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Při tvorbě tohoto čísla mi to nedalo, abych 

zlehka nenahlédla do české novodobé ban-

kovní historie. A jakkoliv se bankovní trh tvá-

ří jako konzervativní, prošel si za uplynulých dvacet 

let poměrně dramatickým vývojem. Bez většího 

přehánění lze napsat, že nezůstal kámen na kameni. 

Kdo si dnes ještě vzpomene na Moravia Banku, 

Union banku nebo IPB? Kromě jejich  klientů asi 

málokdo. A co teprve družstevní záložny, kterým 

se pohádkově říkalo kampeličky a ze kterých 

se koncem 90. let ztratilo bezmála devadesát 

procent vkladů? Střadatelé spolkli hořkou pilulku 

a jelo se dál. Banky jsou totiž jako živý organismus, 

vznikají, zanikají, fúzují a transformují se. 

Měsíc květen přinesl českému bankovnímu světu 

změnu na nejvyšších místech. Prezident Miloš 

Zeman jmenoval 25. května guvernérem České 

národní banky pro příštích šest let bývalého 

premiéra úřednické vlády Jiřího Rusnoka. A hned 

o den později se konal 28. sjezd Hospodářské ko-

mory ČR, na kterém byly představeny dvě zásadní 

novinky. Ty by mohly podnikatelské veřejnosti 

ulehčit život komplikovaný přebujelou legislativou. 

První z nich je návrh paušální daně a druhá právní 

elektronický systém pro podporu podnikání (PES). 

Jak dlouhá bude cesta od papíru k realizaci a zda 

návrhy najdou podporu napříč politickým spek-

trem, to se můžeme dnes jen dohadovat. Ale jak 

se říká, kde je vůle, tam je i cesta.

Přeji vám příjemné čtení.

DAGMAR KLIMOVI OVÁ
Šéfredaktorka
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28. SN M HOSPODÁ SKÉ KOMORY ESKÉ REPUBLIKY

Za p ítomnosti významných osobností ve ejného života se 26. kv tna konal 
v Olomouci 28. sn m Hospodá ské komory R. Mezi e níky vystoupili krom  

prezidenta HK R Vladimíra Dlouhého také p edseda vlády R Bohuslav Sobotka 
nebo p edstavitelé opozi ních stran Petr Fiala a Miroslav Kalousek. 

10

PAUŠÁLNÍ DA

Hospodá ská komora R navrhuje zavést tzv. paušální da . 
Ta by m la eským podnikatel m uleh it od zbyte né byrokracie a nahradit 

sou asnou da  z p íjmu a odvody na zdravotní a sociální pojišt ní. 

14

KAREL KU ERA: 

ÍNA JE POKRA OVÁNÍM POZITIVNÍHO P ÍB HU

Z CzechInvestu se prvního ervna odšt pila nová Agentura pro podnikání a inovace 
(API). Co bude mít nová instituce na starosti a jak se zm na projeví sm rem k jejím 

klient m? Chystá CzechInvest pomoc regionu severní Moravy v souvislosti s krizí 
ve spole nosti OKD? A jak d ležitou roli hrají ínské investice? 

Nejen o tom jsme mluvili s generálním editelem vládní agentury na podporu 
podnikání CzechInvest Karlem Ku erou.

18

P EDÁNÍ KLÍ  OD ESKÉ NÁRODNÍ BANKY

Na konci kv tna jmenoval prezident Miloš Zeman guvernérem eské národní banky 
Ji ího Rusnoka. S jakými pocity opouští post guvernéra Miroslav Singer

a kam zamí í? Na to jsme se zeptali odcházejícího guvernéra. 

24

BUDOUCNOST BANKOVNICTVÍ JE V RUKOU BANKÉ

S genera ní obm nou se m ní i spot ebitelské návyky. 
Jak se s novými požadavky klient  vypo ádávají banky? Zažívají mezigenera ní 
st et? Povále ná generace zákazník  chce od banky n co jiného než dvacátníci 
odkojení internetem a mobilním telefonem. P ichází doba, kdy otisk prst  bude 

b žný jako PIN?

26

ONLINE BANKOVNICTVÍ

O tom, že komunikace s bankou na dálku je pohodlná, asi není sporu. 
Ovšem s ušet ením starostí to m že být komplikovan jší. Jako veškerá komunikace 

na internetu i spojení mezi bankou a klientem m že být napadeno. Paradoxn  
dokonce i samotné banky ob as používají p ístupy, které pirát m situaci usnad ují.

38
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VÝSTAVBA 
ENERGETICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ
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Energetický management 

|
Energo Manager je unikátní služba společnosti  ČEZ ESCO pro energetický 
management, která poskytuje možnost získat dlouhodobou jistotu, že se ve 
společnosti efektivně využívá energie, a přinese podklady pro manažerské 
rozhodování o rozvoji energetiky.

www.cezesco.cz | esco@cez.cz | Duhová 1444/2, 140 53 Praha 4

05k_cez.indd   5 31.05.16   16:39



6  www.komora.cz

měsíčním plátcům DPH téměř 

1,3 milionu hodin. Co se týká nákla-

dů na zavedení agendy kontrolních 

hlášení, mikro, malé a střední podni-

ky za ni zaplatily obvykle do 10 ti-

síc Kč. U velkých podniků byly 

náklady vyšší, třetina z nich za tuto 

agendu zaplatila řádově desítky tisíc 

Kč, další třetina pak dokonce více 

než 100 tisíc Kč. Podnikatelé se také 

vyjádřili i k otázce, co by jim měl stát 

nabídnout jako kompenzaci k zave-

dené povinnosti podávat kontrolní 

hlášení. Dvě třetiny všech podnikatelů 

by uvítaly hlavně snížení administra-

tivní zátěže dopadající na podnikatele 

v nedaňových oblastech. Pro třetinu 

respondentů by adekvátní reakcí státu 

bylo plošné snížení daní nebo pojist-

ných odvodů.  

MIROSLAV DIRO, 

Odbor vn jší komunikace

Komora odmítla 
návrhy odbor  
nad rámec novely 
zákoníku práce
Novela zákoníku práce zatím 

nepřináší prohloubení fl exibility 

pracovněprávních vztahů, po které 

dlouhodobě volá podnikatelská obec, 

míní HK ČR. Naopak, jde o další 

z řady opatření navržených či pod-

porovaných současnou vládou jako 

například zrušení karenční doby, za-

vedení otcovské dovolené či nárokové 

indispoziční volno, jejichž přijetí by 

výrazně zvýšilo administrativní i fi -

nanční zátěž zaměstnavatelů. „Prokla-

movanou fl exibilitu pracovněprávních 

vztahů by nová pravidla nepřinesla. 

Zároveň ale musím ocenit, že v rámci 

vypořádání připomínek prokazuje 

MPSV kompromisní postoj, přičemž 

zohledňuje připomínky HK ČR,“ říká 

prezident HK ČR Vladimír Dlouhý.
MPSV například ustoupilo od za-

vedení povinné dovolené u dohod 

o pracovní činnosti. Pravidla pro práci 

z domova jsou oproti původní verzi 

též zmírněna a zaměstnavatelé tak 

budou moci hradit náklady zaměst-

nancům pomocí sjednaného paušálu. 

HK ČR však rezolutně odmítá návrhy, 

které předložily odbory nad rámec 

novely. „Razantní navýšení odstupného 

až na pětinásobek průměrného výdělku, 

sjednocení minimální délky dovolené 

na 5 týdnů pro všechny zaměstnance, 

zavedení práva odborů na spolurozho-

dování o agenturních zaměstnancích 

ve fi rmě zaměstnavatele či zapracování 

zrušení karenční doby do novely záko-

níku práce – takové návrhy zaměstna-

vatelé nejsou v žádném případě ochotni 

akceptovat,“ zdůrazňuje prezident 

HK ČR Vladimír Dlouhý. 

HK R bude kv li 
kontrolnímu 
hlášení požadovat 
kompenzace 
Řádově už téměř 2,5 milionu hodin 

se podnikatelé věnovali samotnému 

vyplňování letos zavedeného kont-

rolního hlášení. Vyplývá to z odhadů 

HK ČR na základě průzkumu, kterou 

v květnu realizovala na vzorku 831 mě-

síčních a čtvrtletních plátců DPH. 

Z odpovědí členů HK ČR vyplynulo, 

že pětině plátců zabralo vyplňování 

sice méně než jednu hodinu, více než 

polovina plátců DPH však musela 

do vlastního vyplňování kontrolního 

hlášení investovat více hodin a méně 

než 1 den, pětině to trvalo 1 až 3 dny. 

Po přepočtu vyplnění kontrolního 

hlášení zabralo celkem až 1,2 milio-

nu hodin všem čtvrtletním plátcům, 

KRÁTCE
Z KOMORY

zprávy z komory a z domova

Prezident HK R Vladimír Dlouhý v posledních týdnech navštívil provozy
desítek � rem nap . ve Zlínském a Plze ském kraji nebo v Kraji Vyso ina. 
Na snímku s generální editelkou výrobce letadel Aircraft Industries
Ilonou Plškovou.
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HK ČR je kritická ke Zprávě 

o pokroku ve snižování administ-

rativní zátěže za rok 2015, kterou 

předložilo Ministerstvo průmyslu 

a obchodu ve spolupráci s ostat-

ními ministerstvy a úřady státní 

správy a ke které HK ČR odeslala 

v rámci mezirezortního připomín-

kového řízení své stanovisko.

„Počet odstraněných překážek 

v podnikání prezentovaný ve Zprávě 

se ani zdaleka nevyrovnal počtu 

nových administrativně náročných 

povinností,“ upozorňuje předseda 

Sekce pro eliminaci byrokracie 

HK ČR Tomáš Sýkora v souvislosti 

se Zprávou,  kterou MPO předloží 

vládě do 30. června 2016.

Problémem, který Zpráva nezohled-

ňuje, jsou i neustálé změny zákonů, 

nepředvídatelnost jejich vývoje, jejich 

nepřehlednost a složitost. Následný 

výklad a aplikace změn jsou nejedno-

značné a rozšiřujícím se nešvarem je 

přijímání a zveřejňování závažných 

legislativních změn na poslední chvíli.  

Dle HK ČR by ke snižování admini-

strativní zátěže přispělo především 

zkvalitnění RIA a vyvarování se 

přijímání nové regulatorní zátěže. 

Další efektivní přístup k řešení 

administrativní zátěže podnikatelů 

představuje koncept „One in Two 

out“, který je aplikován ve Velké Bri-

tánii, tj. za jednu novou povinnost 

zrušení dvou stávajících.  

Podnikatelé jsou stále více zatíženi papírováním

06k_kratceKOM.indd   6 31.05.16   16:40



Řešení Vašeho sporu
efektivně, rychle a odborně!

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

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

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

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

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

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

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

Znění rozhodčí doložky doporučené k zapracování do Vašich smluv:

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

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

07k_RSoudInz.indd   7 31.05.16   16:41
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Na Dni emesel ve Vsetín  si mohli vyzkoušet své 
dovednosti všichni zájemci už od t ch nejmenších.

REGIONY
A SPOLE ENSTVA

Foto: HK R

Zlín: Den emesel v mate ské 
škole

Krajská hospodářská komora 

Zlínského kraje uspořádala v Mateřské 

školce Na Kopečku ve Vsetíně Den řemesel. 

V zahradě MŠ si více než 300 dětí, jejich rodičů 

i široká veřejnost vyzkoušeli práci zedníků, 

truhlářů, cukrářů, zahradníků, švadlenek, 

zdravotních sester, hasičů, elektrikářů, hvězdářů 

a dalších profesí. Jednotlivé profese představovali 

studenti SOŠ J. Sousedíka. (foto 1)

Ostrava: Seminá  o zm n  
majitele � rmy

Krajská hospodářská komora 

Moravskoslezského kraje a společnost 

Venture Investors Corporate Finance, s. r. o., zvou 

zájemce na seminář s názvem Změna fi remního 

kormidelníka aneb uvažujete o odchodu 

do důchodu? Seminář, který se uskuteční 

23. června v Ostravě-Mariánských Horách, je 

zaměřen na problematiku změny majitele fi rmy 

po rozhodnutí stávajících vlastníků fi rmu prodat, 

či předat dále. Účastník se seznámí s přípravou 

na celý proces změny vlastníka, zvýšení hodnoty 

fi rmy tak, aby její hodnota byla co nejvyšší před 

samotným prodejem nebo převodem.

Brno: RHK zve na setkání 
s vicepremiérem

RHK Brno zve na setkání s místopřed-

sedou vlády ČR pro vědu, výzkum 

a inovace Pavlem Bělobrádkem, které proběhne 

v Brně na Výstavišti 10. června. Tématy setkání 

budou například národní politika výzkumu, vývoje 

a inovací na léta 2016–2020, směřování fi nančních 

prostředků do aplikovaného výzkumu, posilování 

ekonomické a vědecké diplomacie jako prostředku 

práci pro posílení profesní podpory žen v technic-

kých oborech a uplatňování rovných příležitostí 

pro ženy a muže.

Domažlice: Burza práce 
nabídla volná místa 

Okresní hospodářská komora 

Domažlice ve spolupráci s Úřadem 

práce ČR kontaktní pracoviště Domažlice 

zorganizovala další Burzu práce, která se konala 

v MKS Domažlice. Akce se zúčastnilo celkem 

11 fi rem, které nabízely celkem 129 volných 

pracovních pozic z různých oborů. Nabídka práce 

byla velmi pestrá, nabízeny byly profese s technic-

kou specializací, řidiči nákladních aut. Firmy měly 

zájem o montážní dělníky, svářeče, zedníky, 

kuchaře, obchodní zástupce, seřizovače a obsluhu 

obráběcích strojů a další. Poradenství nezaměstna-

ným zajišťoval Úřad práce Domažlice. Na burzu 

zavítalo více než 320 zájemců o práci a 50 studentů 

středních škol a učilišť. (foto 2)

AGA: Valná hromada asociace 
zvolila nové vedení

V pořadí již dvanáctá řádná valná 

hromada členů Asociace technických 

bezpečnostních služeb Grémium Alarm, z. s., 

autorizovaného živnostenského společenstva 

HK ČR, schválila zprávu o činnosti a hospodaření 

za uplynulé volební období, zprávu kontrolní komise, 

strategii na období 2016–2022 a plán činnosti 

na volební období 2016–2019 a rozpočet. Dále 

účastníci schválili úpravu stanov AGA, vyplývající 

z nového Občanského zákoníku. Na valné hromadě 

AGA bylo zvoleno i nové prezidium a kontrolní 

komise. Po ukončení valné hromady se sešlo nově 

zvolené prezidium a zvolilo prezidenta na nové 

volební období 2016–2019. Prezidentem Asociace 

Grémium Alarm se stal Ing. Václav Nepraš.

pro růst zakázek pro podnikatelský sektor, zákon 

o podpoře výzkumu či hodnocení výzkumných 

institucí.

Brandýs nad Labem: 
Debata s ekonomem Tomášem 
Sedlá kem

Krajská hospodářská komora Střední 

Čechy ve spolupráci s městem Brandýs 

nad Labem – Stará Boleslav a regionální pobočkou 

ČSOB uspořádaly setkání občanů a podnikatelů 

s Tomášem Sedláčkem na téma Psychedelická 

ekonomie. Po přednášce následovala ještě beseda 

starosty města s podnikateli. Tomáš Sedláček 

v přednášce a následné živé diskuzi prezentoval své 

názory nejen na ekonomiku, ale i na současné 

světové dění. Podstatná část přednášky byla 

věnována růstovému kapitalismu a ukazateli HDP. 

Plze : Memorandum o profesní 
podpo e žen v technických 
oborech

Akademie hospodářské komory 

Plzeňského kraje zrealizovala úspěšný 

projekt Technika a ICT – Cherchez la femme!, 

který motivoval dívky základních škol a gymnázií 

ke studiu technických a ICT oborů. Do projektu se 

zapojilo 111 škol a fi rem, realizovalo se 169 akcí, 

kterých se zúčastnilo 3 500 žákyň a studentek 

z celého Plzeňského kraje. Projekt byl výjimečný 

svým rozsahem, propojil téměř všechny stupně 

vzdělávacího systému s trhem práce, věnoval se 

i vzdělávání pedagogů. Zástupci Akademie HK PK 

a partnerů projektu, Regionální hospodářské 

komory Plzeňského kraje, ZČU v Plzni a Techma-

nia Science Center, podepsali při závěrečné 

konferenci v Plzni také memorandum o spolu-

11
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Domažlická Burza práce nabídla p ímo na míst  
pracovní p íležitosti pro profese od kucha  p es 
techniky po idi e.

Ú astníci seminá e o cestovním ruchu si ve Znojm  
mohli vym nit své zkušenosti s hosty z Rakouska.

Pardubické setkání má již svou tradici. Na lo ském 
ro níku nechyb l ani prezident HK R Vladimír 
Dlouhý.

Foto: HK R Foto: HK RFoto: HK R

Pardubice: Jarní setkání 
podnikatel  

Krajská hospodářská komora 

Pardubického kraje pořádá 16. června 

v Kongresovém hotelu Jezerka Seč v pořadí již 

čtvrté Jarní setkání podnikatelů Pardubického 

kraje. Na toto setkání jsou kromě členů pozváni 

i významní představitelé samosprávy Pardubické-

ho kraje a poslanci a senátoři zvolení na území 

regionu. Součástí setkání je i XIV. ročník 

Tenisového turnaje podnikatelů a fi rem, který se 

v dopoledních hodinách uskuteční v krásném 

prostředí Sečské přehrady. Turnaj má své 

pravidelné účastníky, ke kterým se každý rok 

připojí i nové tváře. (foto 4)

eské Bud jovice: 
Komora po ádá Dobrodružství 
s technikou

Jihočeská hospodářská komora pořádá 

druhý ročník zážitkové akce Dobro-

družství s technikou. „Již 16. června budou mít děti 

všech věkových kategorií i jejich rodiče možnost 

přesvědčit se, že techniky se nemusí bát,“ informo-

vala Dana Feferlová, zástupkyně ředitele Jihočeské 

hospodářské komory. Loňského ročníku se 

zúčastnilo téměř dva tisíce návštěvníků a na zákla-

dě pozitivního ohlasu veřejnosti a vystavovatelů se 

organizátoři rozhodli uspořádat druhý ročník, 

který se uskuteční opět na Výstavišti v Českých 

Budějovicích v pavilonu T1. „Návštěvníci se mohou 

těšit na řadu exponátů, které bude možné si nejen 

prohlédnout, ale i vyzkoušet. Připravené budou 

zajímavé technické ukázky, pokusy, testy či kvízy. 

Nudit se nikdo opravdu nebude,“ doplnila Dana 

Feferlová.  

Odbor vn jší komunikace HK R 

Znojmo: Seminá  o cestovním 
ruchu a službách

Seminář OHK Znojmo s názvem 

Propagace cestovního ruchu a služeb 

na Znojemsku se uskutečnil ve Znojmě v rámci 

projektu JMK za účasti Martiny Tauberové, 

obchodní radové Velvyslanectví ČR ve Vídni, 

a Yvette Polasek, ředitelky zahraničního zastoupe-

ní CzechTourismu ve Vídni. Dalšími významnými 

hosty byli členové vedení města Retz včetně 

starosty Helmuta Kocha, zástupkyně ředitelky 

obchodní akademie v Retzu, vedení města 

Znojma, městyse Vranov nad Dyjí a města 

Miroslav. Akce se konala za podpory hejtmana 

Jihomoravského kraje Michala Haška. (foto 3)

Most: Konference o jaderné 
energetice

Odborná konference a diskuzní 

setkání ENERGETIKA MOST 2016 se 

koná 16. června v mosteckém hotelu Širák. Hlavní 

téma diskuze zaměřené na aktuální problematiku 

energetiky nese titul Jaderná energetika – čistý 

a bezpečný zdroj?

Cech podlahá : 
Mladí emeslníci sout žili 
v Uherském Brod  

Cech podlahářů uspořádal v Uher-

ském Brodě republikovou soutěž 

dovedností žáků středních škol Podlaha Cup. Akce 

byla součástí projektu Roku řemesel. Reprezentan-

ty pěti středních škol, kde se podlahařině vyučuje, 

přivítal Patrik Kunčar, starosta Uherského Brodu, 

a Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje. Záštitu 

mistrovství poskytli Jan Mládek, ministr průmyslu 

a obchodu ČR, Vladimír Dlouhý, prezident 

Hospodářské komory České republiky, Václav 

Matyáš, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnic-

tví v ČR, Asociace malých a středních podniků 

a živnostníků ČR, Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy a Petr Navrátil, radní Zlínského 

kraje pro oblast školství, mládeže a sportu.

AHR R: Nominace na Výro ní 
ceny AHR R 2016

Nominace na Výroční ceny Asociace 

hotelů a restaurací České republiky 

2016 odstartovaly. Nominace budou probíhat 

do 20. srpna 2016. Kandidovat mohou výhradně 

členové AHR ČR působící v asociaci minimálně 

dva roky dle jednotlivých kategorií, na základě 

doporučení kteréhokoliv člena, nečlena, či návrhu 

odborné sekce AHR ČR, nebo vlastní kandidatury. 

Výroční ceny v roce 2016 budou předány během 

slavnostní galavečeře 25. listopadu 2016 v Karlo-

vých Varech. Více informací na: www.cenyahr.cz.

USF: lenové Unie potvrdili 
strategické priority

Členové Unie společností fi nančního 

zprostředkování a poradenství (USF) 

se sešli na jubilejní desáté valné hromadě, aby 

zvolili členy nejužšího vedení a projednali aktuální 

strategické otázky. Představenstvo USF na svém 

navazujícím zasedání zvolilo předsedou předsta-

venstva Ing. Jiřího Šindeláře, Ph.D., za místopřed-

sedy byli zvoleni Ing. Pavel Manhalter a Ing. Mi-

chal Bauer. Valná hromada v dalších částech svého 

programu zvolila členy kontrolní komise 

a v diskuzi o strategických prioritách potvrdila, 

že mezi ty hlavní bude patřit zejména pokračující 

spor o regulaci v pojišťovnictví (tzv. lex provize), 

nová úprava úvěrů pro spotřebitele a také změny 

v oblasti kapitálového trhu, resp. investičních 

produktů. 

2 43
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podnikání sn m HK R

Složitá a nepřehledná legislativa a nadměrná 

administrativní zátěž na bedrech podnika-

telů se staly ústředním tématem letošního 

sněmu. „Řekněme si to otevřeně, podmínky pro 

podnikatele se nezlepšují, naopak se zhoršují,“ 

kritizoval současnou vládu prezident Hospodářské 

komory ČR Vladimír Dlouhý s tím, že nechce 

ale jen kritizovat, a proto na sněmu předstoupil 

s projektem Právního elektronického systému 

pro podnikatele označovaného zkratkou PES nebo 

s námětem na zavedení jedné paušální daně.

Předseda vlády Bohuslav Sobotka projektu PES, kte-

rý by měl trvale přispívat k odstraňování nadměrné 

byrokratické zátěže podnikatelů a jenž by mohl 

přispět k vytvoření předvídatelného a přátelského 

klimatu pro podnikání, dokonce během samotného 

sněmu vyjádřil svou podporu. Zároveň požádal 

ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, aby 

prověřil legislativní a technické možnosti imple-

mentace takového systému a inicioval zřízení 

pracovní skupiny, která by řešila návaznost na další 

informační systémy, které spravuje a provozuje stát. 

PES vyvolal příznivé ohlasy také u dalších politiků. 

„Podporujeme každý návrh, který podnikání 

usnadní. PES je přesně takový projekt,“ poznamenal 

například předseda ODS Petr Fiala.

Na sněmu zazněla i řada dalších pozitivních zpráv. 

Do Hospodářské komory ČR vstupuje čím dál 

více členů, jejich počet se už blíží k číslu 15 000 

právnických a fyzických osob, které jsou sdruženy 

v 60 regionálních, a dokonce už v 98 oborových 

asociacích. Kromě tradičních partnerů, jako je 

ČEZ nebo Česká spořitelna, začala Komora spolu-

pracovat také třeba se společností Google.  

MIROSLAV DIRO, Odbor vn jší komunikace

28. sn m Hospodá ské komory R:
Hlavním tématem p ekážky p i podnikání
Za ú asti p edsedy vlády R Bohuslava Sobotky, zástupc  opozi ních stran Petra Fialy z ODS a Miroslava 
Kalouska z TOP 09 nebo p edsedy MKOS Josefa St eduly se v olomouckém Clarion Congress Hotelu uskute nil 
v po adí již 28. sn m Hospodá ské komory R.

10_11k_snemHK.indd   10 31.05.16   16:47
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podnikání sn m HK R

1 – V p edve er sn mu HK R ud lovala Merkurovy 
medaile za významnou podporu v oblasti podnikání, 
úsilí o rozvoj eského hospodá ství i zahrani ního 
obchodu. Na snímku Vladimír Dlouhý a jeden 
z laureát  vedoucí Zastoupení EK v R Jan Michal.

2 – Ocen ní si odneslo 34 osobností a organizací. 
Je mezi nimi také exguvernér NB Miroslav Singer 
nebo Ilona Zelenková. 

3 – Letos HK R p edala celkem 8 zlatých, 
13 st íbrných a 13 bronzových medailí osobnostem 
a organizacím eské ekonomiky.

1 2

3

10_11k_snemHK.indd   11 31.05.16   16:47



podnikání ešení administrativní zát že

12  www.komora.cz

Jak dokládají nejrůznější průzkumy i výstupy 

z podnikatelských setkání čeští podnikatelé 

a živnostníci pokládají dlouhodobě za jednu 

z největších překážek pro své podnikání především 

neúměrnou administrativní zátěž a další byrokra-

tické bariéry. Množství nejrůznějších povinností 

daných zákony musejí podnikatelé plnit při zahájení 

své činnosti i později během vlastního podnikání, 

přitom byrokratická zátěž neustále roste a bohužel 

nic nenasvědčuje tomu, že by se měla snižovat. Z po-

slední doby lze třeba zmínit povinné kontrolní hláše-

ní DPH či chystanou elektronickou evidenci tržeb. 

„Podnikáme v zemědělství a současně v potra-

vinářství, a navíc provozujeme výrobu elektřiny 

z obnovitelných zdrojů. Nejrůznějších hlášení, 

výkazů a dokladů, které musíme každý měsíc hlídat 

a dokládat, jsou v těchto oborech doslova desítky. 

A to nemluvím o povinnostech, které musíme 

plnit jako každá jiná fi rma bez ohledu na předmět 

podnikání,“ říká Jaroslav Nývlt provozující farmu 

spojenou s výrobou mléčných výrobků. „Myslím, 

že svým zaměstnancům poskytujeme nadstandard-

ní podmínky, ale v administrativě tu skoro nikdo 

nevydrží. Chápu to. Je to ustavičný stres, co vše je 

třeba pohlídat, a nikdy to není bez chyby, ale my 

současně musíme spoléhat na to, že máme vůči státu 

vše splněno,“ popisuje Nývlt zkušenost, kterou má 

mnoho českých podnikatelů.

Vše p ehledn  a na jednom míst
Pomoci řešit záplavu byrokracie by výrazně mohl 

„PES pro podnikatele“ (Právní elektronický 

systém), který připravila Hospodářská komora ČR. 

Ten by jednak zpřístupnil všechny zákony a před-

pisy ukládající podnikatelům nějaké povinnosti 

na jednom místě a současně umožnil fi rmám 

a podnikajícím fyzickým osobám jejich přehled-

nou správu. 

Podnikatel by si po přihlášení do systému 

a vyplnění svého profi lu mohl nastavit přehled 

povinností vůči státu, například podle svého 

oboru činnosti, nebo přehledný kalendář dat, kdy 

mají být konkrétní povinnosti splněny. Systém 

by současně byl schopen na nutnost splnění 

takové povinnosti sám podnikatele předem a včas 

upozorňovat, aby se nepromeškaly zákonné lhůty 

a podobně. U každé povinnosti by byl uveden její 

popis, lhůta či termín, i  odkaz na znění konkrétní-

ho paragrafu předpisu, kterým je stanovena. Navíc 

by zde byla také informace o případné sankci, 

třeba pokutě, která za nesplnění povinnosti, nebo 

nedodržení lhůty hrozí.

PES by mohl být rovněž propojen s datovou 

schránkou fi rmy a u těch povinností, kde je to 

možné, by byl přímý odkaz na příslušný formulář, 

který by bylo možné přímo vyplnit a odeslat – 

například daňové přiznání apod. „Cílem je, aby 

podnikatelé našli vše na jednom místě a z jednoho 

místa mohli plnění povinností vůči státu spravovat, 

aniž by se museli obávat, že na něco zapomenou,“ 

říká prezident ICT Unie Zdeněk Zajíček, který je 

v rámci Hospodářské komory autorem připravo-

vaného systému. Podle něj by v rámci jedné fi rmy 

zapojené do systému PES pro podnikatele bylo 

možné události a plnění povinností nejen hlídat 

a spravovat, ale rovněž splnění například rovnou 

delegovat na jednotlivé zaměstnance, jimž bude 

umožněn vstup do fi remního profi lu. V tomto 

profi lu by také byla zaznamenána auditovatelná 

stopa veškerých kroků, bylo by tedy možné zpětně 

doložit, zda, kdy a kým konkrétně byla povinnost 

splněna, kdy byl ten který formulář na příslušný 

úřad odeslán. Přístup k profi lu by bylo také možné 

povolit například právní kanceláři nebo daňovému 

poradci poskytujícímu fi rmě své služby. Ze systé-

mu by bylo možné se přímo spojit s CzechPointem 

a využít všech jeho služeb.

Pomohou pracovníci 
na pobo kách HK R 
Podle představ Hospodářské komory by Komora 

na základě nově přijatého zákona systém spravova-

la a zajišťovala jeho provoz. První verze je po tech-

nické stránce již připravena. PES pro podnikatele 

by byl přístupný online na internetu přes unikátní 

heslo každého podnikatele či fi rmy. Hospodář-

ská komora chce také zapojit svou celostátní síť 

poboček, kde by jejich pracovníci podnikatelům 

a živnostníkům pomohli se k systému připojit, na-

stavit si vlastní profi l a současně by byli připraveni 

poskytnout potřebné poradenství a podporu. 

V systému by byl již v okamžiku jeho spuštění 

evidován každý podnikatel zapsaný v registru 

osob, tedy například každý držitel živnostenského 

oprávnění. Pro využití systému by se tedy stačilo 

přihlásit, zvolit si heslo, nastavit parametry profi lu 

Hospodá ská komora R p ichází s p evratným elektronickým systémem, který by podnikatele a živnostníky 
provedl džunglí zákon  a dalších p edpis  a pohlídal za n  pln ní administrativních a da ových povinností.

PES pro podnikatele – zbra  proti byrokracii
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a uhradit zákonnou úpravou stanovený poplatek. 

Právě z poplatků uživatelů by měl být provoz sys-

tému fi nancován. Hospodářská komora navrhuje, 

aby byl poplatek odstupňován podle velikosti fi r-

my od například 1 000 korun ročně u nejmenších, 

třeba malých živnostníků po 20 tisíc u největších 

podniků. Předpokládá se, že by poplatek přitom 

byl buď daňově uznatelným nákladem, nebo by 

jeho částka byla přímo odpočitatelná od daně. Pro 

uživatele by tedy nepředstavoval prakticky žádnou 

fi nanční zátěž, ale naopak by jim mohl přinést 

značné úspory v administrativě. 

Hospodářská komora a její odborníci jsou při-

praveni nabídnout PES pro podnikatele prakticky 

okamžitě po schválení příslušného zákona, na je-

hož základě by měl fungovat. Jeho plná funkčnost 

by potom závisela na součinnosti státních úřed-

níků, kteří by měli být garanty, že výklad zákonů 

a z nich plynoucích povinností odpovídá výkladu, 

který stát uplatňuje.   

MILOŠ CIHELKA

Co je hlavní motivací HK R pro 
zavedení takového systému?
Je zcela zřejmé, že administrativní 

zátěž, která se na podnikatele valí, je enormní. 

A nejen, že je jí hodně, ale často není ani zřejmé, 

jak se o ní vůbec dozvědět. Byrokratickou zátěží 

samozřejmě myslíme především povinnosti, 

které se na podnikatele vztahují, ať již to jsou 

to podmínky, které musí každý splnit, aby 

vstoupil do podnikání, nebo co všechno musí 

plnit při vlastním podnikání, aby obstál a neměl 

žádné problémy s kontrolním orgánem, který 

přijde, protože dotyčný porušuje podmínky pro 

podnikání. V tuto chvíli je právní řád vztahu-

jící se k podnikání rozsahem obrovský a není 

v lidských silách si vše pamatovat a být si jistý, 

že splňuji skutečně vše, co mám. A právě z toho 

PES pro podnikatele vychází. Snažíme se, aby 

daná povinnost byla splnitelná elektronicky 

a aby se co nejméně papírovalo.

Pro  by m la být správcem systému práv  
HK R?
Protože je zastřešující organizací českých podni-

katelů, je to subjekt zřízený zákonem, má svoji pů-

sobnost defi novanou zákonem a toto by byla další 

činnost, kterou by HK ČR vykonávala. Samozřej-

mě je možné, že alespoň z počátku mohou mít se 

systémem někteří podnikatelé, kteří nemají potřebné 

IT znalosti, určité potíže, a tady by mohly dobře 

posloužit pobočky Komory, kde mohou jejich za-

městnanci poskytnout poradenství, jak se systémem 

nakládat, jak se do něj přihlašovat, a případně i jejich 

prostřednictvím některé povinnosti přímo plnit.

Ke spušt ní systému bude t eba p ijmout 
p íslušný zákon. Jedná HK R o n m již 
s politiky?
Probíhají jednání a konzultace, předpokládáme, 

že získáme podporu ze strany vlády. Ale důležité 

Chceme, aby se co nejmén  papírovalo
Systém, který umožní podnikatel m ohlídat si veškeré povinnosti v i státu, by mohl být pln  funk ní do t í 
let, íká p ední odborník na e-government Zden k Zají ek, který pro HK R projekt PES pro podnikatele 
p ipravuje.

je, aby měl projekt podporu napříč politickým 

spektrem, aby byl systém dlouhodobě udrži-

telný a nestal se třeba předmětem volebního 

boje a podobně. Systém by měl totiž dlouho-

době také pomáhat podnikatelskou legislativu 

zpřehledňovat a ztransparentňovat. Cestou by 

mohla být třeba společná poslanecká iniciativa, 

pod kterou by se mohli podepsat zástupci všech 

parlamentních stran, podpořená vládou.

Pokud se vše poda í podle vašich p edstav, 
kdy by mohl PES za ít fungovat?
Technické řešení ve formě určité demoverze je již 

připraveno. Na čem to bude stát, a to je zřejmě 

největší limit, je interpretace právních předpisů. 

Někdo bude muset vzít jeden zákon po druhém 

a interpretovat jej do nové formy. To bude zna-

menat největší část práce. Představa je, že hned 

na úvod by se takto „přeložilo“ 20–30 základ-

ních zákonů, které platí pro všechny. V dalším 

horizontu, řekněme tři roky, maximálně však pět 

let, dojde k interpretaci všech právních předpisů 

pro každý konkrétní obor. Potom již bude stačit, 

aby při každé novele zákona současně s jeho 

zveřejněním ve sbírce zákonů došlo k publikaci 

povinností v tomto systému.  

MILOŠ CIHELKA

ZDEN K ZAJÍ EK

Odborník na e-government

PES za podnikatele pohlídá pln ní administrativních a regulatorních povinností v i státu. 
Ukázka demoverze Právního elektronického systému pro podnikatele. 
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Podnikatelům by tak nejenže odpadla nutnost 

podávat tři různé formuláře – daňové přizná-

ní a přehledy o příjmech a výdajích pro ČSSZ 

a zdravotní pojišťovny, ale zároveň by nemuseli 

komunikovat se třemi institucemi a posílat peníze 

na tři různé účty v různých lhůtách. Sjednotily by 

se termíny a podnikatel by posílal jen jednu platbu 

fi nančnímu úřadu. A teprve povinností fi nančního 

úřadu by bylo, aby vyinkasované prostředky podle 

zákonného klíče přeadresoval i zbylým dvěma 

institucím – tedy správě sociálního zabezpečení 

a zdravotní pojišťovně.

Podnikatelům se nápad líbí. „Jako drobný pod-

nikatel si na rozdíl od větší fi rmy nemůžu dovolit 

na veškerou agendu spojenou s daněmi a povinným 

pojistným najímat zvláštní sílu, proto hodně času 

této agendě věnuji sama, stejně jako drtivá většina 

živnostníků. Děláme to na úkor času, který bychom 

přitom mohli efektivněji využít k výkonu svého 

řemesla, kterému rozumíme více,“ říká kupříkladu 

Petra Kejklíčková, která začala před čtyřmi lety 

podnikat v oblasti reklamy jako drobný živnostník.

Nutno zároveň podotknout, že návrh HK ČR je 

reakcí na skutečnost, že vláda zmrazila dlouho při-

pravovaný projekt jednoho inkasního místa, který 

měl platební povinnosti fi rem a živnostníků vůči 

státu zjednodušit. Alternativní řešení navrhované  

HK ČR by ulevilo právě živnostníkům. Návrh 

by mohl získat podporu také u renomovaných 

mezinárodních institucí, jako je Mezinárodní mě-

nový fond, Světová banka či OECD, protože ideu 

integrovat výběr daní a pojistného dlouhodobě 

sledují a podporují.

 
Výdajové paušály by se zrušily,
kategorizace by z stala
Myšlenku na zavedení jedné paušální daně pro-

sazuje ředitel Odboru legislativy, práva a analýz  

HK ČR Ladislav Minčič. Podle něj by paušální daň 

mohla nahradit nejen dnešní systém umožňu-

jící podnikatelům uplatňovat výdaje procentem 

z dosažených příjmů, ale také existující, nepříliš 

využívanou možnost, aby fi nanční úřad poplatní-

kovi individuálně stanovil daň paušální částkou. 

Jednou z možných variant je , že by podnikatelé 

byli sice stejně kategorizováni, jak jsou dnes zvyklí 

pro účely tzv. výdajových procentních paušálů (na-

příklad kategorie živnostníků uplatňujících 80 % 

z dosažených příjmů z řemesla nebo 60 % z příjmů 

z neřemeslné činnosti atd.), nově by ale pro určení 

výše paušální daně pro každou tuto kategorii byla 

stanovena pásma podle předpokládaného hrubého 

příjmu podnikatele – a to v rozsahu do 1 milio-

nu Kč, od 1 do 2 milionů Kč a od 2 do 5 milio-

nů Kč. „Možností pro hranice je ale více. Například 

s ohledem na velký počet jen doplňkově podnikají-

cích zaměstnanců lze uvažovat o samostatných pás-

mech do 100 tisíc, od 100 do 500 tisíc a od 500 tisíc 

do milionu korun,“ doplňuje Ladislav Minčič.

 
Pravidla stanoví zákon
Hospodářská komora ČR tak přichází se zcela 

konkrétní představou, jak by měl tento daňový 

Dalším z nám t  Hospodá ské komory R, který by m l eským podnikatel m uleh it od zbyte né byrokracie, 
je návrh na zavedení jedné paušální dan . Ta by nahradila sou asnou da  z p íjmu a odvody na zdravotní 
a sociální pojišt ní.

Cestou ke zjednodušení administrativy 
je jedna paušální da
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Sada paušálů by podle Minčiče měla být nastavena tak, 

aby představovala pro podnikatele zajímavou konečnou 

daň. Pokud by se poplatník rozhodl pro jednoduchý 

všeobecný paušál, již by tedy neuplatňoval různé 

individuální daňové úlevy. Pravidla pro změnu režimu 

„z paušálu do standardu“ a naopak by byla stanovena 

s přihlédnutím k praktickým zkušenostem fi nanční 

správy z aplikace přechodů spojených s využíváním do-

savadních možností stanovit výdaje procentem z příjmů 

nebo individuálně stanovit daň paušální částkou.

Cílem je zjednodušení
Podle Minčiče by se zavedením paušální daně pod-

nikatelům snížila administrativa, a navíc navržený 

systém nebude mít negativní dopad na veřejné fi nance. 

Je to výhodné pro podnikatele i stát. „Novinka by 

přinesla zjednodušení odvodových povinností a snížení 

jimi vyvolané administrativní zátěže, která pochopitelně 

podnikatele také něco stojí,“ potvrzuje ředitel Odboru 

legislativy, práva a analýz HK ČR.  

MILOŠ CIHELKA 

systém fungovat. A zní to velmi jednoduše. Podni-

katelé by platili státu dopředu jedinou částku ročně, 

tedy paušální daň. A to podle toho, do které kategorie 

a příjmového pásma spadají. 

A jaká by byla výše paušální daně? Konkrétní jednotnou 

částku pro každou kategorii by stát odvodil ze statistik 

daňových přiznání evidovaných fi nanční správou. 

Pochopitelně by přinejmenším měla splňovat také poža-

davky kladené na existující minimální výši pojistného, 

které dnes podnikatelé platí. 

Nicméně zákonem by ale měla být stanovena také 

jednoduchá pravidla pro nestandardní případy, jako 

je třeba souběh kategorií nebo situace, kdy v průbě-

hu roku poplatníkovy příjmy výrazně převýší horní 

hranici pásma. Většinou by se situace řešily jednodu-

še – nasazením vyššího paušálu ze zákonné sady. Jen 

v případě výrazného převýšení hranice nejvyššího 

pásma by poplatník po skončení zdaňovacího období 

podával daňové přiznání a na úhradu standardně 

stanovené daňové povinnosti by si pak započetl dříve 

zaplacený paušál. 

RNDr. LADISLAV 
MIN I , CSc., MBA
Od roku 2014 editel odboru 
legislativy, práva a analýz 
Hospodá ské komory R 
a poradce jejího prezidenta 
Vladimíra Dlouhého. 
Vysokoškolské vzd lání 
získal v oboru matematiky 
a � nan ních v d. V tší ást 
svého profesního života strávil 
ve službách Ministerstva 
� nancí, které zastupoval nap . 
v mezinárodních rozvojových 
bankách. Naposledy p sobil 
v pozici prvního nám stka 
ministra � nancí odpov dného 
za dan . 

LADISLAV MIN I :
„ZJEDNODUŠENÍ ADMINISTRATIVY VEDENÍ ŽIVNOSTI

BY M LO BÝT TÉMATEM PRO KAŽDOU POLITICKOU STRANU,
 A PROTO V ÍME, ŽE BY NÁPAD MOHL USP T.“

SCHÉMA NÁVRHU HK R NA ZAVEDENÍ JEDNÉ PAUŠÁLNÍ DAN

Podnikatel odvede
� nan nímu ú adu

jednu paušální da

Da ové p iznání
(prohlášení)
podnikatele

Údaje odpovídající 
p ehledu p íjm  a výdaj  

a platba zdravotní 
pojiš ovn  podnikatele

Údaje odpovídající 
p ehledu p íjm  a výdaj  

a platba SSZ
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Vážení tená i, v naší pravidelné rubrice vás informujeme o nových právních p edpisech d ležitých pro podnikání. Vážení tená i, v naší pravidelné rubrice vás informujeme o nových právních p edpisech d ležitých pro podnikání. 
Upozorníme vás na zajímavá soudní rozhodnutí. Stru n  shrneme n které legislativní materiály, které HK R Upozorníme vás na zajímavá soudní rozhodnutí. Stru n  shrneme n které legislativní materiály, které HK R 
p ipomínkovala v rámci mezirezortního p ipomínkového ízení.p ipomínkovala v rámci mezirezortního p ipomínkového ízení.

Právní a legislativní servis

M LI BYSTE V D T

Kontrolní hlášení fyzických osob

Již v předchozích číslech jsme se věnovali 

vyhodnocení výsledků prvních podaných 

kontrolních hlášení. Na konci měsíce dubna 

podávali svá první kontrolní hlášení i fyzické 

osoby, tj. čtvrtletní plátci DPH. Orgány fi nanční 

správy opět zveřejnily statistiky a konstatovaly, že 

podání kontrolního hlášení zvládli bez problémů 

i malí podnikatelé. Celkem bylo podáno přibližně 

180 tisíc kontrolních hlášení, z nichž pouze 

nepatrná část (cca 0,4 % případů) vykazovala 

chybný formát nebo chybnou strukturu. Generální 

fi nanční ředitelství zveřejnilo i nárůst inkasa DPH 

za první čtvrtletí, který činí více než 5 % (celkem 

přibližně 3,8 miliardy korun). 

Zákon o trestní odpov dnosti
právnických osob zp t ve Sn movn
V minulém čísle časopisu Komora.cz jsme 

rovněž informovali o významné novele zákona 

o trestní odpovědnosti právnických osob, která 

byla schválena Poslaneckou sněmovnou 

a zamířila do Senátu. Součástí novely byl 

i kontroverzní návrh rozšiřující možnost zproště-

ní trestní odpovědnosti. Dne 23. března 2016 

projednával novelu Senát, který uvedenou novelu 

vrátil zpět s pozměňovacími návrhy. Zákonem se 

tak ještě jednou bude zabývat Poslanecká 

sněmovna, která se musí návrhem do 30 dnů 

opětovně zabývat a buď jej schválit ve znění 

postoupeném Senátem (tj. bez kontroverzního 

ustanovení o vyvinění právnické osoby), nebo 

Senát přehlasovat.

Zákon o d chodovém pojišt ní
V květnu Poslanecká sněmovna schválila rovnou 

dvě novely zákona o důchodovém pojištění. První 

novelou dochází k zakotvení možnosti zvýšit 

důchody nařízením vlády, a to nad rámec zákona. 

Novela obsahuje další podmínky pro zvýšení 

důchodů, a sice že v daném kalendářním roce 

AKTUÁLNÍ INFORMACE K P IPOMÍNKOVÁNÍ 
LEGISLATIVY NALEZNETE NA

WWW.KOMORA.CZ

podnikání komora informuje
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nedojde ke zvýšení důchodů v mimořádn ém 

termínu a celkové zvýšení základní i procentní 

výměry nesmí překročit 2,7 % důchodu. Druhá 

novela se vztahuje k důchodu pro horníky 

a umožňuje horníkům dřívější odchod do důcho-

du, konkrétně pak o 7 let. Podmínkou je splnění 

3 081 odpracovaných směn v hlubinném 

hornictví, případně 1 981 směn v uranových 

dolech. Obě novely nyní poputují do Senátu. 

V případě schválení nabyde první novela 

účinnosti 1. srpna 2016, tj. její použitelnost 

nastane k 1. 1. 2017, druhá novela pak nabyde 

účinnosti od 1. října 2016.

Varovné obrázky 
na tabákových výrobcích
Na konci dubna byla Senátem schválena novela 

zákona o potravinách a tabákových výrobcích, 

která reaguje na evropskou legislativu. Po nabytí 

účinnosti, která nastane devadesátým dnem 

po vyhlášení zákona, by se měly na všech obalech 

tabákových výrobků objevit varovné obrázky 

upozorňující na následky kouření. Přijatá opatření 

se týkají rovněž elektronických cigaret. Vedle 

varovných obrázků zákon zakazuje prodej cigaret 

s příchutí (výjimkou jsou mentolové cigarety, které 

mají výjimku do roku 2020, dále doutníky či tabák 

do vodních dýmek). 

Prezident podepsal nový zákon 
o zadávání ve ejných zakázek
Prezident Miloš Zeman podepsal hojně 

diskutovaný zákon o zadávání veřejných zakázek 

a změnu zákonů, které s jeho přijetím souvisí. 

Zákon o zadávání veřejných zakázek byl již 

publikován ve Sbírce zákonů a účinnosti nabude 

k 1. říjnu 2016.  

podnikání komora informuje

P IPOMÍNKOVALI JSME

kách zdůrazňovala nutnost legislativní zdrženli-

vosti. Neustálý příval nových pravidel zatěžuje 

podnikatele, jejichž zájmy HK ČR hájí. Dále 

HK ČR uvedla, že ze samotného materiálu 

jednoznačně nevyplývá nutnost zavedení nové 

právní regulace, a to ani v důsledku mezinárod-

ních závazků ČR. Mezinárodní úprava problemati-

ky boje proti korupci existuje především v rovině 

tzv. soft  law, tedy nezávazných doporučení. 

HK ČR proto doporučuje hledat řešení v důsledné 

a efektivní aplikaci již existujících pravidel. 

U tohoto materiálu bylo ukončeno připomínko-

vé řízení. 

V cný zám r zákona 
o sociálním podnikání
Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti 

a legislativu předložil do mezirezortního 

připomínkového řízení i věcný záměr zákona 

o sociálním podnikání. Záměr reaguje na potřebu 

vytvoření jednotného právního prostředí pro 

sociální podnikání, neboť v tomto ohledu existuje 

v současné době značná nejednotnost. Věcný 

záměr si klade za cíl stanovit pravidla pro přiznání 

statusu sociálního podniku a výhod poskytova-

ných těmto podnikům. V připomínkách HK ČR 

navrhuje, aby předkladatel uvedl, jakým způsobem 

bude stát tuto formu podnikání podporovat. 

Pokud tato otázka nebude vyjasněna, neexistuje 

žádný jednoznačný motiv, aby tato forma 

podnikání byla realizována. U tohoto materiálu 

bylo ukončeno připomínkové řízení. 

Novela zákona o d chodovém pojišt ní

V současné době probíhá připomínkové řízení 

u novely zákona o důchodovém pojištění, kterou 

do mezirezortního připomínkového řízení 

předložilo ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Účelem předloženého návrhu zákona je ukončit 

neomezené zvyšování důchodového věku 

a důchodový věk stanovit v maximální pevné 

věkové hranici; tato maximální pevná věková 

hranice důchodového věku se předkládá ve dvou 

variantách, a to 65 let a 67 let.

Novela zákona o silni ní doprav
Další materiálem, který byl předložen do mezire-

zortního připomínkového řízení, je novela zákona 

o silniční dopravě z pera ministerstva dopravy. 

Důvodů pro předložení tohoto návrhu je hned 

několik: v oblasti licenčního řízení se navrhuje 

úpravu rozdělit na vnitrostátní linkovou osobní 

dopravu a mezinárodní linkovou osobní dopravu, 

navrhuje se zúžit okruh subjektů, od kterých je 

v rámci licenčního řízení vyžadováno stanovisko, 

dále se navrhuje zjednodušení licenčního řízení 

u dopravy provozované v celém rozsahu na základě 

smlouvy o veřejných službách v přepravě 

cestujících, zároveň budou nastavena kritéria pro 

posuzování souběhu komerční dopravy s dotova-

nou dopravou a v neposlední řadě se navrhují 

změny v posuzování spolehlivosti řidiče taxislužby. 

U tohoto materiálu probíhalo do konce května 

připomínkové řízení.   

Novela zákona o ochran  ovzduší
Ministerstvo životního prostředí předložilo 

do mezirezortního připomínkového řízení 

novelu zákona o ochraně ovzduší. Důvodem této 

novely je implementace evropských směrnic, 

která musí být provedena nejpozději do 21. dub-

na 2017. HK ČR ve svých připomínkách 

upozorňuje, že novela zvyšuje pokuty za nesníže-

ní emisí skleníkových plynů, aniž by byly v rámci 

Důvodové zprávy objektivně vyčísleny konkrétní 

náklady na snížení emisí, kterými je zvýšení 

pokuty odůvodňováno. U tohoto materiálu bylo 

ukončeno připomínkové řízení.

Návrh alternativ legislativního ešení 
ochrany oznamovatel
Vláda se ve svém programovém prohlášení 

zavázala k přijetí legislativního řešení ochrany 

oznamovatelů korupce, tzv. whistleblowerů. 

Materiál předložil do mezirezortního připomínko-

vého řízení ministr pro lidská práva, rovné 

příležitosti a legislativu, který byl pověřen 

přípravou tohoto nelegislativního materiálu. Cílem 

návrhu je zajistit zaměstnancům účinnou ochranu 

v situacích, kdy se v souvislosti s výkonem svého 

zaměstnání dozví o protiprávním (především 

korupčním) jednání svého zaměstnavatele, kolegů 

či jiných subjektů v souvislosti s výkonem činnosti 

zaměstnavatele a kdy na tuto skutečnost ve veřej-

ném zájmu upozorní. HK ČR ve svých připomín-

ZE SOUDNÍ SÍN
Náhrada újmy za úraz
Na konci dubna Ústavní soud rozhodoval 

o náhradě újmy za úraz způsobený pádem na 

zledovatělém chodníku. Ústavní soud ve 

svém nálezu konstatoval, že v případech, kdy 

se chodec domáhá náhrady nemajetkové 

újmy, musí soudy zkoumat, zda (případně 

nakolik) se chodec choval tak, aby k úrazu 

nedošlo. Rovněž však soudy musí zhodnotit, 

zda vlastník komunikace nezanedbal svoji 

povinnost. Na základě uvedeného pak soud 

musí zvážit, nakolik přispěl ke svému úrazu 

sám chodec, případně nakolik k vzniku úrazu 

přispěl vlastník komunikace.  

(stav k 5. 5. 2016)
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Spolupráce s ínou 
je pokra ováním 

pozitivního p íb hu
Z CzechInvestu se prvního ervna odšt pila Agentura pro podnikání a inovace (API). 

Co bude mít nová instituce na starosti a jak se zm na projeví sm rem k jejím klient m? 
Chystá CzechInvest pomoc regionu severní Moravy v souvislosti s krizí ve spole nosti OKD? 
A jak d ležitou roli hrají ínské investice? Nejen o tom jsme mluvili s generálním editelem 

vládní agentury na podporu podnikání CzechInvest Karlem Ku erou. 

podnikání rozhovor
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Prvního ervna se CzechInvest, tak jak ho 
známe, rozd lil na dv  agentury. Co to 
znamená pro jeho klienty? P inese jim to 

n co nového?
Úplně nového asi nic, spíše jsme dali konkrétní po-

dobu tomu, jak agentura pracovala dosud. Vznik API 

byl podmínkou, abychom mohli nadále čerpat dotace 

z Operačního programu Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost. Bez legislativní úpravy by totiž 

Evropská komise mohla blokovat čerpání 4,33 miliardy 

eur, které byly do tohoto programu alokovány z Evrop-

ského fondu pro regionální rozvoj. 

Jak jsou nov  rozd leny kompetence mezi agenturami?
CzechInvest bude i nadále primárně lákat investo-

ry a bude klíčovou institucí, na kterou se investoři 

obracejí, když potřebují něco vyjednat se státní správou 

obecně. Budeme samozřejmě nadále agenturou, která 

získává zahraniční investice, pomáhá našim fi rmám 

se začleněním do zahraničních subdodavatelských 

řetězců a rozvíjí podnikatelské a start-upové prostředí. 

Nová agentura API bude mít na starosti především 

agendu spojenou s čerpáním peněz ze strukturálních 

fondů Evropské unie. Flexibilní struktura nové agentu-

ry přiblíží problematiku strukturálních fondů většímu 

počtu žadatelů a věřím, že v budoucnu můžeme očeká-

vat vyšší počet žádostí a také zjednodušení agendy 

pro žadatele.

Bude vznik API znamenat navýšení po tu 
ú edník ?
To nebude. Do API přešlo 130 původních zaměstnanců 

CzechInvestu, kteří měli tuto agendu na starosti. Navíc 

fi nancování a provoz nové agentury budou hrazeny 

převážně z evropských prostředků, takže nedojde ani 

k významnému navýšení výdajů ze státního rozpočtu.

Když se podíváme na výsledky, tak za rok 2015 
dojednal CzechInvest investice za 45 miliard 
korun. Je to oproti roku 2014 více nebo mén ?
Co se týče fi nancí, bylo to méně. Ale tady je potřeba 

říci, že ta čísla se mění v závislosti na tom, jaké projek-

ty získáte. My poměřujeme naši práci ze tří hledisek – 

podle počtu projektů, velikosti investic a počtu lidí. 

Z hlediska hodnocení výkonu je pro nás nejdůležitější 

počet pracovních míst a zde jsme meziročně na podob-

ných číslech jako v rekordním roce 2014, kdy byla ještě 

vyšší podpora.

Byly v lo ském roce realizovány n jaké projekty 
bez investi ní pobídky?
Ano, těch bylo zhruba třicet procent, tedy více než 

dvojnásobek oproti roku 2014. 

ím si to vysv tlujete? Mohlo by to n jak souviset 
se zm nou metodiky p id lování investic, která 
prob hla na podzim roku 2014?
To si nemyslím. Spíše než to, je Česká republika pro 

investory tak atraktivní lokalitou, že pobídky pro ně 

nebyly rozhodujícím kritériem. Mnohem důležitější 

byl pro ně časový aspekt projektu než čerpání tohoto 

benefi tu.

 

Máte n jaký odhad toho, jak bude z hlediska 
investic vypadat letošní rok?
Naší snahou je, aby čísla odpovídala zhruba deseti 

tisícům nových pracovních míst. Na tento cíl máme 

i nastavené procesy. Co se týká nějakých trendů, tak 

investoři nyní berou ohled zejména na zhoršenou 

bezpečnostní situaci a kromě standardních fi nančně 

ekonomických aspektů vyhodnocují nyní podstatně 

více i bezpečnostní hledisko.

 

Jak je na tom z tohoto pohledu eská republika?
Velice dobře. V tomto máme konkurenční výhodu.

CzechInvest elí as od asu kritice, že z eské 
republiky vytvo il zemi montoven. Co si o tomto 
tvrzení myslíte?
To je další věc, kterou jsem chtěl zmínit. Za loňský 

rok bylo realizováno třicet procent tzv. hightech 

projektů, tedy projektů s nějakou přidanou hodnotou, 

jako je výzkum nebo vývoj, což je dvakrát tolik než 

v předchozím roce. A v tomto trendu chceme i nadále 

pokračovat.

 

Když odhlédneme jinam, plánuje CzechInvest 
n jakou pomoc regionu severní Morava 
v souvislosti s vyhrocenou situací v OKD?
My Moravskoslezskému kraji pomáháme samozřejmě 

už nyní. Z celkového pohledu máme dnes dva kraje, 

které jsou strukturálně postiženy nezaměstnaností, a to 

je Ústecký a Moravskoslezský. Proto se všechny nabídky 

snažíme prioritně alokovat do těchto dvou krajů. Za prvé 

tam máme lepší nástroje podpory, za druhé je to pro nás 

prioritnější. Obecně považujeme za větší úspěch, když 

se projekt umístí do jednoho z těchto dvou krajů, ale je 

pravda, že OKD posunulo celou situaci k větší naléha-

vosti. K této problematice jsme zpracovali pro vládu 

analýzu o tom, jaká je absorpční kapacita při případných 

významnějších pohybech v rámci OKD. Obsahuje 

například informace typu: kolik fi rem v regionu plánuje 

expanzi, v jakém časovém horizontu atd. 

Zmínil jste lepší nástroje podpory, m žete být 
konkrétn jší?
Protože se jedná o místa, kde je ve většině případů vyšší 

nezaměstnanost, máme zde lepší možnosti pro posky-

tování fi nančních pobídek. Dokážeme zde snadněji 

poskytnout cash pobídky na pracovní místa.

Znamená to, že jsou na to n kde vy len ny zvláštní 
� nan ní prost edky?
To ani tak ne, spíše se jedná o nároky, které jsou dané 

přímo ze zákona a rozpočtují se rovnou. To znamená, 

že pokud přijde investor a splní podmínky vyplýva-

jící ze zákona, tak my s ním řešíme jenom technické 

a administrativní věci.

AGENTURA PRO PODPORU 
PODNIKÁNÍ A INVESTIC

CzechInvest je státní 
p ísp vková organizace 
pod ízená Ministerstvu pr myslu 
a obchodu R, která posiluje 
konkurenceschopnost eské 
ekonomiky prost ednictvím 
podpory malých a st edních 
podnikatel , podnikatelské 
infrastruktury, inovací 
a získáváním zahrani ních 
investic z oblasti výroby, 
strategických služeb 
a technologických center.

CzechInvest také propaguje 
eskou republiku v zahrani í 

jako lokalitu vhodnou pro 
umis ování mobilních investic, 
je výhradní organizací, která 
smí nad ízeným orgán m 
p edkládat žádosti o investi ní 
pobídky, a podporuje eské 
� rmy, které mají zájem zapojit 
se do dodavatelských et zc  
nadnárodních spole ností. 
Prost ednictvím svých služeb 
a rozvojových program  tak 
CzechInvest p ispívá k rozvoji 
domácích � rem, eských 
a zahrani ních investor  
i celkového podnikatelského 
prost edí. 
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ešíte v Moravskoslezském kraji už nyní n jaké 
konkrétní nabídky?
Samozřejmě řešíme. Těch projektů, kde najdou uplat-

nění stávající zaměstnanci OKD, je celá řada. Ovšem 

při jejich vyhodnocování je potřeba zohlednit více 

faktorů. Mimo jiné to, že projekty nabíhají nějaký čas, 

že OKD platí významně lépe, než je stávající průměr 

v regionu, případnou rekvalifi kaci, zdravotní stav hor-

níků atd. I proto je do řešení situace v OKD zapojeno 

více rezortů, nejen Ministerstvo průmyslu a obchodu.

 

Kdybychom se podívali na téma 4. pr myslové 
revoluce, n kte í analytici se domnívají, že zavád ní 
um lé inteligence a inovativních technologií by 
mohlo asem vést k propoušt ní. Je to jenom 
strašení, nebo má tato teorie reálný základ?
Teď jsem zase četl zprávu od stejných analytiků, že nejvíce 

ohroženým druhem jsou úředníci (smích). Ale vážně, 

když se na čtvrtou průmyslovou revoluci podíváte do de-

tailů, nějaký vliv z dlouhodobého časového horizontu 

určitě bude mít. Podstatné je, že pomůže vyřešit neefek-

tivity. To znamená, že pomůže zlepšit logistiku, aby lépe 

navazovala, skladové hospodářství, nastavení plánování 

a řízení výroby a procesů ve fi rmě vůbec. Čtvrtá průmys-

lová revoluce bude na začátku řešit především komunikaci 

ve fi rmě. Půjde hlavně o zjednodušení práce pro lidi.

 

Kdybych se vás zeptala na ínu a rýsující se 
spolupráci, bude ína investorem roku 2016?
My neustále deklarujeme, že chceme potřetí zopakovat 

pozitivní příběh. Poprvé se nám to povedlo s Japonskem, 

podruhé s Jižní Koreou, nyní ho řešíme s Čínou. Je to 

především o včasném zachycení potenciálních investic. 

Nemusíme chodit daleko, když se podíváme na sousední 

Německo, tam byla největší investice v roce 2014 právě 

z Číny. Takže čínský kapitál bude určitě hrát stále důleži-

tější roli, ale asi to nebude hned. Je to běh na delší trať. 

Z jakých odv tví p edpokládáte první ínské 
investice?
Určitě očekáváme kapitál z těch odvětví, ve kterých je 

Čína nejsilnější, a to je elektrotechnika. Dalším zajíma-

vým segmentem, kde se Čína začíná prosazovat, jsou 

dodávky komponentů do aut.

Nemáte strach, že by dodávky automobilových 
komponent mohly ohrozit eské výrobce?
O dodavatelích si ve většině případů rozhodují nadná-

rodní koncerny, takže si nemyslím, že by nás to nějak 

významně ohrožovalo.

Vzhledem k aktuální politické situaci, jaký je zájem 
ruských investor  podnikat u nás?
Zájem tady je, ale s ruskými investicemi je to trochu 

komplikovanější právě kvůli existujícím sankcím 

a omezeným kapitálovým převodům. Pro tuto skupinu 

podnikatelů jsme stabilní partner, který je součástí jak 

Evropské unie, tak NATO.  

DAGMAR KLIMOVI OVÁ

Mgr. Ing. KAREL KU ERA

Vystudoval právo na Právnické 
fakult  Univerzity Karlovy 
a Fakultu mezinárodních 
vztah  Vysoké školy 
ekonomické v Praze. 
Pracoval v nadnárodních 
spole nostech, mimo jiné 
Deutsche Post, Accenture 
a M.C.TRITON. Po roce 
2013 p sobil jako konzultant 
a projektový manažer. Zabýval 
se strategickými projekty 
v oblastech � nancí, procesního 
ízení a rozvoje podnikání. 

P sobil také jako poradce 
vrcholového managementu 
r zných spole ností, mimo jiné 
z ad investor  podnikajících 
v eské republice. Generálním 
editelem Agentury pro podporu 

podnikání a investic CzechInvest 
byl jmenován 13. íjna 2014. 
Hovo í plynn  anglicky 
a n mecky. Mezi jeho zájmy 
pat í cestování a sport (aikido, 
placht ní, b hání). Je ženatý 
a má dv  d ti.

KROM  
STANDARDNÍCH 

FINAN N  
EKONOMICKÝCH 

ASPEKT  
INVESTO I NYNÍ

 P I VÝB RU LOKALITY 
NOV  ZOHLED UJÍ
I BEZPE NOSTNÍ 

RIZIKO.

Foto: Petr Machota
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Hádanka na úvod: Víme, že jsou potřebné 

k tomu, aby naše podniky mohly i nadále 

obstát v tvrdé tržní konkurenci. Máme na ně 

dostatek peněz i technologií. Přesto jich je v Česku 

málo. O co se jedná?

Odpověď zní: Inovace. „Inovace jsou jediným 

prostředkem, aby výsledky práce českých fi rem 

byly konkurenceschopné i v zahraničí,“ potvr-

zuje Jaroslav Klíma, generální ředitel výrobce 

mikroskopů Tescan Orsay. Bankéř Pavel Kysilka, 

který až do konce roku stál v čele České spořitelny 

a v současnosti vystupuje jako vizionář digitální 

revoluce, ale varuje, že označení inovace a konku-

renceschopnost se stávají klišé – zejména v hovo-

rech domácích politiků.

Inovační prostředí v Česku totiž podle ukazatelů 

zaostává. Podle studie Investiční barometr Erste 

Corporate Banking, která srovnává investiční 

potenciál zemí Evropské unie, se Česko řadí až 

na 16. místo mezi 28 členskými zeměmi. „Přestože 

výdaje na výzkum a vývoj jsou v Česku v rámci 

Evropské unie nadprůměrné (59 % průměru EU), 

v oblasti patentování jsme vysoce podprůměrní 

(34 % průměru EU),“ zdůrazňuje Jan Jedlička 

z České spořitelny.

Inovace jsou v tuzemsku často spojovány s do-

tacemi z veřejných zdrojů. Podle byznysmenů 

je ale toto propojení zrádné. „Jakékoliv podpory 

z veřejných zdrojů často skýtají možnost zneužívání. 

Navíc se pak inovační iniciativy rozvíjejí ne podle 

potřeby a poptávky, ale podle dostupnosti dotací, 

což je špatně,“ varoval Jaroslav Klíma. „Často 

slýchám, že se u nás inovuje málo. Obávám se ale, 

že se mnohdy jedná o vytváření prostoru pro další 

podporu z veřejných peněz.“ Hlavním motivem pro 

inovace by přitom měla být poptávka zákazníků, 

tvrdí ekonomický ředitel výrobce kamionů Tatra 

Radek Strouhal. „Jinak jde o bezúčelné plýtvání 

cennými zdroji,“ zdůrazňuje Strouhal.

Zástupci úspěšných inovačních fi rem, kteří se sešli 

na konferenci Inovace, pořádané 14. dubna xPort 

Business Accelerator VŠE ve spolupráci s Erste 

Corporate Banking, se shodují, že důležitou roli 

při tvorbě inovací má spolupráce fi rem se studenty. 

„Naše revoluční biotechnologie Hydal, při které 

využíváme jako zdroj k výrobě bioplastů výhradně 

odpadové fritovací oleje, vznikla na základě setkání 

s profesorkou Márovou na VUT v Brně,“ uvedl 

Ladislav Mareš, předseda představenstva Nafi gate 

Corporation, která získala světový věhlas díky 

biotechnologiím a výrobě nanovláken.

Akademickou sféru s reálným byznysem propoju-

je i centrum xPort VŠE Business Accelerator, kte-

ré založila loni pražská Vysoká škola ekonomická 

ve spolupráci s Českou spořitelnou. Akcelerátor 

pomáhá začínajícím studentským fi rmám napří-

klad přetavit nápad na podnikání do byznysové-

ho plánu, nebo fi rmu v začátcích rozjet a získat 

pro ni investory. Studenti také řeší konkrétní 

projekty pro fi rmy. Začínající inovativní podnika-

tele podporuje Česká spořitelna i prostřednictvím 

fi nancování z programu INOSTART, na kterém 

spolupracujeme s Ministerstvem průmyslu a ob-

chodu a s Českomoravskou záruční a rozvojovou 

bankou (ČMZRB).

Právě podpora inovací je jedním ze strategických 

úkolů, které si největší tuzemská banka Česká 

spořitelna vytyčila v rámci podpory domácích 

fi rem, potvrzuje Pavel Kráčmar, člen představen-

stva České spořitelny zodpovědný za korporátní 

bankovnictví a fi nanční trhy. „Naší ambicí je být 

prostředníkem mezi fi remní a veřejnou sférou při 

vývoji ambiciózních inovačních projektů. Nad 

rámec toho poskytujeme prostřednictvím speciali-

zovaných programů fi nancování i aktivní podporu 

fi rmám, start-upům, univerzitám i komunální sféře 

v jejich inovačních činnostech,“ říká Kráčmar.  

FRANTIŠEK BOUC

Výdaje na výzkum a vývoj jsou v esku nadpr m rné, p esto v rámci EU v inovacích zaostáváme.

Stávají se inovace v esku klišé?

BLIŽŠÍ INFORMACE NA

WWW.CSAS.CZ
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Téma m síce

Bankovnictví
Na konci kv tna jmenoval prezident Miloš Zeman novým guvernérem eské národní banky Ji ího Rusnoka. Ten se svého 

ú adu ujme letos v ervenci. Jakou politiku bude prosazovat nový šéf centrální banky a jaký bude jeho postoj k m novým 

intervencím? 

Tuzemské komer ní banky zažívají nelehké období. S genera ní obm nou jejich klient  se m ní i požadavky a o ekávání. 

Blíží se doba, kdy budeme s bankami komunikovat na otisk prstu? Zažívají banky mezigenera ní st et?

Jakkoliv by se mohlo zdát, že není bezpe n jších aplikací než ty, které nám umož ují elektronické bankovnictví, bohužel i tyto 

se mohou stát cílem promyšleného kyberútoku. Co d lat a ned lat b hem p ipojení k internetové bance, emu se vyhnout 

a na co si dávat pozor, na to jsme se zeptali odborník  na IT bezpe nost. 
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S jakým pocitem opouštíte post guvernéra 
NB?

V bance jsem strávil více než 11 let, a to není 

úplně krátká doba, ale nepatřím k těm, kteří by často 

hleděli do minulosti. Změna je život, a tato navíc není 

ničím nečekaným, ale musím s radostí říct, že jsem 

v bance potkal vysoce kvalifi kované lidi a odborníky, 

s nimiž se mi skvěle spolupracovalo.

Jsem například rád, že se nám podařilo dobře se připra-

vit na otřesy fi nančního systému a velkou recesi, kterou 

světové hospodářství zažilo. Zvláště její počátek byl určitě 

nejtěžším obdobím pro centrální banky od konce druhé 

světové války. My jsme na ni byli dobře připraveni mj. 

díky tomu, že jsme integrovali do centrální banky dohled 

nad pojišťovnami, kampeličkami a Komisi pro cenné 

papíry a vytvořili jsme jeden dohled nad fi nančním 

trhem. Do krize jsme vstoupili s připravenými útvary, 

které dokázaly mezi sebou komunikovat. Během pádu 

Lehman Brothers bylo docela klíčové, že informace 

proudily. Jen málo lidí si uvědomuje, že se u nás nemu-

sela žádná fi nanční instituce v tomto období za státní 

peníze zachraňovat. Jsme z tohoto pohledu jedna z mála 

evropských zemí i jedna z mála vyspělých ekonomik. 

Kv li m novým intervencím jste asto azen mezi 
nejkontroverzn jší guvernéry v moderní historii 

NB, co si o tomto p ívlastku myslíte?
Musíme si uvědomit, že guvernéři v moderní historii 

(myšleno od vzniku České národní banky v roce 1993) 

byli zatím tři. Jeden z guvernérů se po svém působení 

v ČNB stal premiérem po pádu vlády Václava Klause, 

a zapojil se tedy do politiky, aby se poté do ČNB vrátil. 

Druhý byl vnímán jako člověk, který mj. odebral licenci 

IPB a předal její funkční část do ČSOB. Obě tyto udá-

losti jsme sice trochu pozapomněli, ale tehdy to bylo 

veřejností vnímáno velmi intenzivně.

Já to beru tak, že to je úděl guvernéra a členů bankovní 

rady, dělat rozhodnutí, která mívají často velmi silnou 

odezvu u veřejnosti. Není to nic nového pod sluncem. 

Jsem každopádně rád a beru to jako silnou satisfakci. 

Doba ukázala, že naše rozhodnutí bylo správné. Eko-

nomika roste, mzdy se zvyšují, máme jednu z nejniž-

ších, ne-li nejnižší míru nezaměstnanosti v Evropě.

Jak by se podle vás vyvíjela ekonomika R, kdyby 
NB neintervenovala proti korun ?

Kdybychom k uvolnění měnové politiky cestou přijetí 

kurzového závazku v listopadu 2013 nepřikročili, 

hrozil by české ekonomice pád do takzvané defl ačně-

-recesní spirály spojené s celkovou makroekonomic-

kou a fi nanční nestabilitou. Hrozilo, že se do té doby 

poměrně stabilní kurzový vývoj přeruší a koruna začne 

výrazně posilovat. Současně by podniky, domácnosti 

a fi nanční trhy ještě více sázely na další pokles cen, 

a byly by tak méně ochotné čerpat úvěry i při rekordně 

nízkých úrokových sazbách. Následně by dále zesílily 

protiinfl ační tendence a počínající oživení by se 

zbrzdilo, či úplně zastavilo. Ekonomika by tím mohla 

spadnout do další vlny recese, či dokonce do defl ace, 

tj. do setrvalého poklesu cenové hladiny.

Ze začarovaného kruhu defl ačně-recesní spirály už 

pak, jak je vidět i dnes, není snadné cesty ven. Ne-

smírně negativní zkušenost drtivé většiny tehdejších 

světových ekonomik s defl ačním vývojem ve 30. letech 

minulého století (období tzv. Velké hospodářské krize) 

je v tomto ohledu stále silným mementem pro všechny 

hospodářskopolitické autority, zejména pak pro cent-

rální banky.  

Existuje n co, co byste dnes ud lal jinak? N jaké 
rozhodnutí, které se na asové ose ukázalo jako 
ne úpln  správné. 
Neviděl bych to jako rozhodnutí nesprávné, ale spíše to 

byla otázka načasování, kdy jsme s intervencemi mohli 

začít o něco dříve. Kdybychom totiž věděli, jaká bude 

poptávková situace v Evropě a ve vyspělém světě, tak 

bychom do něj šli nejspíš dřív a nejspíš razantněji. To 

znamená se slabší úrovní kurzu. Ale to už je minulost. 

V tuhle chvíli se zdá, že potřebné uvolnění jsme schop-

ni dodávat, aniž by se hladina kurzu měnila. Stabilizuje 

to ekonomiku, stabilizuje to chování výrobců.

Kam zamí í Miroslav Singer po vypršení 
guvernérského mandátu?
Rozhodl jsem se přijmout kandidaturu na pozici vicegu-

vernéra Rozvojové banky Rady Evropy v Paříži. Vzhle-

dem k tomu, že je na tuto pozici asi osm kandidátů, tak 

nijak nepřeceňuji pravděpodobnost, že tam skončím. 

Pokud nevyjde tato možnost nebo něco podobného, což 

může vždycky přijít, tak bych šel do privátní sféry. Mám 

navíc vůči privátní sféře půlroční karanténu, což mi 

dává dost času o tom přemýšlet, až skončím.   

DAGMAR KLIMOVI OVÁ

MIROSLAV SINGER

Vystudoval VŠE v Praze 
a University of Pittsburgh, kde 
získal titul Ing., resp. Ph.D.
P sobil v Národohospodá ském 
ústavu AV R, pracoval 
v CERGE-EI. Byl editelem 
a lenem statutárního orgánu 
n kolika spole ností. V roce 
2001 nastoupil na post 
editele do skupiny služeb 

podnik m spole nosti 
PricewaterhouseCoopers R. 
V roce 2005 se stal lenem 
Bankovní rady eské národní 
banky a jejím viceguvernérem. 
V roce 2010 byl jmenován 
guvernérem NB, tento mandát 
mu skon il letos na konci ervna, 
kdy prezident R jmenoval jeho 
nástupcem Ji ího Rusnoka. Získal 
ocen ní Guverér centrální banky 
ve st ední a  východní Evrop  
pro rok 2013, kterou ud luje 
asopis Emerging Markets, a dále 

ocen ní Guvernér centrální 
banky v Evrop  pro rok 2014 
od renomovaného m sí níku 
The Banker.
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P edávání klí
Na konci kv tna jmenoval prezident Miloš Zeman nového guvernéra eské 
národní banky. S jakými pocity opouští post guvernéra Miroslav Singer
a jaké budou první kroky Ji ího Rusnoka?

24_25k_cnb2.indd   24 31.05.16   17:18



téma m síce guverné i NB

www.komora.cz  25

Do bankovní rady jste byl jmenován p ed 
dv ma lety a ekl jste, že je to vrchol vaší 
kariéry. Napadlo vás, že byste n kdy mohl 

usednout do k esla guvernéra NB?
V minulosti mě nic takového rozhodně nenapadlo. 

Nejsem člověk, který by si potrpěl na nějaké funkce. 

Beru věci, jak přijdou, a snažím se dělat svoji práci 

vždy svědomitě, což pozice v bankovní radě vyžaduje 

dvojnásob vzhledem k obrovské zodpovědnosti, jakou 

tato instituce bezesporu má.

Prezident Zeman, který vás nazval excelentním 
kandidátem, se netají zklamáním, že nás 
Slovensko p edb hlo se vstupem do eurozóny. 
Budete usilovat o to, aby eská republika p ijala 
evropskou m nu co nejd íve? 
Především je nutné si uvědomit, že otázka přistoupe-

ní k eurozóně je v kompetenci vlády. Pokud se takto 

jakákoliv budoucí vláda rozhodne, ČNB pod mým 

vedením tento proces po technické stránce zajistí.

Co si myslíte o záporných úrokových sazbách? 
Není to spirála, která by mohla spustit další 
ekonomickou krizi?
Je to něco, co jsme si před několika lety vůbec 

nedovedli představit. Dnes vidíme, že i to je reálný 

nástroj měnové politiky v situaci defl ačních tlaků 

a nedostatečné poptávky. Nicméně je to opatření spíše 

výjimečné a určitě není vhodné pro jakékoliv měnové 

podmínky.

 

Jak se díváte na sou asné m nové intervence 
NB? Budete pokra ovat v oslabování koruny, 

nebo se vydáte jinou cestou?
Měnovou politiku vždy nastavujeme dle aktuálních 

podmínek a situace v domácí ekonomice. Zatím 

situace není zralá na zpřísnění měnově politických 

parametrů, tedy ani na opuštění kurzového závazku. 

Dnes odhadujeme, že by to postupně mohlo nastat 

okolo poloviny roku 2017. Navíc je potřeba zdůraznit, 

že bankovní rada rozhoduje většinově a guvernér tam 

má jeden hlas stejně jako všichni ostatní.

Co bude první v c, kterou ud láte po svém 
jmenování do ela NB?
Především po svém nástupu do úřadu, tedy 1. července 

2016, nejprve představím nově jmenované členy 

bankovní rady ostatním kolegům z bankovní rady. 

 Dohodneme se na tom, kdo z členů bankovní rady 

bude dohlížet příslušné sekce. Pak se pozdravím s ve-

dením a zaměstnanci sekcí, které budu nově dohlížet, 

a napíšu e-mail všem zaměstnancům ČNB.  

DAGMAR KLIMOVI OVÁ

JI Í RUSNOK 

Vystudoval Národohospodá skou 
fakultu VŠE v Praze. Od roku 
1998 zastával funkci nám stka 
ministra práce a sociálních v cí, 
od dubna 2001 do ervence 
2002 byl ministrem � nancí R 
a od ervence 2002 do b ezna 
2003 byl ministrem pr myslu 
a obchodu R. Od kv tna 
2003 do ervna 2013 p sobil 
ve vedení pojiš ovací ásti 
pobo ky � nan ní skupiny ING 
pro R a SR. V letech 2005 
až 2012 vykonával funkci 
prezidenta Asociace penzijních 
fond  eské republiky. 
Sou asn  p sobil jako p edseda 
p edstavenstva a generální 
editel ING PF, a. s. V letech 

2006–2009 byl p edsedou 
Výboru pro � nan ní trh, 
poradního orgánu bankovní rady 

NB. Od roku 2009 do roku 
2013 byl prezidentem Rady 
pro ve ejný dohled nad auditem. 
V letech 2010–2013 byl lenem 
Národní ekonomické rady vlády 
(NERV). Od 25. ervna 2013 
do 29. ledna 2014 p sobil 
jako p edseda vlády R. V roce 
2014 byl Ji í Rusnok jmenován 
lenem bankovní rady eské 

národní banky a 25. 5. 2016 jej 
prezident republiky jmenoval 
guvernérem NB s ú inností 
od 1. 7. 2016 na šestileté 
funk ní období.
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S  generační obměnou se mění i spotřebitel-

ské návyky. Pro generační typologii zákaz-

níků se často používá dělení na generaci 

Baby Boom (lidé narození od války do poloviny 

60. let), X, Y a Z. Zatímto generace X dřív sahala 

až do poloviny 80. let, dnes se běžně lidé naro-

zení od poloviny 70. let řadí už do generace Y. 

Generace se liší svými hodnotami, životními 

preferencemi, trávením volného času (například 

výrazný ústup sledovanosti televize od genera-

ce X k Z), a především vztahem k moderním 

technologiím. Generace Y se s nimi naučila žít, 

„zetka“, internetová generace narozená od polo-

viny 90. let, už s technologiemi vyrůstají a pova-

žují je za součást svého každodenního životního 

stylu. Podnikatelé, kteří prodávají zboží i služby 

a chtějí svůj byznys udržitelně rozvíjet, na to 

musí reagovat. A týká se to i tak tradičního obo-

ru, jako je bankovnictví. Nastává v požadavcích 

na banku mezigenerační střet?

Klient je jedine ný
Tuto otázku si položilo i Vědecké grémium České 

bankovní asociace (ČBA) a pokusilo se na ni najít 

odpovědi ve své analýze „Retailová banka 2025: 

Mezigenerační střet, nebo shoda?“, která vyšla 

v březnu letošního roku. Jejím výstupem je skuteč-

nost, že banky se musejí adaptovat na nový stan-

dard. A sice na měnící se vztahy s klientem a jeho 

jiné preference, které ovlivňují změnu bankovních 

procesů. Zároveň musejí reagovat na tři související 

trendy – digitalizaci, komoditizaci (kdy se produkty 

bank navzájem podobají) a globalizaci bankovních 

služeb, která zvyšuje konkurenci. Vznikají nové 

internetové banky, velký potenciál mají Fintech, 

technologie aplikované ve fi nančním světě, a fi rmy, 

Budoucnost bankovnictví 
je v rukou banké
Povále ná generace zákazník  chce od banky n co jiného než dvacátníci odkojení internetem a mobilním 
telefonem. Banky se snaží p izp sobit a inovovat. P ichází doba, kdy otisk prst  bude b žný jako PIN?
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které na nich staví svůj byznys. Banky se zároveň 

musejí přizpůsobit nárůstu bankovní regulace, 

která u nich může rozvoj nových produktů a služeb 

naopak omezovat. Důsledek všech nových trendů 

se projevil poklesem ziskovosti bank.

Základem analýzy bylo dotazníkové šetření zamě-

řené na čtyři oblasti: klient, banka, vztah klient-

-banka a externí prostředí. Na otázky odpovídali 

lidé napříč generacemi, a to z bank, z neban-

kovních institucí a vysokoškolští studenti. ČBA 

zjistila, že se klienti i jejich požadavky dynamicky 

mění a pro banky je stále těžší uspokojit všechny 

jejich potřeby. Pokud dnes klientovi jedna banka 

nevyhovuje, jednoduše přejde k jiné. Klienti mají 

hodně možností, jak se ve službách orientovat 

a srovnávat podmínky a ceny jednotlivých bank. 

Jsou méně loajální, jejich požadavky jsou čím dál 

více různorodé a přestává být možné vytvořit pro 

ně jednotné portfolio služeb. Otevírá se prostor 

pro služby na míru a banky se snaží důsledněji vy-

těžit data, která o klientech mají. Když poradenské 

společnosti KPMG, Febelfi n a HazelHeartwood 

pracovaly v Belgii se studenty na vizi banky bu-

doucnosti (studie Bank of the Future), jako první 

poznávací znamení dali fakt, že je to banka pro 

individuality a jejich specifi cké potřeby.

Generace Y a Z chce podle analýzy ČBA své 

bankovní služby ovládat z domova, při cestování či 

v práci a banky se tomu musí přizpůsobit. Novým 

běžným trendem se stávají bezhotovostní platby 

a hotovost zůstává více záležitostí starší generace. 

Podobné je to i s využitím poboček. Čím mladší 

klienti, tím více upozaďují pobočku a pro komu-

nikaci s bankou upřednostňují internet, mobilní 

telefon a sociální sítě. Ruku v ruce s tím však roste 

kybernetické riziko, kterému musí banky i jejich 

klienti čelit. Postupujícím trendem je i to, že klienti 

jsou čím dál méně ochotní platit za služby, jako 

je vedení běžného účtu nebo výběr z bankomatu, 

a když jim poplatky u jejich banky nevyhovují, 

opět jednoduše odejdou.

Pobo ky i sci-�  ešení
„Technologie změní úplně všechno. Inovace je im-

perativem,“ konstatuje se ve studii Retail Banking 

2020: Evolution or Revolution?, kterou před dvěma 

lety připravila poradenská společnost PwC.

Co ještě může být na obzoru? Využití biometric-

kých údajů klientů jako jednoznačných identifi -

kátorů pro přístup ke službám banky – třeba otisk 

prstů jako novodobý PIN. Budoucími komunikač-

ními kanály mohou být univerzální čipy umístěné 

pod kůží klienta, video bankéř, sociální média 

(která tradiční komunikační cesty nahrazují už 

dnes) nebo hologramový bankéř. „To, co se dnes 

zdá jako sci-fi , může být za pár let naprostá samo-

zřejmost,“ konstatuje se v analýze.

Pracovalo se v ní s několika hypotézami a jedna 

z nich byla pro banky nelichotivá. Vycházela 

z přesvědčení, že generace Z preferuje služby ne-

bankovních institucí před bankami. Průzkum ale 

hypotézu vyvrátil. I nejmladší generace věří ban-

kám, jen od nich vyžaduje něco jiného než jejich 

rodiče a prarodiče. Není to ostrý střet ani válka, 

ale logický posun zvyklostí a preferencí závislý 

na tom, jak se proměňuje životní styl mladých 

a jejich vztah k moderním technologiím, ale také 

na změnách v pracovních návycích. I novodobí 

digitální nomádi, kteří většinu roku žijí a pracují 

na cestách, potřebují spravovat své fi nance v bance.

Banka, zábava a nové technologie
Názornou ilustrací popsaných změn a trendů je 

televizní reklamní kampaň Air Bank. Komuni-

kuje fl exibilitu, možnost změny, úspory, žádné 

papírování a partnerský vztah banky s klientem. 

Ukázkou, jak se banky mění v souvislosti s tlakem 

na inovace a technologie i jak se vyvíjí jejich vztah 

k zákazníkům a zároveň zákaznická očekávání, je 

také pražský prostor ČSOB inspirace (dříve Era 

svět). Funguje jako showroom banky zaměřený 

na nové technologie a bankovní služby s nimi spo-

jené, jako kavárna, místo pro setkávání, výstavy, 

přednášky a prezentace.

Koncept banka vysvětluje jako důsledek svého vět-

šího zaměření na inovace a posílení zájmu o sdílení 

know-how se svými klienty. Je to příklad toho, jak se 

rozšiřuje chápání bankovních služeb a jak se banka 

mění ze správce peněz na podporovatele individu-

álního životního stylu, jehož jsou fi nance součástí, 

a to od dětství do stáří a od privátní sféry po sféru 

byznysu. ČSOB tu kopíruje trend, který zmiňuje 

i analýza ČBA – pobočky s generací Z nezaniknou. 

Jejich budoucnost je v transformaci na místo, kde se 

budou lidé bavit, kde budou moci relaxovat, vzdělá-

vat se a testovat technologické novinky.  

JANA BOHUTÍNSKÁ

Vizí spole nosti 
MAKRO je: „Pomáháme 
podnikatel m r st“

Již před několika lety jsme zavedli 

distribuční služby pro naše HoReCa 

a maloobchodní zákazníky. Díky tomu 

dnes disponujeme infrastrukturou, s níž 

můžeme obsloužit tisíce stávajících 

i nových zákazníků ve velkých i malých 

městech po celé republice. A to nejen 

v oblasti hotelů a restaurací.

Plně si uvědomujeme, že HoReCa 

a maloobchod nepatří mezi naše jediné 

zákazníky. Proto jsme se rozhodli začít 

nabízet službu rozvozu našeho širokého 

sortimentu MAKRO i dalším zákaz-

níkům – zákazníkům, kteří pro svůj 

business potřebují mít kancelářské a ad-

ministrativní zázemí zásobené širokou 

škálou produktů.

Kancelář totiž není pouze o kancelář-

ských potřebách. Přáním každého za-

městnavatele je spokojený zaměstnanec, 

který bude do zaměstnání chodit rád 

a bude odvádět kvalitní práci. Proto ne-

nabízíme jen papír, šanony, tužky nebo 

tonery. Ale i další sortiment, který zajistí 

hladký a příjemný chod každé kanceláře: 

od úklidových a hygienických prostřed-

ků až po občerstvení v podobě balených 

vod, džusů, čaje, kávy, sladkostí, slaných 

pochutin, ale i čerstvého pečiva a ovoce.

Naše služba MAKRO kancelář zajistí 

kvalitní zázemí i vašeho pracoviště, 

ať už jsou v ní jednotky, nebo stovky 

zaměstnanců. Pro vás jsou na prvním 

místě spokojení zaměstnanci, pro nás je 

nejdůležitější vaše spokojenost s našimi 

službami. Jsme profesionálové, kteří plní 

nejen přísné hygienické normy a pod-

mínky, ale i ta nejrozmanitější přání. 

Jsme připraveni i na ty nejnáročnější 

zákazníky. Svěřte své zásobování do na-

šich rukou.  

www.makro.cz/kancelar

MICHAEL MALÝ
Country sales manager
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NÁZORNOU ILUSTRACÍ POPSANÝCH ZM N A TREND  
JE TELEVIZNÍ REKLAMNÍ KAMPA  AIR BANK. 

KOMUNIKUJE FLEXIBILITU, MOŽNOST ZM NY, ÚSPORY, 
ŽÁDNÉ PAPÍROVÁNÍ A PARTNERSKÝ VZTAH BANKY S KLIENTEM. 
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Cena zlata od začátku letošního roku vytrvale 

roste a zatím se řadí k nejlepším investicím 

tohoto roku. Z prosincového minima, které 

bylo na úrovni 1 050 dolarů za unci, stoupla cena 

na 1 300  dolarů, což znamená nárůst o 25 procent. 

Ve stejném období pak v průměru na více než 

dvojnásobek stouply ceny akcií těžařů zlata. Napří-

klad hodnota akcií společnosti Newmont Mining, 

jednoho z největších těžařů zlata na světě, stoupla 

za první čtyři měsíce letošního roku o 94 procent. 

Odvětví těžby zlata je tak spolu s odvětvím těžby 

stříbra nejvýnosnější letošní akciovou investicí. 

Startuje zlatá rallye
Miliardář a správce hedgeových fondů Paul Singer 

jde ve svých úvahách ještě dál a tvrdí, že by před 

námi mohl být z pohledu investic do zlata nejlepší 

kvartál za posledních 30 let. Za první tři měsíce 

letošního roku totiž zlato posílilo o 16 %, což 

byl nejlepší výsledek od roku 1986. Tehdy totiž 

Fed (Centrální bankovní systém USA) upustil 

od dalšího utahování své měnové politiky a Ev-

ropská centrální banka zavedla negativní sazby 

depozit. Od začátku roku cena zlata sice stoupla 

Kam uložit peníze, aby nezahálely? Vyplatí se víc vložit � nance do akcií, dluhopis , nakoupit zlato nebo 
p du? Odborníci tvrdí, že nejlepší je investice diverzi� kovat. To potvrzuje i Jaromír Sladkovský z Raiffeisen 
investi ní spole nosti: „Ideální portfolio by m lo obsahovat i ást alternativních investic, jako jsou nap íklad 
nemovitosti, investice do um ní, komodit, ale i drahých kov  v etn  zlata. Širší diverzi� kace významn  
p ispívá ke snížení tržního rizika celkového portfolia.“ Zlatu se ješt  p ed dv ma lety úpln  neda ilo, letos se 
zase všeobecn  moc neda í akciím. Nejvíce si ale mnou ruce ti, kdo nakoupili akcie t ža  zlata. Jejich cena 
stoupla b hem ty  m síc  na dvojnásobek.

Zlaté investice

28_29k_investice.indd   28 31.05.16   17:22



www.komora.cz  29

téma m síce investice

o 20 procent, stále však ještě nedosáhla maxima 

roku 2011. K tomu mu chybí zhruba 30 procent. 

Singerův názor je ovšem v rozporu s postojem 

analytiků Goldman Sachs, kteří tvrdí, že vzestup 

ceny zlata je limitován reálnou možností růstu 

dolarových sazeb a v horizontu následujících 

12 měsíců počítají s propadem ceny žlutého kovu, 

i když tentokrát k 1 150 dolarům za unci, což 

vychází z umírněnějších prognóz letošního růstu 

amerických sazeb. 

„Investice do zlata by měla tvořit pouze menší část 

portfolia a ideálně by měla být součástí zmiňo-

vaného širšího balíčku alternativních investic. 

Samotná investice do zlata je pak pouze pro zkušené 

investory, zlato jako každý jiný investiční instru-

ment podléhá tržním pohybům a cena může značně 

kolísat,“ vysvětluje Sladkovský z Raiff eisen inves-

tiční společnosti. Pokud proto plánujete investo-

vat do zlata, měli byste v následujících měsících 

věnovat zvýšenou pozornost těmto faktorům:

1. Fed
Oproti jiným aktivům, jako jsou například 

dluhopisy, nenese zlato žádný výnos. Proto se 

mu obzvláště dobře daří v prostředí co nejniž-

ších sazeb. V loňském roce zlato srážela hlavně 

vidina prvního zvyšování úrokových sazeb 

v USA po bezmála deseti letech a tato úzkostlivá 

očekávání investorů do značné míry omezovala 

možný růst ceny kovu v prostředí narůstajících 

geopolitických hrozeb. S ohledem na čísla, která 

letos přicházejí z americké ekonomiky, se zlatu 

otevírá cesta k dalšímu posilování. Pro žlutý kov 

je navíc významný vývoj reálných sazeb, a proto 

je důležité sledovat nejen případné zvyšování 

sazeb americkou centrální bankou, ale i vývoj 

cenové hladiny.

2. Americký dolar
Mezi cenou zlata a kurzem dolaru panuje dlouho-

době inverzní vztah. Zatímco dolaru se v letošním 

roce zatím i s ohledem na odkládání zvyšování 

úrokových sazeb v USA příliš nedaří, zlatu naopak 

prospívají.  

3. Poptávka 
Stejně jako i každé jiné obchodované aktivum 

i cenu zlata ovlivňuje poptávka investorů. Ačkoliv 

v posledních týdnech příliv peněžních prostředků 

do burzovně obchodovaných fondů (ETF) krytých 

zlatem mírně opadl, doposud v roce 2016 teče 

do zlatých ETF kapitál nejrychleji od roku 2009. 

Cena zlata se tedy bude dále odvíjet i podle toho, 

zda nebývalý zájem investorů o žlutý kov přetrvá 

nebo začne upadat. Držba v burzovně obchodova-

ných fondech na zlato zůstává navzdory silnému 

nárůstu zájmu v tomto roce asi třetinu pod vrcho-

lem z prosince 2012. Faktorem podněcujícím odliv 

kapitálu z těchto fondů by mohlo být například 

přibližující se červnové zasedání amerického Fedu 

a tím pádem i riziko navýšení sazeb.

4. Nezájem Číny a Indie
Jakkoliv je to zvláštní, zlato se ocitlo na periferii 

zájmu ze strany Číny a v Šanghaji se oproti glo-

bální ceně zlato obchoduje dokonce s diskontem. 

Čínské nákupy zlatých šperků klesly za první kvar-

tál roku 2016 dokonce o 27,3 procenta. Negativní 

trend v Číně, která je spolu s Indií jedním ze dvou 

největších světových konzumentů fyzického dra-

hého kovu, přispěl ke globálnímu propadu nákupů 

fyzického zlata na nejnižší úroveň od prvního 

čtvrtletí roku 2009. Důvodem pro pokles fyzické 

poptávky ovšem mohou být právě vyšší ceny zlata 

v tomto roce, které mohly odradit potenciální 

kupující. Jejich zájem by ale mohl oživit další 

kontinuální nárůst cen.

5. Brexit 
Velká Británie se chystá v červnu hlasovat o pří-

padném odchodu z Evropské unie. Pokud by se tak 

stalo, mohla by související nejistota zlato vystřelit 

vzhůru. Investoři by v případě Brexitu pravdě-

podobně hledali bezpečný přístav, kam zaplout, 

a zlato by tak těžilo vedle švýcarského franku 

nebo japonského jenu právě z poptávky po jistotě 

v době nejistoty.

Výhody i nevýhody investic do zlata vystihují 

i slova Jaromíra Sladkovského: „Z odborného 

pohledu je zlato zajímavá investice, z krátkodobého 

hlediska nicméně největším nepřítelem zlata mohou 

být rostoucí úrokové sazby. Ty dříve či později spíše 

porostou, takže v tomto ohledu je třeba dát si na zla-

to pozor.“  

DAGMAR KLIMOVI OVÁ

Další aktualizované vydání této 
mimořádně oblíbené publikace 
přináší změny zákona o DPH, 
které vstoupily v účinnost 
k 1. 1. 2015 a k 1. 1. 2016. 
Změn nastalo hodně a zejména 
pro rok 2016 zavedením nového 
tiskopisu „kontrolní hlášení“ při-
bude plátcům nebývalých povin-
ností a také problémů. Protože 

publikace vyjde až v květnu 2016, bude v ní zohled-
něn vývoj naší legislativy až ke dni autorské uzávěr-
ky. Publikace je rovněž doplněna velkým množstvím 
příkladů z praxe včetně zaúčtování. 

1040 stran 
vázaná se stužkou 959 Kč

Populárně-odborná a praktic-
ká publikace vychází v 16. vy-
dání pro zdaňovací období 
roku 2016. Text zahrnuje ak-
tuální znění zákona o daních 
z příjmů, zákona o rezervách 
pro zjištění základu daně z pří-
jmů a aktuální komentáře k nim. 
Publikace se po mnoha vydáních 
stala uznávaným interpretačním 
standardem obou zákonů – zá-

kona o daních z příjmů a zákona o rezervách.

184 stran, brožovaná 299 Kč

FKSP, SOCIÁLNÍ FONDY, 
BENEFITY A JINÁ PLNĚNÍ 2016  (5653)
Jindřiška Plesníková, Ing. Marie Krbečková

DPH V PŘÍKLADECH 2016 (2583)
Ing. Jana Ledvinková

DANĚ Z PŘÍJMŮ 
S KOMENTÁŘEM 2016  (2595)
PhDr. Vladimír Pelc, Mgr. Petr Pelech

V souvislosti s přijetím nového ob-
čanského zákoníku a také velkého 
množství navazujících právních 
předpisů a novel stávajících záko-
nů se některé změny významně 
dotýkají i oblasti benefitů. Protože 
se v této oblasti i nadále vyskytuje 
poměrně značné množství otázek, 
je zapotřebí se v této problematice 
zorientovat, k čemuž slouží právě 

tato publikace, která je doplněna o odpovědi a příklady 
z praxe vycházející z nejčastějších dotazů a požadavků 
čtenářů. 

j
j

760 stran, brožovaná 499 Kč

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.

Z ODBORNÉHO HLEDISKA 
JE ZLATO ZAJÍMAVÁ INVESTICE, 

ALE M LO BY TVO IT 
JEN MENŠÍ ÁST 

INVESTI NÍHO PORTFOLIA.
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Hlavní úrokové sazby ECB a ČNB jsou nyní 

na nule. Pro srovnání, Austrálie a Nový 

Zéland jsou zhruba na 2 %, Kanada, Británie 

a USA 0,5 %, Japonsko drží basu s Evropou na nule 

a Švýcarsko je na -0,75 %. Předkrizové hodno-

ty ČNB dosáhly maxima v roce 2008 (3,75 %) 

a předchozího mezi-krizového minima v roce 2005 

(1,75 %). Historicky od sametové revoluce takto 

levné peníze (0,05 %) ještě nikdy nebyly.

Hrozba de� ace
Proč centrální banky drží úrokové sazby nízko? 

Aby nabudily skomírající infl aci, která nyní oscilu-

je kolem 0 %. Infl ační cíl většiny centrálních bank 

je ve výši 2 % proto, že je zde všeobecný strach 

z defl ace, který je hodnocen jako větší riziko než 

znehodnocené úspory (cílem centrálních bank je 

udržení cenové hladiny, defi nované jako 2% růst, 

ne udržení hodnoty peněz).

Defl ace je dobrá pro střadatele, ale špatná pro dluž-

níky a ekonomiku jako celek (teoreticky). Vidina po-

klesu cenové hladiny vede k odložené spotřebě (zítra 

bude levněji, nakoupíme později), což vede k poklesu 

investic a mezd (méně se prodává, tedy nemůžeme 

tolik investovat a platit lidem). Z pohledu dlužníka: 

„Dluh mám stejný, ale příjem, ze kterého splácím, mi 

klesá.“ Krátkodobá defl ace blízko nuly škodlivá není, 

rizikem je roztočení defl ační spirály.

Evropa si levnými pen zi 
zad lává na další krizi
Evropská centrální banka (ECB) za átkem b ezna snížila svou hlavní úrokovou sazbu na nulu, resp. diskontní 
sazbu do v tšího záporu (z -0,3 % na -0,4 %). Programy odkup  cenných papír  státního i soukromého sektoru 
dál masivn  pumpují do ekonomiky množství likvidity. Nezad lává si Evropa levnými pen zi na další cenové 
bubliny, které by mohly uspíšit p íští ekonomickou krizi?
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a během posledních 5 let se poměr cena/výkon 

posunul výrazně v náš prospěch.

Místo záporných úrokových sazeb se jako lepší 

opatření v případě ČR jeví umělé oslabení měny. 

K tomuto názoru se pravděpodobně přikloní 

i obměněná rada centrální banky, která slovy pana 

Rusnoka nevyloučila vyšší oslabení koruny coby 

preferenci před zápornými sazbami. 

Teorie a praxe
Teoreticky mohou mírně záporné sazby přinést 

své ovoce a nabudit spotřebu a investice. Ovšem 

v praxi můžeme narazit na limity běžné spotře-

by (chleba zkonzumuji stejně, ať je krize, nebo 

konjuktura) či úvahu poučeného investora (peníze 

do nesmyslného projektu nedám, přestože mi 

kalkulace s nízkými úroky momentálně vychází).

Z hlediska spotřeby obyvatelstva – to, co může 

platit na Západě či Východě (růst spotřeby luxus-

ních statků s klesající cenou peněz), nemusí nutně 

fungovat v zemích Visegrádu, neboť:

 Oproti Východu UŽ nemáme tolik potřebu 

zdůrazňovat svůj sociální statut luxusem (v do-

mácnostech ubývá zlatých servisů na podávání 

kávy, kterými jsme oslňovali návštěvy před 

sametovou revolucí).

 Oproti Západu JEŠTĚ nemáme takovou kupní 

sílu, kde by ve skladbě výdajů domácností 

tvořily mandatorní položky na živobytí (bydlení, 

strava) max. 30 % a zbytek by připadal na vol-

nočasové aktivity.

ECB by možná prospěla větší zdrženlivost v neu-

stálém roztáčení rotaček. Nyní totiž dotuje ekono-

miku v době vrcholného růstu, což je nepřirozené. 

Co bude dělat, až budeme v příští krizi, kterou tím 

jenom uspíší?  

PETR JERMÁ

několik: nasmlouvané forwardy na měnu (které 

působily v prvním roce intervencí škody), moment 

překvapení (málokdo věřil, že ČNB k interven-

cím skutečně přikročí, přestože tiskové zprávy 

ze zasedání bankovních rad tomu nasvědčovaly) 

a obavy ze stability měnového závazku. Nicméně 

koncem prvního výročí zahájení intervencí nega-

tiva vyprchala a naopak mohl tuzemský průmysl 

začít těžit z opět stabilního a predikovatelného 

prostředí oslabené měny. Skončí-li intervence 

ve druhé polovině roku 2017, pak Česko bude těžit 

z konkurenční výhody slabé koruny celkem 3 až 

4 roky. Být o 10 % levnější není málo (byť ne všich-

ni exportéři si mohli této výhody užít naplno kvůli 

nasmlouvaným korekcím cen dle vývoje kurzu).

Mimo průmysl pomohla oslabená koruna i služ-

bám. Češi se totiž pomalu začínají učit kromě 

produktů exportovat i tzv. business services 

přes shared service centra. V tuzemsku máme 

nadbytek administrativních pracovníků (zapříči-

něno boomem soukromých ekonomických škol), 

kteří jsou slušně jazykově vybaveni a na západní 

poměry levní. A digitalizované velké korporace 

nemají problém přesunout účetní a jiná oddělení 

do Čech a nechávat si tyto vnitropodnikové služby 

dodávat na dálku. Podobně je na tom v posledních 

letech i Rumunsko, kde mají nadbytek právníků 

(v důsledku množství soukromých právních škol), 

a zejména jazykově blízké země (Francie, Benelux) 

zde houfně outsourcují právní služby. Paušální 

zlevnění o 10 % na všechny exportované služby 

tento trend shared service center výrazně pod-

pořilo v klíčovém momentu vzestupu východní 

Asie (Indie, Čína), která byla přímým cenovým 

konkurentem zemím bývalého východního bloku 

i na poli shared service center. Zatímco my o 10 % 

zlevnili, Asie každoročně na poli mzdových nákla-

dů o více než 10 % zdražovala (zdražuje neustále) 

Vznik cenových bublin

Abychom se tedy vyhnuli riziku defl ace, zlevňuje-

me peníze na nulu (až do záporu) a budíme infl aci. 

Lidem (a hlavně institucionálním investorům) 

říkáme: nedržte peníze a raději investujte – 

i do toho, co by se za jiných okolností nevyplatilo. 

Se zápornými úroky najednou můžeme nakupovat 

akcie, nemovitosti i komodity za ceny vyšší, než 

jakou mají reálně hodnotu. Peníze směřují do ne 

vždy smysluplných projektů. Investiční aktiva jsou 

nadhodnocena a vznikají cenové bubliny, které 

dříve či později (s růstem hodnoty peněz/úroko-

vých sazeb) splasknou a iniciují další ekonomickou 

krizi. Následně se naplno projeví neživotaschop-

nost projektů, které byly fi nancovány jen díky 

záporným úrokům, což probíhající recesi ještě 

umocní.

Za normálních okolností by krize trh pročistila 

a mimo eliminace cenových bublin by došlo také 

k ukončení neživotaschopných podnikatelských 

projektů. Bohužel, současný politický mainstream 

se tomuto ozdravnému kroku vyhýbá a naopak 

vše neustále sanuje, což problém pouze přenáší 

do budoucnosti/další krize. 

Rizika záporných úrok
Záporné sazby centrálních bank sráží do minusu 

i výnosy krátkodobých dluhopisů. Za méně než 

0 % si už nepůjčuje pouze Německo, ale například 

i Česká republika. Investoři se překvapivě rychle 

přeorientovávají na cenné papíry s extrémně 

dlouhou splatností. Již několik zemí EU během 

posledních měsíců úspěšně udalo na trhu dluho-

pisy se splatností 50–100 let, a to za velmi nízký 

úrok kolem 2 %. Přestože aktuální predikce blízké 

budoucnosti hovoří o delším období nízkých 

úroků, jednou se infl ace dostane blíže cíli cent-

rálních bank a pak začnou investoři do stoletých 

dluhopisů tratit. Za těmito investory je nutné vidět 

nejenom privátní fondy bohatých, ale především 

pojišťovny či penzijní fondy, které spravují úspory 

na penzi většině populace.

Druhým rizikem nízkých úroků je jejich návaznost 

na úvěrové sazby. Na hypotéku dnes dosáhne té-

měř kdokoliv, neboť sazby pětiletého fi xu začínající 

na 1,5 % umožňují díky nízkým splátkám projít 

scoringem i méně bonitní klientele. S růstem ceny 

peněz se ale časem po refi xaci navýší i splátky úvě-

rů, což by mohlo dostat nízkopříjmový segment 

klientů do problémů. Preventivními opatřeními 

jsou zde přirozený růst ekonomiky (a reálných 

příjmů) a omezení 100% hypoték.

Oslabení m ny
Alternativní nástroj pro boj s defl ací. Při zavádění 

intervenčního režimu ČNB a skokovém oslabení 

koruny nad 27 Kč/euro (podzim 2013) byla většina 

podnikatelů i laické veřejnosti proti. Důvodů bylo 

Záporné sazby centrálních bank sráží do minusu i výnosy krátkodobých dluhopis . Za mén  než 0 % si už 
nep j uje pouze N mecko, ale nap íklad i eská republika.
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Spotřebitelský úvěr a hypotéky čeká největší 

změna za posledních několik let. Dlužníci, 

kteří se dostanou do problémů se splacením 

svých úvěrů, by měl nově chránit strop pro smluv-

ní pokutu. Naopak těm, kterým se sešly peníze 

navíc, dává předloha zákona o spotřebitelském 

úvěru možnost každoročně splatit část hypotéky 

bez sankcí, a tím ušetřit na úrocích. 

Hlavním cílem novely zákona, který na konci 

května zamířil do třetího čtení v Poslanecké 

sněmovně, bude pročistit vzduch mezi obchodníky 

s úvěry. Analytici odhadují, že počet nebankovních 

poskytovatelů a zprostředkovatelů půjček klesne 

ze současných 57 tisíc na méně než sto. 

V tší ochrana spot ebitele 
a nižší sankce
Změn ve prospěch spotřebitele je v návrhu zákona 

hned několik. Vůbec poprvé bude jasně stanovená 

hranice přípustné smluvní pokuty v případech, 

kdy dlužník nesplácí. Zákon se bude nově vzta-

hovat i na tzv. mikropůjčky do pěti tisíc korun, 

které stávající zákon vůbec neřeší. Právě to vytváří 

v oblasti mikropůjček prostor praktikám, které 

poškozují spotřebitele. 

Za předčasné jednorázové splacení hypotéky 

při prodeji nemovitosti by klienti v budoucnu 

možná nemuseli platit bankám sankce. Do zákona 

o spotřebitelském úvěru to chce pozměňovacím 

návrhem dostat právník a poslanec Jan Chvojka 
(ČSSD). Sankce za předčasné splacení hypoték 

dosahují desetitisícových částek, jestliže se dlužník 

rozhodne splatit hypotéku najednou, a to mimo 

krátké období před končící fi xační lhůtou. „Mělo 

by také dojít k úplnému zrušení rozhodčích doložek 

ve spotřebitelských úvěrech. Dále budou pokuty 

omezeny maximálně na 50 procent z dlužné částky, 

namísto původně navrhovaných 70 procent,“ upřes-

nil Jan Chvojka. Zákon rovněž počítá s tím, že 

pokuty dlužníkům by mohly dosáhnout maximál-

ně 200 tisíc korun bez ohledu na půjčenou částku. 

P j ovat peníze už nebude moci každý
Spotřebitelský úvěr už nebude moci poskytovat 

a zprostředkovávat úplně každý, ale budou nasta-

vena jasná a poměrně přísná pravidla pro subjekty, 

které se chtějí na tomto trhu pohybovat. Podle 

dosud platných zákonů stačilo nebankovním sub-

jektům k provozování činnosti pouze živnostenské 

oprávnění a půjčky tak mohl prakticky poskytovat 

každý. Důsledkem toho bylo, že některé fi rmy této 

benevolence zneužily k nekalému obohacování 

na úkor spotřebitelů. 

Nově budou muset mít všichni poskytovatelé 

licenci od České národní banky a také bude muset 

být splněn požadavek na minimální základní kapi-

tál. Výši vláda stanovila na dvacet milionů korun, 

což ovšem není konečná hranice. Podle nového 

zákona by poskytnutí úvěru subjektem bez licence 

ČNB mělo být trestným činem. Ilegálně poskytnu-

tý úvěr bude bezplatný a jeho poskytovatel nebude 

mít nárok na žádné úroky nebo penále. 

Pod dohledem NB
Úředníci ČNB se pomalu připravují na nové 

povinnosti a doufají, že vláda schválí nejpřísnější 

variantu regulace nebankovních subjektů. Ty nyní 

spadají pod dohled České obchodní inspekce, 

v jejíž moci není uhlídat takové množství posky-

tovatelů půjček. „Na desítky tisíc poskytovatelů, 

kteří nemají co ztratit, není možné dohlížet,“ uvedla 

pro časopis Ekonom ředitelka odboru na ochranu 

spotřebitele ČNB Helena Kolmanová.   

DAGMAR KLIMOVI OVÁ

Úv rové peklo

Finan ní sektor se pomalu 
chystá na revoluci, jakou našinec 
nepamatuje. Nová pravidla pro 
úv rový byznys povedou k istce 
mezi obchodníky s p j kami 
a k v tší ochran  spot ebitel . 
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Jaká je nyní situace na pražské burze? 
Je spíše klid, nebo na burze nikdy klid není 
a po ád se n co d je?

V současném globalizovaném světě naprosto platí 

to, že trhy nikdy nespí. Trhy jsou v tomto ohledu 

vzájemně velmi provázané a ty velké ovlivňují dění 

na těch menších a současně se jednotlivé regiony 

ovlivňují navzájem. Pokud se tedy něco významného 

stane například v Asii, může to mít zprostředkovaně 

vliv i na emise obchodované v Praze. Jinak co se 

pražské burzy týče, tak máme za sebou momen-

tálně největší IPO v Evropě – emisi Moneta Money 

Bank, která vstoupila úspěšně na trh 6. května. Takto 

významná emise je velkou událostí nejen pro nás, ale 

i pro celý tým, který se na celé transakci podílel.

  

Existuje na burze n co jako „okurková sezona“?
Ano i ne. Obecně platí, že v průběhu léta bývá obcho-

dování poněkud vlažnější, a rovněž není toto období 

využíváno ke vstupu na trh pro nové emitenty. My si 

však na toto období „ordinujeme“ práci na projektech, 

na které není příliš času a prostoru v ostatních obdo-

bích roku. Budeme proto letos v létě například 

fi nalizovat práce na novém webu burzy, který by 

měl být spuštěn koncem srpna. 

Jaký byl rok 2015 pro BCPP? Všude jsme 
etli, že ekonomika roste a že � rmy 

investují. Projevilo se oživení domácí 
ekonomiky v transakcích BCPP?
Loňský rok byl pro nás z pohledu objemů ob-

chodů úspěšnější než rok předcházející. Nicméně 

věřím, že stále je v tomto ohledu prostor pro další 

Petr Koblic:
Vstup Monety na akciový trh byl jako z u ebnice
Na pražskou burzu cenných papír  vstoupil � nan ní d m MONETA Money Bank a podle generálního editele 
Burzy cenných papír  Praha Petra Koblice to byla cesta na akciový trh jako z u ebnice. 

Foto: archiv

PETR KOBLIC 

Absolvoval VŠE v Praze. Po ukon ení 
studia pracoval v Živnostenské bance, 
dále v Patria Finance. V ervnu 1998 
nastoupil do spole nosti CAIB Securities, 
kde byl pozd ji jmenován lenem jejího 
p edstavenstva a od ledna 2002 byl 
jejím p edsedou. Po p evodu aktivit CAIB 
do HVB v roce 2003 pracoval jako editel 
odboru Privátního bankovnictví, cenných 
papír  a Asset management v HVB 
Bank. Je držitelem maklé ské licence 
v R, získal maklé ské oprávn ní Seria 7 
v USA. V srpnu 2004 byl zvolen novým 
p edsedou burzovní komory a generálním 
editelem Burzy cenných papír  Praha. 

V únoru 2007 byl jmenován p edsedou 
burzovní komory nov  založené 
spole nosti Power Exchange Central 
Europe (d íve Energetická burza). 
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disponující velkým množstvím kapitálu, který jsou 

ochotny půjčovat za rekordně nízké úroky, je logické, 

že na druhé straně bude „fronta“ těch, kteří si takový 

kapitál rádi půjčí a takové situace využijí. Je potom 

obtížné přesvědčovat fi rmy, že je zde ještě jiná cesta 

ke kapitálu, a to v podobě IPO a burzy. 

Existuje n jaké „desatero“, jak se chovat 
na burze a neprod lat lidov  e eno 
„kalhoty“? Co byste doporu il n komu, kdo se 
rozhodne investovat peníze na burze?
Nevím, zda existuje nějaké investorské desatero, 

ale určitě platí několik základních pravidel, kterých 

by se měl každý investor držet. Prvním pravidlem 

je diverzifi kace, tedy rozdělování rizika, a to jak co 

se investičního portfolia týče, tak i co se týče času. 

Jinými slovy nenakupujte jen omezenou škálu in-

vestičních nástrojů v jeden okamžik, ale raději po-

stupujte ve více krocích. Dále je vhodné mít vlastní 

investiční strategii a té se držet. Sbírat informace 

a mít přehled o tom, co se na trzích děje. Kupovat 

taková aktiva, ke kterým si mohu informace 

sehnat. Jako poslední bych zmínil umění přiznat si 

chybu a včas ustoupit od chybné investice. 

Jak citliv  reaguje burza na politická rozhodnutí? 
Mám te  konkrétn  na mysli spole nost NWR, 
o které se nyní hodn  mluví a píše v souvislosti 
s vyhrocením situace v OKD.
Obchodování s emisí NWR je momentálně po-

zastaveno a mně coby řediteli burzy nepřísluší se 

vyjadřovat k jednotlivým titulům. Kapitálový trh 

je velmi otevřený systém, který reaguje na všechny 

vnější podněty. Politická rozhodnutí jsou jedním 

z příkladů. V ČR máme například jasnou ukázku 

toho, jak negativně může na kapitálový trh politic-

ké rozhodnutí působit. Tím příkladem je zákon, 

který nutí uzavřené penzijní fondy mít meziročně 

plusové výsledky, jinak musí případnou ztrátu 

dorovnat zřizovatel takového fondu. Výsledkem 

tohoto světově hloupého řešení je, že zatímco 

všechny normální penzijní fondy v zahraničí 

pracují s investičním horizontem 20 let + a podle 

toho řídí svoji investiční strategii a diverzifi kují svá 

portfolia, u nás se tyto fondy chovají jako fondy 

peněžního trhu s investičním horizontem jeden 

rok a kupují převážně státní dluhopisy s velmi níz-

kou výnosností a zbytek peněz jim leží na účtech. 

Výsledkem tedy je to, že místo aby se vaše úspory 

v těchto fondech zhodnocovaly, tak tam jen leží.  

DAGMAR KLIMOVI OVÁ

růst a že si tempo minimálně 10% růstu zachováme 

i v tomto roce. Obecně je pro celý kapitálový trh 

dobré, když je ekonomika v růstovém cyklu, nelze 

však spatřovat přímou úměru ve vazbě na kapitálo-

vý trh. Ten ovlivňují spíše ukazatele typu výše úro-

kových sazeb, které jsou nyní na rekordně nízkých 

hladinách. Na jednu stranu tak motivují drobné 

investory více přemýšlet, kam s naspořenými peně-

zi, protože držet je na běžných účtech se opravdu 

nevyplácí, na druhou stranu je však na trhu velké 

množství levných peněz, které si mohou fi rmy půj-

čit na místo toho, aby si pro ně došly na kapitálový 

trh. I tato mince má tedy svůj rub a líc.

 

Chovají se investo i obez etn  a diverzi� kují 
svoje investice, nebo se i dnes najdou hazardní 
hrá i, kte í vsadí vše na jednu kartu?
Jako ředitel burzy nemám přímý náhled do chová-

ní jednotlivých drobných investorů. Investoři jsou 

klienty našich členů, a ti by tedy mohli na tuto otázku 

odpovědět lépe. Jsem však přesvědčen, že stejně jako 

ve všech ostatních oborech lidské činnosti nalezne-

me všemožné extrémní případy, a tak tomu bude 

i v případě chování investorů. Na druhou stranu čeští 

investoři za poslední roky velmi vyspěli a ve velké 

míře se jim podařilo smazat manko v podobě znalostí 

a přehledu, které měli ještě v devadesátých letech 

oproti drobným investorům ze západních zemí. 

Osobně bych si přál, aby drobných investorů bylo čím 

dál více a abychom se co do počtu přiblížili například 

sousednímu Rakousku, kde pravidelně investuje zhru-

ba 300 tisíc lidí. Momentálně je u nás odhadem cca 

120 tisíc aktivních investorů. Potenciál pro růst je zde 

tedy ještě velký. Co se velkých zahraničních investorů 

týká, jejich zájem byl právě v posledních dnech emisí 

akcií Moneta Bank značně podpořen a podle mých 

informací se o české akcie nyní nebývale zajímají.

etla jsem, že díky tomu, že banky jsou nyní 
ochotny p j ovat klient m i za záporné úroky, 
je na burze enormní množství pen z. Jaké jsou 
d sledky takového jednání a hrozí n co burze, 
pokud bude tento trend pokra ovat?
Nevím, jestli je slovo enormní to správné, ale určitě 

je dluh momentálně nejdostupnější v novodobé 

historii ČR. Pro burzu je dluhové fi nancování kon-

kurencí. V našem regionu a v Evropě obecně platí 

(s výjimkou Velké Británie), že ekonomiky jsou zalo-

ženy více na dluhovém fi nancování než na fi nanco-

vání přes kapitálový trh – to je zásadní rozdíl oproti 

USA. Proto pokud máme na jedné straně banky 

Zna kový 
operativní leasing

Mnoho automobilových značek posky-

tuje svůj vlastní, značkový opera-

tivní leasing. Jedná se o tzv. White Label 

Leasing, kdy nový produkt vzniká díky 

spolupráci mezi automobilkou a leasingo-

vou společností. Princip je oboustranně 

výhodný. Výrobce, nebo dovozce nabízí 

svým klientům kvalitní službu, která je 

garantována zpravidla silnou, nadnárod-

ní společností v segmentu fi nancování, 

a leasingová společnost naopak získává 

aktivní síť dealerů, kteří jsou schopni 

kvalifi kovaně nabízet její produkty. Pro 

ALD Automotive je v tomto segmentu 

trhu významná spolupráce především 

s koncernem PSA sdružujícím značky 

Citroën a Peugeot a se zastoupením spo-

lečnosti Ford Motor Company. Pro PSA 

je produkt na trhu znám jako Peugeot 

či Citroen Operative Lease a pro značku 

Ford je to pak produkt Ford Lease. Dea-

lerské sítě těchto značek tak jsou schopny 

operativně reagovat na rostoucí poptávku 

trhu po operativním leasingu, a to zejmé-

na v segmentu SME. Rozvoj vzájemné 

spolupráce se prohloubil rovněž v oblasti 

specifi cky připraveného programu pro 

zaměstnance skupiny PSA a továrny 

TPCA v Kolíně. Během posledního roku 

jsme v této oblasti spolupráce zaznamenali 

více než 200% nárůst nově uzavřených 

kontraktů. Další posilování naší pozice 

na trhu je však nemyslitelné bez inovativ-

ních a pro klienty zajímavých produktů. 

Velkým zdrojem inspirace je spolupráce 

s naší centrálou ALD International. 

Podílíme se na společných projektech pro 

nadnárodní klienty, ale zároveň tak máme 

jedinečnou možnost získat zajímavé zku-

šenosti z celoevropského trhu. Můžeme 

tak lépe předvídat nejen dopad ekonomic-

kých faktorů ve společnosti, ale i profi ta-

bilitu jednotlivých produktů a předvídat 

včas jejich případné nedokonalosti.  

PAVEL DOLEŽEL
Business and Product 
Development Director
ALD Automotive, s. r. o.
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PRO KAPITÁLOVÝ TRH 
JE OBECN  DOB E, KDYŽ JE EKONOMIKA V R STOVÉM CYKLU, 

ALE NELZE V TOM SPAT OVAT P ÍMOU ÚM RU.
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Desatero
bezpe ného online bankovnictví
Online bankovnictví, online banking, Internet banking, to je n kolik názv  jedné služby, 
která je už n kolik let ve všech bankách lákadlem pro klienty, toužící po rychlé a pohodlné 
správ  vlastních � nancí. A je jedno, zda se jedná o klienty z korporátní sféry, nebo 
o soukromé osoby. Je t eba si uv domit, že online bankovnictví je jedním z mnoha zp sob , 
jak využívat služeb, které skýtá kyberprostor, pro v tšinu uživatel  pojem ztotožn ný 
s internetem. Internet, jakkoliv je to místo úžasných možností, je také místem nebezpe ným. 
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možností je, že útočník do nevinně se tvářícího 

e-mailu vloží škodlivý program, který neopatr-

ný uživatel spustí, a tento program např. doká-

že zaznamenávat stisky klávesnice v okamžiku 

přihlašování do aplikace online bankovnictví. 

Výsledkem je, že veškeré potřebné přihlašovací 

údaje jsou zaslány útočníkovi.

  5.  Přistupovat ke svému účtu z bezpečných míst. 

Je nebezpečné přistupovat k online bankov-

nictví z míst, kde je free wifi  bez jakéhokoliv 

zabezpečení, např. restaurace, internetové 

kavárny.

  6.  Opatrně nakládat s údaji k platební nebo 

kreditní kartě při platbách v internetových 

obchodech. Tyto údaje jsou velmi ceněným 

zbožím na černém trhu, kde existují ceníky 

údajů ke kartám. Cena se odvíjí od denního, 

týdenního limitu, výše povoleného debetu 

apod. Je vhodné používat takovou kartu, která 

při platbě na internetu umožňuje vícefaktoro-

vou autentizaci. 

  7.  Po ukončení práce se vždy odhlásit z bankovní 

aplikace. Dlouhodobě otevřený přístup k účtu 

je snadným terčem pro útočníka.

  8.  Nastavit si notifi kaci provedených bankovních 

operací pomocí SMS, e-mailu apod. Toto opat-

ření je dobrým doplňkem k výše uvedeným, 

neboť dává uživateli okamžitý přehled o tom, 

co se děje s jeho účtem.

  9.  Pravidelně monitorovat svůj účet znamená mít 

povědomí o tom, kdy která operace proběhla 

a jestli to byla operace, kterou opravdu provedl 

oprávněný uživatel.

10.  Počínat si obezřetně i při používání bankomatu, 

který je vlastně jedním z terminálů online ban-

kovnictví. Bankomaty rozšiřují portfolio služeb, 

které jsou schopny poskytnout. Už se nejedená 

jen o místo pro výběr hotovosti, ale je možné 

zde požádat o půjčku, změnit PIN ke kartě nebo 

cokoliv jiného. Proto je obezřetnost na místě.

Online bankovnictví je bezesporu službou, která 

přináší nepopíratelné výhody do oblasti správy 

fi nancí korporací a která přiblížila svět bankovních 

služeb uživatelům v domácnostech. Ale jako každý 

systém, který je postaven na fungování kybepro-

storu – internetu, má své zranitelnosti, slabá místa 

i škůdce, kteří toho chtějí zneužít. Proto je nutno 

k využívání služeb online bankovnictví přistupovat 

se správnou mírou zodpovědnosti a obezřetnosti.  

Zmíněná banka ušetřila pár tisíc dolarů, aby o de-

sítky milionů přišla. 

Jako kdekoliv jinde tak i v případě zabezpečení 

systémů online bankovnictví ze strany bank platí, 

že vše závisí na technologiích, procesech, a hlavně 

na lidech. Je nutno používat odpovídající a kvalitní 

technologie. Mít vydefi novány, zavedeny, testovány 

a aktualizovány procesy, a hlavně mít zaměstnance 

s odpovídající úrovní povědomí a znalostí.

Co se týká bezpečnosti komunikačního kanálu, 

je většinou zajištěna ze strany banky a komuni-

kace potom probíhá šifrovaným spojením, takže 

se dá říci, že úroveň zabezpečení je odpovídající 

potřebám. 

Zabezpečení na straně klienta online bankovnictví 

znamená chovat se obezřetně, mít na odpovídající 

úrovni zabezpečení vlastních technických a systé-

mových prostředků a dodržovat zásady bezpečné-

ho používání online bankovnictví a to zejména: 

  1.  Vybrat si online bankovnictví, které vyžaduje 

pro přístup tzv. dvou nebo vícefaktorovou 

autentizaci. Což v principu znamená, že pro 

přístup je nutno kromě jména a hesla zadat 

např. unikátní potvrzovací kód zaslaný bankou 

nebo je nutno mít nainstalovaný certifi kát ulo-

žený na USB klíčence, čipové kartě apod.

  2.  Pro přístup ke službám online bankovnictví 

nepoužívat slabá a snadno odhadnutelná hesla 

typu heslo1234, 123456, data narození, jména 

dětí, manželek a podobně. Je také nebezpečné 

používat stejná hesla, která jsou používána 

pro přístup k jiným službám, jako jsou e-mail, 

e-shop atd. Doporučena je také pravidelná 

změna hesla.

  3.  Mít zařízení, přes které se uživatel připojuje 

do banky (počítač, mobil, tablet), vždy dobře 

ochráněno proti škodlivým programům (tzv. 

malware), a to aktuální verzí operačního systé-

mu, aktuálním antivirem apod.

  4.  Být obezřetný při používání elektronické pošty. 

Touto cestou útočníci útočí pomocí phishingu, 

který má celou řadu podob. Útočník rozešle 

uživatelům online bankovnictví podvodný 

e-mail, ve kterém klienta jakoby jménem banky 

žádá o vložení přístupových údajů do formulá-

ře, který je součástí e-mailu. Žádná banka tako-

véto e-maily nikdy nerozesílá. Další z mnoha 

Místem, které si za své působiště vybral 

mimo jiné i organizovaný zločin, jehož 

jedinou motivací využití znalosti infor-

mačních technologií je nelegální zisk peněz – těch 

cizích. Velmi často k tomu používá právě online 

bankovnictví. Naopak motivací bank a uživatelů 

online bankovnictví je peníze spravovat, a pokud 

možno nějakou chybou o ně nechtěně nepřijít. 

Jak bylo uvedeno výše, jelikož jde o fi nance, tak 

je žádoucí, aby tomuto faktu odpovídala i úroveň 

bezpečnosti. Odpovídající úroveň zabezpečení 

musí být zajištěna jak na straně banky, tak v komu-

nikačním kanálu mezi bankou a klientem a také 

u samotného klienta.

Banka, která provozuje online bankovnictví a při 

komunikaci s jinými bankami využívá jeho služeb, 

nese velkou část odpovědnosti za jeho bezpečnost. 

Pokud má banka např. špatně zajištěno oddělení 

klientských aplikací od vnitřních bankovních 

systémů, může tuto slabinu útočník zneužít tím, 

že přes počítač napadeného klienta pronikne 

do vnitřních systémů banky, kde při špatném 

zabezpečení je loupení mnohem efektivnější než 

útok na jednotlivého klienta. Takovéto útoky 

provádějí sofi stikované týmy, které se na útok 

dlouhodobě a pečlivě připravují a využívají více 

technologií pro nalezení a zneužití slabin v zabez-

pečení bankovních systémů. 

To, že ne všechny banky přistupují k zabezpečení 

bankovního informačního systému zodpovědně, 

dokládá nedávný příklad Bangladéšské národní 

banky. Útočníci využili nedostatečného zabezpe-

čení banky a snažili se ukrást 950 milionů dolarů 

podvržením falešných příkazů k převodu peněz 

v systému SWIFT (Society for Worldwide Inter-

bank Financial Telecommunication – Společnost 

pro celosvětovou mezibankovní fi nanční teleko-

munikaci). Tento systém slouží k mezinárodnímu 

platebnímu styku mezi bankami a je do něj zapo-

jeno v současné době cca 11 000 bank. Pracovníci 

Bangladéšské národní banky zřejmě ve snaze 

ušetřit nakoupili velmi levně základní ochranné 

prvky počítačových sítí, tzv. fi rewally. Tato snaha 

sice přinesla úspory, ale zároveň otevřela ani ne 

vrátka, ale rovnou vrata do bankovních informač-

ních systémů zmíněné banky. Útočníci vystavovali 

platební příkazy pro převody peněz na účty fi rem 

provozujících kasina na Filipínách. Kdyby se 

útočníkům nepovedl nechtěný překlep, který část 

příkazů zneplatnil a upozornil na to, že se děje 

něco nekalého, tak by opravdu těch 950 milionů 

dolarů ukradli. Kvůli jejich hloupé chybě se poda-

řilo ukrást „pouze“ 81 milionů dolarů. Všech cca 

11 000 bank využívajících služby systému SWIFT 

bylo varováno před hrozícím nebezpečím a také 

požádáno, aby si zkontrolovalo úroveň bezpečnosti 

svých bankovních systémů. Výsledná škoda je 

pádným argumentem pro tvrzení, že je nutno se 

nepřetržitě zabývat bezpečností těchto systémů. 

ALEŠ ŠPIDLA 

Odborník na kybernetickou 

bezpe nost, CIMIB

Foto: archiv

BANKA, KTERÁ PROVOZUJE 
INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ, 

NESE VELKOU ÁST 
ODPOV DNOSTI ZA JEHO 

BEZPE NOST.
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Od chození na pobo ku se snaží samotné banky klienty odradit. V tšin  jejich zákazník  to ale nijak nevadí – 
elektronické bankovnictví je p ece tak pohodlné a ušet í spoustu starostí. O tom, že je komunikace s bankou 
na dálku pohodlná, asi není sporu. Ovšem s ušet ením starostí to m že být komplikovan jší. Jako veškerá 
komunikace na internetu i spojení mezi bankou a klientem m že být napadeno. Paradoxn  dokonce i samotné 
banky ob as používají p ístupy, které pirát m situaci usnad ují.

bankovní kyberprostor
(Ne)bezpe ný
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Klient prakticky nemá žádnou šanci zjistit, že 

k nějakým problémům na komunikační trase mezi 

ním a bankou došlo. Narušení důvěryhodnosti cer-

tifi kátů, a tím i samotné komunikace se totiž nemusí 

vůbec projevit. Naštěstí jsou na internetu k dispozici 

nástroje, které umožňují alespoň částečně důvěry-

hodnost ověřit. Některé z nich se dají nainstalovat 

i jako rozšíření do internetového prohlížeče, takže 

tato kontrola může probíhat i automaticky – může 

jít třeba o SSL Observatory, Extended DNSSEC Va-

lidator a podobně. Minimálním opatřením by mělo 

být vypnutí zapamatování si hesla do internetového 

bankovnictví v prohlížeči.

Ani mobily na tom nejsou lépe
S nástupem chytrých telefonů se přesunuly ban-

kovní aplikace i do nich. A pohodlnost se posunula 

na novou úroveň. Jenže ne všichni uživatelé si 

uvědomují, že i jejich telefon je vlastně takovým 

malým počítačem a i on se stále častěji stává cílem 

útočníků. Celá řada útoků na bankovní účty klientů 

byla provedena právě s pomocí škodlivého kódu 

nainstalovaného do jejich telefonu. Zatímco u počí-

tače si často rozmyslíme, jaký program nainstalovat 

a jaký nikoli, aplikace z Google Play či AppStore 

mnoho majitelů smartphonů instaluje zcela bez roz-

myslu. Přitom zejména v těch bezplatných se může 

skrývat – a v řadě případů také skrývá – nějaký 

malware. V lepším případě pomůže výrobci aplika-

ce uživatele jen špehovat a autor aplikace se pokusí 

zpeněžit marketingové informace. V tom horším 

se bude snažit využít přístup k telefonu k napadení 

účtu či získání přihlašovacích a zabezpečovacích dat 

k mobilní bankovní aplikaci.  

PETR SMOLNÍK

která patří dlouhodobě mezi nejpopulárnější 

cíle kyberútočníků. Pro zajímavost, jen během 

letošního roku (tedy za necelých 5 měsíců) bylo 

vydáno podle serveru Common Vulnerabilities 

and Exposures více než tisíc oznámení o bezpeč-

nostních incidentech souvisejících právě s aplikací 

Flash. I proto již od podpory této platformy ve vel-

kém ustupují například výrobci internetových 

prohlížečů. Jenže například slovenská Tatra Banka 

neustále používá doplněk Flash pro přihlašování 

do klientských systémů.

Právě Flash je ukázkou toho, jak klíčová je instala-

ce aktualizací do počítačových systémů – a to jak 

na klientských počítačích, tak na serverech. Adobe 

se samozřejmě neustále snaží svůj program vylep-

šovat a bezpečnostní slabiny odstraňovat. Jenže 

pro uživatele jsou často aktualizace jen něčím, co 

je obtěžuje a zdržuje, proto je neinstalují. Bohužel 

podobně se v řadě případů chovají i administrátoři 

serverů v bankách.

Banky to nechávají na klientech
Pro většinu klientů bank jsou informace o šifrová-

ní a certifi kátech španělskou vesnicí. A není divu, 

je to poměrně složitá problematika a snaha bank 

své klienty v tomto směru vzdělávat je minimální. 

Banky tak místo toho, aby investovaly do vyšší 

bezpečnosti, sahají k represím a do dlouhých ob-

chodních podmínek často včlení požadavky, které 

není schopen splnit ani vzdělaný odborník. Jed-

noduše spoléhají na to, že dlouhé smlouvy malými 

písmeny klienti nečtou a podmínky jednoduše 

odsouhlasí. Pokud pak dojde k nějakým problé-

mům, banka se může hájit, že klient nedodržel 

bezpečnostní ustanovení.

Popularitě internetového či mobilního 

bankovnictví se nelze divit. Z uživatelského 

hlediska je to nesmírně pohodlné a rychlé. 

Jenže žijeme v době, kdy počet kybernetických 

útoků neustále stoupá a metody kyberpirátů jsou 

stále dokonalejší. Ale uživatelé místo aby byli 

ostražitější, se přes neustálá varování odborníků 

chovají stále lehkomyslněji. Přitom platí jedno-

duchá zásada – na počítači vše souvisí se vším, 

a pokud někdo ze stejného počítače navštěvuje 

rizikové stránky i své internetové bankovnictví, 

může vlastně peníze zlodějům rovnou poslat.

Jednou ohrožený znamená
ned v ryhodný 
Řada uživatelů si někdy internet představuje jako 

soustavu potrubí, kdy má každé spojení či akce 

svou vlastní „trubku“ vedoucí od něj k cílovému 

serveru. Jenže tak to není, internet je podobný spí-

še tahu lososů, všichni plují stejnou řekou v obrov-

ském množství a jen čas od času se někteří oddělí 

nebo je vytáhnou rybáři. Stejně tak jsou všechna 

data přenášena v jednom balíku a příslušné dva 

body si musí vybrat tu svou komunikaci. Takže 

i když je komunikace s bankou šifrovaná, data 

prostě putují internetem, a pokud je někdo zachytí 

a dokáže projít šifrou, může si je přečíst.

Problém je, že všechny informace k zakódování 

komunikace má klient obvykle ve svém počítači. 

V okamžiku, kdy je jeho počítač napaden nějakým 

škodlivým kódem, stává se zranitelným. Útoč-

ník díky tomu mohl získat právě prostředek, jak 

komunikaci mezi ním a bankou rozklíčovat. I když 

pak následně je pomocí některého z bezpečnost-

ních programů malware nalezen a odstraněn, 

počítač již nikdy nebude bezpečný jako dříve. 

To nejmenší, co je potřeba udělat, je přeinstalovat 

bankovnictví či alespoň obnovit bezpečnostní 

certifi káty.

Banky se bojí zm n. 
To ale znamená ohrožení
Paradoxní je, že situaci útočníkům nezřídka 

usnadňují i samotné banky. Hned několik výzku-

mů poukázalo na fakt, že používají často neaktuali-

zované moduly či systémy obsahující bezpečnostní 

rizika. Důvod je poměrně prostý, banky se obecně 

bojí změn, protože změny nemají příliš rádi jejich 

klienti. Pokud se tedy banka rozhodně radikálně 

proměnit své internetové bankovnictví, napří-

klad změnit přihlašovací dialog, riskuje naštvání 

některých klientů a v nejhorším případě i jejich 

odchod ke konkurenci. Proto se často banky brání 

i nasazení vyššího stupně šifrování (kryptografi e), 

protože by se mohlo stát, že někteří klienti se star-

šími systémy by měly s přístupem problém. A to si 

nemohou dovolit.

Ostatně i proto neustále některé banky využívají 

při přihlašovacím dialogu aplikaci Adobe Flash, 

Klient má v praxi jen malou šanci zjistit, že na komunika ní trase mezi ním a bankou došlo k n jakému 
problému. Narušení certi� kátu se nemusí v bec projevit.
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Přestože historie off shore podnikání ve smy-

slu využívání legislativy zemí, které nabízejí 

paušálně preferenční daňový režim pro 

zahraniční subjekty, je poměrně dlouhá a zajímavá, 

to podstatné se událo za posledních dvacet let, bě-

hem kterých se ze zajímavé alternativy stal výnos-

ný celosvětový fenomén. Ten ovšem, jako spousta 

jiných, nezůstal mimo zorné pole organizovaného 

zločinu, a tak je dnes při vyslovení slova off shore 

slyšet skřípání zubů daňových úředníků.

Co je vlastn  offshore?
Přeloženo do češtiny neznamená „off shore“ nic 

jiného než „daleko od pobřeží“. 

V sedmdesátých letech 20. století se tento výraz 

ustálil pro obchodní společnosti, které jsou 

registrovány a mají úřední sídlo v zemích, které 

mají vstřícnou daňovou politiku. A protože to byly 

nejčastěji malé ostrovní státy, vžil se pro ně výraz 

„off shore“, tedy „daleko od pobřeží“. V devade-

sátých letech k těmto daňově vstřícným zemím 

přibyly i větší, neostrovní státy, jako například 

Holandsko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Monako, 

Andorra, Belize, a dokonce i některé státy USA, 

například Nevada a Delaware.

Daňová politika off shore zemí je poměrně rozma-

nitá. V některých zemích je sazba daně z příjmu 

stanovená velmi nízkým procentem (např. Kypr, 

Holandsko), v některých je daň z příjmu nulová 

(např. Nevada a Delaware v USA) a někde je daň 

z příjmu stanovena pevnou částkou bez ohledu 

Dejte do jedné v ty slovo „dan “ a „ráj“ a možná vám na konci rovnice vyjde, že podnikání nemusí být zas 
až takové peklo. Tedy pokud se rozhodnete svoji � rmu zaregistrovat v n které ze zemí, která je da ovým rájem. 
Podnikat tzv. „offshore“ není nic nelegálního, i když se n kte í snaží, aby to tak vypadalo. Kauza ukradených 
dokument  spole nosti Mossack Fonseca, známá jako Panama Papers, je toho d kazem. 

Lesk a bída da ových ráj
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na výši příjmu. Tato skupina off shore zemí je nej-

větší a patří do ní i americký stát Belize.

Da ová optimalizace není da ový únik
Zakládání a využívání off shore společností je 

legální a legitimní cesta k zajištění anonymity 

vlastnictví nebo ke snižování daňové zátěže 

a k posílení ochrany majetku. Na internetu lze 

najít desítky fi rem, které nabízejí založení a správu 

off shore společnosti. 

Nezákonný daňový únik jako neplnění existující 

daňové povinnosti je samozřejmě podvod, ale 

nesmí být zaměňován s vyhnutím se dani formou 

minimalizace daňové povinnosti při využití 

legálních metod. Zmatky v pochopení těchto 

dvou konceptů jsou částečně způsobeny nedo-

konalým překladem. Více než co jiného je však 

má na svědomí nespokojenost mnoha byrokratů 

a nekompetentní pojetí či implementace opatření 

a zákonných úprav, které přivedou na svět. 

Navzdory výše uvedenému se ovšem odborníci 

na daňovou problematiku shodují, že off shore už 

není, co býval. Více než daňová optimalizace láká 

podnikatele anonymita, kterou země, jako je napří-

klad Panama, nabízejí. 

Zájem ech  o offshore neklesá
I přes negativní mediální kampaň je zájem ze 

strany českých podnikatelů o registraci fi rmy 

v některém z daňových rájů stabilní. V řeči čísel 

má takto registrovanou společnost něco přes tři-

náct tisíc podnikatelů a každý rok jich pár desítek 

přibyde. V průběhu prvního kvartálu letošního 

roku se počet společností, které mají vlastníka 

se sídlem v daňovém ráji, zvýšil o 23 na cel-

kových 13 270. Největší zájem byl o destinace 

Seychely, Belize a Marshallovy ostrovy, které 

podnikatelům nabízejí relativně vysokou úroveň 

anonymity. O důvodech nemusíme dlouho speku-

lovat. Podle odborníků už ale dávno není pravda, 

že by hlavním důvodem byla daňová optimaliza-

ce. To byl znak divokých devadesátek minulého 

století. Dnes jde především o anonymitu a jakýsi 

podnikatelský komfort. 

Na takzvané tvrdé daňové ráje, mezi které patří již 

zmíněná Panama, se zvyšuje tlak nejen ze strany 

OECD, ale i dalších organizací. Jde jim především 

o to, aby daňové správy získaly přístup k citli-

vým informacím. I to je důvod, proč daňové ráje 

ustupují od nejtvrdších praktik a nekomunikace 

s ostatními státy. České fi nanční správě se podařilo 

před třemi lety dojednat smlouvu o výměně infor-

mací s ostrovem Man a s Panamou máme smlouvu 

o zamezení dvojího zdanění a výměně informací.   

DAGMAR KLIMOVI OVÁ

NEZÁKONNÝ DA OVÝ ÚNIK JAKO NEPLN NÍ EXISTUJÍCÍ 
DA OVÉ POVINNOSTI JE SAMOZ EJM  PODVOD, 

ALE NESMÍ BÝT ZAM OVÁN S VYHNUTÍM SE DANI FORMOU 
MINIMALIZACE DA OVÉ POVINNOSTI P I VYUŽITÍ LEGÁLNÍCH METOD. 
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podnikání poradna

dů. Dále lze prodávat například věci související 

s cestovním ruchem, zejména vstupenky, mapy, 

plány, jízdní řády, tištěné průvodce a upomínkové 

předměty.

K provozování této živnosti vám postačí dodrže-

ní všeobecných podmínek provozování živnosti, 

tj. osoba podnikatele musí být plně svéprávná 

a bezúhonná. Problematiku provozoven samostatně 

upravuje § 17 živnostenského zákona č. 455/1991 Sb. 

Tento zákon primárně nestanovuje podnikateli 

povinnost provozování živnosti v provozovně, ale 

z logických důvodů se při některých činnostech zří-

zení provozovny nelze vyhnout (např. z pohledu hy-

gienických, výrobních, či pokud zřízení provozovny 

nařizuje živnostenský nebo speciální zákon apod.).

Dle našeho názoru není zřízení provozovny 

u cestovní agentury nutné, v případě, že nebudete 

v sídle přijímat zákazníky (platí typicky pro inter-

netový prodej). Nicméně zákon č. 159/1999 Sb. 

o některých podmínkách podnikání a o výkonu 

některých činností v oblasti cestovního ruchu sta-

novuje cestovní agentuře splnění řady povinností. 

Mezi ně patří i označení provozovny a propa-

gačních a jiných materiálů určených zákazníkovi 

slovy „cestovní agentura“, pokud toto označení 

neobsahuje již přímo název obchodní fi rmy.

Cestovní agentura nemusí být pojištěna proti 

úpadku, protože tuto povinnost má ze zákona 

cestovní kancelář, jejíž zájezd agentura prodává. 

Avšak povinností agentury je před uzavřením 

cestovní smlouvy předložit zájemci o uzavření 

cestovní smlouvy na jeho žádost k nahlédnutí 

doklad o pojištění záruky pro případ úpadku dané 

cestovní kanceláře.

Zajímalo by mne, jaká povolení jsou v R 
pot eba, pokud chci distribuovat arganový olej 
zakoupený v EU jako kosmetický p ípravek.
Protože se jedná o kosmetický přípravek (olej 

aplikovaný na kůži), vztahuje se na něj regulace 

dle § 25–§ 27 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a dle nařízení EK č. 658/2013. 

Problematika kosmetických přípravků je širšího 

charakteru a je podrobně upravena v nařízení EP 

č. 1223/2009. S tímto nařízením vám doporuču-

jeme se seznámit, jsou v něm uvedeny požadavky 

mj. např. na informace o povinném označování 

výrobků, způsobu jejich použití či přikládání 

návodů nutných z pohledu spotřebitele apod.

Nezbytnou součástí kosmetického přípravku je 

i jeho posouzení bezpečnosti a vypracování zprávy 

o jeho bezpečnosti. Pokud by byl daný přípravek 

uváděn na trh EU poprvé (což by neměl být váš 

případ), či by bylo např. měněno označení či popis 

tohoto přípravku za účelem dodržení vnitrostátní-

ho práva, je následně nutné provést tzv. notifi kaci 

v systému Evropské komise CPNP.  

TOMÁŠ MACNAR, Regionální místo Praha

zdravotním pojištění), a tedy hospitalizována jako 

průvodce v nemocnici, je po danou dobu práce 

dočasně neschopna (dle § 57, odst. 1 písm. c), zák. 

č. 187/2006 Sb.). Rozhodnutí o vzniku dočasné 

pracovní neschopnosti je plně v kompetenci ošet-

řujícího lékaře. Pokud tedy byla matka dítěte 

uznána práce neschopnou, dle zákoníku práce jí 

přísluší náhrada mzdy nebo platu.

Chci za ít podnikat v oblasti cestovního ruchu 
a provozovat cestovní agenturu. Co musím 
spl ovat a musím mít z ízenou samostatnou 
provozovnu, nebo mohu tuto innost vykonávat 
i nap . z bytu? Jaké musím mít sjednané 
pojišt ní?
V tomto případě lze doporučit zvolit živnost vol-

nou č. 71 s názvem Provozování cestovní agentury 

a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu. 

V rámci této živnosti je možné, mimo jiné, nabízet 

prodej a zprostředkování prodeje jednotlivých 

služeb cestovního ruchu a organizování, nabízení 

a zprostředkování prodeje kombinací jednotlivých 

služeb cestovního ruchu, vyjma prodeje zájez-

Naše zam stnankyn  byla p ijata 
do nemocnice jako pr vodce s dít tem 
(8 let), které bylo v nemocnici 

hospitalizováno, a byla uznána ošet ujícím 
léka em práce neschopnou. Musíme jí tak 
vyplácet náhradu mzdy. Je toto prosím 
v po ádku? Nem lo by jí náležet ošet ovné? 
Matka dít te je p ece zdravá.
Dle § 191 zákoníku práce (zák. č. 262/2006 Sb.) je 

zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost za-

městnance v práci po dobu jeho dočasné pracovní 

neschopnosti podle zvláštních právních předpisů, 

tj. dle zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském 

pojištění. Jedná se obecně o případy nařízené 

karantény, po dobu mateřské nebo rodičovské 

dovolené, po dobu ošetřování dítěte mladšího než 

10 let nebo jiného člena domácnosti v případech 

podle § 39 zákona o nemocenském pojištění 

a po dobu péče o dítě mladší než 10 let z důvo-

dů stanovených v § 39 zákona o nemocenském 

pojištění nebo z důvodu, kdy se fyzická osoba, 

která o dítě jinak pečuje, podrobila vyšetření nebo 

ošetření u poskytovatele zdravotních služeb, které 

nebylo možno zabezpečit mimo pracovní dobu 

zaměstnance, a proto nemůže o dítě pečovat.

Dle § 192 zákoníku práce přísluší zaměstnanci 

v době prvních 14 kalendářních dnů (bez prvních 

3 dnů) trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo 

karantény náhrada mzdy nebo platu v souladu 

s § 192 odst. 2) zákoníku práce. Na ošetřovné 

(tzv. OČR) má zaměstnanec nárok, pokud nemůže 

vykonávat v zaměstnání práci z důvodu uvede-

ných v § 39 zákona o nemocenském pojištění, 

tj. především z důvodu ošetřování dítěte mladšího 

10 let nebo jiného člena domácnosti, jehož zdra-

votní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje 

nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou. 

V § 39 v odst. 5 jsou dále uvedeny osoby, které 

na ošetřovné nárok nemají.

V případě, kdy byla matka dítěte přijata do lůžko-

vé péče (dle § 25, zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném 

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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podnikání virtuální m na

Bitcoin se za šest let od svého vzniku stal 

nejpoužívanějším elektronickým platidlem – 

tzv. kryptoměnou. Jeho hodnotu nemohou 

ovládat ani jednotlivci ani vláda. Bitcoin nelze re-

gulovat, technologicky to není možné. Právě díky 

těmto atributům bývá decentralizovaný bitcoin 

považován za jistý protipól systému centrálního 

bankovnictví, jak ho známe dnes. 

„Hodnota bitcoinu závisí pouze na důvěře lidí mezi 

sebou. Je to tedy měna důvěry,“ nastiňuje Martin 
Stránský. Podle něj je technicky připravená jako 

„defl ační měna“. „Dopředu se totiž ví, že bitcoinů je 

pouze 21 milionů a další nelze do systému přidat,“ 

vysvětluje Stránský, který je dle svých slov na čes-

kou korunu hrdý, ale přednost dává bitcoinům. 

„Je násobně svobodnější, protože nepodléhá žádné 

autoritě. A jednoduše ho můžete použít po celém 

světě,“ říká.

Na první dojem zní cokoliv s virtuálními měnami 

jako pouhá spekulace. Ovšem je pravda, že bitcoin, 

ačkoliv je opředený řadou mýtů, zamotal hlavu ne-

jednomu bankéři. Nakonec až vloni Evropský soudní 

dvůr ukončil debaty o tom, co to vlastně bitcoin je. 

De facto je měnou. Nutno podotknout, že hodně tvr-

dou měnou, protože jeden bitcoin lze v současnosti 

pořídit asi za 11 tisíc Kč. Z obchodů s kryptoměnou 

samozřejmě není nutné odvádět DPH. 

Možná leckoho ale překvapí, že Česká republika 

je spolu s Estonskem bitcoinovou velmocí. Že 

virtuální měna je dnes realitou, dokládá i to, že s ní 

zaplatíte zboží nejen v e-shopech, ale i v kamen-

ných prodejnách, trafi kách nebo si za něj koupíte 

třeba kávu v kavárnách a restauracích po celém 

světě. Spíše než platidlo a nástroj směny je ale 

podle Martina Stránského potřeba bitcoin vnímat 

jako investiční instrument. Nezáleží přitom, zda 

jste soukromá osoba, nebo podnikatel. 

Virtuální m na? Dnes realita
Ostatně Stránský na tuto virtuální měnu sám 

vsadil a začal s ní obchodovat. Založil českou spo-

lečnost world BTC business, SE a k tomu klient ské 

kamenné centrum, první fi rmu tohoto typu 

na světě. Svým zákazníkům tak sice umožňuje 

nakupovat a prodávat bitcoiny online na 

www. EasyCoin.cz, ale také v hotovosti třeba v síti 

prodejen Geco či v bitcoinmatech. Ty fungují 

stejně jako klasické bankomaty. 

„V současné době máme v provozu Bitcoinmat 

v Klient ském centru na Arbesově náměstí, ve Slo-

vanském domě, v Novém Smíchově, v Arkádách 

Pankrác, v Galerii Vaňkovka v Brně a v OC 

Fontána v Karlových Varech,“ upřesňuje obchodník 

s virtuální měnou rozmístění bitcoinmatů po Čes-

ké republice, jedním dechem ale dodává: „Naším 

TOP produktem je ale něco jako Bitcoin Banking. 

Nakupujete, prodáváte či spravujete bitcoiny z jed-

noho místa po celém světě.“

Vypadá to, že se na poli virtuálních měn nebývale 

daří. Stránský nedávno dokončil akvizici největší 

české bitcoinové burzy www.bitstock.com, která 

je označovaná za nejbezpečnější burzovní systém 

na světě, čímž získal produkt i pro profesionální 

obchodníky včetně API rozhraní pro automatické 

obchodování. Do světa bitcoinů se pouštějí i další 

lidé v ČR i v cizině. A to navzdory tomu, že je 

ve fyzické podobě na ruku nikdy nedostanou. 

„Existují už dnes různé pokusy s certifi káty, ty jsou 

ale jen pouhou náhražkou,“ upřesňuje závěrem 

Stránský.  

MIROSLAV DIRO

BITCOIN 

Bitcoin je digitální m na založená v roce 
2009. Množství „mincí“ v ob hu je p edem 
dané, a proto není možné vyvolat um lou 
in� aci vytvo ením jejich v tšího množství. 
Zajímavostí je, že krom  toho, že ji lze 
nakupovat a prodávat, se t ží stejn  
jako zlato nebo diamanty. K t žb  ale 
pot ebujete po íta e, které eší mimo ádn  
komplikované matematické algoritmy, 
p i emž obtížnost t žby se stále zvyšuje 
a odm na za vyt žený bitcoin snižuje, 
což by m lo zvyšovat jeho cenu. Kone ný 
po et bitcoin  je stanoven na 21 milion , 
jejich úplné vyt žení se p edpokládá kolem 
roku 2140.

Martin Stránský: 

Co to je bitcoin? Podle p ední postavy eského bitcoinu Martina Stránského je to hlavn  investi ní nástroj. 
„Bitcoin je obrovská p íležitost. Ta nejv tší, která nás v poslední dob  potkala,“ íká. 

Bitcoin je obrovská p íležitost
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podnikání zahrani ní mise

Opavský výrobce důlních strojů Ostroj zase 

podepsal memorandum o dodávce důlního do-

bývacího komplexu v řádu desítek milionů eur.

„Průběh naší mise byl velice úspěšný. Většině fi rem 

se podařilo navázat důležité kontakty v rámci 

státní sféry i s místními podniky. A některé z fi rem 

se už i předběžně dohodly na dodávkách zařízení,“ 

hodnotí průběh mise předseda Zahraniční sekce 

HK ČR Ilja Mazánek. Jeho slova potvrzují i sa-

motní zástupci zúčastněných fi rem. „Ve spolupráci 

s fi rmou Alta jsme nyní v tendru na technologie pro 

zpracování uhelného odpadu v objemu šesti milionu 

tun,“ uvedl například česko-íránský podnikatel 

a šéf české fi rmy Czech Machine Tools Seyed 
Hossein Mesbahi.
Podnikatelé odletěli do Íránu v rámci programu 

Brána do Persie. HK ČR pro ně v této zemi zajistila 

během téměř týdenní cesty jednání s jejich írán-

skými protějšky v Teheránu, Birjandu a Tabasu. 

V delegaci byly tentokrát zastoupeny především 

fi rmy zabývající se výrobou a službami v oblasti 

důlního inženýrství a průmyslu. Důlní problemati-

ka byla také ústředním bodem sondážních jednání 

s íránskou státní společností IMPASCO, která se 

úzce zabývá výrobou a dodávkami pro těžební 

průmysl a místní doly, členové delegace jednali 

i s íránským náměstkem ministra průmyslu, hor-

nictví a obchodu. V hlavním městě provincie Jižní 

Chorasán, která je považována za nejvýznamnější 

těžební oblast v Íránu, proběhlo také podnikatelské 

fórum na místní hospodářské komoře a spoluprá-

ce v důlním průmyslu byla i předmětem jednání 

náměstka Tlapy s guvernérem této provincie.

Delegace se vypravila i do ústředí Birjandské 

zvláštní ekonomické zóny. Tato zóna totiž dis-

ponuje zajímavým balíkem pobídek a úlev a její 

komparativní výhodou je strategická poloha, což 

může být zajímavé pro evropské exportéry do 

tohoto regionu.

 „Vyplatilo se koncipovat tuto misi tak, že byla za-

měřena na jeden konkrétní klastr, a to těžební a důl-

ní průmysl. Díky ambasádám se podařilo směrovat 

podnikatele do samotného srdce tohoto odvětví. 

V Íránu je 5 000 dolů, ale pozornost se soustředí do 

nalezišť uhlí a dalších nerostných surovin v oblas-

tech Tabasu a Birjandu. Některé fi rmy podepsaly 

kontrakty na místě, další přilétají se ,syrovým‘ 

materiálem a následně budou podávat své na-

bídky íránským státním a polostátním fi rmám. Je 

potřeba zdůraznit, že v tomto odvětví jsou v Íránu 

stále používány zastaralé technologie, což předsta-

vuje obrovský potenciál i pro české fi rmy. Na místě 

i v letadle panovalo velké nadšení. Podobné úzce 

specializované akce na jeden klastr Hospodářská 

komora ČR určitě bude připravovat, v této chvíli 

zvažujeme oblast energetiky či dopravy,“ říká Ilja 

Mazánek, předseda Zahraniční sekce Hospodář-

ské komory ČR.  

Odbor vn jší komunikace HK R

BRÁNA DO PERSIE

HK R na podporu rozvoje trhu s Íránem 
otev ela speciální program pro podnikatele 
s názvem Brána do Persie, do n hož se 
hlásí první � rmy, banky a investi ní fondy. 
Program, na n mž Komora spolupracuje mj. 
s Íránskou obchodní, pr myslovou a d lní 
komorou, zp ístup uje � rmám kontaktní 
servis mezi íránskými a eskými � rmami, 
umož uje získávat dokumenty nezbytné pro 
realizaci exportu, nap . osv d ení o p vodu 
zboží i ATA karnety pro bezcelní p epravu 
výrobk  na výstavy a veletrhy, nebo využívat 
portál www.branadopersie.cz. 

Web shromaž uje informace o íránském trhu 
nebo zprávy od zastupitelských ú ad  R 
v Teheránu.

Podnikatelská mise HK R 
do Íránu p ináší nové kontrakty

P tadvaceti lenná podnikatelská mise HK R, která doprovázela v dubnu nám stka ministra 
zahrani ních v cí Martina Tlapu do Íránu, se setkala s jednozna ným úsp chem. Nap íklad spole nost 

Energo-Pro b hem ní získala zakázku za 15 milion  eur (405 milion  korun) na dodávku dvou vodních turbín 
o výkonu 51 MW pro íránskou vodní elektrárnu Khoda Afarin. 
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podnikání zahrani ní mise

tomto důležitém severoafrickém trhu. Jejich úsilí 

bude nepochybně v blízkém horizontu korunováno 

úspěchem,“ uvedl Mazánek.

Následná B2B jednání hodnotili zástupci českých 

fi rem jako úspěšná. Josef Dufek ze společnosti 

Vítkovice Machinery Group velmi ocenil B2B 

jednání, která byla připravena HK ČR a jejím 

partnerem – Káhirskou hospodářskou komorou. 

„Podnikatelské fórum v Káhiře nám vytvořilo velmi 

dobré podmínky pro vážná jednání s novým subjek-

tem, který má zájem o modernizaci vysokých pecí 

a infrastruktury, kterou vysoké pece potřebují. Na 

tomto projektu by se především podílela společnost 

Vítkovice Heavy Machinery,“ poznamenal Josef 
Dufek.

Vedoucí podnikatelské delegace se rovněž účastnil 

ofi ciálního programu pana ministra – zasedání 

Česko-egyptského smíšeného výboru, kde se 

diskutovala řada zásadních ekonomických témat 

společných pro obě země. Zástupce HK zde 

informoval o tom, že HK ČR nyní vedle klasických 

podnikatelských misí organizuje mise menšího 

rozsahu zaměřené na odvětví, která jsou pro pří-

slušná teritoria nosná. Tento přístup byl egyptskou 

stranou příznivě přijat s tím, že ho podpoří na me-

zikomorové úrovni jako velmi efektivní a účelný.  

Odbor vn jší komunikace HK R

v případě Íránu a Kuby. Upozornil na to předse-

da Zahraniční sekce Hospodářské komory ČR 

Ilja Mazánek, který se jednání se syrským 

náměstkem ministra zahraničních věcí účastnil. 

„Hospodářská komora ČR bude proto nadále 

v koordinaci s Ministerstvem zahraničních věcí 

udržovat a rozvíjet kontakty se svými syrskými 

partnery a syrskou podnikovou sférou,“ prohlásil 

Ilja Mazánek. HK ČR už nyní chystá řadu akcí 

orientovaných na předání důležitých informací 

o aktuální situaci a obchodních příležitostech 

v Sýrii českým fi rmám, mimo jiné bude jednat 

také o návštěvě českých podnikatelů v Sýrii.  

Odbor vn jší komunikace HK R

Rozhovory některých společností vyústily 

v konkrétní ujednání, např. fi rma TATRA 

TRUCKS úspěšně navázala na dlouhodobější 

negociace o dodávkách speciálních vozů Tatra. 

Firma Škoda Praha má v příštích dnech obdržet 

od jordánského úřadu pro jadernou energii výzvu 

k předložení souhrnné nabídky pro dodávku 

turbín a řídicích systémů s tím, že součástí nabídky 

musí být i profi nancování a pojištění ze strany ČEB 

a EGAP, rovněž účastníků mise. „Tato cesta měla za 

cíl posunout dohodu týkající se dodávek podvozkové 

části Tatry, které bylo nakonec dosaženo. Celko-

vá výše kontraktu dosahuje 950 milionů korun,“ 

zmínil předseda představenstva TATRA TRUCKS 

Petr Rusek.

„Společnost Škoda Praha je vnímána jako poten-

ciální partner v rozvoji jordánského jaderného 

programu hlavně v oblasti dodávek sekundárních 

částí,“ prohlásil generální ředitel společnosti Peter 
Bodnár. Škoda Praha nezastupovala na podni-

katelské misi pouze své zájmy, ale i Czech Power 

Industry Alliance.

Jak uvedl vedoucí podnikatelské delegace a předse-

da Zahraniční sekce Hospodářské komory ČR Ilja 
Mazánek, misi lze hodnotit jako velmi úspěšnou: 

„Firmám se díky této cestě podařilo posunout někte-

ré rozjednané projekty a Hospodářské komoře ČR 

Potenciál obchodní spolupráce zůstává 

s výhledem na stabilizaci a poválečnou 

rekonstrukci mimořádný. V Sýrii existuje 

i řada českých projektů, na které by bylo možné 

navázat. Dle slov Fajsala Mikdáda bude v ná-

sledujících letech tato země potřebovat pomoc 

prakticky ve všech sektorech, zdůraznil obnovu 

infrastruktury. Jedná se například o rekonstrukci 

železniční, silniční a letištní infrastruktury, o do-

dávky lokomotiv, zemědělských strojů, malotrak-

torů či výrobních linek v oblasti mléčné výroby. 

Vysoká poptávka bude po čističkách odpadních 

vod, zdravotnickém vybavení a výrobcích farma-

ceutického průmyslu.

se je podařilo zařadit i na jednání ministra Mládka 

s vybranými ministry jordánské vlády.“ 

Jednáním v Jordánsku předcházela cesta téměř 

třicetičlenné podnikatelské delegace fi rem z oblasti 

strojírenství, farmacie, obranného průmyslu či 

energetiky do egyptských měst Káhiry a Alexan-

drie. Káhirské podnikatelské fórum, které otevřel 

egyptský ministr průmyslu a obchodu Tárik Kabíl 

a český ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, 

se těšilo velkému zájmu ze strany egyptských 

fi rem. „Egyptský trh je obecně pro české fi rmy 

zajímavý a perspektivní a bez ohledu na určité ak-

tuální rozpočtové potíže, kterými Egyptská arabská 

republika v současnosti prochází a která se projevují 

některými administrativními omezeními, by české 

fi rmy měly vytrvat ve svém úsilí o etablování na 

Důležitou roli v obnově a rozvoji obchodně-eko-

nomických vztahů mezi Sýrií a ČR chce sehrát 

Hospodářská komora ČR, stejně jako například 

eští podnikatelé navazují spolupráci v Egypt  a Jordánsku

Sýrie by uvítala pomoc eských � rem
eské � rmy by se mohly podílet na obnov  kon� iktem zni ené Sýrie. Vyzval je k tomu první nám stek 

ministra zahrani ních v cí Syrské arabské republiky Fajsal Mikdád p i nedávném jednání se zástupci 
Hospodá ské komory eské republiky.

B hem krátké návšt vy podnikatelské delegace pod hlavi kou HK R, která doprovázela ministra 
pr myslu a obchodu R pana Jana Mládka p i jeho cest  do Egypta a Jordánska, prob hlo úsp šné 

podnikatelské fórum a B2B jednání, jichž se ú astnilo na 40 jordánských � rem. 

Foto: HK R

Foto: HK R
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advertorial

Slavnostního zahájení veletrhu se zúčastnil 

hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, 

který akci spolu s Ministerstvem průmy-

slu a obchodu ČR také zaštítil, a řada dalších 

významných hostů. Po slavnostním otevření bylo 

součástí prvního dne veletrhu fórum na téma 

Novodobá technická revoluce ve vzdělávání, 

které zahájil radní pro oblast investic, majetku 

a ekonomiky Ing. Ladislav Drlý. Ve svém proslovu 

zdůraznil důležitost podpory středního vzdělá-

vání v Ústeckém kraji. Dále promluvili náměstek 

primátora města Chomutova JUDr. Marek Hrabáč, 

viceprezident HK ČR RNDr. Zdeněk Somr, 

náměstek ministra MPO Ing. Eduard Muřický, 

prorektor pro rozvoj ČVUT doc. Jan Chyský, 

CSc., ředitel odboru MŠMT Ing. Bc. et Bc. Petr 

Bannert, Ph.D., a  obchodní ředitel fi rmy Atos IT 

Solutions and Services, s. r. o., Jiří Stich.

V podvědomí veřejnosti se řemeslo jeví jako 

„špinavá práce“. Problémem je také v postoji 

rodičů, kteří ovlivňují své děti u výběru školy 

po ukončení základní školy. Důsledkem je pak 

spousta nezaměstnaných absolventů středních 

škol humanitního zaměření, ale i nezaměstnaných 

evidovaných na úřadu práce, kteří nenacházejí 

uplatnění na trhu práce. 

Nedostatek kvalifi kovaných profesí je kamenem 

úrazu „stagnace“ mnoha fi rem. Netýká se to jen 

strojírenství, ale lidé chybí i v automobilovém 

průmyslu, elektrotechnickém, textilním průmyslu, 

plastové technice atd. Firmy si tuto skutečnost 

začínají uvědomovat, a proto byla na veletrhu 

zaznamenána pestrost zaměření fi rem. Důležitým 

pilířem, který vede ke změně a optimističtějšímu 

výhledu do budoucna, je seznámení žáků s obory, 

s nimiž se pak mohou uplatnit přímo v konkrét-

ních fi rmách. V rámci organizovaných prohlídek 

žáků ze základních škol se dětem rozvíjejí před-

stavy o tom, jaké povolání by chtěli v budoucnu 

vykonávat.   

-OHKCH-
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Ve dnech 21.–23. dubna 2016 Okresní hospodá ská komora v Chomutov  ve spolupráci s KULTUROU A SPORT 
CHOMUTOV, s. r. o., zrealizovala již tvrtý ro ník prezenta ního veletrhu � rem s technickými obory a emesly 
TECHNODAYS s mottem „BUDOUCNOST PRO VÁS I VAŠE D TI“.

Nejúsp šn jší veletrh Ústeckého kraje

BLIŽŠÍ INFORMACE NA

WWW.TECHNODAYS.CZ

NEDOSTATEK KVALIFIKOVANÝCH PROFESÍ 
JE KAMENEM ÚRAZU „STAGNACE“ MNOHA FIREM.
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podnikání odborná sout ž

Odborná soutěž T-Profi  určená žákům 5. třídy ZŠ 

a studentům 2. ročníků SŠ probíhala v prosto-

rách hotelu Aquapalace Praha za účasti ministra 

průmyslu a obchodu Jana Mládka, prezidenta HK ČR 

Vladimíra Dlouhého a viceprezidenta Romana 

Pommera. Jednou z hlavních myšlenek akce bylo 

prohlubování praktických dovedností nezbytných pro 

úspěšné uplatnění v praxi.  

Naše unikátní smíšené soutěžní týmy proto reprezen-

tovali zástupci 14 vybraných fi rem a společně s nimi 

84 žáků ze spolupracujících středních a základních 

škol, kteří plnili stejné zadání. Společně s nimi bylo 

na místě 28 zástupců pedagogického doprovodu a dále 

také reprezentanti všech krajských hospodářských ko-

mor, kteří svůj tým nejen nominovali, ale koordinovali 

s ním od samého počátku veškeré přípravy.

Cílem soutěže je především podpora posilování polytech-

nické výuky v oblasti počátečního odborného vzdělávání 

v České republice. Soutěžní družstva měla proto za úkol 

sestavit základní konstrukci zařízení na bázi polytech-

nické stavebnice, pro které studenti SŠ paralelně vyrobili 

pohonnou jednotku. Společně tak postavili a zprovoznili 

nové funkční zařízení v časovém limitu tří hodin.  

Odbor vn jší komunikace HK R

1. místo: Královéhradecký kraj 
 Spole nost Stueken, s. r. o.
 St ední pr myslová škola, 

St ední odborná škola a SOU 
Hradec Králové

 ZŠ a MŠ Štefcova, Hradec 
Králové

2. místo: Jiho eský kraj
 Spole nost MOTOR JIKOV 

Group, a. s.
 Vyšší odborná škola, St ední 

pr myslová škola automobilní 
a technická, eské Bud jovice

 Základní škola Nové Hrady

3. místo: Jihomoravský kraj
 Spole nost ELEKTRO – 

PEGAS, s. r. o.
 Integrovaná st ední škola 

Slavkov u Brna
 Základní škola Komenského 

Slavkov u Brna
 ZŠ Tyršova Slavkov u Brna

DO SOUT ŽE SE ZAPOJILI:

 OSTROJ, a. s.

 LINET, spol. s. r. o.

 Tesla Jihlava, s. r. o.

 Continental Barum, a. s., 
Otrokovice

 Honeywell Aerospace 
Olomouc, s. r. o.

 Metrostav, a. s.

 Kappenberger + Braun 
Elektro-Technik, spol. s r. o.

 Stueken, s. r. o.

 Sokolovská uhelná, právní 
nástupce, a. s.

 ELEKTRO – PEGAS, s. r. o.

 TENEO 3000, s. r. o.

 MOTOR JIKOV Group, a. s.

 B hler CZ, s. r. o., Žamberk

 ELTODO, a. s.

PARTNE I SOUT ŽE

 Aquapalace Hotel Praha

 IQlandia, o.p.s.

 Národní technické muzeum

 Hobbyrobot

 Prusa Research 

 Czechitas

Sout ž Talenty pro � rmy 
zná své vít ze
Vít zi 1. celorepublikového kola odborné sout že TALENTY PRO FIRMY – „T-PROFI“, kterou zorganizovaly 
Hospodá ská komora R a St ední podnikatelský stav, se staly týmy z Královéhradeckého, Jiho eského 
a Jihomoravského kraje.

1 2

3

VÍT ZOVÉ SOUT ŽE TALENTY PRO FIRMY – „T-PROFI“
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podnikání jaderná energetika

V jaké fázi projektu hlubinného ukládání 
radioaktivních odpad  se tedy momentáln  
nachází eská republika?
Systematický proces přípravy hlubinného úložiště v ČR 

začal v roce 1989 po vypovězení smlouvy o bezplatném 

odvozu vyhořelého jaderného paliva do Ruské fede-

race. V současné době již v ČR probíhá výběr lokality 

pro hlubinné úložiště v krystalinických horninách.

Jak bude probíhat výb r � nální lokality 
pro umíst ní HÚ? 
V minulosti bylo na základě důkladné analýzy celého 

území ČR vytipováno celkem sedm potenciálně 

vhodných oblastí – lokalit a na těchto je Ministerstvem 

životního prostředí stanoveno průzkumné území. 

Geologický průzkum na lokalitách bude postupně 

realizován v několika etapách, přičemž hodnocením 

a porovnáváním těchto lokalit na základě kritérií bude 

postupně snižován jejich počet. Předpokládáme, že 

rozhodnutí o fi nální lokalitě padne v roce 2025.

Mají ob ané možnost se k problematice umíst ní 
HÚ vyjád it?
V loňském roce byl do legislativního plánu vlády zařazen 

i návrh věcného záměru zákona o zapojení obcí do výbě-

ru lokality. Návrh byl připraven Pracovní skupinou pro 

dialog o hlubinném úložišti a předpokládá, že o výběru 

kandidátních lokalit a lokality fi nální bude rozhodovat 

vláda a k tomuto rozhodnutí bude vyžadovat i stanovisko 

dotčených obcí. Proces umístění hlubinného úložiště 

je unikátním, a především dlouhodobým procesem. 

Vyžaduje v mnohých aspektech nové přístupy. Úprava 

právního postavení dotčených obcí v tomto procesu je 

tak logickou součástí. Předpokladem úspěšného vývoje je 

nejen plynulý postup prací v charakterizaci lokalit a spo-

lupráce odborných týmů, ale i pochopení tohoto procesu 

ze strany veřejnosti a nalezení postupů, které umožní 

efektivní zapojení obyvatel zvažovaných lokalit do řešení 

konkrétních otázek spojených s konkrétní podobou HÚ, 

jeho výstavbou nebo provozem.  

RED

Co je posláním SÚRAO a jakou roli hraje 
v rámci eské energetiky?
Česká, ale i Evropská energetika se ve svých 

vizionářských představách odklání od klasické uhlí-

kové energetiky a vidí svoji energetickou budoucnost 

v jaderné energetice a energetice obnovitelných zdrojů. 

ČR ve svých koncepcích předpokládá výrazný, až 

zásadní podíl svého energetického mixu právě v rozvoji 

jaderné energetiky. Praktická realizace této vize naráží 

v současnosti na řadu problémů od technických přes 

občanské až po politické. Problematikou jaderné 

energetiky se mimo jiné zabývala tradiční konference 

Energetika Most 2016, kterou v Mostě 16. června pořá-

dala OHK Most a jejíž výstupy jsou k dispozici v jejím 

informačním systému. Jedním z dnes zdánlivě neaktu-

álních problémů je také zásadní věc konce jaderného 

palivového cyklu, což je velkým tématem Správy úložišť 

radioaktivních odpadů (SÚRAO), která jako státní 

organizace byla zřízena s posláním zajišťovat bezpečné 

ukládání radioaktivních odpadů dosud vyprodukova-

ných i budoucích v souladu s požadavky na jadernou 

bezpečnost a ochranu člověka i životního prostředí.

Pro  práv  hlubinné úložišt , neexistují n jaké jiné 
možnosti?
Česká republika má vládou schválenou Koncepci 

nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jader-

ným palivem, jejímž základním předpokladem je, že 

české jaderné elektrárny jsou provozovány v otevřeném 

palivovém cyklu, což znamená, že se v blízké budouc-

nosti nepočítá s přepracováním vyhořelého jaderného 

paliva (VJP). Rozhodnutí, zda přepracovat vyhořelé 

jaderné palivo, není zcela jednoduché, je nutné vzít 

v úvahu nejen ekonomické hledisko, ale i technické 

možnosti využití přepracovaného vyhořelého jaderné-

ho paliva v podmínkách České republiky. Je ale zřejmé, 

že i kdyby ČR přistoupila k přepracovávání VJP, vždy 

zůstane určité množství odpadů, se kterými se musí 

počítat k uložení do hlubinného úložiště (HÚ). Stáva-

jící Koncepce předpokládá, že první vyhořelé jaderné 

palivo bude předáno k uložení okolo roku 2065.

Problém s ukládáním vyho elého jaderného paliva má vy ešit jeho hlubinné úložišt . O tom, jaký je sou asný stav 
tohoto pro energetiku zásadního projektu, jsme hovo ili s Ji ím Slovákem, editelem Správy úložiš  radioaktivních 
odpad  (SÚRAO).

Konec jaderného palivového cyklu

JI Í SLOVÁK

editel Správy úložiš  
radioaktivních odpad

Vystudoval P írodov deckou 
fakultu Masarykovy univerzity 
v Brn , obor základní 
a ložisková geologie, kde obdržel 
v decký titul RNDr. Ve Správ  
úložiš  radioaktivních odpad  
zastával od roku 2008 pozici 
zástupce editele pro vývoj, 
ve které byl odpov dný 
za p ípravu hlubinného úložišt  
a koordinaci výzkumných 
a vývojových aktivit v oblasti 
nakládání s radioaktivními 
odpady a vyho elým jaderným 
palivem. Od roku 2014 je 
editelem SÚRAO. 

 JE NUTNÉ VZÍT V ÚVAHU NEJEN EKONOMICKÉ HLEDISKO, 
ALE I TECHNICKÉ MOŽNOSTI VYUŽITÍ P EPRACOVANÉHO VYHO ELÉHO 

JADERNÉHO PALIVA V PODMÍNKÁCH R.
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Mít komplexní přehled o svém majetku se 

většině lidí jeví jako naprostá samozřej-

most. Při detailním zkoumání lze však 

zjistit, že jí dosahuje jen málo z nás. „Problém 

tkví v tom, že o svých penězích mluvíme s lidmi, 

kteří nás neznají, a co hůř, kteří nás mnohdy osob-

ně ani nezajímají. Ať už běžný poradce, či privátní 

bankéř, ti všichni jsou nárazoví partneři, které si 

k tělu sice pustíme, co všechno na sobě máme, jim 

však rozhodně neukážeme. Ucelený pohled na to, 

jak skutečně vypadáme, se tak vytrácí,“ vysvět-

luje Martin Valach, generální ředitel švýcarské 

poradenské společnosti Swiss Life Select, která 

poskytuje správu privátních fi nancí tisícům 

úspěšných Čechů.

Podívejte se na sv j majetek 
komplexn
Zakladatelé fi rem se 25 let soustředili na vybudování 

a rozvoj úspěšného podniku. Často při tom zapomí-

nali myslet na sebe a své vlastní soukromé fi nance. 

Dnes tak mají mnoho fi nančních produktů, které si 

během svého života zřídili podle své aktuální potře-

by nebo na jednorázové doporučení. Některé z nich 

jsou pro ně dnes již dávno zbytečné, jiné špatně 

nastavené. Nastal čas zamyslet se nad svými fi nance-

mi a majetkem komplexně jako nad jedním celkem. 

„To je úkolem nezávislého fi nančního správce majetku. 

Zanalyzovat aktuální situaci u klienta, podívat se 

na ni jako na jeden komplex. Pomoct mu vše správně 

nastavit a upozornit na chybějící produkty,“ vysvětluje 

Valach. Díky tomu se tak člověk může soustředit 

na užívání si plodů svého života a nemusí neustále 

myslet na drobnosti související s jeho majetkem.

 
Žijeme déle! Správné zajišt ní 
na penzi nabírá na d ležitosti
Lidé na celé zeměkouli, tedy i Češi se však doží-

vají stále vyššího věku. To je známý a nevyvra-

eští podnikatelé objevují správce majetku
Mít dokonalou kontrolu nad svým majetkem a v d t v reálném ase o každé korun  se stává standardem mezi 
eskými podnikateli. I proto stále ast ji využívají služeb privátních správc  majetku. A to nejen ti nejmajetn jší. 

Dobrý p ehled o svých � nancích a kvalitní zabezpe ení je klí em k plnohodnotnému prožití života.
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budeme mít možnost prožít delší život přesně tak, jak 

si sami budeme přát,“ upozorňuje Valach.

Příležitostí je mnoho. Od pravidelných investic 

přes speciální fondy až po vybudování úspěšného 

podniku, který ve správný čas prodáme a získáme 

dostatečné prostředky plnohodnotný život v dů-

chodu. Nebo všechno ideálně zkombinovat. Každá 

z nich má svá pravidla a rizika. „Možná se vám 

to po třicítce nezdá, ale začít myslet na penzi až 

po třicítce je již poměrně pozdě. I tady je role poradce 

nezastupitelná. Projde s vámi životní cíle a poradí, jak 

se na delší penzi dobře zabezpečit a pokrýt všechna 

rizika,“ dodává Valach.  

titelný fakt. Delší život je samozřejmě dobrá zpráva, 

se stále se zlepšujícím zdravotnictvím nám zbývá 

víc a víc času si užít život podle našich představ. 

Má to jen jeden háček. Na penzi musíme být dobře 

připraveni a dostatečně si naspořit. Za posledních sto 

let totiž vzrostla průměrná očekávaná délka života 

o celých 30 let. To je 30 let navíc, během kterých 

se musíme být schopni o sebe postarat a zajistit si 

dostatečný příjem. „Se stárnutím populace a čím dál 

většími problémy státu udržet stávající penzijní systém 

leží úkol postarat se o sebe na vlastních ramenech. 

Čím dřív na to začneme myslet a postupně dělit náš 

majetek mezi současnou spotřebu a penzi, tím větší 

Tvrdíte, že banky nedokážou klient m 
nabídnout komplexní poradenství, 
speciáln  t m privátním. Pro ?

Pokud by to byl jejich cíl, pracovaly by jinak. 

Bankéř se vás málokdy zeptá na vaše životní cíle či 

plány s podnikáním. Neví, u jakých správců máte 

další kapitál. Jaká je hodnota uměleckých děl či 

šperků, které máte doma. Finanční instituce vytvá-

řejí dílčí fi nanční produkty. Snaží se to udělat co 

nejlépe, s co nejnižšími náklady. A dělají to dobře. 

Navíc přináší svým akcionářům zajímavý zisk. 

Klient ale chce kombinaci těch nejlepších produk-

tů. To u jedné instituce v praxi nedostane. Banky 

by totiž musely v některých situacích doporučit 

konkurenci. A to se samozřejmě neděje.

Banky na to ale mají speciální privátní 
bankovnictví…
Bezesporu. Privátní bankéři pečují o kapitál, který 

dostanou do správy. Jde o větší kapitál a obvykle 

na delší dobu než u běžného klienta. I proto je 

privátní banka součástí komplexního řešení. 

V ní se vás možná zeptají na vaše dlouhodobé plány, 

u toho ale většinou zůstane. Je rozdíl mezi fi nanční 

institucí, jejímž produktem je konkrétní fi nanční 

produkt, a společností, která nabídne ucelený 

pohled.

Co si pod uceleným pohledem máme p edstavit?
Je rozdíl mezi okamžitou potřebou, třeba vydáním 

nové karty, a dlouhodobou péčí o majetek. To první 

dnes vyřídíte online, když jste movití, tak navíc 

zdarma. Dlouhodobá péče o majetek však vyžaduje 

celostní přístup. Začíná od pochopení současné 

situace a potřeb klienta dnes přes jeho plány do bu-

doucna až po přípravu strategie růstu majetku. Tím 

ale nekončí. Řešíme i průběžný dohled, postupně 

upravujeme portfolio podle aktuální situace u klienta 

i jeho blízkých. Tento ucelený pohled přináší doda-

tečné pozitivní efekty a umí také předem eliminovat 

některá podstatná fi nanční rizika.

 

Kdo jsou tedy dnes vaši klienti, komu dnes 
radíte, jak nakládat s majetkem, � nancemi?
Poskytujeme radu v oblasti správy fi nancí a majetku 

doplněnou o eliminaci fi nančních rizik klienta. Naši 

klienti jsou dnes odpovědní lidé, kteří hledají udržení 

hodnoty nebo zhodnocení svého majetku. Zároveň 

ale chtějí mít pokryta i rizika a myslí na svou budouc-

nost, zajišťují se na stáří. Pro takové lidi chceme být 

ve Swiss Life jasnou první volbou. Tou chceme být 

ale také pro ty, kteří uvažují o nové profesní dráze 

ve fi nančnictví. Bankéři, co k nám přichází, jsou 

překvapeni možnostmi, které klientům nabízíme, 

i fi remní kulturou stojící na respektu k jednotlivci.  

Banky prohrávají 
na uceleném pohledu
Klienti mají od � nan ních institucí mnohdy výrazn  
v tší o ekávání, než co nakonec získají. Jakým 
sm rem se � nan ní trh posouvá, p edpovídá 
v rozhovoru Martin Valach, generální editel Swiss 
Life Select, která je jedinou švýcarskou � nan ní 
institucí na eském trhu. 

VÍCE NEŽ 150 LET 
ZKUŠENOSTÍ VE VAŠICH 
SLUŽBÁCH

 Dve e spole nosti Swiss 
Life se ve ejnosti otev ely 
v roce 1857 v malé 
zastr ené budov  v Curychu, 
kde ve svých po átcích 
zam stnávala pouhých 
p t lidí. Zakladatel Conrad 
Widmer z Thurgau tenkrát 
jist  netušil, že v pr b hu 
150 let se tento malý, 
nenápadný podnik vyvine 
v nadnárodní spole nost 
s tisíci zam stnanci.

 Swiss Life je dnes p ední 
evropskou � nan ní skupinou 
p sobící v oblasti správy 
privátních i korporátních 
� nancí, ízení rizik a zajišt ní 
penze. Spole nost má již více 
než stopadesátiletou historii 
a p sobí v ad  zemí sv ta, 
kde spravuje aktiva v hodnot  
4,5 bilionu korun. Skupina 
zam stnává p es 8 000 osob.

 Swiss Life International 
vstoupila se svými službami 
do eské republiky v roce 
2013. Od po átku poskytuje 
svým zákazník m špi kové 
� nan ní poradenství dle 
kvalitativních standard  
totožných s ostatními 
spole nostmi Swiss Life.

BLIŽŠÍ INFORMACE NA

WWW.SWISSLIFESELECT.CZ

MARTIN VALACH

Generální editel Swiss Life 
Select eská republika
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podnikání alternativní � nancování

Všechno, nebo nic
Prostřednictvím crowdfundigového portálu mů-

žete sbírat peníze na cokoliv. Potřebujete k tomu 

pouze jasně defi novaný projekt, vybudovanou 

komunitu lidí a vědět, jak podporovatele odměnit. 

Základem je mít náklady na projekt opravdu 

pečlivě spočítané, aby se nestalo, že vám nakonec 

budou nějaké fi nance chybět. Podle Jany Eckstei-

nové z portálu Hit-Hit nejlépe fungují kampaně 

typu „všechno, anebo nic“. To znamená, že pokud 

nenasbíráte 100 % cílové částky, peníze se vracejí 

zpátky k lidem. Statistika říká, že tyto projekty 

nejenom dosáhnou cíle, ale dost často ho překročí.

Podstatou je sdílet projekt 
s co nejvíce p áteli
Podstatou crowdfundingu je sdílení projektu 

s co největším počtem vašich kontaktů.

Úplně nefunguje, když dáte projekt na internet 

a o peníze žádáte cizí lidi. To je asi nejčastější 

chyba. Třeba Fondomat.cz není stránka pro inves-

tory. Hlavní myšlenka platformy je oslovit známé 

z různých sítí jako Facebook, Google+, Twitter, 

Linked-in. Někdo možná navštíví stránku jen tak 

ze zvědavosti, většina lidí je ale pozvaná přímo 

tvůrcem projektu.

Nejlepší příklady dnešního komunitního fi nan-

cování jsou sdíleny v historii jednotlivých portálů 

nabízejících tuto službu, ať už je to již zmiňovaný 

Hithit.cz, či Startovač.cz, nebo Kreativcisobe.cz 

a další. Snad nejznámější projekt z poslední doby 

je divadelní představení Nefňuka skupiny Th e Tap 

Tap a velmi zajímavé byly expedice s Trabantem 

napříč kontinenty. U druhého zmíněného tvůrci 

sice využili zahraničí web, kde sdíleli video a text 

v angličtině, ale podle jejich vlastních slov bylo 

99 procent přispěvovatelů z Česka a Slovenska. 

Jak na v c
Vrátíme se ke kapele Th e Tap Tap, která aktivně 

vystupuje nejen na veřejnosti, ale je i velmi zdatná 

na sociálních sítích. Živě komunikuje s návštěvní-

ky svých stránek, diskutuje, děkuje a chválí. Tím si 

buduje stálou síť příznivců, přátel a podporovatelů, 

kteří sledují život kapely. I to je důvod, proč se pů-

vodně plánovaná půlmilionová částka podařila vy-

brat dvakrát. Celkem kapela totiž vybrala více než 

milion korun. Na hru o chlapci bez rukou a nohou 

nakonec přispělo 705 lidí, buď přímou peněžní 

částkou, nebo nákupem reklamních předmětů.

 
Dejte o sob  v d t
Jednotlivé projekty od různých tvůrců, a to nejen 

umělců, se často prezentují na youtube.com a díky 

snadnému sdílení na dalších sociálních sítích proni-

kají do širokého povědomí veřejnosti. Takto mohla 

spatřit světlo světa CD i méně známých hudebníků 

nebo skupin okrajových žánrů. Lidé pomáhají 

vydávat knihy, antistresové omalovánky, podporují 

různé festivaly, výpravy do zahraničí, řemeslné 

dílny a výrobky, ale třeba i školy nebo muzea. Díky 

crowdfundingu se třeba dětský fl étnový soubor 

TIKARI zúčastní letos v listopadu mezinárodního 

hudebního festivalu v Japonsku. 

Ze zemí bývalé Visegradské čtyřky se tato forma fi -

nancování ujala především v Česku a Polsku, na Slo-

vensku a v Maďarsku téměř není. S dalším rozvojem 

crowdfundingu se daří plnit sny tvůrců, realizovat 

méně, či úplně nevýdělečné projekty a zlepšovat 

život a ducha společnosti sdílenou solidaritou.  

EVA ZOLTÁNOVÁ

CROWDFUNDING

Crowdfunding otev el kreativním 
lidem dve e do zcela nového 
sv ta. Byl velmi úsp šný 
v USA i ve Velké Británii, kde 
využívá crowdfunding jako jeden 
ze zdroj  p íjm  vícemén  
každá nezisková organizace. 

Kdybychom dnes stav li Národní divadlo, byl by to typický crowdfunding. Financování drobnými ástkami 
od r zných lidí, kterých je v tšinou více než sto, není ve sv t  ani u nás ni ím novým. Nový je jen název. 
Statistiky íkají, že tyto projekty nejenomže dosáhnou cíle, ale dokonce ho zna n  p ekro í. A jak p ejít od nápadu 
k realizaci?

Crowdfunding – � nancování jinak
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podnikání platby kartou

K zavádění kartových terminálů na úřadech 

přispívá i skutečnost, že Češi platí kartou 

rádi.  Podle průzkumu společnosti Mas-

terCard platí kartou devět z deseti zákazníků, 

přičemž dvě třetiny používají bezkontaktní kartu. 

Ministerstvo fi nancí tak konečně dohání trend 

běžný v okolních zemích. Českou republiku v této 

oblasti předběhlo i Slovensko, kde je možné kolky 

zaplatit prostřednictvím aplikace na mobilním 

telefonu. Na Slovensku od letošního ledna také 

fungují i elektronické dálniční známky, které mají 

v Česku platit až za tři roky.

Zmíněný balíček daňových změn českým úřadům 

umožní zavést terminály na platební karty. Bude 

záležet na jednotlivých úřadech, jestli lidem platbu 

kartou na svých pobočkách nabídnou nebo ne. 

Například Ministerstvo spravedlnosti už potvr-

dilo, že se na zavedení bezhotovostních plateb 

na pokladnách soudů chystá. Stejnou informaci 

potvrdila i celní správa, která chce zavést platbu 

cla kartou na všech mezinárodních letištích 

a ve vybraných pokladnách. V každém kraji bude 

minimálně jeden terminál. Celníci je chtějí využí-

vat také v autech při silničním dohledu a kontrole 

mýta. Opačný postoj zaujala Česká správa sociál-

ního zabezpečení, která již nyní avizuje, že platební 

terminály na svých pobočkách neplánuje.

Finanční úřady sice terminály zavedou, ale platit 

daně jejich prostřednictvím možné nebude. Tento 

záměr ztroskotal na povinných poplatcích bance 

za každou transakci.  

RED

Zatímco dopravní pokuty lze již tém  ty i roky platit kartou, další zavád ní bezhotovostních plateb na ú adech je 
více než pozvolné. Ministerstvo � nancí nyní p ipravuje zákon o da ových zm nách, které nov  umožní platit kartou 
za kolky a správní poplatky. P itom podle odborník  je bezhotovostní placení pro stát výhodné, snižuje totiž šedou 
ekonomiku i da ové úniky.

Díky trvající přemíře likvidity a s tím souvise-

jícími rekordně nízkými úrokovými sazbami 

dochází na trhu s bankovním fi nancováním 

k výraznému posunu, kdy je to stále více 

dlužník-klient, který tvrdě si konkurujícím 

bankám určuje podmínky, za kterých je ochoten 

akceptovat příslušný úvěr. 

Dominantní postavení klienta a silný konku-

renční tlak se výrazně promítají zejména do 

rozsahu závazků a povinností vyžadovaných 

bankami v rámci úvěrové dokumentace. Na 

trhu se tak pozvolna prosazují nové standardy 

fi nančních dokumentů, ve kterých namísto dří-

vějších až úzkostlivě přesných ustanovení smě-

rovaných na maximálně konkretizovaná rizika 

najdeme spíše obecné klauzule. Konkrétní úpra-

va je pak omezená pouze na rizika zcela zásadní. 

Banky pečlivě střeží klíčové ukazatele a požadavky, 

ze kterých z obchodních a často i regulatorních 

důvodů nemohou ustupovat, a ve zbývajících čás-

tech se snaží vycházet klientům maximálně vstříc. 

Jelikož jsou rozdíly mezi maržemi vedoucích bank 

na trhu často jen opravdu minimální, je obvykle 

rozsah požadovaných závazků jediným prostorem, 

kde mezi sebou mohou banky aktivně soutěžit.

Současné tvrdé konkurenční prostředí klade 

vysoké nároky na kvalitu takto redukované doku-

mentace a na efektivitu její přípravy. Zatímco dříve 

bylo možné téměř každé riziko adresovat hned 

několika různými způsoby současně, je dnes nutné 

spoléhat se často na limitované možnosti v ně-

kolika málo ustanoveních, a tedy velmi precizně 

přistupovat prakticky ke každému slovu. Mezi 

advokátními kancelářemi, které se na bankov-

ních transakcích podílejí, se tak profi lovalo 

pouze pár vysoce specializovaných týmů, které 

jsou schopny těmto nárokům dostát za součas-

ného tlaku na rychlost přípravy, její cenu a za 

nepolevujících požadavků na kvalitu.  

Novinky a trendy v oblasti bankovního � nancování

FILIP ABART 
Advokát Havel, Holásek 
& Partners
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Kolky, cla a soudní poplatky bude možné 
platit kartou

Finan ní ú ady sice terminály zavedou, ale platit dan  jejich prost ednictvím možné nebude.
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Jaké jsou aktuální trendy v korporátním 
cestování?
I když v oblastech korporátního cestování je 

to s trendy poněkud obtížnější než u dovolených, 

neznamená to, že by zde vůbec neexistovaly. 

Do oblasti korporátního cestování spadají třeba 

incentivní skupiny nebo pořádání fi remních 

eventů. V současnosti trhem cestovního ruchu 

rezonuje otázka bezpečnosti. A není divu, že 

právě ta ovlivňuje zásadně volbu destinace tehdy, 

kdy volit lze. Finanční náročnost je odsunuta na 

druhou pozici. To vše nahrává třeba právě Praze, 

která leží stranou aktivit teroristů, kriminalita je 

nevelká a poměr cena výkon špičkový. Pokud to 

přeženu, pak v Praze nalézáme německý standard 

s bulharskou cenovkou. A nechci své hodnocení 

omezovat jen na Prahu. Trendem je pak třeba 

i kombinování služebních cest se soukromým 

pobytem, kdy vyslaný pracovník zůstane v místě 

déle, samozřejmě má-li zájem a destinace jej 

něčím přitahuje. Do tzv. bleisure patří například 

i možnost vzít s sebou na cestu rodinu. Jde o levný 

a přitom motivující benefi t. Trendem je dále třeba 

konektivita, využití technologií „za běhu“…

Kam cestují vaši korporátní klienti 
nej ast ji? Jaký je podíl pracovních cest 
do zámo í? 

Jsme součástí EU. Do korporátního cestování 

promlouvají státní instituce. Značnou část zastu-

puje Evropa. Brusel, Paříž, Německo, Varšava, 

Londýn, Budapešť. Mimoevropské destinace 

tvoří v OK-TOURS zhruba polovinu obratu 

letenkových prodejů. Vedou USA následované 

východem Dálným i Středním a ostatním ame-

rickým kontinentem.

Zm nily se n jak zásadn  požadavky klient ? 
Dop ávají si i p i služebních cestách komfort, 
nebo preferují spíše levn jší služby?
V zahraničním tisku vyšel teď článek „Nárůst 

kapacit budgetových hotelů v Londýně“. To má svou 

vypovídací schopnost. Takže ano, na peníze se hledí. 

Výhoda letenek kupovaných do business class se 

týká zpravidla pouze vrcholového managementu, 

vybraných státních úředníků. Samozřejmě se tam 

mohou dostat i cestující s ekonomickou letenkou, 

kteří nastřádali dostatečný počet bodů ve věrnost-

ních programech, ale to už je jiný příběh.

Podle analytik  se letos cestuje obecn  více. 
Sledujete tento trend i u vás?
Určitě se náš pohled neliší. Celkově se do kor-

porátního cestování investuje více. Jak už padlo 

v předešlé odpovědi, peníze navíc nejdou do kvali-

ty, ale spíše do kvantity cestování.

Co všechno zajiš uje vaše spole nost pro 
korporátní klienty? Máte pro n  n jaký 
speciální balí ek, nebo ešíte jednotlivé klienty 
individuáln ?
OK-TOURS je na špičce korporátního cestování 

v ČR už čtvrtstoletí. To nám dalo možnost rozumět 

klientům a jejich potřebám, u těch nových pak do-

kázat i předvídat, odhadovat a pomáhat se správně 

rozhodnout. Takže ano, určitě existují odpovědi, 

které jsou pro mnohé korporátní klienty shodné 

či podobné. Nicméně jako každý jedinec i každá 

fi rma je individuální. Má své potřeby a preference. 

Takže my, na často podobný základ, nabalujeme 

individuální řešení a jejich kombinace.   A
D
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P t otázek pro Marka Plášila

MAREK PLÁŠIL

Je editelem cestovní kancelá e 
OK-TOURS na trhu primárn  korporátního 
cestování. P sobí rovn ž v p edstavenstvu 
Travel Alliance. V minulosti ídil obchodní 
zastoupení SA v destinacích jako Tel Aviv, 
Bukureš , Baku, Dubaj i Kuvajt.
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www.Certifi kaceFirem.cz

Chcete dát najevo, že jste 
důvěryhodným partnerem?

Sdělte to okolí nezávislou certifi kací 
ekonomické kondice své společnosti.
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14 jedinečných 
regionů 

Czech Convention Bureau vám nabízí při pořádání
různých akcí  širokou škálu bezplatných služeb

a nástrojů, které uspokojí všechny vaše potřeby.

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 bezpečné prostředí, díky pěti mezinárodním 
letištím a mezinárodním vlakovým spojům také komfortní 
dostupnost, luxusní hotely a kongresovou infrastrukturu 
v kvalitě a kapacitě, která odpovídá mezinárodnímu standardu

59k_czt.indd   59 31.05.16   18:08



60  www.komora.cz

advertorial

Jaké nejzajímav jší dota ní p íležitosti 
pro podnikatele se letos chystají?
Pro podnikatelské prostředí je určen zejména 

Program OP PIK, který nabízí 21 dílčích programů 

různých zaměření. Jednotlivé výzvy pro předkládání 

žádostí ze stran jak začínajících, tak stávajících malých, 

středních a většinou i velkých podniků budou vyhlašo-

vány postupně právě ve druhé polovině tohoto roku.

Které z t chto plánovaných výzev jsou 
pro podnikatele nejlákav jší?
Samozřejmě záleží na zaměření konkrétního podniku, 

nicméně mezi nejvyhledávanější jistě patří například 

program Technologie určený pro mikropodniky a malé 

podniky, prostřednictvím kterého mohou fi rmy pořídit 

nové stroje či technická zařízení; dále program Nemo-

vitosti zaměřující se na rekonstrukci stávající zastaralé 

podnikatelské infrastruktury, modernizaci výrobních 

provozů či například tzv. energetické programy zamě-

řující se na úsporu konečné spotřeby energie, rekon-

strukce a rozvoj SZT, výstavbu a rekonstrukci zdrojů 

tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy 

a vyvedení tepla.

Pro rozvojové a inovativní aktivity podniků jsou pak 

určeny programy Aplikace, Potenciál, Nízkouhlíkové 

technologie a Inovace, ze kterých mohou žadatelé 

dostat příspěvky na realizaci průmyslového výzku-

mu a experimentálního vývoje, založení nebo rozvoj 

center průmyslového výzkumu a inovací, na pořízení 

a zavedení nízkouhlíkových inovativních technologií 

či další inovační aktivity společnosti včetně ochrany 

práv průmyslového vlastnictví. Program Marketing 

pak mohou podnikatelé využít při účasti na zahranič-

ních veletrzích.

V neposlední řadě bych určitě zmínila Program ICT 

a sdílené služby, který pomáhá podnikům s fi nanco-

váním při tvorbě nových IS/ICT řešení, při zřizování 

a následném provozu center sdílených služeb a při 

budování a modernizaci center datových. 

Nabízí se n jaké zajímavé možnosti 
pro podnikatele i v jiných opera ních programech?
Určitě, v první řadě bych ráda upozornila na dlouho 

očekávanou výzvu OP Zaměstnanost zaměřenou 

na vzdělávání zaměstnanců, která bude vyhlášena 

v polovině června. Vzdělávací projekty bude možno 

 realizovat ve zjednodušeném režimu vykazování, 

fi rmám tak odpadne značná část administrativy, která 

obvykle dotace provází. Pro OSVČ, mikropodniky a ty, 

kteří teprve chtějí začít podnikat, je zajímavou mož-

ností podpora sociálního podnikání.

Jaké p íležitosti se nabízí m st m a obcím?
V současné době je vyhlášeno několik dlouhodo-

bých výzev Integrovaného regionálního operačního 

programu týkajících se zvyšování kvality a efektivity 

veřejné správy. Podporován je mj. rozvoj komunikační 

infrastruktury a informačních systémů, zajištění kyber-

netické bezpečnosti, elektronizace rezortních odvětví 

(eCulture, eEducation, eHealth, eJustice, sociální služby, 

pojištění, dávky, výběr daní a pojištění) nebo aktivity 

vedoucí k úplnému elektronickému podání. Dále budou 

aktuální výzvy v programu OPŽP a Rozvoje venkova.

Na záv r by nás zajímalo, co m žete nabídnout 
žadatel m o dotaci vy?
V současné době připravujeme spolupráci s regionálními 

komorami HK pro podnikatele v krajích. Eurovision, a. s. 

má za sebou více než 15 let zkušeností s dotačním po-

radenstvím. Naši dotační specialisté vám rádi pomohou 

s vyhodnocením projektového záměru, vyhledáním vhod-

ného dotačního programu, přípravou žádosti o dotaci 

i s realizačním managementem schváleného projektu.   

EUROVISION
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Dota ní p íležitosti ve druhé polovin  roku 2016
Programové období 2014–2020, které nabízí spoustu dota ních p íležitostí, je v plném b hu. Jaké jsou ty aktuáln  
nejzajímav jší, vám p iblíží statutární editelka spole nosti Eurovision, a. s., Ing. Jarmila Kubešová, MBA.

Ing. JARMILA KUBEŠOVÁ, MBA 

Statutární editelka

EUROVISION, a. s.

Veve í 102, 616 00 Brno
Na Pankráci 58, 140 00 Praha 4
j.kubesova@eurovision.cz

brno@eurovision.cz
praha@eurovision.cz

Tel.: +420 539 050 600
Tel.: +420 246 031 900

BLIŽŠÍ INFORMACE NA

WWW.EUROVISION.CZ

Modernizace technologie na výrobu erstvého betonuProfesní vzd lávání pracovník
ve slévárenství
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Ekonomika roste, českým fi rmám se daří, ale 

i přesto nedokážou majitelé a manažeři fi rem 

využít potenciál, který se jim nabízí. Nemají 

totiž ty správné lidi! 

Každá fi rma si dnes stále pečlivěji vybírá ob-

chodní partnery. Stejně je potřeba přistupovat 

i k výběru zaměstnanců. Pokud zaměstnáte 

nesprávného člověka, je to jako svěřit své peníze 

podvodníkovi. Ztratíte drahocenný čas, vyna-

ložíte nemalé náklady a úsilí úplně zbytečně, či 

se dokonce zakázka nebo celý projekt zpomalí. 

Čím je zaměstnanec v rámci fi rmy důležitější, 

tím větší škody může fi rmě způsobit.  

Proto nábor klíčových zaměstnanců svěřte 

raději odborníkům, abyste se mohli na 100 % 

věnovat svému podnikání. Tato spolupráce fi rmě 

přinese i pohled z venku, informace o tom, jak ji 

doopravdy vnímají potenciální kandidáti a zda má 

fi rma co nabídnout oproti konkurenci. Všechny 

tyto informace fi rmě umožní stát se atraktivnějším 

zaměstnavatelem. 

Když už máme ty správné lidi, je potřeba si je udr-

žet! Firma musí vytvořit takové pracovní prostředí, 

aby se zaměstnanci do práce těšili, práce je bavila 

a mohli se i dále rozvíjet. Pokud to fi rma neudělá, 

budou jí zaměstnanci odcházet jinam. Nikdy 

samozřejmě nelze zabránit fl uktuaci úplně, ale je 

potřeba ji udržet v rozumné výši.

I když se svět hodně změnil, v některých činnos-

tech byli lidé nahrazeni roboty, tak lidský faktor 

stále ještě je a i nadále bude tou nejdůležitější 

součástí fi rmy. Firma může být tou nejlepší pou-

ze tehdy, pokud bude mít ten nejlepší tým.  

Pokud zam stnáte nesprávného lov ka,
je to jako sv it své peníze podvodníkovi! 

ADAM SALAMON
HR konzultant, 
McROY Czech
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Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 

není pouze jednorázovou akcí, ale 

naopak projektem s celoroční působností 

a je zaměřený na podporu oboru stavebnictví 

jako celku. Děje se tak prostřednictvím základ-

ních dílčích projektů, jako jsou Soutěžní přehlíd-

ka stavebních řemesel SUSO, soutěž mladých 

architektů Young Architect Award (YAA) nebo 

cena Architekt roku. Vrcholem sezony je pak ve-

letrh samotný, který se i letos uskuteční v areálu 

PVA EXPO PRAHA ve dnech 20.–24. září. 

Novinkou oproti předchozím ročníkům budou 

denní témata věnovaná významným trendům 

současného stavebnictví. V průběhu veletrhu se 

tak budou moci návštěvníci seznámit s proble-

matikou kvality výrobků a materiálů, energetické 

náročnosti budov a konceptů větrání a se stále 

aktuálnější podporou odborného vzdělávání ve 

stavebnictví, dále s fenoménem „chytrého domu“ 

a s problematikou stavby svépomocí včetně spe-

cifi ckých pracovních postupů. 

Zároveň také bude k dispozici STAVEBNÍ PO-

RADENSKÉ CENTRUM, ve kterém odborníci 

v rámci jednotlivých denních témat poradí, jak 

na věc. Další poradenskou podporu poskytne 

ve své expozici Státní fond životního prostředí, 

kam se mohou lidé obrátit s otázkami ohledně 

státních dotací a podmínek jejich poskytnutí.

K souběžně probíhajícím veletrhům bude i letos 

patřit FOR THERM zaměřený na vytápění, 

alternativní zdroje energie a na vzduchotechniku 

a FOR WOOD věnovaný využití dřeva ve staveb-

nictví, od konstrukce až po střechu. Další velmi 

zajímavou akcí bude 4. ročník veletrhu BAZÉNY, 

SAUNY & SPA, jenž je v rámci ČR jediným spe-

cializovaným veletrhem tohoto druhu. Samo-

zřejmě nebude chybět ani další ročník FS Days 

věnovaný zabezpečovací a protipožární technice. 

Jako nováček se představí 1. ročník veletrhu FOR 

STAV zaměřený na oblast stavební chemie, spojo-

vacích materiálů a ochranných pomůcek.   

DENNÍ TÉMATA VELETRHU FOR ARCH 

20. 9. Kvalita výrobk  a materiál

21. 9. ízení energetické náro nosti budov

22. 9. Podpora odborného vzd lávání

23. 9. Fenomén „chytrý d m“

24. 9. Stavba svépomocí

BLIŽŠÍ INFORMACE NA

WWW.FORARCH.CZ

Veletrh FOR ARCH nabídne
jako novinku r zná denní témata

V po adí 27. ro ník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH, který 
se uskute ní na konci zá í v areálu PVA EXPO PRAHA, bude mít i letos 
velmi bohatý program. Poprvé se na n m p edstaví r zná denní témata, 
v etn  odborných konferencí a specializovaných poraden. Mezi soub žn  
po ádanými veletrhy se jako nová ek objeví veletrh FOR STAV.
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Role medicíny se v posledních padesáti letech 
výrazn  prom nila. V em p edevším?
Na primární prevenci jsme si už zvykli, to jsou 

nejrůznější programy očkování, správných životních 

návyků, screeningů a prohlídek. Ale úplně nové je, 

že zdravotnictví vás dnes může posunout v délce 

kvalitního života o dvacet let. Tam směřuje sekundární 

prevence a byl to před lety i jeden z impulzů pro vznik 

naší kliniky. 

Co p esn  si pod pojmem sekundární prevence 
máme p edstavit?
Když máte diabetes, tak vám vlastně nic není. Opravdu 

nemocný začínáte být, až když se objeví ateroskleróza, 

bolesti z nedokrevnosti dolních končetin, zhoršuje se 

váš zrak… Úkolem není snížit hladinu cukru, protože 

to není pozitivní výsledek. Pozitivní výsledek je, že 

nemáte komplikace, které jsem zmínil a které diabetes 

provázejí. Stárneme všichni. Dřív se začínalo stárnout 

někdy po čtyřicítce a v pětašedesáti se umíralo. Proces 

stárnutí možná není hezký, ale je přirozený. Dnes 

začíná někdy těsně před padesátkou. Ale stárnutí není 

důvod, abychom přestali naplno žít.

 

Ono ale ty b žné problémy p ináší…
Jistě, v tom období mezi padesáti a pětašedesáti lety 

je několik nemocí, které prostě musejí přijít – zvýšený 

krevní tlak, srdeční obtíže, zvětšení prostaty, počáteční 

stadia některých nádorů, diabetes... Ale když tato nebez-

pečí budeme sledovat a zachytíme je včas, ve chvíli, kdy 

vás ještě neomezují, kdy se pouze projevují první přízna-

ky, umíme vlastně všechno léčit. Mám hodně známých, 

kteří v pětasedmdesáti vypadají lépe než v pětašedesáti. 

Proč? Protože když se nemoc včas podchytí a léčí, tak 

zhruba od sedmdesáti se stav zdravého organismu 

stabilizuje, pochody se zpomalí a dojde k jisté rovnová-

ze. To je výsledek sekundární prevence, což je jedním 

z nosných programů naší kliniky. A snažíme se naučit 

lidi, aby takovou medicínu chtěli.

Jinými slovy, kvalita života de facto bez ohledu 
na v k…
Svým způsobem. A fascinující je, že za to vděčíme 

do značné míry ne medicíně, ale informatice. Současný 

skutečný pokrok medicíny je totiž v informacích, 

jejich sdílení a využití. Nový lékařský přístroj znamená 

obvykle zlepšení výsledků o jednotky procent, sběr 

a využití dat o desítky. My jsme jako jeden z pilířů 

na naší klinice vyvinuli skutečně funkční systém sběru 

a analýzy dat, za data našim partnerům platíme. Ale 

díky tomu víme o našich pacientech skutečně všechno. 

A protože s daty pracujeme cíleně a systémově, umíme 

objevit mnoho prvních příznaků. Docent Kábrt, náš 

hlavní lékař, tvrdí, že s tím systémem dokáže na deset 

let dopředu předvídat, jak se bude zdravotní stav 

toho kterého klienta vyvíjet. Pracujeme nejen s daty 

vlastními, ale porovnáváme je i s daty mezinárodními. 

Práce s expertními zahraničními databázemi nám dává 

obrovskou výhodu při odhalování některých vzácněj-

ších onemocnění.

To je pé e jako stvo ená pro klí ové manažery, 
zdraví jako bene� t. Vedle bydlení, aut 
a dovolených…
Ano, výhody to nepřináší jen pacientům, ale 

i fi rmám. Hovořil jsem o tom s vysoce postaveným 

manažerem nadnárodního holdingu. Říkal, že když 

se sejde párkrát do roka s kolegy, regionálními ře-

diteli ze světa, časté téma diskuze je, jakého má kdo 

doktora a jaké dělá preventivní prohlídky, jaké jsou 

nové laboratorní či funkční testy. U nás si teprve 

začínáme uvědomovat hodnotu zkušeného, zapra-

covaného a zdravého manažera. Jednoznačně platí, 

že pro každého zaměstnavatele je levnější přispět 

svým klíčovým manažerům na kvalitní péči, která 

přináší výsledky, než investovat v případě jejich 

nemoci do krizových či náhradních řešení. Plat ta-

kových manažerů se počítá v milionech korun ročně 

a zajistit jim zdraví – a tím i dostupnost a výkon-

nost – je jen zlomkem těch nákladů. To přece musí 

být efektivní. Ale nechci tím říct, že naše sekundární 

prevence je cílená na manažery. Naši klienti jsou 

typicky ze střední třídy. Je to ten, kdo si je vědom, 

že může pracovat, žít a  užívat si i po šedesátce, ale že 

bez spolupráce s lékaři to tak úplně nepůjde. A není 

nutno čekat do padesáti. Protože jediné vlastnictví, 

které nám po padesátce skutečně zbude, je naše 

zdraví. Starejme se o ně.  

PETR KARBAN

Zdraví je jediné vlastnictví, 
které máme
Zdravotnictví je téma v né a politicky citlivé. Ale to skute n  zajímavé se odehrává spíše v možnostech, o nichž 
nemáme v tšinou ani tušení. „Úkolem medicíny posledních let je zachovat kvalitu života bez ohledu na v k. 
A jde to,“ íká MUDr. Old ich Šubrt, CSc., MBA, editel privátní pražské kliniky Program Health Plus.

MUDr. OLD ICH ŠUBRT, 
CSc., MBA

editel privátní pražské kliniky 
Program Health Plus

BLIŽŠÍ INFORMACE NA
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advertorial

Milovníci romantiky vždy s největším 

napětím čekají na zahájení sezony dál-

kových plaveb mimo Prahu. Ta letošní 

byla zahájena už v sobotu 30. dubna plavbou 

na Slapskou přehradu a zpět. Do konce května 

bude na tuto úžasnou celodenní plavbu vyplouvat 

velká loď Cecílie každou sobotu v 8:30 z přístaviště 

na Rašínově nábřeží v Praze 2. Od začátku června 

se pak přidají i plavby nedělní. V průběhu léta 

bude možné se vydat i na nejdelší plavbu v nabídce 

Pražské paroplavební společnosti, a to na patnácti-

hodinový výlet lodí do Mělníka a zpět, který svou 

výjimečností vždy přitahuje zástupy zájemců. Je 

tedy dobré se už nyní podívat na termíny těchto 

výletů a s předstihem si zajistit jízdenku. 

Pro letošní sezonu zůstává v přístavu Vyšehrad 

druhý z oblíbených historických parníků, vyhláše-

ný stejně jako Vltava za českou kulturní památku. 

Čeká ho rozsáhlá a svým významem výjimečná 

rekonstrukce do původní podoby ze čtyřicátých 

let minulého století, jakou před několika lety 

prošla také Vltava. „Plavby Vyšehradu samozřej-

mě budou nyní nějakou dobu chybět nám i našim 

zákazníkům, milovníkům páry,“ říká obchodní 

ředitel Prague Boats Richard Vojta mladší. „Je to 

ale nutné, aby se mohl opět vynořit ve své původní 

kráse a dál rozdávat radost. Chceme totiž nabízet 

našim zákazníkům jen tu nejvyšší kvalitu a věřím, 

že ostatní naše lodi, například v současnosti nejob-

líbenější a zároveň nejmodernější plavidla Bohemia 

Rhapsody a Grand Bohemia, dokážou Vyšehrad 

v období jeho rekonstrukce nahradit.“  

PPS

BLIŽŠÍ INFORMACE NA

WWW.PRAGUE-BOATS.CZ

Pražská paroplavební spole nost 
zahájila sezonu
Sezona dálkových plaveb je v plném proudu. Projíž ky n kterou z lodí spojené � otily Pražské paroplavební 
spole nosti a Prague Boats nabízejí neopakovatelné zážitky po celý rok. 
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fi nančníků té doby. Krátce před jejím začátkem 

totiž založil ve Filadelfi i soukromou banku Jay 

Cooke & Company a hned na jejím počátku půjčil 

státu Pensylvánie 3 miliony dolarů. Bohatství 

a věhlas mu ale přinesly především až jeho válečné 

dluhopisy.

Na počátku války to s Unií a jejími fi nancemi 

vypadalo všelijak a ministrovi fi nancí Salmonu 

P. Chaseovi se nedařilo zajistit fi nancování. O vá-

lečné dluhopisy nebyl zájem, a to ani mezi ame-

rickými bankami ani v Evropě. „Trn z paty“ vytáhl 

ministrovi fi nancí až Jay Cooke. Ten se nabídl, že 

bude válečné dluhopisy prodávat za 100 procent 

Jako na houpa ce. Tak si musel ve svém život  p ipadat Jay Cooke. Americká ob anská válka z n j u inila 
nejvážen jšího � nan níka kontinentu, železni ní expanze pak tak ka bezdomovce. Jeho p íb h ale m l nakonec 
happy end.

Ilustrace: Filip erný

Jay Cooke se narodil 10. srpna roku 1821 

v Sandusky v americkém státě Ohio. Jeho 

otec Eleutheros Cooke byl významný právník 

a v letech 1831–1833 dokonce působil jako člen 

Kongresu. Mladý Jay Cooke se ovšem ve šlépě-

jích svého otce nevydal. Již ve 14 letech ukončil 

studium a přes St. Louis zamířil do Filadelfi e. Zde 

nejprve pracoval jako účetní, než v 18 letech přešel 

do velké banky E. W. Clark & Co, kde odstarto-

val svoji hvězdnou kariéru. Cooke sice do banky 

nastoupil jako obyčejný úředník, během několika 

let se ale dokázal zázračně vypracovat. V roce 

1842, čtyři roky po nástupu do bankovního domu, 

se stal partnerem a řídil pobočky v Missouri 

a v New Yorku. V bance vydržel až do roku 1858, 

kdy se rozhodl změnit zaměření a několik let 

reorganizoval železniční společnosti a provozova-

tele říčních kanálů, na které tvrdě dopadla tehdejší 

hospodářské krize.

Válka jako zdroj bohatství
Ekonomickou recesi ovšem zanedlouho vystřídala 

mnohem větší katastrofa – americká občanská 

válka, která probíhala v letech 1861 až 1865 a která 

stála statisíce lidských životů. Právě díky této válce 

se však Jay Cooke stal jedním z nejvýznamnějších 

Jay Cooke
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Opravdovou pohromou se ale nakonec stala kauza 

konkurenční železnice Union Pacifi c, kdy došlo 

ke zveřejnění zpráv o podvodech při jejím fi nanco-

vání. Zájem o dluhopisy železnic se propadl a také 

vlády začaly od projektů dávat ruce pryč. V roce 

1873 již byla situace natolik kritická, že Severní 

pacifi cká neměla peníze na mzdy a svým pracov-

níkům vyplácela odměny v obligacích. Domeček 

z karet se pak defi nitivně zbortil v září téhož roku.

Krach nejprve 8. září ohlásil fi nanční dům 

Warehouse & Security Company, který o pět dní 

později následovala fi rma Kenyon, Cox & Com-

pany. Nevyhnutelné přišlo 18. září, kdy v půl třetí 

odpoledne ohlásila platební neschopnost i banka 

Jay Cooke & Company. Nejprve této zprávě nikdo 

nechtěl věřit, a v Pittsburghu dokonce zatkli kame-

lota, který tuto novinku hlásal na ulici. Už o den 

později však bylo jasno, že se americký akciový trh 

zhroutil. Burza musela na 10 dní zavřít. Násle-

dovala nejdelší a nejhorší hospodářská recese, se 

kterou se USA do té doby ještě nesetkaly. Firmy 

krachovaly jako na běžícím páse, nezaměstnanost 

vyskočila na rekordní čísla a až na konci 70. let 

19. století se situace začala zlepšovat. 

Z vrcholu na dno a zase zp t
Jay Cooke sice přišel o všechno, v chudobě však 

neskončil. Usmálo se na něj štěstí, když se rozhodl 

zainvestovat do stříbrného dolu. Zásoby stříbra totiž 

řádově předčily veškerá očekávání a Cooke svůj 

podíl v dole prodal za milion dolarů. Na počátku 

80. let dokázal splatit své dluhy, pořídil si zpátky re-

zidenci v Ogontzi, kterou musel v důsledku krachu 

banky prodat, a nakonec tak dožil v relativním pře-

pychu. Zemřel 16. února roku 1905 v 84 letech.  

DANIEL MORÁVEK

lometrů a vést mimo jiné i přes pohoří Kordillery. 

Ačkoli koncese ke stavbě se vydala již v roce 1864 

a její součástí bylo 190 tisíc kilometrů čtverečních 

neosídlené půdy podél trati, několik následujících 

let se stále kvůli nedostatku prostředků nestavělo. 

Jak původní majitel koncese Josiah Perham, tak 

i ten následující John G. Smith neměli dost peněz 

na to, aby projekt naplno rozjeli. Bylo jasné, že že-

leznice potřebuje investora, a Smith se tak obrátil 

na Jay Cooke & Company.

Jay Cooke viděl v Severní pacifi cké velkou 

investiční příležitost a doufal, že by se z Duluthu, 

kde měla železnice začínat, mohlo stát druhé 

Chicago. Se Smithovou nabídkou proto souhlasil 

a za vložené fi nance získal podíl ve společnosti. 

Jeho konexe a také věhlas, který získal za války, 

mu zajistily, že v prvních letech snadno sehnal 

potřebné prostředky na rozjetí tohoto megalo-

manského projektu. Podporu mimo jiné poskytly 

i americká a kanadská vláda a v roce 1870 mohly 

započít práce. 

Ačkoli šlo zpočátku vše jako po másle, problémy 

na sebe nenechaly dlouho čekat. Cooke chtěl totiž 

rozvoj železnice fi nancovat prodejem dluhopisů 

Severní pacifi cké v hodnotě 100 milionů dolarů, 

o které, jak doufal, bude zájem v Evropě. Jenže 

v Evropě vypukla prusko-francouzská válka, která 

veškeré plány zhatila. Velký úspěch neslavil ani 

v Americe, jejíž fi nanční trh se doslova topil v emi-

sích železničních akcií a dluhopisů a jejich cena 

neustále klesala. Severní pacifi cké navíc vzrůstaly 

náklady, ať už kvůli různým sesuvům půdy, po-

demletí tratě či kvůli nutnosti zajistit bezpečnost. 

Pozemky podél železnice totiž původně patřily 

Siouxům a ti s pravidelností napadali stavbu 

a pracovníky. 

nominální hodnoty, když mu Unie uhradí provizi 

0,5 % z první várky dluhopisů (v hodnotě 10 milio-

nů dolarů), 0,375 % z následných obligací a když se 

stane monopolním prodejcem. Vzhledem k ome-

zeným možnostem Unie prakticky neexistovala 

jiná alternativa a Chase na Cookeovy podmínky 

přistoupil.

Cookeovou strategií bylo prodávat válečné dluho-

pisy široké veřejnosti. Najal proto 2 500 obchod-

ních agentů, kteří cestovali po všech severních 

státech a nabízeli obligace takřka dům od domu. 

Obchodní kampaň podpořily články a reklamy 

v novinách, které občany vybízely k nákupu váleč-

ných dluhopisů. Tímto nákupem měli projevit své 

vlastenectví a rovněž si vydělat. Jak neopomínaly 

inzeráty připomínat, šlo o výhodnou koupi. Úroky 

byly vyšší než na vkladech a z výnosu z válečných 

obligací se nemusely platit jiné než federální daně. 

Američané na Cookeovu reklamu opravdu slyšeli 

a řada z nich zainvestovala do dluhopisů své celo-

životní úspory.

Až do roku 1864 prodala Jay Cooke & Company 

obligace v hodnotě půl miliardy dolarů, a když 

o rok později sháněla americká vláda další pro-

středky, opět prodala dluhopisy prostřednictvím 

Jay Cooke & Company. Na konci války již Jay 

Cooke patřil mezi nejvýznamnější bankéře té doby 

a samotná Jay Cooke & Company se stala největší 

americkou bankou.

Sázka na železnici krut  nevyšla
Už za války započal v USA velký rozmach železni-

ce. Mezi největší projekty, které se měly realizovat, 

patřila i Severní pacifi cká železnice. Ta měla vést 

z Duluthu okolo Velkých jezer až k Tichému oceá-

nu. Celkově měla železnice měřit přes 3,5 tisíce ki-
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na tom nejsme špatně jenom u nás. Podle průzkumu 

Finextra a FIS Global ohledně PSD2, který proběhl 

v roce 2015 ve 28 zemích EU v 64 fi nančních institu-

cích, převážně ze západní Evropy, bude 13. 1. 2018 mít 

připravené API pouze 14 % bankovních institucí, z če-

hož 60 % z nich se shoduje na tom, že oblast PSD2 

a implementace otevřených API je pro ně nepřehledná 

a nemají ji dobře zmapovanou. 88 % respondentů se 

shoduje, že ochrana klientských dat může představovat 

problém PSD2. Především je ale 50 % dotázaných 

přesvědčeno o tom, že PSD2 bude mít vliv na jejich 

„customer relationship“ a „revenue model“. Přeloženo 

do češtiny, banky budou od koncových zákazníků dál 

a budou na nich vydělávat méně.

Na tuto situaci se dá pohlížet ze dvou perspektiv. Ta prv-

ní podle vzoru mrtvého brouka „když to nebudeme mít, 

tak to nevadí, nebudeme v tom sami, takže určitě nedo-

staneme velkou pokutu, navíc to potrvá, než od nás 

klienti odejdou“. Ta druhá je v duchu neházíme fl intu 

do žita, a protože „skoro nikdo to nestihne, pojďme se 

na to nachystat a získáme nové klienty“. Tyto banky 

budou v budoucnu těžit z nepřipravenosti první skupi-

ny, která zcela jistě může očekávat nejen problémy s ne-

dodržením lhůt regulátora, ale také s odlivem klientů. 

Vzhledem k tomu, že PSD2 smazává hranice mezi člen-

skými státy a pro provozovatele AIS a PIS bude jedno-

duché se napojit na API jakékoliv banky v EU, může se 

jednoduše stát, že lokálním bankám přibude zahraniční 

konkurence disponující hightech řešeními.

Zádrhelem pro české banky jsou jejich „rodinná pouta“. 

Vztah lačných zahraničních matek vůči pracovitým 

českým dcerám se jeví jako krkavčí. Vzhledem k nedáv-

nému svátku by se mohlo říct, že je vhodné matkám 

každý rok k jejich velkému dni něco darovat. Nicméně 

ve světle vloni vyplacených dividend, kdy se svou štěd-

rostí vedla GE Money Bank s 19,7 mld. Kč pro General 

Electrics, na druhém místě ČSOB s dividendou 

13,2 mld. Kč pro KBC, následovaná štědrou dcerou se 

jménem Česká spořitelna a dividendou 11,2 mld. Kč pro 

ERSTE a za ní pak na čtvrtém místě KB s 7,1 mld. Kč 

pro Société Générale, se může zdát, že české banky myslí 

na matky až příliš. Je tedy otázkou, jak to se Dnem 

matek dopadlo letos a jestli dcerám zbylo dost peněz 

na důležité projekty, které mají před sebou.  

(R)evoluce v bankovním sektoru podle EU
O tom, že se chystají velké změny v evropském ban-

kovním sektoru, nemůže být vzhledem k letos schvále-

né EU regulaci PSD2 žádných pochyb. Pod zkratkou 

PSD2 se skrývá revidovaná směrnice PSD1 z roku 

2007, reagující na změny, které nastaly na trhu plateb-

ních služeb. PSD2 bude pro členské státy závazná 

a platná od 13. 1. 2018. 

To znamená, že členské státy mají už jen 20 měsíců 

na implementaci PSD2 do národního právního řádu. 

Zároveň také banky členských států mají stejnou dobu 

na přípravu před vstupem PSD2 v platnost. 20 měsíců 

se může zdát jako dlouhá doba, to by se ale nesmělo 

jednat o komplexní technologické řešení, které je potře-

ba implementovat do interních systémů každé banky.

Co je to PSD2? Podle směrnice EU si PSD2 klade 

za cíl zlepšit bezpečnost a konkurenceschopnost fi -

nančního prostředí. Co ale měli úředníci na srdci 

nejvíce, je zvýšení kvality fi nančních služeb pro kon-

cové zákazníky a do českého jazyka nepřeložitelné 

„user friendly“. V rámci PSD2 budou banky povinny 

registrovaným, regulovaným třetím stranám dovolit 

přístup ke klientským datům – AIS (account informa-

tion services) a k iniciování plateb – PIS (payment 

initiation services) přes otevřené API (application 

programming interface). Tím dochází také k rozší-

ření škály platebních služeb ve srovnání s PSD1. 

Jedná se tedy o zásadní změnu, kdy vlastníkem 

bankovních informací nebudou banky, ale koncoví 

uživatelé. Ti si budou moci sami vybrat, kterým 

z regulovaných třetích stran svěří svá data. Provo-

zovatelé AIS a PIS tedy radikálně změní současnou 

tvář bankovnictví. Platebním institucím se rozšíří 

pole působnosti a prohloubí se jejich možnosti 

nabízet chytrá řešení pro klienty. Zesílí se tak kon-

kurenční tlak na banky a jejich cenovou politiku. 

Tuto situaci můžeme přirovnat k dění na trhu mo-

bilních operátorů, kterým přibyla konkurence 

ve formě virtuálních mobilních operátorů.

Mrtvý brouk vs. neházíme � intu do žita
V tuto chvíli se pouze jedna česká banka jeví jako 

připravená na PSD2. Ostatní banky jsou připravené 

více nebo méně, nebo třeba vůbec. Na druhou stranu 

S regulacemi ze strany Evropské unie se setkáváme tém  denn . N které se dají ozna it 
za více a jiné zase za mén  povedené. N které z nich mají dob e itelné dopady na 
lenské státy a n které jsou naopak velkou neznámou. V každém p ípad  je d íve i 

pozd ji nutná jejich implementace v rámci všech lenských stát . V tšinou vyhrávají ty 
státy, které dokážou danou ást svého trhu nejlépe p ipravit a využít toho, že ostatní 
lenové EU jsou p ipraveni mén , nebo si neum li prosadit výhodn jší podmínky.

Ing. ADAM ŠOUKAL 

Je spoluzakladatelem 
a výkonným editelem 
spole nosti Investi ní 
aukce s. r. o. Pracoval v eské 
republice pro PwC Restructuring 
a ve Spojeném království pro 
Banco Santander.

Spole nost Investi ní 
aukce s. r. o. je P2P 
faktoringovou platformou, 
poskytovatelem platebních 
služeb malého rozsahu 
registrovaným NB. V roce 
2014 se stala druhou 
nejnad jn jší spole ností GEW 
v R a v roce 2015 byla 
nominována na Vodafone � rma 
roku a EY podnikatel roku.
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Pracovité dcery

JEDNÁ SE 
O ZÁSADNÍ ZM NU, 
KDY VLASTNÍKEM 

BANKOVNÍCH 
INFORMACÍ NEBUDOU 
BANKY, ALE KONCOVÍ 

UŽIVATELÉ.
TI SI BUDOU MOCI 

SAMI VYBRAT, KTERÝM 
Z REGULOVANÝCH 

T ETÍCH STRAN SV Í 
SVÁ DATA.
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Palubní asopis
eských aerolinií

nov  pod k ídly
vydavatelství
C.O.T. media

4 vydání do roka
3 jazykové mutace
140 000 výtisk
2 000 000 pasažér

od ervence 2016

Palubní asopis
letecké spole nos   eské aerolinie

Další informace a objednávka inzerce
na obchod@cot.cz        cotmedia.cz/� y-ok
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Nový Tiguan na sebe díky působivým designovým křivkám a sebevědomému výrazu strhne 

pozornost všude tam, kde se objeví. Stejně atraktivní prvky Vás čekají uvnitř: inovativní 

systémy konektivity, které Vás propojí s online světem, a designové detaily interiéru. 

Všude, kam stočíte svůj zrak, spatříte něco úžasného.

www.novytiguan.cz

1. Stáhněte si zdarma aplikaci Volkswagen seeMore. 

2. Otevřete „Skener obrázků/QR kódů“ a naskenujte inzerci. 

3. Objevujte speciální 3D interaktivní obsah.

Maximální rychlost  
250 Mbit/s.

Nový Tiguan. Život bez hranic.

Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
: 4,7–7,4 l/100 km, 123–170 g/km.  

Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy. 

Autorizovaný prodejce Volkswagen ROS a.s.
Poříčí 3, 639 00  Brno, www.rosauto, e-mail: rosauto@rosauto.cz
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