, se však již nikdy nedozvíme. Po ukončení 
školy se totiž rozhodl jít v rodinných šlépějích a vě-
novat se podnikání. Ve svých 27 letech založil v Čes-
kých Budějovicích cukrovar a o několik let později 
si otevřel i pekařství. Oběma podnikům se poměrně 
dařilo a sám Zátka si řemeslné výroby vážil.

Ferdinand Zátka
Starší generace má ještě v živé paměti domácí výrobu sodovky za pomoci sifonu a plné regály této „nápojové 
speciality“. Název sodovka dnes ale vytlačil termín perlivá voda a láhve sodovky z regálů zase všechny možné 
ochucené nápoje a minerální vody. Přesto existovala doba, kdy sodovka vládla nealkoholickým nápojům. 
A v té době s ní vládl i Ferdinand Zátka.

V dnešní době minerálních vod a všech mož-
ných ochucených limonád, patří sodovka, 
tedy voda nasycená oxidem uhličitým, už 

pouze mezi jednu z mnoha možností, jak mohou 
lidé utišit svoji žízeň. V 19. století však byla situace 
zcela odlišná a kvalitní nealkoholické nápoje aby 
člověk pohledal. A právě nedostatek kvalitní pitné 
vody inspiroval podnikatele Ferdinanda Zátku 
zkusit své štěstí v sodovkovém průmyslu. Že šlo 
o nápad více než dobrý, ukázala hned první léta 
po založení sodovkárny v pražském Karlíně. Sodov-
ka šla na odbyt a Zátkův podnik se stal největším 
svého druhu v Rakousku-Uhersku. Úspěchy navíc 
slavili i Zátkovi bratři Vlastimil a Dobroslav, kteří 
stáli za vznikem nejvýznamnější těstárny v císařství. 

KARLÍNSKÝ GIGANT

Ferdinand Zátka se narodil 15. ledna 1845. 
Ve svých 27 letech si otevřel cukrovar a brzy 
poté také pekárnu. Velký úspěch mu přineslo 
založení sodovkárny v pražském Karlíně, 
která se stala největším výrobcem sodovky 
v Rakousku-Uhersku. Ve svých 45 letech se 
oženil s bývalou zaměstnankyní Gabrielou 
Čtrnáctou, se kterou však neměli žádné děti. 
Ferdinand Zátka zemřel 28. února 1901 
ve francouzské Nice.

Ilustrace: Filip Černý
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Opravdový podnikatelský úspěch Zátkovi přineslo 
až jeho působení v Praze. V Karlíně zdědil velký 
dům, ve kterém začal po českobudějovickém vzoru 
péct chleba. V roce 1879 se rozhodl rozšířit svůj 
záběr o továrnu na destilovanou sodovou vodu, 
pro kterou si sám vyráběl kysličník uhličitý. Že 
šlo o geniální podnikatelský nápad, ukázaly už 
následující roky. Praha se v té době potýkala s ne-
dostatkem kvalitní pitné vody a Zátkovy sodovky 
tuto díru na trhu výborně vyplnily. Sodovkárna 
v Karlíně patřila mezi první svého druhu ve střed-
ní Evropě a brzy se stala největším výrobcem 
tohoto nápoje v Rakousku-Uhersku. Ferdinand 
Zátka zastával, stejně jako jeho konkurenti, zásadu 
kvalitních nápojů za nízké ceny, aby si jeho výrob-
ky mohl dovolit prakticky každý. 

Sodovky šly doslova na dračku a Ferdinand 
Zátka tak mohl rozšířit své podnikání o další 
artikly. Kromě sodovky produkoval také šumivá 
vína a k pekárně přibyla výroba francouzské 
hořčice a továrna na výrobu kávových náhražek. 
Sodovkárně se dařilo na výbornou a Zátka se 
usídloval i na zahraničních trzích. Nebál se novi-
nek a experimentů a pro propagaci svých sodo-
vek používal originální a účinné reklamy. Zátka 
zároveň spolupracoval s významnými odborníky 
na chemii, aby udržoval a dále vylepšoval kvalitu 
svých sodovek.

Ani Zátkovi bratři nezůstali pozadu
Když v roce 1901 Ferdinand Zátka zemřel, ujal se 
vedení fi rmy jeho bratr Vlastimil. Ten rozhodně 
nepatřil mezi podnikatelské nováčky a s dalším 
bratrem Dobroslavem už měl za sebou pěknou 
řádku úspěchů. Vlastimil převzal po otci obchod 
a spolu s Dobroslavem rovněž mlýn v Březí, který 
přebudovali na velký průmyslový podnik na vý-
robu těstovin, nudlí i makaronů. Jejich továrna se, 
stejně jako v případě staršího bratra Ferdinanda, 
zanedlouho stala největší svého druhu v rakous-
kouherském císařství. Také Vlastimil s Dobrosla-
vem se věnovali výrobě sodovek, působili však 
hlavně v jihočeském regionu a úspěchů Ferdi-
nandova podniku v tomto oboru zdaleka nedo-
sahovali. Co se týče rodinného života Vlastimila, 
není bez zajímavosti zmínit jeho manželku. Vzal 
si totiž Karlu Havlíčkovou, neteř Karla Havlíčka 
Borovského.

Pod vedením Vlastimila Zátky se fi rma v roce 
1906 změnila na rodinnou společnost s ručením 
omezeným a dále se zdokonalila technologie vý-
roba. Vlastimil však o rok později zemřel a do čela 
fi rmy se postavil bratr Dobroslav. Za jeho vedení 
se podniku podařilo bez větších problémů přežít 
první světovou válku. V roce 1927 postavila fi rma 
novou sodovkárnu v pražských Holešovicích, kte-
rou vybavila nejmodernějším možným zařízením. 

Sametová revoluce 
přinesla fi rmám rozdílné osudy

Po roce 1989 čekal jednotlivé podniky rodiny 
 Zátkových rozdílný osud. Nejlépe dopadla těstárna. 
Rodina Zátků ji nejprve získala zpět do pronájmu 
a následně došlo k jejímu přímému prodání. Prv-
ním předsedou valné hromady se stal Vladimír 
Zátka. V roce 2000 se ze společnosti s ručením 
omezeným stala akciová společnost a o tři roky 
později se fi rma stala zakládajícím členem holdin-
gu výrobců těstovin Europasta B. V. Do něj se pak 
přidaly další významné těstárny v Česku a na Slo-
vensku. Před čtyřmi lety pak celý holding zfúzoval 
do jedné fi rmy, současné společnosti Europasta 
SE. Akcionáři nové společnosti se staly dvě velké 
evropské těstárenské společnosti Cerealis Produtos 
Alimentares (z Portugalska) a Gallo Productos 
Alimenticios (ze Španělska). Dnes fi rma patří mezi 
nejvýznamnější výrobce těstovin a mouky v České 
republice.

Zatímco těstárně se dařilo i po revoluci, se so-
dovkárnou, dřívější jedničkou ve střední Evropě, 
to slavné příliš nebylo. Firma nejprve změnila 
název na Zátka-Pražské sodovkárny a posléze 
na Dr.  Zátka. Před koncem tisíciletí přenesla spo-
lečnost celou výrobu do obce Káraný u Staré Bole-
slavi, kde chtěla využít místní kvalitní vodu. Podnik 
se ale nepodařilo zvednout a v roce 2000 skončil 
v konkurzu. Jeho nástupcem se stala fi rma Bestwa-
ter Enterprise, která sama v roce 2011 zanikla.  ■

DANIEL MORÁVEK

SIFON ZAŽÍVÁ RENESANCI

Sifon a domácí výroba sodovky, to byl 
za socialismu pro řadu Čechů dennodenní 
chléb. Po revoluci to vypadalo, že s domácí 
výrobou sodovky je konec. V posledních 
letech ale dochází k její opětovné renesanci. 
Staré sifony nahradily moderní přístroje 
a pouhé nasycení vody oxidem uhličitým 
rozšířily různé příchutě. Když se k tomu navíc 
přidala ekonomická krize, zažila domácí 
výroba sodovky a limonád více než úspěšný 
restart.

Ve staré karlínské sodovkárně byla výroba zasta-
vena a továrna se poté věnovala už jen produkci 
oplatků, keksů a jemného pečiva.

Během druhé světové války byl majetek rodiny 
Zátků zkonfi skován Němci a část potravinářské 
výroby se změnila na výrobu vojenskou. Po skon-
čení války se majetek rodině vrátil, dlouho si ho 
ale neužila. V roce 1948 totiž podnik znárodnili 
komunisté. Těstárna spadla pod státní podnik 
Mlýny a těstárny a původní fi rma Ferdinanda 
Zátky se stala součástí Pražských cukráren 
a  sodovkáren. Znárodnění majetku se ovšem 
už nedožil Dobroslav Zátka, který zemřel 
14. prosince 1946.
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Ústup ze slávy není nikdy příjemný. V takových 
chvílích často nastupuje přetvářka, která se snaží 
blahosklonně maskovat realitu a dodávat chřad-

noucímu organismu dávku falešné naděje, jako že se 
nic neděje, že za vrásky může špatné zrcadlo a za kul-
havou chůzi malé boty.

Je tu navíc ještě jeden důležitý moment. Ona je totiž 
Evropa poněkud komplikované stvoření, pod jedním 
pláštěm se vlastně skrývají siamská čtyřčata – můžeme 
je nazvat Západ, Východ, Sever a Jih. Po celou historii 
žijí spolu, spojeni chvílemi více, chvílemi méně pevně. 
A to právě ve středu, kam se geografi cky řadí i Česká 
republika. Byly tu historické pokusy je oddělit, pře-
devším tedy silou, ale nakonec se vždycky ukázalo, že 
základy jsou nedílně společné, byť každá ze čtyř hlav 
skrývá jiný temperament a životní zkušenost. A každá 
z nich se před těmi ostatními jinak přetvařuje.
Sever jako nemá problém s alkoholem, Jih toho hodně 
namluví o tvrdé práci, Východ má pocit, že ho všech-
ny ostatní části věčně a nespravedlivě podceňují…no 
a Západ je naopak přesvědčen, že on je tou jedinou 
správnou, vyvolenou a nejchytřejší hlavou vůbec.

Ještě že máme tu Asii
Nedávno jsem měl možnost si některé rozdíly prožít 
v praxi. Měli jsme jednání s evropskými kolegy ze všech 
rozličných koutů starého kontinentu v centrále naší 
nadnárodní společnosti. Jednalo se o výměnu zkušeností 
a také o strategické výhledy do budoucna. Na toto setká-
ní bylo pozváno také několik kolegů z Asie, nejspíš proto, 
aby se poučili, jak se „to“ dělá správně.
Všichni západní kolegové vypadali na pohled moc 
pěkně, padnoucí obleky, důležité pohledy, skvěle 
zpracované prezentace. V ostatních účastnících nutně 
převládl dojem, že TO jsou ti správní partneři, kteří 
poradí a na základě mnohaleté zkušenosti pomohou 
ostatním být rychlejšími, efektivnějšími a konkurence-
schopnějšími, zkrátka lepšími.

Problém nastal, když jsme se pozorně zaposlouchali 
do projevů našich zkušenějších kolegů, když jsme se 
z obalu přeorientovali na obsah a skrze dramatický 
a velmi kultivovaný projev se dostali až k významu jed-
notlivých vět a slov. A pak to najednou plíživě dolehlo. 
Překvapivé poznání, že to, na co čekáme – tedy oprav-
dová zkušenost, moudrost, rozhled a rada – nepřichází. 

Že slova jsou dutá a myšlenky řídké a že to nakašírova-
né představení má jediný cíl – předvést se. Před ostat-
ními i sám před sebou. Jako odborník, stratég, mentor, 
kterého by ti ostatní měli následovat…
Přetvářka západní části Evropy v přímém přenosu. 
Za obsah nula bodů, za styl naopak plný počet. 
No a co na to střed a východ? My na to zírali a v duchu 
jsme kroutili hlavou, jak je něco takového možné. Jak 
to, že to nikdo neprokoukne, nikdo nevstane a nezvolá 
„Haló, kolego, co říkáš, je holý nesmysl!“.
Jenže… víte, když chléb, víno a hry nám přicházejí právě 
od majitelů fi rmy z té strany kontinentu, kam slunce cho-
dí spát… Takže se sami sobě omluvíte otřepanou frází, že 
není čas na hrdinství, mlčíte a tváříte se, že je to vlastně 
všechno prima a jasné. Dokud nám jde plat, tak co by-
chom řešili, ne? Tak to je zase ten náš způsob přetvářky.

Ještě štěstí, že do této přehlídky divadelních výstupů 
nastoupili reprezentanti Asie. A s nimi přišla úleva. 
Úleva z jasné řeči, racionálního přístupu, nadšení 
z práce a jasného pohledu do budoucna. Najednou 
jsme poslouchali lidi, kteří říkají, co si myslí. 
Přemýšlel jsem, v čem je zakopaný pes. A vytvořil jsem 
si hypotézu. Rozdíl je možná v tom, že Evropa je plná 
doktorů přírodních věd, inženýrů, bankéřů a právníků. 
Vysokoškolské vzdělání se stalo normou a je poměrně 
dostupné, v důsledku čehož je tu spousta vzdělaných 
lidí. Ale pozor – vzdělání nikterak negarantuje inteli-
genci a schopnosti a už vůbec ne odhodlání. Vzdělaný 
člověk prostě neznamená totéž, co chytrý a pracovitý 
člověk. Jenže v Evropě je titul vším, pro získání skvěle 
placené práce je nutností, v důsledku čehož pak důleži-
té pozice zastávají často lidé neschopní a bez energie.
V Asii je to jinak. Možnosti jsou omezené a v poměru 
k počtu obyvatel je zatím vzdělaných lidí nepoměrně 
méně než v Evropě. Zato však jsou to lidé, kteří pro 
své vzdělání a následnou praxi musí něco udělat. Mají 
snahu, energii a cíl. A v tom je mezi oběma kontinenty 
velký rozdíl.

Evropa se zatím tváří, že je všechno v pohodě. Ale 
ono dávno není. Všichni se navzájem přetvařujeme 
a doufáme, že to ještě chvíli nikdo nepozná. Aspoň 
než půjdeme do důchodu…a nejlépe taky aby se měly 
dobře ještě i naše děti. Dál už nevidíme…
Evropa se zatím tváří, že vidí budoucnost. Ale přitom 
je už dlouho slepá. ■

KAREL JANEČEK » MARTA SLÁNSKÁ » TOMÁŠ BŘEZINA » LADISLAV ŠIMEK » ROBERT PASKOVSKÝ » MARTIN TOLAR » OLEG SPRUŽINA

OLEG SPRUŽINA

Generální ředitel společnosti 
TÜV SÜD Czech, s. r. o. 

Ve společnosti působí 
od roku 2004, kdy měl na 
starost obchod a marketing. 
V čele TÜV SÜD Czech je 
od roku 2007.  
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O přetvářce
Žila, byla jedna dáma jménem Evropa. Kdysi velmi atraktivní, plná podmanivé síly, dobývala 
svět. Ne vždycky se chovala přátelsky, ale měla co rozdávat a také dlouho neměla opravdové 
konkurentky. Čas je ale neúprosný a nešetří nikoho. A tak se i Evropa dostala do let, kdy jen těžko 
skrývá vrásky, při námaze se dost zadýchává a nejraději už by nic neměnila. Postupně ztrácí vliv 
a prohrává s novými divami, jako jsou Asie nebo Jižní Amerika.

V ASII JE TO JINAK. 
MOŽNOSTI JSOU 

OMEZENÉ A V POMĚRU 
K POČTU OBYVATEL 

JE ZATÍM VZDĚLANÝCH 
LIDÍ NEPOMĚRNĚ 

MÉNĚ NEŽ V EVROPĚ.
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