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Evropa dá 120 miliard 
na rozvoj eských podnik

Vladimír Dlouhý, prezident HK R 
Chci získat nejen v tší, ale i mladší lenskou základnu
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Poslední květnový čtvrtek v Praze proběhl 

27. sněm Hospodářské komory České 

republiky, u čehož jsme samozřejmě nesměli 

chybět. Proto vám na našich stránkách přinášíme 

nejen fotoreportáž, ale také hlavní rozhovor čísla 

s prezidentem HK ČR Vladimírem Dlouhým. 

Témata interview korespondují s jeho vystou-

pením na tomto významném podnikatelském 

fóru. Zaprvé, nakolik se podařilo za rok působení 

v čele komory zlepšit podnikatelské klima u nás, 

a  zadruhé, v jakých oblastech legislativa brzdí roz-

voj domácích fi rem. Zvu vás tedy hned na úvodní 

strany červnového čísla. 

Dalším stěžejním námětem Komory.cz jsou 

 fi nance, a to jak je získat pro podnikání. Zabý-

váme se nejen klasickými fi nančními produkty, 

ale bez povšimnutí jsme nemohli nechat oblast 

tzv. peer-to-peer půjček, které jsou nadmíru 

zajímavou alternativou k tradičním způsobům 

fi nancování. V zásadě jde o půjčování peněz bez 

banky nebo úvěrové společnosti. Systém, kdy 

fi rma fi rmě prostřednictvím internetové aukce 

poskytne půjčku, se pomalu zabydluje i v domá-

cích podmínkách. Výhody i nevýhody půjčování 

takzvaně rovný rovnému přinášíme na straně 24. 

Řadu z vás bude jistě také zajímat novela zákona 

o veřejných zakázkách z dílny Ministerstva pro 

místní rozvoj. Hospodářská komora České republiky 

už několik měsíců intenzivně participuje na přípravě 

nových pravidel pro zadávání veřejných zakázek, 

shrnuli jsme tedy zásadní novinky tohoto zákona, 

včetně priorit HK ČR. Pro ty, kteří se nebojí výzev, 

jsme připravili materiál o tzv. halal trhu, který skýtá 

spoustu zajímavých příležitostí. Více na straně 56. 

Přeji úspěšný podnikatelský červen. 

VLASTA HOLÉCIOVÁ

šéfredaktorka
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27. SN M HOSPODÁ SKÉ KOMORY ESKÉ REPUBLIKY  

Vláda musí do konce roku podniknout adu konkrétních krok  k podpo e 
technického vzd lávání. To byl první z deseti apel , s nimiž na 27. sn mu 

Hospodá ské komory R vystoupil její prezident Vladimír Dlouhý. 
Apelovat p itom bylo na koho: jak napsala média, na sn mu byl „každý, kdo 

v politice n co znamená“. Namátkou – mezi estnými e níky vystoupili 
prezident republiky, premiér, dva vicepremié i, ministr, šéfové podnikatelských,  

zam stnavatelských a zam stnaneckých svaz .

12

ROZHOVOR S PREZIDENTEM HK R VLADIMÍREM DLOUHÝM 

Vysoké zatížení práce vede ke snižování konkurenceschopnosti eských 
podnikatel , varuje ekonom a prezident Hospodá ské komory eské republiky 

Vladimír Dlouhý p edstavitele vlády i podnikatele. Na 27. sn mu HK R 
p edstavil Deset krok  na cest  k prosperit , tedy desatero ešení pro zlepšení 
podnikatelského prost edí v zemi, které je odpov dí na nejpal iv jší problémy, 

se kterými se podnikatelé musí v sou asnosti potýkat.

14

JAK ZÍSKAT FINANCE NA PODNIKÁNÍ?

P estože úv r stále pat í mezi základní stavební kameny  nancování podnikání, 
není už zdaleka jedinou možností. Prosazují se i další bankovní produkty 

a podnikatelé mohou rovn ž využít i  nance, které jim nabízí jiné subjekty. 
Zajímavou možností jsou v tomto ohledu tzv. peer-to-peer p j ky.

18

NOVÁ ÚPRAVA ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK JE NA CEST

HK R již adu m síc  intenzivn  participuje na p íprav  nových pravidel 
pro zadávání ve ejných zakázek. Legislativní proces je v plném proudu.

Prob hlo mezirezortní p ipomínkové ízení, v n mž HK R uplatnila adu zásadních 
p ipomínek. Co konkrétn  má nový zákon o zadávání ve ejných zakázek z dílny 

Ministerstva pro místní rozvoj zm nit?

28

EVROPA DÁ 120 MILIARD NA ROZVOJ ESKÝCH PODNIK

P estože je esko nyní jedinou zemí evropské osmadvacítky, která Bruselu dosud 
nep edložila konkrétní požadavky na eurodotace do roku 2020,  rmy si už na 

za átku ervna mohou o evropské peníze požádat. První eský opera ní program, 
jenž získal v Evrop  zelenou, umožní erpat  nance zejména na výzkum a vývoj 

nebo modernizaci energetické infrastruktury.

34

HALAL TRH V EVROP  ZAŽÍVÁ BOOM

Stále více  rem upírá sv j pohled na trh halal. Není se emu divit, sou asná ísla 
hovo í jasn : muslimská populace iní zhruba 1,8 miliardy, z ehož podle odhad  

jen v Evrop  žije asi 60 milion  muslim .
 O ekává se, že v roce 2025 bude tato skupina tvo it 30 % všech lidí na sv t . 

Nabízí se tedy otázka, co všechno halal trh podnikatel m nabízí. 

56

OBSAH

28

56

14

12

04k_obsah.indd   4 02.06.15   11:20



05k_ald.indd   5 01.06.15   16:29



6  www.komora.cz

zprávy z komory a z domova

Prezidenti ukrajinské 
a eské hospodá ské 
komory podepsali 
memorandum
Prezident HK ČR Vladimír Dlouhý 

podepsal memorandum o po-

rozumění se svým ukrajinským 

protějškem Genadijem Čižikovem. 

Obě země se tak zavázaly k posílení 

vzájemných ekonomických a ob-

chodních vztahů. Poslední dohoda 

o obchodní spolupráci s ukrajinský-

mi zástupci podnikatelů byla pode-

psána před 20 lety. „V poslední době 

došlo k propadu ukrajinsko-českého 

obchodu, a to je potřeba změnit,“ uve-

dl na bilaterálním setkání Vladimír 

Dlouhý. Akci zahájil ministr prů-

myslu a obchodu Jan Mládek a vedle 

prezidenta HK ČR se jí zúčastnil 

i náměstek ministra průmyslu a ob-

chodu Vladimír Bärtl. Ukrajinskou 

stranu reprezentoval kromě prezi-

denta ukrajinské Obchodně-prů-

myslové komory Genadije Čižikova 

také ukrajinský velvyslanec v ČR 

Borys Zajčuk. Zástupci ukrajinské 

komory projevili zájem o zkušenosti 

ČR, především v rámci přístupových 

jednání Ukrajiny s EU, nebo o pro-

hloubení sektorové spolupráce obou 

zemí. „Rádi bychom spolupracovali 

na modernizaci ukrajinského strojí-

renství, potravinářství či zemědělství,“ 

dodal Čižikov. Obě země se dohodly 

na uskutečnění podnikatelské mise 

na Ukrajinu. Ta by se měla konat už 

v říjnu 2015. (foto)

Pálková. Vyhlašování anticeny Ab-

surdita roku, kterou zaštiťuje HK ČR, 

má přispět ke kultivaci tuzemského 

podnikatelského prostředí. Díky 

anketě bylo v minulosti zrušeno 

několik nesmyslných nařízení.

Tuzemský byznys 
podporuje p ijetí TTIP
Nejvýznamnější organizace zaměst-

navatelů a podnikatelů v ČR – Svaz 

průmyslu a dopravy ČR, Hospo-

dářská komora ČR a Konfederace 

zaměstnavatelských a podnikatel-

ských svazů ČR ve svém společném 

stanovisku podpořily přijetí Dohody 

o Transatlantickém obchodním 

a investičním partnerství (TTIP). 

Apelovaly v něm na naše členy Ev-

ropského parlamentu, aby podpořili 

TTIP a pomohli zabránit průtahům 

v jednání o přijetí dohody, která 

by se měla stát nástrojem posílení 

konkurenceschopnosti EU. „Téměř 

třetina evropských exportérů považu-

je USA za svůj prioritní trh. Je proto 

naprosto nezbytné, aby došlo k do-

končení dohody o TTIP a tím byla 

posílena konkurenceschopnost EU 

a Spojených států. EU i USA v po-

slední dekádě v globální soutěži spíše 

relativně ztrácejí a jejich dominance 

světové ekonomice postupně klesá. 

TTIP se tak může stát nástrojem, 

který tento trend zastaví a zvrátí díky 

spojení sil obou stran. Hlavní přínos 

budoucí dohody vidíme v odstranění 

netarifních překážek, jejichž existen-

ce je pro rozvoj vzájemného obchodu 

Viceprezidentka 
HK R Barto ová 
Pálková vyhlásila cenu 
Absurdita roku 2015
Letošním vítězem ceny za nejne-

smyslnější byrokratické povinnosti 

uložené podnikatelům je obstrukce 

úřadu práce, které chce po zaměstna-

vatelích údaje, která už sám vlastní. 

Vítěznou obstrukci letos vyhlásila 

viceprezidentka HK ČR Irena Barto-

ňová Pálková. Zaměstnavatelé nad-

polovičního podílu osob se zdravot-

ním pojištěním mají ze zákona právo 

čerpat podporu od Úřadu práce. 

S úřadem musí uzavřít Dohodu o vy-

mezení chráněných pracovních míst. 

Absurdní na tomto procesu jsou 

přílohy, které musí zaměstnavatelé 

k žádosti o dohodu přiložit. „Jednou 

z nich je seznam dosud uzavřených 

dohod ze všech pracovišť. Jenže tento 

seznam úřad práce již vlastní, protože 

jsou uzavřeny přímo s ním,“ vysvětlila 

Bartoňová Pálková. Kromě seznamu 

všech dohod musí zaměstnavatel 

na úřadu přiložit i přehled tržeb zís-

kaných prodejem výrobků a služeb, 

které souvisí se zaměstnáváním OZP. 

Tito zaměstnavatelé mají v průměru 

60–70 % zaměstnanců se zdravotním 

postižením, kteří se zákonitě podílejí 

na vzniku všech tržeb společnos-

ti. „Do třetice je k žádosti potřeba 

přiložit přehled celkové výše příspěvků 

získaných od úřadu práce, tedy 

příspěvků, které fi rmě poukazuje sám 

úřad práce,“ vysvětluje Bartoňová 

a investic tíživější než bariéry tarif-

ní,“ uvedl Vladimír Dlouhý.

Prezident HK R 
jednal v regionech 
o nedostatku 
kvali  kovaných lidí 
i minimální mzd  
v N mecku
Prezident HK ČR Vladimír Dlouhý 

v rámci svých pracovních cest 

po regionech ČR navštívil Zlínský, 

Ústecký i Jihočeský kraj. Na Zlín-

sku kromě návštěvy místních fi rem 

diskutoval se členy KHK Zlínského 

kraje proměnu HK ČR po jeho 

zvolení do čela Komory nebo pro-

blematiku německé minimální mzdy 

uplatňované i na české dopravce. 

Na zasedání Krajské ekonomické 

rady Východní Moravy v Holešo-

vě vystoupil se svým příspěvkem, 

ve kterém mj. upozornil na závislost 

české ekonomiky na Německu: 

„Krátkodobě to nemusí být problém, 

ale z dlouhodobého hlediska ano,“ 

uvedl. Se zástupci místní hospo-

dářské komory, představiteli města 

i s lokálními zaměstnavateli se pre-

zident HK ČR v půlce května setkal 

také v Jindřichově Hradci. Na vele-

trhu fi rem zaměřených na technické 

obory a řemesla s názvem TECH-

NODAYS představil změny, které 

hodlá prosadit pro zvýšení kvality 

odborného vzdělávání.  

Odbor vn jší komunikace HK R

Prezident ukrajinské Obchodn -pr myslové komory Genadij ižikov a prezident 
Hospodá ské komory R podepisují dohodu o posílení obchodních vztah  mezi 
Ukrajinou a eskou republikou.

KRÁTCE
Z KOMORY

Fo
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: H
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R

06k_kratceD.indd   6 01.06.15   16:30



www.komora.cz  7

zprávy z komory a z domova

Ostrava: Mise z Japonska 
a ICT Brokerage Event 2015

V polovině října navštíví Ostravu inco-

mingová mise japonských podnikatelů 

z oboru ICT. Misi organizuje Krajská hospodářská 

komora Moravskoslezského kraje s japonským 

partnerem Enterprise Europe Network z Tokia. 

V rámci mise jsou plánovány návštěvy ICT fi rem 

z regionu a také účast na dvoustranných jednáních 

ICT Brokerage Event 2015 – Research, Develop-

ment and Innovation. Mezinárodní dvoustranná 

jednání ICT Brokerage Event 2015 – Research, 

Development and Innovation se uskuteční 

15. 10. 2015 v prostorách Nové auly Vysoké školy 

báňské – Technické univerzity Ostrava. Více infor-

mací: www.khkmsk.cz

 

Louny: Student m se otev ela 
Brána jazyk

Studentům středních a základních 

škol z Ústeckého kraje se po dva roky 

otevírala brána k méně tradičním cizím jazykům. 

Okresní hospodářská komora Louny v letech 

2012–2014 úspěšně realizovala, za fi nančního při-

spění Evropského sociálního fondu, OP VK, MŠMT 

a Ústeckého kraje, projekt Brána jazyků otevřená. 

V rámci tohoto projektu OKH v Lounech studenty 

seznámila s kulturou a jazykem Japonska, Mexika, 

Španělska a Nizozemí. Pro další prohloubení infor-

mací, které studenti v rámci Dnů netradičních jazy-

ků získali, byl vytvořen i webový portál E-learningu 

(http://elearning.ohkln.cz/), kde mohou své nabyté 

znalosti dále rozvíjet. E-learning je také volně 

přístupný i dalším zájemcům, kteří nebyli v projektu 

zapojeni a mají o tyto informace zájem. 

Brno: Na jižní Morav  
se spolupráce da í

Krajská hospodářská komora jižní 

Moravy je jedním z partnerů projektu 

„Společně v dalším vzdělávání“, který v rámci 

formace zazněly na semináři o cle a celním řízení, 

který uspořádala Okresní hospodářská komora 

Znojmo ve spolupráci s městem Znojmem pro fi r-

my regionu a studenty obchodní akademie GPOA. 

Několikahodinový seminář se zájmem vyslechla 

místostarostka Olga Štefaniková, která akci spolu 

s ředitelkou Okresní hospodářské komory Znojmo 

také zahájila. (foto 1)

Zlín: Speed Business Meeting 
nabídl nové kontakty 
i možnosti spolupráce

Na čtyři desítky fi rem a organizací se 

zúčastnily networkingové akce Speed 

Business Meeting, která proběhla v sídle Krajské 

hospodářské komory Zlínského kraje ve Zlíně. 

Cílem akce bylo navázat kontakty a diskutovat 

o možnostech spolupráce mezi fi rmami ve Zlín-

ském kraji a členy Francouzsko-české obchodní 

komory. Akci zorganizovala KHK ZK ve spolu-

práci s Francouzsko-českou obchodní komorou 

a fi rmou Mazars. 

Františkovy Lázn : Studenti 
se seznámili s hotelovým 
provozem

Díky projektu Krajské hospodářské 

komory Karlovarského kraje poznali 

studenti a studentky posledního ročníku ISŠ Cheb 

provoz ve čtyřhvězdičkovém lázeňském hotelu 

Imperial. Dnes je tu však přece jenom rušněji než 

jindy. „Ráda pořádám exkurze. Studenti při nich 

mají možnost poznat zaměstnavatele i z jiné stránky 

než z odborné praxe. Později se s některými z řad 

studentů potkávám při výběrových řízení a pro mě 

je to zpětná vazba, že exkurze mají smysl,“ říká ve-

doucí personálního oddělení lázní Iveta Sládková. 

Zaměstnavatelům, kteří se rozhodnou přijmout 

absolventa, nabízí Krajská hospodářská komora 

možnost čerpání dotace na jeho mzdu.

OP VK řeší vzdělávací společnost BEVE, spol. 

s r. o., Asociace nestátních neziskových organi-

zací v JMK, Úřad práce – krajská pobočka Brno 

a Regionální poradenské a vzdělávací centrum 

AJAK Brno. Hospodářská komora se ujala úkolu 

zrealizovat průzkum vzdělávacích potřeb u za-

městnavatelů, zpracovat metodickou příručku pro 

tvorbu partnerství včetně právních aspektů těchto 

vztahů, spolupracovat na přípravě a realizaci vzdě-

lávacích – pilotních programů a na celokrajských 

Týdnech vzdělávání dospělých, které tento projekt 

rovněž řeší.

Pardubice: Podpisu paktu 
zam stnanosti se zú astnila 
i ministryn  Marksová

Za přítomnosti ministryně práce 

a sociálních věcí Michaely Mark-

sové se v sále Rady Pardubického kraje konalo 

slavnostní podepsání memoranda Teritoriálního 

paktu zaměstnanosti Pardubického kraje. Společně 

s hejtmanem Pardubického kraje Martinem 

Netolickým podepsali memorandum také zástupci 

Úřadu práce, Krajské hospodářské komory či 

Českomoravské konfederace odborových svazů. 

Za Hospodářskou komoru Pardubického kraje byli 

přítomni předseda představenstva Ing. Jiří Doležal 

a ředitel KHK PK Ing. Roman Sodomka. „Jedním 

z cílů paktu by mělo být také hledání pracovníků 

v případě, že se kraji přihlásí investor se záměrem 

vytvoření velkého množství pracovních míst,“ uved-

la ministryně práce a sociálních věcí Michaela 

Marksová.

Znojmo: Clo zajímalo  rmy 
i studenty

Clo, které platíme za zboží, je veřejná 

dávka. Clo také chrání náš trh, proto 

máme několik druhů cel. Clo je také odvetným 

opatřením naší země vůči těm státům, které se 

chovají hospodářsky nekorektně. Tyto a další in-

REGIONY
A SPOLE ENSTVA

1

Ji ina Ondrušová 
a místostarostka Znojma 

Olga Štefaniková 
se zástupci Celního ú adu pro 
Jihomoravský kraj p i zahájení 

seminá e o cle (zleva doprava). Fo
to
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R
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zprávy z komory a z domova

sociální oblast a školství, Vladimír Dlouhý, pre-

zident Hospodářské komory ČR, Václav Matyáš, 

prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, 

a Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Plze : Podporujeme ženy 
v technických oborech

Akademie HK Plzeňského kraje a Re-

gionální hospodářská komora Plzeň-

ského kraje realizují výjimečný projekt „Technika 

a ICT – Cherchez la femme!“ Projekt prostřed-

nictvím různorodých aktivit motivuje dívky ze 

základních škol a gymnázií ke studiu technických 

oborů a informačních technologií. Hlavním 

důvodem je zvýšená poptávka zaměstnavatelů 

z regionu po technicky vzdělaných pracovnících, 

a především velmi nízký počet žen, které v tech-

nických a informačních oborech pracují. „Ženy 

představují v současné době nevyužitý potenciál 

technických a ICT oborů. Pomocí vhodně volených 

aktivit dívkám ukazujeme, že tyto obory nejsou 

pouze mužskou záležitostí,“ říká ředitelka RHK PK 

Radka Trylčová. Již více než 1 000 dívek ze 7. až 

9. ročníků z 65 základních škol se na ukázkových 

dnech technických oborů seznámilo s perspektiva-

mi studia techniky na středních školách a zú-

častnilo se odborných workshopů v Techmania 

Science Center v Plzni. Projekt pokračuje realizací 

dalších ukázkových dnů na odborných katedrách 

a vývojových centrech Západočeské univerzity 

v Plzni. Úspěšně probíhají exkurze ve více než 

30 technicky zaměřených fi rmách z celého regionu, 

jako jsou Škoda Transporation, a. s., Škoda JS, a. s., 

Gerresheimer Horšovský Týn, s. r. o., EvoBus 

Česká republika a další. Více informací o projektu 

naleznou zájemci na www.zenyatechnika.cz.  

Tiskové odd lení HK R

Brandýs nad Labem: 
Seminá  poradil, jak prodat 

i koupit  rmu
Krajská hospodářská komora Střední 

Čechy ve spolupráci s fi rmou EY 

a DELTA legal uspořádala v Brandýse nad Labem 

další seminář pro podnikatele na téma „Jak dobře 

prodat nebo správně koupit fi rmu“. Jeho hlavním 

obsahem byly především současné trendy v ná-

kupu a prodeji fi rem; návod, jak vyjednat dobrý 

obchod – nákup či prodej fi rmy; návod k hledání 

následovníka aneb fi nanční a právní úskalí při 

prodeji fi rmy, společnosti, dále cena fi rmy očima 

kupujícího a prodávajícího. (foto 2)

 

Praha: 15  rem získá 
p íležitost prosadit se 
v „Samsung City“

Účast na prestižním mezinárodním 

obchodním sympoziu v jihokorej-

ském Suwonu pro 15 českých podniků pomů-

že zajistit Hospodářská komora hl. m. Prahy 

(HKP). A to díky uzavření partnerství mezi HKP 

a představiteli města Suwon, přezdívaném též 

Samsung City, neboť zde má největší jihokorejská 

fi rma své sídlo. Podnikatelé tohoto regionu mají 

zájem o nové obchodní partnery. Samsung proto 

ve spolupráci s městem Suwon pořádá ve dnech 

6. až 8. října 2015 mezinárodní obchodní sympo-

zium pro zástupce společností z měst New York, 

Amsterdam, Londýn, Praha, Hanoj a z dalších 

významných hospodářských center. „Na schůzce 

s jihokorejskými partnery, která se konala 20. dub-

na, se nám podařilo vyjednat pro cca 15 členských 

fi rem exkluzivní podmínky jejich účasti na této 

akci. Každý z těchto podniků obdrží příspěvek 

ve výši 700 USD, určený ke krytí jejich cestovních 

výdajů. Korejskou stranou budou rovněž hrazeny 

další náklady spojené s pobytem a účastí na této 

akci,“ vysvětlil vedoucí oddělení zahraničí praž-

ské komory David Janata. (foto 3) 

Asociace bazén  a saun R: 
Konference ke 222 let m 
láze ství

Asociace bazénů a saun ČR pořádá 

Konferenci k 222. výročí lázeňství 

u nás a k 10. výročí provozu Aquafora ve Fran-

tiškových Lázních. Akce se bude konat ve Fran-

tiškových Lázních 9. až 11. června 2015 a bude 

mít tři části – komerční, přednáškovou (Využití 

lázeňství v komerčním provozu bazénů, aquapar-

ků, wellness a SPA) a sportovní (zápas v kopané 

Čechy – Morava).

Cech podlahá  R: 
Podlahá i z Brna op t vít zn !

Pražská Střední odborná škola staveb-

ní a zahradnická hostila dovednostní 

soutěž PODLAHA CUP, kterou pro žáky středních 

škol z oboru podlahář a podlahářské práce pořádá 

Cech podlahářů ČR. V jedenáctém ročníku se 

utkalo pět dvojic ze čtyř škol a kromě jedné se 

účastnily všechny školy, které podlahářské obory 

v ČR vyučují a mají v posledním ročníku nějaké 

žáky. Účastníky přivítal Miloslav Štumpa, předseda 

Cechu podlahářů ČR, Roman Pommer, viceprezi-

dent Hospodářské komory ČR, a Miloslav Jan eček, 

ředitel hostitelské školy. Záštitu letošnímu ročníku 

udělili Marcel Chládek, ministr školství, mládeže 

a tělovýchovy, Irena Ropková, radní HMP pro 

Pražskou komoru navštívili zástupci m sta Suwon z Jižní Koreje, které bývá asto 
ozna ováno jako Samsung City. Pro 15 eských  rem HKP dojednala exkluzivní 
podmínky, které jim mohou napomoci získat významné obchodní partnery. 

Setkání v Brandýse se zú astnilo celkem 15 podnikatel  z r zných obor  
podnikání. KHK St ední echy zastupovali editelka Ta ána Veselá a len 
p edstavenstva Ji í Kolá ,  rmu EY reprezentoval Petr K íž, AK DELTA legal 
Michal Zahradník a Pavel Fára.

Fo
to
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Právní a legislativní servis
M LI BYSTE V D T

Tlaková za ízení
Od 1. června je účinná novela nařízení vlády 

č. 26/2003 Sb., kterou se stanoví technické požadav-

ky na tlaková zařízení. Tlakovým zařízením se rozu-

mí nádoby, potrubí, bezpečnostní a tlaková výstroj. 

Naopak tlakovým zařízením nejsou například tla-

kové nádobky pro aerosolové rozprašovače, tlaková 

zařízení k použití jako zbraně či střelivo, tlaková 

zařízení tvořená pružným pláštěm jako třeba pneu-

matiky, vzduchové polštáře, míče, nafukovací čluny. 

Novela zapracovává evropské předpisy a upřesňuje 

defi nici nebezpečných tekutin. Za ně se považují 

například nestabilní výbušniny, hořlavé plyny, 

hořlavé tuhé látky, samovolně reagující látky či 

oxidující kapaliny. Pro úplnost dodejme, že nařízení 

je prováděcím předpisem zákona č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky.

Chystané zm ny v exekucích
Parlament v současné době projednává hned 

několik návrhů, které upravují pravidla provádě-

ní exekucí. Navrhuje se, aby exekutor vymáhal 

pohledávku nejprve z prostředků, které má 

dlužník uložené na bankovním účtu, či ze mzdy. 

Pokud tento způsob není možný, nastupuje 

prodej movitých věcí, kdy nově bude exekutor 

povinen učinit audiovizuální záznam o zabavení 

věcí. V této souvislosti dochází ke specifi kaci 

obvyklého vybavení domácnosti, které nebude 

možno zabavit a za které se pokládá například 

postel, stůl, židle, kuchyňská linka a její vyba-

vení, pračka, vytápěcí těleso, pokud se jedná 

o předměty běžné hodnoty. Nebude také možné 

zabavit náboženskou či studijní literaturu, dětské 

hračky či obrazové a zvukové záznamy osobní 

povahy. Až na samý závěr, pokud skutečně není 

jiná možnost, má nastoupit prodej nemovi-

tosti. Nově by měla být stanovena minimální 

výše dluhu na částku 50 000 Kč, aby bylo vůbec 

možno přistoupit k výkonu rozhodnutí prodejem 

nemovitosti (domu či bytu povinného). Zároveň 

má být zpřísněn dohled Ministerstva spravedl-

nosti nad exekutorskými úřady. Například bude 

možné vykonat předem nehlášenou kontrolu 

exekutorského úřadu. Změny se dotknou i exe-

kucí majetku ve společném jmění manželů. Nově 

bude exekutor povinně zjišťovat, zda je v Sezna-

mu listin o manželském majetkovém režimu, 

který vede Notářská komora, dokument (smlou-

va, rozhodnutí soudu), jehož obsahem je úprava 

společného jmění manželů (zúžení, zrušení). 

Navrhované změny mají být účinné vyhlášením 

příslušné novely ve Sbírce listin.

Opera ní program Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost (OPPIK) 
pro eskou republiku
Na konci dubna schválila Evropská komise OPPIK, 

což je pro podnikatele nejdůležitější program Ko-

hezní politiky EU v období 2014–2020. Hlavním 

cílem OPPIK je podpora projektů, které zajistí 

konkurenceschopnost a udržitelnou ekonomickou 

výkonnost. OPPIK cílí především na malé a střed-

ní podnikatele a podporuje projekty v průmyslu 

i sektoru služeb. Konkrétní informace o jednotli-

vých výzvách a výše dotace lze nalézt na stránkách 

www.mpo.cz.  

Vážení tená i, v naší pravidelné Vážení tená i, v naší pravidelné 
rubrice vás informujeme o nových rubrice vás informujeme o nových 

právních p edpisech d ležitých pro právních p edpisech d ležitých pro 
podnikání. Upozorníme vás na zajímavá podnikání. Upozorníme vás na zajímavá 

soudní rozhodnutí. Stru n  shrneme soudní rozhodnutí. Stru n  shrneme 
n které legislativní materiály, které n které legislativní materiály, které 

HK R p ipomínkovala v rámci HK R p ipomínkovala v rámci 
mezirezortního p ipomínkového ízení.mezirezortního p ipomínkového ízení.

podnikání komora informuje
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Tajná audionahrávka jako d kaz 
v pracovn právním sporu – ano, i ne?

Ústavní soud se vyjádřil k možnosti použít jako 

důkaz audionahrávku tajně pořízenou při roz-

hovoru zaměstnance se zaměstnavatelem (nález 

sp. zn. II ÚS 1774/14, ze dne 9. prosince 2014). Za-

městnanec žaloval neplatnost výpovědi z pracov-

ního poměru z důvodu organizačních změn a jako 

důkaz předložil tajně pořízený záznam rozhovoru 

se svým nadřízeným. Z rozhovoru jasně vyplývá, 

že pravým důvodem ukončení pracovního poměru 

byla kritika zaměstnavatele a výpovědní důvod 

fi nanční prostředky, požádal svého českého 

zaměstnavatele o jejich zaslání. Ten tak na vlast-

ní náklady učinil, zaměstnanec pokutu zaplatil 

a mohl pokračovat v jízdě. Po návratu do ČR za-

městnavatel po řidiči vymáhal vrácení této částky. 

Spor se dostal až k Nejvyššímu soudu (usnesení 

ze dne 18. 12. 2014, sp. zn. 21 Cdo 385/2014). Ten 

zdůraznil, že za přestupek je odpovědný zaměstna-

nec, a tudíž je povinen uhradit vyměřenou pokutu 

včetně nákladů spojených s její úhradou. Není 

rozhodující, že v době přestupku plnil zaměstna-

nec své pracovní úkoly. Rozhodující je porušení 

pravidel bezpečnosti provozu, kterého se může 

z povahy věci dopustit pouze řidič.  

byl použit čistě účelově. Soudy všech stupňů, 

a to včetně Nejvyššího soudu, nepřipustili důkaz 

audionahrávkou, neboť byla pořízena bez vědomí 

nahrávané osoby. Ústavní soud se však postavil 

na stranu zaměstnance. Konstatoval, že tajné po-

řízení audiozáznamu rozhovoru je přípustné jako 

důkaz, pokud jej použije slabší strana sporu, což je 

u sporů pracovněprávních zpravidla zaměstnanec. 

Kdo platí pokutu za dopravní p estupek –
zam stnanec, nebo zam stnavatel?
Zaměstnanec – řidič nákladního vozidla – překro-

čil povolenou dobu jízdy, za což byl ve Španělsku 

potrestán pokutou. Vzhledem k tomu, že neměl 

P IPOMÍNKOVALI JSME

ZE SOUDNÍ SÍN

přispívání do kompenzačního fondu. Do tohoto 

fondu, z něhož se platí ztráta z provozu neziskových 

poboček České pošty, přispívají i konkurenti české 

pošty na trhu poštovních služeb. HK ČR uplatnila 

zásadní výhrady proti způsobu přispívání do kom-

penzačního fondu. Vzhledem k tomu, že nesouhlas 

s návrhem uplatnila i další připomínková místa, 

vláda návrh přepracovala. Aktuální verze počítá 

s úhradou ztrát České pošty ze státního rozpočtu. 

HK ČR rovněž uplatnila připomínky k návrhu 

nařízení vlády, které má stanovit minimální počet 

poštovních poboček. V současné době je jich cca 

3 200. Tyto pobočky poskytují jak základní poštovní 

služby (listovní služby), tak doplňkové služby, jako 

je výplata důchodů nebo CZECH POINT. Český 

telekomunikační úřad navrhuje, aby byl stanoven 

minimální počet pošt, které budou poskytovat 

základní služby, a to pouze ve výši 2 100. HK ČR 

nepodpořila tento návrh, neboť sdílí obavy, že toto 

opatření povede v budoucnu ke snižování počtu 

pošt především v malých obcích. 

Registr smluv
Poslanecká sněmovna se po roce vrací k pro-

jednání zákona o povinném zveřejňování smluv 

uzavíraných veřejnými institucemi. Původní 

návrh, který HK ČR připomínkovala, byl zcela 

přepracován. Ministerstvo vnitra do Parlamentu 

posílá upravenou verzi, která mimo jiné lépe 

defi nuje osoby, jež budou povinně zveřejňovat své 

smlouvy. HK ČR ani její složky tuto povinnost 

mít nemají. Lze očekávat rozsáhlou diskuzi 

zákonodárců, neboť norma dopadne na velké 

množství subjektů. Návrh zákona totiž počítá na-

příklad s tím, že smlouva nebude účinná, dokud 

nebude zveřejněná. 

Zrušení karen ní doby 
Parlamentu byl předložen návrh zákona, kterým 

by měla být zrušena tzv. karenční doba. Tedy doba 

prvních tří dnů pracovní neschopnosti, za něž není 

zaměstnanci poskytována žádná fi nanční náhrada. 

HK ČR tento i podobný návrh z pera senátora 

Škromacha tvrdě odmítá. Jde o zcela nesystémové 

opatření, které postrádá racionální zdůvodnění. 

V konečném důsledku by se obrátilo proti samot-

ným zaměstnancům. Budou-li zaměstnavatelé 

nuceni poskytovat náhradu mzdy již od samotné-

ho počátku pracovní neschopnosti zaměstnance, 

nutně se to projeví na mzdových nákladech. 

Karenční doba byla zavedena v roce 2007 a z jejího 

průběžného hodnocení vyplývá, že prokazatelně 

splnila svůj účel. 

Odpadní vody
V měsíci dubnu tohoto roku byly předloženy 

dva návrhy nařízení vlády upravující podmínky 

vypouštění odpadních vod do vod podzemních 

a také podmínky pro vypouštění odpadních vod 

do vod povrchových. Návrhy předpokládají zpřís-

nění některých ukazatelů a požadavků, přičemž 

absentuje patřičné odůvodnění a analýzy dopadů 

jednotlivých změn. Některá zpřísnění by zname-

nala nejen nedůvodné navýšení fi nančních pro-

středků pro podnikatelský sektor, ale jsou i tech-

nicky nerealizovatelná. Považujeme za rozumné 

obě provázaná nařízení vlády projednávat společ-

ně, nikoliv odděleně a v rámci dalšího legislativ-

ního procesu se budeme snažit některá navržená 

opatření změnit, nebo alespoň zmírnit.   

MARKÉTA SCHORMOVÁ, HK R

(stav k 19. květnu 2015)

Zákon o významné tržní síle 
( . 395/2009 Sb.) 
Poslanecká sněmovna zahájila projednávání 

významné novely, k níž měla HK ČR v rámci 

mezirezortního připomínkového řízení zásadní 

výhrady. Novela se odklání od principů ochrany 

hospodářské soutěže a zavádí protekcionistický 

systém ve prospěch jedné skupiny podnikate-

lů. Zákon o VTS směřuje k regulaci odběratelů 

(na trhu s potravinami) – tedy zejména velkoob-

chodních řetězců, spotřebních družstev a nákup-

ních aliancí. Odběratelé regulaci kritizují jako 

nadbytečnou a argumentují tím, že stejného účelu 

je možné dosáhnout použitím zákona o ochraně 

hospodářské soutěže, instituty práva proti nekalé 

soutěži a instituty soukromého práva. Novela 

upřesňuje pojmy „dodavatel“ a „odběratel“, což má 

vést k lepší aplikační praxi. Na dodavatele se totiž 

norma nevztahuje, ale předkládaná novela je chce 

do působnosti zákona vtáhnout. Novela má dále 

přinést zásadní přitvrzení v oblasti významné tržní 

síly. Pro vyslovení závěru o zneužití významné trž-

ní síly již nebude potřeba, aby takové jednání bylo 

soustavné a aby podstatně narušovalo hospodář-

skou soutěž. Novela rovněž zavádí defi niční znak 

„využití tržní síly bez spravedlivého důvodu“, což 

je nový neurčitý pojem, který přiznává Úřadu pro 

ochranu hospodářské soutěže široké správní uvá-

žení v otázkách posuzování významné tržní síly.

Zákon o poštovních službách 
( . 29/2000 Sb.)
Vláda schválila významnou novelizaci zákona 

o poštovních službách, která má změnit pravidla 
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Jednodenní sněm Hospodářské komory České 

republiky konaný na konci května v pražském 

TOP Hotelu Praha vyslal vládě a politické 

reprezentaci napříč názorovým spektrem 

jasný apel: Spolupracujte s Komorou na řešení 

problémů podnikatelů. Podnikatelé podle 

Hospodářské komory ČR čelí příliš vysokému 

zatížení práce nebo nepředvídatelnosti vývoje 

podnikatelského prostředí, které snižují jejich 

konkurenceschopnost. 

Vláda by podle Dlouhého měla zvýšit v rámci 

exportních aktivit také podporu malých a střed-

ních podniků, neboť stát se dosud orientoval jen 

na velké fi rmy, anebo posílit propojení výzkum-

ných pracovišť s podniky. Seznamem problémů 

v podnikatelském prostředí a návrhy jejich řešení 

shrnutých v „desateru“ Deset kroků na cestě 

k prosperitě se časopis Komora.cz bude podrobně 

zabývat v následujících vydáních.  

Odbor vn jší komunikace HK R

podnikání události

Hospodá ská komora R vyzvala politiky 
k ešení problém  podnikatelské ve ejnosti
Vláda musí do konce roku podniknout adu konkrétních krok  k podpo e technického vzd lávání. To byl první 
z deseti apel , s nimiž na 27. sn mu Hospodá ské komory R vystoupil její prezident Vladimír Dlouhý. Apelovat 
p itom bylo na koho: jak napsala média, na sn mu byl „každý, kdo v politice n co znamená“. Namátkou – mezi 
estnými e níky vystoupili prezident republiky, premiér, dva vicepremié i, ministr, šéfové podnikatelských,  

zam stnavatelských a zam stnaneckých svaz .

27. sn m 
Foto: archiv HK R
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podnikání události

1 –  Prezident R Miloš Zeman 
ve svém desetiminutovém projevu 
hovo il o spolupráci politik  
s podnikateli. Politici by m li 
pomáhat zejména p i výjezdech 
do zemí s autoritativním režimem. 
V souvislosti s vymáháním 
pohledávek navrhl, aby eská 
exportní pojiš ovna EGAP zm nila 
svoji pojiš ovací strategii. 

2 –  Krom  zástupc  vládních 
stran – Bohuslava Sobotky 
( SSD), Andreje Babiše (ANO), 
Pavla B lobrádka (KDU- SL) – 
na sn mu vystoupili také zástupci 
opozi ních stran: p edseda ODS 
Petr Fiala a 1. místop edseda 
TOP 09 Miroslav Kalousek. 
Podle Fialy jsou malé podniky 
a živnostníci pro vládní SSD 
„podez elí“ a pro ministra 
 nancí Babiše „p íliš nezávislí“, 
ímž prý se vláda vrací do dob 

komunistického režimu.

3 –  Partnerem Hospodá ské 
komory R je Svaz pr myslu 
a dopravy R. Jeho prezident 
Jaroslav Hanák se vítá 
s prezidentem HK R Vladimírem 
Dlouhým. Uprost ed Tomáš Vrbík, 
tajemník HK R.

4 –  P edseda vlády Bohuslav Sobotka 
na 27. sn mu bedliv  poslouchá 
výzvu podnikatel  sm rem 
k vlád . Podnikatelé žádají mimo 
jiné, aby do konce roku vláda 
p edložila konkrétní kroky k ešení 
nedostatku technicky vzd laných 
zam stnanc . „Pro udržení 
konkurenceschopnosti naší zem  
je podpora technického školství 
d ležitá,“ uvedl i ve svém projevu 
p i slavnostním zahájení sn mu. 

5 –  Viceprezidentka HK R Irena 
Barto ová Pálková vítá p i 
slavnostním zahájení sn mu 
nám stka ministra dopravy 
Ond eje Votrubu a generálního 
editele EGAP Jana Procházku 

(uprost ed).

6 –  V bec poprvé v historii na sn mu 
Hospodá ské komory R vystoupil 
zástupce odborá  – p edseda 

eskomoravské konfederace 
odborových svaz  Josef St edula. 
Ten ve svém projevu vyzval 
politiky, aby uplat ovali „mén  
ideologie a více práce“.

7 –  1. místop edseda vlády pro 
ekonomiku a ministr  nancí 
Andrej Babiš p i rozprav  s Rut 
Bízkovou, bývalou ministryní 
životní prost edí a sou asnou 
p edsedkyní Technologické 
agentury R, jejíž úlohou je 
mimo jiné podpora spolupráce 
mezi výzkumnými organizacemi 
a soukromým sektorem. 

1

3

5

7

6

4

2
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tivní vztah k technice. Je potřeba změnit myšlení 

i samotných rodičů, kteří svým dětem raději 

doporučí gymnázium, a těch navíc máme v zemi 

zbytečně moc. Pokud je dítě zručné, mělo by jít 

na odbornou školu. Řešením by mohlo být třeba 

větší zapojení krajských a obecních úřadů. Napří-

klad kdyby úřady začaly dělat krátkodobé predikce 

trhu práce a podle toho pružně přizpůsobovaly 

nabídku vzdělání. Jsem přesvědčen, že je potřeba 

také změnit fi nancování regionálního školství dle 

kvality a uplatnitelnosti absolventů. Hospodářská 

komora bude rovněž prosazovat, aby zaměstnava-

telé měli podíl na tom, jaké obory a v jakém počtu 

budou ve školním roce otevírány.

V uplynulém roce jste asto navšt voval 
krajské a okresní hospodá ské komory, 
hejtmany, starosty i  rmy v regionech. 

Seznamoval se se situací v závodech 
i v lenské základn . Na co si podnikatelé 
nejvíce st žují? 
Kam přijedu, tam je problém stejný – sehnat dobré 

zaměstnance. Především majitelé větších podniků 

si v současné době stěžují na čím dál větší nedo-

statek technicky vzdělaných pracovníků. Nedávno 

jsem byl na návštěvě Jindřichova Hradce, ředitel 

tamější fi rmy se obává chvíle, kdy odejdou jeho 

zaměstnanci do důchodu, nemá je totiž kým na-

hradit. Kvalifi kovaní mladí lidé tu naprosto chybí, 

je to problém vyskytující se napříč celou republi-

kou. Nedostatek odborně vzdělaných pracovních 

sil je velký problém českého hospodářství.

íkáte, že je nedostatek technicky vzd laných 
lidí. Co tedy navrhujete ud lat, aby se situace 
zlepšila?
Je potřeba zvýšit zájem mladých lidí o učňovské 

obory a technické obory. Děti je potřeba inspirovat 

a motivovat už v mateřských a základních školách. 

Opětovné zavedení dílen nebo metod, jako jsou 

polytechnické stavebnice, pomohou zabránit 

úpadku manuální zručnosti žáků a vytvoří pozi-

Myslíte, že bude hlas podnikatel  vyslyšen? 
Hospodářská komora usiluje o realizovatelné změny, 

inspiraci najdeme v Německu i v Rakousku, kde 

o školní praktickou část se starají zaměstnavatelé. 

Vychovávají si své budoucí zaměstnance. Chceme-li 

pomoci našim fi rmám, aby byly konkurenceschop-

né, změna představuje jedinou možnost i jistotu. 

Jak se vám obecn  da í názory podnikatel  
prezentovat vlád  nebo v parlamentu? 
Práce Hospodářské komory už nekončí pouhým 

uplatněním legislativních připomínek. Nebojí-

me se jít do Sněmovny či Senátu a přesvědčovat 

konkrétní poslance a senátory o naší pozici 

a snažit se společnými silami nejen normy změnit, 

ale i iniciativně prosazovat vlastní návrhy v nově 

vznikajících zákonech a novelách. 

Vytyčili jsme si cíl, abychom byli odborně kvali-

fi kovaným partnerem a oponentem státní správy. 

Myslím, že v tomto jsme udělali výrazný posun. 

Hlas podnikatelů je teď slyšet na těch správných 

místech a přináší to ovoce.

Uvedl byste alespo  jeden nebo dva p íklady, 
kdy to „ovoce“ podnikatelé sklidili? 
Pro vaši představu, jen v roce 2014 Hospodářská 

komora prosadila do 146 národních zákonů, novel 

Chci získat nejen v tší, 
ale i mladší lenskou základnu

Vladimír Dlouhý 

Vysoké zatížení práce vede ke snižování konkurenceschopnosti eských podnikatel , varuje ekonom a prezident 
Hospodá ské komory eské republiky Vladimír Dlouhý p edstavitele vlády i podnikatele. 
Na 27. sn mu HK R p edstavil Deset krok  na cest  k prosperit , tedy desatero ešení pro zlepšení 
podnikatelského prost edí v zemi, které je odpov dí na nejpal iv jší problémy, se kterými se podnikatelé musí 
v sou asnosti potýkat. Komoru chce u init atraktivní i pro mladé podnikatele.

podnikání rozhovor m síce

PODNIKATELE NETRÁPÍ 
ANI TOLIK DAN  JAKO TO, 

ŽE SE NEUSTÁLE M NÍ ZÁKONY.
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Co tím myslíte? 
Komora chce být blízko debaty o přípravě systému, 

aby mohla upozorňovat na případná rizika. A jed-

ním z rizik je deklarovaný termín 1. ledna 2016, 

který je už v tuto chvíli nerealistický. A nejhorší, 

co by se mohlo stát, je skutečnost, že by podnikate-

lé museli aplikovat nějaký systém, jehož technic-

ké parametry budou známy až měsíc dva před 

koncem roku. Od samého začátku upozorňujeme 

na to, že podnikatelská sféra musí dostat dostateč-

ně dlouhou dobu na přípravu a na adaptaci.

Hovo íte tedy o p edvídatelnosti 
podnikatelského prost edí. To je obecný 
problém v eské legislativ .
Podnikatele netrápí ani tolik daně jako to, že se neu-

stále mění zákony. Osobně jsem zastáncem nízkých 

daní a jednoduchých zákonů a právních předpisů, 

u kterých zvítězil zdravý rozum před nekoncep-

čností, nehospodárností a neužitečností. Proto se 

snažíme ovlivňovat zákony už v jejich přípravě 

ve prospěch fi rem a drobných podnikatelů. Čer-

páme podněty a připomínky od podnikatelů shro-

mažďujeme a upravujeme do legislativně přijatelné 

podoby. Komora musí pružněji reagovat na aktuální 

problémy, kterým podnikatelé dennodenně čelí. 

A to půjde jen tehdy, pokud máme i zpětnou vazbu.

Co tedy chystáte v oblasti legislativy? 
Svádíme velkou bitvu v zákoně o veřejných zakáz-

kách, do kterého mimo jiné prosazujeme, aby na-

a dalších materiálů v rámci mezirezortního při-

pomínkového řízení stovky změn, které pomohly 

nebo ulevily podnikatelům či zabránily tomu, aby 

byly na podnikatele uvaleny nové povinnosti, nové 

daně nebo se zvýšily ty stávající. Například do no-

vely o posuzování vlivů na životní prostředí EIA 

jsme prosadili změny, které nejenže urychlí výstav-

bu v ČR, ale zachovají desetitisíce pracovních míst. 

Podařilo se zvrátit také záměr ministerstva fi nancí 

vydat vyhlášku o způsobu určení a požadované 

úrovni ukazatelů ekonomické stability pro účely 

spotřebních daní, která hrozila nárůstem admini-

strativy a rizikem rozšíření možnosti individuální 

správní úvahy celních úřadů, a tedy zvýšením 

právní nejistoty podnikatelů.

Tématem, které podnikatele velmi zajímá, 
je zavedení elektronizace tržeb (EET). Novinku 
opatrn  podporujete. Jak Komora do podoby 
zákona zasáhla?  
HK ČR například požadovala, aby náklady 

na nákup a provoz technického zařízení a ad-

ministrativu byly podnikatelům kompenzovány 

snížením jiné byrokratické zátěže nebo snížením 

daní, například aby byla poskytnuta přiměřená 

sleva na dani z příjmů nebo snížená DPH. Prosadi-

li jsme, že podnikatelé budou moci jednorázově 

uplatnit slevu na dani 5 000 Kč a restaurač-

ním zařízením klesne daň z přidané hodnoty 

z 21 na 15 %. Diskuze kolem EET se ale v žádném 

případě nesmí omezit jen na daňové úlevy.

podnikání rozhovor m síce

VLADIMÍR DLOUHÝ
EKONOM A PREZIDENT 

HOSPODÁ SKÉ KOMORY R

 Narodil se 31. 7. 1953 v Praze.
 Vystudoval ekonomii na VŠE 

v Praze, obor ekonomicko-
-matematické výpo ty. 
Studoval MBA na Katolické 
univerzit  v Lovani v Belgii. 
Pozd ji absolvoval na Karlov  
univerzit  postgraduáln  
obor matematická statistika 
a pravd podobnost. Sou asn  
zahájil aspirantské studium 
na VŠE v Praze a v roce 1983 
získal titul kandidáta v d 
obhájením dizerta ní práce 
na téma „Nerovnovážné modely 
socialistické ekonomiky“.

 V roce 1984 byl zakládajícím 
lenem Kabinetu prognóz SAV 

(pozd ji Prognostický ústav).
 Jeden z tv rc  

ekonomických reforem 
v zemi a nejpopulárn jší 
politik devadesátých let. Byl 
ministrem hospodá ství v první 
porevolu ní vlád , ve vlád  
Václava Klause zastával funkci 
ministra pr myslu a obchodu. 
Stal se také lenem expertního 
týmu tzv. Pa esovy energetické 
komise i Národní ekonomické 
rady vlády (NERV). 

 Od roku 1997 pracuje jako 
mezinárodní poradce investi ní 
banky Goldman Sachs, 
v nuje se také poradenské 
a pedagogické innosti. V roce 
2014 byl zvolen prezidentem 
Hospodá ské komory R. 
Funkce je neplacená.

 Hovo í p ti jazyky – anglicky, 
n mecky, francouzsky, rusky 
a špan lsky.

Foto: archiv HK R
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bídková cena jako jediné kritérium byla přípustná 

zcela výjimečně. Budeme nadále aktivně působit 

proti omezení prodejní doby v maloobchodu nebo 

usilovat o to, aby MPSV zpracovalo návrh zákona 

o vyhrazených technických zařízeních. 

Budeme se zasazovat o předvídatelnost tvorby no-

vých zákonných norem ovlivňujících podnikatel-

ské prostředí, například snížením počtu novelizací, 

nastavením jednotných dat účinnosti – například 

dvakrát ročně – a přiblížením stavu regulace oče-

kávání veřejnosti. 

Dále chceme prosazovat vymahatelnost práva 

zejména v oblasti dodavatelsko-odběratelských 

a fi nančních vztahů mezi fi rmami navzájem a mezi 

fi rmami a státem. Jedná se zejména o dodržování 

lhůt splatnosti faktur, o efektivní systém řešení 

pohledávek a bezodkladné řešení sporů ze strany 

soudů s povinností informovanosti stran. 

Komora bude prosazovat, aby se daně a další plat-

by státu nezvyšovaly. V dlouhodobém horizontu 

bude HK ČR usilovat také o zjednodušení sazeb 

DPH nebo o přenesení DPH na konečného zhoto-

vitele (tedy zamezit placení DPH dvakrát až třikrát 

za jeden výrobek, jednu službu), tj. vyřešit systém 

konečného plátce DPH.

Vra me se k fungování Komory. Máte za sebou 
rok ve funkci prezidenta Hospodá ské 
komory R. Zmínil jste, že se da í prosazovat 
zm ny ve prosp ch podnikatel . P ed rokem 
jste si ale vyty il více cíl …
Přesně tak. Spolu s tajemníkem Tomášem Vrbíkem 

jsme na úřadu udělali už řadu změn. Usilujeme 

o zkvalitnění služeb, které Hospodářská komora 

nabízí svým členům i celé podnikatelské veřejnos-

ti. Proto jsme omladili a posílili jednotlivé odbory, 

třeba analytický a vnějších vztahů, a také pracovní 

skupiny, které ztělesňují platformy, na nichž se 

scházejí odborníci ze všech odvětví – od energe-

tiky, dopravy, průmyslu přes inovace a výzkum, 

eliminaci byrokracie nebo živnosti. Z fáze stabili-

zační přecházíme do etapy nových projektů.

Hospodá ská komora nežije z dotací ani státních 
p ísp vk . Na provoz si musí vyd lat sama. Nové 
projekty by mohly p inést více pen z…
Zabezpečení určité fi nanční stability Hospodářské 

komory je pro mne teď priorita. Je to téma, kterým 

nežije jen Komora, ale i třeba Svaz průmyslu a do-

pravy České republiky a jiná profesní společenstva.

O co budu usilovat, je změna fi nancování Hospo-

dářské komory. Zvažujeme nabídnout podnikate-

lům třeba i přes internet přístupné služby s hod-

notnými informacemi pro jejich činnost, za které 

by byli ochotni zaplatit pár korun ročně.  

Chtěl bych také Komoru více otevřít novým čle-

nům. Chtěl bych ji otevřít i těm, kteří třeba zatím 

nepovažovali za účelné stát se jejími členy. Chtěl 

bych přilákat více živnostníků a také představitelů 

různých sektorů našeho hospodářství, kteří o Ko-

moře zatím moc nevědí. Zajímavou kapitolu tvoří 

mladí, draví podnikatelé a start-upový  byznys. 

Chci získat nejen větší, ale i mladší členskou 

základnu.

 

Jak se vám to zatím da í?
Daří se nám to, myslím, dobře. Otevřeli jsme se 

více fi rmám z oblasti bankovnictví, pojišťovnic-

tví – vůbec fi nančního sektoru, dále telekomu-

nikací – třeba i zahraničním telekomunikačním 

společnostem, fi rmám z oblasti nemovitostního 

byznysu nebo fi rmám z oblasti informačních tech-

nologií. Jsou to první výsledky a jsem přesvědčen, 

že budou i další následovat.

Na 27. sn mu Hospodá ské komory R 
v pražském TOP Hotelu na konci kv tna 
jste p edstavil 10 ešení, které zlepší 
podnikatelské prost edí. Upozornil jste mimo 
jiné na problém da ového zatížení podnikatel . 
Co jste tím m l na mysli? 
Náklady daňové evidence a povinností z pohledu 

daňového poplatníka patří k nejvyšším na světě. 

Výše daňové zátěže podvazuje budoucí ekono-

mický rozvoj, je tedy zásadním problémem. Nejde 

jen o daně, ale o celkové zatížení práce, které patří 

mezi nejvyšší v Evropě a představuje jednu z nej-

závažnějších bariér konkurenceschopnosti české 

ekonomiky. Proto bude Hospodářská komora 

dlouhodobě usilovat o snížení různých odvodů 

typu zdravotního a sociálního pojištění a jiné.  

MIROSLAV DIRO, Odbor vn jší komunikace HK R

podnikání rozhovor m síce

HK R PARTICIPUJE NA P ÍPRAV  
NOVÝCH PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ 

VE EJNÝCH ZAKÁZEK.  
CO KONKRÉTN  MÁ NOVÝ ZÁKON 

Z DÍLNY MINISTERSTVA 

PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ZM NIT?

VÍCE NA STRAN  

28
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téma m síce  nance

Bez externího fi nancování se neobejde 

řada tuzemských podniků. Externí 

fi nancování však neznamená vždy jen 

úvěry, ačkoli ty stále tvoří základ pro většinu 

podnikatelů. Firmy též mohou využít konto-

korent, kreditní karty nebo leasing. Zajímavou 

alternativu k bankovním produktům nově 

tvoří takzvané peer-to-peer (P2P) půjčky, tedy 

půjčky lidem či fi rmám, které přes prostředníky 

poskytují fyzické či právnické osoby. Exportéři 

kromě standardních produktů mohou navíc 

využít úvěry se zárukou České exportní banky, 

která spolupracuje s některými tuzemskými 

bankami.

Úv ry stále tvo í základ, 
banky nyní nadbíhají klient m
Financování provozu nebo investic pomocí 

bankovních úvěrů tvoří základ externího 

fi nancování podnikání. Pro podnikatele je 

navíc příhodná doba na požádání o úvěr, 

jelikož banky mají dostatek prostředků, chtějí 

půjčovat a úroková míra se pohybuje na nejniž-

ších úrovních v historii. Co se týká konkrétní 

výše úrokových sazeb, odvíjí se od řady faktorů 

a banky je stanovují vždy pro každou fi rmu in-

dividuálně. Podnikatelé by tak měli vždy obejít 

několik bank, aby získali srovnání a zároveň 

i vyjednávací pozici.

Kromě historicky nízkých úroků se banky navíc 

snaží přilákat podnikatele i různými akčními 

nabídkami a novinkami. „Aktuálně máme akční 

nabídku investičního úvěru se sazbou od 1,89 % 

ročně, která platí až do 30. června 2015. Inves-

tiční úvěr ČS má široké možnosti fi nancování: 

podnikatelé ho mohou využít na nákup techno-

logií, strojů a zařízení, nemovitostí (nejen na ná-

kup, ale i na modernizaci), cenných papírů, 

zemědělské techniky, odkup vlastnických podílů 

atd.,“ uvedla pro časopis Komora.cz Klára 

Pačesová z Tiskového centra České spořitel-

ny. „Novinkou je tzv. neúčelový úvěr zajištěný 

nemovitostí (NUZ). Jedná se o úvěr bez nutnosti 

dokládání účelu fi nancování, u kterého jako 

zajištění slouží nemovitost, a to jak rezidenční, 

tak komerční. Výhodou tohoto úvěru je rychlost 

a jednoduchost schvalování, kdy jsme klientovi 

schopni v řádech hodin sdělit, zda je mu úvěr 

schválen,” připojila se Lucie Policarová 

z GE Money Bank.

Kontokorent se dá získat 
až do 5 milion  korun
Úvěrové fi nancování není zdaleka jediné, které 

mohou podnikatelé využít. V některých pří-

padech ani fi rma, například začínající, na úvěr 

nedosáhne a musí prostředky sehnat jiným 

způsobem. Oblíbeným bankovním produktem 

je kontokorent na účtu, který se využívá hlavně 

při neočekávaných výdajích či pro pokrytí krát-

kodobého nedostatku fi nančních prostředků. 

Podnikatelé tak kontokorent využívají hlavně 

k provoznímu fi nancování fi rmy, třeba k náku-

pu zásob či materiálu. 

Výhodou kontokorentu je, že peníze má pod-

nikatel okamžitě k dispozici a může je využít 

dle svého uvážení. Většina bank nabízí navíc 

i poměrně velké částky, které si podnikatelé 

na kontokorent mohou půjčit. Jedná se až 

o částky v hodnotě 5 milionů korun. „U Era 

kontokorentu je minimální částka čerpání 

20 tisíc Kč. Maximální limit je 5 milionů Kč 

s úrokovou sazbou od 6,3 % p. a. do 16 % p. a.,“ 

konkretizovala podmínky Pavla Hávová, mluv-

čí ČSOB. Stejné maximum má například i Equa 

bank nebo Raiff eisenbank. 

Jak získat  nance na podnikání?
P estože úv r stále pat í mezi základní stavební kameny  nancování podnikání, není už zdaleka jedinou 
možností. Prosazují se i další bankovní produkty a podnikatelé mohou rovn ž využít i  nance, které jim nabízí 
jiné subjekty. Zajímavou možností jsou v tomto ohledu tzv. peer-to-peer p j ky.
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PRÁV  TE  JE 
P ÍHODNÁ DOBA 

NA POŽÁDÁNÍ O ÚV R. 
BANKY MAJÍ DOSTATEK 
PROST EDK , CHT JÍ 
P J OVAT A ÚROKOVÁ 
MÍRA SE POHYBUJE 

NA NEJNIŽŠÍCH 
ÚROVNÍCH V HISTORII.
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Na druhou stranu mají kontokorenty oproti 

úvěrům větší úrokové sazby, které se pohybují 

přibližně od 5 až do 20 %. Jejich výše je zpravidla 

přímo úměrná výši přečerpání, které podnikatel 

využije. Tedy, čím větší částku si podnikatel chce 

půjčit, tím vyšší úrokovou sazbu zaplatí. Některé 

banky navíc vyžadují u vysokých kontokorentů 

ručení nemovitostí.

Kreditní karty se hodí na b žné výdaje
Na pokrytí nepředpokládaných výdajů či provoz-

ních věcí mohou sloužit i kreditní karty. V porov-

nání s kontokorentem je u „kreditek“ výhodou, že 

banky u nich nabízí bezúročné období, obvykle 

v délce 45 až 50 dnů. Za výhody kreditních karet 

banky rovněž považují skutečnost, že provozní 

výdaje lze řešit levně „kreditkami“, zatímco vlastní 

prostředky lze využít na jiné účely v podnikání. 

Na druhou stranu nabíhá u kreditních karet vyšší 

úrok než u kontokorentu a maximální výše bývá 

nižší, nejvýše okolo půl milionu korun. „Úvěrový 

limit může dosáhnout až 500 tisíc Kč a k jednomu 

úvěrovému limitu může být i několik kreditek. 

Vyčerpanou částku úvěru může podnikatel splácet 

kdykoliv i mimo sjednané datum splatnosti,“ dopl-

nila výhody Pavla Hávová z ČSOB.

U automobil  zvažte leasing
Podnikatelé dále hojně využívají leasing, a to 

především na fi nancování svého vozového parku, 

strojů a dalších zařízení. Leasing se dá v pod-

statě rozdělit na operativní a fi nanční, přičemž 

v posledních letech získává na oblibě především 

prvně jmenovaný. Rozdíl mezi nimi je v tom, že 

u operativního leasingu zůstává vůz (či věc, která 

byla pořízená na leasing) i po úhradě všech splátek 

v majetku leasingové společnosti. Ve splátce 

podnikatel platí pouze rozdíl mezi pořizovací 

a zůstatkovou hodnotou vozidla, není třeba skládat 

žádnou akontaci a celá splátka se řadí mezi daňově 

odpočitatelné položky. U fi nančního leasingu pak 

automobil sice přechází do majetku podnikatele, 

splátka je však navýšena o vyšší marži. Splátky se 

dají uznat jako výdaj, pokud leasing trvá alespoň 

60 měsíců a po ukončení pronájmu musí být maje-

tek zařazen do obchodního majetku.

Peer-to-peer p j ky 
se za ínají prosazovat
Pokud chce podnikatel získat fi nance, nemusí vždy 

do banky. V poslední době se začínají prosazovat 

nové způsoby fi nancování. Mezi ně patří i tzv. 

peer-to-peer půjčky, zkráceně P2P půjčky. Jedná 

se o relativně nový způsob půjčování peněz mezi 

jednotlivci nebo fi rmami bez dalších mezičlánků, 

jakým jsou banky nebo jiné fi nanční instituce. 

Prostředníkem mezi dlužníkem a investorem je jen 

webová platforma, na které se obě strany dohod-

nou na půjčce. Na českém trhu už působí několik 

takových platforem, například jde o Pujcmefi rme.cz 

nebo o Loanis.cz. Systém funguje tak, že žadatel 

o úvěr vyplní on-line žádost na webové platfor-

mě, která ho prověří a ohodnotí jeho schopnost 

splácet. „Následně žadatel o úvěr dostává nabídky 

P estože pat í peer-to-peer (P2P) 
p j ky mezi nové formy  nancování, 

n kte í jim p edpovídají velkou 
budoucnost. Podle p edpokládaného 
scéná e, zpracovaného Liberum 
Capital Limited (UK), dosáhnou P2P 
platformy u úv r  pro malé a st ední 
 rmy a spot ebitelských úv r  v USA a ve Velké 
Británii do roku 2024 na trhu 25 % podílu. 
Podle optimistického odhadu stejné  rmy m že 
podíl P2P platforem dosáhnout do roku 2024 
dokonce neuv itelných 50 %. V hlas p j ek 
P2P se dostal i do konzervativních bankovních 
kruh . Už v roce 2012 ekonom Bank of 
England Andrew Haldane v jednom z rozhovor  
ekl, že „prost edník ve form  klasických 

bank by se asem mohl stát nadbyte ným 
a bankovnictví by mohlo následovat osud 
hudebních vydavatelství“. Haldane uznal, že 

poskytovatelé p j ek P2P jsou zatím 
v globálním m ítku tit rní. „To byl ale 
p ed patnácti lety i Google,“ dodal.

V esku fungují P2P p j ky p ibližn  
p t let. „Když jsem v roce 2010 
založil první peer-to-peer platformu 

v echách, bylo nás zhruba 30 na sv t . 
Za pouhých p t let je portál  P2P poskytujících 
nejen úv ry fyzickým osobám nebo  rmám, ale 
i studentské p j ky nebo  nancování nemovitostí 
už n kolik stovek. Je jasné, že p j ky, které 
fungují bez bank, jsou globálním fenoménem 
sou asnosti,“ komentuje zakladatel peer-to-
-peer v echách, bývalý Resident Vice President 
Citibank a editel odboru ízení rizik eské 
spo itelny Roman Kakos.  

  

O speci  cích P2P více na stran  24.

PEER-TO-PEER P J KY JAKO BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ?

ZEPTALI JSME SE ZAKLADATELE PEER-TO-PEER U NÁS ROMANA KAKOSE
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Dotace – 
dobrý sluha zlý pán?

Dotace, dotační programy, světlé zítřky 

konkurenceschopnosti a nabídky zpro-

cesování získání dotací zdarma. Ale, je to tak 

opravdu? Všichni politici napříč spektrem 

nás přesvědčují, jak zásadní je hlavně hodně 

dotace čerpat, banky nabízejí zajištění a ještě 

dofi nancování chybějícího kapitálu pro 

pořízení investic. Když poslouchám mnohé 

z podnikatelů žádajících o dotace, velmi 

často si vzpomenu na Atény a jejich nadšení 

z dotací v období před olympijskými hrami 

2002. Všichni viděli investice, nikdo neřešil 

provoz, opravy, reinvestice. Dnes tak mají 

Atény třeba metro o stejném investičním 

rozsahu jako Praha, ale s méně než polo-

vičními přepravními výkony. Tak to prostě 

s dotacemi obvykle dopadá – zlevnění 

investice prostřednictvím dotace provází 

podstatně zvýšené náklady na zajištění 

a následný povinný reporting. Když si 

přidáme velikášství manažerů a politiků, 

velmi často vzniká průšvih – ze zefektivnění 

jinak komerčně neproveditelného projektu 

se zrodí mastodont. Jediným způsobem, jak 

si zachovat chladnou hlavu a nevyhazovat 

peníze za nesmysly při žádostech o dotaci, 

bývá přístup, kdy je žádost o dotaci podro-

bena detailní interní oponentuře a dotace 

pak jenom „osladí“ efekty investice pro ža-

datele. Dotace je cesta, nikoliv cíl, investiční 

projekt může získat „kick starter“, nikoliv 

účel, důvod k realizaci projektu. Vždy, když 

čtu nabídku ve stylu „Operační program 

XY – Vaše cesta k lepšímu ...,“ dostávám 

z toho vyrážku. Je to podobné jako s „úvěry 

na zážitky a spotřebu teď hned“ – všichni 

nás o nich nedávno přesvědčovali. Analogic-

ky je to s dotací do nenávratného projektu, 

kdy dluhová služba na zbytek projektu je 

neúprosná a navýšení provozních nákladů 

kvůli „vylepšení“ projektu je drtivé. Pro 

mě to má jediný závěr: dotace ano, ale je to 

s nimi jako s chilli – opatrně a s mírou.  

KO
M

EN
TÁ

Foto: archiv

JAN HAMÁ EK 

Poradce v oblasti 

finan ního ízení 

a finan ní editel 

spole nosti MILETA, a. s.

Více o evropských dotacích na stran  34.
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na úvěr formou aukce. Na jeden úvěr se zpravidla 

skládá více investorů. Jakmile žadatel o úvěr aukci 

dokončí, odešleme mu e-mailem automaticky vypl-

něnou smluvní dokumentaci k podpisu. Úvěrovou 

smlouvu podepisuje dlužník s naší fi rmou, nikoli 

s jednotlivými investory, které při tomto zastupu-

jeme,“ vysvětlil pro časopis Komora.cz Roman 

Kakos, zakladatel společnost P2P fi nance CZ, 

která provozuje portál Pujcmefi rme.cz. Typickými 

žadateli o P2P půjčky jsou v současnosti malé fi rmy 

a podnikatelé s ročním obratem do 50 milionů Kč.

 
Exportní  nancování za pomoci 

eské exportní banky
Specifi cké možnosti fi nancování mají podnikatelé, 

kteří hledají prostředky pro svůj export. Někte-

ré banky navíc nabízejí ve spolupráci s Českou 

exportní bankou (ČEB) další zajímavé produkty. 

Například Česká spořitelna poskytuje podnikate-

lům předexportní i exportní fi nancování (případně 

fi nancování obchodní smlouvy), exportní doda-

vatelský úvěr i odkup pohledávek nebo exportní 

odběratelský úvěr. „V rámci spolupráce s Českou 

exportní bankou jsme připravili zajímavý produkt 

i pro subdodavatele českých exportérů, program 

TOP EXPORT. V případě, že to fi nancování 

vyžaduje, jsme také připraveni vytvořit klub bank,“ 

dodala Klára Pačesová z České spořitelny.

S ČEB spolupracuje třeba i GE Money Bank, která 

nabízí úvěrový produkt s názvem „Pro-Export“. 

Jedná se o provozní úvěr se zárukou České export-

ní banky, která snižuje požadavky na dozajištění ze 

strany klienta. O úvěr Pro-Export může požádat 

fi rma s obratem do výše 750 milionů korun se síd-

lem v České republice, která získá subdodávku pro 

zakázku fi nálně určenou pro export. „Poskytnutý 

úvěr může dosahovat až 80 % hodnoty subdodava-

telského kontraktu a horní hranice kontraktu není 

omezena. Splácení pak probíhá z plateb přijatých 

od odběratele, kterým je konečný exportér,“ upřesni-

la Lucie Policarová z GE Money Bank.

Česká spořitelna a GE Money Bank ale nejsou 

jedinými bankami. Kdo z podnikatelů se zajímá o ex-

portní fi nancování, měl by se určitě podívat na strán-

ky ČEB nebo úvěrové pojišťovny EGAP, kde se dozví 

spolupracující banky a také možnosti, které mu tyto 

proexportně orientované instituce nabízejí.  

DANIEL MORÁVEK, 

zástupce šéfredaktora serveru Podnikatel.cz

Emise akcií, tedy IPO, je vhodnou 
alternativou  nancování i pro menší akciové 

spole nosti. Již dávno neplatí, že burza je jen 
pro velké  rmy s hodnotou od 1 miliardy výše. 
Na burze se potkávají r zné skupiny investor , 
od t ch velkých – fond  nebo bank, až k t m 
drobným, individuálním. Práv  ti pak velmi 
rádi investují prost edky do menších, avšak jim 
dob e známých lokálních  rem. 

Vstup na burzu s sebou krom  z ejmých 
 nan ních výhod – nedluhový kapitál, p ináší 
i nemén  podstatný marketingový efekt. 
O spole nost, která se rozhodne pro IPO, se 
média zajímají mnohem intenzivn ji než o její 
konkurenci, která není ve ejn  obchodovaná. 
Pokud dokáže management tento prvek 
efektivn  využít, velmi tím posílí pov domí 
o zna ce a výrazn  tak zvýší její hodnotu. asto 
jsou mezi podnikateli slyšet názory o tom, že 
vstupem na burzu ztratí spole nost jistou míru 
anonymity. Ve skute nosti je jen málo informací 
nad rámec zákonem b žn  vyžadovaných, 
které jsou investor m poskytovány navíc, a ruku 
na srdce, která  rma nemá dobrý p ehled o své 

konkurenci, lhostejno zda je, nebo není ve ejn  
obchodovaná?

Dalším astým argumentem proti IPO je obava 
ze ztráty kontroly nad  rmou. Ani tato obava 
není relevantní. Pokud majitel neprodává 
majoritu, což se d je velmi z ídka, pak z stává 
spole nost pod jeho v tšinovou kontrolou. To 
je obrovský rozdíl oproti situaci, kdy je do  rmy 
p izván  nan ní nebo strategický investor, který 
bude vždy vyžadovat kompletní kontrolu nad 
spole ností. IPO tedy podnikatel m umožní 
kombinovat zachování kontroly nad spole ností 
s kapitalizací ásti majetku a možností takto 
získané prost edky dále investovat do rozvoje 
podnikání nebo do zcela nových projekt .  

BURZA JE DOSTUPNÁ I PRO MENŠÍ FIRMY

FRANTIŠEK BOSTL 
Makroekonom ColosseumFoto: archiv
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advertorial

Kdy za ala spolupráce EB a MRZB?
V září 2013, když jsme pod záštitou našeho 

společného akcionáře – Ministerstva 

průmyslu a obchodu – využili synergii dvou bank 

vlastněných státem ve prospěch segmentu malých 

a středních podniků (SME) a uzavřeli první doho-

du. Ta měla za cíl zapojit pobočkovou síť ČMZRB 

do zprostředkování nabídky produktů zvýhod-

něného fi nancování exportu, které tvoří základ 

našeho portfolia.

Který produkt byl zvolen pro premiéru?  
Shodli jsme se na záruce za úvěr pro subdodava-

tele tuzemských vývozců – proexportní platební 

záruce. Ta usnadňuje fi rmám ze segmentu SME 

získat úvěr od komerčních bank, které s námi spo-

lupracují. Konkrétně to jsou Česká spořitelna, a. s., 

Československá obchodní banka, a. s., Raiff eisen-

bank a. s., GE Money Bank, a. s., Citibank Europe, 

plc, a Komerční banka, a. s. Výhodou je, že klienti 

mohou dnes o záruku požádat prostřednictvím 

pěti poboček ČMZRB – v Brně, Hradci Králové, 

v Ostravě, Plzni nebo v Praze. 

Existuje v p ípad  tohoto produktu n jaké 
omezení? 
Nemluvil bych o omezení, jen je nutné dodržet 

podmínku – odběratelem subdodávky musí 

být právnická osoba, která prokazatelně vyváží 

produkt či službu, jejíž součástí je subdodávka fi -

nancovaná s účastí zaručovaného úvěru. Ten může 

být čerpán na nákup surovin, materiálů a výrobků 

a osobní náklady.

Jen u záruky ale nez stalo…  
Ne, rok poté, tj. loni v září, jsme podepsali 

druhou dohodu s ČMZRB. V ní jsme se kromě 

zmíněné proexportní záruky zavázali rozšířit 

nabídku o předexportní a přímé vývozní dodava-

telské úvěry. V budoucnu by měly přibýt další – 

záruka za dobré provedení smlouvy o vývozu, 

záruka za vrácení akontace, záruka za uvolnění 

zádržného a záruka za záruční dobu. Celkově by 

se jednalo o sedm produktů. Tímto podpisem 

jsme potvrdili, že využití pobočkové sítě ČMZRB 

k oslovení fi rem v regionech byl správný krok. 

Regionální pracovníci pomohou fi rmám se zpra-

cováním všech nezbytných podkladů, umějí je 

vyhodnotit, provést základní analýzy a předávají 

nám již kompletně připravené transakce. Sníží se 

tak administrativa pro klienty a urychlí proces 

čerpání peněz.    

  

To byl jist  další významný posun ve prosp ch 
segmentu SME. Pokra uje tento trend i letos? 
Pokračuje, dokonce jsme mu přizpůsobili orga-

nizační strukturu obchodního úseku naší banky. 

Ještě v minulém roce se segmentu SME věnovalo 

jen několik zaměstnanců obchodního úseku, nyní 

všichni znají zjednodušené principy fi nancování 

SME a umějí produkty nabídnout i zpracovat. 

  

Máte v tomto sm ru i podporu akcioná  
i jednotlivých ministerstev? 

Máme. Potvrdila ji i schůzka čtyř ministrů 

28. dubna 2015 se zástupci ČEB a pojišťovny EGAP.  

Ministr fi nancí Andrej Babiš, ministr průmyslu 

a obchodu Jan Mládek, ministr zahraničních věcí 

Lubomír Zaorálek a ministr zemědělství Marian Ju-

rečka se shodli, že na rozdíl od minulosti bude ČEB 

výrazněji podporovat právě export segmentu SME.    

Odrazí se tento záv r i v marketingových 
aktivitách EB?
Určitě, připravujeme informační kampaň. Na jed-

né straně registrujeme zvýšený zájem o naše pro-

dukty od jednotlivých klientů ze segmentu SME, 

na straně druhé fi rmy říkají, že by obecně uvítaly 

více informací o produktech a službách ČEB. 

Budeme se proto snažit, aby se o naši spolupráci 

s ČMZRB více vědělo. Navíc víme, že nejnovější 

výzkumy mezi fi rmami ze segmentu SME jasně 

potvrzují, že většina z nich počítá s rozšířením 

svého exportního záběru.  

PETR KRIŽAN, editel odboru Mezinárodní vztahy 

a komunikace eské exportní banky     

Segment SME – spole ná priorita pro dv  banky
V sou asné dob  nabízí eskomoravská záru ní a rozvojová banka ( MZRB) t i produkty z portfolia 

eské exportní banky ( EB). „Výhledov  p jde o sedm produkt ,“ popisuje aktuální stav spolupráce dvou 
specializovaných státních bank Ing. Karel Bureš, generální editel EB.

Ing. Karel Bureš (vpravo), generální editel eské exportní banky, a Ing. Ladislav Macka, 
generální editel MZRB, po podpisu druhé smlouvy o spolupráci.

Tisková konference EB a MZRB dne 5. 9. 2014.  
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Pokud je mi známo, žádná monografi e speciálně 

zaměřená na tuto problematiku doposud vydá-

na nebyla, takže jde o titul tohoto druhu první 

a zatím jediný. Pomineme-li výklad této problematiky 

v drahých Velkých komentářích k novému občanovi. 

Pozitivní hodnocení si ovšem titul nezaslouží jen 

proto, že je první, ale především proto, že je zpraco-

ván na odpovídající profesionální úrovni, s odkazy 

na související literaturu i judikaturu soudů. Zaměření 

publikace je teoreticko-praktické. 

Publikace je navenek označena jako komentář. Toto 

marketingové označení zpřesňují sami autoři, tím že 

publikace je částečně psána formou komentáře k zá-

konu, částečně formou poznámkového vydání právní 

úpravy deliktního práva v NOZ s vytčením změn, které 

byly nově zavedeny oproti stávající úpravě k zákoně 

č. 40/1964 Sb. V publikaci čtenáři najdou zejména 

podrobný popis postupu při hodnocení předpokladů 

vzniku jednotlivých povinností k náhradě škody poru-

šením zákonných právních povinností, porušením dob-

rých mravů, jakož i porušením smluvních povinností, 

dále detailní popis zvláštních situací zejména ve vztahu 

k nebezpečným situacím (škoda z provozní činnosti, 

škoda z provozu dopravních prostředků). Je rovněž 

rozebírána evropská úprava povinnosti k náhradě škody 

způsobené vadou výrobku, zahrnutá do občanského zá-

koníku. Samostatná část je věnována způsobu a rozsahu 

náhrady škody, jakož i náhradě škody při újmě na při-

rozených právech člověka. Některé pasáže publikace lze 

kladně hodnotit jako nealibistické, podnětné, diskuzní, 

se kterými jdou autoři s kůží na trh. Z tohoto pohledu lze 

ocenit např. pojednání o peněžité náhradě za usmrcení 

nebo zvlášť závažné ublížení na zdraví formou úvah 

o možném způsobu aplikace ustanovení § 2959 NOZ.

Souhrnně lze proto publikaci vyzdvihnout jako velmi 

kvalitní, přinášející nezastupitelný odborný přínos k po-

znávání problematiky náhrady majetkové a nemajetkové 

újmy v NOZ. A možná také výzvu těm, kteří nejsou tak 

ideově a odborně ztotožněni s novou právní úpravou 

náhrady majetkové a nemajetkové újmy, aby se i oni 

veřejně odborně vyjádřili. Vřele doporučuji kolegyním 

advokátkám a kolegům advokátům, aby si svoji knihov-

ničku, a především svoje poznatky obohatili zakoupením 

a přečtením recenzované publikace.  

JUDr. MARTIN MIKYSKA 

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v novém ob anském zákoníku
Olomoucké vydavatelství právnické a ekonomické literatury ANAG se v poslední dob  „rozkro uje“ i do oblastí 
práva, kterým se doposud tolik nev novalo – právu ob anskému i obchodnímu. S novým ob anským zákoníkem 
p išla i nová právní úprava náhrady majetkové i nemajetkové újmy. 

Vítová, B., Dohnal, J., 

Kotula, J.

vydalo nakladatelství ANAG 
Olomouc v dubnu 2015, 

336 stran, 449 K

edice právo

NÁHRADA MAJETKOVÉ 
A NEMAJETKOVÉ ÚJMY 
V NOVÉM OBČANSKÉM 
ZÁKONÍKU

JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M., 
JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D., JUDr. Jan Kotula

1. vydání

KOMENTÁŘ k § 2894 až § 2971

METODIKA NEJVYŠŠÍHO SOUDU 
K NÁHRADĚ NEMAJETKOVÉ ÚJMY 
NA ZDRAVÍ

Když víte za kým jít, 
není financování exportu
problém

Česká exportní banka, a.s. 
Vodičkova 34, 111 21 Praha 1
Telefon: +420 222 843 111
Fax: +420 224 226 162
E-mail: ceb@ceb.cz
www.ceb.cz 

Na produkty České exportní banky 
n proexportní platební záruka
n předexportní dodavatelský úvěr
n přímý vývozní dodavatelský úvěr 

se můžete informovat i na těchto pobočkách 
Českomoravské záruční a rozvojové banky: 
Brno, Hradec Králové, Ostrava, Plzeň a Praha

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1
Telefon: 255 721 111
Fax: 255 721 110
E-mail: info@cmzrb.cz
www.cmzrb.cz
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téma m síce jak to vidí odborník

Obchodní model platforem P2P je zásadně 

odlišný od klasických bank a podobných in-

stitucí. Platforma nebo administrátor takové 

webové stránky totiž pouze spojuje zájemce o půjč-

ky s investory, kteří jsou ochotni peníze půjčit. 

Platforma P2P má provize v podobě procenta 

z poskytnuté půjčky vybrané ať už od dlužníka, či 

věřitele. Výhodou pro dlužníka je jednoduchý pro-

ces žádosti, rychlé vyřízení, a především neomeze-

ný přístup k administrátorovi své půjčky 24 hodin 

denně. Právě tím, že platformy P2P mohou po-

skytovat a administrovat půjčky 24 hodin denně, 

dává věřitelům a dlužníkům značnou výhodu při 

plánování a nakládání s jejich prostředky. Mezi 

další argumenty, které nahrávají P2P, mohou patřit 

poplatky bank, nedostupnost poboček v menších 

městech či obecně nedůvěra ve fi nanční instituce.

Alternativní způsob půjčování, který do České 

republiky zamířil ze Spojených států, získává obli-

bu mezi lidmi, fi rmami i potenciálními investory. 

Platformy P2P drží díky svému obchodnímu 

modelu poplatky za zprostředkování na velmi 

nízké úrovni. A to především významnou úsporou 

nákladů, bez kterých se dosavadní poskytovatelé 

půjček neobejdou. Prakticky online fungování 

každé platformy P2P dovoluje většinu nákladů 

směřovat zejména do IT a marketingu. Poskyto-

vatelé půjček P2P také nenesou na rozdíl od bank 

povinnost udržovat minimální rezervy z vkladů. 

Podíváme-li se na celkové srovnání P2P a klasic-

kých půjček, tak v budoucnu by na českém trhu 

mohly platformy P2P významně konkurovat 

bankám nejen v rychlém přístupu ke klientům, ale 

zejména v úročení půjček.

Jak to funguje
Půjčování P2P z pohledu uživatelů probíhá velice 

jednoduše. Zájemce si na internetovém portálu 

zažádá o půjčku. Zvolí si požadovanou částku, 

počet měsíců splácení, a navíc libovolný úrok, 

za který si chce půjčit. Každá další informa-

ce, kterou o sobě doplní, zlepší jeho rating 

u investorů, respektive potenciálních budou-

cích věřitelů. Může se prezentovat například 

Peer-to-peer p j ky m ní eský úv rový trh
Relativn  novým trendem v oblasti p j ek, který se objevil i v eské republice, jsou internetové platformy, které se 
snaží rozví it trh s p j kami. Jedná se o takzvané peer-to-peer (P2P) p j ky, tj. p j ky lidem nebo  rmám, jejichž 
poskytovatelem je jakýkoliv investor, tedy fyzická i právnická osoba. 

RIZIKA P2P

P j ování P2P m že být 
atraktivním prost edím 
pro investory, kte í si však 
musí dát pozor na rizika, 
obzvláš  v eském prost edí 
platforem P2P. Investor totiž 
nese plné riziko nesplácení 
dlužníka. N které platformy 
sice nabízejí pomoc 
p i vymáhání dlužné 
ástky, avšak nenesou 

odpov dnost za její 
vymožení. eský investor by 
m l také pamatovat na to, 
že p íjem ve form  úrok  
podléhá v esku zdan ní, 
ale nap íklad odpis 
pohledávky už nemusí být 
da ovým nákladem.

BANKÁM ROSTE KONKURENCE, 
LIDÉ A FIRMY SI BUDOU 
P J OVAT MEZI SEBOU 

NAVZÁJEM.
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téma m síce jak to vidí odborník

Většina platforem P2P nabízí například služby 

vymáhání půjčky. 

Na českém trhu v této době funguje již několik 

platforem P2P. Jak investoři, tak dlužníci mohou 

díky globálnímu dosahu internetu využívat jakékoliv 

zahraniční platformy, které umožňují přístup 

zahraničních subjektů. V budoucnu se očekává růst 

počtu českých platforem P2P a rozšiřování nabídky 

sofi stikovanějších produktů. Tento trend bude spo-

jen zejména se značnou úsporou nákladů, které jsou 

zprostředkovatelé půjček schopni dosáhnout.   

TOMÁŠ HOLLMANN, da ový odborník, PwC R

ZENON FOLWARCZNY, da ový odborník, PwC R

výpisem z bankovního účtu, doložením příjmů 

ze zaměstnání či starobního důchodu nebo za-

jištěním směnkou. V případě fi rem si platforma 

vyžádá informace o jejich velikosti, hospodaření, 

případně o vedení či majiteli k provedení hloub-

kové kontroly přiměřené míře rizik plynoucích 

z výše půjčky. Všechny tyto údaje se zaznamenají 

do databáze žádostí, kterou provozuje platforma 

P2P a ze které si následně investoři dle svých 

preferencí vyberou svou investici. 

Nedostatkem všech dosud fungujících platforem je 

neexistence takzvaného poolingu, tedy možnos-

ti, aby několik investorů mohlo půjčit jednomu 

žadateli, každý pouze malou částku. Pravý smysl 

půjčování P2P se skrývá v přirozené averzi k riziku 

každého investora. Pokud investor narazí na žádost 

o půjčku ve výši 50 tis. Kč s úrokem převyšujícím 

30 %, přirozeně bude počítat se špatnou platební 

schopností dlužníka. Tyto situace jsou zejména 

způsobeny tím, že trh se teprve rozrůstá, a tudíž 

platformy přijímají všechny žádosti bez ohledu 

na kredibilitu zájemce o půjčku.

Půjčky P2P tedy fungují jako veřejná aukce, 

ve které se střetává nabídka volných peněz s po-

ptávkou po jejich půjčení. Samotná platforma 

se stará o následnou dokumentaci a evidenci 

splácení. Může plnit roli pouhého prostředníka 

bez vyšších rizik, ale může taky vykonávat řadu 

administrativních funkcí především pro věřitele, 

pokud se na tom s nimi dohodne. 

ODBORNÍK NA MARKETING 
A KOMUNIKACI VÁM DOPORU UJE 
APLIKACE ZE SEGMENTU FINANCE

Spendee

Nejd ležit jší podmínkou sledování svých 
osobních  nancí je jednoduchost vkládání 
všech informací. Spendee je aplikace 
šestadvacetiletého Lukáše Stibora, která to 
dotáhla až na hlavní stránku apple.com. 
Je to asi nejzajímav jší aplikace na sledování 
výdaj  v r zných kategoriích. A koliv je to 
placená aplikace, rozhodn  se vyplatí, pokud 
chcete sledovat své osobní  nance efektivn  
a p ehledn .

Portmonka

Dnes u sebe snad každý nosí n jakou tu plastovou 
karti ku s árovým kódem, a  už v rnostní, 
slevovou, nebo t eba od parkovišt  na golfovém 
h išti. S aplikací Portmonka je s sebou nemusíte 
nosit po ád, ale jednoduše si je „nahrajete“ 
do Portmonky a pak už si jen necháte danou kartu 
oskenovat p ímo z displeje. Tip: P i skenování 
nastavte nejvyšší jas, lépe se tak p e te árový kód.

Investi níWeb.cz

Pokud se pohybujete ve sv t  investic, ur it  
víte, že musíte sledovat aktuality a trendy. 

Jeden z p edních server  o aktualitách 
v investicích Investi níWeb.cz vytvo il aplikaci, 
která p ehledn  zobrazuje veškeré denn  
aktualizované zprávy a ekonomické analýzy 
proto, abyste mohli init ta správná rozhodnutí. 

PAVEL KOTYZA
Zabývá se on-line 
komunikací a využitím 
mobilních trend . Stál 
u zrodu více než dvaceti 
mobilních aplikací. Pracoval 
pro eské i zahrani ní 
mobilní operátory, nyní 
podporuje mladé vývojá e 
mobilních aplikací. 
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Ing. Jana Ledvinková
Ing. Zdeněk Kuneš
Bc. Zdeněk Vondrák

Tento praktický průvodce reagu-
je na novely  zákona o DPH k 1. 1. 
2014, 1. 1. 2015 a k 1. 1. 2016. 
V publikaci je podrobně vysvětle-
na nová terminologie vycházející 
z nově koncipovaného soukromé-
ho práva. Velkých změn doznal 
zákon o DPH k 1. 1. 2014 v oblasti 
dodání a nájmu vybraných nemo-

vitých věcí,ovšem velká novela zákona o DPH s účinností 
od 1. 1. 2015 opět upravuje ustanovení týkající se dodání 
vybraných nemovitých věcí a nájmu vybraných nemovitých 
věcí. Kniha obsahuje velké množství  praktických  příkladů 
a v případě potřeby i grafi cké znázornění komentované 
problematiky.

cca 320 stran, kroužková vazba cca 600 Kč 448 stran, brožovaná 499 Kč

j

Ing. Milan Lošťák
Ing. Pavel Prudký

Publikace je užitečným pomoc-
níkem všech daňových subjektů, 
které z nejrůznějších příčin komu-
nikují se správcem daně, finanč-
ním úřadem. Vzory s komentáři 
pomohou poplatníkům daní, účet-
ním i daňovým poradcům využít 
některý z příkladů, které jsou vždy 
doplněny stručným odkazem na 

příslušný paragraf daňového zákona. Přílohou publikace je 
i CD, jehož obsahem jsou jednotlivé vzory uvedené v pub-
likaci, které lze využít jako základ při sestavení příslušného 
podání a doplnit je konkrétními údaji a podrobnostmi vzta-
hujícími se k daňovému řízení.

1 056 stran, vázaná se stužkou 949 Kč

DANĚ Z PŘÍJMŮ 
s komentářem 2015   (2584) 

ABECEDA DPH 2015 (2581) VZORY KORESPONDENCE PODLE 
DAŇOVÉHO ŘÁDU 2015 + CD (2574) 

PhDr. Vladimír Pelc
Mgr. Petr Pelech

Text  této uspěšné publikace zahrnuje 
aktuální znění zákona o daních z pří-
jmů, zákona o rezervách pro zjištění 
základu daně z příjmů a aktuální ko-
mentáře k nim. Také obsahuje souvise-
jící předpisy po posledních novelizacích 
tak, jak nabyly účinnosti pro rok 2015. 
Podrobný výklad k jednotlivým usta-
novením zákona je doplněn o judika-

turu zejména Nejvyššího správního soudu a nálezy Ústavního 
soudu. Aktualizované vydání je mimo jiné obohaceno o nová 
soudní rozhodnutí a nálezy a o výkladovou část ke změnám 
pro rok 2015. Kniha především reaguje na řadu upřesnění v zá-
koně a „doladění“ vazeb na nový občanský zákoník, zákon 
o obchodních korporacích a další související zákony.

j

j

anag@anag.cz
obchod@anag.cz

585 757 411
www.anag.cz

CELÝ SORTIMENT JIŽ VYDANÝCH KNIH NAKLADATELSTVÍ ANAG 
NAJDETE VE VŠECH DOBRÝCH KNIHKUPECTVÍCH PO CELÉ ČR.

M
OBILNÍ APLIKACE
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Rozdíly oproti minulému období 
2007–2013
Nové dotační období 2014–2020 cílí především 

na zefektivnění čerpání dotací. ČR je čistým 

příjemcem fi nancí z rozpočtu EU a výše alokované 

částky v její prospěch je jednou z největších v rám-

ci EU. ČR této výhody během období 2007–2013 

nedokázala plně využít a část prostředků dočer-

pávala ve speciálním režimu po jeho ukončení. 

Aby se podobná situace v budoucnu neopakovala, 

v novém období dojde ke zjednodušení procesu 

žádání o dotace i k rozšíření fi nančních nástrojů.

Zjednodušení

Oproti období 2007–2013 došlo ke snížení počtu 

Operačních programů (OP) z 19 na 10 i monito-

rovacích systémů. Snížení počtu tematických OP 

a ustavení jednoho Integrovaného regionálního 

operačního programu (IROP) místo původních 

7 ROPů souvisí s dalšími kroky, jako je zavedení 

jednotných pravidel a konkrétnější vymezení pod-

porovaných oblastí. Tato opatření mají celý systém 

zpřehlednit a zlepšit orientaci žadatele v nabídce 

možností. Zavedení Informačního systému pro 

monitorování Evropských strukturálních a inves-

tičních fondů v programovém období 2014–2020 

MS2014+ by mělo snížit administrativní náročnost 

procesu žádání o dotace. Prostřednictvím aplikace 

probíhá elektronické podání žádosti o podporu 

a realizace procedur jako správa žádostí o podporu 

projektů nebo jejich monitoring. Společnost Grant 

Consulting disponuje proškolenými odborníky, 

kteří jsou připraveni v novém systému začít regis-

trovat žádosti.

Financování projektů

V aktuálním období se zvýší míra využití jiných 

fi nančních nástrojů. Dotace doplní návratné 

fi nanční nástroje. Podnikatelé budou mít více 

možností fi nancovat své projekty kapitálovými 

investicemi, zvýhodněnými úvěry a zárukami. 

V rámci Operačního programu Podnikání a ino-

vace pro konkurenceschopnost (OPPIK) by však 

tyto nástroje neměly přesáhnout 10 % z celkových 

přidělených prostředků. Tato možnost je zave-

dena mimo jiné jako snaha o vyrovnání poklesu 

intenzity podpory ze 40/50/60 % na 25/35/45 % 

dle velikosti podniku, v některých programech 

však bude intenzita podpory vyšší. Zároveň by měl 

být vytvořen trvale udržitelný fond pro podporu 

podnikatelů v budoucnosti.

Ve většině OP musí žadatel nejprve projekt pro-

fi nancovat z vlastních zdrojů a teprve poté může 

požádat o proplacení dotace. Aby byla zaručena 

úspěšnost projektu, je důležité, aby žadateli byly 

fi nančně zdravé podniky. Grant Consulting po-

skytuje tuto analýzu zdarma v rámci projektových 

konzultací.

První možnosti pro eské  rmy 
a podnikatele
Z 10 operačních programů, ze kterých budou moci 

čeští podnikatelé a další právní subjekty v období 

2014–2020 čerpat 23,83 mld. eur, je k dnešnímu 

dni schváleno šest. Pro podnikatele je bezespo-

ru nejzajímavější OP Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost (OPPIK). Prvních 11 výzev 

OPPIK bude otevřeno v červnu 2015. Aktuálně 

mohou podnikatelé zjišťovat své možnosti v pro-

gramech Technologie (dříve Rozvoj), umožňují-

cích pořízení strojů včetně nezbytného soft ware, 

Nemovitosti, ze kterého lze fi nancovat rekonstruk-

ci či revitalizaci objektu, Úspory energií (dříve 

Eko-energie), jehož cílem je snížení energetické 

náročnosti podnikatelských budov, Školicí středis-

ka nebo Marketing umožňující prezentaci fi rmy 

na zahraničních veletrzích. Grant Consulting díky 

kvalitní přípravě jednotlivých projektů dosahuje 

96% úspěšnosti podaných žádostí.

Základní podmínkou účasti v OPPIK je realizace 

projektu mimo území hl. m. Prahy. Program je 

zaměřen na podporu malých a středních podniků 

včetně OSVČ zapsaných v OR. Přesto nejsou velké 

podniky vyloučeny zcela – mohou se účastnit 

především výzev zaměřených na vývoj inova-

cí a jejich uvedení na trh, jako jsou Potenciál, 

Inovace, Aplikace a ICT a sdílené služby (dříve 

ICT a strategické služby), nebo již zmíněného 

programu Úspory energie. Každý program má 

své specifi cké podmínky, své možnosti můžete 

konzultovat na analytik@granty-dotace.cz nebo 

na tel. +420 724 377 412.

Ze kterých dalších program  bude 
možné erpat b hem tohoto roku?
Dalšími schválenými OP je Životní prostředí 

(OPŽP), Zaměstnanost (OPZ), Výzkum, vývoj, 

vzdělávání (OPVVV), Doprava (OPD) a Program 

rozvoje venkova (PRV).

První výzvy OPŽP budou vyhlášeny v srpnu 2015, 

podnikatelské subjekty se mohou zúčastnit přede-

vším prioritní osy zaměřené na prevenci vzniku 

odpadů a jejich další materiálové a energetické 

využití. OPZ oproti minulému období dbá na větší 

propojení dalšího vzdělávání s potřebami trhu prá-

ce. OPVVV zahrnuje dotace pro právnické osoby 

působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství. 

PRV podpoří projekty zaměřené na zpracování 

zemědělských produktů, ekosystémy a podporu 

hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech. 

Již nyní Grant Consulting aktivně připravuje pro-

jekty v rámci OPŽP a OPZ.

Na schválení programů IROP, OP Praha – Pól 

růstu, OP Technická pomoc a OP Rybářství se 

stále ještě čeká.

Proces žádání o dotace je náročný a rozhodně nekon-

čí schválením podané žádosti. Zjistěte, na co všechno 

je třeba myslet, na www.granty-dotace.cz. S námi 

máte šanci být mezi prvními, kdo získá fi nance 

z fondů EU v novém dotačním období 2014–2020. 

Společnost Grant Consulting, zabývající se dotační 

politikou, aktuálně připravuje spuštění programu 

Zlatý Benefi t. Program Zlatý Benefi t je odměňo-

vací systém, jenž všem členům nabízí řadu výhod 

při využívání služeb naší společnosti.  

-GC-

Dota ní možnosti 2014–2020
Aktuáln  se R nachází t sn  p ed zahájením nového dota ního období 2014–2020. Co tomu p edcházelo 
a jaké jsou pro žadatele p ipraveny zm ny oproti minulému období? Poda í se R b hem šesti let vyt žit z dotací 
maximum? Jaké programy podpory jsou pro eské podnikatele p ipraveny?

BLIŽŠÍ INFORMACE NA

WWW.GRANTY-DOTACE.CZ

PROCES ŽÁDÁNÍ O DOTACE 
JE NÁRO NÝ 

A ROZHODN  NEKON Í 
SCHVÁLENÍM PODANÉ ŽÁDOSTI.
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Jde to
i bez
banky
Představte plány vaší firmy a navrhněte si podmínky jejich financování. Anebo
se staňte investorem a vydělávejte na úrocích. Investovat můžete 1000 Kč, stejně
jako milion. Když banka dělá drahoty, jde to i bez ní.

Více informací vám rádi sdělíme na tel.: 226 257 700.

www.pujcmefirme.cz
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téma m síce ve ejné zakázky

Nová úprava zadávání 
ve ejných zakázek je na cest
Hospodá ská komora eské republiky již adu m síc  intenzivn  participuje na p íprav  nových pravidel pro 
zadávání ve ejných zakázek. Legislativní proces je v plném proudu. Prob hlo mezirezortní p ipomínkové ízení, 
v n mž HK R uplatnila adu zásadních p ipomínek. Co konkrétn  má nový zákon o zadávání ve ejných zakázek 
z dílny Ministerstva pro místní rozvoj zm nit?

AKTUÁLNÍ INFORMACE K TÉMATU M ŽETE 

NALÉZT NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH HK R

WWW.KOMORA.CZ
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téma m síce ve ejné zakázky

Nejčastěji kritizovanými nedostatky stávající-

ho zákona o veřejných zakázkách jsou:

 přílišné využívání kritéria nejnižší nabídko-

vé ceny, a to často na úkor kvality provedení 

zakázky;

 délka zadávacích řízení;

 celková administrativní náročnost;

 velký počet námitek.

Především tyto nedostatky si klade za cíl vyřešit 

nový návrh zákona o zadávání veřejných zakázek 

(dále „návrh Zákona“), který vznikl na půdě Mini-

sterstva pro místní rozvoj (dále „MMR“). 

Potřebu vytvořit úplně nový předpis k veřejnému 

zadávání vyvolaly nejen výše zmíněné problémy, 

ale také přijetí tří významných evropských směr-

nic, které danou problematiku upravují. Směrnice 

zjednodušují zadávací procesy a zpřístupňují 

zadávání veřejných zakázek malým a středním 

podnikům. Musí být implementovány do českého 

práva nejpozději do 18. dubna 2016.

Návrh zákona 
o zadávání ve ejných zakázek
Návrh Zákona je členěn na 17 částí a obsahuje 

258 ustanovení. Účinnost je obecně nastavená 

na první den třetího kalendářního měsíce po dni 

jeho vyhlášení. Prostor pro nastavení nových 

pravidel a úpravu vnitřních předpisů zadavatelů 

tak bude poměrně omezený.

Návrh Zákona zjednodušuje procesní podmínky 

pro zadávání podlimitních zakázek, například 

zrušením povinnosti odeslat výzvu k podání 

nabídek alespoň 5 dodavatelům. U otevřených 

řízení dojde ke zkrácení lhůt k podání nabídek, 

u zjednodušeného podlimitního řízení zase 

k posunutí povinnosti prokázat kvalifi kaci až 

k okamžiku, kdy bude vybrán nejvhodnější 

uchazeč. Další novinkou je jednací řízení bez 

uveřejnění u zakázek, u nichž jde o zboží poři-

zované za neobvykle nízkou cenu, kdy nabídka 

dodavatele je vázána na časově krátké období 

(omezené či sezonní nabídky). Vyjma jednacího 

řízení bez uveřejnění musí při zadávání vždy dojít 

k naplnění všech podmínek stanovených pro jiné 

druhy řízení, a to i u podlimitních zakázek. 

Limity, které rozdělují zakázky na zakázky malého 

rozsahu a podlimitní zakázky, zůstávají zachovány, 

tedy 2 miliony Kč pro zakázky na služby a 6 mi-

lionů Kč pro zakázky na stavební práce. Ovšem 

limit vymezující podlimitní zakázky na stavební 

práce, které lze zadávat zjednodušeným způsobem, 

se má zvýšit ze současných 10 milionů na 50 mi-

lionů Kč. Toto opatření má zajistit větší fl exibilitu 

v zadávání a odbourat administrativní náročnost. 

Současný zákon i návrh Zákona jsou v tomto 

směru přísnější, než vyžadují předpisy EU. Nová 

úprava by měla rovněž vyjasnit a zavést pravidla 

pro horizontální spolupráci, tedy pro spoluprá-

ci veřejných zadavatelů navzájem bez nutnosti 

postupovat podle nového Zákona. Tímto má dojít 

k lepšímu využívání zdrojů již dostupných kon-

krétním zadavatelům.

Úplnou novinkou je nový druh zadávání, a to 

je inovační partnerství. Jde o proces zadávání 

zaměřený především na vytváření dlouhodobých 

partnerství soukromníků a veřejných institucí 

v oblasti vědy a výzkumu. 

Návrh Zákona výslovně umožňuje dělení veřejných 

zakázek, kdy zakázka bude zadána jako celek, tedy 

v zadávacím řízení dle své celkové hodnoty, ovšem 

bude rozdělena na jednotlivé logické části. K rea-

lizaci každé jednotlivé části se budou moci hlásit 

různí dodavatelé, což by mělo přinést větší zapojení 

malých, středních, a především mikropodniků 

do zadávání veřejných zakázek. Posledně jmenova-

ným se tak otevírá možnost zapojit se i do projektů, 

které by jinak nebyly schopné realizovat.

Další změnou je umožnění zadávání zakázek 

jednotlivým provozním jednotkám zadavatelů, 

například jednotlivým fakultám vysokých škol. 

Opět jde o opatření, které má zmenšit hodnotu 

zadávané zakázky, a tudíž ji zpřístupnit malým 

a středním podnikům. 

Návrh Zákona znovu zavádí možnost stanovení 

ekonomické síly a stability dodavatele jako jedno 

ze zadávacích kritérií, a to z důvodu, že jeho 

odebrání navýšilo počet případů, kdy byla zakázka 

zadána dodavateli, který nebyl ekonomicky 

dostatečně stabilní, aby zakázku dokončil. Dané 

kritérium nemá být podle MMR využíváno k ome-

zování přístupu malých podnikatelů k zakázkám, 

ale výhradně k zajištění řádného plnění zakázky 

po celou dobu jejího trvání. 

Návrh Zákona mění pravidla pro poddodavatele 

(dle stávající terminologie subdodavatele). Nově 

může zadavatel požadovat prokázání kvalifi kace 

i od poddodavatelů primárního dodavatele. V ob-

lasti stavebních prací a služeb je dána povinnost pri-

márního dodavatele jasně specifi kovat své poddoda-

vatele. Návrh Zákona umožňuje i tzv. přímé platby, 

tedy v rámci zakázky platit jednotlivým poddodava-

telům přímo, a nikoliv prostřednictvím primárního 

zadavatele. To by mělo zamezit současné praxi, kdy 

primární dodavatel sice obdrží prostředky od za-

davatele zakázky, ale nevyplatí je, nebo je vyplatí se 

zpožděním. Návrh Zákona rozšiřuje možnosti zada-

vatelů vést jednání o jednotlivých nabídkách a tím 

dosáhnout výhodnějšího řešení. Návrh Zákona také 

počítá s oprávněním zadavatele vyloučit uchazeče, 

který se neosvědčil, když jemu dříve zadaná zakázka 

nebyla řádně provedena.

Zapracování priorit HK R
Návrh Zákona zapracoval požadavky HK ČR 

pouze částečně:

 Vyloučení fi rmy, která se v dřívější zakázce 

neosvědčila. HK ČR požadovala vyloučení 

dodavatele, který se v posledních 6 letech do-

pustil podstatného porušení smlouvy o plnění 

veřejné zakázky. O podstatné porušení smlouvy 

jde typicky v případě, kdy uchazeč úmyslně 

navrhne příliš nízkou cenu, za kterou následně 

není schopen zakázku realizovat. Návrh Zákona 

počítá s možností zadavatele vyloučit účastníka, 

pokud se v posledních 3 letech dopustil pochy-

bení při plnění dřívější veřejné zakázky nebo 

závažného profesního pochybení. Je zde tedy 

obava, že toto opatření nebude plně využíváno.

 Mimořádně nízká nabídková cena. Za mimo-

řádně nízkou cenu lze považovat takovou, která 

se s přihlédnutím ke všem okolnostem vzhle-

dem k předmětu a rozsahu zakázky či nabídkám 

ostatních uchazečů jeví jako mimořádně nízká. 

Návrh Zákona je výrazně méně ambiciózní, než 

požadovala HK ČR. Návrh zákona pouze umož-

ňuje zadavateli stanovit v zadávací dokumentaci 

ukazatele pro určení mimořádně nízké nabídko-

vé ceny. HK ČR i při vědomí problematičnosti 

defi nice mimořádně nízké ceny navrhovala 

vymezení jejích základních parametrů například 

zavedením určitých výpočetních vzorců. 

 Kontrola kvalifi kace jen u vítězné nabídky. 

Lze konstatovat, že tomuto požadavku bylo 

v podstatě vyhověno. Návrh Zákona vyžaduje 

posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím 

řízení a hodnocení vždy u vybraného dodavatele 

a jeho nabídky.

HLAVNÍ PRIORITY HK R 

HK R se intenzivn  zapojila do legislativních 
prací již v pr b hu p íprav paragrafového 
zn ní návrhu Zákona. Hlavní priority, které 
se snaží HK R dlouhodob  prosadit, jsou: 

 Povinnost vylou ení  rmy, která se 
v d ív jší zakázce neosv d ila.

 Mimo ádn  nízká nabídková cena – 
zavedení závazných vzorc  i ukazatel .

 Možnost kontroly kvali  kace jen u vít zné 
nabídky.

 Hodnocení nabídek nejen na základ  
ceny – povinnost hodnotit i kvalitu 
a environmentální a sociální faktory.

 Doporu ené / závazné sady hodnoticích 
a kvali  ka ních kritérií formou provád cího 
p edpisu.

 D lení zakázek na menší ásti k podpo e 
MSP.

 P ímé platby subdodavatel m.
 Povolená hodnota víceprací – správné 

nastavení % ukazatel .
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o 50 %. Tyto tzv. vícepráce by měly být odstup-

ňovány podle odvětví, kdy pro stavebnictví je 

možné akceptovat maximální výši, tedy 50 %, 

a pro odvětví výroby a služeb výrazně nižší limit 

mezi 20 a 30 %.

Záv r
Cílem návrhu Zákona je zjednodušení veřejného 

zadávání a celkové snížení administrativní zátěže 

s ním spojené. Je zjevné, že tvůrce zákona si je 

vědom neduhů, na které mnohokrát upozorňovali 

jak podnikatelé, tak zadavatelé, a snaží se je řešit 

za použití institutů, které přináší nové směrnice EU. 

Hospodářská komora ČR zdůrazňuje nezbyt-

nost vypracování závazných metodik, bez nichž 

budou zákonem stanovená obecná pravidla příliš 

vágní a hrozí pokračování stávající praxe. Je tře-

ba klást důraz na odbornost a kvalitu uchazečů, 

kterou je třeba hodnotit pomocí všech dostup-

ných prostředků, jako jsou například pravidla 

správné praxe. Je třeba především vypracovat 

metodiky hodnocení ekonomicky nejvýhodnější 

nabídky. Nebyly zcela rozptýleny obavy o změně 

přístupu hodnocení nejnižší nabídkové ceny, 

která je v současné době pro většinu zadavatelů 

nejjednodušším kritériem. 

Návrh Zákona bude po schválení vládou projed-

návat Parlament ČR. Lze očekávat řadu pozmě-

ňovacích návrhů, které stávající koncepci mohou 

výrazně změnit. Hospodářská komora bude 

i nadále aktivní při prosazování zájmů svých členů 

a bude usilovat o dosažení co nejlepších pravidel 

pro zadávání veřejných zakázek.   

MARKÉTA SCHORMOVÁ, SAMUEL KRÁL, HK R

chybějící normy s cílem zajistit kvalitní a správ-

né provedení prací. HK ČR prosazuje, aby při 

hodnocení nabídek měla mít kritéria dodržení 

správné praxe výraznou váhu. Zohlednění 

pravidel správné praxe při hodnocení nabídek 

je třeba výslovně upravit v prováděcím předpise 

k návrhu Zákona nebo v závazných metodic-

kých pokynech.  

Hodnoticí kritéria by tak měla být určitým 

vodítkem pro zadavatele veřejné zakázky, aby 

správně stanovili odborná a objektivní kritéria 

pro uchazeče.

 Dělení zakázek na části k podpoře MSP. Dělení 

zakázek je třeba vnímat odvětvově. Jsou odvětví, 

kde tento postup není vhodný z důvodu rozměl-

nění odpovědnosti mezi generálního dodavatele 

a řetězce poddodavatelů (typicky stavebnictví). 

Naopak rozdělení zakázky na více funkčních 

celků má potenciál podpořit malé a střední 

podniky (například odvětví služeb).

 Přímé platby poddodavatelům. V praxi s tímto 

požadavkem souvisí především problematika 

pozdních plateb ve veřejném sektoru, kdy je 

systematicky nedodržovaná 30denní lhůta 

k úhradě faktur. Návrh Zákona umožňuje 

přímé platby u nadlimitní zakázky. Neupřesňuje 

pravidla, za kterých by platby měly být přímo 

poukazovány. Mezi dodavatelem a poddoda-

vatelem existuje smluvní vztah, který zpravidla 

řeší i způsob placení. Ingerence zadavatele musí 

být ošetřena tak, aby neodporovala smluvnímu 

ujednání.

 Změna smlouvy. Návrh zákona počítá s mož-

ností cenového nárůstu původní zakázky až 

 Zákaz hodnocení nabídek jen dle ceny. Tento 

požadavek je dlouhodobě nejproblémovějším. 

V tomto bodě je návrh Zákona zcela v rozporu 

s požadavky HK ČR. Cena není tím kritériem, 

které má samo o sobě zajistit ekonomickou 

výhodnost nabídky. Aktuální právní úprava 

ponechává na zadavateli, aby specifi koval hod-

noticí kritéria. V praxi ovšem ve většině případů 

je hlavním a jediným kritériem právě cena. 

Návrh Zákona počítá s vynětím služeb v oblasti 

územního plánování a architektury jako jedinou 

oblastí, kde není možno hodnotit nabídku jen 

dle ceny. HK ČR toto řešení považuje za ne-

systémové. Stanovování výjimek z pravidla je 

obecně nevhodným řešením. Pokud již by měly 

být výjimky stanoveny, tak je třeba jejich rozsah 

defi novat výrazně šířeji, než činí návrh Zákona.

 Doporučené resp. závazné sady hodnoticích 

a kvalifi kačních kritérií ve formě prováděcí-

ho předpisu. HK ČR dlouhodobě poukazuje 

na skutečnost, že veřejné zakázky musí být rea-

lizovány odborníky. Odbornost lze prokazovat 

různými způsoby. V této souvislosti zdůrazňuje-

me, že stále není dostatečně využívána možnost 

prokázání profesní způsobilosti dle zákona 

č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího 

vzdělávání. HK ČR zastřešuje řadu autorizo-

vaných osob, které mohou vydávat osvědčení 

o získání profesní kvalifi kace. 

Dalším důležitým kritériem pro zjištění a zajiš-

tění odbornosti a kvality provedených prací je 

zohlednění pravidel správné praxe. V Evropě je 

běžné, že profesní organizace vydávají pravidla, 

která doplňují technické normy nebo nahrazují 

HOSPODÁ SKÁ KOMORA R 
ZD RAZ UJE NEZBYTNOST 

VYPRACOVÁNÍ 
ZÁVAZNÝCH METODIK, 

BEZ NICHŽ BUDOU 
ZÁKONEM STANOVENÁ 

OBECNÁ PRAVIDLA P ÍLIŠ 
VÁGNÍ A HROZÍ POKRA OVÁNÍ 

STÁVAJÍCÍ PRAXE.

Návrh Zákona zjednodušuje procesní podmínky pro zadávání podlimitních zakázek, 
nap íklad zrušením povinnosti odeslat výzvu k podání nabídek alespo  5 dodavatel m.
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ervnové vydání Komory se zam uje 
na exportní aktivity domácích  rem.
Do jaké míry se v nujete exportu v rámci 

vašeho právního poradenství?
Naši podnikatelé mají ve světě vynikající zvuk, 

jsme si vědomi ekonomické i společenské 

důležitosti českého exportu, takže jeho podpora 

patří mezi naše priority. Poskytujeme komplexní 

vysoce specializované právní i daňové pora-

denství týkající se expanze na zahraniční trhy, 

exportu zboží, služeb či investičních celků, dále 

služby v oblasti vstupu na zahraniční kapitálové 

trhy, regulace podnikatelských aktivit na zahra-

ničních trzích, fi nancování a pojištění vývozu, 

ochrany investic v zahraničí. Rovněž zastupujeme 

klienty při mezinárodních arbitrážích či soudních 

a insolvenčních řízeních. Podpoře českých ex-

portérů se ale věnujeme i prostřednictvím dalších 

aktivit; partneři kanceláře se pravidelně účastní 

ofi ciálních vládních i dalších podnikatelských 

misí, exportních konferencí, udržujeme pracovní 

vztahy se všemi institucemi státní proexportní 

politiky, jsme partnery soutěže Exportér roku 

a podobně.

M žete íci, co v souvislosti s vývozem 
tuzemští podnikatelé nej ast ji eší?
To závisí především na tom, ve kterém stadiu 

obchodování se zahraničím se zrovna nacházejí. 

V úvodních stadiích exportéry co do právních 

záležitostí nejvíce zajímá základní právní rámec 

a prostředí pro obchodování s danou zemí. Když 

se pak obchod rozvine, řeší případné obchodní 

pohledávky nebo naopak odpovědnost za dodané 

zboží, distribuční smlouvy a v případě skuteč-

ně úspěšné expanze také například zakládání 

dceřiných obchodních, výrobních či projektových 

společností, nebo dokonce akvizice zahraničních 

podniků. Často také s klienty řešíme fi nancování 

exportu, a to buď již na čistě české straně ve formě 

předexportního úvěru, nebo například na pro-

jektové straně exportního odběratelského úvěru 

a exportního pojištění.

Existuje oblast, kterou  rmy z právního 
hlediska p i vstupu na zahrani ní trhy vyložen  
podce ují?
Někdy převáží určitá neformálnost nově 

zakládaného obchodního vztahu, ze které pak 

mohou po čase vzniknout problémy, či dokonce 

spory. U významnějších zahraničních projektů 

je pak mnohdy podceňovaná potřeba projekto-

vého řízení právních záležitostí, například při 

strukturování či přípravě dokumentace týka-

jící se několika jurisdikcí. Klienti oceňují naše 

služby, v rámci kterých jim pomůžeme vybrat 

v příslušných zemích nejvhodnější právní fi rmy 

a poskytneme jim i koordinační roli, na kterou 

sami mnohdy nemají čas a potřebnou zkušenost. 

Tím se stáváme součástí základního projektového 

týmu klienta. Zajištění takových služeb naším 

prostřednictvím bývá pro klienta i nákladově 

efektivnější, neboť právní služby jsou mnohdy 

v zahraničí i několikanásobně dražší než u nás.

Ve kterých státech jste zastupovali své klienty 
a jak velký podíl vaší práce tvo í poskytování 
právních služeb s p esahem do zahrani í?
Před časem jsme si vytvářeli mapu, kde všude jsme 

naše klienty zastupovali, a jedná se již o více než 

šedesát zemí. Kromě tří desítek zemí Evropy jsme 

s klienty spolupracovali na všech ostatních světadí-

lech s výjimkou Antarktidy. Až 70 procent našich 

případů zahrnuje mezinárodní prostředí.

 

Všechny tyto p ípady souvisí s eským 
exportem?
Vedle poradenství pro tuzemské podnikatele, kteří 

chtějí expandovat do zahraničí, tvoří podstatnou 

část těchto případů také služby pro zahraniční spo-

Podpora eských exportér  
pat í mezi naše priority
Robert Nešp rek je jedním ze zakladatel  nejv tší st edoevropské nezávislé advokátní kancelá e Havel, Holásek 
& Partners, jejíž p ípady z velké ásti souvisí s mezinárodním obchodem tuzemských  rem. Hovo ili jsme s ním 
proto o podpo e eských exportér , o nej ast jších právních úskalích zahrani ní expanze i o mezinárodním 
právním poradenství.

Ve své praxi se Robert Nešp rek zam uje na oblast smluvních vztah  a ešení spor , v etn  arbitráží, 
na fúze a akvizice, dále na právo informa ních technologií, právo duševního vlastnictví, právo hospodá ské 
sout že a právo EU. 

Foto: archiv
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lečnosti, které chtějí být naopak aktivní na českém 

či slovenském trhu.

Takové mezinárodní rozp tí asi znamená velké 
jazykové nároky na vaše právníky.
Nadstandardní jazykové vybavení je v dnešní době 

v podstatě samozřejmostí, takže nároky určitě 

máme, ale také prohlubování jazykových znalostí 

u našich spolupracovníků velmi aktivně podpo-

rujeme. Všichni právníci u nás poskytují právní 

služby klientům kromě češtiny anebo slovenštiny 

také v anglickém jazyce. Další významnou specia-

lizací je skoro dvacetičlenná skupina právníků se 

zaměřením na německy hovořící klientelu a menší 

skupiny právníků poskytující služby ve fran-

couzském, italském, španělském, portugalském, 

ruském, polském, maďarském, ukrajinském a slo-

venském jazyce. Pokud tedy někdo vedle angličtiny 

špičkově umí další jazyk, má oproti ostatním 

velkou komparativní výhodou.

 

Jak velká je vaše klientela?
Celkem naše kancelář pracuje v současné době pro 

více než 1 000 klientů. Jsou to velké domácí i mezi-

národní společnosti, středně velké fi rmy i indivi-

duální podnikatelé a investoři. Mezi naše klienty 

patří také přibližně 100 z 500 největších světových 

společností podle publikace Fortune 500 a zhruba 

35 společností zařazených do žebříčku největších 

českých fi rem Czech Top 100. 

Vaše kancelá  je eského p vodu, máte 
pobo ky v esku a na Slovensku. Není to 
hendikep oproti mezinárodním kancelá ím, 
které mají pobo ky i jinde po sv t ?
Vnímáme to naopak jako výhodu, zahraniční spo-

lupracující právnické fi rmy si totiž můžeme vybírat 

na konkrétní případy podle kvality, specializace 

a ceny. S řadou z nich jsme vybudovali nadstandard-

ní vztahy, vnímáme se jako obchodní partneři, a pro-

to se také našim klientům věnují s veškerou péčí. 

Obecně má naše kancelář nejkomplexnější možnou 

mezinárodní podporu. Jsme součástí tří z deseti 

nejprestižnějších mezinárodních právnických 

sítí, které sdružují celkově více než 250 předních 

právnických fi rem po celém světě, a klientům tak 

můžeme nabídnout přístup ke světovým i lokálním 

znalostem a odbornosti prostřednictvím více než 

30 tisíc právníků v přibližně 160 zemích. Klienti oce-

ňují, že jsme schopni zajistit vysoce kvalitní služby 

prakticky po celém světě. Vysokou kvalitu právních 

služeb, spolehlivost a nezávislost kanceláře Havel, 

Holásek & Partners určitě dokládá i skutečnost, že 

se naše kancelář stala vyhledávaným partnerem pro 

špičkové mezinárodní a zahraniční právnické fi rmy 

nemající pobočku v České republice, na Slovensku 

či v zemích střední a východní Evropy. Zastupujeme 

například 8 z 10 nejprestižnějších mezinárodně 

působících amerických právnických fi rem. 

M žete uvést n jaké konkrétní p ípady, které 
vaše kancelá  ve sv t  ešila?
Je jich velké množství a jsou velmi různorodé. 

Vzhledem k důvěrné povaze našich služeb nemohu 

zacházet do přílišných detailů, ale namátkou můžu 

zmínit, že jsme například zastupovali české podni-

katele při jejich vstupu na trh v Dubaji či českého 

dodavatele plynovodů ve sporu s objednatelem 

vzniklém ze smlouvy na rekonstrukci a dostavbu 

infrastrukturního projektu v severní Africe. V Indii 

jsme poskytovali poradenství významnému dodava-

teli komponentů pro letecké motory a parní turbíny 

při vytváření místního podniku. Dlouhodobě jsme 

se věnovali dědickému řízení v Austrálii, řešili jsme 

velký obchodní spor v britské Sněmovně lordů, 

investice do stříbrných dolů na Filipínách či různé 

technologické investice v americkém Sillicon Valley.

V advokátní kancelá i Havel, Holásek 
& Partners jste od jejího založení v roce 2001. 
Jaké byly vaše vize p ed založením kancelá e?
Před založením kanceláře nás všech pět zakladatelů 

pracovalo v mezinárodním právnickém prostředí 

a chtěli jsme v tom pokračovat. Naším cílem bylo 

nabídnout špičkové právní služby, ale také vést 

moderní advokátní fi rmu se zahraničním přesahem. 

Měli jsme tehdy dvě možnosti – buď pracovat v me-

zinárodní kanceláři, nebo se zaměřit na mezinárodní 

prostředí ve vlastní české kanceláři. Rozhodli jsme 

se pro druhou variantu. Náš vhled do fungování vý-

znamných zahraničních fi rem nám v začátcích velmi 

pomohl. Po čtrnácti letech jsme největší nezávislou 

právnickou fi rmou ve střední Evropě s mezinárodní 

působností, která dosahuje nepřetržitého růstu tržeb. 

Navíc máme dlouhodobě stabilní více než 180členný 

právní tým a stabilní klientelu.

 

Plánujete expanzi také do dalších zemí?
Jsme sice největší česko-slovenskou advokátní kan-

celáří, ale to neznamená, že lze úspěch jednoduše 

zopakovat v další zemi. Poskytování právních 

služeb je totiž poměrně specifi cká disciplína 

vyžadující hlubokou znalost místního prostředí. 

Naší ambicí je tak poskytovat klientům nejkvalit-

nější služby v co nejširším spektru oborů na našich 

trzích, které dobře známe. V dalších zemích pak 

máme za partnery úspěšné právní kanceláře, které 

se zase skvěle vyznají u nich doma.  

RENÉ BÁRTEK 

„P ed asem jsme si vytvá eli mapu, kde všude jsme naše klienty zastupovali. Krom  t í desítek zemí Evropy jsme 
s klienty spolupracovali na všech ostatních sv tadílech s výjimkou Antarktidy,“ dopl uje Robert Nešp rek. 

DLOUHODOB  JSME SE V NOVALI D DICKÉMU ÍZENÍ V AUSTRÁLII, 
EŠILI JSME VELKÝ OBCHODNÍ SPOR V BRITSKÉ SN MOVN  LORD  

I R ZNÉ TECHNOLOGICKÉ INVESTICE V AMERICKÉM SILLICON VALLEY.
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Operační program Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost (OPPIK), v němž je 

tentokrát o 18 miliard korun více než v pře-

dešlém období, počítá se čtyřmi dotačními oblast-

mi. Podpoří rozvoj výzkumu a vývoje, podnikání 

malých a středních fi rem, efektivnější nakládání 

s energií, poslední prioritní osou je rozvoj infor-

mačních a komunikačních technologií. 

Nejvíce peněz (zhruba 38,5 miliardy korun) je 

alokováno na výzkumné, vývojové a inovační 

kapacity podniků, druhou nejpodporovanější 

(cca 35 miliard korun) oblastí budou procesy 

vedoucí k energeticky účinnějšímu hospodářství. 

Dotace tak získají fi rmy, které předloží projekty 

na využívání obnovitelných zdrojů energie, mo-

dernizaci energetické infrastruktury nebo zavádění 

nových nízkouhlíkových technologií. Nejmenší 

částka, zhruba 21 miliard korun, je vyčleněna 

na zavádění vysokorychlostního internetu a další 

ICT služby. Zbylé fi nance (cca 26 miliard korun) 

jsou pak určeny například na modernizaci nemo-

vitostí nebo marketing.

Kam pro informace
Ministerstvo průmyslu a obchodu v první vlně 

vyhlásilo 11 výzev (viz box), v rámci kterých 

je pro podnikatele připraveno 17,35 miliardy 

korun. „Z celé první vlny má nejvyšší alokaci 

výzva Úspory energie v hodnotě 5 miliard korun, 

ovšem většina výzev a bezmála 11 miliard budou 

směřovat na rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace 

a rozvoj malých a středních podniků,“ uvedl mi-

nistr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Na webu 

ministerstva jsou publikovány všechny základní 

informace k programu, včetně postupu hodno-

cení a výběru projektových žádostí, ještě před 

ofi ciálním vyhlášením výzev. Šikovným nástro-

jem, který žadateli ukáže, o jakou částku se může 

v dané oblasti ucházet, je dotazník na úvodní 

stránce www.oppik.cz. Na této doméně jsou 

rovněž zveřejněny všechny podstatné informace 

Evropa dá 120 miliard
na rozvoj eských podnik
P estože je esko nyní jedinou zemí evropské osmadvacítky, která Bruselu dosud nep edložila konkrétní 
požadavky na eurodotace do roku 2020,  rmy si už na za átku ervna mohou o evropské peníze požádat. 
První eský opera ní program, jenž získal v Evrop  zelenou, umožní erpat  nance zejména na výzkum a vývoj 
nebo modernizaci energetické infrastruktury. Ministerstvo pr myslu a obchodu, které má program na starosti, 
by tak m lo celkov  mezi domácí podniky rozd lit 120 miliard korun.

34  www.komora.cz
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HARMONOGRAM DOTA NÍHO PROCESU 
PRO OPPIK

erven – srpen 2015 – termín pro podání 
tzv. registra ní (p edb žné) žádosti o dotaci 
bude platit pro v tšinu výzev. Díky žádosti 
bude moci  rma za ít pracovat na dota ním 
projektu.  

Zá í – listopad 2015 – lh ta pro tzv. plnou 
žádost o dotaci. Následn  se žadatel dozví, 
zda jeho projekt podporu získá. 

Leden 2016 – faktický za átek erpání 
 nancí pro schválené projekty.

o programu, včetně vysvětlení jednotlivých kro-

ků, které podniky na jejich cestě k dotaci čekají.

Sta í 60 bod  ze sta
Jak bude vypadat samotný schvalovací proces? 

Na začátku agentura CzechInvest posoudí, zda 

jsou předkládané projekty v souladu s podmín-

kami konkrétní výzvy a zda je žadatelský subjekt 

v dobré fi nanční kondici. Projekty, které projdou 

přes úředníky CzechInvestu, bude bodově hodno-

tit již komise MPO složená ze dvou expertů, kteří 

si na úzce specializované projekty mohou přizvat 

externího konzultanta. Pokud budou stanoviska 

hodnotitelů rozdílná, počítá se s povoláním ne-

závislého arbitra. Každý projekt může dosáhnout 

maximálně 100 bodů, hranice pro schválení dotace 

byla stanovena na 60 bodů. „Hodnotit se bude kva-

lita projektu, jeho přínos pro technologický rozvoj 

regionu a smysluplnost, tedy reálná šance na uplat-

nění na trhu. Velice důležitá bude i hospodárnost 

řešení, transparentní vlastnická struktura žadatele 

a jeho připravenost k realizaci projektu. Stranou 

nezůstanou ani zapojení či vliv malých a středních 

fi rem nebo zohlednění rozvojových koncepcí EU, ČR 

a regionů,“ upozorňuje na portálu Businessinfo 

Michal Pácal ze společnosti eNovation. 

Po úvodním kolečku hodnocení budou projekty 

znovu posuzovat zástupci ministerstva i CzechIn-

vestu. Výběrová komise se následně usnese, které 

ze žádostí dotaci získají a které nikoli. Rozhodující 

pravomoc určit, který projekt evropské peníze 

17,35 MLD. K
TOLIK PEN Z JE PRO PODNIKY 

P IPRAVENO V PRVNÍ VLN  OPPIK.

Zdroj: MPO

www.komora.cz  35

Prioritní osa      Zam ení OPPIK 2014—2020 Plánovaná finan ní 
alokace (mld. K )

PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace 38,47

PO 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a st edních podnik 25,72

PO 3
 Ú inné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a OZE, 
podpora zavád ní nových technologií v oblasti nakládání energií 
a druhotných surovin

34,72

PO 4 Rozvoj ICT a vysokorychlostních p ístupových sítí k internetu 21,09
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získá, má nakonec opět ministerstvo průmyslu 

a obchodu. Při zpracování žádosti je nutné zdůraz-

nit všechna pozitiva projektu a jeho udržitelnost, 

zejména v otázce zaměstnanosti nebo v ochraně 

životního prostředí. Kladné body fi rma získá také 

v případě, kdy spolupracuje s výzkumnými centry 

nebo školami.  

Co je jinak
Oproti předchozímu programovacímu období 

je v tom současném možné evropské prostředky 

doplnit dalšími formami fi nancování, jako jsou zvý-

hodněné úvěry a záruky či kapitálové investice. Tyto 

fi nanční nástroje by však měly představovat nejvýše 

desetinu z celkové alokované částky. Další novinkou 

je nový administrativní systém pro podávání žádostí 

a pro správu projektu. Dřívější eAccount nově 

nahradí systém MS2014+.

Do roku 2020 se více než předtím myslí na malé 

a střední fi rmy, které mohou žádat dotace 

na výzkum a inovace, ale i na IT infrastrukturu či 

investice do energetiky. Ačkoli se OPPIK zaměřuje 

především na podporu ekonomicky slabších regi-

onů, fi nanční podpora je dostupná také podnikům 

v Praze. Podmínkou ale je, aby jejich projekt byl rea-

lizován mimo území metropole. Operační program 

Praha – Pól růstu je zaměřen na rozvoj lidských 

zdrojů, ale i na podporu investičních projektů.  

MARTIN KALIVODA

NA CO LZE NYNÍ DOTACI ZÍSKAT?

 Inovace
 Potenciál
 Aplikace
 Partnerství znalostního transferu
 Spolupráce
 Technologie
 Marketing
 Nemovitosti
 Školicí st ediska
 Úspory energie
 ICT a sdílené služby

UŽITE NÉ ODKAZY

www.mpo.cz

www.czechinvest.org

www.dotaceeu.cz

Pro telefonické informace o OPPIK 
slouží linka 800 505 565

OPROTI P EDCHOZÍMU PROGRAMOVACÍMU OBDOBÍ 
JE V TOM SOU ASNÉM MOŽNÉ EVROPSKÉ PROST EDKY 

DOPLNIT DALŠÍMI FORMAMI FINANCOVÁNÍ.

KO
M

EN
TÁ

 H
K 

R

Finan ní nástroje p inášejí za átek konce dotací
V souvislosti se spušt ním nového programovacího období ESIF 2014–2020 se zatím jen okrajov  diskutuje 
také téma, které si rozhodn  zaslouží daleko v tší pozornost. Jedná se o širší využití tzv.  nan ních nástroj , 
které by m ly v dalších letech za ít nenávratn  nahrazovat dota ní  nancování. 

O dotacích se píše a mluví často, a to jak 

v souvislosti s jejich pozitivními, tak 

negativními účinky a přínosy. Jisté však je, 

že dotace je „jednorázová“ a poskytuje prostor 

pro realizaci projektů, které by investor mnohdy 

nerealizoval z důvodu neekonomičnosti investi-

ce. Naopak využití fi nančních nástrojů přinese 

návratnost použitých fi nančních prostředků, 

a tedy mnohonásobně větší využití.

 

Hospodářská komora ČR vnímá téma fi nan-

čních nástrojů pohledem širokého a mak-

roekonomického nástroje, který při vhodné 

implementaci může značným způsobem přispět 

k podpoře hospodářského růstu, zefektivnění 

investic a rozšíření možností fi nancování inves-

tičních záměrů a projektů. Zdaleka se nejedná 

pouze o realizaci fi nančních nástrojů z fondů 

EU, ale dlouhodobě jde o komplexní nabídku 

fi nančních služeb a multiplikačních efektů 

z realizovaných fi nančních nástrojů. Česká 

republika stojí před důležitým rozhodnutím, 

jak nastaví implementační model pro fi nancování 

projektů fi nančními nástroji na úkor dotačních 

titulů, které budou fi nančními nástroji v budoucnu 

nahrazeny.

 

Hospodářská komora ČR je z hlediska zastupování 

zájmů podnikatelů logickým partnerem pro státní 

správu na diskuzi a nastavení systému tak, aby při 

zachování transparentnosti a efektivnosti mohli 

podnikatelé v co největší šíři fi nančních nástro-

jů využít pro fi nancování svých investičních zá-

měrů a projektů. Argumentem, který je obecně 

mezi podnikateli vnímán jako pozitivní výhoda 

fi nančních nástrojů oproti dotacím, je jejich 

rychlost a menší administrativní náročnost. 

Multiplikační efekt využití a dopadu fi nančních 

nástrojů na fi rmu je také nesporný.

Prostor k využití fi nančních nástrojů oproti 

fi nancování projektů formou dotačních titulů 

otevře nejvíce Operační program podnikání 

a inovace pro konkurenceschopnost. Řídící or-

gán tak prokázal strategii v podpoře podnikání 

a také jistou odvahu, když připravil pro žadatele 

10 procent z celkové alokace právě na fi nanční 

nástroje.   

MARTIN FRÉLICH, 

editel Odboru projekt  a vzd lávání HK R
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V první řadě jde o to, zda splňují obecné pod-

mínky přijatelnosti, mezi které patří například 

příslušné oprávnění k podnikání, bezdlužnost 

vůči vybraným institucím. Zásadním předpokla-

dem je také fakt, zda se výstupy projektu, na který 

je požadována podpora, projeví v některém z tzv. 

podporovaných odvětví defi novaných vybranými 

ekonomickými činnostmi dle CZ-NACE.

Způsobilé výdaje budou přesně vymezeny ve vý-

zvách. Obecnou podmínkou je, že musí být vyna-

loženy v souladu s cíli daného programu podpory 

a musí bezprostředně souviset s realizací projektu. 

Z časového hlediska platí, že výdaje musejí být vy-

naloženy nejdříve v den přijatelnosti projektu. Tím 

je den podání předběžné (registrační) žádosti.

Nové bude vyplňování a předkládání projekto-

vých žádostí. V duchu hesla „Když něco funguje, 

je potřeba to změnit“ přechází MPO na nový 

jednotný monitorovací systém MS2014+. Nutno 

ovšem podotknout, že nerado a nedobrovolně. 

Žadatelé se tak mohou rozloučit s oblíbenou 

aplikací eAccount a začít si zvykat na nový portál 

IS KP14+. O prvních dojmech z tohoto nástroje 

jsme referovali v polovině dubna na našem webu. 

Nezbývá než doufat, že systém nezkolabuje hned 

při prvním větším náporu žádostí.

V případech, kdy projekt vyžaduje územní a sta-

vební řízení, má být územní rozhodnutí a zároveň 

stavební povolení (obé s vyznačením právní moci) 

k dispozici již v okamžiku podání plné žádosti. 

Upozorňujeme, že u většiny prvních výzev plánuje 

MPO ukončit příjem plných žádostí v listopadu 

2015, u některých pak v lednu příštího roku.

Nutnou podmínkou vyhlášení výběrového 

řízení na dodavatele v projektu je odsouhlasení 

zadávací dokumentace ze strany MPO. Dále platí, 

že příjemce může podepsat smlouvu s vítězným 

dodavatelem až po odsouhlasení správnosti 

postupu výběrového řízení ze strany MPO. Ve výji-

mečném případě lze uskutečnit výběrové řízení 

před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

(RoPD), ovšem na vlastní riziko žadatele. Vzhle-

dem k tomu, že první RoPD lze očekávat nejdříve 

na konci letošního roku, představují tato pravidla 

komplikaci a riziko zejména pro ty žadatele, kteří 

potřebují realizovat výběrové řízení v průběhu 

letošního roku. Pro všechny příjemce, včetně ma-

lých a středních podniků, by měla platit povinnost 

udržet výstupy projektu po dobu nejméně 5 let. 

Zde se jedná ze strany MPO o zbytečné zpřísnění 

podmínek, kdy i příslušná nařízení EK povolují 

v případě MSP udržitelnost pouze 3 roky.  

Nové fondy EU startují. 
Na co by si žadatelé m li dát pozor?
Tak to vypadá, že se snad kone n  do káme. Od konce dubna Evropská 
komise (EK) postupn  schvaluje esku nové opera ní programy pro období 
2014–2020. Padají tak poslední bariéry ze strany „Bruselu“ a odte  je 
jen na eských orgánech, kdy budou vyhlášeny první výzvy. Nap íklad 
Ministerstvo pr myslu a obchodu (MPO) dalo bezprost edn  po schválení 
Opera ního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
(OPPIK) k dispozici p edb žné informace, kterým by m li podnikatelé 
v novat pozornost, uvažují-li o podání žádosti o dotaci.

Mgr. LADISLAV 
KU ERA

Chief consultant EUFC CZ s. r. o. Foto: archiv

NUTNOU PODMÍNKOU VYHLÁŠENÍ VÝB ROVÉHO ÍZENÍ 
NA DODAVATELE V PROJEKTU JE ODSOUHLASENÍ ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE ZE STRANY MPO.
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Investice do energetických úspor a zateplování 

bytových domů zaznamenávají rychlý růst. Čes-

ká spořitelna vyplatila další dotace na fi nanco-

vání zateplování bytových domů v rámci programu 

„Úspory v bytových domech“, který uvedla na trh 

ve spolupráci s německou rozvojovou bankou 

KFW v roce 2013. Z očekávaného objemu progra-

mu bylo vyčerpáno za více než rok jeho fungování 

přibližně 80 procent prostředků.

Přestože se objem prostředků v programu „Úspo-

ry v bytových domech“ vyčerpává, zájemci budou 

moci čerpat fi nancování podpořené evropský-

mi dotacemi v případě, že zrealizují investiční 

projekty do konce letošního roku. V současné 

době registruje spořitelna více než 200 projektů 

v různé fázi rozpracovanosti v celkovém objemu 

přesahujícím jednu miliardu korun. Celkový ob-

jem peněz, kterými Česká spořitelna podpoří fi -

nancování projektů energetických úspor bytových 

domů, by se měl vyšplhat na částku přesahující 

1,4 miliardy korun.

Financování z programu „Úspory v bytových 

domech“ poskytované Českou spořitelnou je 

dostupné pro projekty bytových družstev (BD) 

a společenství vlastníků jednotek (SVJ). BD a SVJ 

mohou získat úvěry ve výši 1 až 25 milionů korun. 

Česká spořitelna je navíc distributorem evrop-

ských dotací – po dokončení projektů klientům 

vyplatí dotace ve výši 10 procent z hodnoty úvěru, 

maximálně však 2,5 milionů korun na projekt. 

Podmínkou pro poskytnutí úvěru a následné 

získání dotace je minimálně 30procentní úspora 

energií a dokončení projektu do konce října 2015.

„Výhodou tohoto programu, který v tuto chvíli nabí-

zíme jako jediná banka v České republice, je nejen 

možnost získání evropské dotace až ve výši dva a půl 

milionu korun. Klienti jistě ocení i to, že náklady 

na jejich projekty fi nancujeme až do výše sto procent, 

a že tedy nepotřebují žádné vlastní prostředky,“ uvedl 

Milan Hašek, ředitel úseku komunální fi nancování 

České spořitelny. „Smyslem tohoto programu není 

jen zvýšení kvality bydlení v bytových domech, ale 

zároveň se chceme podílet i na revitalizaci celých měst 

a obcí,“ dodal Milan Hašek.

V rámci programu „Úspory v bytových domech“ 

si mohou BD a SVJ žádat o investiční úvěry 

na opravu, rekonstrukci a modernizaci bytového 

domu ve výši 1 až 25 milionů korun. Splat-

nost úvěrů je 10, 15 či 20 let. Česká spořitelna 

poskytne SVJ úvěry bez zajištění, pro BD pak 

se zajištěním blanko směnkou. Úrokovou sazbu 

banka stanovuje individuálně. Klienti mohou 

bez poplatku vkládat mimořádné splátky, a to 

v případě převodu či prodeje bytu, nebo z obdr-

žené dotace. Kritériem pro vyplacení dotace je 

dosažení úspory na vytápění a ohřev vody ve výši 

minimálně 30 procent ze současné spotřeby 

bytového domu a fi nancování pouze uznatelných 

nákladů. Obdrženou dotaci nemusí klient použít 

na snížení úvěru. Podmínkou pro poskytnutí úvě-

ru je vlastnictví účtu u České spořitelny a předlo-

žení všech potřebných dokumentů.  

-CS-

Investice do zateplování budov lákají investory
eská spo itelna zaznamenává velký zájem o program na  nancování energetických úspor budov. 

Vyplatila již p es 1 miliardu korun.

www.csas.cz

advertorial
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V případě českých bankovek a mincí je to 

Česká národní banka. Financujeme tak její 

intervence vůči kurzu koruny, její operace 

na peněžních trzích, s nimiž nemusíme vždy 

souhlasit. V případě valut je to zahraniční stát, 

jehož měnu držíme. Např. jde-li o americký dolar, 

fi nancujeme schodek platební bilance USA, v pří-

padě eur fi nancujeme schodek platební bilance 

eurozóny atd. A investovali jsme – z hlediska ren-

tability – výnosnosti – ve všech těchto případech 

tím nejhorším způsobem. 

Máte peníze uloženy na účtech v teplíčku v komer-

čních bankách? V korunách nebo v devizách? Hřejí 

se tam a tetelí se spolu se svým majitelem, pojištěné 

až do výše 100 tisíc eur? Opět jsme investory a fi nan-

cujeme úvěry poskytované bankami, jejich investice 

do cenných papírů, do deviz atd. A opět z hlediska 

výnosů investice tím nejhorším způsobem. 

Z výše uvedeného plyne, že ať chceme, či nechce-

me, stáváme se investory. Když neinvestujeme 

sami, investuje někdo za nás s našimi penězi. 

Jak se tedy rozhodovat, abychom dosáhli možného 

optima? Jak se s tímto problémem vypořádat?

Peníze představují jen jednu skupinu tzv. fi nan-

čních (investičních) instrumentů, tedy nástrojů, 

které mají tři hlavní vlastnosti: likviditu, rentabili-

tu (výnos) a riziko (opakem rizika je bezpečnost). 

Do těchto fi nančních nástrojů patří dále spoření, 

cenné papíry jako dluhopisy nebo akcie, ale i zlato, 

drahé kovy, diamanty, naft a a v poslední době 

jsou to i nemovitosti. Může se jednat i o specifi cké 

nástroje jako úvěry, půjčky, pojištění, sázky a ha-

zardní hry. U každé z těchto možností investování 

převažuje některá ze tří výše uvedených vlastností. 

Příklad: u peněz je to likvidita, u cenných papírů 

a úvěrů výnos, u sázek riziko. 

A máme zde řešení: nebát se investovat sami. 

A čím se řídit? Vlastními preferencemi. Rozho-

dovat se podle toho, co upřednostňujeme, zda 

likviditu, výnos, nebo riziko. Je ovšem jasné, že při 

preferenci jednoho (např. likvidity) musíme oželet 

něco jiného (např. výnos). Vzniká zde tzv. magic-

ký trojúhelník, kdy se musíme rozhodovat mezi 

likviditou, výnosem a rizikem. 

Preferujeme-li likviditu, držíme peníze jako krát-

kodobou rezervu pro běžné a případné nahodilé 

či nečekané výdaje. Pak držíme peníze v hotovosti 

nebo na běžném účtu. Preferujeme-li výnos a chce-

me si pořídit něco nákladnějšího, držíme peníze 

na spořicích účtech včetně stavebního spoření, 

případně fondů peněžního trhu. Chceme-li výnos 

pro zajištění stáří, investujeme peníze do penzijního 

připojištění, životního pojištění, dluhopisových 

investičních fondů či zajištěných fondů. Preferu-

jeme-li výnos podmíněný vyšším rizikem a žít si 

jako rentiéři, investujeme peníze do akciových 

investičních fondů, případně do nemovitostních pe-

něžních fondů. Zde je ovšem nutné si uvědomit, že 

k tomu potřebujeme i velký prvotní kapitál. Jsme-li 

odolní riziku a nebojíme se ztrát, tak investujeme 

do jednotlivých cenných papírů, komodit nebo 

zahraničních měn na burzovních a mimoburzov-

ních trzích. Pro řešení magického trojúhelníku 

pak můžeme volit tzv. investiční mix a do každého 

směru investovat část zdrojů.

 

Někdy stojíme ještě před jedním dilematem. Zda 

pro dosažení určitého cíle spořit, nebo si půjčit. 

Úvěr má oproti spoření jednu výhodu. Můžeme 

nakupovat a platit hned a spořit až potom. Vzhle-

dem k tomu, že úvěr a jeho splácení je vlastně 

spořením naruby, plyne z toho i zásadní poučka: 

půjčovat si jen tolik, aby splátky nepřekročily naše 

možnosti spoření.  

FRANTIŠEK PAVELKA, rektor BIVŠ 

Akreditováno 

MŠMT do 2018

Bojíte se investovat? Aneb investorem proti své v li.
Jdete po ulici a máte u sebe pro p ípad pot eby peníze? Bankovky, mince, valuty? Pak jste investor. Každý investor 
n koho  nancuje. Koho  nancujeme držbou hotových pen z?

Doc. Ing. FRANTIŠEK 
PAVELKA, CSc.

Vystudoval VŠE 
v Praze a zárove  
je absolventem 
t íleté francouzské 
Collége des Sciences 

Economiques et Sociales. Pracoval jako 
nám stek federálního ministra  nancí (FMF) 
a následn  jako generální editel a p edseda 
p edstavenstva Wüstenrot hypote ní banky. 
Mezinárodní zkušenosti získal jako zástupce 
FMF v mezinárodních bankách a v komisi 
RVHP a také jako p edseda eské delegace 
p i Evropské hypote ní federaci. V sou asné 
dob  p sobí jako rektor Bankovního institutu 
vysoké školy.
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Už adu let se specializujete na obchodování 
s komoditami. Jak se k tomuto druhu 
investování staví podnikatelé?

Zatímco před deseti lety o komoditách investoři téměř 

nevěděli, díky mnohaletému růstovému trendu cen 

ropy, zlata a mnoha dalších komodit patří investování 

do komodit dnes už pevně do každého seriózního 

portfolia. Naši klienti jsou převážně úspěšní podnika-

telé a top manažeři, kteří vidí v investování do komodit 

možnost diverzifi kovat své portfolio mimo tradiční 

bankovní produkty a cenné papíry. I přes pokles 

cen některých komodit v posledních několika letech 

poptávka po investicích do komodit nepolevuje, jelikož 

někteří vidí nižší ceny jako výhodnou příležitost pro 

nákup a jiní využívají zajímavé vlastnosti komoditního 

obchodování profi tovat nejen při vzestupu cen, ale i při 

sestupném trendu.

A dokážete zajistit ceny korporátních komodit?
Zajištění neboli hedging je nedílnou součástí ko-

moditního obchodování. Zatímco někteří zákazníci 

mají za cíl investovat či spekulovat, jiní se se stejnými 

investičními nástroji zajišťují, tedy zbavují rizika 

kolísání cen. Zajišťovací obchody zákazníci provádějí 

nejen s komoditami, ale i s dalšími podkladovými 

aktivy, jako jsou měnové kurzy, úrokové sazby nebo 

ceny akcií. Exportér se tak může zajistit proti oslabení 

eura či dolaru proti koruně, naopak importér provádí 

opačné obchody a zajišťuje se proti posílení deviz, tedy 

znehodnocení koruny. V případě komodit je poptávka 

zákazníků po hedgingu zejména u drahých či průmy-

slových kovů, některých energií nebo zemědělských 

komodit.

Co je aktuáln  hitem na komoditním trhu? 
Doporu il byste n co nap íklad segmentu MSP, 
kte í mají chu  být na tomto poli aktivní?
Od roku 2000 jsou ceny komodit v dlouhodobém růs-

tovém trendu. I když se může zdát, že již skončil, naše 

prognózy ukazují, že důvody pro další růst cen komodit 

neopadly, naopak jsou stále aktuálnější. Bezprecedentní 

uvolněná měnová politika, nulové či záporné úrokové 

sazby, „tištění“ peněz a další manipulace s penězi jsou 

třaskavou směsí, která je potenciálně velmi nebezpeč-

ná. Vše stojí na důvěře lidí v instituce, které současný 

fi nanční systém vytvořily a udržují. Pokud by se důvěra 

snížila, mohou mít aktiva, která nelze „natisknout“, 

mnohonásobnou hodnotu oproti dnešku. Ochranou 

úspor v takové situaci jsou komodity v čele s drahými 

kovy. Současná nízká infl ace a vysoká důvěra v centrální 

banky udržuje investory v klidu, historie je však plná 

příkladů, kdy důvěra v něco neotřesitelného zmizela 

během velmi krátké doby.

V poslední dob  p ipravujete pro  rmy unikátní 
investi ní strategie. V em to spo ívá?
Nejen v poslední době, ale již mnoho let usilujeme 

vyvíjet vlastní investiční strategie a investovat podle 

nich. Soustředíme se na aktivně spravované investiční 

strategie investující do komodit, měnových kurzů, 

akcií, dluhopisů i derivátů a strukturovaných produktů 

na nich založených. V nabídce máme řadu úspěšných 

investičních strategií a některé z nich jsou pro investo-

ry dostupné již od 100 tisíc korun. I když řada strategií 

funguje dlouhodobě a nevyžaduje žádné velké změny, 

snažíme se reagovat novými produkty na aktuální 

podmínky na trzích a poptávku investorů. Příkladem 

je strategie bonusových certifi kátů, kterou jsme spustili 

v letošním roce. Cílí na vyšší jednociferný roční výnos 

s odpovídající mírou rizika a dosavadní zájem zákazní-

ků ukazuje, že tento profi l výnosu a rizika se jim líbí.

V obchodování p edevším platí staré pravidlo, 
že když se dá na n em rychle zbohatnout, 
tak na tom lze i velmi rychle zchudnout. 
Jak se k tomu stavíte vy?
Při investování nehledáme rychlé zbohatnutí a naši 

klienti také ne. Soustředíme se na investování podle 

prověřené kvalitní investiční strategie, která má přízni-

vý poměr výnosu vůči podstupovanému riziku. Pokud 

se takové strategie držíte dostatečně dlouhou dobu, 

dostaví se úspěch dříve, či později.  

VLASTA HOLÉCIOVÁ

ŠT PÁN PÍRKO

Od roku 2012 je p edsedou 
p edstavenstva spole nosti 
Colosseum. Finan ními trhy 
se zabývá od roku 1993. 
Vystudoval Vysokou školu 
ekonomickou v Praze, obor 
 nance. Vykonal maklé ské 
zkoušky pro obchodování 
s deriváty po ádané americkou 
National Futures Association 
(NFA) a maklé ské zkoušky 
všech kategorií dle platné 
legislativy R. Denn  provádí 
analýzy obchod  s investi ními 
nástroji, publikuje komentá e 
a odborné lánky v médiích, 
p ednáší na seminá ích pro 
ve ejnost, klienty a zam stnance 
spole nosti.

Jak na investice?
5 otázek pro experta na investování Št pána Pírka 
ze spole nosti Colosseum

téma m síce investice
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„Více se otevřel prostor pro alternativní 

poskytovatele úvěrového pojištění, kteří 

dokáží vyřešit pro specifi cké požadavky 

svého klienta,“ říká Ing. Michal Veselý, generální 

ředitel KUPEG úvěrová pojišťovna, a. s., a dodává: 

„Naším cílem je i nadále perfektní servis založený 

na osobním přístupu a využití exkluzivních infor-

mací o dlužnících. Svým klientům tak pomáháme 

uvolňovat kapitál a nabízíme podporu pro rozvoj 

jejich podnikání.“

24. kv tna uplyne 10 let od založení KUPEG. 
Jakým vývojem za tu dobu prošel trh 
s pojišt ním pohledávek a jak se zm nil 
samotný KUPEG?
Světový trh se výrazně zkoncentroval, částečně 

z praktických důvodů vedených snahou o zvý-

šení provozní efektivity, částečně jako příprava 

na zvýšené kapitálové požadavky, které budou 

klást pravidla Solvency II. Důsledkem tohoto po-

hybu je zjednodušení a zpřehlednění produktové 

nabídky, což určitě přispělo lepšímu porozumění 

a vyšší akceptaci produktu mezi fi rmami. Záro-

veň se tak více otevřel prostor pro alternativní 

poskytovatele úvěrového pojištění, kteří dokáží 

nalézt řešení specifi ckých požadavků svého klienta. 

KUPEG se snaží udržet někde na pomezí, díky síle 

své i celé Credendo Group umíme být efektiv-

ní, ale zároveň se na prvním místě soustředíme 

na fl exibilitu a schopnost rychle najít i netradiční 

řešení pro naše klienty. V duchu této strategie se 

soustředíme na organický růst stejně jako na další 

rozšiřování již nyní maximálně pestré nabídky. 

S cílem zajistit našim klientům co možná nejvyšší 

pojistné krytí spolupracujeme od loňského září 

s EGAP. Díky zajištění se státní podporou můžeme 

klientům nabídnout vyšší úvěrové limity než za 

běžných podmínek.

Jak hodnotíte uplynulý rok?
Pro KUPEG byl loňský rok pozitivní. Udrželi jsme 

pozici lídra na českém trhu a pojistili jsme transakce 

za téměř 197 miliard korun. Zlepšující se ekono-

mická situace, ale také naše dlouhodobé zaměření 

na rozvoj nástrojů podporujících rychlou analýzu 

rizik a prevenci proti podvodům přispěly k dosažení 

mírného zisku. V průběhu loňského roku jsme také 

intenzivně připravovali otevření pobočky v Polsku, 

která funguje od letošního ledna. 

Co vás vedlo k otev ení polské pobo ky?
Otevření varšavské pobočky bylo logickým 

krokem a jedinou možností, jak rozšiřujícím 

se řadám našich polských klientů poskytnout 

servis v rodném jazyce a plnou škálu řešení, které 

nabízíme. Naše přítomnost v Polsku navíc vede 

ke zkvalitnění služeb pro české exportéry při vývo-

zu na polský trh.   

MICHAL VESELÝ 

Na trhu úv rového 
pojišt ní p sobí 
od roku 2000. 
Od dubna 2011 je 
generálním editelem 

a p edsedou p edstavenstva KUPEG úv rová 
pojiš ovna, a. s. P edtím ve  rm  p sobil jako 
 nan ní editel.
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KUPEG: Pojistili jsme pohledávky za 1,5 bilionu korun
Pojišt né transakce za 1 493 843 873 760  K  do 120 zemí, vyplacená pojistná pln ní za 2,4 miliardy K , 
pobo ky na Slovensku a v Polsku a 1 914 klient , kte í m li nebo stále mají uzav enou pojistnou smlouvu. 
To jsou jen n která ísla, do nichž lze stru n  shrnout desetiletou historii úv rové pojiš ovny KUPEG.

RESTAURACE A BARY

5 stylových restaurací a 3 bary

BOHEMIA TOP Restaurant (VIP restaurace ve 

francouzském stylu s výhledem na Prahu a živým krbem)

Lobby bar se zimní zahradou a krbem

Japonská zahrada s fontánami a grilováním až pro 800 

osob (možnost přistání vrtulníku)

UBYTOVÁNÍ ****

810 pokojů typu 4*, Business apartmány, Prezidentské 

apartmá

K dispozici i bezbariérové pokoje

Wellness (sauna, vířivka, bazén, masáže, fi tness, solárium)

5 tenisových kurtů a bowling

Thajské masáže, sportovní a shiatsu masáže

TOP HOTEL Praha

Kongresové prostory s kapacitou až 5000 míst (5 sálů, 

16 salónků)

Možnost variabilního uspořádání, výborná akustika, 

možnost TV přenosů

K dispozici parking až pro 800 vozů

Pro hladký průběh odbavení dvě recepce

Rozsáhlá možnost prezentace aut v prostorách hotelu

NEJVĚTŠÍ KONGRESOVÝ HOTEL V EVROPĚ

Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4, tel.: +420 267 284 111, e-mail: sales@tophotel.cz  www.tophotel.cz

Top hotel inzerce 188x130.indd   1 11.05.15   8:56
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téma m síce rozhovor

Úst edním tématem ervnového vydání 
jsou  nance. Pov zte, jak Mileta pracuje 
se svými  nan ními zdroji? Nakolik 

využíváte bankovní zdroje a nakolik spoléháte 
na vlastníky  rmy, tedy indický Alok Industries?
Na naší mateřské společnosti se snažíme být zcela 

nezávislí. Alok pro nás funguje jako fi nanční 

investor, nikoliv coby strategický partner. Nic-

méně v minulosti jsme částečně byli fi nancováni 

přes naši matku, to bylo především v době, kdy 

to pro nás bylo výhodné. Od Aloku tedy máme 

dlouhodobý úvěr, který postupně splácíme, ale 

v posledních třech letech se fi nancujeme zejména 

nezávisle za pomoci české banky. Využíváme jak 

fi nancování investic, což je zcela základní pilíř 

našeho růstu, tak fi nancování materiálu a zá-

sob – našeho Pronto programu. Využíváme nejen 

leasing nebo investiční úvěry, tyto nástroje nám 

zajišťují kontinuální expanzi, ale i nástroje sofi sti-

kovanější, ať ve fi nancování, nebo zajištění rizika.

 Až 90 procent vašich celkových tržeb tvo í 
export. Jak jste na tom v oblasti exportního 
 nancování, využíváte produktu pojišt ní 

zahrani ních pohledávek?
S pojištěním pohledávek je to jako na houpačce. 

Když se daří a platební morálka je dobrá, tak si 

u vás pojišťovny podávají dveře. Nyní jsme v ob-

dobí, kdy není problém pojistit většinu zahra-

ničních operací. Mileta má velmi dobré inkaso 

pohledávek, poslední čtyři roky jsme tedy příliš 

s exportním pojištěním nepracovali. Každopádně 

momentálně vyjednáváme rámcovou pojistku 

na rozsáhlý úvěr některých našich zahraničních 

operací. 

Hovo íte o platební morálce, ta se podle 
n kolika nedávných statistik kone n  zlepšila. 
Jak  rmy platí v textilním segmentu? 
Textil není žádné specifi kum, je to stejně jako 

v jiných oborech. Máme zákazníky, kteří platí 

jako švýcarské hodinky, a to podotýkám, že se 

nejedná o Švýcary. Je takřka pravidlem, že čím více 

jdete na jih, tím pomaleji se peníze vrací. Není to 

způsobeno tím, že by se platilo pozdě, jsou tam 

takové zvyky. Třeba v Itálii, ve Španělsku, částečně 

i ve Francii je zcela běžné, že dáváme splatnost 

faktur i 120 dní.

 

Na sklonku roku 2012 postihl Miletu velký 
požár, pomohly vám v tomto p ípad  pojistné 
 nan ní produkty?

S pojistnými produkty jsme pracovali již před 

požárem, jen díky tomu jsme celé období úspěšně 

překlenuli a došlo k férovému vyjednání s našimi 

pojišťovnami. Všem bych proto doporučil, aby si 

pozorně četli pojistné podmínky, když smlouvy 

podepisují, což jsme koneckonců dělali i my. 

Dobrá pojistná smlouva je instrument, který brání 

ztrátě, není to zbytný náklad. Pro existenci výrobní 

fi rmy je její význam zcela zásadní.

Každé t i m síce odchází z ho ické Milety krej ímu Michaela Jordana zásilka exkluzivních látek na košile, které 
vznikly práv  v továrn  v Podkrkonoší, i ostrovní diva Victoria Beckham nosí halenky s dezény z továrny nedaleko 
Hradce Králové. Osobností a globálních módních brand , které nedají na eskou zna ku dopustit, je celá ada. 
Jaké je know-how spole nosti, která p ed bezmála t emi lety prošla ni ivým požárem a dnes svými tkanými látkami 
dobývá nové trhy, prozrazuje Otakar Petrá ek, p edseda p edstavenstva Milety. 

Látky z Milety dobývají sv t
Foto: Aleš Funke
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téma m síce rozhovor

na druhé straně několik italských fi rem má 

v Česku vlastní výrobní závody, které nám velmi 

pomohly ve chvíli, kdy jsme vyhořeli. V tomto 

ohledu je textilní odvětví specifi cké, říká se, že 

všichni buď vyhořeli, nebo je to čeká. Troufnu 

si také tvrdit, že dnes se u nás natká více látky 

na košile než v celé Itálii dohromady. Většina je ale 

pod italskými značkami, ať ve fi rmách vlastněných 

Italy, nebo u italských kontraktorů.

A jak se vymezujete v i zahrani ním 
textilkám, které se soust edí na podobný typ 
produktu?
Na sever od Alp jsme pouze dva a na jih od Alp 

je dalších 20 producentů. Na druhé straně 

Mileta má trochu jiný produkt než Italové. 

Naše materiály se o něco lépe žehlí než tkanina, 

která pochází z Itálie. Každý z nás (výrobců) 

má samozřejmě také v něčem odlišný rukopis. 

My se soustředíme více na tzv. žakárové tkaniny 

a obecně speciální vazby a efekty, orientujeme 

se na nejlepší příze. Běžně jsme i dražší než část 

naší italské konkurence.

 

Ani požár vás nezastavil v r stu, jaká je vaše 
strategie pro blízké m síce?
Od období po požáru Mileta v obratu vyrostla 

o 40 procent. Je za námi skutečně mnoho práce 

a víme, že tímto tempem už dál neporosteme, 

naším cílem je rozšiřovat se organicky. Máme 

dva pilíře, na kterých náš byznys stojí, jedná se 

o zmíněné tkaniny pro košile, které zahrnují 

zhruba dvě třetiny naší produkce, a pak také řadu 

let se pohybujeme v afroarabském byznysu. S ně-

kterými produkty jsme v Africe aktivní už třicet 

pět let, ovšem v posledních letech jsme vyvinuli 

i nové produkty, např. pro Střední a Blízký vý-

chod, dodáváme od Saudské Arábie přes Kuvajt, 

nově také pro Irán. To je náš další strategický 

bod. Pokud na tomto trhu budeme úspěšní, bude 

pravděpodobně následovat Etiopie. Samozřejmě 

pohybujeme se také na trzích, jako je Čína, USA 

nebo Rusko, chceme být diverzifi kovaní. Nemáme 

jediného klienta, který by se pohyboval nad deset 

procent našeho obratu.

 

Špi ky sv tového byznysu dob e v dí, že je 
pot eba neustále inovovat. Co vy? Plánujete 
n co nového?
Inovujeme neustále, každou sezonu představujeme 

nějakou velkou novinku, máme v šuplíku i několik 

úplně nových produktů převážně pro arabský trh. 

Chystáme se také na armádní zakázky, bohužel 

mimo Česko. Mohu tedy říci, že naše nové výrob-

ky toho nebudou mít s těmi současnými mnoho 

společného.  

VLASTA HOLÉCIOVÁ

dva různé pohledy na stejné věci. Často jsme si 

mysleli, že mluvíme jinými jazyky, přestože jsme 

si rozuměli. Je zcela zřejmé, že u nás nemůže 

fungovat indický manažerský styl a způsob práce, 

stejně tak my si nemůžeme myslet, že přijdeme 

do Číny nebo do Indie a budeme dělat byznys po-

dle zažitých evropských schémat. Takhle to prostě 

nefunguje, svět díkybohu není unifi kovaný a ani 

globalizace s tím až tolik neudělala. 

A jak to funguje? Jste spíš v roli toho, kdo 
poslouchá nebo p icházíte se svými nápady?
Funguje to pouze tehdy, pokud se potkají dvě kul-

tury, které se vzájemně obohacují. Často se stává, 

že nám indičtí kolegové položí pro nás provoka-

tivní otázku, kterou bychom si sami nepoložili, 

a najednou začneme uvažovat jinak. Není to tedy 

o penězích nebo o nových technologiích, ale je 

to o dvou světech, které si mají co říct, a z tohoto 

vztahu si spoustu odnášejí. Naše mateřská společ-

nost je padesátkrát větší než my, ale pohybuje se 

v úplně jiném byznysu. Není pro nás konkurencí, 

proto jdeme vlastní cestou. 

Pov zte, co si eská Mileta vzala od indického 
Alok Industries k dobru?
Jednoznačně pokoru v obchodě. A také je nám lid-

sky blízké, že i oni věří, že se vyplatí férový přístup, 

obyčejná solidnost, i když o indických partnerech 

se často říká, že vám nikdy do očí neřeknou pravdu. 

Osobně tuto zkušenost ve vztahu k majitelům ne-

mám, i když komunikace je odlišná od evropských 

zvyklostí. Byl pro nás také zajímavý jejich pohled 

na svět masového zboží, na nízké ceny, velké obje-

my. Utvrzuje nás to v přesvědčení, že tento způsob 

obchodu dělat nechceme a rádi to přenecháme 

jim. Oni naopak nechtějí dělat to, čím se zabýváme 

my. Pracný byznys rychlých dodávek, malých sérií 

za odpovídající ceny. Je to pro ně příliš náročné.

Že nep jdete cestou masové výroby, jste v d li 
od za átku?
Ano. Zásadní rozdíl je v tom, že většinu zboží jsme 

schopni dodat během 48 hodin. Máme program, 

který je permanentně skladem. Pokud chce zákaz-

ník vlastní design, vyrobíme mu jej za šest týdnů 

od 1 metru. V Indii to za takovou dobu nejde ani 

do výroby a minimální objednávka je v kilo-

metrech. Děláme velmi rychle malé série, jsme 

kreativní a zároveň máme na skladě milion metrů 

látek, které reprezentují zhruba 600 tisíc košil, kte-

ré dodáváme po celém světě během 48 hodin. To 

žádný čínský výrobce nedělá, je to příliš procesně 

náročné a relativně malý byznys. 

 

Co textilky u nás, považujete n kterou 
za konkurenci?
Bohužel u nás skoro nikdo v sortimentu košilo-

vin není. Mileta se konkurenci nebrání, naopak; 

Je pravda, že poslední roky byly pro Miletu 
z obchodního hlediska velmi vyda ené a pak 
p išel požár. To bylo v dob , kdy jste si budovali 
jméno v segmentu kvalitních látek. 
Ano, tehdy se nám skutečně dařilo, a to především 

díky tvrdé práci celého týmu. Ovšem s majoritní 

výrobou kapesníků, kdy byla Mileta největším svě-

tovým výrobcem, jsme skončili už dávno. Zhruba 

před patnácti lety noví majitelé přišli se dvěma 

produkty, což byly košiloviny a africké damašky. 

Začali jsme se na tyto produkty koncentrovat 

a dnes tento sortiment představuje přes 90 procent 

našeho obratu. Kapesníky, hotelový program 

a stolní textil jsme zcela neopustili, ale tvoří dnes 

jen necelých 10 procent našeho obratu. Z absolut-

ního nováčka v byznysu s výrobou tkanin pro koši-

le jsme se dostali mezi pět největších evropských 

producentů košilovin.

 

Jak se vám to poda ilo?
Jakákoliv fi rma na sever od Alp to má v módním 

průmyslu těžké. Musíte přesvědčit zákazníky, že 

jste stejně dobří, ne-li lepší. Logicky tedy jedním 

z našich prvních kroků bylo, že jsme najali jedny 

z nejlepších italských designérů. Ti pochopitelně 

stojí dost peněz, protože pracují exkluzivně pro nás, 

v branži se pohybují 30 let a zná je každý. Dodává-

me nejlepším světovým značkám, když se projdete 

Pařížskou ulicí, všechna ta velká jména jsou naši 

běžní zákazníci. Netajíme se tím, že poskytujeme 

vysoce kvalitní českou výrobu, ale design pochází 

z Itálie. A to je v našem oboru zásadní. Najít si 

vlastní rukopis, který dělá fi rmu fi rmou.

Chcete tedy íct, že bez italských koleg  by to 
nešlo? U nás design látek neumíme?
Čeští designéři tkanin nemají jméno. Na druhou 

stranu je dnes italský design akceptovaný po celém 

světě. V Kanadě, Velké Británii, v Číně, takřka všu-

de narazíte na italské designéry. A já nevidím dů-

vod, proč bychom to měli dělat jinak a jít „českou 

cestou“. Až najdu někoho, kdo bude mít takové 

jméno jako naši Italové, velmi rád jej zaměstnám. 

Navíc jsem přesvědčen, že pokud je fi rma částečně 

internacionální, prospívá jí to. Kromě italských 

designérů máme i velmi dobrý designérský tým 

v Hořicích, který tvoří kolekce žakárů, pyžamovin, 

kapesníků.

Designé i z Itálie, majitelé z Indie. To je velmi 
internacionální. Jak se vám pracuje s vašimi 
majiteli? Narážíte na n jaká kulturní, obchodní 
nebo spole enská speci  ka?
Pochopitelně, pokud nemáte obchodní zkušenosti 

s mimoevropským obchodem, je to pro vás velký 

zlom. Já osobně se na asijských a arabských trzích 

pohybuji od roku 1995. Pamatuji třeba Dubaj, kdy 

byla na 20 procentech současné rozlohy. S našimi 

indickými majiteli jsme na začátku měli vlastně 
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čujeme vám oslovit Celní správu ČR, která může 

podat informaci z oblasti sazebního zařazení zboží 

do Společného celního sazebníku EU. K tomu je 

zpravidla potřeba doložit přesný popis a funkce 

daného zboží (komponenty), případně doložit 

technickou dokumentaci či fotodokumentaci.

FRANTIŠEK MOLÍK, Regionální místo Náchod

Chceme dovážet zelenou kávu z Itálie. 
Jaké povinnosti musíme splnit, abychom ji 
mohli prodávat v R?
Itálie je součástí EU. Při obchodování v rámci člen-

ských zemí EU se uplatňuje tzv. volný pohyb zboží. 

Až na výjimky nejsou k obchodování potřeba 

žádná speciální povolení ani certifi káty.

Pro obchod s potravinami platí, že potravina musí 

být bezpečná, správně označená a musí splňovat 

příslušné obecně závazné právní předpisy. Pokud 

tedy budou italští výrobci či dovozci dovážených 

potravin splňovat příslušné předpisy EU (což 

v podstatě znamená, že splňují kritéria pro uvedení 

výrobku na domácím trhu), znamená to, že splňují 

kritéria pro obchod v ČR.

V rámci ČR je nutno minimálně vyhovět pře-

devším zákonu č. 110/1997 Sb. o potravinách 

a prováděcí vyhlášce č. 113/2005 Sb., která se týká 

označování potravin.

Obecně mohou být potraviny v ČR prodávány 

buď jako běžné potraviny, potraviny pro zvláštní 

výživu, či jako doplňky stravy. Dle zařazení mohou 

být na potraviny kladeny další nároky. Uvádění 

potravin do oběhu se řídí:

 u běžných potravin, především komoditními 

vyhláškami, jejich seznam je dostupný na:  

http://www.agronavigator.cz/service.asp?act=

print&val=69710. Na obale nesmí být žádná 

informace o léčebných účincích ani o tom, že 

potravina je vhodná pro určitou skupinu osob.

 u potravin pro zvláštní výživu vyhláškou 

č. 54/2004 Sb. Na obale nesmí být žádná in-

formace o léčebných účincích, ale již může být 

na obale uvedeno, že je potravina vhodná pro 

určitou skupinu osob.

 u doplňků stravy pak vyhláškou č. 225/2008 Sb. 

Tyto potraviny nesmějí obsahovat rostliny nebo 

jejich části uvedené v příloze č. 4 této vyhlášky 

a dále rostliny nebo jejich části obsahující velmi 

silně účinné látky využívané pro farmaceutické 

a terapeutické účely. Při označování doplňků 

stravy, při jejich prezentaci a v reklamě se jim 

nesmí přisuzovat vlastnosti prevence, léčby 

nebo vyléčení lidských onemocnění apod.

Pro doplňky stravy dále platí, že se musí provést 

jejich notifi kace u Ministerstva zemědělství ČR 

a rovněž tak notifi kace u Státní zemědělské a po-

travinářské inspekce. 

Pokud budete uvádět potraviny v ČR do oběhu, 

pak zároveň nesmíte také zapomenout na registra-

ci provozovatele potravinářského podniku u Státní 

zemědělské a potravinářské inspekce.

V neposlední řadě provozovatel potravinářského 

podniku musí mít pro prodej potravin platný 

zdravotní průkaz vydaný v souladu s požadavky 

zákona č. 258/2000 Sb.  

TOMÁŠ MACNAR, Regionální místo Praha 9

Jsme  rma, která se zabývá osazováním desek 
plošných spoj . Od 1. 4. 2015 došlo ke zm n  
v režimu p enesení da ové povinnosti tzv. 
reverse charge. Týká se tato zm na i nás?
V případě dodání zboží v režimu přenesení daňové 

povinnosti je nutné postupovat dle § 92a–92i zá-

kona o dani z přidané hodnoty s tím, že v případě 

dodání určeného zboží nepřiznáváte DPH vy jako 

dodavatel, ale až váš odběratel. Vámi vystavený da-

ňový doklad v režimu reverse charge proto nebude 

obsahovat výši DPH. Místo toho se na dokladu 

uvede, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat 

váš odběratel.

Od 1. 4. 2015 byl nařízením vlády č. 361/2014 Sb. 

rozšířen okruh položek, pro který se nově 

uplatňuje režim přenesení daňové povinnosti. Jde 

o vybrané obiloviny a technické plodiny (včetně 

olejnatých semen a cukrové řepy, kde u cukrové 

řepy toto nařízení bude platit až od 1. září 2015), 

některé kovy (včetně drahých kovů), mobilní 

telefony, integrované obvody, přenosová zařízení 

pro automatizované zpracování dat (notebooky, 

tablety apod.) a videoherní konzole. Reverse 

charge se zároveň uplatní v případě, kdy celková 

částka základu daně dodávaného zboží překročí 

částku 100 000 Kč.

Dle výše uvedeného nařízení vlády se systém re-

verse charge nově aplikuje pouze na vybrané zboží, 

které splňuje nejen slovní vymezení, ale zároveň 

i specifi kaci dle kódu nomenklatury celního sazeb-

níku. To znamená, že se musí vždy předem zjistit, 

jestli se dané zboží vztahuje k příslušnému kódu 

celního sazebníku.

Pro integrované obvody nařízení platí, pokud se 

jedná o obvody, jako jsou mikroprocesory a cen-

trální procesorové jednotky, uvedené pod kódem 

nomenklatury celního sazebníku 854231 a desky 

plošných spojů osazené těmito obvody, které jsou 

dodávány ve stavu před zabudováním do výrobků 

pro konečné uživatele.

Pokud si sami nejste schopni provést zařazení 

fi nální komponenty v celním sazebníku, doporu-

Komora radí PODNIKATEL M

OBRA TE SE S DOTAZY 
NA KONTAKTNÍ MÍSTA HK R

Tém  100 kontaktních míst Hospodá ské 
komory rozmíst ných po celé republice 
zodpov d lo od roku 2004 do sou asnosti 
více než 75 tisíc podnikatelských dotaz . 
Rychle a bezplatn . Zeptejte se i vy.

KONTAKTY A DALŠÍ INFORMACE NAJDETE NA

WWW.KOMORA.CZ 
V SEKCI „PRO PODNIKÁNÍ“.
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Jak zní
sklo na severu
Čech? 

Vitrum silvestre je jedinečné, ale každý kus zní jinak. 
Hluboko v lesích byly v 17. století roztroušeny malé 
sklárny, které vyráběly vitrum silvestre – zelené lesní 
duté sklo. Díky bublinkám, nerovnostem a jiným 
kazům poháry při přípitku zněly jedinečným sytým 
zvonivým tónem a karafy byly vyráběny tak, aby 
při nalévání vydávaly zvláštní kloktavé zvuky. Díky 
oživené tradici severočeských sklářů si můžete tento 
nezapomenutelný zvuk užívat při každém posezení 
se svými nejbližšími. 

Nechte se inspirovat na www.ceskozemepribehu.cz 
a zaposlouchejte se do tónů tradičního skla 
severních Čech.

Vychutnávejte si české tradice všemi smysly!www.ceskozemepribehu.cz 
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Vývoj kamnařiny vždy reagoval na celkový 

vývoj společnosti a úroveň průmyslové 

výroby. Někdy se vyráběly kachle bohatě 

zdobené do honosných sídel a panských domů, 

jindy hladké s levnou glazurou pro chudý lid. 

Byly doby, kdy kamnáři prožívali obecnou 

vážnost, a jindy bylo řemeslo v úpadku a zapo-

mnění. Cech kamnářů ČR je oborová organizace 

sdružující kamnáře, jimž není jejich práce pou-

hým zdrojem obživy, ale také vášní i koníčkem 

zároveň.

„Jako prezident jsem již od roku 1995, kdy 

byl Cech kamnářů ČR, založen účasten všem 

jednáním a činnostem spojeným s vedením 

a provozem naší profesní organizace. Za tuto 

dobu se několikrát zcela zásadně změnila celková 

ekonomická situace, podmínky trhu, legislativa, 

priority zákazníků a s tím vším nutně i naše 

řemeslo. Zatímco za doby našich dědů a pradědů 

si kamnáři vystačili se všude snadno dostupnými 

a nenákladnými materiály, dnes nás tlaky na sni-

žující se emise škodlivin a naopak zvyšující se 

nároky našich zákazníků vedou cestou překotného 

vývoje a zlepšování. Zlepšují se nejen teoretické 

a praktické znalosti, ale ruku v ruce s tím také do-

sahované výsledky. Účinnosti našich topidel jsou 

v tom nejkvalitnějším provedení dávno za ma-

gickou hranicí 90 %, ekologická zátěž naopak 

strmě klesá až k dosavadnímu bodu, kdy topidla 

produkcí škodlivin vůbec nenarušují přírodní 

rovnováhu,“ říká prezident Cechu kamnářů ČR 

Pavel Rynda.

Zkouška pod vedením Ing. arch. Vladimíra Kube-

še, předsedy zkušební komise, se skládala z rozsáh-

lého písemného testu, z několika okruhů a témat, 

kdy bylo potřeba popsat vlastnosti biopaliv – jejich 

výhřevnost, vlhkost, spaliny a jiné. Následovala 

ústní část zkoušky, kde účastníci museli například 

vysvětlit postup při posuzování únosnosti podlahy 

pod kamny statikem. Zkoušky se zúčastnili celkem 

čtyři zájemci. „Stejně jako vzdělávání v životě je 

důležité třeba si i nějakým způsobem ověřit znalosti, 

které člověk má, a třeba se i dozvědět nové věci, 

které jsou v oboru, a protože ten obor chci dělat, 

chci ho dělat dál a chci ho dělat na úrovni, tak jsem 

se rozhodl, že si tuto zkoušku udělám, abych mohl 

pokračovat ve své profesi,“ vysvětluje svou motivaci 

Jiří Rakušan.

 

Jeho názor na projekt Národní soustava kva-

lifi kací, v jehož rámci se zkouška uskutečnila, 

je potom jednoznačně pozitivní: „Myslím si, že 

je to dobrá věc z hlediska toho, že pomůže třeba 

i k tomu, aby bylo více kvalifi kovaných osob 

v jednotlivých oborech. Což si myslím, že je velice 

důležité, konkrétně v naší branži, která je velice 

specifi cká, protože dodáváme do domu oheň, který 

může udusit, lidé mohou vyhořet, kamna mohou 

bouchnout, je to opravdu nebezpečná záležitost. 

A v okamžiku, kdy přijde člověk, který nemá kva-

lifi kaci, nemá znalosti, pak může napáchat hodně 

škody,“ varuje Rakušan.  

PETRA SOUKUPOVÁ, HK R

Nová kvali  ka ní zkouška: 
Kamná  montér kamen na biomasu s teplovodním vým níkem
Zkouška z profesní kvali  kace Kamná  montér kamen na biomasu s teplovodním vým níkem se poprvé v Praze 
uskute nila po átkem kv tna v prostorách St ední odborné školy stavební a zahradnické. 

Prezident Cechu kamná  R Pavel Rynda.

Fo
to

: a
rc

hi
v

46k_kamnar.indd   46 01.06.15   17:29



47k_sixpay.indd   47 01.06.15   17:30



48  www.komora.cz

podnikání snížení administrativy

Sekce, která byla ustanovena loni, se zabývá 

aktuálními tématy tížícími podnikatele. Na svá 

zasedání zve pracovníky z ministerstev a různých 

organizací. Členem se může stát každý, kdo se přihlásí 

a vyplní přihlášku a ani nemusí být členem Hospo-

dářské komory. Do čela této „antibyrokratické“ sekce 

byl představenstvem HK ČR jmenován Tomáš Sýkora. 

Podle jeho s lov si je možné za termínem byrokratická 

zátěž představit prakticky všechno, co komplikuje 

lidem podnikání. „Každou minutu, kterou věnujete 

papírům pro úřady, každý čas strávený s vyřizováním 

jakékoli administrativní záležitosti, je nevratná ztráta,“ 

říká Tomáš Sýkora, který považuje důležitost sekce 

za zásadní: „Myslím, že to má smysl, protože tlak na sva-

zování podnikatelů různými předpisy a normami se 

neustále zvyšuje. Pořád kolem sebe slyšíme, že se musejí 

platit daně. Na druhou stranu si na ně podnikatelé musí 

nejdříve vydělat,“ říká.

Sekce spolupracuje například s Ministerstvem průmy-

slu a obchodu, kde se její předseda účastní Expertní 

skupiny pro snižování administrativní zátěže, dále 

s CzechInvestem, CzechTradem a všemi ostatními 

strategickými institucemi, které v oblasti eliminace 

byrokracie hrají klíčovou roli. „V poslední době jsme 

se intenzivně zabývali elektronickou evidencí tržeb, 

platbami DPH pouze ze zaplacených faktur a spoluprací 

zaměstnavatele s OSSZ v době nemoci zaměstnance, 

u kterého je na základě exekučního rozhodnutí srážena 

část mzdy. Například u exekučních rozhodnutí jsme 

navrhli, aby OSSZ dostávala údaje přímo z Exekutor-

ské komory, a ne od samotných podnikatelů,“ popisuje 

činnost Sýkora.

Jedním ze stěžejních témat současnosti je bezesporu 

elektronická evidence tržeb. „Elektronické pokladny 

jsou ukázkovým příkladem zvyšování byrokratického 

tlaku na podnikatele. Jako sekce jsme na svém posledním 

dubnovém zasedání tento systém odmítli. Systém, který 

se připravuje, nebude podle nás fungovat, jak má, nevy-

drží nápor a podnikatelé budou touto administrativou 

a výpadky systému neúměrně odváděni od své hlavní 

podnikatelské činnosti. Tento systém by měl totiž denně 

přijímat od asi 1 130 000 podnikatelských subjektů 

údaje o tržbách a okamžitě odesílat zpět čísla účtenek. 

To vše se bude dít po internetu nebo mobilním připojení. 

Je zřejmé, že při sebemenší poruše spojení, přetížení sítě 

nebo při nekvalitním signálu bude celá transakce ztrace-

ná,“ tvrdí předseda sekce. 

Druhým důvodem odmítavého postoje sekce je podle 

Sýkory fakt, že v malých obcích, na horách, u řek 

nebo v údolích nebude připojení dostatečně kvalitní 

a bude docházet k poruše přenosu a za nedodání dat 

či jiné nesrovnalosti ponese odpovědnost podnikatel. 

Leckde bude problémem samo internetové připojení. 

Každý podnikatel či živnostník si také bude muset 

pořídit zařízení, z kterého bude zprávy – platby ode-

sílat, a soft ware, který mu umožní evidovat, odesílat 

a přijímat zprávy o platbách a tisknout účtenky. To 

bude samozřejmě pro každého podnikatele či živ-

nostníka znamenat nemalé počáteční náklady. „A ne-

jen náklady, ale také spoustu zbytečně vynaloženého 

času. Pro spoustu podnikatelů balancujících na hra-

nici rentability mohou být náklady a administrativa 

spojená s elektronickou evidencí tržeb posledních 

kapkou vedoucí k ukončení činnosti. Pro mne je ovšem 

lepší, když si v dané obci dám v místním hostinci oběd 

a něčeho se napiju, než když tam nebude nic. Zřejmě 

budeme vzpomínat na obědová meníčka za 70 ko-

run, protože v budoucnu je v drahých restauracích 

pořídíme za 150 až 200 korun. Nehledě k tomu, že tito 

podnikatelé nejspíše posílí fronty na úřadech práce,“ 

argumentuje Sýkora.

Do budoucna se chce tato sekce HK ČR zaměřit pře-

devším na maximální snížení počtu různých norem, 

vyhlášek a elektronických systémů, které nutí podnika-

tele cokoli vyplňovat a předkládat. Cílem je dosáhnout 

stavu, kdy si státní složky a úřady předají potřebné 

informace a data přímo mezi sebou. „Asi nejdůležitější 

je připomínkování nových zákonů a novel. Zde považu-

jeme za nutné je neustále sledovat a aktivně vystupovat 

proti těm, kteří administrativní zátěž zavádějí. A to by 

do budoucna mělo být hlavní činností sekce,“ uzavírá 

předseda Sekce pro eliminaci byrokracie.  

MILOŠ CIHELKA

Názory vyjád ené v textu poskytla Sekce pro eliminaci 
byrokracie a nemusí se ztotož ovat s postoji jiných 
pracovních skupin Hospodá ské komory R.

Mgr. Ing. TOMÁŠ SÝKORA 

len p edstavenstva HK R 
a p edseda její Sekce pro 
eliminaci byrokracie. Tomáš 
Sýkora je rodilý Olomou an, 
podniká v ekonomickém 
poradenství a restrukturalizaci 
 rem. Jeho  rma se zabývá 
také evropským právem 
a ešením pohledávek 
ve státech Evropské unie. 
V roce 2000 se stal lenem 
olomoucké hospodá ské 
komory a po šesti letech byl 
zvolen jejím p edsedou. lenem 
p edstavenstva HK R je 
od roku 2014.

Elektronické pokladny budou 
znamenat skokový nár st byrokracie
Byrokratická zát ž je jedním z hlavních problém , které trápí eské podnikatele.

ešení tohoto problému hledá v rámci Hospodá ské komory R její nová Sekce pro eliminaci byrokracie.
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Czech Convention Bureau
vám nabízí při pořádání různých akcí širokou škálu bezplatných služeb 
a nástrojů, které uspokojí všechny vaše potřeby.

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
CzechTourism – Czech Convention Bureau

Vinohradská 46, 120 41 Praha 2, Česká republika
Telefon: +420 221 580 111, Fax: +420 221 580 463

czechconvention@czechtourism.cz
www.czechconvention.com

V České republice najdete to nejlepší z evropské rozmanitosti
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 bez-
pečné prostředí, díky pěti mezinárodním letištím a mezinárodním vlakovým 
spojům také komfortní dostupnost, luxusní hotely a kongresovou infrastruk-
turu v kvalitě a kapacitě, která odpovídá mezinárodnímu standardu.

Česká republika
skutečná hodnota 
pro vaše akce
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podnikání komunikace

S internetem a mobilními technologiemi přišlo 

SEO vyhledávání, sociální sítě, SMS kampaně, 

reklama na mobilních telefonech, virální 

kampaně, dynamický remarketing a kdo ví, co 

dalšího nás čeká za nějakých pět let. Ale nepředbí-

hejme a pojďme se podívat na komunikační nástroje, 

kterým většina českých společností rozumí, využívá 

je a které čekají v blízké době zásadní změny.

Konec billboard  u dálnic
Když jedeme po dálnici D1, jsou billboardy otravné, 

řidiče rozptylují, ale zároveň jsou tyto reklamy pro 

budování značky velmi účinné. Nicméně fakt, že 

žádné takové plochy nenalezneme na dálnicích 

v okolních zemích, včetně Rakouska, Německa a Itá-

lie, dává tušit, že i u nás přijde jednoho dne konec. 

A tento konec není daleko. Podle schváleného záko-

na mají všechny reklamy u dálnic skončit v Česku 

k 1. září 2017. Konec se týká reklam jak na pozem-

cích Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v okolí dálnic, 

tak soukromých pozemcích v ochranném pásmu.

Z odhadovaných celkových zhruba 19 tisíc bill-

boardů jich na dálnice a rychlostní komunikace 

připadají pouze jednotky tisíc, kterých se toto 

rozhodnutí týká. Přesto pro fi rmy, které využí-

vají outdoorovou prezentaci na dálnicích jako 

převažující komunikační kanál, to bude znamenat 

postupné přesměrování svého marketingu na jiné 

komunikační nástroje. 

SEO: Zm na algoritmu vyhledávání
Search Engine Optimization (SEO) je laicky řeče-

no nástroj, který při optimálním zadání klíčových 

slov na webové stránce zajišťuje, že se „naše“ fi rma 

při vyhledávání klíčového slova zobrazí uživatelům 

na internetu vysoko, ideálně na první stránce. 

Typickým uživatelem SEO jsou například realitní 

kanceláře, které chtějí zobrazit prodej své nemovi-

tosti pokud možno co nejvýše a tím maximalizovat 

počet zájemců.

Avšak letos přichází zásadní změna algoritmu 

Googlu, která se týká způsobu, jakým se web 

umístí ve výsledcích vyhledávání v mobilních za-

řízeních. Pokud bude mít web mobilní verzi, čeká 

ho zvýhodnění v umístění výsledku z mobilních 

aplikací. Jinými slovy změna v algoritmu, která 

nastala 21. dubna, bude znamenat, že mobilně pří-

stupné weby se budou lépe umisťovat v mobilním 

vyhledávání. Pro SEO tedy bude rozhodující mít 

mobilní verzi, protože weby bez ní budou ve vý-

sledku znevýhodňovány horším umístěním a ty 

s mobilní verzí se posunou vzhůru. Dalším důsled-

kem nového algoritmu je znevýhodňování webů 

obecně nazývaných jako „webspam“ a naopak po-

strčení dopředu těch informačně užitečnějších. Co 

to znamená pro fi rmy v praxi? Především přestat 

psát texty, které připomínají skládku pohozených 

klíčových slov bez ohledu na fi remní sdělení či 

požadované vnímání značky. Více než kdy jindy 

bude důležité začít kreativně tvořit texty, jež jsou 

zajímavé. Prostě texty s příběhem a již žádnou 

nudnou a nesmyslnou vatu.

 
Posílení úlohy PR
A tím se dostáváme do oblasti Public Relations 

(PR), která je probíhajícími změnami velmi ovliv-

něna. Je totiž úlohou PR převést fi remní sdělení 

zákazníkům do srozumitelného jazyka a poutavé-

ho textu a stát se konkurenční výhodou. Kon-

kurenční výhoda SEO existuje pouze tehdy, kdy 

tento nástroj používá menšina organizací na trhu. 

Až ji začnou používat na trhu všichni, což se 

v některých odvětvích již stalo, pak se konkurenční 

výhoda ztrácí. Když si 100 fi rem zaplatí pozice 

na první 10 místech při vyhledávání, opravdu se 

dostane na všechny?

Potom přichází na řadu obsah vytvořený PR pro-

fesionály, kteří prostřednictvím médií, sociálních 

sítí a webových prezentací přijdou s kreativními 

komunikačními nápady a aktuálními kampaněmi, 

jež zajmou novináře, uživatele a nakonec i zákazníky. 

Budování dobrého jména společnosti je běh na dlou-

hou a často klikatou trať a nelze ho zcela přenechat 

automatizovaným internetovým mechanismům. 

Komunikačních nástrojů a technik je dnes celá řada 

a fi rmy by neměly myslet jen na jejich výběr, ale také 

přemýšlet nad tvorbou atraktivního obsahu.  

MIROSLAV FRIBERT, Myr Communication

Pozor na komunika ní trendy roku 2015: 

Billboardy, SEO a PR
Komunikace se zákazníky nebyla nikdy rozmanit jší. Vedle tradi ních 
mediálních, outdoorových, telemarketingových a directmailových kampaní 
mají dnes eské podniky k dispozici celou adu dalších možností, jak oslovit 
svou cílovou skupinu. 

P ÍKLAD KREATIVNÍ 
KOMUNIKA NÍ KAMPAN

Spole nost Regus je celosv tovým 
poskytovatelem za ízených,  exibiln  
pronajímaných kancelá í a je p ítomna ve více 
než 100 zemích, v etn  eské republiky. 
Zásadní komunika ní výzvou proto bylo 
vysv tlit potenciálním zákazník m výhody 
jejích služeb oproti tradi nímu modelu 
vlastních neza ízených kancelá ských 
prostor. Regus zvolil k prezentaci služeb 
komunikaci prost ednictvím pr zkum  mezi 
svými zákazníky na témata, která se dotýkají 
prakticky každého pracovníka: pružná 
pracovní doba, práce z domu, pracující matky, 
práce na cestách, za ínající podnikatelé, 
ízení týmu na dálku apod. Témata p itáhla 

dlouhodobou pozornost nejvýznamn jších 
médií a zárove  zvýšila pov domí 
o nabízených službách a renomé spole nosti.
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podnikání informace z komorové sít

JIHO ESKÁ HOSPODÁ SKÁ KOMORA

CZECH ICT ALLIANCE
byl společný kulatý stůl se zástupci České pošty 

a Státní pokladny o veřejných zakázkách a e-govern-

mentu v ČR.

CO NOVÉHO P IPRAVUJETE?
Chystáme celou řadu obchodních misí a účastí českých 

fi rem na prestižních výstavách. Letos s námi podni-

katelé vyrazí do Berlína, na veletrh CeBIT, na konfe-

rence TechCrunch Disrupt v Londýně, New Yorku, 

San Francisku, Slush ve Finsku, na misi do Singapuru, 

Kuala Lumpuru nebo Tel Avivu. V ČR to pak budou 

kulaté stoly a informační semináře o nových dotačních 

programech a setkání s představiteli státní správy.

JAKÉ NEJV TŠÍ VÝHODY VYPLÝVAJÍ ZE LENSTVÍ VE VAŠEM 
SPOLE ENSTVU?
Jen letos díky nám získaly české IT fi rmy zhruba 

tři miliony korun na vystavování na CeBITu a význam-

né slevy na jiných veletrzích ve výši 50 %. Díky členství 

je možné ovlivnit také to, na jaké trhy bude Aliance 

realizovat zahraniční obchodní mise. Na společné misi 

se mohou dostat k mnoha potenciálním zákazníkům 

a partnerům, které by jako jednotliví návštěvníci těchto 

zemí nezískali.   

S JAKÝMI PROBLÉMY SE NEJVÍCE POTÝKAJÍ PODNIKATELÉ 
VE VAŠEM OBORU?
Czech ICT Alliance zaštiťuje zhruba 200 podnikatelů 

v oblasti informačních technologií – nejen velkých 

korporací, ale také začínajících fi rem. Společným pro-

blémem je nedostatek kvalifi kovaných odborníků. Pro 

velké členy je problémem špatná legislativa v oblasti 

veřejných zakázek, kde se permanentně tlačí pouze 

na co nejnižší cenu. Začínající podnikatelé zase mají 

od státu nedostačující podporu.

JAKÁ NAVRHUJETE EŠENÍ?
Řešením nedostatku kvalifi kovaných IT pracovníků 

jsou nejen změny ve školství, ale také větší otevřenost 

zahraničním pracovníkům. U veřejných zakázek je to 

změna legislativy, kdy se bude posuzovat komplexní set 

kritérií, nejen cena, ale i kvalita řešení, týmu i referen-

čních zakázek.

CO SE VAŠEMU SPOLE ENSTVU V POSLEDNÍ DOB  
PODA ILO?
Ve spolupráci s agenturou CzechInvest jsme připra-

vili strategii podpory začínajících podnikatelů. Pak 

také mnoho obchodních misí do zahraničí. Úspěšný 

podnikání, seminářů v osmi městech se zúčastnilo 

téměř 150 fi rem. Na jaře jsme ve spolupráci s úřadem 

práce a školami uspořádali první Burzu pracovních 

příležitostí. Ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopra-

vy ČR a Českomoravskou konfederací odborových sva-

zů se nám aktuálně podařilo navázat nová partnerství 

mezi zaměstnavateli a školami v oboru elektrotechnika 

a energetika. 

CO NOVÉHO P IPRAVUJETE?
Rádi bychom podpořili vznik Jihočeského paktu 

zaměstnanosti jako platformy spolupráce všech aktérů 

v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

SPOLUPRACUJETE SE ZAHRANI ÍM? JAKÝM ZP SOBEM?
Jižní Čechy jsou díky své poloze ideální z hlediska 

spolupráce s Rakouskem a Německem. Za zmínku stojí 

i pořádání delegací, nedávno jsme členským fi rmám 

umožnili setkání s velvyslancem Makedonské repub-

liky, účastnili jsme se podnikatelské cesty do čínské 

provincie Henan, která je partnerským regionem 

Jihočeského kraje.  

S JAKÝMI PROBLÉMY SE NEJVÍCE POTÝKAJÍ PODNIKATELÉ 
VE VAŠEM REGIONU?
Tématem číslo jedna je nedostatek kvalifi kovaných za-

městnanců, a to především v technických a řemeslných 

oborech. Mezi další problémy patří chybějící dálnice 

a rychlostní komunikace, administrativní náročnost 

spojená s podnikáním a neustálé legislativní změny. 

JAKÁ NAVRHUJETE EŠENÍ? 
Podporujeme motivaci ke studiu vybraných oborů, ať 

již prostřednictvím exkurzí základních škol do fi rem, 

či prezentací středních škol například v rámci Burz 

škol v celém kraji. Stěžejní je i podpora spolupráce škol 

a zaměstnavatelů v oblasti odborné výuky. Co se týká 

dopravní infrastruktury, tak zde je náš vliv minimální. 

Přesto se snažíme vést jednání s našimi rakouskými 

partnery. Rakouská strana má totiž eminentní zájem 

o propojení rychlostní silnice ve směru na Linec.

CO SE VAŠÍ KOMO E V POSLEDNÍ DOB  PODA ILO?
Aktuálně jsme například s agenturou CzechInvest zor-

ganizovali řetězec školení k novým možnostem podpor 

Vizitky komor a spole enstev

MICHAL ZÁLEŠÁK

DITTRICHOVA 21
128 01 PRAHA 2 
TEL.: +420 608 112 333
E-MAIL: ZALESAK@CZECHICT.CZZ 
WWW.CZECHICT.CZ

Foto: archiv

Ing. MIROSLAV DVO ÁK

HUSOVA 9
370 01 ESKÉ BUD JOVICE
TEL.: +420 387 699 311
E-MAIL: INFO@JHK.CZ   
WWW.JHK.CZ
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Přítomným odborníkům naslouchaly dvě 

stovky marketérů z řady významných fi rem 

i agentur. Navzdory radostnému tématu 

programu začala konference překvapivě v po-

chmurném tónu. V setmělém sále se za zvuků 

pohřebního pochodu procházel smuteční průvod 

s rakví. Moderátor Jan Binar z McCann Prague vy-

zval napjatě sledující účastníky, aby v sobě pohřbili 

vše, co jim brání v tom, aby byli v práci i v osob-

ním životě šťastní. Po metaforickém obřadu už nic 

nebránilo v hledání odpovědí na to, jak do marke-

tingu vrátit radost.

Radost rozhoduje
Loredana Popasav, koučka z Making Change 

Work UK, mluvila o mýtech, které brání v radosti. 

Postupně vyskládala rovnici, ve které je unhappiness 

(jejíž podmnožinou jsou stres, boj a obětování) 

rovna happiness. „Řada lidí si myslí, že radosti 

a naplnění lze dosáhnout jen díky úspěchům. Jejich 

dosahování je ale přirozeně spojené se stresem, takže 

to samozřejmě v součtu nedává smysl,“ upozornila 

Popasav a poradila: „Změňte způsob svého myšlení! 

Radost musí vycházet zevnitř.“ 

Peter Field, Marketing Consultant a spoluautor 

výzkumu IPA Eff ectiveness Awards, prezentoval 

výsledky studie 700 značek v 83 zemích světa 

za posledních 30 let. Z dat vyplývá, že radost 

a emoce rozhodují o tom, zda bude značka úspěšná 

v dlouhodobém měřítku. Pro úspěšného marketé-

ra je nezbytné vhodně kombinovat krátkodobou 

aktivaci spojenou s budováním značky s dlouho-

době emočně zabarvenými kampaněmi, které mají 

i dlouhodobě větší efekt. Odpolední program se 

nesl ve znamení přehlídky marketingových kam-

paní. Na řadu přišly nejdříve kampaně chválené 

odbornou marketingovou veřejností. Následovali 

fi nalisté Marketingového počinu roku. Obě dvě 

série prezentací moderovala zpěvačka a umělkyně 

Klára Vytisková. Lukáš Cankař ze Škofi nu před-

stavil vtipné spoty s Milanem Šteindlerem, které 

podporovaly změnu vnímání jejich leasingové 

společnosti. Tu si drtivá většina potenciálních 

zákazníků do té doby asociovala jen s vozy Škoda. 

Český olympijský výbor u odborníků zabodoval 

kampaní „Neviditelní hrdinové“, ve které děkuje 

dobrovolným trenérům. Sdělení kampaně je 

trojí – vzdání díku, vyvolání zájmu o dobrovolné 

trenérství a zároveň představení další oblasti, které 

se výbor kromě péče o vrcholové sportovce věnuje. 

Petr Topinka a Robert Peňažka z Future Bakery 

v mile excentrické prezentaci, do které se nebáli 

zapojit moderátorku Kláru Vytiskovou, mluvili 

o smyslu a nevyužitých možnostech crowdsour-

cingu. „V lidech se skrývá velké množství inspirace. 

A rádi sdílejí pozitivní zkušenosti. Hrajte s nimi ote-

vřenou hru a přizvěte je do ní. Uvolněte sílu svých 

zákazníků a nechte je, aby tvořili váš marketing.“  

RENÉ BÁRTEK

Jak vrátit do marketingu radost? 
Myslete jinak a nebojte se zapojit ostatní!
16. ro ník konference Marketing Management byl zasv cen otázce, jak vrátit do marketingové branže radost. 
Dvacítka tuzemských i zahrani ních e ník  mluvila o prom n  myšlení, odlišném zp sobu exekuce kampaní 
i o tom, jak z lidí ud lat ambasadory zna ky. 

MARKETINGOVÝM PO INEM ROKU 
JE KAMPA  AIR BANK

Na konferenci se v rámci klání 
o marketingový po in p edstavila šestice 
reklamních kampaní, které vzešly ze 
spot ebitelského výzkumu spole nosti GfK. 
Za eský trh zvít zila Air Bank. 
Ze slovenských reklam nejvíce zaujala Coop 
Jednota Slovensko. 

Foto: archiv Blue Events

podnikání stalo se
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mínky jejich služeb. Rezervační nástroj následně 

umožňuje zohlednit tyto preference a přirozeně 

vést rezervující zaměstnance, resp. administrativ-

ní pracovníky ke spolupráci s těmito dodavateli. 

Následné úspory dosažené tímto způsobem lze 

odhadovat na 5–15 % přímých cestovních nákla-

dů u konkrétní destinace.

Úspory nep ímých náklad
I v oblasti nepřímých nákladů lze dosáhnout úspor 

díky zavedení rezervačního nástroje do podniku. 

Lepší dostupnost cestovních služeb umožňuje lepší 

informovanost a rozhodovací schopnosti jak admi-

nistrativních pracovníků, tak jednotlivých cestov-

ních zaměstnanců, díky čemuž je možné zkrátit čas 

potřebný pro zařízení cesty. Technická integrace 

nástroje může následně přinést úspory díky opti-

malizaci a napřímení procesů.

Záv r
S pomocí internetových nástrojů pro zajišťová-

ní služebních cest a jejich následnou integrací 

do ostatních IT systémů, které řídí výdaje ve spo-

lečnosti, je možné dosáhnout značných úspor a zá-

roveň mít plnou kontrolu nad rozpočtem určeným 

pro služební cesty.

Zkušenosti ukazují, že tlak na snižování servisních 

poplatků cestovních agentur je pouze krátkozra-

kým řešením s negativním dopadem na kvalitu 

služeb. Servisní poplatky tvoří marginální podíl 

na celkových nákladech na služební cesty. Kvalita 

služeb však je pro fi rmu zásadní, protože cestovní 

agentura je spolehlivým partnerem a důvěryhod-

ným konzultantem pro datovou analýzu, defi nici 

cestovní politiky a navázání kontaktů s dodavateli. 

Nástroj pro správu služebních cest Amadeus e-Tra-

vel Management také zajistí transparentní pro-

středí motivující všechny zainteresované partnery 

k férovému chování vůči sobě navzájem.  

-Amadeus- 

Cestou k úsporám je v mnoha případech 

zavedení a následné používání rezervačního 

nástroje pro správu služebních cest. Tako-

vým nástrojem je například Amadeus e-Travel 

 Management. V zásadě je možné náklady na slu-

žební cestování rozdělit do dvou základních kate-

gorií, a sice na přímé a nepřímé. Přímé náklady 

na cestování jsou lépe měřitelné a kontrolovatelné 

než nepřímé náklady.

Nepřímé náklady na služební cestování předsta-

vují náklady na interní aktivity a procesy, případně 

jsou navázány na právní předpisy a interní směrni-

ce. Často jsou ze svého charakteru fi xní, či dokon-

ce utopené. Jsou tedy zpravidla obtížněji měřitelné 

a ovlivnitelné. Kolem 80 % nepřímých cestovních 

nákladů je generováno standardními aktivitami 

jako tvorba a zpracování rezervace, procesy v od-

dělení nákupu, vyúčtování cestovních výdajů. Dále 

je mezi nepřímé náklady možné řadit diety a pří-

platky pro cestující zaměstnance, případně i mzdu 

zaměstnance za čas strávený na cestě.

Do přímých nákladů řadíme konkrétní cestovní 

služby poskytované třetími stranami:

 doprava – letenky, taxi, vlaky, MHD a další 

dopravní služby

 ubytování – většinou hotel

 ostatní cestovní služby – např. pojištění, víza

 servisní/transakční poplatky cestovní agentuře

Z grafu je patrný podíl těchto jednotlivých složek 

na celkových přímých nákladech.

I v oblasti služebního cestování platí Paretovo 

pravidlo, které se projevuje tím, že až 80 % všech 

přímých cestovních nákladů generuje 20 % cestují-

cích zaměstnanců. Tito často cestující zaměstnanci 

cestující nejméně 5× ročně.

Cestovní politika
Velmi efektivním způsobem kontroly přímých ná-

kladů je cestovní politika, což je soubor pravidel, 

kterými se zaměstnanci řídí při svých služebních 

cestách. Pravidla se mohou zaměřovat na mnoho 

aspektů od výběru a preference dodavatelů přes 

lhůty pro objednání služeb (kolik dní před samot-

nou realizací cesty) až po cenové limity pro jednot-

livé služby v různých destinacích (např. u hotelů). 

Součástí cestovní politiky může být i schvalovací 

proces, který se uplatní v případě nesouladu s ces-

tovní politikou. Vhodně nastavená cestovní politi-

ka aplikující se především na 20 % nejčastěji cestu-

jících zaměstnanců může přinést úspory v řádech 

15–25 % přímých cestovních nákladů.

Výb r dodavatel
Další cestou k úsporám přímých cestovních nákla-

dů je vhodný výběr dodavatelů cestovních služeb, 

založený na analýze cestovních dat. 

Jak aerolinky, tak hotely, resp. hotelové řetězce, 

jsou při přiměřených objemech ochotny navázat 

spolupráci a poskytnout zvýhodněné ceny a pod-

WWW.CZ.AMADEUS.COM

Skute né náklady na služební cestování 
aneb kde (ne)hledat úspory?
Náklady na služební cestování hrají významnou roli v rozpo tu mnohých lokálních i nadnárodních  rem. 
Cílem tohoto lánku je blíže analyzovat strukturu t chto náklad  a zam it se na možné oblasti úspor.

21 %
ubytování

7 % ostatní služby

70 % doprava

2 % servisní poplatky

P ÍMÉ NÁKLADY SLUŽEBNÍHO CESTOVÁNÍ

Spole nosti Air France-KLM poskytují všem 
svým korporátním zákazník m n kolik 
možností, jak optimalizovat cestovní náklady 
p i využívání služeb Air France, KLM, 
Delta a Alitalia. Od lenství v korporátním 
v rnostním programu až po poskytnutí 
zvýhodn ných tarif  do konkrétních destinací 
po celém sv t . Je možné i kombinovat oba 
dva zp soby. Zvýhodn né tarify vidí každý 
zákazník p ímo ve svém rezerva ním nástroji 
a jsou samoz ejm  kombinovatelné s ostatní 
standardní nabídkou.

JAN KROPÁ EK, obchodní editel pro Air France, 
KLM a Delta Air Lines eská republika a Slovensko
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Halal trh
v Evrop  zažívá boom
Stále více  rem upírá sv j pohled na trh halal. Není se emu divit, 
sou asná ísla hovo í jasn : muslimská populace iní zhruba 
1,8 miliardy, z ehož podle odhad  jen v Evrop  žije asi 60 milion  
muslim . O ekává se, že v roce 2025 bude tato skupina tvo it 30 % 
všech lidí na sv t . Nabízí se tedy otázka, co všechno halal trh 
podnikatel m nabízí. 
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Vzhledem k tomu, že muslimská komunita v Evropě se 

exponenciálně rozrůstá, nabývá dynamicky a kontinu-

álně na významu i tzv. halal market. Mnoha muslimům 

západní způsob života imponuje, případně jsou jeho nedílnou 

součástí, pokud žijí v zemích, kde je převážná většina obyvatel 

jiného vyznání. Tito lidé chtějí splynout – alespoň pokud jde 

o konzumní aspekt – se zbytkem populace. Řada z nich ale ne 

za cenu, že poruší pravidla svého náboženství. Této situace proto 

mnoho fi rem využívá. 

Progresivní rozvoj halal trhu v Evropě ilustrují i samotné statis-

tické údaje. V současné době halal trh vykazuje v celosvětovém 

měřítku hodnotu asi 150 miliard eur s ročním nárůstem o 15 %. 

Z toho téměř 12 miliard eur reprezentuje trh Velké Británie. 

Více než 6 miliard eur se vztahuje k francouzskému trhu, 

na kterém poptávka po halal produktech neustále roste, přičemž 

poptávka po tradičních francouzských výrobcích klesá. Průzku-

my ukazují, že téměř 84 % francouzských muslimů nakupuje vý-

lučně a pouze halal potraviny, přestože francouzská muslimská 

komunita patří v obecné rovině do nižší sociální třídy s nízkými 

příjmy a ceny halal výrobků jsou relativně vysoké. 

Zatímco ve Velké Británii a Francii trh s halal výrobky roste, 

v Německu, které se stalo domovem asi 4 milionů obyvatel 

muslimského původu, se však zatím halal trh rozvíjí relativ-

ně pomaleji. Stále více i zde se například turistický průmysl 

zaměřuje na muslimy, jejichž kupní síla se výrazně zvyšuje. 

Letiště v Mnichově, kterým jenom v roce 2010 prošlo 900 tisíc 

muslimů, v roce 2011 otevřelo novou modlitební halu pro mus-

limy a zavedlo „muslim taxi“. Muslimské taxi rozděluje cestující 

podle pohlaví.

Od burgeru po kávu
Po celé Evropě roste nejen počet řeznictví prodávajících maso 

a halal masné výrobky, ale i počet restauračních zařízení, cukrá-

ren nebo podniků rychlého občerstvení. Jenom ve Francii je jich 

dnes kolem 3 000, v Nizozemsku nabízí halal sortiment výrobků 

asi 3 500 fi rem. Mezi známé a úspěšné fi rmy ve Francii patří 

společnost Burger King Muslim (vznikla až v roce 2005 v Paříži) 

nabízející rychlé občerstvení nebo společnost Zaphir (1989) 

specializující se na halal mražené potraviny. Rostoucí konzu-

mace halal potravin přiměla i velké evropské obchodní řetězce 

Tesco, Carrefour, Casino či Sainsbury´s začlenit halal produkty 

do svého sortimentu, nabízejí ekvivalenty západních hambur-

gerů, pizzy, kávy, čokolády i jiných potravin, které neporušují 

islámská stravovací pravidla. 

Na trhu halal produktů se začíná prosazovat i Polsko. Polské mi-

nisterstvo zemědělství vydalo nejméně 17 jatkám licenci k pro-

dukci masa označeného jako halal a košer. Oba druhy masa 

z rituálních porážek Polsko také vyváží. Export košer a halal 

masa přinesl podle agentury AFP vloni zisk asi 200 milionů eur.

Typickým reprezentantem potravinářského průmyslu, který se 

soustřeďuje na segment muslimské populace, je přední světový 

producent zdravé výživy Nestlé. Potravinářský koncern Nestlé, 

provozující celosvětově bezmála 460 továren, disponuje v sou-

časné době 85 závody, které vlastní osvědčení k výrobě halal 

potravinářských výrobků. Samotná transformace obchodní 

strategie společnosti Nestlé s orientací na muslimskou komunitu 

započala již v roce 1997. Mezi nejvýznamnější produkty, které 

společnost Nestlé vyrábí v souladu s islámskými právními 

předpisy, lze kupříkladu začlenit Nestlé´s Nescafé či Unilever´s 
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zaujímá fi rma Saaf Pure Skincare. S růstem 

populace a ekonomické síly muslimů v Evropě 

stoupá u muslimské populace i poptávka po mo-

derních a kvalitních léčebných metodách, lécích, 

potravinových doplňcích a zdravotnických 

potřebách. Velmi rychle na novou situaci na trhu 

zareagovala např. švýcarská fi rma Novartis, která 

pro svoji očkovací látku proti meningitidě již 

certifi kát halal získala. 

Také nejznámější módní značky stále častěji mění 

své strategie a zaměřují se na produkci muslim-

ského odívání zejména s důrazem na dámskou 

módu. Světoví lídři módního světa jako např. 

Gucci, Christian Dior či Dolce & Gabbana dnes 

již prodávají ve svých pobočkách nejen oblečení, 

ale i moderní varianty pokrývek hlavy vhodné pro 

muslimské ženy. Svoji strategii novým požadav-

kům trhu přizpůsobila i fi rma Nike, která nabízí 

hidžáb ve sportovní variantě, jež umožňuje daleko 

snazší pohyb při volnočasové aktivitě a sportu. 

Mimo produkce hidžábu a sportovních pokrývek 

hlavy jsou součástí kolekce společnosti Nike i mus-

limské plavky tzv. burgini (termín značí arabsko-

-anglické spojení slov burga a bikini).

U nás jde spíš o individuální p ístup
V České republice se halal trh rozvíjí jen velmi po-

malu a výroba halal produktů ještě pomaleji. Od-

hady počtu muslimů pobývajících na území České 

republiky se značně různí. K islámskému nábožen-

ství se zde v roce 2011, kdy Český statistický úřad 

naposledy provedl sčítání lidí, ofi ciálně přihlásilo 

celkem 3 699 osob. Odhad Ministerstva vnitra ČR 

z roku 2007 uvádí, že se tehdy na území Česka 

i nový nealkoholický sekt s názvem Night Orient 

nebo gumoví medvídkové se zárukou, že u nich 

nebyla použita želatina z vepřového.

Itálie v Kampánii dokonce zahájila výrobu halal 

mozzarely. V případě mozzarely nespočívá rozdíl 

mezi halal a nehalal v ingrediencích, ale ve způ-

sobu výroby sýra, a dokonce i v údržbě zařízení 

(např. k mytí a čištění zařízení nesmí být použity 

chemikálie na bázi alkoholu).

Jeden z největších halal trhů v Evropě představuje 

Rusko, kde v roce 2007 žilo asi 23 milionů mus-

limů (některé odhady dnes mluví o 30 milionech 

muslimů). Již v roce 2007 bylo v Moskvě dokonce 

otevřeno první speciální lékařské centrum, které 

působí podle práva šaría.

 
Kosmetika oblíbená i u „Evropan “
Progresivní rozvoj v rámci halal trhu neregistruje 

pouze potravinářský průmysl, který se v sou-

časné době podílí asi 17 % na světovém trhu 

potravin, ale například i textilní průmysl či trh 

s kosmetickými přípravky. Halal trh s kosmetic-

kými přípravky, které ve srovnání s tradičními 

kosmetickými přípravky neobsahují alkoholické 

esence, vepřové sádlo, výtažky z placenty zvířat 

ani lidí a jiné Koránem zakázané látky. V součas-

nosti se hodnota halal trhu s kosmetikou odha-

duje přibližně na 560 milionů dolarů a predikce 

pro následující dekádu jsou velmi optimistické. 

V Evropě se halal kosmetické výrobky těší 

velkému zájmu, a to i u „evropské“ společnosti, 

která paradoxně tvoří až 75 % spotřebitelů halal 

kosmetiky. Dominantní postavení na trhu halal 

kosmetiky dlouhodobě nejen na trhu Evropy 

Lipton. Jen v roce 2008 vykázala společnost Nestlé 

zisk 3,6 miliard dolarů z prodeje halal potravino-

vých produktů. Navíc společnost výrazně více pro-

fi tovala z halal výrobků než z prodeje dnes velmi 

moderních biopotravin. Uvádí se, že celosvětový 

profi t z prodeje halal výrobků společnosti Nestlé 

činí přibližně 5 %. 

V nabídce společnosti McDonald´s se lze setkat 

kupříkladu s halal Chicken McNuggets či halal 

McChicken Sandwich. V současné době společnost 

McDonald´s ve Francii provozuje již osm poboček, 

které nabízejí výhradně halal výrobky rychlého 

občerstvení tj. bez šunky a jiných příměsí, které 

jsou v rozporu s islámskými právními předpisy. 

Jednu z nejúspěšnějších fi rem obchodujících 

na trhu halal potravin představuje Mecca Cola, 

producent nealkoholických nápojů. Společnost 

Mecca Cola byla založena tuniským podnika-

telem Tawfi kem Mathlouthimem v roce 2002 

ve Francii s cílem oslovit francouzské muslimy 

s nabídkou nealkoholických nápojů, které splňují 

kritéria v konformitě s islámskými právními 

předpisy. Od svého vzniku v rozmezí dvou 

měsíců prodala společnost Mecca Cola více než 

2 miliony produktů a podařilo se jí proniknout 

i na trhy severní Afriky a Blízkého a Středního 

východu. V lednu 2003 byla ve Velké Británii 

ve městě Derby založena společnost Qibla Cola 

specializující se také na produkci halal nealko-

holických nápojů. V roce 2008 bylo ve Francii 

představeno první nealkoholické šumivé víno 

Cham´halal, které se těší velkému zájmu, a ne-

alkoholický sladový nápoj – pivo. Velký úspěch 

mezi výrobky halal slaví ve Francii a v Belgii 

CO JE TO HALAL?

Termín halal je arabského p vodu 
a v eském ekvivalentu jej lze ozna it 
výrazem zákonný a zdravý. Halal se jeví jako 
koncept, který v obecné mí e akcentuje 
užití a osvojení produkt  v konformit  
s islámskými zákony. Klade d raz nejen 
na správný postup konzumace i spot eby, 
ale též na produkci výrobk  v istém 
a zdravém prost edí. 

Mezi známé a úsp šné  rmy ve Francii pat í už od roku 2005 spole nost Burger King Muslim, ta p ipravuje 
burgery dle konceptu halal.
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Společnost Trumf International, která patří mezi 

největší tuzemské výrobce koření a kořenicích 

směsí, získala v roce 2013 pro svůj závod na Pře-

rovsku certifi kát halal. Společnost plánuje vyvážet 

koření a kořenicí směsi zejména do zemí bývalého 

Sovětského svazu, a to hlavně výrobcům masných 

výrobků. Splnění podmínek znamenalo realizovat 

změny ve výrobním programu, skladování a v ex-

pedici s cílem zabránit křížové kombinaci mezi 

halal a harám surovinami a produkty.

Nové situaci na trhu se rychle přizpůsobily také 

ovčí farmy na Frýdlantsku, které začaly vydělávat 

na prodeji jehněčího masa muslimským komu-

nitám. Jenom z farmy v Harbarticích odebírají 

muslimové až 200 jehňat ročně. Na výrobu halal 

produktů se v České republice připravuje i společ-

nost Hamé v Babicích na Uherskohradišťsku, která 

plánuje prodávat své výrobky nejen na evropských 

trzích, ale i v zemích Asie a Afriky.

Potenciál je, jen ho um t využít
Přes všechny problémy a rizika je halal trh 

v Evropě velmi perspektivním trhem. V České 

republice se ale rozvoji halal trhu spíše bráníme, 

ve výrobě i v nabídce vlastních halal produktů 

výrazně zaostáváme za jinými zeměmi Evropy. 

Rozvíjející se halal trh však otevírá možnosti 

i pro mnohé české výrobce nejen potravin, ale 

i pro výrobce kvalitních až luxusních oděvů, 

kosmetiky, kvalitních pokrývek hlavy a šátků, 

kosmetiky nebo léků.   

SO A GULLOVÁ, 

Katedra mezinárodního obchodu, Fakulta mezinárodních 

vztah , Vysoká škola ekonomická v Praze

obchody, jež nabízejí halal produkty, zejména halal 

potraviny.  Nadstandardní služby své muslimské 

klientele poskytuje například pražský hotel Four 

Seasons, ve kterém, dle sdělení mluvčí hotelu 

Martiny Vávrové, patří muslimové mezi pravi-

delné hosty. Hotel je schopen upravit vybavení 

pokojů, zajistit speciální menu nebo přizpůsobit 

otevírací hodiny ve vybraných obchodech. Také 

letecký přepravce ČSA vychází muslimským pa-

sažérům vstříc, především ve výběru občerstvení 

podávaného na palubách letadel.

vyskytovalo něco přes jedenáct tisíc muslimů, 

většinou sunnitů turecké a arabské větve. Některé 

zdroje však hovoří až o 20 tisících muslimech. Ne 

všichni muslimové žijící v České republice však 

aktivně praktikují islám. Aktivních jich je jen asi 

kolem 2 000 osob, aktivních českých konvertitů 

je pouze pár stovek. Než o pravý halal byznys jde 

však v České republice spíše o individuální přístup 

ke klientům se zvláštními potřebami, k turistům, 

studentům a lázeňským hostům. Přesto lze v Praze 

i v jiných větších městech narazit na jednotlivé 

Jeden z nejv tších halal trh  v Evrop  p edstavuje Rusko. 
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„Již samotný golfový turnaj, který si 

můžete zahrát s přáteli v příjemném 

prostředí a milé atmosféře, je něco, 

na co se každý z nás těší. My jsme chtěli tento 

pocit znásobit jak kvalitní organizací, cenami 

a servisem, tak jakousi nadstavbou, ze které 

můžeme mít radost, i pokud se nám osobně 

hra úplně nevydaří. Proto jsme se rozhodli, 

že z každého turnaje půjde část fi nancí také 

na charitativní podporu. Letos tedy budeme 

hrát pro pět vybraných dětských domovů. Dva 

turnaje pro jeden dětský domov. Z každého 

hráče věnujeme opět 100 korun na dětský 

dům, který v závěru turnaje vylosujeme,“ říká 

Michal Kliment, ředitel Golf Games Tour 

ze společnosti Lucky Face. 

Pro letošní rok organizátoři vybrali dětský 

domov v Mikulově, v Aši, ve Slaném, v Hoře 

Svaté Kateřiny a dětský domov Husita v Du-

benci. Již turnaje v minulém ročníku Golf 

Games Tour měly vždy charitativní podtext, 

fi nance vybrané na golfových turnajích vyu-

žily dětské domovy pro zajištění volnočaso-

vých aktivit dětí nebo na nákup sportovních 

potřeb. 

Golfi sty bude jistě zajímat, že turnaje jsou 

řádně registrované u České golfové federace, 

a jsou tudíž ofi ciálními turnaji na úpravu 

HCP, v tuto chvíli je stále možné se na tur-

naje hlásit.  

RENÉ BÁRTEK

Hrajte golf – pom žete dobré v ci
Už pátým rokem probíhá série charitativních golfových turnaj . Poslední dva roky s názvem „Golf Games Tour… 
hrajeme pro d tské domovy“. Letošní túra nese podtitul Golf Games Tour 2015 by GolfCourses. Ú astníci nejenže 
budou mít možnost hrát na špi kových tuzemských golfových h ištích, ale zárove  podpo í p t vybraných 
d tských domov . 

Lo ské vyhlášení získané ástky pro d tský domov v Mikulov .

Foto: archiv

GOLF GAMES TOUR 2015 budeme hrát na těchto vybraných hřištích:

Seznam vybraných dětských domovů pro rok 2015:

Dětský domov Mikulov      Dětský domov Aš      Dětský domov Slaný     Dětský domov Husita, Dubenec  

Dětský domov Hora Svaté Kateřiny

www.golfgames.cz

Vážení přátelé, dovolujeme si vás pozvat na turnaje, které hrajeme pro dobrou věc, pro krásné ceny a pro radost...
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Pov zte, co tuzemské  rmy na Kanárských 
ostrovech nejvíce láká?
Velkou výhodou Kanárských ostrovů je 

především jejich příznivé klima, které my Středo-

evropané velmi oceníme. V létě je na Kanárských 

ostrovech od 28 do 30 °C, v zimě od 22 do 24 °C, 

je to tedy celoroční destinace a po právu je ostro-

vům přezdíváno „ostrovy věčného jara“. Dalším 

nesporným bonusem je skutečnost, že i v zimě 

jsou „Kanáry“ naší nejbližší letní destinací. 

Za čtyři a půl hodiny jste z české zimy v létě, a to 

nikoli v tropickém počasí, ale díky Atlantickému 

oceánu se tady teploty pohybují v rozmezí od 22°C 

do 28°C. Navíc jsou Kanárské ostrovy dlouhodobě 

stabilní a bezpečnou destinací, což je dnes obzvláš-

tě důležitý faktor, který mnoho fi rem zohledňuje. 

Jak jsou na incentivní a kongresové aktivity 
 rem p ipraveny tam jší hotely a subjekty, 

které se tomuto druhu turistiky v nují?
Hotely jsou samozřejmě přizpůsobeny jak velkým, 

tak menším incentivním skupinám. Může jít o kla-

sické přímořské rezorty nebo menší apartmány. 

Najdete v nich vše, co pro daný fi remní event 

potřebujete. Díky našemu propojení s leteckou 

společností Travel Service jsme schopni zajistit 

jakékoliv skupiny, byť mohou mít nejrůznější spe-

ciální požadavky. V poslední době jsme například 

připravovali kongres pro 300 delegátů. Vše muselo 

být nachystané skutečně od A do Z, od welcome 

drinku na letišti po balíčky na pokojích pro 

každého klienta. Taková přání mají často velké 

farmaceutické nebo kosmetické společnosti, pojiš-

ťovny a další fi rmy. Momentálně také připravujeme 

ve spolupráci s turistickou centrálou na Lanzarote 

rallye po tomto úžasném ostrově. Stále se snažíme 

nacházet nové možnosti, i když v této oblasti je 

poměrně těžké přijít s něčím novým a neokouka-

ným. V zásadě ale platí, že jakýkoliv program vždy 

připravujeme na klíč pro danou fi rmu. Jinak to 

vlastně ani v této oblasti nejde. 

Co tedy lze na „Kanárech“ podnikat?
Pokud hovořím o Tenerife, největším ze sedmi 

Kanárských ostrovů, pak je to jednoznačně výlet 

na nejvyšší horu Španělska – sopku Pico de Teide 

a do jejího vulkanického okolí, což je samo o sobě 

velkým zážitkem. Nesmím zapomenout na tamější 

národní park Anaga. Vlastně se nám velmi často 

stává, že fi rmy poptávají buď Tenerife, nebo ostrov 

Gran Canaria. Pokud jim představíme možné ak-

tivity na dalších ostrovech, například na Lanzarote 

nebo Fuerteventuře, většinou fi rmy volí tyto menší 

ostrovy, protože ještě nejsou tolik známé a pro-

bádané. Navíc díky vnitrostátním linkám a lodní 

dopravě lze během pobytu navštívit více ostrovů, 

což je pro společnosti také velmi atraktivní.  

RENÉ BÁRTEK

Obliba Kanárských ostrov  roste i mezi  rmami

Motivace a odm ování zam stnanc  má mnoho podob. V posledních m sících se op t, po období propadu 
zp sobeném krizí, dostává do pop edí incentivní a kongresová turistika mimo hranice eska. „Od lo ského 
roku jsme zaznamenali zvýšený zájem,  rmy si uv domují, že incentivní programy v zahrani í nabízejí zajímavé 
motiva ní prvky,“ íká Lenka Viková, editelka a majitelka cestovní kancelá e Canaria Travel, která se soust edí 
na Kanárské ostrovy. Ty jsou už adu let stálou destinací mezi individuálními turisty a na popularit  získávají i mezi 
korporátní klientelou. 

FIREMNÍ ZÁŽITKY 
NA KANÁRSKÝCH OSTROVECH

Díky své rozmanité krajin , dostupným 
a kvalitním službám nabízí Kanárské ostrovy 
celou škálu aktivit vhodných pro  remní akce. 
A  jsou to celodenní výlety po ostrov – návšt va 
národních park , adrenalinové zážitky – jízda 
na motokárách, t íkolkách, buginách, nebo 
potáp ní. V poslední dob  se také prosazují 
výlety ponorkou. St žejním tématem pro 
Kanárské ostrovy je dlouhodob  golf. Celkem 
zde najdete 28 golfových h iš , na Tenerife je 
dokonce jedno z nejlepších v Evrop . 

LENKA VIKOVÁ

Majitelka a editelka Canaria Travel
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jezdcem. Po konci první světové války se mu sen 

splnil a on zasedl v automobilovém kokpitu. Brzy 

Ferrari navázal spolupráci s Alfou Romeo a začal se 

rovněž zabývat managementem závodního týmu. 

A právě v oblasti vedení automobilového týmu slavil 

své první velké úspěchy. V roce 1929 založil vlastní 

stáj Scuderia Ferrari, která jezdila ve vozech Alfa 

Romeo. V týmu se vystřídala řada úspěšných jezdců, 

například Tazio Nuvolari nebo Louis Chiron.

Že se stal Enzo Ferrari úsp šným výrobcem luxusních voz  pro prominenty na celém sv t , byla vlastn  z nouze 
ctnost. Jeho celoživotní láskou totiž byly automobilové závody. K  nancování vlastní závodní stáje si však Ferrari 
musel vyd lávat prodejem voz  ve ejnosti.

Enzo Ferrari

Ilustrace: Filip erný

Automobily Ferrari jsou především znám-

kou luxusu. Řada lidí má značku Ferrari 

spojenou i s formulí 1, kde jezdci v charak-

teristických červených vozech slavili a slaví řadu 

úspěchů. A právě automobilový sport stál u zrodu 

této značky. Enzo Ferrari, automobilový závodník, 

především ale zakladatel a manažer sportovní 

Scuderia Ferrari, totiž potřeboval v roce 1940 nový 

vůz pro závody, jelikož jeho týmu skončila smlou-

va s Alfou Romeo. Výsledkem byl vůz Auto Avio 

Costruzioni 815 a o 7 let později založení dnes již 

legendární automobilky Ferrari.

První v z musel Ferrari vyrobit 
pod jiným jménem
Enzo Ferrari, zakladatel legendární značky spor-

tovních vozů, se narodil 18. února 1898 v Modeně. 

Už od dětství snil, že se stane automobilovým 
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Po čase se ale cesty Ferrariho a automobilky Alfa Ro-

meo rozešly. V roce 1940 proto sestavil vlastní automo-

bil. Ten pojmenoval Auto Avio Costruzioni 815, jelikož 

kvůli smlouvě s Alfou Romeo nemohl ještě několik let 

vyrábět vozy pod svým jménem. Během války se Enzo 

Ferrari přestěhoval z Modeny do Maranella a právě 

zde, po vypršení doložky ze smlouvy s Alfa Romeo, 

založil fi rmu Ferrari S.p.A.

Prodeje smetánce znamenaly 
pro Ferrariho nutné zlo
Přestože vozy Ferrari šly na odbyt a fi rmě se zpočátku 

dařilo, výroba vozů nepatřila mezi Enzovy priority. Pro 

Ferrariho bylo vždy hlavním cílem vytvoření závodní-

ho týmu, který by se stal nejlepším na světě. Jeho sen 

se mu splnil díky závodům formule 1, které se začaly 

pořádat od roku 1950. První ročníky sice ovládly vozy 

Alfa Romeo, už v roce 1951 se ale jako druhý v šampio-

nátu umístil Alberto Ascari na Ferrari. Třetí ročník již 

skončil triumfem vozů Ferrari. Mistrem světa se stal 

Ascari a druhým v pořadí Farina. „Byl jsem nadšený, 

ale zároveň jsem si utíral slzy – bylo mi, jako bych zabil 

vlastní matku,“ vzpomínal po letech Enzo Ferrari 

na první titul ve formuli 1.

Jenže závody formule nebyly a rozhodně ani dodnes 

nejsou levnou záležitostí, a tak se Ferrari musel věno-

vat i výrobě a prodeji sportovních vozů. Ty se staly sy-

nonymem pro luxus a automobily Ferrari si pořizovali 

prominenti na celém světě, a to počínaje sportovci přes 

členy panovnických rodů až po bohaté podnikatele. 

Přestože prodeje smetánce umožňovaly Ferrarimu 

fi nancovat jeho lásku – automobilový sport, vřelý vztah 

ke svým zákazníkům zrovna neměl. Bral prominenty 

spíše jako nutné zlo, označoval je za snoby a některými 

otevřeně pohrdal.

50. léta však nepřinesla Enzovi Ferrarimu pouze ra-

dosti. V roce 1956 postihla rodinu tragédie, kdy zemřel 

Enzův milovaný syn Dino. Enzo Ferrari následně 

zvažoval, že vstoupí do kláštera. Nakonec se ale nechal 

umluvit a pokračoval ve výrobě sportovních automo-

bilů a dál vedl závodní stáj ve formuli 1 a v dalších 

automobilových závodech. Vozy Ferrari slavily jeden 

sportovní úspěch za druhým a značka Ferrari si kromě 

dalších triumfů ve formuli 1 připsala i vítězství v závo-

dech Le Mans či Mille Miglia. 

Pod k ídla Fiatu
Ve druhé polovině 60. let bohužel přišel ústup ze slávy, 

a to jak po sportovní, tak po obchodní stránce. V roce 

1965 sice ještě vyhrál šampionát John Surtees na  Ferrari, 

další titul však přišel pro italskou stáj až za 11 let. 

Ve výrobě luxusních vozů pro boháče se zase na trhu 

objevila řada silných konkurentů, kteří sebrali Ferrari 

část tržního podílu. V rámci konkurenčního boje se 

navíc automobilce snížily zisky. V domovské Itálii začaly 

Ferrari konkurovat vozy Lamborghini a Maserati, z Bri-

tánie pronikl do světa Aston Martin, Lotus nebo Jaguar 

a z Německa se valily automobily Porsche. Ferrari se tak 

dostalo do fi nančních problémů a bylo jasné, že si auto-

mobilka nezvládne sama pomoct. Několikrát tak Ferrari 

pomohla automobilka Fiat, která však za fi nanční injekci 

získávala postupně podíl ve Ferrari, a to právě na úkor 

Enza Ferrariho. V roce 1969 se automobilka Ferrari stala 

defi nitivně součástí koncernu Fiat. Enzo Ferrari v pod-

niku zůstal do roku 1974, dokdy vedl ještě jeho závodní 

část. Do své smrti pak vlastnil 10 % akcií automobilky, 

které následně přešly na jeho nemanželského syna Piera. 

Samotný Enzo Ferrari zemřel 14. srpna 1988 ve věku 

úctyhodných 90 let.   

DANIEL MORÁVEK

JAK SE DOSTAL K  
DO ZNAKU FERRARI

erný vzpínající se k  
na žlutém podkladu, což byla 
barva Enzovy rodné Modeny, 
s italskou trikolórou tvo í 
znak Ferrari již od po átku. 
Jednalo se o dar od hrabat 
Enrica a Paoliny Barracových 
za vít zství v závod  Savio-
-Ravenna v roce 1923. P vodn  
m l tento znak na letounu syn 
Barracových Francesco, který 
byl sest elen za první sv tové 
války.

FERRARI NEJSOU JEN 
ERVENÁ

A koli je zna ka Ferrari úzce 
spjatá s ervenou barvou 
a v tšina voz  je opravdu 
v erveném provedení, vyrábí 
se automobily Ferrari i v dalších 
barvách. Pro n koho též 
m že být p ekvapením, že 
p vodní barvou Ferrari byla 
žlutá. Aktuáln  se vozy vyrábí 
v 26 r zných odstínech, v etn  
nap íklad šedé i modré.

Foto: svetik

Vozy Ferrari slavily ve své dob  jeden sportovní úsp ch za druhým a zna ka Ferrari si krom  dalších triumf  
ve formuli 1 p ipsala i vít zství v závodech Le Mans i Mille Miglia.

P ÍŠT
LETECKÝ PR KOPNÍK, 

ZAKLADATEL 
THE BOEING COMPANY 

WILLIAM BOEING 
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Je všeobecně známo, že česká společnost je dlou-

hodobě – míněno po staletí – silně nevěřící. Podle 

opakovaných statistických průzkumů téměř 90 % 

naší populace nevyznává aktivně žádné náboženství. 

Přesto je valná většina z nás vychována v duchu křes-

ťanských tradic a hodnot. Nějak přirozeně víme, čeho 

si máme vážit a co naopak odsuzovat. 

Ctíme naše rodiče, slavíme narození Ježíška a víme, 

že krást se nemá. Základní hodnoty byly a jsou šířeny 

nejrůznějšími morálními autoritami, z nichž primární 

roli hrály rodina a škola. Mezi další významné zdroje 

patřila církev, šlechta nebo různí učenci a fi lozofové. 

Posléze pak také politická reprezentace a osvícení 

podnikatelé, jako třeba byl Tomáš Baťa.

A jak jsme na tom se základními hodnotami a jejich 

šířením dnes, na začátku nového milénia? Z mého 

pohledu se dá situace shrnout takto: nic moc. Stačí si 

otevřít noviny, podívat se na zprávy v televizi a zamy-

slet se nad tím, čím jsme dnes „krmeni“, jakou mají 

tyto informace úroveň a smysl. Nebo se projít po ulici 

a počítat, kolik protijdoucích občanů vás pozdraví 

nebo na pozdrav odpoví. Jako by se dnešní morálka 

a hodnoty vyprázdnily: není nic, co by nás, občany 

této země, povznášelo, bavilo, co by nám ukazovalo 

směr a co by pro nás bylo vzorem.

Možná je tu ale jeden element, který může v oblasti 

kultivace hodnot sehrát zajímavou roli. Tím jsou 

podniky. Dnešní moderní fi rmy totiž mají, nebo by 

měly mít zpracovány interní hodnoty, které spolu 

s vizí určují strategický směr podnikání a jednoznač-

ně patří mezi základní pilíře dalšího rozvoje. Jsou-li 

takové hodnoty zpracovány dobře, pak nastavují 

morální hranice pro současné zaměstnance, ale také 

pomáhají vychovávat ty nově příchozí. Zároveň in-

formují okolí o tom, jak se fi rma vymezuje k určitým 

důležitým oblastem života, jako je například ekologie 

nebo sociální sféra.

Spole né hodnoty sjednocují týmy 
a posilují  rmy
Z mnohých příkladů je také čím dál jasnější, že sou-

časná moderní fi rma, která ví, jaké má poslání, a která 

chce být úspěšná, je také společenskou jednotkou 

s jednotící fi lozofi í. Síla a úspěch dnes tkví v kombinaci 

individuálního výkonu jednotlivců v rámci společných 

týmů. Aby něco takového mohlo fungovat, musí exis-

tovat jednotící prvek. Tím jsou právě společné hodno-

ty, které pomáhají pracovníkům naladit se na fi remní 

fi lozofi i. Působí jako dostředivá síla pro všechny, kteří 

hodnotami žijí, a naopak odstředivě působí na ty, kteří 

se s hodnotami fi rmy nejsou ochotni nebo schopni 

ztotožnit.

Vezměme za příklad jednoduchou hodnotu: respekt 

mezi kolegy. V dnešní době není ničím výjimečným, 

když musíme čerstvé absolventy škol upozornit na to, 

že je slušné pozdravit své služebně starší kolegy, a to 

nejlépe jako první. A že spolupráce se cení víc než in-

dividuální výkon. Mezi další hodnoty může patřit třeba 

sdělení, že nikdo není neomylný a že chyby do práce 

patří – jsou-li výsledkem snahy o pokrok a jsou-li 

také příslušně analyzovány tak, aby ve fi nále pomohly 

k budoucímu úspěchu už jenom tím, že je nebudeme 

víckrát opakovat. Nebo že zákazníka nemusíme hledat 

vždy jenom za hranicemi vlastní fi rmy, ale také že 

mnoho vlastních kolegů, kteří jsou závislí na našem 

výkonu, jsou zároveň našimi interními klienty se vším, 

co k tomu patří.

Je jasné, že fi rma nemůže nahradit ani rodinu ani 

školu. Ale dokud nenastane renesance opravdových 

celospolečenských morálních lídrů, pak je každý další 

element, který na společnost působí pozitivně, velmi 

důležitý a vítaný. A když si uvědomíme, že v zaměst-

nání během života strávíme mnohem víc času než 

ve školách nebo v rodinách, pak se výchovný element 

fi rem může stát opravdu důležitou součástí rozvoje 

chování a hodnot každého z nás.  

OLEG SPRUŽINA

Generální editel spole nosti 
TÜV SÜD Czech, s. r. o. 

Ve spole nosti p sobí 
od roku 2004, kdy 
m l na starost obchod 
a marketing. V ele TÜV 
SÜD Czech je od roku 2007.  
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Hodnoty eské spole nosti 
m že vytvá et každý z nás – v našich  rmách 

Máme se smutn  pousmát, když ve er v televizi slyšíme další nadávku nebo 
hrubé vyjád ení n kterého z p edních eských politik ? Nebo bychom se radši 
m li zeptat, kam sm uje naše eská spole nost z pohledu svých hodnot, a to 
nikoliv  nan ních, nýbrž morálních a celospole enských? 

ALEŠ DUDÁK » TOMÁŠ HOLOMOUCKÝ » DANIEL EKAL » JAN HANUŠ » LUD K OBADAL » MAREK REHBERGER  » OLEG SPRUŽINA

SÍLA A ÚSP CH DNES 
TKVÍ V KOMBINACI 
INDIVIDUÁLNÍHO 

VÝKONU JEDNOTLIVC  
V RÁMCI SPOLE NÝCH 

TÝM .
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NEJRYCHLEJŠÍ KOMBI SEAT 
S VÝKONEM 280 KONÍ
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