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Tomáš Gottvald
Naším cílem je spokojený pacient

EXKLUZIVN :
P EDÁVÁNÍ ÁDU 
VAV ÍNU 2016
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MAGICKÁ 
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Luxusní dárkové kolekce
Originální stolní soupravy
Repliky historického skla
Zakázková výroba

Spole nost RÜCKL CRYSTAL a.s. nabízí prohlídku 
provoz  sklárny s odborným výkladem skupinám 
i individuálním turist m ve vlastních prostorách 
v Nižboru nedaleko Prahy. B hem exkurze se 
návšt vníci seznámí s jednotlivými etapami výroby 
k iš álových výrobk  ru ní technologií, tedy hutním 
provozem, pukáním a broušením. 

WWW.RUCKL.CZ

info@ruckl.cz

Tel: +420 311 696 248
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V době uzávěrky letošního posledního vydání 

časopisu Komora se Česká republika vezla 

na vlně emocí z ostrého startu elektronické 

evidence tržeb. Klíčový zákon současné vlády, 

která se rozhodla zatočit se všemi daňovými 

defraudanty, byť potenciálními, vtrhl do českých 

restaurací a hospod. Nebo alespoň do těch, které 

se rozhodly nezavřít a dokázat ministrovi fi nancí, 

že „všeci nekradnú“. 

Účinnost tohoto opatření bude přímo úměrná 

množství výjimek, které ministr fi nancí Babiš 

prosadí, a také všelidové touze vyhrát v účtenkové 

loterii jízdní kolo nebo – jak řekl Andrej Babiš 

v České televizi – osobní automobil. Jakkoliv se 

rezort fi nancí letos pustil do regulace hazardu, 

účtenková loterie prý opravdu bude. Už příští rok. 

Ale není to jen elektronická evidence tržeb, která 

našla své ukotvení v zákoně. Novinek je celá 

řada, stejně jako oblastí, které se novými pravidly 

s nástupem roku 2017 začnou řídit. Čeho se Česku 

naopak intenzivně nedostává, jsou zaměstnanci. 

Začalo to kvalifi kovanými pracovníky v technic-

kých oborech a postupně se nedostatek pracovních 

sil rozšířil téměř do všech profesí. Kdybych měla 

parafrázovat nezapomenutelnou Stellu Zázvorko-

vou, napsala bych, že headhunteři „nebudou mít 

co žrát“. 

Ovšem konec roku je neodmyslitelně spojen 

s oslavami, bilancováním a plány do budouc-

na. Hospodářská komora České republiky má 

za sebou taky jednu velkou oslavu. Předposlední 

listopadový večer udělila patnácti osobnostem 

z podnikatelského, kulturního a sportovního 

prostředí Řád Vavřínu jako poděkování za jejich 

přínos celé společnosti.  

Vážení přátelé, přeji vám co nejpříjemnější závěr 

roku 2016 a úspěšný vstup do roku 2017.

P.S. Editorial je krátký úvodník, který údajně 

nikdo nečte, ale když ho napíšete špatně, budou 

o něm všichni mluvit. Tak uvidíme. PF 2017

DAGMAR KLIMOVI OVÁ
Šéfredaktorka

Vážené tená ky, vážení tená i
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TOMÁŠ GOTTVALD:

ZDRAVOTNÍ PÉ E NEMUSÍ BÝT ERNÁ DÍRA

Když se sv t lou il s rokem 2014, v Pardubickém kraji skon ila éra p ti 
samostatných nemocnic. Na jejich místo nastoupila nová akciová spole nost, 

jejíž vedení se už druhým rokem snaží dokázat, že i ve zdravotnictví lze aplikovat 
základní principy ekonomiky. Výsledek se sice zobrazí až na delší asové ose,

ale p esto jsme požádali o díl í zhodnocení generálního editele Tomáše Gottvalda.

14

LOTERIJNÍ ZÁKON A CENZURA INTERNETU

Od ledna p íštího roku vstupuje v platnost zákon íslo 186/2016 Sb.
o hazardních hrách. Podle Ministerstva � nancí je zákon významným pr lomem 

v regulaci hazardu, který výrazn  zvýší vymahatelnost práva.
Zákon zvedl vlnu nevole hlavn  kv li blokaci internetových stránek a obav ,

že se tímto opat ením zavádí cenzura internetu.

30

ROZTO ENÁ KOLA ESKÉHO EXPORTU 

Hospodá ská komora eské republiky je bezesporu lídrem ekonomické diplomacie. 
Za jeden rok se jí totiž poda ilo vypravit dvacet podnikatelských delegací 

do 23 zemí sv ta. B hem podnikatelských misí � rmy podepsaly nové kontrakty 
za stovky milion  korun, a to i v mén  tradi ních zemích,

jako je nap íklad Írán nebo Nigérie.

38

JAN DUSP VA: 

ZVYŠOVÁNÍ ENERGETICKÉ EFEKTIVITY

JE NEJV TŠÍ BRZDA NAŠEHO BYZNYSU

P estože spot eba pohonných hmot v eské republice dlouhodob  klesá, 
spole nost epro uzav e rok 2016 s více než uspokojivým výsledkem.

V em vidí její šéf nejv tší brzdu petrochemického byznysu
a jak se dívá na alternativní paliva?

Nejen o tom jsme mluvili s p edsedou p edstavenstva Janem Dusp vou.  

46

DALŠÍ ÚSP ŠNÝ ROK PRO AUTOMOTIVE.

„DIESELGATE“ NAVZDORY

Výroba i prodej osobních aut v eské republice meziro n  op t vzrostly.
Zákazníci se nenechali zviklat tzv. dieselgate a na naftová auta nezanev eli. 
Nezanev eli dokonce ani na koncern Volkswagen, který navzdory negativní

mediální kampani hlásí dobré obchodní výsledky. 
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 Projektujeme, realizujeme, provozujeme…
tu vaši

|
Patříme do Skupiny ČEZ a jsme dodavatelem efektivních, úsporných 
a ekologicky šetrných energetických řešení pro fi rmy, obce i stát. 
Jsme tu pro vás, abychom vám pomohli maximalizovat úspěch v byznysu 
a spokojenost občanů v obci. 

Pomůžeme vám snížit náklady na energie a minimalizovat práci a čas, 
které investujete do energetiky, abyste se naplno mohli věnovat dosažení 
svých obchodních cílů. V ČEZ ESCO jsme připraveni vyřešit komplexně 
vaše energetické potřeby. Pomůžeme vám ušetřit čas, energii i fi nance. 

www.cezesco.cz | esco@cez.cz | Duhová 1444/2, 140 53 Praha 4
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Foto: archiv HK R
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S trochou smutné ironie platí, že tlak 

na snížení podílu průmyslu na HDP za nás 

automaticky řeší různé environmentální 

politiky EU, které ztěžují průmyslu život, snižují 

jeho konkurenceschopnost vůči asijským zemím 

a odsouvají mnohé výroby do propadliště dějin. 

Jeden příklad za všechny – nařízení Reach, které 

komplikuje život chemickému průmyslu. Další 

věcí samozřejmě je, že český průmysl stojí přede-

vším na automobilkách a jejich subdodavatelích 

a že jsme příliš závislí na vývozu do Německa. 

Výroba osobních aut je však v ČR motorem hospo-

dářského růstu po velmi dlouhou řadu let. A lze 

očekávat, že poptávka po autech na evropském 

trhu i na těch zahraničních zůstane i nadále jed-

ním z hlavních pilířů evropské ekonomiky. 

Je však dnešní struktura naší průmyslové výroby 

zárukou dlouhodobého růstu? Život kolem nás 

ukazuje, že nikoliv, opravdu nechtějme zůstat jen sice 

sofi stikovanou, ale pouze jen výrobní linkou. Kde je 

tedy budoucnost? Hodně se hovoří o digitalizaci či 

reindustrializaci, tedy přechodu na jiný, vyspělejší typ 

výroby, ztělesněný do hesla průmysl 4.0. Hesla tohoto 

typu nemám sice příliš rád, ale opravdu dnes platí, 

že stojíme před zásadní změnou organizace průmy-

slových výrob a právě při vysokém podílu průmyslu 

na našem HDP musíme tento vývoj zachytit.

Hodně se o průmyslu 4.0 nyní mluví, rozbíhají se 

různé vládní programy, které mají tuto zásadní 

strukturální změnu usnadnit. Budiž, ale stále mu-

síme mít na zřeteli, že ještě důležitější než investice 

do modernizace jsou kvalifi kovaní lidé. Česká 

republika, pověstná technicky zdatnou pracovní 

silou, v poslední době tento náskok rychle ztrácí. 

Firmy tuzemské stejně jako největší zahraniční in-

vestoři marně hledají zaměstnance. Co s tím? Musí 

se začít u vzdělání. Dosavadní systém stále stojí 

na principu, kdy všichni učňové či studenti musejí 

absolvovat obsahově dávno překonané předměty, 

navíc v případě praktické výuky na zařízeních, 

která snad pamatují ještě začátek první republi-

ky. Ze škol a učňovských zařízení pak vycházejí 

většinou uniformní a nemotivovaní absolventi, 

jejichž talent, s nímž třeba do školy šli, byl úspěšně 

potlačen a kteří nic netuší o soutěži na trhu práce 

ve světě. Pouze mladí lidé, kteří uspějí ve světě, bu-

dou zárukou naší budoucí konkurenceschopnosti 

a prosperity; to se však netýká jen oblasti fi nancí, 

vědy a techniky, investic či výroby, ale i oblasti 

lidských dovedností a invence. 

Nesměřuji k tomu, že by české mozky a zdatné 

ruce měly odcházet do zahraničí. Naopak, přeji si, 

aby talentovaní lidé, kteří znají realitu na zahra-

ničních trzích, rozvíjeli nové výroby u nás doma. 

Tomu však musí napomoci stát, totální změnou 

přístupu k podpoře vědy, výzkumu a jejich zavá-

dění do praxe, ale i k vzdělávání vůbec. Dnešní 

systém vzdělávání i podpory vědy a výzkumu 

je plošný, každý v podstatě dostane trochu, bez 

ohledu na perspektivnost odvětví či nápadu a mi-

nulé výsledky. Samostatnou kapitolou, na kterou 

v tomto textu není dostatek místa, a kterou coby 

prezident Hospodářské komory ČR žiji denno-

denně, je pak neustálé zhoršování podnikatelské-

ho prostředí. Roste byrokracie, fi rmám stoupají 

v souvislosti s tím neproduktivní náklady, nové 

a nové mantinely pro podnikání omezují prostor pro 

kreativitu a konkurenceschopnost, stále větší nepře-

hlednost povinností spojených s podnikáním ubírá 

majitelům fi rem čas, tvůrčí síly a hrozí i fi nančními 

riziky. Tohle nelze při diskuzi o budoucnosti českého 

průmyslu samozřejmě pomíjet. Česká ekonomika je 

momentálně ve velmi dobré kondici. Také průzkumy 

Hospodářské komory v její členské základně ukazují, 

že tuzemským fi rmám se daří, podnikatelé jsou 

navíc ve výhledu pro rok 2017 velmi optimističtí. 

Nemáme téměř žádný dluh, nemáme defi city ani 

domácí, ani v zahraničním obchodě. Máme nízkou 

nezaměstnanost, relativní sociální stabilitu, dokonce 

máme hospodářský růst. Problémem je, že máme 

stále poměrně nízkou produktivitu práce, a tím 

pádem také nízké reálné mzdy. Přestože původní 

členské země Evropské unie doháníme, to tempo 

je pomalé, jedno z nejpomalejších ze zemí střední 

a východní Evropy. A i když naše produktivita patří 

v rámci bývalého východního bloku k nejvyšším, 

pořád je to nejvyšší úroveň v tom nižším patře. 

Jak se tedy do vyššího patra můžeme dostat? Potřeb-

né jsou investice do vzdělání a do infrastruktury. 

Infrastrukturou myslím dálnice, železnice a vyso-

korychlostní internet. Podle mého názoru musíme 

také vychovávat novou inženýrskou, technickou, 

manažerskou a fi nanční generaci tak, aby byla 

připravena na čtvrtou průmyslovou revoluci a sama 

to začala vstřebávat. Stát jí k tomu má vytvořit pod-

mínky a předpoklady nebo má alespoň minimali-

zovat překážky spontánního rozvoje. Doufám, že se 

takovým směrem v roce 2017 vypraví.

 

Přátelé, přeji si, aby se podnikání v České republice 

vám i vašim zaměstnancům v roce 2017 dařilo!  

VLADIMÍR DLOUHÝ, 

prezident Hospodá ské komory R

Vážené tená ky, vážení tená i,
už léta se nejen v eské republice, ale i v Evrop  vede diskuze o tom, co má zajiš ovat prosperitu lidstva 
a jaké budou hlavní zdroje blahobytu. Zjednodušíme-li, diskuze je o tom, jaká má být struktura hrubého 
domácího produktu. Ješt  nedávno rezonoval v této diskuzi nejsiln ji názor, že pr mysl musí postupn  ustupovat 
modern jším odv tvím, zejména službám.

MUSÍME VYCHOVÁVAT NOVOU INŽENÝRSKOU, TECHNICKOU, MANAŽERSKOU A FINAN NÍ GENERACI TAK, 
ABY BYLA P IPRAVENA NA TVRTOU PR MYSLOVOU REVOLUCI.
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ně ulevit. Česká republika má jedno 

z nejvyšších zdanění práce v Evropě, 

nabízí se proto, abychom otevřeli 

 seriózní diskuzi o snížení zdanění prá-

ce,“ uvedl Vladimír Dlouhý s tím, že 

restauračním zařízením kleslo DPH 

z 21 na 15 procent, ale podnikatelé 

v jiných odvětvích se žádné kompen-

zace nedočkali.

Podpory ze strany státu se podnika-

telé nedočkali ani při výběru vhod-

ného zařízení pro EET. Proto HK ČR 

pro podnikatele i samotné výrobce 

a dovozce pokladních systémů pro 

EET  spustila informační web 

https://www.eet-ano-ale.cz/.

HK ČR i Svaz obchodu a cestovního 

ruchu elektronizaci tržeb podporují, 

v EET totiž vidí opatření, jak omezit 

nekalou konkurenci a narovnat 

konkurenční prostředí. Podnikatelé, 

kteří zatajují tržby, a tedy neplatí 

daně ani zdravotní a sociální pojiště-

ní, jsou totiž dnes silně zvýhodněni 

vůči těm, kdo jsou řádnými plátci 

daní a pojištění. Z toho důvodu také 

Svaz obchodu a cestovního ruchu 

odmítl jakékoli výjimky. „Mohou 

být příčinou nejasností a obcházení 

daňových povinností,“ vysvětluje 

Marta Nováková.  

MIROSLAV DIRO

HK R p edstavila 
Právní elektronický 
servis na p d  
Poslanecké sn movny
Převratná novinka, o které Hospo-

dářská komora informovala na svém 

letošním sněmu v Olomouci a která 

podnikatelům značně uleví v řešení 

jejich povinností vůči státu, si získává 

podporu u zákonodárců. S Právním 

elektronickým servisem pro podni-

katele se seznámili už také poslanci 

na semináři s příznačným názvem 

„Podnikatelé ve válce s paragrafy 

aneb Jak se ubránit a přežít invazi“ 

konaném na půdě Poslanecké sně-

movny. Podporu napříč politickým 

spektrem bude PES potřebovat. 

A důvod je zřejmý. „Důležité je, 

aby byl systém dlouhodobě udrži-

telný a nestal se třeba předmětem 

volebního boje,“ vysvětluje odborník 

na e-government Zdeněk Zajíček, 

který za projektem stojí. Ke spuštění 

systému bude nutné přijmout také 

příslušný zákon a bez shody v Po-

slanecké sněmovně by byl politicky 

těžko průchozí. Akce, která se konala 

v Hospodářském výboru Poslanecké 

sněmovny a ve spolupráci se sně-

movním Podvýborem pro podnika-

telské prostředí, se účastnili kromě 

poslanců také přední čeští advokáti. 

PES by se mohl spustit v lednu roku 

2018. Postupně by se mohl napojit 

i na CzechPointy, datové schránky 

a fi nanční správu.

Miná : Stát utrácí 
peníze za posilování 
svých pobo ek 
pro kontakt 
s podnikateli. 
P itom stejnou sí  už 
vybudovala HK R
Stovky milionů korun ročně stojí 

daňové poplatníky činnost státních 

agentur CzechTrade a CzechInvest 

na podporu exportu. Čím dál více 

ale dublují agendu páteřní sítě 

Hospodářské komory. Na dvojkolej-

nost a neefektivitu takových kroků 

upozornil viceprezident HK ČR 

Bořivoj Minář. „Tyto státní agen-

tury bez koordinace s Hospodářskou 

komorou poskytují podnikatelům du-

plicitní akce. Příkladem jsou Krajské 

exportní konference, které v regionech 

od začátku roku 2016 začala pro 

malé a střední podniky realizovat 

Hospodářská komora ČR. CzechTrade 

následně začal organizovat stejné 

akce. Nejmarkantnějším příkladem 

konkurenčního počínání CzechTrade 

je budování nové a vlastní sítě kraj-

ských poradenských center pro export, 

přičemž Hospodářská komora ČR 

provozuje takové poradenství ve všech 

krajích již mnoho let,“ uvedl příklady 

Minář. V roce 2015 zaměstnávala 

agentura CzechTrade 108 zaměst-

nanců a pomohla k zakázkám jen 

za 1,3 miliardy Kč (celkový vývoz 

ČR činil 3,89 bilionů Kč!), přičemž 

celkové náklady agentury představo-

valy 438 milionů korun.

HK R a SOCR 
prosazují kv li EET 
plošné snížení daní
Stát by měl kvůli EET podnikatelům 

ulevit plošným snížením daňových 

sazeb, oznámili prezident Hospo-

dářské komory Vladimír Dlouhý 

a prezidentka Svazu obchodu 

a cestovního ruchu Marta Nováková 

během společné tiskové konference 

den před spuštěním EET. 

„Když stát na jedné straně zavádí 

nějakou regulaci nebo povinnost pro 

podnikatele, měl by jim na druhé stra-

KRÁTCE
Z KOMORY

zprávy z komory a z domova

Hospodá ská komora ve spolupráci s Komorou SNS uspo ádala podnikatelskou misi do 
Kazachstánu doprovázející ministra zahrani ních v cí Lubomíra Zaorálka a ministryni 

pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou.
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Nevšední káva pro každou příležitost

Hlavní benefity Cafédock – multifunkční řešení pro každo-
denní provoz kanceláře, showroomů, lékáren, autosalo-
nů a meeting pointů • unikátní design a perfektní řemeslné 
provedení • mobilní, přitažlivé centrum setkání a pracovních 
pauz • plně ergonomické pro náročný kancelářský provoz 
reprezentativní a funkční prvek interiéru s vysokou přida-
nou hodnotou • připravené pro individuální firemní branding

KVALITNÍ KÁVA. MODERNÍ DESIGN. ERGONOMIE 
A  MOBILITA. VODA, JUICE A  ZDRAVÁ VÝŽIVA 
V  JEDNOM DOCKU. DOCKONALÝ SERVIS
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Cht li bychom vyráb t tzv. europalety. 
Co je k tomu pot eba a je nutná n jaká 
licence? Kde ji p ípadn  získáme?

Výroba europalet podléhá licenci, kterou dříve 

udělovaly České dráhy, které byly zároveň 

hlavním odborným technickým garantem. 

S každým výrobcem europalet uzavíraly smlouvu 

o propůjčení výpalných raznic pro označování 

europalet a prováděly odborný dohled a kontrolu 

výroby a smluvně stanovovaly další podmínky 

licence. Na základě výhradní smlouvy uzavřené 

mezi společnostmi ZZV,  a. s., a ČD, a. s., ze dne 

7. 5. 2013 převzala společnost ZZV, a. s., výkon 

práv k ochranným známkám EUR, ČD a výkon 

technického garanta kvality dle standardu UIC 

(standardu Mezinárodní železniční unie). Povo-

lení k užívání licence pro výrobu europalet ale 

mohou poskytnout kterékoliv železnice UIC, řada 

českých výrobců využívá jako odborného garanta 

např. i ZSSK CARGO ze Slovenska.

Výroba europalet pod hlavičkou kteréhokoliv 

z garantů se řídí několika normami. Primárně 

normou pro výrobu tzv. europalety čtyřcestné, 

označované číslem UIC 435-2. V České republice 

se tato norma nazývá Evropská dřevěná čtyřcest-

ná prostá paleta s rozměry 800 mm x 1 200 mm 

s číslem normy ČSN 26 9110. V této normě je 

zapracována vyhláška Mezinárodní unie železnic 

UIC 435-2. Norma mimo jiné jasně defi nuje 

použitý dřevní materiál, použité spojovací prvky, 

rozměry, včetně tolerance délkových odchylek, 

zátěžové zkoušky pro vyrobené europalety a pro 

vás to nejpodstatnější – požadavky na schválení 

výrobce danou železnicí atd.

Tím, že je výroba europalet licencovaná a existuje 

na jejich výrobu jasně defi novaná norma, tak 

subjekty využívající tyto palety k přepravě zboží se 

nemusí obávat, že by došlo k poškození přepravo-

vaného zboží vlivem selhání palety jako u palet, 

které nejsou vyráběné v licenci a podle příslušných 

norem týkajících se europalet.

Je nutné tzv. zaknihování akcí akciové 
spole nosti pro ú ast na ve ejných zakázkách? 
Co to obnáší?
Podle nového zákona o veřejných zakázkách 

č. 134/2016 Sb., který vstoupil v účinnost dne 

1. října 2016 a který do českého práva transponuje 

nové evropské směrnice o veřejných zakázkách 

a nahrazuje dosavadní předpisy regulující oblast 

veřejných zakázek, toto sice není zákonná povin-

nost, ale nezaknihování akcií může mít na účast 

ve veřejných zakázkách svůj dopad, a to ve vylou-

čení účastníka zadávacího řízení.

Komora radí PODNIKATEL M
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Vysílat, 
nebo nevysílat?

Představte si, že vaše fi rma regu-

lérně získá zakázku v jiném státě 

a vyšle své zaměstnance. V rámci 

EU, v dnešním globalizovaném světě, by 

se to mohlo zdát jako naprostá samo-

zřejmost. Tito vyslaní pracovníci jsou 

již nyní evropskou legislativou chráněni: 

kromě náhrad na dopravu, stravné a dal-

ších povinných položek musí za svou 

práci získat alespoň minimální mzdu 

stanovenou v tomto státě. To je naprosto 

v pořádku. 

Evropská komise ale navrhuje další 

opatření, nový princip „stejné mzdy 

za stejnou práci na stejném místě“, 

jehož dopad může být (nejen pro české) 

fi rmy až likvidační. Tato revize navíc 

neřeší reálné problémy, jen iniciuje další 

komplikace.

Základním problémem je totiž obcháze-

ní a zneužívání platných pravidel, což je 

jev velmi nežádoucí. Proto byla schvále-

na v roce 2014 tzv. vynucovací směrnice, 

která je namířena proti fi rmám, které 

své pracovníky do zahraničí vysílají 

za účelem poskytování služeb jen na-

oko a zakládají takzvané schránkové 

společnosti v zemích s nižšími náklady 

na sociální výdaje zaměstnanců. 

Do letošního června měla být směrnice 

implementována ve všech členských stá-

tech. Naše vláda tuto legislativu schválila 

až na začátku listopadu a nyní se čeká 

její schválení českým parlamentem. 

A mezitím se v Bruselu žhavě disku-

tuje o její revizi, která chce opět měnit 

pravidla hry.  

osoba“, tj. pouze zpravidla jednatel společnosti, resp. 

statutární orgán společnosti. Pokud vám byla v mi-

nulosti DIS vytvořena a pokoušíte se do ní přihlásit 

z datové schránky v roli pověřené osoby, přihlášení 

se vám nezdaří. Existuje však možnost, aby do DIS 

autorizovaně přistupovali i další osoby, které jsou 

uvedené v datové schránce fi rmy, např. pověřená 

osoba či administrátor. K tomu je však nutné nejprve 

doručit na místně příslušný FÚ „Plnou moc“, a to 

oprávněnou osobou. Zmocněná osoba následně 

vyplní a odešle formulář „Přihláška k nahlížení 

do daňové informační schránky“. Přihlášku může 

pověřená osoba nebo administrátor opět podat 

prostřednictvím datové schránky fi rmy. 

M že SSZ vydat formulá  A1 rovn ž
na spolupracovníky � rmy, kte í nejsou jejími 
zam stnanci?
Formulář A1 je potvrzení od České správy sociál-

ního zabezpečení (vydávané v souladu s nařízením 

EP a Rady [ES] č. 883/04 a s nařízením Rady 

[EHS] č. 1408/71), které musí mít každý vyslaný 

zaměstnanec (ale i OSVČ, pokud vysílá sama sebe) 

zaměstnavatelem do jiné země EU k prokázání pří-

slušnosti k právním předpisům, které se na něho 

vztahují v oblasti sociálního zabezpečení při koná-

ní dočasné práce v dané zemi EU. Toto potvrzení 

se vydává na maximálně 24 měsíců. Podmínkou 

pro vystavení tohoto potvrzení je, že se musí 

jednat o zaměstnance zaměstnavatele, který tzv. 

vyslání daného pracovníka provádí. V praxi se 

jedná o podání společné žádosti zaměstnance a za-

městnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti 

k právním předpisům sociálního zabezpečení. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pokud se nejed-

ná o zaměstnance zaměstnavatele, který provádí 

vyslání svých zaměstnanců do EU, poté takové 

osobě vystavit toto potvrzení nelze.  

TOMÁŠ MACNAR, Regionální místo Praha

Dle § 48 odst. 7 zákona „zadavatel může vyloučit 

účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společ-

ností nebo má právní formu obdobnou akciové společ-

nosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie“.

Dle § 48 odst. 9 zákona „zadavatel u vybraného 

dodavatele ověří naplnění důvodu pro vyloučení 

podle odstavce 7 na základě informací vedených 

v obchodním rejstříku…“.

Zaknihování akcií lze rozdělit na čtyři základní 

kroky. Samotné zaknihování trvá obvykle několik 

týdnů. Jednotlivé kroky při přeměně listinných 

akcií na zaknihované akcie jsou upraveny v § 529 

až 534 zákona č. 89/2012 Sb. a v příslušných usta-

noveních zákona č. 90/2012 Sb. Lze je ve stručnosti 

shrnout do následujících bodů:

1.  Rozhodnutí valné hromady akciové společnosti 

o přeměně akcií na zaknihované akcie (změna 

stanov a zápis této skutečnosti do Obchodního 

rejstříku).

2.  Akciová společnost zveřejní rozhodnutí o pře-

měně akcií v Obchodním věstníku a uveřejní 

jej na svých internetových stránkách, přičemž 

určí akcionářům minimálně dvouměsíční 

a maximálně šestiměsíční lhůtu pro odevzdání 

listinných akcií a vyzve akcionáře, aby si zřídili 

u účastníků u centrálního depozitáře cenných 

papírů tzv. majetkové účty. Akciová společnost 

současně zašle akcionářům oznámení o přeměně 

akcií.

3.  Akcionáři si zřídí u účastníků u centrálního 

depozitáře cenných papírů tzv. majetkové účty, 

odevzdají ve stanovené lhůtě akciové společnosti 

listinné akcie a sdělí akciové společnosti číslo 

svého majetkového účtu.

4.  Po uplynutí lhůty pro odevzdání listinných 

akcií (anebo i dříve, pokud akcionáři odevzdají 

všechny listinné akcie) může akciová společnost 

požádat u centrálního depozitáře cenných papí-

rů o zaevidování zaknihovaných akcií do cent-

rální evidence.

Jednatel zahrani ní � rmy mne p idal jako 
pov enou osobu do datové schránky. Pomocí 
tohoto p ístupu jsem cht l u � nan ní správy 
požádat o z ízení možnosti nahlížení do da ové 
informa ní schránky, ale n jak se nám to 
neda í. Kde m že být problém?
V případě, že již máte vytvořenou a zpřístupněnou 

datovou schránku, je vám tzv. daňová informační 

schránka (dále jen „DIS“) u fi nanční správy zří-

zena z moci úřední a již o její vytvoření nemusíte 

žádat prostřednictvím formuláře „Žádost o zřízení 

Daňové informační schránky“. Následně si pak 

k ní vyžádáte již jen přístup pomocí formuláře 

„Přihláška k nahlížení do daňové informační 

schránky“. Příslušný formulář získáte na portálu 

fi nanční správy (www.fi nancnisprava.cz).

Do DIS se může následně přihlásit pouze osoba, 

která má v použité datové schránce roli „oprávněná 

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“.

MARTINA 
DLABAJOVÁ
Poslankyn
Evropského parlamentu
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REGIONY A SPOLE ENSTVA

Foto: HK RFoto: HK R

Pardubice: Na T íkrálovém 
koncertu zahraje Ji í Stivín

Pod záštitou hejtmana Pardubického 

kraje se uskuteční 5. ledna 2017 

v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích 

Tříkrálový koncert. Za doprovodu Komorní 

fi lharmonie Pardubice zahraje Jiří Stivín hudbu 

od baroka až po populární skladby současnosti. 

Tříkrálový koncert vznikl na základě partnerství 

KHK Pardubického kraje a Komorní fi lharmonie 

Pardubice. Více informací na www.khkpce.cz.

Louny: Student m se otev ela 
Brána jazyk

OHK Louny realizuje za fi nančního 

přispění Evropského sociálního fondu, 

OP VK, MŠMT a Ústeckého kraje projekt Brána 

jazyků otevřená. Studenti z Ústeckého kraje už 

během projektu absolvovali cyklus přednášek 

nazvaný Dny netradičních jazyků, konkrétně 

o  japonštině, nizozemštině a španělštině. 

Z Japonska, Nizozemí, Španělska, ale i Mexika 

totiž míří do ČR zahraniční investoři.

eské Bud jovice: Zorientovat 
se v legislativ  pomáhá � rmám 
Komorová právní poradna 

„Ne každý podnikatel má prostor, aby 

předal řešení všech potřebných otázek 

odborným poradcům, proto jsme otevřeli v Českých 

Budějovicích Komorovou právní poradnu,“ sdělila 

Lenka Vohradníková, ředitelka oblastní kanceláře 

JHK v Českých Budějovicích, a dodala, že poradna 

poskytuje základní informace k otázkám podnikatelů.

informační kampaň určená zejména rodičům 

a žákům 8. a 9. tříd. 

Krom íž: P ehlídka škol 
a pracovního uplatn ní 

V Domu kultury se uskutečnila 

Přehlídka středních škol 

a pracovního uplatnění – Kroměříž 2016, kterou 

pořádala OHK Kroměříž, město Kroměříž 

a SP ČR. Stánky s informacemi o studiu, profi lu 

a uplatnění absolventů představilo 35 středních 

škol. Nechyběli ani zástupci z celkem 12 fi rem 

a organizací, kteří poskytují absolventům 

pracovní uplatnění. V rámci přehlídky se 

uskutečnily exkurze do fi rem TOSHULIN, a. s., 

MODIKOV, s. r. o., a Chropyňská strojírna, a. s. 

(foto 2)

P íbram: 
13. ro ník VIP kuželkového 
turnaje OHK P íbram 

OHK v Příbrami pořádala tradiční 

kuželkový turnaj. Celkem se sešlo 

cca čtyřicet podnikatelů a přátel OHK. První 

místo vybojoval Petr Janda z domovské fi rmy 

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s., na druhé 

příčce se umístil Ivo Topič ze společnosti ZAT, 

v závěsu Ivan Lachnitt z Top Gastro, s. r. o. 

Soutěžilo se i o vyhlídkový let nad Příbramí 

od společnosti Hrkal a Greiner, s. r. o. 

Výjimečný zážitek letos vyhrál Jiří Vacátko 

z VZÚ  Plzeň. Děkujeme předsedovi OHK 

Příbram Leopoldu Roulemu z fi rmy Halex 

Schauenberg ocelové konstrukce, s. r. o., která byla 

partnerem. (foto 3)

Plze : 
Krajská exportní konference

HK ČR ve spolupráci s RHK 

Plzeňského kraje uspořádala Krajskou 

exportní konferenci v Plzni. Vystoupili zde 

zástupci HK ČR, RHK Plzeňského kraje, 

Ministerstva zahraničních věcí ČR, bank, 

pojišťovacích společností, Rozhodčího soudu při 

HK ČR a AK ČR a dalších významných aktérů 

v podpoře exportu Plzeňského kraje.

Zlín: 
Návšt va delegace z Jaroslavle

KHK Zlínského kraje přijala podnika-

telskou delegaci z Jaroslavle vedenou 

prezidentem Obchodně-průmyslové komory 

Jaroslavské oblasti. V rámci návštěvy se uskutečni-

la individuální jednání mezi českými a ruskými 

podnikatelskými subjekty. Zastoupeny byly fi rmy 

z oblasti leteckého, plastikářského průmyslu, 

výrobci vysekávacích nožů, kotlů a pohonných 

jednotek. (foto 1)

Karlovarský kraj: Technické 
obory jsou správnou volbou

KHK Karlovarského kraje realizuje 

projekt Podpora technického 

vzdělávání v Karlovarském kraji. Zapojuje se stále 

více fi rem, škol, obcí a měst. „Dotazovaní 

zaměstnavatelé plánují ve výhledu příštích 4 let 

vytvořit až 1 000 nových pracovních míst, z toho 

900 vhodných pro technicky vzdělané pracovníky 

na všech úrovních, od výroby po vedení,“ uvedl 

Stanislav Kříž, ředitel KHK Karlovarského kraje. 

V rámci projektu probíhá na základních školách 

1 21

Krajská hospodá ská komora Zlínského kraje hostila podnikatelskou delegaci 

z Jaroslavle v ele s jejich prezidentem Obchodn -pr myslové komory.
Na p ehlídce st edních škol a pracovního uplatn ní s názvem Krom íž 2016 se 
potenciálním uchaze m p edstavilo 35 st edních škol a 12 � rem.
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Hodonín: 
Úsp chy lenských � rem

Říjen byl bohatý na úspěchy členských 

fi rem OHK Hodonín. Nejúspěšnější 

živnostnicí Jihomoravského kraje pro rok 2016 se 

stala Magdalena Válková ze Strážovic, zabývající se 

výrobou hroznových moštů. Druhé místo 

v kategorii Firma roku 2016 získal tradiční výrobce 

interiérových dveří a zárubní fi rma Zlomek, s. r. o., 

z Hodonína. Také v oblasti cestovního ruchu se 

dařilo. Firma Vinné sklepy Skalák získala stříbro 

v soutěži TOP vinařský cíl 2016.

 

Praha: 
Noc hotel  poprvé v Praze

Nocí hotelů chtějí hoteliéři poděkovat 

Pražanům za podporu cestovního 

ruchu, za vstřícnost k turistům i za toleranci 

některých negativních vlivů. Do akce je zapojeno 

přes 70 unikátních pražských hotelů. První 

ročník proběhne 27. ledna 2017 v Praze. Více 

informací se dozvíte na www.NocHotelu.cz. 

Organizátorem projektu je Asociace hotelů 

a restaurací ČR ve spolupráci s Prague City 

Tourism, Magistrátem hlavního města Prahy 

a Správou Pražského hradu.

Jablonec nad Nisou: 
Polsko- esko-n mecké 
podnikatelské fórum

Krkonošská agentura regionálního 

rozvoje, OHK v Jablonci nad Nisou 

a Saská agentura pro podporu ekonomiky 

uspořádaly 23. ročník kooperační akce českých, 

polských a německých fi rem v Jelení Hoře. V jednu 

dobu a na jednom místě projednalo své obchodní 

zájmy 163 fi rem.

Domažlice: Slavnostní 
p edávání ocen ní nejlepších 
absolvent  SOU Domažlice

Nejlepší absolventi gastronomických 

oborů a oborů služeb, kteří splnili 

přísná kritéria během celého studia a praxe, získali 

ocenění z rukou vedoucího oddělení vzdělávání 

HK ČR, vedení Okresní hospodářské komory 

Domažlice, zástupců Krajského úřadu Plzeňského 

kraje a vedení SOU Domažlice. Ocenění se 

předávalo u příležitosti 10. ročníku veřejné 

prezentace studijních nabídek a pracovních 

příležitostí pro budoucí žáky pod názvem 

„Od vzdělání k zaměstnání“. (foto 4)

eská Lípa: 
První Reprezenta ní ples

OHK Česká Lípa uspořádala historicky 

první Reprezentační ples v sídle svého 

působení ve Ville Hrdlička v České Lípě. Tančilo se 

v rytmu swingu a v kostýmech první republiky. 

Výtěžek byl věnován organizaci Českolipským 

kočkám a pejskům, z. s.

Uherské Hradišt : 
Technický jarmark

Uherskohradišťské fi rmy působící 

v oblasti strojírenství, elektrotechniky, 

mikroprocesorové techniky nebo výroby 

kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pro 

imobilní osoby se otevřely žákům osmi základních 

škol. Kromě výrobních provozů představily svá 

vývojová střediska. Výrobní fi rmy žákům 

předvedly moderní výrobní procesy a pracovní 

prostředí. V letošním ročníku své brány otevřely 

společnosti ALTECH, spol. s r. o., MESIT holding, 

a. s., Schlote-Automotive Czech, s. r. o., EVPÚ 

DEFENCE, a. s., a THERMACUT, s. r. o. 

AGA: 
Asociace Grémium Alarm vám 
doporu í spolehlivé dodavatele

AGA rozhodla vytvořit seznam fi rem 

– členů AGA, které budou doporučo-

vány zájemcům o kvalitní zabezpečení. Na tento 

seznam budou zařazeny členské fi rmy s prokaza-

telně kvalitní a profesionální dodávkou 

bezpečnostních technologií a tento seznam bude 

veřejně publikován a předáván potenciálním 

investorům.

CQS: Konference 
„Kvalitou pro výsledky“

Mezinárodní konference „Kvalitou pro 

výsledky“ se konala v Praze v rámci 

„Listopad – Měsíc kvality“. CQS (Sdružení pro 

certifi kaci systémů jakosti) byla jedním z partnerů. 

Také minulý rok přinesl velkou revizi a zvýšený 

zájem o informace o normách ISO 9001 

a ISO 14001. Nosnými tématy letošní konference 

byly proto právě normy – prezentovány byly jak 

zkušenosti s normami aktuálně platnými, tak 

informace o normách očekávaných.  

Odbor vn jší komunikace HK R

Foto: HK R

Foto: HK R

Foto: HK R

3 4

Ve 13. ro níku VIP kuželkového turnaje OHK P íbram zvít zil Petr Janda 
z domovské � rmy Kovohut  P íbram nástupnická a. s., na druhé p í ce se umístil 
Ivo Topi  ze spole nosti ZAT, bronz získal Ivan Lachnitt z Top Gastro, s. r. o.

Nejlepší absolventi gastronomických obor  a obor  služeb byli ocen ni b hem 
10. ro níku prezentace studijních nabídek a pracovních p íležitostí „Od vzd lání 

k zam stnání“.
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P ed rokem jste íkal, že pot ebujete t i 
až p t let na zhodnocení úsp šnosti 
fúze. M žete se pokusit zhodnotit ji nyní? 

Objevil se podobný model i jinde?
Nemyslím si, že jsme jediní, podobné modely 

existují ještě dva. Krajská zdravotní v Ústí nad 

Labem, kde ovšem nemocnice mají určitou právní 

subjektivitu, jsou odštěpnými závody, jestli se 

nepletu. Podobně postavené to má Středomorav-

ská nemocniční v rámci Olomouckého kraje pod 

Agelem. V té veřejnoprávní podobě, jako jsme 

my, jsme asi jediní, ale měli jsme určitou výhodu 

v tom, že v Pardubickém kraji neexistoval jiný po-

skytovatel akutní lůžkové zdravotní péče než kraj. 

Jiným modelem, dnes chváleným, jsou jižní Čechy. 

Asi jsme jediní v této podobě v rámci republiky, 

ale každý kraj měl trochu jiné výchozí podmínky 

a historické souvislosti, takže to srovnání není 

úplně snadné. 

Je možné ekonomické srovnání?
Který je nejvýhodn jší?
Úplně ne. S ekonomickou úspěšností je to trochu 

složitější. Pokud se dříve vedení nemocnic necho-

valo ekonomicky, neoptimalizovalo výnosy, tak 

dnes, kdy třetím rokem běží paušální úhrady, ne-

máte příliš mnoho prostoru, jak minulá pochybení 

narovnávat. Klíčové pro současnost jsou minulé 

fi nanční toky. A není dost dobře možné zjedno-

dušovat pohled pouze na současné ekonomické 

výsledky, musel byste se k tomu postavit pocti-

věji, analyzovat vývoj jednotlivých nákladových 

položek. Jedním problémem je, že poskytovatelé 

si nejsou rovni. Jestliže jednotková úhrada v Par-

dubické nemocnici je vyšší než v jiných a přitom 

je výrazně nižší než třeba ve fakultní nemocnici, 

nejsou to srovnatelné podmínky. Pro zjednoduše-

ní – když my uděláme žlučník, dostaneme za něj 

určitou částku. Jiný poskytovatel ale může dostat 

částku podstatně vyšší. V podstatě za totéž. Taková 

je prostě realita.

Jak se dají optimalizovat výnosy? Znamená to 
zrušit nepro� tabilní pé i?
V této chvíli složitě. Soukromý poskytovatel si 

vybere to, co lze plánovat a co je efektivní. To my 

udělat nemůžeme, jsme přece jen veřejnou službou. 

Ale tvrdím, že i my máme slušný prostor. I u nás je 

značné procento výkonů, které můžeme plánovat. 

A u všech výkonů je třeba pracovat s nákladový-

mi položkami. Ono se to špatně vysvětluje, ale vy 

můžete dosáhnout vyšší efektivity změnami, které 

jsou třeba v organizaci léčebného procesu. Příklad 

– když plánuji operaci, nemusím pacienta přijímat 

den dopředu, mohu časové souslednosti plánovat 

jinak. Cestou prostě je u těch neprofi tabilních 

úkonů hledat snížení ztráty, nebo alespoň vyrovnání 

na nulu. A není vyloučené ani to, že dokážete ze 

ztráty vytvořit zisk. Nicméně, je to dlouhodobý 

proces, protože on souvisí s něčím, co se mění velmi 

těžce, totiž s myšlením. A přestože jsme jeden práv-

ní subjekt, je každá z našich nemocnic jiná. 

Pro  vlastn  v systému úhrad je nastavení, 
které n které úkony iní nepro� tabilními? 
Není to od základu špatn ?
Je. Protože lze souhlasit s tím, že žádný úkon, po-

kud proběhne standardně, by neměl být ztrátový. 

Systém fi nancování v minulosti zamrzl na jakémsi 

půlkroku. Dnes jsou snahy změnit systém úhrad, 

ale úplně se to nedaří. Pořád není zcela jasné, co 

úhrada kryje – máte lidskou práci, materiál, tech-

nologie, energie, investice do nemovitostí… Ne 

na všem je shoda. A je tu ještě jeden moment, řek-

něme historický. Jednotlivé odborné společnosti 

mají různou váhu. A každá se samozřejmě snaží co 

nejlépe prodat svou důležitost, takže některé jsou 

zkrátka zvýhodněny na úkor jiných. A přičtěte to, 

co už jsem zmínil, že různé subjekty mají různou 

individuální měrnou jednotkovou sazbu. Není 

to transparentní a není to správné, ale je to tak. 

Změny je nutné ve všech rovinách dělat najednou. 

Vždyť ani otázka, jestli za operaci žlučníku mají 

mít všechny nemocnice stejně, není spolehlivě 

a jednoznačně zodpovězena. Medicína má různé 

úrovně. Specializovaná a superspecializovaná 

péče, to jsou odlišné kategorie. Ale ani tohle dělení 

úhradová vyhláška tak úplně nerespektuje. Potře-

bujeme především systém, který by defi noval pro-

středí a pravidla a měl ambici fungovat dlouhodo-

bě. Nikdy není úplně snadné plánovat a řídit, když 

se vám za rok za dva mohou dramaticky změnit 

podmínky. Jiný moment je, že dnes je to nastaveno 

tak, že vlastně ani pacienty navíc nechceme, když 

to řeknu ošklivě, protože existuje strop výkonů, 

a co uděláme navíc, nám nikdo nezaplatí. Zrovna 

za roky 2014 a 2015 v tom máme docela velké 

peníze. Jméno nemocnice se dost zvedlo, měli jsme 

obrovskou poptávku, udělali jsme mnoho výkonů 

nad strop. Ustoupit nechceme a je dost pravděpo-

dobné, že skončíme u soudu jako jedno z prvních 

zdravotnických zařízení u nás.

MUDr. TOMÁŠ GOTTVALD 

Vystudoval medicínu s atestací 
anesteziologa, pozd ji se za al 
v novat ízení nemocnice. 
P sobil jako editel Pardubické 
nemocnice, od 1. ledna 
2015 je generálním editelem 
a p edsedou p edstavenstva 
spole nosti Nemocnice 
Pardubického kraje. Studuje 
MBA, léka ské praxi se v nuje 
pouze okrajov .

NEMOCNICE 
PARDUBICKÉHO KRAJE

Právní subjekt z ízený 
krajským ú adem, sdružující 
p t nemocnic – Pardubickou, 
Svitavskou, Chrudimskou, 
Orlickoústeckou a Litomyšlskou. 
P edstavuje více než 4 000 
zam stnanc  a obrat tém  
4 miliardy K . 

Foto: Jakub Hn vkovský
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Zdravotnictví nemusí být 

erná díra
Když se sv t lou il s rokem 2014, v Pardubickém kraji skon ila éra p ti samostatných 
nemocnic akutní l žkové pé e. Místo nich se narodila nová akciová spole nost, jejíž vedení 
se už druhým rokem snaží dokázat, že i ve zdravotnictví lze aplikovat základní principy 
ekonomiky. Zdravotní pé e nemusí znamenat nutn  ernou díru provázenou ne ízeným 
pádem do v tšího a v tšího zadlužení. Výsledek se sice zobrazí až na delší asové ose, 
ale p esto jsme požádali o díl í zhodnocení generálního editele Tomáše Gottvalda.
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P inesla fúze úspory?
Určitě. Na druhou stranu je ale iluzorní očeká-

vat, že třeba společné nákupy něco dramaticky 

zlevní. Úspory tam jsou, ale rozhodně ne řádově, 

nebál bych se říct, že vzhledem k rozpočtu jsou 

marginální.

 

A zkvalitn ní pé e nebo zlepšení dostupnosti? 
To asi zajímá ve ejnost nejvíc…
Samozřejmě se o to dnes a denně snažíme. 

Výsledkem je třeba snaha provázat v rámci kraje 

určité segmenty, které dnes provázány nejsou, 

nebo aspoň ne dostatečně efektivně. Ambulantní 

péče a péče lůžková. Zajímá mne i spolupráce 

se záchrannou službou, ta má přímý dopad na do-

stupnost. Takových momentů bychom našli více. 

Moje vize je vytvořit regionální model zdravot-

nictví.  Třeba i s tím, že vytvoříme rovněž vlastní 

ambulantní síť tam, kde to bude dávat smysl.

Nechci adorovat léta p edminulá, ale fungující 
systém okresních a krajských struktur 
zdravotní pé e tu p ed rokem 1989 byl. 
OÚNZ, KÚNZ… Terénní praktická medicína, 
specializovaná pé e i ta superspecializovaná. 
Ten systém se ale zcela rozpadl, že?
V podstatě ano. Ještě díky odcházející generaci 

lékařů se někde daří určité vazby držet, někde ta 

hierarchie funguje. Historicky to třeba funguje 

v jižních Čechách, kde budějovická nemocnice je 

velká a ekonomicky zdravá a je přirozeným spá-

dovým centrem. U nás třeba je situace trochu jiná. 

Ale máte pravdu, občas z legrace říkám, že budeme 

právě takový KÚNZ. Ono to dává logiku a my se 

k tomu trochu vracíme, postupně třeba budujeme 

odlišnou pozici Pardubické nemocnice, která byla 

spádová, ale přitom spousta menších nemocnic 

posílala pacienty mimo kraj. To je důsledek zmíně-

né budované konkurence mezi nemocnicemi. A je 

to průšvih. Můj model má jediný cíl – je jedno, 

jestli přijde pacient k lékaři ve Svitavách nebo 

v Pardubicích, ale musí se co nejrychleji a co nej-

snáze dostat k té úrovni péče, kterou jeho situace 

vyžaduje. Následná péče už ale může bez problémů 

probíhat i mimo centrum. A neříkám tím, že cen-

trum pro všechno musí být v Pardubicích, vůbec 

ne. Ať je tam, kde to dává smysl, klidně v Ústí nad 

Orlicí nebo jinde.

Které úkoly jsou p ed vámi pro následující 
období?
Změna myšlení. Já bych rád dosáhl toho, že se lidé 

budou zamýšlet nad svou prací, jako by to oddě-

lení bylo jejich. Že se budou snažit každý úkon 

dělat tak, aby to bylo správně pro pacienta i pro 

nemocnici. Že se budou ptát, jestli ten který úkon 

či postup nemohou dělat jinak, lépe, levněji…

Je na to v rámci lege artis v bec prostor?
Určitě. Ale je to asi i věcí generační obměny. Já to 

nemyslím zle, ale je to jeden z největších úkolů, 

který před sebou vidím. Není cestou něco naři-

zovat, je potřeba o tom s lidmi na všech úrovních 

mluvit a vysvětlovat. Není jejich chybou, že na to 

nebyli dříve zvyklí. Tady se prostě věci řešily spíše 

jen pocitově. Z řad lékařů vzešel nějaký návrh, kte-

rý byl ředitelstvím schválen a následně realizován. 

Nepředcházela tomu však analýza, konkrétní čísla. 

Samozřejmě že tahle změna není všem příjemná, 

ale mojí výhodou je, že jsem lékař, dominantně 

Když se zastavím u optimalizace – m žete si 
dovolit nabídnout n jaké nadstandardní výkony 
za p íplatek? To je p ece jedna z cest, jak bez 
státního rozpo tu dostat do zdravotnictví i jiné 
peníze. Za lepší materiály nebo kratší dobu 
lé ení.
Nemůžeme nabídnout nic medicínsky lepšího, 

jedině nadstandardní pokoj nebo stravu. Na to 

náš systém nepamatuje. Dílčí snahy v minulosti 

byly a řešil by to třeba systém připojištění, ovšem 

to je další věc, která není. V Evropě ale funguje 

poměrně dobře. Já to vidím jako problém, v oblasti 

očního lékařství třeba vinou toho nejsme vlastně 

konkurenceschopní oproti privátní sféře, protože 

nemůžeme poskytnout kvalitnější čočku, nikdo 

nám ji nezaplatí.

 

Byla by poptávka? 
Obrovská.

Pro  ten systém nemáme? Každý z ministr  
zdravotnictví m l ambice, ale nikdo vlastn  
své vize nedotáhl. Co je z vašeho pohledu tou 
hlavní brzdou?
Je to především debata o fi nancování. Máme 

mnoho hráčů, každý je v jiné pozici, to před-

stavuje mnoho zájmů, mnoho lobby. Nikdy to 

nebude vyhovovat všem. Je to odborně i politicky 

velmi citlivé téma a těžko se prosazuje jaká-

koliv změna. Nikomu se do toho moc nechce. 

Ona debata není jednouchá, vezměte si třeba 

investice do nemovitého majetku. Mají být kryty 

úhradami, nebo ne? Já to nevím. Jsou země, kde 

je to řešeno jinak, třeba v Německu to u páteřní 

sítě nemocnic kryjí rozpočty spolkových zemí. 

My ale nemáme defi novanou ani páteřní síť ani 

rozumný počet poskytovatelů. Nemáme žádný 

model. Vzniklo a vzniká mnoho nových posky-

tovatelů zdravotních služeb, i třeba s lůžkovou 

kapacitou, například pro jednodenní chirurgii, 

ale proti tomu nejde změna v počtu akutních 

lůžek u jiných poskytovatelů. Ty segmenty nejsou 

nijak provázány. Zrušili jsme regulační poplatky, 

jedním z efektů je i to, že lůžka následné péče 

suplují lůžka sociální. Protože jsou levnější. 

To všechno jsou deformace, které zdravotnictví 

neprospívají. Absolutně chybí systém.

Co vám tedy ve skute nosti fúze p inesla?
Změnu řízení. Lékařskou část řídí ředitelé jednot-

livých nemocnic víceméně autonomně, servisní 

složky jsou řízeny centrálně. A těch změn je samo-

zřejmě víc. Před rokem 2014 jsme prakticky nebyli 

schopni si vyměnit žádná data. To byl logický 

důsledek trochu nešťastné politiky, která se uplat-

ňovala nejen v našem kraji, totiž že se budovala 

mezi jednotlivými nemocnicemi konkurence – 

nesmyslné investování fi nančních prostředků bez 

cost benefi t analýzy, přetahování pacientů.

Foto: Jakub Hn vkovský
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jsem dělal intenzivní péči a prošel jsem vlastně 

celou nemocnicí, jsem schopen s nimi diskuto-

vat nejen ekonomicky.  Tady v Pardubicích jsme 

na tom už hodně pracovali a spíš bych měl chválit. 

Změna organizace, změna časových plánů, změna 

operačních technik, to všechno se v optimalizaci 

výnosů může projevit mnohem razantněji než 

společné nákupy. Těmi ušetříte jednotky, tam velký 

prostor nevidím, a přestože jsme pořád často kriti-

zováni, tady jsme se už naučili chovat hospodárně.

Zm na technik ale vyžaduje investice 
do vzd lání, do technologií…
Určitě. Ale v delším časovém horizontu se musí 

projevit. Pokud je to správná změna provedená 

na základě analýzy. Přechod na laparoskopické 

operace vyžaduje investice, ale zkrátí se doba hos-

pitalizace, pacient nemusí po operaci na jednotku 

intenzivní péče. A to jsou všechno jen nákladové 

položky, které použitím laparoskopie umažete. 

Jsme ochotni investovat do těchto technologií 

a vím, že příští rok bude nákladově náročnější, 

ale za dva tři roky se mi to musí začít vracet.

Pacient je klient, chci ídit nemocnice jako 
� rmu. To jsou vaše slova…
Ano, řekl jsem to a stalo se to populárnější, než 

jsem čekal.

Nedivím se. Není v tom trochu protimluv? 
Protože ídit � rmu znamená orientovat se 
na zisk. Ale u služby, jako je zdravotnictví, je 
ziskem i spokojenost obyvatel, pacient , tedy 
klient . A ta není úpln  ekonomicky m itelná. 
Zisková nemocnice s nespokojenými pacienty 
není asi tím, co by kraj cht l…
Určitě ne. Já v tom protimluv nevidím. Samozřej-

mě že zájem pacienta je vždycky na prvním místě. 

A samozřejmě že existují i nemedicínské para-

metry, které mají na výsledek výrazný vliv. To je 

výhoda privátních poskytovatelů, kteří si vyberou 

to ekonomicky zajímavé a mohou si dovolit lepší 

prostředí, personál je pod menším tlakem. Aby 

nemocnice byla vnímaná jako friendly, potřebujete 

tři klíčové momenty – vstřícný personál, přitažlivé 

prostředí a slušnou stravu. Někdy mám pocit, že je 

tu zájem, abychom to v těchto třech bodech měli 

ztížené. Snad se mýlím…

 

A zdravotnictví jako � rma? 
Když mluvím o řízení zdravotnictví jako fi rmy, 

mám na mysli především využití a oddělení 

jednotlivých modelů řízení. Zdravotnictví má 

svá specifi ka, často se mění podmínky, špatně se 

predikuje, ale i přesto musí uplatňovat standardní 

mechanismy řízení, to je to, co jsem měl na mysli. 

Musíme pracovat s operativním řízením, se strate-

gickým. To tady opravdu nebylo, ale naštěstí se to 

výrazně mění. 

D ív jší p ístup byl – když to nevyjde, on to 
n kdo do� nancuje. Ale takhle to není. 
Jste zastáncem n eho, jako je index 
nemocnic? Aby pacienti m li p ehled? 
Nepochybně. Ale je to zase věc změny myšlení. 

Tady vždy byly podobné snahy vnímány jako 

forma trestu. A ještě jedna věc, je tady prostředí, 

ve kterém si nejsem zcela jist, že by to bylo trans-

parentní a že bych tomu mohl věřit.

Když se podíváte na kraj – nebyla ve h e 
alternativa jedné velké nemocnice než p ti 
malých?
Ta debata byla spíš politická. Ale to je problém 

odborné debaty, posouzení ekonomických 

i medicínských dopadů. Náš kraj má obrovský 

dopravní hendikep. Z pohledu objemu péče si 

umím představit, že by to smysl mělo, ale nejsem 

si tím už zcela jist, pokud jde o dostupnost. Na tu 

by to mělo podle mě obrovský dopad a já osobně 

obhajuju model pěti nemocnic, ale asi s odlišnou 

strukturou, než je dnes. Myšlenka jedné velké 

nemocnice má reálné základy, ale s výhledem 

na padesát let to nemáme ekonomicky spočítáno 

a spíš si myslím, že by to nevyšlo. Uměl bych to 

pochopit třeba pro region Pardubice-Chrudim 

a stávající areály přeměnit v následnou péči, což 

není úplně špatně, ale ani tato diskuze na po-

třebné úrovni neproběhla. Určitě není reálné 

mít v celém kraji jednu obrovskou všeobecnou 

nemocnici.

 

Za íná vám období strategického rozvoje. 
Které jsou ty hlavní zm ny krom už zmín né 
zm ny myšlení?

Ona je klíčová. K tomu bych přiřadil změnu 

struktury, u některých nemocnic se ukazuje, že 

by krokem vpřed bylo změnit je na zařízení pro 

jednodenní a ambulantní režim. A ve všech pěti 

nemocnicích bychom potřebovali vytvořit místo 

pro adekvátní příjem pacientů.

Možnost jednodenních a ambulantních metod 
je asi pro lidi p itažlivá?
Nevím. Spíš to vidím opačně, lidem se z nemoc-

nic nechce. Poskytujeme slušné hotelové služby. 

Tady by měl přijít ekonomický tlak. A zase 

systém, model, provázanost. Vznikají centra am-

bulantní a jednodenní péče i na straně soukro-

mých poskytovatelů, ale nereagujeme změnami 

lůžkové kapacity. 

Bavíme se o mnoha problémech, nezmínil jste 
personál…
A je to jedna z věcí, ze které mám asi největ-

ší strach. Myslím, že je to horší než v letech 

2007 nebo 2008. Nenahrává tomu ani systém 

vzdělávání. Řeknu to tvrdě, nevidím jiné řešení 

než ekonomickou krizi. Lékařů máme víc než 

před třemi, čtyřmi lety, ale u zdravotnických 

asistentů a sester je situace horší. Kompetence 

zdravotnických asistencí jsou vlastně k ničemu, 

musejí pracovat pod dozorem a všeobecnou 

sestru prostě nenahradí. Zvláštní je, že když 

náš zdravotnický asistent odejde do Německa, 

má kompetence k samostatné práci na úrovni 

všeobecné sestry. Se stejným vzděláním, s jakým 

je u nás mít nemůže. Tomu úplně nerozumím. 

A není to požadavek Unie, jak se tu tvrdilo. I tady 

platí, že propojení jednotlivých segmentů bude 

výhodou. Například v Rakousku, v Německu 

je čest pro praktiky mít jeden den v nemocnici. 

U nás to neplatí a je to z hlediska personální po-

litiky problém – já dnes potřebuju lékaře, přijmu 

je, vychovám je, ale nevím, jestli je za dva tři roky 

budu umět zaplatit. Průšvih.

Shr me to – co je pro vás nejv tší p ekážkou 
na cest  k lepším nemocnicím?
Obecně nekoncepčnost. Mnoho zájmů a politická 

neochota, chybějící debata napříč politickým spek-

trem, nekonzistentnost. V úhradových mechanis-

mech, ve vzdělávacím procesu. Na naší straně pak 

naše vlastní myšlení.

Co je vaším cílem dnes? Zisk, nebo nulová 
ztráta?
Spokojený pacient. Věřím tomu, že když budeme 

mít spokojené pacienty, přijde i to ostatní. Samo-

zřejmě zadání zřizovatele je jasné – ekonomická 

stabilita, tedy vyrovnané hospodaření.  

PETR KARBAN

NEJV TŠÍ P EKÁŽKOU 
NA CEST  K LEPŠÍM 

NEMOCNICÍM 
JE NEKONCEP NOST. 

ZDRAVOTNICTVÍ OVLIV UJE 
MNOHO ZÁJM  A BOHUŽEL 

I POLITICKÁ NEOCHOTA. 
ÚPLN  ZDE CHYBÍ DEBATA 

NAP Í  POLITICKÝM 
SPEKTREM O ÚHRADOVÝCH 

MECHANISMECH 
A BUDOUCNOSTI VZD LÁVACÍHO 

PROCESU.
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3.  Naši centrální bankéři exit hojně inzerují. 

Exportéři mají čas se připravit. Část se již na sil-

nější korunu připravila a část se ještě připraví.

Tolerance ČNB nechat kurz po exitu spadnout 

z 27 Kč a najít si svou férovou úroveň bude v čase 

narůstat, když bude vidět, že ekonomika umí 

žít se silnějším kurzem. Podoba kurzu koruny 

s frankem tak skončí.

Inzerované opuštění kurzového závazku dává 

příležitost se připravit. Ale pozor: má to jeden 

háček. Čím pravděpodobnější a bližší bude 

opuštění kurzového závazku, tím to bude více 

započítané do zajišťovacích (forwardových) 

kurzů. Trhy mají navíc často sklon jednat im-

pulzivně. Řekne-li guvernér Rusnok, že očekává 

exit zhruba v polovině roku 2017 a nepotře-

buje infl aci nutně na 2 %, kurzy k zajištění se 

propadnou hluboko pod 27 Kč. Navíc zajišťo-

vací kurzy se mohou propadnout až na úroveň 

očekávaného posílení koruny, tj. na 25–26 Kč, až 

bude infl ace výše a pan Rusnok bude s přesným 

výhledem exitu sdílnější.  

FRANTIŠEK BOUC

Exportéři by se měli začít připravovat na posilo-

vání kurzu české koruny. To se očekává poté, co 

ČNB přestane svými intervencemi garantovat 

kurz 27 korun za euro. K tomu by podle dřívějších 

vyjádření centrální banky mohlo dojít v polovině 

příštího roku. „Je nejvyšší čas, aby se fi rmy proti 

kurzovému riziku zajistily. Koruna je podhodnocená, 

a přestože současné predikce neindikují dramatické 

posílení koruny, minulost nám mnohokrát ukázala, 

že když se výhledy spletly, bylo to o hodně,“ upozornil 

Miroslav Plojhar. Příkladem, jaký by mohl být osud 

české měny po ukončení intervencí ze strany ČNB, 

je příběh švýcarského franku.

Lekce ze Švýcarska pro korunu
Kurzová politika švýcarské centrální banky 

(SNB) byla pro naši ČNB dlouho vzorem. 

Po překotném opuštění bariéry 1,20 na euro-

-franku v lednu 2015 již SNB vzorem není. Lidé 

z ČNB věnovali hodně úsilí přesvědčování, že 

exit ČNB určitě neproběhne ve švýcarském 

stylu. I tak jsou lekce ze země helvetského kříže 

přínosné. Zejména ta, jak se tamní ekonomika 

popasovala se šokem skokového posílení franku.

Teoreticky by mělo masivní posílení měny srazit 

otevřenou ekonomiku na kolena. V praxi švýcar-

ská ekonomika dostala ránu palicí, zpomalila, ale 

do kolen rozhodně nešla. V minulém roce se vy-

hnula recesi a poslední statistiky ukazují dvoupro-

centní růst. Stručně řečeno: vliv posílení i oslabení 

měny na ekonomiku nemá smysl přeceňovat.

Naše ekonomika nikdy nespadla do recese kvůli 

příliš silné koruně. Navíc, oproti Švýcarům jsou 

u nás tři rozdíly, které negativní dopad posílení 

koruny otupí: 

1.  Koruna je dost podhodnocená. To se o franku 

říci nedalo. 

2.  ČNB bude asi brzdit posílení koruny po exitu 

intervencemi. 

eská národní banka se podle opakovaných vyjád ení chystá p estat krýt domácím exportér m záda. 
Ti by proto m li vzít zajišt ní do vlastních rukou. S takovým doporu ením se na exportéry obrátil 
Miroslav Plojhar, stratég � nan ních trh  Erste Corporate Banking.

Rok pravdy
Kam zamí í koruna?
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Zákonodárci ani letos nezaháleli a sv tlo sv ta spat ila 
celá ada zákon , které v menší nebo v tší mí e 
vstoupí do života nám všem, nejen podnikatel m. 
Kontroverzní zákon o elektronické evidenci tržeb 
vstoupil 1. prosince ve své první vln  a jeho vliv 
na státní kasu se prokáže až v delším asovém 
horizontu. Ale není to jen EET, které bychom m li 
v novat pozornost, krom  níže uvedených stojí 
za zmínku i novela zákona o spot ebitelském úv ru 
nebo zákon o hazardních hrách, se kterým je spojena 
cenzura internetu.

ZÁKON O REGISTRU SMLUV 

Cílem nového zákona má být posílení 
a prohloubení dostupných prost edk  zajiš ujících 
kontrolu transparentnosti nakládání s ve ejným 
majetkem a ve ejnými prost edky. Zákon je tzv. 
samovynutitelný, což znamená, že neuve ejn né 
smlouvy jednoduše nebudou platit, by  se 
toto pravidlo za ne uplat ovat až pro smlouvy 
uzavírané od 1. ervence 2017. To m že vést 
nejen k ú etním a da ovým komplikacím, ale 
hlavn  k soudním spor m. Strany smlouvy tak 
musí ve vlastním zájmu v novat pozornost tomu, 
na koho dopadne povinnost smlouvu do registru 
vložit, jaké informace znep ístupnit, aniž by došlo 
k nesprávnému uve ejn ní, a jak správn  smluvn  
ošet it p ípadné nedodržení takové povinnosti.

NOVELA ZÁKONA O OCHRAN  
SPOT EBITELE 

1. února letošního roku nabyla ú innosti druhá 
ást novely zákona o ochran  spot ebitele, která 

obsahuje zcela novou úpravu mimosoudního 
ešení spot ebitelských spor  formou tzv. 

konciliace vedené zejména eskou obchodní 
inspekcí. Díky ní je stranám sporu usnadn no 
dojít v ideálním p ípad  k uzav ení písemné 
mimosoudní dohody. S tím však souvisí n které 
zcela nové povinnosti pro podnikatele ve vztahu 
ke spot ebitel m, jejichž nespln ní m že být 
trestáno vysokými pokutami.

ZÁKON O EVIDENCI TRŽEB 

Zásadní zákon této vlády zavádí online kontrolu 
tržeb podnikatel  a živnostník , kte í za zboží 
a služby p ijímají platby v hotovosti nebo kartou. 
Podle Ministerstva � nancí má elektronická 
evidence tržeb zamezit da ovým únik m. Zda 
bude systém skute n  efektivní a živnostníky 
a podnikatele nebude omezovat v jejich innosti, 
bude možné íct až s odstupem asu po zahájení 
ostrého provozu, jehož první etapa za ala 
1. prosince tohoto roku.

NOVELA ZÁKONNÉHO OPAT ENÍ SENÁTU 
O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH V CÍ 

Novinka, která vstoupila v platnost 1. listopadu 
2016, p ináší p edevším zm nu v osob  
poplatníka této dan . Nov  je poplatníkem dan  
výlu n  nabyvatel nemovité v ci s tím, že se 
smluvní strany od této úpravy nemohou odchýlit. 
V souvislosti s tím dochází také ke zrušení ru ení 
druhé smluvní strany za úhradu dan . V praxi tak 
bude uplat ován postup obvyklý v zahrani í.

Legislativa 2016 
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ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK 

P ináší nejv tší legislativní zm nu v oblasti 
ve ejného zadávání za posledních 10 let. Mezi 
zásadní zm ny pat í nap íklad postupn  zavád ná 
povinná elektronizace, kdy b hem dvou let budou 
muset zadavatelé i dodavatelé p ejít na používání 
elektronických nástroj  a vzdát se v naprosté 
v tšin  p ípad  dosavadní praxe tišt ných podání 
v šanonech a s razítky. Pro zadavatele nový zákon 
znamená v tší volnost postupu v zadávacím 
procesu, v etn  možnosti nejprve provést 
hodnocení, a pouze u vybraného dodavatele 
zkoumat kvali� kaci a spln ní dalších podmínek 
do detailu. Zákonem se také prolíná ochrana 
malých a st edních podnik  a d raz na ochranu 
hospodá ské sout že, jakož i nutnost hlídat bedliv  
p ípadné st ety zájmu z pohledu zadavatele 
i dodavatele. První p íklady z praxe však bohužel 
ukazují, že zadavatelé možnosti nového zákona p íliš 
nevyužívají a nadále preferují sout žení na cenu.
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bojuje za zam stnavatele
Hospodá ská komora R

Návrhy MPSV jsou pod palbou kritiky
Rok 2016 byl rokem zásadních návrh  z pera Ministerstva práce 
a sociálních v cí. Nutno podotknout, že u v tšiny z nich stále probíhá 
legislativní proces. Jejich p ijetí ale významn  ovlivní trh práce a v li 
eských � rem zam stnávat. Z pozice zam stnavatel  se navržené 

zm ny jeví p evážn  jako zbyte né, nebo  nepodpo í � exibilitu trhu 
práce tolik d ležitou pro konkurenceschopnost podnikatel .

Upozorňuje na to prezident Hospodářské komo-

ry ČR Vladimír Dlouhý: „Tyto koncepty by při 

zavedení do praxe ještě více zatížily systém pra-

covněprávních vztahů. To vše za situace, kdy odvodové 

zatížení práce v České republice (34 % z hrubé mzdy) 

je jedno z vůbec nejvyšších v celé Evropské unii. Konku-

renceschopnost českých podnikatelů i české ekonomiky 

jako celku je tak neustále snižována nadměrnými 

regulatorními zásahy ze strany státu.“ 
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Představujeme vám nejvíce diskutované návrhy 

MPSV (stav legislativního procesu k 31. 10. 2016):

Zákoník práce (tab. 1)

(aktuálně je projednáván v Poslanecké sněmovně 

Parlamentu ČR)

Cílem novely je dle MPSV větší fl exibilita pra-

covněprávních vztahů. Zaměstnavatelé však tento 

názor nesdílí. Současná novela naplňuje především 

programové prohlášení vlády a upřednostňuje tak 

spíše zájmy zaměstnanců a odborů. Navržené změ-

ny se týkají dílčích institutů a jejich zavedení ne-

přinese prohloubení fl exibility pracovněprávních 

vztahů – jako příklad lze uvést změny v oblasti 

dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 

či nová pravidla home offi  ce.

HK ČR se proti novele důrazně vymezila již 

v rámci mezirezortního připomínkového řízení. 

Několik příkladů, kdy se podařilo pravidla upravit 

ve prospěch fl exibility, je uvedeno v tabulkách.

HK ČR se důrazně ohrazuje proti návrhům odbo-

rů, které nad rámec novely požadují například:

 zapracovat do novely zákoníku práce zrušení 

karenční doby, tj. neplaceného volna v prvních 

třech dnech nemoci;

 zvýšení zákonného odstupného, které je nyní 

odstupňováno od jednonásobku po trojnásobek, 

na úroveň dvojnásobku až pětinásobku průměr-

ného výdělku;

 sjednocení zákonného nároku na dovolenou 

zaměstnanců v podnikatelské a rozpočtové sféře 

na 5 týdnů (aktuálně je v podnikatelské sféře 

zákonné minimum 4 týdny);

 zrušení dohody o odpovědnosti (tedy dohody, 

podle níž zaměstnanec odpovídá v plné výši 

za škody, kterou způsobil například mankem 

na pokladně).

Zákon o inspekci práce 
(aktuálně je projednáván v Poslanecké sněmovně 

Parlamentu ČR)

Novela zákoníku práce je doprovázena novelou 

zákona o inspekci práce, která navyšuje zásad-

ním způsobem sankce za některé správní delikty. 

MPSV nevyslyšelo požadavky zaměstnavatelů 

na koncepční řešení správního trestání v pracov-

ním právu. Výsledkem je nahodilé navyšování 

sankcí či zavádění sankcí nových. Například nově 

hrozí pokuta až do výše 1 000 000 Kč za nevydání 

výplatní pásky zaměstnanci. 

Karen ní doba
(senátní návrh je aktuálně projednáván v Poslanec-

ké sněmovně Parlamentu ČR)

HK ČR se důrazně vymezuje proti návrhu na zru-

šení karenční doby, tedy prvních tří dnů pracovní 

neschopnosti zaměstnance, kdy není poskytována 

žádná náhrada mzdy.

 Indispozi ní volno, tzv. sick days
(návrh MPSV zatím bez konkrétní legislativní 

podoby)

MPSV navrhuje zavedení až 5 nárokových dnů in-

dispozičního volna, kdy by zaměstnancům příslu-

šela plná náhrada mzdy. Indispoziční volno MPSV 

prosazuje bez vazby na navržené zrušení karenční 

doby. V důsledku toho by mohlo dojít k situaci, 

kdy zaměstnavatelé budou hradit plných 14 dnů 

pracovní neschopnosti a nově též až 5 pracovních 

dnů z titulu indispozičního volna.

 
Agenturní zam stnávání (tab. 2)

(novela zákona o zaměstnanosti je aktuálně projed-

návána v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR)

Agenturní zaměstnávání je důležitým prvkem 

fl exibility na trhu práce. Agentury práce význam-

ně snižují nezaměstnanost a pomáhají zejména 

ohroženým skupinám na trhu práce (například 

absolventi, zaměstnanci nad 50 let).

Otcovská dovolená
(aktuálně je projednáváno v Poslanecké sněmovně 

Parlamentu ČR)

Novela zákona o nemocenském pojištění zavádí 

novou dávku otcovské poporodní péče, která má být 

poskytována po dobu 7 kalendářních dnů v období 

6 týdnů ode dne narození dítěte. HK ČR vnímá 

opatření jako populistický krok bez reálného pozi-

tivního dopadu na fungování rodin. Pro zaměstna-

vatele bude znamenat pouze zvýšení administrativy.

 
Dlouhodobé pe ovatelské volno
(návrh je v legislativním procesu ve fázi připomín-

kového řízení)

Zaměstnancům má být dána možnost pečovat 

o blízké osoby po dobu až tří měsíců. Po tuto dobu 

je zaměstnavatel povinen držet zaměstnanci jeho 

pracovní místo, případně za něj sjednat dočasnou 

náhradu. HK ČR s navrženým opatřením nesouhlasí. 

V současné době, kdy zaměstnavatelé čelí razant-

nímu navyšování minimální mzdy, hrozbě zrušení 

tzv. karenční doby a zavedení povinných „sick days“ 

či probíhající novelizaci zákoníku práce, patří toto 

opatření mezi jedno z nejvíce zatěžujících.

Minimální mzda
(nařízení vlády účinné od 1. 1. 2017 zvyšuje mini-

mální mzdu na 11 000 Kč měsíčně) 

HK ČR dlouhodobě požaduje změnit způsob 

určování minimální mzdy, tedy stanovit objektivní 

kritéria ve vztahu k reálnému výkonu národní 

ekonomiky s ohledem na budoucí vývoj. Navíc 

plošné zvýšení minimální mzdy nedělá rozdíly 

mezi specifi ky jednotlivých odvětví ekonomiky ani 

mezi zaměstnavateli. Zvyšování minimální mzdy 

znamená nejen zvyšování mzdových nákladů fi rem, 

ale i zvýšenou administrativu. Problematický je 

rovněž institut zaručené mzdy, který je pro mnohé 

podnikatele palčivější než minimální mzda, protože 

se dotýká výrazně větší skupiny zaměstnanců.

 
Režim Ukrajina (stav k 23. 11. 2016) 

HK ČR se v polovině roku 2016 zapojila do no-

vého projektu Režim Ukrajina. Režim Ukraji-

na zajišťuje uchazečům z řad středně a nízko 

kvalifi kovaných pracovníků z Ukrajiny rychlejší 

zacházení při přijímání a vyřizování jejich žádostí 

o zaměstnanecké karty. HK ČR má na starosti 

zařazov ání fi rem do Režimu Ukrajina. Od 1. srpna 

2016 doposud eviduje HK ČR zhruba 190 žádostí. 

Jedná se o více než 1100 pracovních míst poda-

ných 140 fi rmami. Na Režimu Ukrajina se podílí 

i vybrané krajské hospodářské komory. Podrob-

nosti o Režimu Ukrajina naleznete na str. 43.   

P VODNÍ NÁVRH MPSV EŠENÍ PO 
P IPOMÍNKOVÉM ÍZENÍ

Povinná dovolená i pro dohody 
o pracovní innosti.

Dovolenou lze v dohod  
o pracovní innosti sjednat. 
Není na ni nárok ze zákona.

Povinnost zam stnavatele 
proplácet skute né náklady 
zam stnanc m pracujícím 
z domova.

Náhradu náklad  lze stanovit 
paušálem.

M sí ní mzda 100 000 K  
pro nov  zavedenou kategorii 
vrcholových zam stnanc .

ástka snížena na 75 000 K .

Zavedení povinnosti 
poskytnout zam stnanci volno 
alespo  8 hodin, skon í-li 
mu služební cesta v noci i 
o víkendu.

Zcela vypušt no. 

Zvýšení odm ny za pracovní 
pohotovost ve dnech 
pracovního klidu na 15 % 
pr m rného výd lku.

Z stává aktuální stav, tj. 10 % 
pr m rného výd lku.

P VODNÍ NÁVRH MPSV EŠENÍ PO 
P IPOMÍNKOVÉM ÍZENÍ

Zákaz et zení pracovních 
pom r  na dobu ur itou, 
tedy základního principu 
agenturního zam stnávání.

Návrh byl zcela vypušt n.

Zavedení kvót omezujících 
po et agenturních 
zam stnanc  ve firm . 
(Nyní si po et agenturních 
zam stnanc  ur uje sám 
zam stnavatel dle svých 
aktuálních pot eb.)

Návrh byl zcela vypušt n.

Zavedení kauce 500 000 K , 
kterou musí agentura práce 
uhradit p i zahájení innosti.

Návrh na odstup ování výše 
kauce podle velikosti agentury 
práce nebyl p ijat.

Tab. 1 – Zákoník práce

Tab. 2 – Agenturní zam stnávání
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Novela stavebního zákona 
Zákon byl v říjnu projednán v prvním čte-

ní v  Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR 

(sněmovní tisk 927) a přikázán do výborů – 

garančním výborem je Výbor pro veřejnou 

správu a  regionální rozvoj, dále bude projednán 

v Hospodářském výboru a Výboru pro životní 

prostředí (tab. 3). 

HK ČR navrhuje stavební legislativu nastavit 

znovu, od začátku, s tím, že budou redukovány 

úrovně nejen povolování, ale rovněž úrovně 

územního plánování. Zásadní redukcí musí projít 

celý systém dotčených orgánů státní správy, 

kdy nelze rozumně chtít po stavebníkovi, aby 

si zajišťoval závazná stanoviska téměř od čtyř 

desítek různých orgánů státní správy, které mají 

kompetence k jejich vydávání. Je třeba rovněž 

zjednodušit postupy pro řešení rozporů, posílit 

ochranu investorů proti neoprávněným požadav-

kům státní správy, nebo před jejich nečinností. 

Celý povolovací systém musí být transformován 

tak, aby byl založen na odbornosti a věcnosti, 

nikoliv na řešení procesních a formálních otázek. 

Pro dosažení tohoto cíle je nezbytný koordino-

vaný rezortní přístup, kdy dosažení stanoveného 

cíle a hledání možností, jak výsledku dosáhnout, 

bude jedinou prioritou státní správy při přípravě 

nového stavebního zákona.

EIA – zákon o posuzování vliv  
na životní prost edí
Zákon je k 23. 11. ve fázi ukončeného připomínko-

vého řízení. (tab. 4)

HK ČR nemůže přistoupit na časový tlak, který 

se MŽP snaží vytvořit, s poukazem na nutnost 

implementace revidované směrnice EIA. HK ČR 

naopak považuje za žádoucí, aby novela záko-

na EIA zajistila plný soulad se směrnicí EIA, 

avšak v žádném případě nešla nad jí stanovený 

rámec. Environmentální politika Evropské unie 

Úsp chy Neúsp chy

Nahradit lh tu „bezodkladn “ 
ur ením p esné lh ty 5 dn , 
nap íklad u posuzování 
vliv  na životní prost edí 
v souvislosti se zve ejn ním 
a doru ením dokumentace 
zpracovateli posudku. 

Neprosazení principu 
sjednoceného rozhodování 
a ízení – jeden ú ad – jedno 
ízení – jedno rozhodnutí.

Zkrácení lh ty pro spole né 
povolení na 90 (p vodn  120) 
dn  ode dne zahájení ízení; 
ve zvláš  složitých p ípadech 
na 120 (p vodn  180) dn . 

Nezahrnutí vodních d l 
tj. vodohospodá ských staveb 
do spole ného ízení.

Zavedení samotného principu 
spole ného ízení – tj. EIA, 
územní a stavební ízení 
v jednom procesu.

–

Zkrácení lh ty pro zahájení 
p ezkumného ízení v p ípad  
opat ení obecné povahy ze 
3 na 1 rok ve správním ádu. 
Zkrácení lh ty pro podání 
žaloby proti opat ení obecné 
povahy v soudním ádu 
správním ze 3 na 1 rok. 

–

Úsp chy Neúsp chy

Up es uje se, že vyhodnocení 
vliv  zám ru se musí 
zam ovat primárn  na 
významné vlivy na životní 
prost edí.

Nebyl akceptován návrh na 
zkrácení lh ty pro p edložení 
posudku z 60 na 30 dn .

Zrušení navrhované omezené 
platnosti záv ru zjiš ovacího 
ízení, kterým jsou stanovovány 

požadavky na dokumentaci 
EIA.

Nedošlo k celkovému 
zjednodušení procesu.

Prodloužení úvodní platnosti 
stanoviska z 5 na 7 let.

Nedošlo ke zkrácení lh t 
v celém procesu.

Umožn ní prodloužení 
platnosti pouze pro díl í 
ást stavby, pro kterou bylo 

vydáno stanovisko a u které 
nedošlo ke zm nám podmínek 
v území, které by mohly mít 
vliv na životní prost edí.

–

je na vysoké úrovni v porovnání s jinými regiony 

světa, není proto důvod ji překračovat a zhoršo-

vat konkurenceschopnost České republiky, jak 

v porovnání s jinými zeměmi EU, které její rámec 

nepřekračují, tak v porovnání se světem.

Tab. 3 – Novela stavebního zákona Tab. 4 – EIA – zákon o posuzování vliv  na životní 
prost edí

ÚSP CHY A NEÚSP CHY HK R P I VYJEDNÁVÁNÍ V PR B HU LEGISLATIVNÍHO PROCESU

Další významné zm ny legislativy 
s dopadem na podnikatele
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Návrh zákona o ochran  oznamovatel   
Zákon byl projednán v říjnu v prvním čtení 

v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (sněmovní 

tisk 799). HK ČR pravidelně zdůrazňuje nutnost 

legislativní zdrženlivosti. To platí i pro projedná-

vaný návrh zákona. 

Navíc z mezinárodních zkušeností vyplývá, 

že zavedení zákona nemělo v zahraničí 

požadovaný efekt. HK ČR proto jako 

zástupce podnikatelů doporučuje hledat 

řešení v důsledné a efektivní aplikaci již 

existujících pravidel. Z mezinárodních přehledů 

jednoznačně vyplývá, že většina evropských 

států má problematiku tzv. whistleblowingu 

upravenou především v rovině soft  law, tedy 

nezávazných doporučení.

ÚSP CHY A NEÚSP CHY HK R P I 
VYJEDNÁVÁNÍ V PR B HU LEGISLATIVNÍHO 
PROCESU

Úsp chy Neúsp chy

– Navrhovali jsme materiál zcela 
stáhnout z projednávání.

Zákon o evidenci tržeb (EET)  
Zákon byl vyhlášen ve sbírce zákonů pod číslem 

112/2006 Sb. 

HK ČR chápe zavedení EET především jako pokus 

o narovnání konkurenčního prostředí ve prospěch 

řádných podnikatelů proti daňovým podvodníkům. 

Podle prezidenta HK ČR se zavedením EET nabízí, 

aby stát snížil celkové zatížení práce v zemi. 

Ministerstvo fi nancí několikrát jasně deklarovalo, 

že Finanční správa nebude zajištovat aplikace pro 

koncové uživatele a nebude provádět žádné certi-

fi kace jakýchkoli řešení EET. Proto pomoc HK ČR 

spočívá v testování konkrétních řešení, jejich 

třídění podle příslušných funkcionalit i vhodnosti 

řešení pro jednotlivé cílové skupiny a vystavování 

testovacích protokolů na vlastním veřejně přístup-

ném informačním portálu (www.eet-ano-ale.cz).

  
Zákon o prodejní dob  
v maloobchod  a velkoobchod  
Zákon byl vyhlášen ve sbírce zákonů pod číslem 

223/2006 Sb. 

Jakákoliv regulace prodejní doby zákonem je neo-

důvodněným zásahem státu do soukromoprávních 

vztahů podnikatelských subjektů. HK ČR zákon 

považuje za neodůvodněný zásah do liberálního 

podnikatelského prostředí a za jeden z pokusů ve-

doucích k jeho umělé regulaci. HK ČR je přesvěd-

čena, že zákon diskriminuje některé obchodníky 

a jejich zaměstnance.  

ÚSP CHY A NEÚSP CHY HK R P I 
VYJEDNÁVÁNÍ V PR B HU LEGISLATIVNÍHO 
PROCESU

Úsp chy Neúsp chy

– Navrhovali jsme materiál zcela 
stáhnout z projednávání.

ÚSP CHY A NEÚSP CHY HK R P I 
VYJEDNÁVÁNÍ V PR B HU LEGISLATIVNÍHO 
PROCESU

Úsp chy Neúsp chy

EET se nebude v první fázi 
týkat stánkového prodeje 
ob erstvení.

 –

Kompenzace náklad  EET 
v podob  slevy na dani. –

P IPOMÍNKOVÁNÍ EVROPSKÉ LEGISLATIVY
(1. 1. 2016 – 31. 10. 2016)

P IPOMÍNKOVÁNÍ NÁRODNÍ LEGISLATIVY
(1. 1. 2016 – 31. 10. 2016)

leden leden
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Německý zákon o zavedení plošné minimální 

mzdy (tzv. MiLoG) stanovuje, aby hodinová 

mzda zaměstnanců tuzemských i zahranič-

ních fi rem dosahovala minimálně 8,50 eura, a zavádí 

taktéž povinnost hlášení pracovní činnosti a její 

dokumentaci. Francouzský zákon (tzv. Loi Macron) 

pak ustanovuje minimální mzdu ve výši 9,67 eura 

za hodinu a nárok řidiče i na další sociální práva 

týkající se pracovní doby a odpočinku, práce přesčas, 

ochrany zdraví při práci a rovnosti pohlaví. 

Vyžadovat po zahraničních dopravcích plnění 

všech místních mzdových a dalších pracovních 

podmínek, vedení oddělených evidencí pracovní 

doby v různých zemích a jazycích představuje ne-

přiměřenou administrativní zátěž a uměle zvyšuje 

náklady dopravců.

 
HK R iniciovala prohlášení 
„Pevný vnit ní trh“
Vzhledem k tomu, že zmíněné zákony působí pro-

blémy zejména přepravcům ze střední a východní 

Evropy, HK ČR v tomto ohledu iniciovala vznik 

prohlášení „Pevný vnitřní trh“, ve kterém odmítá 

vytváření národních bariér na vnitřním trhu a vítá 

rozhodnutí Evropské komise podniknout právní 

kroky proti zemím, které protekcionistická opatření 

ve jménu místní privilegované sociální ochrany 

přijímají. Dokument byl v říjnu tohoto roku přijat 

jako prohlášení asociace Evropských průmyslových 

a obchodních komor EUROCHAMBRES. Prohlá-

šení bylo následně adresováno předním předsta-

vitelům české vlády, zahraničních vlád a institucí 

Evropské unie.

Na problém s uplatňováním minimální mzdy 

na české řidiče upozornil v polovině října na ple-

nárním zasedání EUROCHAMBRES v Bruselu 

také prezident HK ČR Vladimír Dlouhý s tím, že 

je připraven o problému jednat s komisaři a euro-

poslanci. Prezident Dlouhý prohlásil, že postup 

Francie a Německa není v souladu s principiálními 

ekonomickými svobodami, na jejichž respektování 

je založen vnitřní trh Evropské unie. Nová pravidla 

narušují principy vnitřního trhu a omezují konku-

renceschopnost Evropy.

Problematika vysílání pracovník  
Loi Macron a MiLoG odrážejí aktuální nálady 

v západní Evropě. Pracovníci ze střední a vý-

chodní Evropy jsou doslova obviňováni z toho, 

že berou místním práci. Musíme si však položit 

otázku, co je důvodem. 

Prvním důvodem je bezpochyby tlak na ceny 

v sektorech jako stavebnictví a konkurenční 

výhoda zemí s levnější pracovní silou, což mj. 

vede fi rmy v západní Evropě k využívání levnější 

vyslané pracovní síly a v některých případech 

i k podvodům s pomocí zakládání tzv. letter box 

fi rem ve východní Evropě. Konkurenční výhodu 

samozřejmě využívají i fi rmy ze střední a východní 

Evropy. Druhým důvodem pro vyslání je nedosta-

tek kvalifi kovaných pracovníků na daném trhu. 

Volání po nastavení rovných podmínek donutilo 

Evropskou komisi v březnu 2016 k předložení 

návrhu revize směrnice o vysílání pracovníků. 

Návrh má zamezit rozdílům mezi mzdami vysla-

ných a místních pracovníků, omezit dobu vyslání 

na 2 roky a dosáhnout lepšího souladu se směrnicí 

o agenturním zaměstnávání. 

Klíčovou změnu návrhu představují mzdové sazby.

Komise navrhuje, aby se na vyslané a místní 

pracovníky vztahovala stejná pravidla, tj. nikoliv 

jen minimální mzda, ale i různé mzdové výhody. 

Návrh tak de facto zavádí nereálný princip 

stejné odměny za stejnou práci na stejném místě. 

Zároveň v žádném případě nezamezí podvodům, 

kterých se fi rmy při vyslání dopouštějí. 

Podvody by měla omezit tzv. prováděcí směrnice 

ke směrnici o vysílání, kterou měly členské státy 

transponovat do národních právních řádů letos 

v červnu. Česká republika, země s vyšším počtem 

přijatých vyslaných pracovníků, než sama vysílá, 

nová pravidla již přijala. 

V souladu s dobrou správou obecně platí, že je 

třeba vyčkat na dopad nové legislativy na reálné 

prostředí a poté pečlivě zanalyzovat, zda je nutné 

přijímat nová opatření. V tomto případě Komise 

selhala a pokračuje v revizi i přes odpor 11 národ-

ních parlamentů, které jí vystavily žlutou kartu. 

Revidovaná směrnice nejenže nezamezí podvo-

dům, způsobí také právní nejistotu a omezí volný 

pohyb pracovníků. 

Navržená pravidla jsou nejasná a v praxi nerea-

lizovatelná. Neberou v potaz vícenáklady, které 

fi rmám při vysílání vznikají. Výpočet odměny 

pracovníkům je obvykle prováděn na základě 

zkušeností a profi lu pracovníka v souladu s ná-

rodní úpravou, proto dnes uplatňovaný systém 

minimální mzdy pro vyslaného pracovníka je 

jediný možný. 

Revidovaný návrh nyní diskutují europoslanci 

a členské státy. Diskuze v Evropském parlamentu 

a Radě jasně refl ektuje, odkud daný zákonodárce 

pochází. Hledat kompromis nebude lehké. Přejeme 

si, aby návrh neomezoval volný pohyb zboží 

a služeb a aby v praxi pro podnikatele neznamenal 

nerovné podmínky v podobě dodatečné administ-

rativní zátěže a vícenákladů.

HK ČR vyslovila svůj nesouhlas s revizí a podpoři-

la poziční dokument EUROCHAMBRES, který byl 

letos v květnu uplatněn jako příspěvek do veřejné 

konzultace Evropské komise k revidovanému ná-

vrhu. V současné době probíhá konzultace týkající 

se sociálních standardů v dopravě. Aktivity HK ČR 

budou v tomto ohledu pokračovat i v nadcházejí-

cím roce.

 
Evropský pilí  podnikatelských práv
EUROCHAMBRES předložilo v květnu tohoto 

roku Evropské komisi návrh na rozvoj evropského 

pilíře podnikatelských práv. Ten by se měl stát 

cenným doplňkem k evropskému pilíři sociálních 

práv, jehož předběžný návrh předložila Evropská 

komise v březnu tohoto roku. Návrh evropského 

pilíře podnikatelských práv vznikl v zájmu zacho-

vání a posílení evropského sociálně tržního hospo-

dářství. Jeho cílem je formulovat referenční rámec, 

který zajistí práva těch, kteří jsou základním sta-

vebním kamenem sociálně tržního hospodářství – 

práva podnikatelů. Tato iniciativa byla za podpory 

HK ČR ofi ciálně přijata na plenárním zasedání 

EUROCHAMBRES 14. října tohoto roku.  

Odbor legislativy, práva a analýz HK R

N mecko za alo uplat ovat minimální mzdu na mezinárodní dopravní operace v lednu 2015, letos zavedla 
podobné opat ení Francie a další zem  jako Belgie a Itálie je hodlají následovat. 

Uplat ování francouzské a n mecké 
minimální mzdy na eské idi e
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|  Havel, Holásek & Partners s kancelářemi v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě se s týmem více než 180 právníků 
stala za 15 let své existence největší česko-slovenskou nezávislou právnickou fi rmou ve střední Evropě

|  Více než 1000 klientů; cca 150 klientů z žebříčku nejbohatších Čechů a Slováků, 70 největších světových 
společností Fortune 500 a téměř 50 společností z Czech Top 100

|  Právní poradenství a  související daňové služby kancelář poskytovala ve více než 60 zemích světa a  ve 
12 světových jazycích; až 70 % případů zahrnuje mezinárodní prvek

|  Právní služby v  oblasti mezinárodních fúzí a  akvizic, při vytváření mezinárodních struktur, expanzi na 
zahraniční trhy, exportu zboží, služeb či investičních celků, exportního a  projektového fi nancování 
a pojištění v mezinárodních sporech

|  Právní služby na ochranu českých značek a duševního vlastnictví českých exportérů

|  Nejúspěšnější a nejkomplexnější kancelář v České republice a na Slovensku dle celkového součtu všech 
nominací a titulů v rámci dosavadních ročníků soutěže Právnická fi rma roku

Největší česko-slovenská 
advokátní kancelář 
s mezinárodním 
dosahem
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„Proč, proboha, máme učební obory 

s maturitou, když daleko důležitější 

a daleko úctyhodnější by byla mistrovská 

zkouška,“ poznamenal prezident Miloš Zeman 

během zhruba hodinového setkání s cechy 

na Hradě. Podle prezidenta má řemeslo zlaté 

dno a ti, kdo se honosí maturitou, ale neumějí 

svoje řemeslo, jsou odsouzeni k tomu, aby 

skončili na úřadech práce. To je také důvod, 

proč podporuje zavedení mistrovských zkoušek. 

„Pan mistr – to bylo v minulosti nějaké označení, 

označení plné úcty,“ řekl prezident s tím, že si váží, 

že jej přišly cechy navštívit a že jim může vyjádřit 

i on svou úctu osobně.

Ostatně nezájem mládeže o učňovské obory, 

překážky při jejich praktické výuce v dílnách či 

nedostatek kvalifi kovaných lidí ve fi rmách se staly 

také ústředním tématem neformální diskuze, při 

které si hlava státu vyslechla problémy, se kterými 

se živnostníci a řemeslníci musejí při výkonu 

svého povolání potýkat. 

Zeman podpořil imigraci kulturně blízkých lidí, 

třeba z řad ukrajinských zaměstnanců, zároveň ale 

upozornil, že na úřadech práce je i přes rekordně 

nízkou nezaměstnanost přes 360 tisíc lidí bez práce 

a ty je potřeba do pracovního procesu vhodně 

vytvořeným tlakem zapojit také. To potvrzují 

i zaměstnavatelé, potýkají se ale s nedostatečnou 

kvalifi kací uchazečů o práci evidovaných na úřa-

dech práce. Prezident Zeman nezůstal jen u slov 

a nabídl svou pomocnou ruku. Na svou příští 

schůzku s ministryní školství Kateřinou Valacho-

vou si od cechů vyžádal podklady k projednání.

„Přeji si, aby vaše cechy prosperovaly, aby měly úctu 

občanů, a jestli si někdo bude chtít přečíst Vergilia 

v originále, tak ať to udělá, ale ať je dobrý řemesl-

ník, protože to je základ tohoto podnikání. Země, 

která nemá dobrá řemesla, a tedy ani dobré cechy, 

je totiž odsouzena k tomu, aby byla ekonomicky 

neúspěšná,“ řekl Zeman.   

MIROSLAV DIRO 

Prezident eské republiky Miloš Zeman:
Zem , která nemá dobrá emesla, 
je odsouzena k ekonomickému neúsp chu

emeslo a cechovní život pod taktovkou prezidenta Hospodá ské komory R Vladimíra Dlouhého op t získávají svou 
prestiž a úctu v eské spole nosti. Respekt k dobrým emeslník m vyjád il také prezident zem  Miloš Zeman.
Na Pražském hrad  p ijal p es 50 p edstavitel  cech  a živnostenstev sdružených v Hospodá ské komo e R.

1

Foto zdroj: fotoarchiv KPR, foto Hana Brožková
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P ijetí cech  
na Hrad  o ima 
viceprezidenta 
Hospodá ské 
komory R

Panu prezidentovi jsem sdělil, 

že mimo jiné slovo „řemeslo“ 

musí naše společnost přestat 

vnímat jako sprosté slovo. Sou-

hlasný pohled Miloše Zemana 

mne samozřejmě potěšil. Ře-

meslo už není dávno jen špinavá 

a tvrdá práce, dnes je to práce 

zajímavá a také dobře ohodno-

cená. Jsem přesvědčen, že přišel 

čas vrátit řemeslu prestiž, začít 

o něm komunikovat novým, 

atraktivním způsobem jak se 

žáky, tak s rodiči a v neposlední 

řadě „vtáhnout rodiče do hry“.

A přijetí u prezidenta země? 

Byl jsem mile překvapen. 

Jednak aktivním přístupem 

zúčastněných cechů, ale i reakcí 

prezidenta Miloše Zemana. 

Na všechny podněty ze strany 

zástupců cechů totiž reagoval 

kladně. A navíc o problémech, 

se kterými se řemeslo v součas-

nosti musí potýkat, měl výborný 

přehled. 

Nyní je potřeba za Hospodář-

skou komoru prosadit, aby 

mistrovskou zkoušku realizovaly 

cechy. Jen tak bude funkční. 

Ostatně i to je názor politiků 

a odborníků v oblasti vzdělává-

ní. Je nesporné, že jen Hospo-

dářská komora svým vnitřním 

systémem umí vybrat ten nej-

vhodnější spolek, cech nebo dle 

nového „občana“ spolek, který 

musí být lídrem svého oboru, 

své profese a své odbornosti.  

1 –  Hlava státu p ijala na Pražském hrad  padesátku zástupc  cech  a spole enstev sdružených 
v Hospodá ské komo e eské republiky.

2 –  Dva prezidenti. Prezident Hospodá ské komory eské republiky Vladimír Dlouhý a prezident eské republiky 
Miloš Zeman.

3 –  Na Hrad  vlály i cechovní vlajky, nap íklad od Spole enstva kominík , Cechu kamná  nebo Cechu topená  
a instalatér .

ROMAN 
POMMER
Viceprezident 
Hospodá ské komory 

eské republiky

2
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J.P.: Ano, je tomu tak, na konci léta jsme slavili 

první rok od založení. Už proto nejsme úplné 

„batole“ a začínáme s přehledem chodit po po-

radenském trhu. Zkušenosti našeho týmu však 

samozřejmě sahají dále, ať již v mém případě v po-

době mnohaleté praxe v největší české advokátní 

kanceláři, nebo u kolegy Pláničky z renomovaných 

mezinárodních kanceláří. 

O.P.: Krásně řečeno, snad bych jen doplnil, že náš 

první rok byl výborný, o čemž svědčí i přirozené 

rozšíření týmu na deset právníků. Tím se nám 

podařilo rozšířit i naše portfolio o kolegy v oblasti 

bankovnictví a práva duševního vlastnictví, které 

považujeme za jedny z našich klíčových růstových 

oblastí.

Odchod z velkých kancelá í p edstavujících 
životní jistotu a založení nové kancelá e 
na malém saturovaném eském trhu zní 
pom rn  odvážn . Co vás k tomu vedlo?
J.P.: Zkušenost z velkých kanceláří je bezpochyby 

cenná, rozhodně bych ji však nenazval životní jis-

totou, ale spíše plíživou smrtí. Po čase člověk zjistí 

limity, a to jak na pracovní, tak na osobní úrovni. 

Naším zaměřením jsou především rodinné fi rmy, 

jejich vlastníci a rodiny. Založit vlastní fi rmu tak 

bylo logickým a žádoucím krokem. Do jisté míry 

mi totiž přišlo jako pokrytectví radit vlastníkům 

rodinných fi rmem jako něčí „zaměstnanec“. Je to 

stejné, jako kdyby vlastník rodinné fi rmy ve strate-

gických rozhodnutích poslouchal své zaměstnance, 

kteří nemají ani představu o tom, co znamená 

fi rmu fakticky řídit, natož vlastnit. 

O.P.: Přesně tak, snažíme se rodinným fi rmám, 

jejich vlastníkům a rodinám být partnerem při je-

jich strategických rozhodnutích a jejich projektech. 

Silný důraz klademe jednak na odbornost, profe-

sionalitu, a především na důvěrnost, kterou pova-

žujeme za klíčovou. Tu velké kanceláře v osobních 

záležitostech zkrátka poskytnout nemohou, když 

do spisu klienta mají často přístup desítky lidí, 

kteří se ještě k tomu neustále mění. 

J.P.: Ohledně saturace, kterou jste zmiňovala, nelze 

než souhlasit. Advokátních kanceláří je na českém 

trhu nespočet. Věříme však, že když člověk dělá 

věci správně, s pokorou a zájmem o opravdové 

porozumění klienta, tak si místo na trhu vždy 

najde. Naším cílem není dělat vše, jak tomu obvyk-

le u advokátních kanceláří bývá, ale jen to, čemu 

opravdu rozumíme, věříme a co nás baví. Tedy jen 

oblasti, ve kterých cítíme, že můžeme klientovi 

přinést přidanou hodnotu.

By  mladá kancelá , jste pro tento rok jedním 
z partner  ádu Vav ínu Hospodá ské komory 

eské republiky. Pro  zrovna Vav íny?
O.P.: Tento rok byla velká část nominovaných 

právě z řad rodinných fi rem. Máme za to, že jsou 

to především rodinné fi rmy, které tvoří stabilní 

hospodářské, podnikatelské a etické prostředí. 

Z tohoto důvodu je nám ctí podpořit uznání, 

 ocenění a zviditelnění právě těchto fi rem, které 

si to bezpochyby zaslouží. 

J.P.: Rodinné fi rmy byly v minulosti značně 

opomíjeny, jako by žily ve stínu velkých nadná-

rodních korporací. Cítíme a jsme rádi, že se tento 

trend obrací. Pro rodinné fi rmy není jednoduché 

udržet si v dnešní uspěchané době a při stále se 

měnící legislativě stabilní pozici na trhu. Vlastní-

ci těchto fi rem jsou pod permanentním tlakem, 

že často zapomínají, co již vytvořili, jaká práce 

za nimi stojí a opomíjejí chránit jimi již vybudo-

vané hodnoty.

O.P.: Nezřídka kdy se setkáváme s tím, že ani ne-

tuší, jaký klenot se v jejich rodinné fi rmě nachází. 

Jako například v oblasti patentů a dalších odvětví 

průmyslového a duševního vlastnictví. Na tuto 

problematiku se v následujících letech budeme 

více zaměřovat. Naším cílem je podporovat vlast-

níky rodinných fi rem a jejich rodiny v jejich úsilí, 

pomáhat jim ochraňovat jimi vytvořené hodnoty 

a minimalizovat všudypřítomná rizika. 

Co byste tedy vzkázali rodinným � rmám 
a jejich vlastník m?
J.P.: Rozumíme, že to chvílemi bývá náročné, 

ale ten pocit za to přece stojí, ne?  

REDAKCE 

O trochu jiný p ístup:
advokátní kancelá  jako rodinná firma
Je tomu již více než rok od vzniku nové advokátní kancelá e Pavelka Partners. Její název je na trhu sklo ován se slovy 
divergentní, konzervativní, ale také velmi progresivní. Co bylo p í inou jejího vzniku, jaký byl její první rok a ím se liší 
od ostatních kancelá í na trhu, jsem se zeptala jejích partner  Jana Pavelky (J.P.) a Ond eje Pláni ky (O.P.).

P IŠLO MI JAKO POKRYTECTVÍ 
RADIT VLASTNÍK M 

RODINNÝCH FIRMEM JAKO 
N Í „ZAM STNANEC“. 
JE TO VLASTN , JAKO 

KDYBY VLASTNÍK RODINNÉ 
FIRMY VE STRATEGICKÝCH 

ROZHODNUTÍCH POSLOUCHAL 
SVÉ ZAM STNANCE, KTE Í 

NEMAJÍ ANI P EDSTAVU O TOM, 
CO ZNAMENÁ FIRMU FAKTICKY 

ÍDIT, NATOŽ VLASTNIT.
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Ministerstvo vypo ítává p ínosy
Podle Ministerstva fi nancí umožňuje nový zákon 

provozovat hazardní hry subjektům ze zemí 

Evropské unie a EHP, provozovat hazardní hry 

na internetu, mění systém povolovacího řízení, 

v němž přenáší některé pravomoci na obce, 

nebo zavádí sebeomezující opatření, kdy má sám 

sázející možnost stanovit si například maximální 

výši sázek nebo čisté prohry v určitém časo-

vém období. Součástí zákona je vznik rejstříku 

osob vyloučených z účasti na hazardních hrách, 

do kterého se dostanou třeba ti, kteří pobírají 

dávky pomoci v hmotné nouzi, ale i ti, kdo se 

do rejstříku spravovaného ministerstvem nechají 

zapsat dobrovolně. Zákon také převádí dozorové 

pravomoci na celní správu a umožňuje blokaci 

internetových stránek nebo plateb v souvislosti 

s bojem proti nelegálním internetovým provozo-

vatelům hazardních her.

Součástí novinek je daňová úprava, a to 35% sazba 

daně z hazardních her u technických a 23% sazba 

daně u ostatních her. Dani přitom podle informací 

Finanční správy podléhá veškeré provozování 

hazardních her v Česku, tedy fyzicky či na in-

ternetu. Poplatníkem daně je jak tuzemský nebo 

zahraniční legální provozovatel hazardní hry, který 

je držitelem povolení nebo ohlásil hazardní hru, 

tak provozovatel nelegální.

Zákon doprovází vlna odporu
Zákon zvedl vlnu nevole hlavně kvůli blokaci 

internetových stránek a obavě, že se tímto opatře-

ním zavádí cenzura internetu. Podle paragrafu 82 

jsou totiž „poskytovatelé připojení k internetu 

na území České republiky povinni zamezit přístup 

k internetovým stránkám uvedeným na seznamu 

internetových stránek s nepovolenými internetový-

mi hrami“, a to do 15 dní od zveřejnění interne-

tové stránky v seznamu. Seznam přitom podle 

paragrafu 84 vede přímo ministerstvo a samo 

do něj stránky zapisuje. Kritici se obávají, že může 

jít o precedens, který otevře cestu k dalším sezna-

mům s nepovolenými stránkami, a rozporují to, 

V lednu p íštího roku vstupuje v platnost zákon íslo 186/2016 Sb., o hazardních hrách. P vodní vládní návrh 
prošel legislativním procesem i p es velký odpor odborné ve ejnosti. Podle Ministerstva � nancí je ovšem zákon 
významným pr lomem v regulaci hazardu, který výrazn  zvýší vymahatelnost práva. Nový zákon nahradí tzv. 
loterijní zákon z roku 1990 a spolu s ním byl schválen i zákon o zdan ní hazardu a cenzu e internetu. Práv  kv li 
poslednímu zmín nému podala skupina senátor  spolu s Pirátskou stranou návrh k Ústavnímu soudu na zrušení 
kontroverzních paragraf . 

Hazard se bude od ledna ídit

kontroverzním zákonem

030_031k_loterzakon.indd   30 13.12.16   13:33



podnikání zákon o hazardních hrách

www.komora.cz  31

že by měly fi rmy poskytující připojení cenzurovat 

internet na své náklady.

Proti cenzurnímu potenciálu zákona se vyme-

zil správce domény CZ Nic.cz, Sdružení pro 

internetový rozvoj a další subjekty, které se spojily 

v iniciativě Přichází cenzor. Výhrady k zákonu 

zaznívaly i ze strany Českého telekomunikačního 

úřadu, jehož předseda Jaromír Novák varoval, 

že se náklady na blokování nakonec promítnou 

do spotřebitelských cen – a mohou zdražit inter-

net. Podle kritiků mohou také náklady na blokaci 

poskytovatele neúměrně zatížit, což může být 

pro malé podnikatele likvidační. „Stále věříme, 

že politici nebudou ignorovat názor celé odborné 

veřejnosti a nepodpoří návrh, který prokazatelně 

nemůže přinést pozitivní efekt, zato svěří cenzur-

ní pravomoc do rukou politicky řízeného úřadu 

a zdraží přístup k internetu pro české uživatele,“ 

uvedl předseda Sdružení pro internetový rozvoj 

Ján Simkanič v době, kdy návrh zákona projed-

návali senátoři. Podobné výhrady měli k zákonu 

i politici z nevládních stran. Hlasitý odpor byl 

slyšet od Pirátské strany, která vždy bojovala proti 

skutečným i potenciálním cenzurním zásahům 

do světa internetu, ať již se tak mělo dít pod jakou-

koliv záminkou. „Na hazardní notu zahrál svým 

historicky prvním návrhem před panem Babišem 

již poslanec Farský, v jehož případě se nám podařilo 

návrh zastavit. V souvislosti s nově schváleným 

zákonem se nám společně s CZ Nic, SPIR a dalšími 

iniciativami povedlo zvednout vlnu racionality 

a bojujeme nyní u Ústavního soudu. K němu jsme 

spolu s patřičným počtem senátorů a díky iniciativě 

bývalé senátorky Vrecionové a právníka Antoše po-

dali návrh na zrušení cenzurních paragrafů 82 a 84. 

Na výsledek čekáme,“ řekl Ivan Bartoš, předseda 

Pirátské strany.

Hodnocení zákona jako „paskvilu“ zaznívá 

i od provozovatelů loterií. Podle Petra Mikošky, 

člena představenstva Sdružení provozovatelů 

centrálních loterijních systémů, vychází zákon 

z nepřesných podkladů a vůči nelegálnímu trhu je 

bezzubý. „Kontrolu oblasti loterií namísto státního 

dozoru dostane do rukou orgán, který s touto 

problematikou nemá žádné zkušenosti. Půjde tedy 

o jeden velký experiment,“ vyjádřil se Petr Mikoška 

v době schvalování zákona k tomu, že se hazardem 

nově začne zabývat celní správa. A zároveň pouká-

zal na to, že cenzura internetu je špatným řešením 

a jako způsob boje proti nelegálnímu internetové-

mu hazardu nebude fungovat.

Kritici se obrátili na ústavní soud

Zákon byl ovšem schválen i s nejvíc kritizovanou 

internetovou blokací. Podle důvodové zprávy k zá-

konu existovalo více variant řešení, včetně soudní-

ho řízení. O výsledné úpravě rozhodla efektivnost 

z hlediska rychlosti realizace opatření i fakt, že 

blokace přenesená na poskytovatele připojení 

nejméně zatěžuje státní rozpočet a nenese s sebou 

žádné další náklady na jiné orgány státu. 

Dění kolem zákona ovšem nabytím účinnosti 

nekončí. Skupina senátorů, která s blokací nesou-

hlasí, se již v srpnu obrátila na Ústavní soud ČR. 

S odůvodněním, že je úprava nepředvídatelná, 

nejasná, nejednoznačná, nezřetelná, neurčitá, 

rozporná a zakládá právní nejistotu, porušuje 

zákaz cenzury, právo na svobodu projevu, právo 

na informace i právo na podnikání a je v rozporu 

s evropským právem, žádají senátoři prostřednic-

tvím svého právního zástupce o zrušení kontro-

verzního § 82, § 84 a § 123 odstavce 5, který hovoří 

o tom, že se poskytovatel připojením k internetu 

dopustí správního deliktu, pokud neprovede blo-

kaci ve stanovené lhůtě.  

JANA BOHUTÍNSKÁ

slu na okraj společnosti poškozuje práva 

slušných podnikatelů nebo lidí zaměstnaných 

v oboru a problémové hráče žene do náruče 

černých heren, kde se jejich ochrana limitně 

blíží nule. 

Chcete být tedy n co jako ombudsman 
loterního byznysu?
Loterní průmysl nic takového nepotřebuje. Má 

pevná pravidla a stačí, aby byla dodržována 

provozovateli a na druhé straně zástupci státní 

správy a samosprávy. A to je mimo jiné role 

ČKLP, která v současné době otevírá dveře no-

vým členům. Profesní sdružení, které respektuje 

poměrně přísnou regulaci a v jejím rámci se 

stará o to, aby slušní podnikatelé mohli legálně 

a standardně podnikat.  

Odbor vn jší komunikace HK R

Loterní pr mysl prošel i letos docela 
bou livým vývojem. Jaká je v této 
atmosfé e role KLP?

ČKLP hájí zájmy slušných podnikatelů. Nyní 

je naším hlavním cílem hladké zavedení nové-

ho loterního zákona do praxe. Ve spolupráci 

s Ministerstvem fi nancí máme za sebou dva 

úspěšné semináře. První byl pro domácí i za-

hraniční provozovatele a podařilo se nám oslo-

vit drtivou většinu trhu. Stejně efektivní byl 

seminář pro samosprávu a veřejnou správu, 

na kterém jsme zahájili spolupráci s desítkami 

měst a obcí.

Co nového z vašeho pohledu p inese nový 
zákon?
Zásadní zpřísnění regulace celého oboru. 

Nastavení pravidel pro legální nabídku online 

her a také větší ochranu jedinců se sklony 

k patologickému hráčství. Z tohoto pohledu je 

důležité, aby zákon přinesl i věcný, a nikoli úče-

lově politický pohled na problematiku oboru. 

Nulové tolerance a tlačení loterního průmy-

eská komora loterního pr myslu ( KLP) je významné oborové spole enstvo 
v rámci Hospodá ské komory R, jež zastupuje zájmy a práva provozovatel  
sázkových her. V jejím ele stojí prezident Stanislav Brunclík, který zvolil cestu 
transparentní regulace oboru a íká jasné NE nulové toleranci.

KLP p ipravuje provozovatele 
i ve ejnou správu na novou legislativu

STANISLAV BRUNCLÍK

Prezident KLP
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zp ísní podmínky a pro istí trh

Prvního prosince vstoupila v platnost novela zákona o spot ebitelském úv ru. Zm ny, které p inesla, se dotknou 
nejen klient , ale také poskytovatel  spot ebitelských úv r  a rovn ž jejich zprost edkovatel . Legislativci si dali 
jako hlavní cíl v tší ochranu klienta a zp ísn ní podmínek pro poskytování nebankovních spot ebitelských úv r .

Novela zákona 
o spot ebitelském úv ru 
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částky. Věřitel musí poskytnout klientovi, kterému 

poskytl spotřebitelský úvěr a který zastavil svou 

nemovitost, před prodejem lhůtu 6 měsíců na to, 

aby doplatil svůj dluh.

Bi  na nebankovní úv ry
Novým zákonem se také mění podmínky pro 

podnikání. „Regulace je primárně zaměřena na ne-

bankovní poskytovatele půjček, z tohoto důvodu pro 

nás zákon v oblasti spotřebitelských úvěrů nepřináší 

výrazné změny,“ říká Petra Kopecká z Raiff eisen-

bank. A právě tzv. mikropůjček se tyto úpravy 

dotknou nejvíce. Poskytovat a zprostředkovat 

spotřebitelské úvěry do prosince letošního roku 

bylo možné na základě živnostenského oprávnění. 

Zákon o spotřebitelském úvěru uděluje povin-

nost mnohem důkladněji posuzovat fi nanční 

situaci klienta, který žádá o úvěr. Poskyto-

vatel úvěru rozhoduje o nabídce úvěru, ale také 

o výši úrokové sazby u každého klienta individu-

álně. Výše příjmů a výdajů klienta, prodlení v pla-

cení splátek leasingu a dřívějších závazků nebo 

také přečerpání kontokorentu může být důvodem 

pro neschválení úvěru. Tím se poskytovatel chrání 

před klienty, kteří by v budoucnosti nemohli 

platit úvěrové splátky a tím neplnit své závazky 

vůči bance. Pokud by poskytovatel toto neučinil, 

vystavoval by se riziku, protože by se klient mohl 

dovolat neplatnosti smlouvy, a to do 3 let od jejího 

uzavření.

„Při posuzování úvěruschopnosti klientů již dnes 

přistupujeme ke každému individuálně a posuzu-

jeme klientovu bonitu dle velice komplexních a složi-

tých pravidel. V tomto směru tedy již požadavky 

nového zákona plníme a nic se z tohoto pohledu 

nezmění. V oblasti hypoték budou, vzhledem k po-

třebě vyššího fi nančního zajištění ze strany klienta, 

pro určité procento klientů hypotéky nedostupné,“ 

uvádí Petra Kopecká z Raiff eisenbank.

V tší ochrana a transparentnost
Zákon však klientovi přináší také pozitiva. Posky-

tovatel úvěru je povinen klienta informovat o cel-

kové nákladovosti úvěru v pevně dané struktuře. 

Žadatel je tedy schopen jednoduše zjistit, kolik 

za úvěr ve skutečnosti zaplatí, a posoudit nabídky 

konkurenčních bank. Ze zákona má 14 dní na roz-

myšlenou, během kterých banka nemůže svou 

nabídku odvolat. 

Klient je také oprávněn spotřebitelský úvěr zcela 

nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spo-

třebitelského úvěru. V takovém případě má klient 

právo na snížení celkových nákladů spotřebitel-

ského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které 

byl povinen platit. Poskytovatel má však právo 

na náhradu účelně vynaložených nákladů, které 

mu vzniknou v souvislosti s předčasným splace-

ním. Spotřebitelské úvěry, které byly dojednány 

před 1. prosincem 2016 a byly vyňaty z působnosti 

zákona (např. úvěry do výše 5 tisíc korun nebo 

naopak vyšší než 1 880 000 korun), bude možné 

předčasně splatit pouze v případě, stanoví-li tak 

příslušná smlouva o úvěru.

Předčasné splacení či mimořádné splátky jsou 

upraveny také u spotřebitelských úvěrů na bydlení. 

U nově uzavřených hypotečních úvěrů a hypoteč-

ních úvěrů, u kterých po 1. prosinci 2016 vy prší 

tzv. fi xace, bude možné zaplatit splátku ve výši 25 % 

úvěru, a to k výročí smlouvy, navíc zcela bez po-

platku. Zákonem budou také stanoveny maximální 

možné sankce za pozdní splátky, a to maximálně 

do výše dvou set tisíc korun, respektive 0,1 procen-

ta denně z dlužné částky. Penále a smluvní pokuta 

však nesmí překročit 50 procent celkové dlužné 

Nyní nově bude možné provozovat tuto činnost 

pouze na základě udělení licence od České národní 

banky (ČNB). 

Poskytovatelé spotřebitelského úvěru, kteří do data 

účinnosti zákonu podnikali na základě živnosten-

ského oprávnění, mohou tuto činnost vykonávat 

až do doby, než ČNB rozhodne o žádosti o udělení 

oprávnění k poskytování spotřebitelských úvěrů, 

nejdéle však do 18 měsíců ode dne nabytí účin-

nosti zákona, a to pouze za předpokladu, že podali 

svou žádost do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti 

zákona. Po této lhůtě jejich oprávnění k poskytová-

ní spotřebitelských úvěrů zanikne.

Žádost a nezbytné přílohy bude tedy nutné ČNB 

předat nejpozději do konce února 2017. V době 

podání žádosti musí mít žadatel o licenci počáteční 

kapitál ve výši minimálně dvaceti milionů korun. 

V případě nedostatečných fi nančních prostředků 

v době podání žádosti není možné v průběhu 

řízení chybějící částku doložit, žádost bude ze 

strany ČNB zamítnuta pro nesplnění zákonných 

předpokladů žadatele. Stávající poskytovatelé, kteří 

stihnou do uvedeného data na Českou národní 

banku podat žádost o povolení nebankovního po-

skytovatele úvěrů, mohou svou činnost vykonávat 

do doby, než ČNB pravomocně rozhodne o jejich 

OD 1. PROSINCE
BUDOU MOCI SPOT EBITELSKÉ 

ÚV RY POSKYTNOUT
POUZE SUBJEKTY S LICENCÍ

OD NB.
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Evropská komise v souvislosti se snahou 

o oživění hospodářského růstu a zvýšení 

konkurenceschopnosti ekonomiky EU jako 

celku klade čím dál tím větší důraz na aktivní 

zapojení tzv. národních rozvojových bank. Jejich 

společným rysem je významná orientace nejen 

na podporu malých a středních podnikatelů, ale 

také sektorů, jako jsou vodní hospodářství, ze-

mědělství, ochrana životního prostředí, doprava, 

modernizace bytového fondu, zdraví, vzdělá-

vání, sociální infrastruktury aj. Nejde tedy jen 

o plnění ekonomických cílů, ale také o podporu 

kvality života a reakce na demografi cké změny 

ve společnosti.

Jejich dalším společným znakem je komple-

mentarita jejich působení ve vztahu k fi nan-

čnímu sektoru, zejména bankám. Rozvojové 

banky neusilují o vytváření zisku, což však 

neznamená, že by principy obezřetného říze-

ní nebyly uplatňovány stejně či obdobně, jako 

to platí pro komerční bankovní sektor.

Zvýšený zájem Evropké komise o fungování 

takovýchto subjektů lze spojovat se zatím stále 

ještě pomalým, avšak vytrvalým posunem 

od dotačních forem intervencí státu do ekono-

miky k fi nančním nástrojům, jako jsou úvěry, 

záruky či rizikový a rozvojový kapitál. Tyto 

formy podpory méně narušují tržní prostředí 

a umožňují opakované použití veřejných pro-

středků vložených do těchto nástrojů.

Téma národní rozvojové banky je aktuální i pro 

Českou republiku. Vznik takovéto instituce by 

navíc umožnil efektivnější využívání veřejných 

prostředků a zvýšení podílu podpor poskyto-

vaných na základě principů sdílení rizika mezi 

veřejným a soukromým sektorem a návratnosti 

investovaných veřejných prostředků.

Poměrně dlouhou dobu byl proto připravován 

materiál týkající se Českomoravské záruční 

a rozvojové banky (ČMZRB). Je v něm zdů-

razněna potřeba existence národní fi nanční 

instituce, ve kterou by se právě tato banka měla 

transformovat. V budoucnu by se tak ve větší 

míře a intenzitě podílela na realizaci připra-

Jaká bude role MZRB jako národní rozvojové banky?

JI Í JIRÁSEK
P edseda p edstavenstva 

eskomoravské záru ní 
a rozvojové banky
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žádosti, nejdéle však do 31.  května 2018.

Od tohoto poměrně striktního opatření si tvůrci 

zákona slibují redukci počtu nebankovních po-

skytovatelů spotřebitelských úvěrů, tzv. mikro-

půjček, kterých je na českém neregulovaném trhu 

přibližně 60 tisíc. 

Zákon mí í 
i na zprost edkovatele úv r
Podobně jako poskytovatelé, také zprostřed-

kovatelé jsou terčem změn novely. Samostatný 

zprostředkovatel spotřebitelského úvěru a váza-

ný zástupce musí od 1. prosince 2016 splňovat 

odbornou způsobilost. Do 1. prosince 2016 bylo 

možné zprostředkovávat spotřebitelský úvěr pouze 

na základě živnostenského oprávnění. Součástí 

žádosti vázaného zástupce do registru bude matu-

ritní vysvědčení nebo doklad o dosaženém vyšším 

vzdělání nebo osvědčení o úspěšném vykonání od-

borné zkoušky. Tato zkouška má být pořádána pro 

skupiny odbornosti poskytování a zprostředkování 

úvěrů na bydlení, úvěrů jiných než na bydlení 

a vázaných spotřebitelských úvěrů. 

Odborné zkoušky pořádají akreditované osoby 

(nikoliv ČNB), kterým Česká národní banka udělí 

oprávnění k jejich pořádání. Žádost o udělení akre-

ditace je možné podat až po datu účinnosti zákona 

č. 257/2016 Sb. V tuto chvíli tedy nejsou známé žád-

né akreditované osoby, které by prováděly zkoušky 

odborné způsobilosti vázaných zástupců.

Samostatní zprostředkovatelé a vázaní zástupci, 

kteří byli před dnem nabytí účinnosti zákona 

oprávněni zprostředkovávat spotřebitelský úvěr 

jiný než na bydlení, mají lhůtu do 3 měsíců 

od nabytí účinnosti zákona, tj. do 28. úno-

ra 2017, splnit podmínku odborné způsobilosti. 

Nebo do 21. března 2017, pro osoby, které byly 

před 20. březnem 2014 oprávněny zprostředko-

vávat úvěry na bydlení. Pokud zprostředkovatelé 

nesplňují ani jednu z těchto podmínek, ke dni 

účinnosti zákona musí prokázat odbornou 

způsobilost. Existuje však možnost prokázat 

na omezenou dobu odbornou způsobilost také 

jinak, např. doložením maturitního vysvědčení 

nebo dokladem o vyšším vzdělání, a to do 42 mě-

síců ode dne nabytí účinnosti zákona o spotřebi-

telském úvěru. Fyzické osoby, které ke dni nabytí 

zákona mají alespoň 3 roky praxi se zprostřed-

kováním spotřebitelských úvěrů, nebudou muset 

dokládat maturitní vysvědčení. Jako reakce 

na udělení akreditace k pořádání odborných zkou-

šek, které budou udělovány až po nabytí účinnosti 

zákona, je stanoveno přechodné období 24 měsíců 

od nabytí účinnosti zákona, po které bude možné 

doklad o složení odborné zkoušky nahradit čest-

ným prohlášením. Předmětné čestné prohlášení je 

možné využít jak při prokazování odborné způso-

bilosti při podání žádosti o udělení oprávnění, tak 

při prokázání plnění povinností.

Od ledna do září letošního roku si např. v ČSOB 

lidé půjčili více peněz než ve stejném období 

loňského roku. Roste nejen počet půjček, ale také 

jejich výše. Lidé více využívají online služby. Re-

gulace by tento trend měla dle analytiků zpomalit 

a také by časem mělo dojít ke snížení zadluženosti 

rodin i jednotlivců a exekucí. Spolu se zákonem o 

spotřebitelském úvěru byl rovněž novelizován zá-

kon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení. Bohužel 

došlo k omezení možnosti řešení sporů prostřed-

nictvím rozhodčího řízení nejen u spotřebitelských 

úvěrů, ale u spotřebitelských sporů obecně. Takové 

omezení možnosti alternativního řešení sporů 

považujeme za nežádoucí. Mediace je ve světě oblí-

beným a efektivním způsobem řešení sporů, Česká 

republika se však vydává opačným směrem.  

PETRA KASPRIŠINOVÁ

vovaného investičního plánu České repub-

liky, který bude defi novat potřeby a priority 

jednotlivých rezortů. Materiál rovněž počítá 

s přípravou věcného záměru návrhu zákona 

o národní rozvojové bance. 

Schválení tohoto dokumentu vládou, 

k němuž došlo v druhé polovině října 2016, 

představuje pro ČMZRB zásadní impulz její-

ho dalšího směřování. A potvrzuje postupně 

rostoucí úlohu fi nančních nástrojů v realizaci 

opatření hospodářské politiky státu. Jsme 

proto na počátku kvalitativně nové etapy 

rozvoje banky.    

TV RCI ZÁKONA
SI OD NOVELY SLIBUJÍ

PRO IŠT NÍ BANKOVNÍHO 
TRHU OD LICHVÁ  A VYŠŠÍ 

OCHRANU KLIENT .
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Řešení Vašeho sporu
efektivně, rychle a odborně!

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

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

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

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

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

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

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

Znění rozhodčí doložky doporučené k zapracování do Vašich smluv:

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

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní 
budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího 
soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 
komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.
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tak do dvou let českým start-up projektům 

rozdělí 550 milionů korun.

Začínajícím podnikatelům nabízí banka i men-

toring, a to v programu sociálního bankovnictví 

České spořitelny. Konzultace se zkušeným po-

radcem jim ušetří starosti, sníží náklady i rizika 

podnikání (www.krok-za-krokem.cz). Podnika-

telské inkubátory podporuje Česká spořitelna 

ve spolupráci s předními domácími univerzitami. 

S Vysokou školou ekonomickou řešíme projekty 

v podnikatelském inkubátoru xPort, s Českou 

zemědělskou univerzitou v inkubátoru Point One, 

s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Inovač-

ním centru Ústeckého kraje a s Univerzitou Palac-

kého ve Vědeckotechnickém parku a Nadačním 

fondu Univerzity Palackého.  

FRANTIŠEK BOUC

Právě podpora malých a středních fi rem 

(SME) a také začínajících podnikatelských 

start-upů je pro Českou spořitelnu i Erste 

Corporate Banking strategickým záměrem. Pod-

nikatelé a také malé a střední podniky do banky 

pravidelně chodí se svými nápady či inovacemi 

a získávají podporu na jejich realizaci jak ve for-

mě úvěrování, tak i poradenství či zprostředko-

vání dotací. Začínající inovativní podnikatele 

podporuje Česká spořitelna i prostřednictvím 

fi nancování z programu INOSTART, na kterém 

spolupracujeme s Ministerstvem průmyslu 

a obchodu a s Českomoravskou záruční a rozvo-

jovou bankou (ČMZRB). Umožňuje start-upům 

investovat až 15 milionů korun.

Usnadnit podnikatelské začátky živnostníkům 

pomáhají také nové úvěry domácím start-

-upům. V kampani „Hledá se Nová krev pro 

české podnikání“ nabízí banka začínajícím 

podnikatelům nový nezajištěný Firemní úvěr 

Start-Up České spořitelny. Na rozjezd podniká-

ní nabízí úvěr až 650 tisíc korun a nepožaduje 

doložení podnikatelského plánu. Úvěr je bez 

poplatku za zřízení, vedení i předčasné splacení 

a je dostupný pro podnikatele od okamžiku 

založení živnosti až do tří let provozování fi rmy. 

Peníze nabízí Česká spořitelna díky smlouvě 

s Evropským investičním fondem (EIF). Celkem 

eská spo itelna podporuje
za ínající podnikatele
Erste Corporate Banking zaštítil Týden podnikání v esku

Máte zajímavý inova ní projekt i podnikatelský nápad. K rozjezdu vám ale chybí � nance nebo poradenství, 
jak nejlépe nápad realizovat. Užite né rady a tipy, jak na to, získali zástupci malých a st edních � rem 
i podnikatelé b hem 4. ro níku Týdne podnikání (14.–20. listopadu 2016), jehož hlavní akcí se stal Summit 

Týdne podnikání 15. listopadu 2016 ve Slovanském dom  v Praze. Exkluzivním � nan ním partnerem 
(Gold Partner) akce byla Erste Corporate Banking, korporátní banka eské spo itelny.

advertorial
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podnikání eský export

Roztá íme kola
 eského exportu

ZA JEDEN ROK SE HOSPODÁ SKÉ KOMO E R PODA ILO VYPRAVIT 
DVACÍTKU PODNIKATELSKÝCH DELEGACÍ DO VÍCE 

NEŽ DVACETI ZEMÍ SV TA. 

Hospodá ská komora eské republiky je bezesporu lídrem ekonomické diplomacie. 
Za jeden rok se jí totiž poda ilo vypravit dvacítku podnikatelských delegací do více než dvaceti 

zemí sv ta. B hem podnikatelských misí � rmy podepsaly nové kontrakty za stovky milion  korun,
a to i v mén  tradi ních zemích, jako je nap íklad Írán nebo Nigérie.
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podnikání eský export

Prezident Hospodářské komory ČR Vladimír 

Dlouhý proto udělil ocenění – Merkuro-

vy medaile – těm, kteří se velkou měrou 

zasloužili o rozvoj zahraničně-obchodní spoluprá-

ce, a tedy i významně přispěli k úspěšné realizaci 

podnikatelských misí. 

Během galavečera s podtitulem Roztáčíme kola 

českého exportu, který se tentokrát uskutečnil 

v prostorách Velké jídelny na Ministerstvu zahra-

ničních věcí ČR, Hospodářská komora poděkovala 

nejvýznamnějším českým exportérům za jejich 

ochotu objevovat a otevírat nová zahraniční teri-

toria. „Náš velký dík chceme touto cestou stejně tak 

vyjádřit i ústavním činitelům a dalším vrcholným 

představitelům státní správy za to, že naše mise 

pravidelně a velmi úspěšně vedou, ale i jednotlivým 

zaměstnancům úřadů, bez kterých bychom naše 

cesty mnohdy realizovali jen velmi obtížně,“ uvedl 

Vladimír Dlouhý.

Merkurovu medaili Hospodářské komory ČR 

obdrželi z rukou prezidenta Hospodářské komory 

Vladimíra Dlouhého a předsedy Senátu Parlamen-

tu České republiky Milana Štěcha nejvstřícnější 

úředník státní správy za dlouhodobou podporu 

a spolupráci při organizaci podnikatelských misí, 

dále také nejvěrnější účastník podnikatelských 

misí s největším počtem účastí a ve spolupráci 

s Exportní garanční a pojišťovací společností 

(EGAP) obdržela ocenění také společnost s nejpří-

nosnějším exportním příběhem.

Akce se konala s podporou Ministerstva zahranič-

ních věcí ČR i za účasti náměstka pro řízení sekce 

mimoevropských zemí, ekonomické a rozvojové 

spolupráce Ministerstva zahraničních věcí ČR 

Martina Tlapy a náměstka pro řízení sekce provoz-

ně-ekonomické Ministerstva zahraničních věcí ČR 

Miloslava Staška.  

MIROSLAV DIRO

1 –  Galave er Roztá íme kola eského exportu se uskute nil v prostorách Velké jídelny na Ministerstvu 
zahrani ních v cí R.

2 – Stejn  jako p ed rokem i letos nechyb la folklorní hudba i tanec.

3 –   Merkurovy medaile nesou jméno ímského boha obchodu Merkura, který se stal symbolem pro 
komorové hnutí a v tšina komor na sv t  v etn  Hospodá ské komory R jej používá ve svém 
znaku jeho symboliku. Medaile byly poprvé ud leny u p íležitosti 20. výro í založení Hospodá ské 
komory R.

4–6 –   Merkurovy medaile p edal prezident Hospodá ské komory Vladimír Dlouhý, p edseda Senátu Milan 
Št ch i nám stek generálního editele EGAP David Havlí ek.

1

2 3

4

5

6

 Merkurovu medaili pro nejv rn jšího 
ú astníka podnikatelských misí 
Hospodá ské komory R získala 
jednatelka � rmy Dr. Müller Pharma, s. r. o., 
Markéta Dittrichová.

 Merkurovu medaili za aktivní spolupráci 
a podporu p i p íprav  podnikatelských 
misí obdržel nejvst ícn jší ú edník 
Marek Svoboda, editel OED, MZV R.

 Ocen ní za nejp ínosn jší exportní p íb h, 
které ud luje Hospodá ská komora R 
ve spolupráci s EGAP, získala spole nost 
WALMARK, a. s., cenu p evzal z rukou 
nám stka generálního editele EGAP 
Davida Havlí ka editel exportu spole nosti 
Daniel Dany .
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podnikání mise HK R

P EHLED PODNIKATELSKÝCH MISÍ V ROCE 2016

ÚNOR:   1  Arménie, 2  Gruzie – Doprovodná podnikatelská mise ministra pr myslu a obchodu R Jana Mládka

   3   Makedonie, 4  Turecko, 5  ecko – Doprovodná podnikatelská mise ministra zahrani ních v cí 
Lubomíra Zaorálka

ÚNOR/B EZEN:  6   Indonésie, 7  Barma – Doprovodná podnikatelská mise ministra zahrani ních v cí Lubomíra Zaorálka

DUBEN:  8  Írán – Podnikatelská mise HK R nám stka ministra zahrani ních v cí Martina Tlapy

   9  Egypt, 10  Jordánsko – Doprovodná podnikatelská mise ministra pr myslu a obchodu Jana Mládka

KV TEN:   11   Senegal, 12  Nigérie – Doprovodná podnikatelská mise ministra zahrani ních v cí Lubomíra Zaorálka
a ministra zem d lství Mariana Jure ky

   13  USA – Doprovodná podnikatelská mise p edsedy Poslanecké sn movny Parlamentu R Jana Hamá ka

  14  B lorusko – Doprovodná podnikatelská mise ministra pr myslu a obchodu Jana Mládka

KV TEN/ ERVEN: 15  Kanada – Doprovodná podnikatelská mise p edsedy Senátu Parlamentu R Milana Št cha

ERVEN:  16  Arménie, 17  Makedonie – Doprovodná podnikatelská mise prezidenta R Miloše Zemana

ERVENEC: 18  Mongolsko – Podnikatelská mise nám stka ministra zahrani ních v cí Miloslava Staška

ÍJEN:  19  Írán – Podnikatelská mise do Íránu doprovázející nám stka MPO Eduarda Mu ického

   20  Kanada – Doprovodná podnikatelská mise nám stka ministra zahrani ních v cí Miloslava Staška

  21  Belgie – Podnikatelská mise organizovaná CEBRE ve spolupráci s HK R

  22  Etiopie – Podnikatelská mise Hospodá ské komory R v rámci programu Aid for Trade

LISTOPAD:  23  Lotyšsko – Doprovodná podnikatelská mise p edsedy vlády R Bohuslava Sobotky – summit 16 + 1

  24  Jižní Korea – Doprovodná podnikatelská mise ministra zahrani ních v cí Lubomíra Zaorálka

  25  Kazachstán – Doprovodná podnikatelská mise ministra zahrani ních v cí Lubomíra Zaorálka

20
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15

Podnikatelské mise Hospodá ské

2

18 21 22

8 9
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podnikání mise HK R
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podnikání mise HK R

ÚNOR 3. 2. Ministerstvo zahrani ních v cí

Obchod s Íránem po uvoln ní sankcí

DUBEN 26. 4. Ministerstvo zahrani ních v cí

Seminá  na téma: P íprava prezentací pro zahrani ní partnery, 
vedení obchodního jednání s ohledem na kulturní odlišnosti

 27. 4. HK R, Florentinum

Seminá  na téma vízové problematiky

ERVEN 24. 6. HK R, Florentinum

Prezentace Mezinárodního ínského veletrhu 
CANTON FAIR 

 29. 6. Senát Parlamentu R

Seminá  na téma: Canada/Czech Republic – New Business 
Opportunities

SRPEN 1. 8. HK R Florentinum

Prezentace vietnamské provincie VINH PHÚC

ZÁ Í 6. 9. HK R Florentinum

Kulatý st l: Podnikatelské p íležitosti v Etiopii

ÍJEN 5. 10. Brno – v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu

Konference o Íránu

PROSINEC 13. 12. HK R, Florentinum

Interkulturní odlišnosti a aspekty v Íránu

B EZEN 17. 3. Praha, Žofín

Italsko- eské podnikatelské fórum  

 29. 3. Praha, Florentinum 
esko-vietnamské podnikatelské setkání

 29. 3. Praha, Hilton Old Town

ínské investi ní fórum

DUBEN 12. 4. Praha, Hilton

esko-rakouské podnikatelské fórum

ERVENEC 12. 7. Ministerstvo pr myslu a obchodu, 

Praha, Politických v z

esko-vietnamské podnikatelské fórum

ZÁ Í 19. 9. Ministerstvo pr myslu a obchodu, 

Praha, Politických v z

esko-indonéské podnikatelské fórum

ÍJEN 12. 10. Ministerstvo zem d lství, Praha, T šnov

esko-americké zem d lské podnikatelské fórum

LISTOPAD 11. 11. Ministerstvo zem d lství, Praha

esko-íránské podnikatelské fórum

Seminá e, kulaté stoly, incomingové mise
INCOMINGOVÉ MISE – PODNIKATELSKÁ FÓRA

SEMINÁ E, KULATÉ STOLY
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podnikání zam stnávání cizinc

Nemáme lidi, musíme odmítat zakázky, hlásí 

tuzemské fi rmy. Řešit akutní nedostatek 

pracovních sil na trhu práce proto pomáhá 

od srpna také vládní program Režim Ukraji-

na. Firmám umožňuje ušetřit čas při přijímání 

a vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty pro 

ukrajinské občany. 

„Uchazeči se totiž nemusí registrovat přes inter-

netový systém ministerstva zahraničních věcí 

VISAPOINT. Naopak jsou sami aktivně osloveni 

přímo Generálním konzulátem ČR ve Lvově,“ 

vysvětluje viceprezidentka HK ČR Irena Bar-

toňová Pálková s tím, že do projektu se mohou 

tuzemské fi rmy prostřednictvím HK ČR zapojit, 

pokud podnikají minimálně dva roky a jsou da-

ňovými rezidenty v ČR podle zákona č. 586/1992 

Sb., o daních z příjmů. Zároveň ale musí být 

registrované jako plátci zdravotního a sociálního 

pojištění a mít samozřejmě vůči státu vyrovnané 

všechny závazky.

„Nejsou lidi.“ Je to jako kletba, která dopadla 

na jinak poměrně vzkvétající současnou 

ekonomiku. Snažíme se pomocí aktivit Hospo-

dářské komory ČR přesvědčovat mladé, aby dali 

šanci technickým oborům, ať už v studiu, nebo 

v řemesle. To je ale běh na dlouhou trať. Investice 

do budoucnosti je krok správným směrem, české 

fi rmy však také potřebují pomoc okamžitě.

Obrátit se se na úřady práce je však marná snaha. 

Nezaměstnanost klesla na pět procent, což dělá 

366 tisíc lidí bez práce. V EU patříme k zemím 

s nejnižší mírou nezaměstnanosti. Po kvalitních 

Nejv tší zájem je o montážní d lníky 
a skladníky
Od spuštění programu vyřídila Hospodářská 

 komora ČR už více než 150 žádostí o téměř 

1 000 pracovních míst podaných 120 fi rmami. 

 Největší zájem je přitom o montážní dělníky, sklad-

níky, obráběče a strojírenské kovodělníky, fi rmy po-

ptávají ale také třeba švadleny, opraváře praček nebo 

kuchaře. Výhodou projektu je, že zaměstnavatelé 

jsou do projektu zařazeni po dobu jednoho roku. 

„V případě, že během této lhůty bude potřeba zaměst-

nat další uchazeče z Ukrajiny, zašlou pouze formulář 

Nahlášení dalšího uchazeče a další přílohy už nemusí 

dokládat znovu,“ dodává Bartoňová Pálková. 

Zařazování žádostí zaměstnavatelů do projektu 

Režim Ukrajina je v kompetenci Odboru usnadňo-

vání obchodu a služeb Hospodářské komory ČR. 

Neváhejte se proto obrátit na Tomáše Zelené-

ho, telefon: 266 721 485 či e-mailová adresa: 

 rezimukrajina@komora.cz.   

technicky orientovaných pracovnících se doslova 

jen zapráší. Statistiky ukazují, že ani čerství 

absolventi v technicky zaměřených oborech se 

na úřadech práce dlouho neohřejí. Jakkoli by fi rmy 

chtěly zaměstnávat, není z čeho brát. 

Pomoci řešit tuto prekérní situaci má projekt 

zaměstnávání nízko a středně kvalifi kovaných Ukra-

jinců. Do výrobních hal se sice už první Ukrajinci 

dostali, nicméně narážíme na propustnost systému 

i na kvótu 5 000 lidí ročně. Není orientace jenom 

na Ukrajinu při řešení tohoto palčivého problému 

málo? Měli bychom se poohlédnout také po zaměst-

nancích z Vietnamu, Běloruska či Ruska. Na jaké-

koli další váhání už není prostor. České podnikání 

potřebuje rychlou zahraniční infúzi.   

Pot ebujete zam stnance do výroby? 
Hospodá ská komora pomáhá firmám 
rekrutovat pracovní síly z Ukrajiny
Hospodá ská komora za první ty i m síce od spušt ní vládního programu pro zam stnávání st edn  
a nízkokvali� kované zam stnance vy ídila na 150 žádostí � rem o 1 000 zam stnanc  z Ukrajiny.

P I ZAHRANI NÍ SEKCI HK R NOV  
P SOBÍ UKRAJINSKÝ VÝBOR

Nov  z ízený Ukrajinský výbor už 
spolupracuje na Ukrajin  s u ovskými 
školami a univerzitami s eventuálním 
zam ením na budoucí pot eby eského 
pr myslu. V Brn  p ipravil rekvali� ka ní 
institut pro technické obory, ale i pro léka e 
a zdravotní sestry, kde se mohou zájemci 
v pr b hu jednoho až dvou m síc  nau it 
eštinu a pravidla sociálního života v R. 

V neposlední ad  zahájil spolupráci 
s regionálními ukrajinskými hospodá skými 
komorami. Díky tomu se pom že eským 
� rmám, které chystají rozší it svoji výrobu 
na Ukrajin . Kontakt: auhnak@tiscali.cz.

eské podnikání pot ebuje rychlou zahrani ní infúzi
eským podnik m chybí tém  140 tisíc nástrojá , obráb , svá e , technik , mechanik  a dalších zam stnanc . 

Situace, která už delší dobu sužuje � rmy hlavn  v technických oborech, za íná doléhat na celou eskou ekonomiku. 
Firmy mají problém s dodávkami, nemohou rozši ovat výrobu. 

IRENA BARTO OVÁ 
PÁLKOVÁ
Viceprezidentka 
Hospodá ské komory R
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Nov  zvolený prezident Spojených 
stát  Donald Trump se ujme ú adu 
20. ledna. Zm ní se vztahy USA s eskou 

republikou?
Donald Trump byl regulérně zvolen prezidentem. 

V Česku byla navozena nálada, že Hillary Clinto-

nová je správnou volbou. Při mých rozhovorech 

s mnoha Američany však taková náklonnost k této 

kandidátce nebyla. Jakkoliv byla předvolební kam-

paň tvrdá, neočekávám žádné drastické změny. 

Trump je důrazný a dynamický, a proto předpo-

kládám, že pokud někde Amerika platí zbytečně 

nebo více než by měla (NATO), bude jeho snahou 

věci narovnat. Česká republika ale nemá důvod se 

jakkoliv odvracet od USA. A myslím, že to platí 

i naopak.

 

Trump už avizoval, že první den ve funkci 
oznámí, že USA odstupují od transpaci� cké 
obchodní dohody TPP. Na stole je i smlouva 
o volném obchodu mezi EU a USA ozna ovaná 
jako TTIP. Je tato dohoda také ohrožena?
Osobně si myslím, že dohoda TTIP mezi EU 

a USA ohrožena je. Nikoliv však jen kvůli nástupu 

Donalda Trumpa. Obávám se, že nesourodá EU je 

v tomto případě větším ohrožením sama o sobě. 

Prozatím není ještě jistá ani dohoda mezi EU 

a Kanadou zvaná CETA. I zde mohl celý proces 

zastavit odpor či nesouhlas malé skupiny z Belgie. 

EU je nejsilnější ekonomické uskupení, avšak 

i zde platí, že v jednotě je síla. Nalézt jednotu mezi 

tolika různě silnými ekonomikami uvnitř EU je 

velmi svízelné. Nástup Donalda Trumpa pak může 

být dobrou výmluvou, proč se TPP nepodařilo 

dojednat.

 

Rok 2016 nebyl jen ve znamení amerických 
voleb. Zmi me protiruské sankce, ínské 
nákupy nebo hlasování Brit  o vystoupení z EU. 
Jak se tyto události projeví v obchodu eských 
podnikatel ?
Protiruské sankce mají a budou mít dlouhodobý, 

ne-li fatální dopad do českého exportu. Je zde 

nebezpečí, že během sankcí si v Rusku založí 

Diverzi� kace exportu probíhá jen na papí e

Bo ivoj Miná :

Tuzemské � rmy eká v roce 2017 ada výzev. Na jedné stran  je mohou ovlivnit kroky nov  zvoleného prezidenta 
Spojených stát  Donalda Trumpa, na stran  druhé ukon ení oslabování koruny. eši také stále více vyvážejí 
zboží do zemí EU. Viceprezident Hospodá ské komory Bo ivoj Miná , který organizuje v tšinu podnikatelských 
misí ústavních initel , závislost eského exportu na EU považuje za velkou hrozbu pro domácí hospodá ství. 
Diverzi� kace exportu se podle n j neobejde bez t sné spolupráce Hospodá ské komory a státní správy. 
Kroky státní agentury na podporu exportu CzechTrade ale nasv d ují, že proklamovaná diverzi� kace exportu 
probíhá jen na papí e. 
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podnikání bilance exportu

materiálech pro exportéry, jako třeba Mapa oborových 

příležitostí, Krajské exportní konference, pozitivní 

a jednotná prezentace ČR obsažená v novém spotu, 

který bude v nejbližších dnech zdarma nabízen 

podnikatelům. Diverzifi kace exportu je zásadní úkol 

pro ústavní činitele a neobejde se bez těsné spolupráce 

Hospodářské komory a státní správy.

eské � rmy trápí nedostatek zam stnanc . Stejný 
problém mají rostoucí ekonomiky zemí bývalého 
sov tského bloku. I je pohání automobilový 
pr mysl, zmi me Slovensko nebo Ma arsko. Rok 
2017 tak m že být kv li tomu náro ný. Souhlasíte?
Automotive táhne ekonomiky mnoha sousedních 

zemí a nedostatek pracovníků je zásadní brzdou. 

V návaznosti na ekonomické cykly je zřejmé, že přijde 

ochlazení i v tomto oboru. Nedostatek lidí je hrozbou, 

velká závislost národní ekonomiky na jednom typu 

produkce je také hrozbou. Je na diskuzi, která z těchto 

dvou hrozeb je větší. Podnikatelé nechtějí dále trpět 

investiční pobídky pro obyčejné montovny. Investiční-

mi pobídkami podpořené montovny nám navíc mohou 

personálně vykrást naše stávající podniky. A také ne-

dostatek znalostní ekonomiky pak vede i k nedostatku 

lidí potřebných do fi rem.

Nazna il jste, že eští exporté i v sou asnosti t ží 
ze slabé koruny. Guvernér eské národní banky Ji í 
Rusnok hodlá v roce 2017 intervence ukon it. Jsou 
na to exporté i p ipraveni? Vidíte n jaká rizika?
Ukončení umělého oslabení koruny bylo jedním 

z témat Krajských exportních konferencí, které Hos-

podářská komora společně s Ministerstvem zahraničí 

uspořádala v roce 2016 ve všech krajích. Zkušení 

a poučení exportéři po ukončení intervencí na kurzu 

neprodělají, neb si své kurzy na existující a nejbližší 

dodávky zajistili v bankách. Narovnání kurzu však 

logicky znamená i zdražení pro zahraniční odběratele. 

Udržení stávající míry zisku bude proto znamenat opět 

tlak na úsporu nákladů v podnicích, ať již v oblasti 

lepší organizace výroby, či inovací. Kurzové riziko však 

není jediné, které nás potenciálně v roce 2017 čeká.

 

S ím tedy máme po ítat?
Vedle již zmíněného automotive, rostoucího dras-

tickým tempem, můžu jmenovat ceny ropy, velkou 

závislost na EU resp. Německu, potenciální problémy 

v Deutsche Bank, malý podíl malých a středních 

podniků na exportu nebo nedostatečná zkušenost 

a schopnost malých a středních fi rem exportovat do cí-

lových destinací.

Kterým sm rem tedy budete orientovat 
podnikatelské mise v roce 2017?
Už z důvodů, které jsem zmínil, máme v hledáčku 

Latinskou Ameriku, Turecko, Omán, Koreu, Vietnam, 

Bolívii, Kazachstán, USA, Čínu, Arménii, Ázerbájdžán, 

Uzbekistán, Irán, Kanadu, ale i Balkán.  

MIROSLAV DIRO 

společné podniky silné skupiny z jiných zemí EU nebo 

USA a čeští podnikatelé se nebudou mít kam vrátit. 

Čínské nákupy jsou jistě výhodné pro prodávající, 

nicméně s obavami sleduji velkou aktivitu čínských 

investorů ovládnout významné odvětví železnič-

ních dodávek, zmíním výrobu lokomotiv a tramvají. 

V důsledku toho budou do ČR i Evropy více dodávány 

lokomotivy i tramvaje z Číny. V otázce vystoupení 

Britů jsem klidný. EU i Británie jsou si vědomy výhod 

volného obchodu, proto učiní maximum, aby nedošlo 

k fatálním změnám.

eský vývoz v roce 2016 mí í k novému rekordu. 
Roste ale i závislost eské ekonomiky na export 
do samotné EU…
Rostoucí závislost na EU je alarmující. Je pravda, 

že čeští dodavatelé jsou stále úspěšnější v EU i díky 

kvalitě a ceně. Uvidíme, jaký vliv bude mít v budoucnu 

narovnání kurzu eura. Export totiž může ztratit nejen 

na kurzovém rozdílu, ale i na objemu v jednotkách, 

protože s narovnáním kurzu se české výrobky pro 

zahraniční odběratele zdraží. 

Nicméně snahou státu je nacházet pro exportéry nové 

trhy a diverzifi kovat tak tuzemský vývoz. 

Pro  se to neda í?
Hospodářská komora v letošním roce uspořádala 

rekordní počet podnikatelských misí a jiných proex-

portních akcí v ČR. Drtivá většina těchto aktivit byla 

zaměřena právě na země mimo EU. Oproti tomu státní 

agentura CzechTrade, patřící garantu Exportní strate-

gie – Ministerstvu průmyslu a obchodu, zakládá nové 

kanceláře CzechTrade v EU na straně jedné a zavírá 

jiné, umístěné mimo EU. Kancelář v Argentině byla 

jedním z příkladů, kdy nekompetentní úředník, bez 

ohledu na zásadní odpor exportérů, uzavření prosadil. 

Podpora ekonomické diplomacie je nezbytná a měla 

by cílit právě mimo EU. Ekonomická diplomacie je 

především o informacích, odstraňování překážek či 

lobování za různé rezorty či asociace. Toto je například 

obsaženo v projektech podpory ekonomické diploma-

cie PROPED, organizovaných ambasádami v různých 

destinacích. Obchodování na nejbližších teritoriích, 

a zejména v EU, podnikatelé zvládají velmi dobře. Také 

čísla hovoří jasně. Činnost CzechTrade stojí ročně cca 

440 milionů korun. CzechTrade za rok 2015 přispěl 

k dosažení obratu 1,38 miliardy korun (0,035 %!!). 

Většina takto „podpořeného obratu“ navíc pochází 

ze zemí EU. Evidentně se jedná o diverzifi kaci exportu 

jen na papíře. 

Jak to tedy zm nit? 
Zásadní pokyn musí vydat Ministerstvo průmyslu 

a obchodu, které je zodpovědné za exportní strate-

gii a pod které spadá i CzechTrade. Jsem si jist, že 

Hospodářská komora ČR jako největší podnikatelská 

samospráva s největší koncentrací exportérů si ve sna-

ze o diverzifi kaci exportu počíná více než příkladně. 

Komora se v nedávné minulosti podílela na zásadních 

Ing. BO IVOJ MINÁ

len p edstavenstva HK R, 
od kv tna 2014 zastává funkci 
viceprezidenta HK R. Dále 
je dlouholetým p edsedou 
p edstavenstva OHK Jeseník 
a p edsedou KHK Olomouckého 
kraje. K dalším ve ejným aktivitám 
pat í lenství ve Správní rad  
Univerzity Palackého v Olomouci 
a spolupráce s Technologickou 
agenturou R na pozici 
zpravodaje.

Profesní aktivity zahájil v roce 1982 
nástupem do TERAMO Vápenná. 
V roce 1993 založil s dalšími 
ty mi spole níky STOMIX, s. r. o., 

mezinárodní spole nost na výrobu 
materiál  pro zateplování budov, 
ve které p sobil jako generální 
editel. V roce 2011 spole níci 

STOMIXu prodali 100 % podíl  
strategickému partnerovi. V roce 
2012 založil výrobní, exportní 
a inženýringovou spole nost 
CONTECHIN, s. r. o.
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Zvyšování energetické efektivity

je nejv tší brzda našeho byznysu

podnikání rozhovor
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Letos v dubnu jste informovali 
o nadstandardních výsledcích za rok 
2015. Dokážete dnes odhadnout, s jakým 

výsledkem uzav ete letošní rok?
Letošní rok nebude určitě nadstandardní a zcela 

jistě se nebudou opakovat rekordní loňské výsled-

ky, ale budeme vysoko nad plánem. Zatím máme 

uzavřený jen říjen, ale troufnu si říct, že jsme 

na tom o třicet procent lépe oproti plánu. To zna-

mená, že skončíme někde mezi třetím a druhým 

nejlepším hospodářským výsledkem. Na to, jak 

to byl komplikovaný rok, plný odstávek a nestan-

dardností, dopadnou výsledky dobře.

V em byl letošní rok tak komplikovaný?
Bohužel nám stály obě rafi nerie, takže jsme se 

primárně věnovali závozům a dozásobování 

republiky pomocí železniční dopravy, což není 

právě obvyklé.

 

Jak dlouho to trvalo?
Dlouho. Jedna z rafi nérií plnohodnotně nepro-

dukovala déle než rok a ta druhá se k tomu pak 

přidala. V podstatě lze říct, že pět měsíců se přes 

systém Čepra zásobovala podstatná část trhu. Když 

vezmu v úvahu, že jsme nepřijali ani jednoho za-

městnance navíc, tak všechna čest zaměstnancům 

na skladu a všem, kteří se o to zasloužili. Navíc 

zákazníci to nepoznali ani na cenách ani na tom, 

že by někde chyběly pohonné hmoty. 

Když už jste zmínil ceny, dokážete odhadnout, 
jak se budou ceny paliv vyvíjet p íští rok?
Omlouvám se, ale vůbec nechci spekulovat. Geo-

politický vliv na ropu je dnes daleko větší než jaký-

koliv ekonomický fundament a já bohužel nemám 

křišťálovou kouli. Jeden moudrý člověk kdysi řekl, 

že když se zeptáte, kolik bude stát ropa za dvacet 

let, tak vám to řekne úplně přesně, ale kolik bude 

stát zítra, tak to neví.

  

V listopadu by se m la podepsat dohoda stát  
ropného kartelu OPEC o snížení t žby ropy. 
V íte, že k tomu dojde a že ji budou všichni 
lenové dodržovat? 

Osobně tomu úplně moc nevěřím, ale možné je 

všechno. Čistě můj osobní názor je ten, že taková 

dohoda se hledá hrozně obtížně. Když k tomu 

připočtete nástup alternativních zdrojů, nová 

naleziště břidlicových olejů a plynů, elektromo-

bilitu – to všechno na trhu ropy vytvořilo celou 

řadu alternativ, které dohromady ovlivňují celou 

strategii. Takže já osobně moc nevěřím zásadnímu 

růstu cen ropy. 

Jak se dívá epro na palivo CNG? Mohl by to 
být pro vás v budoucnu byznys? 
Zajímá nás každá alternace. Zpětně mohu říct, 

že naše společnost správně vyhodnotila potenciál 

P estože spot eba pohonných hmot v eské republice 
dlouhodob  klesá, spole nost epro uzav e letošní rok s více 
než uspokojivým výsledkem. V em vidí její šéf nejv tší brzdu 
petrochemického byznysu, jak se dívá na alternativní paliva 
a co je projekt epro 2020, nejen o tom jsme mluvili s p edsedou 
p edstavenstva Janem Dusp vou.

Foto: Petr Machota
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Zmínil jste úsporu emisí, co si myslíte o chys-
taném antifosilním zákonu? Pot ebujeme ho 
v bec v kontextu p ijaté Pa ížské dohody? 
Můj názor je takový, že legislativní kroky, a teď ne-

myslím jenom České republiky, ale obecně Evrop-

ské unie, nejsou všude centralizované a důsledkem 

toho je celá řada restrikcí z různých zákonů. Já 

bych naopak uvítal, kdybychom se mohli komplex-

ně podívat na naše cíle v rámci emisí a energetické 

efektivity a pokusili se je sjednotit tak, abychom 

mohli dlouhodobě plánovat.

 

Co bude pro epro p íští rok hlavním tématem?
Velkým tématem je pro nás už n jakou dobu 
vnitropodniková optimalizace. 
Práv  dokon ujeme druhou etapu projektu 

epro 2020, což je taková naše vize, kterou 
už dva roky uvádíme v realitu. 
V em spo ívá?
Začali jsme zjednodušovat struktury řízení, kdy 

jsme úplně vynechali jeden řídicí stupeň na Čepru 

a dnes centrála provozního úseku řídí přímo sklady. 

Už rok pracujeme na analýze ještě větší optimalizace 

skladů a po dokončení této etapy by měla vzniknout 

nová struktura na všech jednotlivých skladech. Kro-

mě toho zavádíme multifunkčnost, což znamená, že 

naši jednotliví pracovníci budou zvládat více pozic. 

S tím je spojena i zásadní změna ve struktuře od-

měňování. Tohle všechno bude dokončením jedné 

důležité vnitropodnikové etapy Čepra, která by se 

měla fi nalizovat příští rok, a od prvního ledna 2018 

by měly být všechny sklady na nových strukturách. 

Důležitou součástí tohoto projektu je i řekněme 

návrat ke kořenům, v rámci kterého připravujeme 

pětiletou strategii požární bezpečnosti. V příštím 

roce bychom tedy měli mít dokončenou reorgani-

v biopalivech a dnes analyzujeme úplně všechny 

druhy paliv, takže počínaje biopalivy první, druhé 

a dalších generací přes plyn, ať už tedy CNG, 

případně bioCNG a nevyhýbáme se ani nějaké 

podpoře e-mobility. Tlačí nás k tomu legislativa 

a také moderní trendy. Myslím, že pokud chceme 

být obchodně úspěšní, nesmíme si nechat ujet vlak 

s těmi moderními alternativami.

 

Máte u CNG už n jaký konkrétn jší plán? 
Dnes máme uzavřené smlouvy s většinou hráčů 

na českém trhu v oblasti CNG, kterým prona-

jímáme místa na našich veřejných čerpacích 

stanicích. Jinak konkrétní plán zatím nemáme, 

spíš analyzujeme varianty možností skladování 

a manipulace s plynem i na našich skladech. 

Co se týče bioCNG, tam jsme úplně na začátku 

analýzy možností a kooperace v oblasti bioply-

nových stanic. Hlavní výhoda bioCNG spočívá 

v tom, že představuje větší úsporu emisních 

plynů, což v konečném důsledku znamená větší 

udržitelnost než běžné CNG.

Dokážete odhadnout, jaký podíl z vašeho 
byznysu bude tvo it CNG za dva roky?
Ne, to neumím. Rozvoj CNG hodně závisí na eko-

nomice a je postaveno na ceně fosilních paliv. Ur-

čitě jinak se situace bude vyvíjet v okamžiku, kdy 

naft a bude stát 30 korun a jinak při ceně 15 korun. 

Obecně vzato za tu dobu, co se CNG snaží rozšířit 

na českém trhu, jsme svědky spíš optimistického 

výhledu a potom relativně pozvolnějšího nárůstu. 

S ohledem na stáří vozového parku v České repub-

lice se spíš přikláním k tomu, že ten nárůst bude 

opravdu pozvolný. V tomto směru nejsem moc 

velký optimista.

CERTIFIKOVANÝ 
VELKOOBCHOD EPRO

Certi� kovaný velkoobchod epro je první 
program na trhu v esku, který monitoruje 
kvalitu a množství pohonných hmot v celém 
distribu ním et zci paliv – od jejich 
p íjmu a výdeje na terminálu epra p es 
p epravu autocisternami až po jejich prodej 
na erpací stanici. Kvalitu pohonných 
hmot v celém et zci kontroluje a garantuje 
nezávislá mezinárodní certi� ka ní 
spole nost SGS. Sledování kvality paliv 
b hem p epravy nezávislou laborato í je 
na trhu absolutní novinkou a doposud tuto 
garanci žádný distributor pohonný hmot 
neposkytoval. K nej ast jším pochybením 
v kvalit  benzinu a nafty p itom dochází 
práv  p i smísení t chto paliv – a  už 
v domém, nebo nev domém – b hem 
p epravy automobilovými cisternami.

Pro provozovatele erpacích stanic zapojení 
do programu znamená dodávky kvalitních 
paliv s prokázaným p vodem, za což epro 
ru í. V okamžiku, kdy by se taková erpací 
stanice dostala do ízení kontrolních 
orgán  ve vztahu k jakosti paliva, epro je 
p ipraveno p evzít d kazní a argumenta ní 
roli v etn  p ípadných d sledk . Pro 
motoristy p ináší nový program v tší jistotu 
tankování kvalitních paliv. Pro erpací 
stanice zapojené do programu znamená 
právo používat certi� kovanou známku 
Pe e  kvality, kterou v sou asnosti využívá 
zhruba 1 020 benzinových stanic a ud luje 
ji spole nost SGS, a také logo Certi� kovaný 
velkoobchod epro.

C

WWW.CERTIFIKOVANYVELKOOBCHOD.CZ

Foto: archiv EPRO
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my budeme připraveni vstoupit do tohoto byznysu. 

K LNG máme spočítané nějaké studie, ale samo 

o sobě je to dost specifi cká oblast. Vozový park 

na LNG představují dnes převážně obslužná vozi-

dla nebo městská hromadná doprava. V okamžiku 

relativně malého rozšíření LNG si myslím, že 

tenhle byznys je teprve před námi. Takže mo-

mentálně analyzujeme, počítáme, nabízíme naše 

obchodní místa a nabízíme také prostor v našich 

skladech. V některých z nich máme k dispozici 

vyústění vysokotlakých plynových přípojek, takže 

tam jednáme s potenciálními zájemci na možnost 

výstavby jednotky na LNG.

Zmínil jste kvalitu pohonných hmot 
v souvislosti s konkuren ním bojem, jaká 
je v sou asné dob  kvalita PHM v eské 
republice? 
Myslím si, že dlouhodobě kvalita pohonných hmot 

v České republice je velmi dobrá a že český systém 

kontroly kvality je propracovaný. Česká obchodní 

inspekce skutečně dělá svoji práci dobře a efek-

tivně, takže kvalita se dlouhodobě zlepšuje. To, že 

někdy dojde k nějakým excesům nebo k hava-

rijním záležitostem, kdy se objeví větší procento 

neshod, to se týká většinou nějakého sezonního 

aspektu. Opravdu výjimečně se v Čechách potkáte 

s něčím, co by zásadním způsobem mohlo ohrozit 

motoristu nebo poškodit jeho vozidlo. 

Čepro má svůj systém kvality násobně složitější. 

Mimo pečeť kvality od společnosti SGS na našich 

čerpacích stanicích máme systém monitoringu 

terminálů, takže všechny naše sklady jsou kontro-

lovány nezávisle na SGS. Během roku odebíráme 

přibližně jeden tisíc vzorků, a to z jakéhokoliv 

technologického celku na skladě – v nádržích, 

v produktovodech nebo kdekoliv jinde. Máme tam 

vysoké procento úspěšnosti, které musí splňovat 

náš systém k tomu, abychom ten certifi kát udrželi. 

Nyní jsme systém doplnili certifi kací dopravy prá-

vě pro projekt Certifi kovaný velkoobchod Čepro. 

A dnes máme svůj vlastní systém sledování kvality, 

máme komerčně nezávislý systém SGS a jsem rád, 

že postupně zvyšujeme stupeň úspěšnosti a počet 

reklamací na Čepru stále klesá.

Takhle to vypadá, že jste spokojená � rma.
V podstatě ano. Teď už jen aby byla větší tržba, aby 

se víc jezdilo a používala se rychlejší auta s větší 

spotřebou (smích). 

Co je nejv tší brzdou vašeho byznysu?
Určitě zvyšování energetické efektivity dopravy. 

Enormní tlak na snižování emisí a spotřeby, to je 

pro nás největší brzda. Například spotřeba benzinu 

v České republice za čtyři roky spadla o dvacet 

procent.  

DAGMAR KLIMOVI OVÁ 

zaci jádra společnosti jako takové, a to je pro nás 

určitě největší výzva.

 

A z obchodního hlediska p ijde p íští rok n co 
nového?
V obchodu je pro nás důležité pokračovat v po-

zitivních trendech, které máme. V maloobchodě 

dokončujeme projekt oživení, kde jistým evolučním 

způsobem obměňujeme naše shopy a jejich nabídku 

a současně připravujeme pro čerpací stanice marke-

tingové překvapení. Co se týče velkoobchodu, tam 

budeme po roce odstávek rafi nerií usilovat o stabili-

zaci byznysu a pokračovat v projektu Certifi kovaný 

velkoobchod Čepro.

Co si pod tím máme p edstavit?
To je v českých podmínkách poměrně specifi cký 

projekt, ve kterém využíváme velmi moderních 

vozidel naší vlastní autodopravy. Vytvořili jsme 

digitální stopu a digitální kontrolu mezi naším 

skladem a čerpací stanicí partnera. Do tohoto 

projektu se může přihlásit každý provozovatel 

nebo vlastník čerpací stanice, a když s námi uzavře 

smlouvu, tak my mu vytvoříme technologický 

passport jeho čerpací stanice a nabídneme mu 

režim bezpečného provozování z hlediska kvality 

a ostatních palivářských otázek. Partner od nás 

dostane soft ware, pomocí kterého může online 

kontrolovat hmotu od okamžiku objednání až 

po její naplnění. Prostřednictvím GPS sledování 

uvidí, jak k němu cisterna jede, zároveň sleduje 

všechny změny v objemu při cestě, porovnáme 

také rozdíly jednotlivých měřidel, aby si byl jistý, 

že nedochází k žádné ztrátě hmoty.

V tomto projektu jsme si tak jisti kvalitou nejen 

produktu, ale i celého řetězce, že v případě, že 

by měl problémy, například s Českou obchodní 

inspekcí, tak my na sebe přebíráme veškerá rizika. 

V tomto projektu chceme pokračovat, protože kva-

lita je v oblasti paliv čím dál důležitější. Tržní boj se 

totiž odehrává mimo jiné v oblasti kvality, a proto 

je pro nás tento projekt velmi efektivní. 

Jinak takovou perličkou a pro Čepro možná 

i vstupem do 21. století bude otevření prvního plně 

automatizovaného skladu pohonných hmot. Rádi 

bychom tam zkusili otestovat i identifi kaci řidiče 

přes oční duhovku. Až se nám podaří vyřešit elektro-

nický podpis, tak tento systém bude umožňovat, aby 

řidič (zákazník) přijel s autocisternou na sklad a bez 

kontaktu s jakýmkoli zaměstnancem Čepra natanko-

val, vyzvedl si průvodní dokumentaci a odjel.

Když se ješt  vrátím k alternativním pohonným 
hmotám, jaký význam p ikládáte LNG? V rámci 
Schengenu se údajn  plánuje šest až osm 
velkých zásobník , uvažuje epro o n em 
takovém?
Diskuze na téma LNG u nás probíhají, ale problé-

mem LNG je vozový park. Pokud budou vozidla, 
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M žete zhodnotit vývoj v oblasti CNG 
v eské republice za uplynulý rok?
Naše společnost Adast Engineering 

coby významný dodavatel technologií pro 

čerpací stanice v roce 2016 realizovala výstav-

bu 23 plnicích stanic CNG nebo se případně 

podílela na jejich výstavbě. Z pohledu rychlosti 

nárůstu počtu plnicích stanic a vozidel na CNG 

byl uplynulý rok srovnatelný s rokem 2015. 

To dokazuje velkou oblibu tohoto alternativní-

ho paliva jak u motoristů, tak u provozovatelů 

plnicích stanic. S nárůstem počtu plnicích stanic 

však rostou i nároky na kvalitu a rychlost prová-

děného servisu.

 

Znamená to pro vás i nutnost zvýšit po et 
servisních technik ?
Ano, lze se vydat i touto cestou. Přijmout nové 

zaměstnance a zajistit stejné dojezdové časy pro 

pravidelný servis i nenadálé události. My jsme 

se však rozhodli pro efektivnější přístup. Díky 

vývoji nového systému pro dálkovou správu stanic, 

analýzu závad a jejich řešení jsme schopni pokrýt 

i tyto zvýšené požadavky se stále stejným počtem 

servisních techniků.

Jak tedy tento systém funguje a jaký má 
význam pro provozovatele plnicích stanic?
Dálková správa má velké výhody jak pro servis, 

tak pro provozovatele. S její pomocí jsme schopni 

diagnostikovat závadu dříve, než dojde k úplné 

nefunkčnosti plnicí stanice a provozovatel tak 

nepřichází o zákazníky. Ti se většinou ani nedo-

zvědí, že k nějaké závadě došlo. Velkou výhodou je 

i možnost odstranění závady bez nutnosti výjezdu 

servisního technika, což je pro obě strany eko-

nomicky výhodnější. V případě, že technik musí 

na stanici přijet, je již plně informován o situaci. 

Je tedy možné minimalizovat dobu opravy i pří-

padného výpadku výdeje CNG.

 

Plánujete využití i v jiných oblastech než p i 
správ  plnicích stanic?
Myšlenka vývoje tohoto systému vznikla na základě 

diskuzí s našimi zákazníky ze všech oblastí naší pů-

sobnosti. Proto byla dálková správa navržena jako 

modulární systém, který lze aplikovat na jakékoli 

technologické zařízení či budovu. Systém je scho-

pen monitorovat všechny měřitelné veličiny, které 

dokáže zaznamenávat, vyhodnocovat a reagovat 

na odchylky od standardních provozních stavů. 

Jeho využití vidíme ve všech případech, kdy je 

nutno rychle a správně reagovat a eliminovat chyby 

vzniklé lidským faktorem. Jako příklad lze uvést 

správu bezobslužných čerpacích stanic pohonných 

hmot, kogeneračních jednotek, kotelen atd.

Jaké jsou vaše plány pro následující rok?
V následujícím roce budeme realizovat instalaci 

systému do výdejních stojanů zákazníků z řad 

servisních organizací. Není nutností, aby servis 

prováděla pouze naše společnost, náš systém 

dokážeme nabídnout jako hotové řešení dalším 

servisním společnostem. Informace ze systému 

i kontrolu nad ním je možné přesměrovat na libo-

volný dispečink. Hlavním úkolem v následujících 

měsících je i nadále zlepšovat funkčnost a roz-

manitost našeho systému, abychom zákazníkům 

v rámci tohoto řešení nabídli co nejvíce služeb.  

ALEX HOFFMANN

ale prosperující byznys
Technologie na stla ený zemní plyn (CNG) zažívají v posledních letech velký rozmach a dá se p edpokládat, 
že potenciál jejich využití i nadále poroste. Tento p edpoklad potvrzují i slova pana Vladimíra Ellnera, jednatele 
spole nosti ADAST Engineering. 

CNG už není mýtus, 
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Kvalitní parterská sí  usnadní komunikaci 

Právě Balkán může být jednou z oblastí, kde se 

kvalita přepravy odvíjí i od schopnosti zahraničního 

partnera dodržet dodací lhůtu, nést rizika vyplý-

vající z odpovědnosti za škodu, dostát daňovým 

a celním předpisům a přizpůsobit se změnám 

v přepravní smlouvě. 

„Disponujeme dlouholetými zahraničními partnery 

na Balkáně a v některých zemích máme i vlastní 

zastoupení. Partneři se postarají o bezproblémové 

vyzvednutí a doručení zásilek, komunikují s ode-

sílateli i příjemci a zajišťují logistický full service,“ 

doplňuje Atanasios Iliopulos.  

GTL

Hledá se dopravce 

Ve chvíli, kdy zákazník potřebuje přepravit napří-

klad kusovou zásilku, narazí na problém v podobě 

nekonečného seznamu dopravních, spedičních 

a logistických fi rem. Jak vybrat tu správnou? 

Některé fi rmy realizují tyto přepravy samy, jiné 

prostřednictvím svých smluvních partnerů. Ať už 

se zákazník rozhodne pro globálního hráče, který 

přepraví zboží kamkoli na světě, nebo specializova-

nou dopravní fi rmu, je důležitá znalost konkrétní-

ho trhu – tamní mentality, jazyka, bariér apod.

„Naše společnost je specialistou na přepravy mezi 

Českou republikou a Balkánem. Zaměřujeme se 

na přepravy kusových zásilek a postaráme se o kom-

plexní logistický servis vč. připojištění a celních služeb. 

Naši zákazníci mohou využívat nejen logistické služby 

v tuzemsku, ale i v logistických centrech našich zahra-

ničních partnerů například v Istanbulu, Izmiru, Soluni, 

Athénách, Sofi i, Bukurešti nebo Bělehradě,“ říká 

Atanasios Iliopulos, jednatel fi rmy GTL, spol. s r. o.

Mezinárodní p eprava
dnes vyžaduje znalost trh  i vlastní partnerskou sí
E-commerce v posledních letech zna n  urychlila a usnadnila zahrani ní obchod, to souvisí i se zm nou 
požadavk  zákazník  na dopravu a logistiku. Zákazníci preferují rychlé, levné a spolehlivé doru ování zásilek. 
Konkurence na p epravním trhu silni ní dopravy je v eské republice, resp. Evrop  obrovská. Je logické, 
že zákazníci up ednost ují tuto dopravu pro její � exibilitu.

Program Národní ceny ČR za společenskou 

odpovědnost vznikl před sedmi lety, aby 

podpořil tehdy začínající zájem o proble-

matiku CSR. Stejně jako další programy Rady 

kvality byl koncipován nejen jako nástroj hodno-

cení, ale jako pomoc a podpora při optimálním 

zavádění CSR ve fi rmě.

„Snažíme se podporovat české podnikatele v řadě 

oblastí, mezi které již dlouhou řadu let patří 

i společenská odpovědnost. A s tím, jak toto téma 

nabývá na významu, jsem se rozhodli do českých 

podmínek přinést i světově nejuznávanější 

systém hodnocení CSR – model Committed to 

Sustainability,“ vysvětluje Robert Szurman, 

státní tajemník na Ministerstvu průmyslu 

a obchodu a předseda Rady kvality ČR. 

Model Committed to Sustainability vytvořený 

Evropskou nadací pro management kvality 

ve spolupráci s platformou OSN – UN Global 

Compact se zaměřuje na 4 hlavní oblasti – 

People, Planet, Profi t a Products. Poskytuje 

účastníkům programu nezávislou zpětnou vazbu 

o úrovni, na které se v oblasti zásad společenské 

odpovědnosti a udržitelnosti nachází, a ukazuje, 

kterým směrem se dále ubírat a na které části 

problematiky se zaměřit.

Účastí v programu Národní ceny za společenskou 

odpovědnost a udržitelný rozvoj tak fi rma získává 

nejen cenné a prestižní ocenění, ale i „návod“, 

jak s touto problematikou pracovat. Vychází tak 

vstříc potřebám fi rem, které si již uvědomily 

význam zavádění CSR nejen jako skvělého 

marketingového nástroje, ale především jako 

základu pro podnikání v souladu se zásadami 

udržitelného rozvoje.

„Věřím, že tento nový model hodnocení přivede 

do programu Národní ceny více fi rem a organizací 

veřejného sektoru a pomůže jim zvládnout 

zavádění konceptu CSR co nejefektivněji 

a s nízkými náklady,“ uzavírá Robert Szurman.  

Spole enská odpov dnost není povinnost, ale nástroj k r stu
V poslední dob  se stále více � rem zajímá o téma spole enské odpov dnosti (CSR). V zahrani í je již dnes 
jedním z hlavních nástroj  PR a marketingu a jeho význam si uv domuje i ada eských � rem. Není ale 
jednoduché koncept CSR správn  zavést, aby fungoval a splnil o ekávání, které do n j � rmy vkládají. Jednou 
z cest, jak toho dosáhnout, je ú ast v programu Národní ceny R za spole enskou odpov dnost a udržitelný 
rozvoj podporovaném Ministerstvem pr myslu a obchodu.

BLIŽŠÍ INFORMACE NA

WWW.SOKCR.CZ
WWW.NARODNICENA.CZ
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Praha 5 je rozlehlou městskou částí, která 

nabízí vše, co občané a investoři vyžadují. 

Má mnoho obchodních center, z nichž smí-

chovské a zličínské patří k největším v republice. 

Nabízí jak novostavby v moderních čtvrtích, tak 

původní zástavbu, kterou ocení milovníci historic-

ké městské architektury. Investoři pro změnu vítají 

kompletně nové kancelářské a průmyslové objekty 

v blízkosti zastávek metra, zejména na pomezí 

Radlické a Jinonic. „Je jasné, že díky historickému 

dědictví pražského centra nemůžeme v souboji 

o zahraniční turisty konkurovat městským částem 

Praha 1 a 2,“ vysvětluje první místostarosta Prahy 5 

Martin Slabý (ANO). A přidává jiný cíl: „O to 

ale můžeme být přitažlivější oblastí pro Pražáky, 

návštěvníky z blízkého okolí a investory.“

A jaký je klíč k úspěchu? Více prozrazuje radní pro 

fi nance Jan Trojánek (ANO): „Cílem je neuvažovat 

jen v hranicích městské části, nehrát si tu na vlastním 

písečku, ale vyrazit bojovat o dotace na magistrát 

i ministerstva a prezentovat se u potenciálních 

investorů.“ V oblasti podpory podnikání dělá 

městská část skutečně hodně. Každoročně vyhla-

šuje živnostníky a fi rmy Prahy 5, podporuje různé 

společenské akce, jako je ocenění Řád Vavřínu, a její 

představitelé se pravidelně objevují na kulatých 

stolech s nejvyššími státními představiteli a podni-

kateli. Jaké konkrétní ambice má plán na zlepšení 

infrastruktury? Pomoct Praze 5, aby přilákala nejen 

nové návštěvníky, kteří by přinesli peníze místním 

podnikatelům i radničnímu rozpočtu, ale také dlou-

hodobé investory. Když vezmeme v potaz letiště, 

vlaková i autobusová nádraží a Anděl, coby jeden 

z největších dopravních uzlů pražské městské dopra-

vy, Praha 5 má souhrnně vzato výhodnou polohu. 

Ale jak říkají místní představitelé, současný příliv 

obyvatel a nových pracovních míst zatěžuje stávající 

infrastrukturu a v blízké době by nemusel stačit.

Praha 5 má na své cestě dobrý základ, a tím je 

stabilní koalice na místní radnici. V dnešní době 

se dá v podstatě každý den v médiích dočíst o růz-

ných konfl iktech v koalicích místních samospráv, 

kde se tím pádem řeší spíše vnitřní problémy než 

fungování městské části. „Současná koalice na rad-

nici funguje velmi dobře. Samozřejmě se v koalici 

objevují různé názory na určité věci, které se ale 

vždy vyřeší v klidu dialogem, a to ke spokojenosti 

všech stran. Cílem je stoprocentní fungování městské 

části,“ prozrazuje ze zákulisí radnice Jan Trojánek. 

Že nejsou dobré vztahy pouze pohádkou pro vo-

liče, dokazuje i slavnostní předávání ocenění Řád 

Vavřínu, kde se čtveřice zástupců z MČ Prahy 5 

skládala ze tří politických stran – starosta Radek 

Klíma (TOP 09), první místostarosta Martin Slabý 

a radní Jan Trojánek (oba ANO), místostarosta 

Lukáš Herold (ODS).

Kdyby měl 1. místostarosta Martin Slabý označit, 

jaké zásadnější neduhy Prahu 5 v současnosti 

trápí, co by řekl? „Jeden z největších kostlivců 

ve skříni, kterého máme, je smíchovská náplavka 

u Vltavy. Zatímco na druhé straně, na Praze 2, 

revitalizace začala před delším časem, u nás je 

to otázkou poslední doby. Přicházíme tím o další 

možnost pro trávení volného času na Praze 5 

a přilákání dalších návštěvníků,“ přiznává Martin 

Slabý. Poslední rok se i smíchovská náplavka 

postupně stává volnočasovým cílem občanů 

i turistů. Svědčí o tom, mimo jiné, i počet pořá-

daných kulturních a sportovních akcí, který se 

každoročně zvyšuje. Kromě gastronomických 

festivalů je výstavní skříní smíchovské náplavky 

i tradiční červnové vystoupení v čele s Vladimi-

rem 518 a Mikem Trafi kem. Loni na ně v průběhu 

jediného dne dorazilo přes 10 000 lidí. 

Právě Vltava a její břeh je geniem loci pátého praž-

ského obvodu. Oživení vltavského břehu by mělo 

přinést větší příležitosti pro kulturní vyžití, prostor 

pro klidné chvíle rodin s dětmi i sportovní aktivity. 

Proto si radnice nechala vypracovat podrobnou 

studii celého levého břehu Vltavy – od Chuchle 

až po Dětský ostrov. Co se infrastruktury týče,  

představitelé městské části shodně označují jako 

největší problém Strakonickou ulici, kterou denně 

projede přes 80 000 aut. Tato komunikace patří 

k nejvytíženějším v metropoli. Prudký nárůst 

nastal v souvislosti se spuštěním provozu tunelu 

Blanka, a tudíž se v současnosti probírají různá 

řešení, jako je například odklonění Strakonické 

ulice dál od Vltavy nebo její zapuštění do země. 

Praha 5 má potenciál být zeleným, podnikavým 

i kulturním místem, kde se dobře žije i podniká. 

Místem, kam se lidé rádi vrací.  
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Praha 5 – místo zelen , kultury i podnikání
Praha 5, jedna z nejv tších pražských m stských ástí, jde sebev dom  za svým cílem stát se místem zelen , 
podnikání i kulturního vyžití. Plánované aktivity koalice, jež funguje na místní radnici, dokazují, že to není nereálné. 
Základem je podle p edstavitel  radnice využít rozvojový potenciál m stské ásti.

Starosta M  Prahy 5 Radek Klíma (uprost ed), vlevo 1. místostarosta Martin Slabý 
a napravo primátorka Prahy Adriana Krná ová.

Radní M  Praha 5 Jan Trojánek (vlevo) p i slavnostním otev ení nové centrály 

� rmy Bosch v pražských Radlicích spolu s vicepremiérem R Pavlem 
B lobrádkem a místop edsedou Poslanecké sn movny Janem Bartoškem.
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www.korus.eu

Pracovní od vy Pracovní pom cky Ochranné brýle Ochrana sluchu Respirátory Lepicí pásky Brusivo Pr myslové ut rky

Najdeme pro vás ešení!
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V em se vám a vaší � rm  v sou asnosti 
nejvíce da í? 
Daří se nám hned v několika oborech. 

Portál Letuška.cz je již 15 let naší vlajkovou lodí. 

V prodeji letenek jsme stále na špici českého trhu 

a letos nehledě na pohromy, které Evropu zasáhly, 

rosteme ve všech ukazatelích. Zásluhu na tom mají 

kolegové, kteří Letušku obsluhují ve vztahu k zá-

kazníkům, i ti, kteří se starají o její technologické 

zdokonalování. 

Stále více fi rem a institucí se svěřuje do péče 

našeho oddělení consierge managementu, které 

dokáže na poli cestovních služeb snášet pro klienty 

i modré z nebe. 

Zeširoka jsme se letos rozkročili s divizí MICE. 

Operujeme převážně ve středoevropském prosto-

ru, který je v současnosti žádaný zejména asijskou 

klientelou. S údivem sleduji práci svých kolegů 

a kolegyň, kteří dokážou vykouzlit např. několika-

denní program pro skupinu čítající jeden tisíc osob 

s nároky na speciální stravování, transfery a zába-

vu. V rámci divize MICE se staráme samozřejmě 

také o místní fi rmy a korporace. 

Pozadu nezůstává ani naše divize study.cz a její 

programy jazykových kurzů a studia na středních 

a vysokých školách v zahraničí. Zúročujeme čtvrt 

století zkušeností, které s těmito programy máme. 

emu p i ítáte úsp chy � rmy ASIANA?
Bez zaváhání a jednoznačně lidem, kteří v ní pra-

cují. Náš kolektiv se rozrůstal postupně na dneš-

ních bezmála 150 zaměstnanců. Ti nejzkušenější 

a dnes manažeři jsou s námi od začátku. Myslím, 

že důležitá je stabilita fi rmy a její perspektiva. Jasně 

formulované podmínky každé naší práce a férovost 

vůči sobě uvnitř fi rmy i vůči klientům. 

Snažíme se vytvářet sice náročné, ale vlídné pra-

covní klima. 

Vaše plány do dalšího roku?
Rozhodně nezůstat na jednom místě. Stejným 

tempem jako dosud budeme rozvíjet všechny naše 

divize a brandy. S novou razancí vstupujeme na slo-

venský trh, kam uvádíme jako novinku důmyslný 

vyhledávač výhodných letenek. Zde v ČR je již 

znám na doméně mapaletenek.cz. Jedná se o nový 

způsob vyhledávání určený zejména pro fl exibilní 

cestovatele s důrazem na nízkou cenu letenky. 

S nabídkou MICE se vydáváme také do USA a jsme 

přesvědčeni, že ve středoevropském regionu máme 

co nabídnout a na profesionální úrovni zajistit. 

Nepochybně nás i naše klienty čekají nové výzvy 

v oblasti zavádění nových technologií na vyhledá-

vání a zpracování letenek a cestovních služeb. 

A nakonec, i když ne v poslední řadě, těším se 

na radosti v nejbližším rodinném kruhu.  

ASIANA 

Šárka Litvinová:
dokážeme pro klienty snášet i modré z nebe
Spoluzakladatelka rodinné � rmy ASIANA Šárka Litvinová se neohlíží zpátky, i když za 25 let, kdy spolu se svým 
manželem budovala dnes jednu z nejv tších cestovních agentur v eské republice, by to ur it  stálo za to.

partner

ŠÁRKA LITVINOVÁ
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Přiznám se ale, že jsem nečekal, že si Britá-

nie zvolí brexit, ani že v USA bude zvolen 

prezidentem Donald Trump. V lednu se 

to zdálo opravdu nepravděpodobné. Také jsem 

nečekal dohodu s Tureckem a Řeckem a ani to, 

že se podaří trochu přidusit uprchlickou vlnu 

do Evropy. Naopak jsem čekal, že trend loňského 

roku bude pokračovat a do Německa přijde další 

milion lidí. Imigrace je sice stále velké téma, 

ale už je to jen politické. Ekonomiku migrace 

nezasáhla.

Z pohledu makroekonomických indikátorů je však 

zásadní, že se naplnila očekávání, že rok 2016 ne-

přinese žádné výrazné oživení a že centrální banky 

budou dále dopovat globální ekonomiku novými 

penězi. To vede k ohromné bublině na trhu 

dluhopisů i akcií. Svět je i díky rekordně nízkým 

úrokovým sazbám předlužený. Planeta neměla 

dluh ještě nikdy tak velký jako dnes. Aby průmysl 

rostl, podporují ho některé centrální banky tím, 

že pokračují v měnových válkách, kdy se snaží 

pomoci exportérům slabým kurzem. 

Z pohledu domácí ekonomiky byl rok 2016 ve zna-

mení zpomalení ekonomiky. Vláda nedokázala 

změnit klíčové trendy, což je ovšem pochopitelné. 

Politici svůj vliv na ekonomiku přeceňují. Pro nás 

není ani tak důležité, co dělá česká vláda, ale co 

dělá německá vláda. Udává směr celé střední Ev-

ropě. A Německo letos dosáhlo nejnižší nezaměst-

nanosti od roku 1990, kdy došlo ke znovusjed-

nocení jeho východní a západní části. Není proto 

překvapivé, že i česká nezaměstnanost dosáhla 

letos rekordně nízké úrovně.

V lednu jsem psal, že nás eká rok populismu a falešná kampa  plná propagandy. To jsem se ješt  tre� l. 
Propaganda je dnes snad úpln  všude. Ve ejn  se už mluví o tom, že n kterým médiím se nedá v it a že si je 
n které zájmové skupiny koupily. Spole nost v Evrop  i USA díky tomu rozd lila. Pohled na politiku jako levici 
a pravici skon il. Politika rozdala nové karty.

P ekvapivý rok 2016
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v Asii a blíž zákazníkovi. Asie proto přichází o pra-

covní místa. V Evropě ale také nová místa nevznikají. 

Nové stroje nepotřebují lidi. Očekávám proto přidušení 

Asie, kam ovšem směřuje značná část evropského 

zboží. Kruh se uzavírá.

Blíží se ukon ení intervencí?
Navíc během roku 2017 ČNB uvolní kurz koruny. 

Ta nejspíš kvůli ohromnému přebytku obchodní bi-

lance posílí, což zbrzdí růst ekonomiky (kdyby ovšem 

přišla krize dříve, než čekám, naopak dočasně oslabí). 

Opuštění intervencí bude velmi zajímavé. Nebude to 

vůbec triviální. Podle mě intervence nebyly dobré. 

Infl ace, kterou měly přinést, tu stále není. A je to logic-

ké. Růst spotřebitelských cen v poslední době odráží 

hlavně změny ceny ropy a ropa je podstatně levnější 

než před pár lety. Export i průmysl podle posledních 

dat meziročně klesají.

ČNB tvrdí, že kurz nechá skokově posílit. Mně to při-

padá jako hloupost a nevěřím tomu. Zkusili to Švýcaři 

a byl to průšvih. ČNB také mlží s tím, kdy intervence 

skončí. Tváří se, že to je ekonomická záležitost. Já si ale 

myslím, že to je spíš záležitost politická. Blíží se pre-

zidentské volby a prezident volí bankovní radu. Prezi-

dent se přitom stavěl proti intervencím. Nová bankovní 

rada dělá, jako když to neví. Čekám proto, že trh bude 

načasováním konce intervencí opět překvapen.

Trh práce narazil na své možnosti. Nezaměstnanost už 

je tak nízká, že nemá moc kam klesat. To je přirozená 

bariéra dalšího růstu. Domácnosti sice budou utrácet, 

mzdy porostou, ale už nebude ubývat nezaměstnaných.

Domnívám se proto, že očekávání vlády i ČNB ohledně 

budoucího růstu jsou falešně optimistická. Fondy EU 

nedokážou zvrátit globální trendy. To, že se budou víc 

čerpat evropské peníze, pomůže řadě podvodníků, 

ale ekonomice ne. Čekám proto během roku výrazné 

zpomalení ekonomiky. První polovina roku bude ještě 

dobrá, ale druhá bude mizerná. Jako na potvoru budou 

tou dobou právě volby. Možná, že je to už zasáhne. 

A pokud je to ještě nezasáhne, tak populistická hesla 

pošlou do úřadu nováčky, aby se hned potýkali s velký-

mi problémy. Rozhodně proto nečekám, že se zopakuje 

situace, kdy si stát naplánoval defi cit ve výši 70 miliard 

korun, aby nakonec skončil rozpočet přebytkem.  

VLADIMÍR PIKORA, 

hlavní ekonom analytického domu Next Finance

Kdo chce pracovat, pracuje

Zatímco v listopadu 2015 jsme byli na 5,9 procenta, 

v listopadu 2016 jsme na 4,9 procenta. Bez práce je jen 

363 tisíce lidí. Pro zajímavost: v lednu 2014 jsme měli 

ještě 629 tisíc nezaměstnaných. V ekonomice vznikají 

nová místa. Zatímco v lednu 2014 připadalo na jedno 

volné místo v průměru 17,3 uchazeče, dnes to je jen 

2,7 uchazeče. Tak snadno se práce hledala naposledy 

před krizí. Kdo chce, si nyní práci najde. To je podle 

mě pro běžné lidi naprosto nejdůležitější makroekono-

mická zpráva. 

Nicméně problém je, že přesně toto jsme viděli v září 

2008. To jsme byli také na úrovni na 2,7 uchazeče 

o místo. Ještě půl roku se situace na trhu práce zlep-

šovala a pak přišel tvrdý náraz a krize. Náraz přišel 

ze zahraničí. I tentokrát přijde ze zahraničí. To, že je 

nyní nezaměstnanost rekordně nízká, je totiž dáno 

vývojem v zahraničí.

Konec EU na dohled?
Ohledně vývoje Evropy jsem pesimista. Data z Ně-

mecka jsou sice nadějná, ale data mimo Německo už 

ne. Navíc rok 2017 bude politicky velmi nestandard-

ní. Objeví se ohromná politická rizika, která ovlivní 

náladu. V Itálii budou předčasné volby a průzkumy 

ukazují, že možná vyhraje strana, která chce, aby Itálie 

vystoupila z EU. 

V březnu příštího roku by měla Velká Británie aktivo-

vat článek 50 Lisabonské smlouvy a zahájit brexit. Tou 

dobou budou volby v Nizozemsku a i zde průzkumy 

ukazují, že nejsilnější bude strana, která požaduje, 

aby Nizozemsko opustilo EU. V květnu budou volby 

ve Francii, kde je téměř jisté, že do fi nále voleb postou-

pí politička, která chce, aby Francie opustila EU. A pak 

přijdou volby v Německu, kde rychle sílí AfD, která 

chce také opustit EU. Je to málo nejistoty a nestability? 

Evropská centrální banka přitom stále pumpuje peníze 

do ekonomiky, protože se ekonomice nedaří. Ceny ne-

movitostí jsou ale už přehřáté téměř po celé Evropské 

unii, protože úrokové sazby jsou nepřirozeně nízké. 

Všude proto centrální banky zatáhly za brzdu u hypo-

ték. Turecko navíc hrozí, že uvolní stavidla, aby do EU 

odešly 3 miliony migrantů. Kde hledat stimuly růstu?

Globální akcie i dluhopisy jsou přehřáté. Poslední růst 

byl bláznivý. Trump byl pro akcie ohromným stimu-

lem. Co za ním ale stojí? Je to něco hmatatelného? Ví 

svět, co Trump skutečně udělá? To je živná půda pro 

velké budoucí zklamání. Navíc v USA vzrostou úroko-

vé sazby. Růst úrokových sazeb není pro akcie dobrý. 

Podniky budou mít dražší kapitál. Pravděpodobnost 

pádu akcií roste. Vedle toho mají evropské banky stále 

problém s kapitálem a špatnými úvěry. Kapitál ve vel-

kém odtéká z Itálie. Odtéká ale i z Asie.

Globální kapitál cítí příležitosti v USA. Nejen, že tam 

rostou úrokové sazby, ale vrací se tam i výroba, která 

byla původně v Asii. Díky novým technologiím, jako 

je 3D tisk, není už nutné vyrábět např. boty v Asii. 

V USA i Evropě je dnes vyrobíte lepší i levnější než 
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VLADIMÍR PIKORA

Stojí v ele analytického týmu 
Next Finance, kam p išel 
v roce 2006 z Volksbank 
z pozice hlavního ekonoma. 
V Next Finance koordinuje 
p ípravy analýz a prognóz 
a vede sekci modelování 
makroekonomických indikátor  
a modelování obchodování 
na devizových a pen žních 
trzích.

Do pov domí široké ve ejnosti 
se dostal zejména díky 
odborným lánk m v médiích 
a astým citacím v široké 
škále hromadných sd lovacích 
prost edk  od denního tisku 
až po televizi. V roce 2005 byl 
na základ  toho asopisem 
Týden ozna en za médii 
nejcitovan jšího eského 
analytika, což potvrdily 
pr zkumy v dalších letech.

Vystudoval VŠE v Praze, kde 
v roce 2007 obhájil svou 
disertaci zam enou na � nan ní 
trh a získal titul Ph.D. V pr b hu 
studia absolvoval adu 
zahrani ních studijních pobyt  
a získal adu ocen ní d kana 
i rektorky. Od roku 2001 je 
lenem eské spole nosti 

ekonomické. Z odborných 
certi� kát  má nap . maklé ské 
zkoušky ud lované Komisí pro 
cenné papíry (I. Obchodování 
s investi ními instrumenty, 
II. Obhospoda ování portfolií 
a poradenská innost).

MÁLOKDO ASI EKAL, ŽE VELKÁ 
BRITÁNIE SI ZVOLÍ BREXIT 

A ŽE PREZIDENTEM USA SE STANE 
DONALD TRUMP
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Jak uvádí Tomáš Surka, ředitel personálně-po-

radenské společnosti McROY Czech, nedosta-

tek pracovníků začal českou ekonomiku trápit 

už v roce 2015. Letos lidí dále ubývalo a v mnoha 

lokalitách dnes panuje kritický nedostatek na jaké-

koliv pracovní pozici.

P etahování pracovník
a omezený provoz
V podnicích se začali bát, že jim konkuren-

ce přetáhne nejlepší pracovníky. Personální 

oddělení proto dostávala za úkol rozvíjet fi remní 

branding, navyšovat mzdy nebo získávat pro své 

kolegy a nové zaměstnance výhody, které by jim 

ještě před pár lety jen tak neprošly. Výjimkou 

nejsou nástupní bonusy nebo odměny za dopo-

ručení nového kolegy. Nedostatek pracovníků 

brzdí fi rmy v rozletu. Nemohou přijímat nové 

zakázky ani rozšiřovat výrobu. Nemají totiž lidi, 

které by mohly v nových halách zaměstnat.  

„Stávající zaměstnanci jsou někdy až přetěžo-

vaní, což má za důsledek větší fl uktuaci nebo 

nemocnost. A když bude situace přetrvávat, po-

vede to ke ztrátě pracně získaných zakázek,“ upo-

zorňuje Tomáš Surka. Nedostatek pracovních 

sil postihuje všechny obory – technologické 

fi rmy nemohou sehnat konstruktéry a montéry, 

navíc mají obavu, že když je nákladně vyškolí, 

utečou ke konkurenci. Stejné je to ve službách, 

chybí číšníci, šičky i designéři. Výrobní fi rmy 

postrádají operátory bez kvalifi kace, k dispozici 

nejsou obráběči, svářeči, klasikou je nedostatek 

IT profesionálů, pracovníků kontaktních center 

Práce s lidskými zdroji není hra ka, zvlášt  když „nejsou lidi“. A práv  kon ící rok 2016 je ve znamení 
nezam stnanosti klesající k hranici p ti procent. Firmám nezbývá, než se rozhlížet v zahrani í. Do eska letos 
ve velkém po tu zamí ili pracovníci z Rumunska nebo Bulharska. Podniky by stály i o Ukrajince, tato zem  však 
není lenem Evropské unie a jejich zam stnávání je komplikované.

WWW.MCROYGROUP.COM

T žký život
personalist
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či v logistice. Rok 2016 přinesl nejedno další 

překvapení. Zažili je například čeští řidiči ka-

mionů, kterým francouzské úřady dávaly poku-

ty za to, že vydělávají méně peněz, než je tamní 

nejnižší mzda. „Považuji to za velký nesmysl, 

který je v rozporu se všemi principy Evropské 

unie. Francouzské ani německé fi rmy nemají 

nárok tímto způsobem chránit svůj trh,“ míní To-

máš Surka a dodává: „Je to stejně absurdní, jako 

bychom my pokutovali německé řidiče kamionů 

za to, že mají mzdu příliš vysokou.“

Ochraná ská opat ení bránící
najímat cizince
V Unii platí volný pohyb zboží i osob, třeba člo-

věk z Bulharska tedy může svobodně jet za prací 

do Česka nebo do Německa. Odlišná je však 

situace u zemí, které nejsou členy Evropské unie. 

Tuzemská legislativa v době hospodářské krize 

stanovila ochranářská opatření, která komplikují 

zaměstnávání například žádaných Ukrajinců. 

„Česká vláda by s tímto měla konečně pohnout, 

přestat brát odbory jako čtvrtou koaliční stranu 

a dát šanci lidem z Ukrajiny,“ nabádá Tomáš 

Surka, „pracovníků je nedostatek a o řadu pozic 

Češi zájem nemají. Když pomineme lidi před dů-

chodem a zdravotně znevýhodněné, mezi pěti pro-

centy nezaměstnaných nezbývá moc skutečných 

zájemců o dlouhodobé zaměstnání. Argumentace, 

že by ukrajinští pracovníci brali práci zdejším 

lidem, proto neobstojí.“

Jaký bude p íští rok?
Velmi záleží na tom, jak se bude rozvíjet ekono-

mika v sousedním Německu, s nímž je tuzemské 

hospodářství nejprovázanější. Neméně důležité 

je, jak se bude dařit automobilovému průmyslu. 

Vyhlídky na růst jsou dobré, situace by tedy měla 

být velmi podobná té letošní. Na druhou stranu 

existují potenciální hrozby v podobě špatné 

kondice mnoha velkých evropských bank, stále 

nedořešená aféra „dieselgate“, migrační krize 

a obavy ohledně situace v Sýrii nebo vztahu 

Západu s Ruskem. „Pokud však ekonomika 

v růstu vydrží, čeká personalisty opět urputný 

boj o talenty, problémy s velkými nábory a boj 

o každého schopného pracovníka. Zvýší se také 

podíl zahraničních pracovníků,“ uzavírá Tomáš 

Surka, ředitel personálně-poradenské společnos-

ti McROY Czech.  

REDAKCE

McROY GROUP

McROY je víc než personální 
agentura. Poskytuje klient m 
na míru šité ešení v oblasti 
personálního poradenství 
a všeho, co souvisí s prací. 
McROY spustil globální, 
ambiciózní, ale realizovatelný 
projekt, který je založený 
na vybudování takzvaného 
„lovebrandu“ v oblasti 
personálního poradenství. 
McROY je genera n  nová 
a moderní � rma s ambicí být 
globálním lídrem v inovacích 
byznysu, kterému rozumí. 
Klient m nabízí kvalitu, 
komplexnost, inovativnost, 
dostupnost, výjime nost, 
spolehlivost, férovost a � exibilitu. 
Její ambicí je p edevším navrátit 
lidskost do práce s lidmi, 
poskytnout jim královskou pé i.

www.bisnode.cz

MÁTE SVÉ POHLEDÁVKY PEVNĚ POD KONTROLOU?
JDĚTE NA POHLEDÁVKY CHYTŘE, AŤ UŽ JSOU KDEKOLIV PO SVĚTĚ.

D&B Portfolio Manager
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...cateringová společnost, která Vám připraví vše dle vašich 

požadavků na míru. Na cateringovém trhu jsme si 

během let vybudovali pevnou pozici 
a náš cateringový tým zajišťoval mnoho 

prestižních společenských akcí. 
Nabízíme veškeré cateringové služby, 

unikátní rauty a grilování, půjčovna inventáře, 

exklusivní galavečeře, překvapující svatby.

www.prague-catering.cz

náš nejnovější designový prostor 
pro vaše akce všeho druhu
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Investujte do průmyslových nemovitostí

www.accolade.cz
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Jak hodnotíte potenciál ínských investic pro 
R? Stále ast ji se objevují hlasy, že se jejich 

význam p ece uje…
Potenciál čínských investic je obrovský. Jen jsme 

ho v předchozích letech neuměli tak dobře využít. 

Do roku 2014 včetně nepřekročil objem investic 

dojednaných CzechInvestem z Číny 500 milionů korun 

ročně. Od loňského roku ale pozorujeme výrazný 

nárůst. V roce 2015 jsme dojednali čínské investice 

za 1,15 miliardy korun. Podařilo se řádově zvýšit příliv 

čínských investic, například jen v sektoru zpracova-

telského průmyslu o více než sto procent na jednu 

miliardu korun. Navíc jsme z loňského listopadového 

jednání s investory v Číně, v rámci ofi ciální mise pre-

miéra Bohuslava Sobotky, přivezli další poptávky. Čes-

ko tak konečně začíná dohánět jiné země, do kterých 

čínský kapitál plyne ve velkém již od roku 2003. Máme 

stále co zlepšovat. Například v Německu byla v roce 

2014 Čína největším investorem s téměř dvanáctipro-

centním podílem na všech investicích. Ve stejném roce 

v USA Čína investovala dvanáct miliard dolarů a v EU 

osmnáct miliard dolarů. Kompletní údaje za letošní 

rok vzhledem k tomu, že ještě neskončil, nemáme 

k dispozici. Objem za 1. pololetí 2016 dojednaných 

čínských investic se nicméně blíží bezmála 2 miliardám 

korun, což je téměř jedenáctiprocentní podíl na námi 

dojednaných investicích v 1. pololetí 2016.

eská republika se má stát vstupní branou íny 
do EU. S tím stoupají i obavy n kterých eských 
� rem, které více nebo mén  úsp šn  bojují 
s ínskými pad lky. Nebojíte se, že by se situace 
v této oblasti mohla zhoršit?
Myslím, že kvalitní české výrobky se o své místo na trhu 

bát nemusejí, ostatně i proto mají čínské fi rmy zájem zde 

investovat. Obecně zákazníci neřeší jen cenu, ale zejména 

kvalitu, ideálně prověřenou časem. Navíc cena čínské 

práce již není tam, kde byla před deseti lety. Na klíčových 

místech je vyšší než v České republice. Takže si nemyslím, 

že pozice čínského kapitálu v Česku nějak ovlivní padělky 

na evropském trhu. To je otázka spíše pro Celní správu 

České republiky, případně Českou obchodní inspekci 

a další instituce, které se touto problematikou zabývají.

 

Jak moc složitá, nebo jednoduchá jsou jednání 
s potenciálními ínskými investory? Co je v R 
zajímá nejvíce? 

Důležité při obchodním jednání s čínskou stranou 

je také navázání nejdříve přátelských vztahů, byznys 

následuje až poté. Chtějí se tak na vyšší úrovni setkávat 

podstatně dříve než západní investoři a nejsou zvyklí 

na naše hektické tempo. Oproti evropským zvyklostem 

tedy dojednání a dokončení obchodu s čínskou stranou 

trvá déle. Co se týče samotného dojednávání investic, 

čínští investoři vysoce oceňují, když dojednávání ob-

chodu zaštítí významný představitel státu. Pro úspěšné 

uzavření obchodu pak hraje velmi důležitou roli 

především politická a ekonomická stabilita státu. Český 

trh propagujeme přímo na místě prostřednictvím 

našich zahraničních zástupců v Šanghaji a snažíme se 

získat další zakázky do oborů, které mají ve spojení 

s Českou republikou v Číně tradičně dobré jméno, 

jako například automobilový průmysl, strojírenství 

a elektrotechnika. Cílem je také získat nové investice 

do oborů, které nejsou v Česku tak pevně zakotveny, 

a prohloubit spolupráci s čínskými investory zejména 

na vývoji nových hi-tech produktů.

Dokážete odhadnout, v jaké výši by se mohly 
pohybovat ínské investice za p t let? 
Přesná čísla schopni odhadnout nejsme, každopádně 

předpokládáme, že doženeme trend z jiných států, kde 

je Čína mezi předními 5 až 7 zahraničními investory. 

Nyní jednáme s více než deseti možnými čínskými 

investory o potenciálních investicích v hodnotě kolem 

20 miliard korun, avšak část z těch jednání je teprve 

na začátku a samozřejmě ne všechna jednání se vždy 

podaří dovést ke zdárnému konci.

 

V dubnu koupila ínská spole nost Hebei 
Iron & Steel Group za 46 milion  eur (1,24 miliardy 
korun) ztrátovou srbskou ocelárnu. Je reálné, 
že by si í ané koupili t eba naše OKD? Chystá se 
v dohledné dob  v R n jaké zásadní investice, a  
už ínská, nebo jiná?
Probíhající jednání s klienty nemůžu komentovat, 

tudíž vám nemohu ani prozradit, zdali se u nás chystá 

nějaká velká investice. Samozřejmě nás oslovují inves-

toři se zajímavými investičními projekty, ne vždy jsme 

však schopni refl ektovat jejich požadavky, nemůžeme 

například nabídnout vhodnou lokalitu, průmyslovou 

zónu s potřebnými paramenty atd.  

P T OTÁZEK PRO...

Karla Ku eru, generálního editele 
Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest

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. 

KAREL KU ERA

Generální editel CzechInvest
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Jaký byl rok 2016 z pohledu p ílivu nových 
a rozvoje stávajících francouzských investic 
v R?

Během roku 2016 jsme v České republice 

zaznamenali několik velkých projektů francouzských 

investorů. Mezi největší z nich se řadí výzkumné 

a vývojové centrum v automobilovém sektoru 

společnosti Valeo v pražském Hloubětíně, nedávno 

otevřela novou výrobní linku a oznámila nábor 

zaměstnanců fi rma Saint Gobain Adfors a letos 

v červnu Saint Gobain Sekurit představila novou 

linku na výrobu čelních skel za miliardu. Aktuálně 

také intenzivně pracujeme na dalších třech zcela 

nových potenciálních investorských projektech. Rok 

2016 ještě neskončil a na statistiky a hospodářské 

výsledky fi rem i států si budeme muset počkat 

několik měsíců. Předpokládám však, že nadále bude 

pokračovat rostoucí trend.

 

Podle dostupných informací je R pro francouzské 
investory atraktivní zemí. P esto Francie 
není nejv tším partnerem z hlediska p ílivu 
zahrani ních investic. Co je nejv tší brzdou 
rozvoje esko-francouzské spolupráce?
Francie je s 6,1 miliardy eur celkových investic pátým 

největším zahraničním investorem v České republice. 

Pokud si však ze seznamu odmyslíme velkou část 

lucemburských a nizozemských investic, které ve sku-

tečnosti představují investice českých a nadnárodních 

fi rem s pouhým sídlem v těchto zemích, tak je Francie 

rázem na třetím místě. Za Německem a Rakouskem je 

tak největším investorem bez společné hranice. 

V přístupu ČR k zahraničním investorům je jeden 

systémový problém – neumíme jim poskytnout pra-

covní sílu. Zaměstnance pro potenciální investory již 

není kde brát, pokud by nechtěli přeplácet konku-

renci. Někteří francouzští investoři kvůli nedostatku 

zaměstnanců váhají s reinvesticemi, jiní zase zvažují 

přesunutí centrály pro střední a východní Evropu 

do jiné země regionu. 

V jaké oblasti podnikání podle vás porostou 
francouzské investice a pro ? Kde je nejv tší 
potenciál r stu? 
Pro českou ekonomiku je nepostradatelný a zároveň 

charakteristický průmysl, rozvoj bych očekával také 

ve strojírenství, plastikářství, automobilovém průmyslu 

nebo potravinářství. Automobilový průmysl a strojí-

renství jsou nejzajímavější obory z pohledu francouz-

ských investorů. Významný potenciál vidím ve vý-

zkumných a vývojových centrech, centrech sdílených 

služeb a oborech s vysokou přidanou hodnotou.

 

eská republika se má údajn  stát bránou 
ínských investic do EU. Nem že takové prohlášení 

odradit evropské, potažmo francouzské investory? 
Jak Francie hodnotí potenciál ínských investic? 
Máte s nimi n jaké zkušenosti?
Čínské investice v ČR jsou ve srovnání s francouzský-

mi naprosto zanedbatelné. Navíc se s nimi potýkají 

všechny členské státy Evropské unie, není proto důvod, 

aby se na nás Francie kvůli čínským investicím dívala 

skrz prsty. Francie je pro ČR mnohem přirozenější 

a kulturně i geografi cky bližší partner a pro české fi rmy 

je spolupráce po ose ČR – Francie o poznání snazší než 

potenciální obchod s Čínou. Francouze čínské investi-

ce nezastaví ani neodstraší. 

Co o ekáváte od roku 2017? Máte n jaký vzkaz 
sm rem k eským podnikatel m?
Má očekávání od roku 2017 i od českých podnikatelů 

jsou plná optimismu. Malé a střední podniky z Francie 

stále častěji uvažují o založení odštěpného závodu nebo 

fi liálky v České republice. Za letošní rok jsme zatím 

zaznamenali na 80 klientů z řad francouzských fi rem, 

které v České republice hledají partnery, dodavatele, 

distributory nebo zakládají právě zmiňovanou poboč-

ku. Od prosince přivítáme v podnikatelském inkubá-

toru FČOK stého francouzského klienta v osmileté 

historii tohoto projektu podpory francouzských MSP 

začínajících na českém trhu. 

Českým podnikatelům bych vzkázal, ať se s chutí a od-

vahou pustí na francouzský trh, který je čím dál vstříc-

nější. Francie patří k celosvětově největším příjemcům 

zahraničních investic, francouzský stát, regiony 

i jednotlivá města se svými sektorovými projekty lákají 

investory. Možností a pobídek, kde a jak ve Francii 

investovat, je nepřeberné množství. Čeští podnikatelé 

by se neměli bát zkusit si podmanit francouzský trh. 

Komora a její francouzští partneři jsou připraveni 

podat jim pomocnou ruku.   

DAGMAR KLIMOVI OVÁ

P T OTÁZEK PRO...

Michala Macko, zástupce editele 
a obchodního manažera Francouzsko- eské obchodní komory

MICHAL MACKO

Zástupce editele a obchodního 
manažera Francouzsko- eské 
obchodní komory

FRANCOUZSKO- ESKÁ 
OBCHODNÍ KOMORA (F OK)

Letos slaví 20 let své existence. 
Sdružuje více než 300 lenských 
spole ností a je platformou 
pro rozvoj francouzsko-
- eské komunity, obchodních 
a kulturních vztah  obou zemí 
a zárove  podporovatelem 
myšlenky jednotné Evropy. Pro 
lenské spole nosti i ve ejnost 

po ádá tým F OK debatní ob dy, 
tematické kluby a konference, 
kulturní a spole enské akce nebo 
sportovní turnaje a tréninky. 

Obchodní odd lení F OK 
poskytuje poradenství 
a širokou paletu služeb eským 
a francouzským � rmám, které 
cht jí za ít podnikat na novém 
trhu. Služeb obchodního odd lení 
na podporu podnikání využije 
každoro n  více než 80 � rem. 
F OK je lenem CCI FI, sít  
115 francouzských obchodních 
a pr myslových komor ve sv t . 
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Akce v regionech  

Vzdělávací kurzy s názvem Investment academy: 
Jak získat investora do vašeho kraje jsou určeny 
pro zástupce obcí a krajů, kteří se věnují rozvoji 
podnikatelského prostředí.

Vzdělávací kurzy Investment Academy

Během seminářů zaměřených na brownfieldy 
prezentujeme upravené průmyslové lokality 
a objekty a seznamujeme účastníky s možnostmi 
dotační podpory.

Seminář informuje účastníky o možnostech 
ochrany technických řešení, designu i označení 
a o průběhu správního řízení. Součástí 
seminářů jsou také informace o službách Úřadu 
průmyslového vlastnictví včetně praktických 
ukázek vyhledávání v databázích.

Ve spolupráci s personálními agenturami 
organizujeme setkávání personalistů 
významných firem a institucí v regionu, kde 
diskutujeme trendy v oboru HR. Tento typ akcí 
generuje zajímavé podněty a vede ke sdílení 
aktuálních problémů v oblasti lidských zdrojů.

Organizujeme kulaté stoly s podnikateli ke 
konkrétním otázkám v regionu. Cílem akcí je 
definovat bariéry podnikání a nalézt řešení, 
která povedou k jejich odstranění.

Kulaté stoly s podnikateli

03

Regenerace brownfieldů02

01

Prostřednictvím exkurzí do provozů propojujeme 
významné firmy v regionech s místními 
základními či středními školami. Akce mají za cíl 
podpořit studium technických oborů a zvýšit tak 
počty kvalifikované pracovní síly v regionu. 

Exkurze pro školy

Setkání personalistů HR Point

05

Jak využívat práva průmyslového 
a duševního vlastnictví pro rozvoj 
společnosti

06

04

Zajímá vás, jaké další akce pořádáme? Sledujte aktuální nabídku v kalendáři akcí na webových stránkách CzechInvestu.

Regionální kanceláře agentury CzechInvest
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Regionální kanceláře 
Telefon: 296 342 495
E-mail: regiony@czechinvest.org 

Jihočeský kraj
Telefon: 296 342 943 
E-mail: ceskebudejovice@czechinvest.org 

Jihomoravský kraj
Telefon: 296 342 937 
E-mail: brno@czechinvest.org

Karlovarský kraj
Telefon: 296 342 961 
E-mail: karlovyvary@czechinvest.org

Královéhradecký kraj
Telefon: 296 342 949 
E-mail: hradeckralove@czechinvest.org 

Liberecký kraj
Telefon: 296 342 971 
E-mail: liberec@czechinvest.org

Moravskoslezský kraj
Telefon: 296 342 976 
E-mail: ostrava@czechinvest.org 

Olomoucký kraj
Telefon: 296 342 982 
E-mail: olomouc@czechinvest.org

Pardubický kraj
Telefon: 296 342 934 
E-mail: pardubice@czechinvest.org

Plzeňský kraj
Telefon: 296 342 965 
E-mail: plzen@czechinvest.org 

Středočeský kraj a Praha
Telefon: 296 342 536 
E-mail: praha@czechinvest.org 

Ústecký kraj
Telefon: 296 342 990
E-mail: ustinadlabem@czechinvest.org 

Vysočina
Telefon: 296 342 993 
E-mail: jihlava@czechinvest.org

Zlínský kraj
Telefon: 296 342 954 
E-mail: zlin@czechinvest.org

Jsme i ve vašem regionu.
Kontaktujte nás!

účastníků na našich odborných
seminářích v roce 2015

konzultací nejen pro podnikatelské
subjekty v roce 2015

nových pracovních míst
bylo v roce 2015 vytvořeno s naší pomocí

podnikatelských objektů
v Databázi nemovitostí

7 000 30 000

více než

83014 000

Potřebujete poradit? Naši specialisté jsou vám k dispozici na uvedených telefonních kontaktech, případně veškeré 
informace naleznete na webových stránkách CzechInvestu: www.czechinvest.org/czechinvest-v-regionech.
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Ubytování | nejlepší hotely, penziony a luxusní vily po celém světě | Doprava | letenky do celého světa | železniční, autobusové 
a lodní lístky po celé Evropě | zapůjčení vozu kdekoliv na světě | Aktivní dovolená | golf | potápění | windsurfing | pronájem
jachet | rybolov | safari | lyžařské pobyty| Sportovní akce | fotbal | tenis | formule 1 | OH | Davis Cup a další | Relaxace
| lázeňské pobyty v zahraničí | Vzdělávací aktivity | jazykové kurzy pro mládež i dospělé | Speciální přání | svatební cesty |
plavby lodí | víkendy ve světových metropolích | cokoliv dalšího Vás napadne | Praktické záležitosti | víza | cestovní pojištění

VIP linka: 800 211 212 | mail: exclusive@cedok.cz

www.exclusive-travel.cz

NESPOKOJÍTE SE S KONFEKCÍ ?
NA PŘÁNÍ VÁM RÁDI UŠIJEME DOVOLENOU NA MÍRU !

... NECHTE SE INSPIROVAT KATALOGEM

EXCLUSIVE TRAVEL ČEDOK

A VYBERTE SI DOVOLENOU VAŠICH SNŮ

068K_CEDOK.indd   68 13.12.16   11:13



069k_alukov.indd   69 13.12.16   11:14



samospráva hospoda ení Prahy
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Máme z vašeho pohledu transparentní 
hospodá ství?
Myslím  si, že v Praze máme v maximální 

možné míře transparentní hospodaření. Děláme 

pro to maximum. Na webových stránkách máme 

uveřejněný rozpočet a pravidelně ho aktualizujeme 

o informace, jakým způsobem prostředky čerpáme. 

Takže veřejnost určitě má tyto informace k dispozici.

Zm nilo se n co v mechanismech vydávání 
� nan ních prost edk , nap íklad po kauze 
Opencard nebo tolik diskutovaném pronájmu 
Škodova paláce? Zavedli jste n jaká nová 
kontrolní opat ení? 
Těmto velkým věcem se věnujeme s maximální 

mírou, jsou předmětem zájmu rady a nejenom 

rady, ale i zastupitelstva, pokud je to potřeba. 

Co je z vašeho pohledu v Praze nejpal iv jším 
problémem, pokud se budeme bavit 
o hospoda ení?
To je otázka. Pokud se na to budu dívat optikou 

rozpočtu, tak v tom případě bych to rozdělila na dvě 

základní kategorie. Za prvé běžné výdaje související 

s běžným chodem a za druhé kapitálové výdaje, což 

jsou investice. Samostatnou kategorií je fi nancování. 

Začala bych od konce, od toho fi nancování, kde 

jsme nyní vyřešili jeden veliký problém. Hlavní 

město Praha mělo dluhy ve výši bezmála 32 miliard 

a na zastupitelstvu se podařilo projednat splacení 

8,5 miliardy úvěru Evropské investiční bance.

To bylo z vašich volných prost edk ?
Ano, to bylo z volných prostředků, takže nám 

ve výsledku výrazně klesla nejen zadluženost, 

ale i likvidita. V rozpočtu na rok 2017 máme 

další 3,6 miliardy, které v průběhu příštího roku 

použijeme též na úhradu dluhů.

Vy jste ale z t ch volných prost edk  nebyla 
úpln  nadšená. ekla jste, že je chyba mít 
volné prost edky, nebo se mýlím?
Já se na to dívám tak, že peníze jsou oběživo a je 

potřeba je zapojovat do procesu postupných pře-

měn. Čili peníze se musejí přeměnit buď na nějaký 

materiál, nebo na investice, a na konci z toho musí 

vyjít produkt, který nám přinese nějaký efekt, zisk. 

A to se samozřejmě neděje, protože v současné 

době hlavní město Praha, a musím to říci otevřeně, 

nemělo připravený dostatek investičních projektů, 

do kterých by mohlo investovat a které by přinesly 

užitek. Když se podíváte, jaká je současná situace 

Peníze se musejí to it
Za poslední dva roky se profesorce Ev  Kislingerové významn  prodloužil den – málokdy p ichází dom  p ed p l 
jedenáctou ve er. U první nám stkyn  pražské primátorky je to v c pochopitelná. Nicmén  pro tento rozhovor jsme 
si slovo „magistrát“ zakázali.

Foto: archiv Evy Kislingerové
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Vidím jinou souvislost – ína mohutn  
investuje, nakupuje i majetek. Dnes je více než 
25 let po listopadu 1989 a stále siln ji rezonují 
hlasy z ad podnikatel , že bylo chybou 
pustit do eské ekonomiky tolik zahrani ních 
partner , rozprodat jim eský majetek. 
Možná se spojují dvě různé věci. Až donedávna 

se neustále hovořilo o globalizaci, o interkul-

turalismu a o podobných aspektech. Pocítili 

jsme důsledky a najednou si všichni uvědomili, 

co to vlastně znamená. V tu chvíli v nás začíná 

převládat prvek lokalizace, kdy si všichni začínají 

uvědomovat, že jsme na nějakém území, máme 

nějakou kulturu. Začínáme lpět na tom lokálním. 

Druhou rovinu představuje samotná privatizace. 

Sama jsem u toho byla, když jsem připravovala 

řadu privatizačních projektů. Vím, že sem přichá-

zely zahraniční fi rmy, které měly zájem o některé 

naše podniky. A tady nikdo neměl zkušenost 

s tím, jak tržní ekonomika funguje a nikdo si 

nedokázal představit, co to bude znamenat, když 

fi rma přejde do vlastnictví zahraničního investo-

ra. Těch více než pětadvacet let, které zmiňujete, 

nám přineslo určité poznání, které možná vede 

i k obezřetnosti. Ale to je přirozený proces. 

A p icházíme o spoustu miliard? Vinou 
zahrani ních vlastník ? 
Bezesporu ve fi nančním sektoru. Všechny naše 

banky mají mateřské společnosti v zahraničí. Přitom 

výkonnost našeho bankovního sektoru je absolutně 

výjimečná v evropském prostředí a dividendy sku-

tečně plynou do zahraničních společností.

Výjime ná v pozitivním slova smyslu?
Určitě, naše banky jsou výborně vybavené a jejich 

kapitálová struktura odpovídá tradici. Když se po-

díváme na dodržování pravidel Basel I a Basel II, 

tak kapitálová přiměřenost je opravdu adekvátní 

a všechny faktory vedou k tomu, že jejich výkon-

nost je opravdu vysoká, což dokládá i jejich rating.

Co íkáte úmyslu pana profesora Zeleného 
pokusit se vytvo it a možná i vyvážet novodobá 
ba ovská m sta?
Měla jsem možnost jej poznat osobně a obdivuji ho 

v tom, jaké dokáže mít plány. On je velice zajímavý 

člověk, velký vizionář a vždy je dobré slyšet jeho 

názor. Podařit se může cokoliv, otázkou je, do jaké 

míry se mu podaří soustředit okolo sebe ty správné 

nadšence, kteří pomohou s realizací jeho myšlenek. 

A víte, že íká, že ekonomie není v da? 
Přísně vzato, asi má pravdu, v ekonomice se situace 

permanentně vyvíjejí. Ale je to disciplína, která nás 

nutí neustále přemýšlet o tom, co se děje kolem nás, 

a učí nás reagovat tak, abychom se dokázali vyrov-

nat i s těmi měnícími se podmínkami.  

PETR KARBAN 

Ale to se netýká jen eské republiky, � nancí 
je údajn  nadbytek celosv tov . Jak k tomu 
v bec m že dojít?
Pozor. Globálně bych neřekla, že to platí. Myslím 

spíše, že to platí pro Evropu, Ameriku…, ale když 

se podíváte do Afriky, tak myslíte, že mají také 

přebytek peněz?

Možná jak kdo… Jak vnímáte ínu a její 
sou asnou sv tovou ekonomickou expanzi? 
N kdo je nadšen a vidí v tom obrovskou 
p íležitost, n kdo má obavu. 
Když se na to podívám pouze optikou fi nanční, tak 

jestli přicházejí prostředky od Petra nebo od Pavla, 

to je teoreticky jedno. Na druhou stranu Čína má 

úplně jinou kulturu, než je ve střední Evropě. A lze 

očekávat, že když tady budou investovány prostřed-

ky, přijdou i manažeři, kteří budou čínská aktiva 

spravovat. Možná i z tohoto důvodu vzniká určitá 

představa, že nějaké prvky odlišné kultury sem 

nutně budou zaneseny. Tak jako to třeba vidíme 

v Nošovicích, kde jsem se byla podívat, jsou Korejci, 

kteří přinesli určitě jiný způsob myšlení a fungová-

ní, než je běžné v našem konzervativním prostředí.

na fi nančních trzích, tak vlastně výnos likvidity 

je naprosto zanedbatelný. Z mého čistě pragma-

tického pohledu by bylo ideální, kdybychom měli 

investiční projekty, do kterých bychom investovali 

peníze. Pokud je nemáme, a máme peníze, pak je 

užitečnější splatit ty dluhy.

Nem že se stát, že za rok za dva budou 
investi ní projekty p ipraveny a 8 miliard bude 
naopak chyb t?
To je otázka, která člověka určitě napadne. Ale 

v tuto chvíli je situace na fi nančních trzích tako-

vá, že když přijdu do jakékoli banky, tak bankéři 

nám rádi prostředky půjčí, protože v ekonomice 

je přebytek likvidity a já je získám s ještě nižšími 

náklady, než je mám v současné době.

Takže bylo efektivn jší zaplatit dluh, snížit 
úroky, snížit zadluženost, a když bude pot eba, 
znovu si je p j it?
Ano, přesně tak. Touto operací jsem jako 

správný hospodář ušetřila jednorázově devět set 

sedmdesát šest milionů korun. 

Když vás poslouchám, stihnete ješt  u it?
Ve škole vedu v tuto chvíli dvanáct diplomových 

a čtyři disertační práce, ale na přednášky jako takové 

už vůbec nemám čas. Přednášet znamená pravidelný 

režim, a to je v těch podmínkách, kterým jsem se 

vstupem na půdu magistrátu upsala, už nereálné.

Co z široké škály ekonomické teorie vás nejvíc 
zajímá?
Finance. To jsem vždy dělala a to mne baví. Dříve 

jsem se vždy pohybovala spíše ve sféře podnika-

telské, teď jsem se musela přeorientovat trochu 

do sféry, ve které se momentálně nacházím, takže 

mírný posun. Ale u fi nancí, které mne zajímají, 

jsem zůstala.

Finance zajímají každou ženu...
Já myslím, že každého člověka. Ještě než se narodí, 

tak už ho musejí zajímat a zajímají ho vlastně 

až do jeho smrti. Celý život je potřebujeme. 

A možná se stresujeme zbyte n .
V ekonomice je prý � nancí nadbytek.
V tuto chvíli určitě.

Je to zdravé?
Jestli je to zdravé... Řekla bych, že je to hlavně 

velmi mimořádná situace. Jak dokládají data ČSÚ, 

fi nanční kondice českých domácností posílila, lidé 

nejen investují, a to zejména do bydlení, ale také 

spoří. Pro příští rok se předpokládá růst investic 

ve zpracovatelském průmyslu, zlepšení ve vývoji 

tržeb se očekává i v oblasti služeb. Pokud se tyto 

předpovědi v budoucnu naplní, neměl by být sluš-

ný růst české ekonomiky významněji ohrožen.

Prof. Ing. EVA KISLINGEROVÁ, CSc.

Absolvovala Fakultu výrobn -ekonomickou 
Vysoké školy ekonomické v Praze. 
Na stejnou školu se po letech podnikové 
praxe vrátila v roce 1991 jako odborná 
asistentka, o t i roky pozd ji byla jmenována 
docentkou a v roce 2002 profesorkou. 
V letech 2003–2014 vedla na VŠE Katedru 
podnikové ekonomiky. P edm tem jejího 
vlastního zájmu jsou témata hodnoty 
podniku, m ení a ízení, manažerské 
� nance, restrukturalizace a insolvence. Vedle 
pedagogické a v decké innosti se v novala 
i popularizaci ekonomie a publika ní innosti.

Od roku 2014 je pražskou zastupitelkou, 
od listopadu téhož roku také první 
nám stkyní primátorky s odpov dností 
za magistrátní � nance a rozpo et.

MYSLÍM SI, 
ŽE V PRAZE MÁME MAXIMÁLN  
TRANSPARENTNÍ HOSPODA ENÍ. 

D LÁME PRO TO VŠECHNO. 
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Co považujete za nejv tší problém 
v Pardubickém kraji?
Podnikatel by řekl dopravní infrastruktura, 

podnikatel v cestovním ruchu by řekl malá pro-

pagace kraje pro turisty, ředitel školy by řekl také 

něco jiného. Krajská samospráva musí spravovat 

celý komplex. Ale bez kvalitní dopravní infra-

struktury to opravdu nejde – tam je, kromě mnoha 

dalších oblastí, potřeba upřít největší pozornost. 

Kde je podle vás brzda?
Brzda je v tom, že máme nastaven systém 

zastupitelské demokracie, což v žádném případě 

neznamená, že rozporuji demokracii jako tako-

vou – jen je velmi lehce zneužitelná. Demokracie 

funguje jako jakási pojistka, ale na druhou stranu 

jsem si myslel, že velká politika se dělá v Praze a že 

v regionech jde více o lidi a o společném pohledu 

na věc.

 

Není to tak?
Ne. Bohužel musím konstatovat, že politika se 

dělá i v Pardubicích a že problémy se nedají řešit 

tak rychle, jak jsem si představoval. My bychom 

rádi město někam posouvali, přivedli do něj nové 

lidi, rozvinuli územní plán, ale místo toho mám 

někdy pocit, že jako koalice neděláme nic správně. 

Když se podívám na strategický plán rozvoje 

města, který jsem zdědil, tak jedním z kritérií je, 

aby počet obyvatel neklesal. Podle mě ale nestačí 

spokojit se s tím, že nám lidi nebudou odcházet, 

rád bych, abychom nastavili rozvojové parametry 

tak, aby k nám lidé přicházeli. Protože čím méně 

obyvatel v Pardubicích bude, tím více paušální 

náklady na městskou dopravu, na kulturu, na sport 

atd. Proto se snažíme v našem strategickém plánu 

jít rozvojovou cestou. Chceme nabídnout pozemky 

developerům a chceme do města přitáhnout nové 

fi rmy a investory. 

Pardubice by m ly svým obyvatel m 
nabídnout víc
To jsou slova nám stka primátora Pardubic Jana ehounka. Do komunální politiky vstoupil p ed dv ma lety a jeho 
cílem je ud lat z Pardubic m sto, ve kterém by cht ly žít jednou i jeho d ti. Podle jeho zkušeností se politika 
ned lá jen na centrální úrovni, ale i v regionech, a ne všechno jde tak rychle, jak by si p ál. A jaký má názor 
na ínské investory?

Foto: archiv

Jan ehounek hovo í na oslavách vzniku 
samostatného eskoslovenského státu 
28. íjna
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a dostupnost pro obyvatele. A hlavně, je potřeba si 

konečně říci, co je úkolem krajského zdravotnictví – 

dostupné a kvalitní zdravotnictví. Myslet si, že krajská 

nemocnice bude konkurovat specializovaným praco-

vištím typu fakultních nemocnic nebo výzkumných 

ústavů – touto cestou jít nelze.

 

Do vaší kompetence pat í mimo jiné ve ejné 
zakázky. Jak hodnotíte nový zákon o ve ejných 
zakázkách?
Očekávání byla asi větší, ale nemohu říct, že by to bylo 

celé úplně špatně. Osobně vnímám hodně pozitiv-

ně obecně zkrácení lhůt. To je pro nás dost zásadní 

změna, protože ze zkušenosti víme, že přípravná fáze 

je vždycky delší než realizační. A to je hlavní problém 

u zakázek, které jsou realizovány z dotačních prostřed-

ků, které jsou vždy nějak časově omezeny. 

Pot ebujeme v bec takovýto zákon? Nesta il 
by oby ejný selský rozum a princip ádného 
hospodá e?
Zacházíme s veřejnými prostředky, k jejichž rozdělová-

ní je třeba jasných pravidel a jejich součástí je i zákon 

o zadávání veřejných zakázek.

A je to jenom p ípad eské republiky, nebo to 
podle vás platí obecn ?
Sám jsem byl před vstupem do politiky asi naivní 

a myslel jsem si, že všechno se realizuje nejčistší a nej-

lepší cestou. Bohužel za sedmadvacet let od změny 

společenských poměrů se zde vytvořily jak na centrál-

ní, tak i na regionální úrovni klientelistické vazby, a to 

není dobře.

Máte te  v Pardubicích n jaký projekt, kde budete 
sout žit podle nového zákona?
Jeden z těch nebližších větších projektů, který nás čeká, 

je výstavba nového krytého bazénu. Pardubice mají, 

co se týče plavání, dobré jméno a jezdí k nám nejenom 

česká reprezentace, ale i plavci ze zahraničí. Kapacita 

stávajícího bazénu nestačí a v zásadě nemáme místo 

pro běžnou klientelu.

Nebyla by jednodušší cesta, t eba práv  u stavby 
plaveckého bazénu, p es PPP � nancování než 
žádat o dotace? 
Nejsem si úplně jistý, s PPP projekty jsou obecně 

v celé České republice spíše negativní zkušenosti. 

My se chceme zaměřit spíš na dotace nebo jiné 

zdroje. Tím myslím úvěrové zdroje, peníze jsou 

nejlevnější v historii, proto bychom toho měli využít. 

Na druhou stranu, PPP projekty jistě své místo 

na trhu naleznou – je potřeba ale sladit představy 

soukromých investorů a smýšlení zastupitelů – 

a v tom jsem, bohužel, skeptik.  

ALEX HOFFMANN 

Da í se to?
V zásadě ano, ale pomalu.

Když už jste zmínil investory, jak se díváte 
na ínské investice a jejich potenciál pro eskou 
republiku? Umíte si p edstavit, že byste o n jakém 
strategickém projektu ve vašem kraji jednali 
s í any? 
Potenciál je obrovský, ale myslím, že očekávání byla 

výrazně větší, než jaká je realita. Ve vazbě na to, že 

Pardubice jsou hostitelem nejstarší sportovní události 

v České republice Velké pardubické, jsme na ni pozvali 

jednu čínskou delegaci. Ale z jejich chování jsme 

pochopili, že to byla spíš spanilá cesta po Evropě bez 

většího zájmu o náš kraj. Pokud se tedy ptáte na efekt 

pro Pardubický kraj, pak je výsledkem nula.

 

Jak se díváte na investici do nového letištního 
terminálu v Pardubicích? Podle n kterých je to 
byznys s otazníkem, podle jiných to m že kraji 
pomoci s rozvojem.  
Nebýt určitých kroků v minulosti, nový dopravní 

terminál mohl už dávno stát, a to za dotační pro-

středky. Bohužel, nestalo se tak a museli jsme řešit, 

zda společnost, kterou spoluvlastní město Pardubice 

a Pardubický kraj, poslat do „řízeného zániku“, protože 

bez nového terminálu by se tak jednoznačně stalo. 

Anebo dát na doporučení poradenských společností 

a odborníků z letectví, kteří říkali, že výstavba nového 

terminálu přivede další investory (třeba majitele 

soukromých letadel mající potřebu je někde garážovat, 

případně společnosti, které umí a chtějí dělat cargo, 

tedy nákladní přepravu). Rozhodli jsme se jít druhou 

cestou a jsem stále přesvědčen, že to bylo správné 

rozhodnutí. A to říkám nyní jako náměstek primátora 

města Pardubice, tedy majoritního akcionáře, ale stejně 

to vidím jako nově zvolený krajský zastupitel. 

 

Pardubický kraj je bez p ehán ní takovým 
pr kopníkem ve zdravotnictví. Ztrátové krajské 
nemocnice byly slou eny do jedné akciové 
spole nosti a podle díl ích výsledk  to vypadá 
na krok správným sm rem. 
Ano, sloučení nemocnic bylo správné rozhodnutí. Při 

současném akutním nedostatku lékařů, sester a dalšího 

personálu může jeden subjekt lépe koordinovat zajiště-

ní lékařské péče v rámci celého kraje. A to už se samo-

zřejmě děje – „půjčování lékařů“ mezi nemocnicemi 

dokáže zajistit, že krajské zdravotnictví stále funguje. 

Velká nemocnice je i v lepší vyjednávací pozici vůči 

zdravotním pojišťovnám. A jsem plný očekávání, jaké 

další kroky má připravené nové vedení kraje. Mám 

velkou obavu, že ani střednědobá ani dlouhodobá 

koncepce neexistuje.

Peníze totiž nepředstavují takový problém, jako jsou 

chybějící lékaři a zdravotní sestry. Otočením kouzelné-

ho prstenu je nevyrobíme, takže musíme přizpůsobit 

zdravotnictví současnému stavu. Některé obory cent-

ralizovat do menších pracovišť, ale bez vlivu na kvalitu 

JAN EHOUNEK 

Krajský p edseda hnutí ANO 
2011 a nám stek primátora 
m sta Pardubic. Do politiky 
vstoupil v roce 2013 a stal se 
krajským p edsedou hnutí ANO. 
Má zkušenosti z � nan ního 
sv ta, znalosti z � nan ního 
trhu a zkušenosti ze správy 
privátního i � remního majetku. 
Po komunálních volbách 
v roce 2014 se stal nám stkem 
primátora pro dota ní politiku, 
projektový management, 
strategický plán a rozvoj m sta, 
ve ejné zakázky a kapitálovou 
správu. 
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OTIDEA je největší českou poradenskou 

fi rmou zabývající se administrací a pora-

denstvím v oblasti veřejných zakázek. Její 

zaměstnanci letos proškolili již dva a půl tisíce 

úředníků a odborníků, kteří mají na starosti zadá-

vání veřejných zakázek, provádění zápisů v regist-

ru smluv nebo pracují s Národním elektronickým 

nástrojem či veřejnými investicemi.

„Letos je zájem o školení opravdu obrovský, 

především díky novému zákonu o zadávání 

veřejných zakázek, ale i díky novému zákonu 

o Registru smluv. O kurzy mají zájem nejen 

zadavatelé zakázek, ale také fi rmy, které se o zakázky 

ucházejí. Podnikatelé i úředníci se překvapivě 

shodují v tom, že změny v nových pravidlech nejsou 

až tak zásadní, jak očekávali, přesto se bojí, jak 

bude vypadat praxe,“ hodnotí manažer vzdělávání 

společnosti OTIDEA Lucie Galušková.  

OTIDEA

Úpravna vody ANTICALC
Nejen zabrání tvorb  vodního kamene, ale odstraní i ten stávající. 
Výsledkem je významn  prodloužená životnost všech za ízení 
a spot ebi  napojených na vodu, isté rozvody bez vodního 
kamene, cca 30% snížení náklad  na její oh ev a podstatné 
zvýšení komfortu používání vody. 

www.aquasar.cz
info@aquasar.cz
infolinka: 800 195 211
mobil: 775 578 995

Ve ejné zakázky v novém režimu
Letošní rok byl v oblasti ve ejných zakázek tím dlouho o ekávaným. Na za átku íjna vstoupila v platnost novela zákona 
o ve ejných zakázkách, která p ináší zadavatel m i uchaze m dost zásadních zm n. „Nová pravidla jsou benevolentn jší 
a zadavatel m dávají více možností, ale také na n j p esunují veškerou zodpov dnost. Obávám se, že tento zásadní posun 
od dosavadního metodického zákona k novému systému v eské praxi p íliš neobstojí,“ hodnotí nový zákon Kate ina 
Kolá ková, editelka spole nosti OTIDEA AVZ. 

OTIDEA 

Zabývá se administrací a poradenstvím 
v oblasti ve ejných zakázek, koncesí 
a evropských fond  a poskytováním 
vzd lávacích služeb. Spole nost b hem 
dvanácti let svého p sobení zorganizovala 
ve ejné zakázky v objemu n kolika miliard 
korun a na tematiku zakázek proškolila již 
tisíce zadavatel  i dodavatel . Zárove  je 
vzd lávací spole ností, která po ádá kurzy 
a školení v oblastech práva, lidských zdroj , 
manažerských a komunika ních dovedností.
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plavby

Soukromé 
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Originální vánoční dárek

Dárkový poukaz 
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Výroba osobních aut v esku meziro n  op t vzrostla a da ilo se i nákladním aut m. Zákazníci automobilek ani 
bazar  se nenechali zviklat tzv. dieselgate a na naftová auta nezanev eli. Nezanev eli dokonce ani na zna ku VW, 
která navzdory dieselgate hlásí dobré obchodní výsledky. Podnikatelé však p esto upozor ují, že je t eba ledacos 
vy ešit – t eba podporu technických škol, pracovní mobilitu nebo p edvídatelnost legislativního prost edí.

Další úsp šný rok pro automotive
… dieselgate navzdory
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Nové trendy a výzvy
Podle analýzy Automobilový průmysl: Trendy bu-

doucnosti od Tomáše Kozelského a Radka Nováka, 

kterou v roce 2015 vydal EU Offi  ce / Knowledge 

Centre České spořitelny, prochází automobilový 

průmysl změnami, které proměňují celý sektor, 

včetně výroby a obchodního modelu. Firmy v obo-

ru přitom musí reagovat na následující trendy: 

rozvoj alternativních pohonů, jako je elektřina, 

plyn nebo vodík, technologický rozvoj v oblas-

ti konektivity a systémů autonomního řízení, 

prosazování Průmyslu 4.0, zpřísňování ekologic-

kých a bezpečnostních standardů, další snižování 

nákladů i princip carsharingu, tedy sdílení aut, 

kdy jde zákazníkům více o mobilitu než o samotné 

vlastnictví automobilu.

Takže ani fakt, že se oblasti automotive v Čes-

ku v letošním roce daří, neznamená, že není co 

zlepšovat. „Považujeme za nezbytné, aby toto 

období ekonomického růstu bylo využito k zajištění 

dlouhodobé konkurenceschopnosti a výkonnosti čes-

kého automobilového průmyslu zejména s ohledem 

na změny, které s sebou přináší digitalizace a čtvrtá 

průmyslová revoluce,“ komentoval dobrou sezonu 

Bohdan Wojnar, viceprezident SDA. A dodal, že je 

třeba výrazně posílit kvalitu technického školství, 

zvýšit mobilitu pracovní síly, zlepšit obslužnou 

infrastrukturu v místě investic ze strany podniků 

a zvýšit transparentnost, předvídatelnost a efekti-

vitu legislativního prostředí, aby bylo schopné lépe 

refl ektovat změny trendů na trhu práce.

Podobná témata zaznívala i tehdy, když v září 

ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek diskutoval 

se zástupci automobilového průmyslu, technických 

škol, úřadů práce a Jihočeského kraje. Jako opat-

ření na pomoc sektoru uvedl Operační program 

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro 

období 2014 až 2020, který by měl podle něj podpo-

řit konkurenceschopnost také u malých a středních 

fi rem, program výzkumu a vývoje TRIO, investiční 

pobídky i rozvoj průmyslových zón.  

JANA BOHUTÍNSKÁ

Nepropadl se ani zájem o ojetá osobní auta se 

vznětovým motorem. Jak informovala společ-

nost AAA Auto, zájem o diesely zůstává stabilní 

a pohybuje se kolem 46 procent prodaných aut 

ve střední Evropě. „Zatím se tak absolutně nepo-

tvrzují prognózy opadávání zájmu o diesely, které 

někteří analytici předpovídali v důsledku skandálů 

s falšováním údajů o emisích, aktuálního vývoje 

cen pohonných hmot a postupného smazávání 

provozních výhod vznětových motorů,“ uvedla ge-

nerální ředitelka AAA AUTO Karolína Topolová. 

Na zájmu o diesely se podle ní neprojevují ani 

výkyvy cen pohonných hmot, a to přesto, že řidiči 

stále vnímají diesely jako provozně hospodárnější 

variantu. „Mezi cenou pohonných hmot a struktu-

rou prodaných vozidel z hlediska jejich pohonu tedy 

není vůbec žádná korelace,“ tvrdí.

Cena stále rozhoduje 
Češi se při nákupu aut rozhodují primárně podle 

ceny. Když se na začátku roku poradenská spo-

lečnost EY ve spolupráci s výzkumnou agenturou 

STEM/MARK dotazovala pětistovky aktivních 

řidičů na jejich nákupní zvyklosti týkající se 

osobních automobilů, zjistila, že nejdůležitějším 

krité riem nákupu je pro ně cena, potom značka 

a výbava. Lidé, kteří preferují nákup nových aut, 

a ti, kteří jdou raději do bazaru, se dělí přibližně 

na poloviny. Respondenti také poměrně vstřícně 

reagovali na technologické novinky v automobi-

lech a víc než polovina z nich by zvažovala nákup 

elektromobilu. Každý třetí by uvažoval také o poří-

zení autonomního vozidla.

Ceny nových osobních automobilů sice v Čes-

ku rostou, ale jsou o 16 procent nižší než před 

šesti lety. Jak informovala ČTK na základě údajů 

Eurostatu, za roky 2014 a 2015 však vzrostly skoro 

o tři procenta. „V první řadě šlo s největší pravděpo-

dobností o reakci na silný propad celého trhu, který 

se s přestávkami odehrával po roce 2008 až do roku 

2013,“ uvedl pro ČTK k důvodům mírného 

zvýšení, které zvrátilo pokles, analytik ČSOB Petr 

Dufek. Ve svém komentáři na serveru Patria.cz 

pak dodal, že ačkoliv se trh osobních automobilů 

dostává na maximum, je možné očekávat, že jeho 

boom ještě nekončí.

Automobilový průmysl tak zůstává i nadá-

le tahounem českého průmyslu. Výroba 

osobních automobilů v roce 2016 meziročně 

vzrostla – jak informovalo Sdružení automobilo-

vého průmyslu (SDA), meziroční nárůst výroby 

v tuzemsku oznámili všichni tři výrobci osobních 

automobilů – Škoda Auto, Hyundai Motor Ma-

nufacturing Czech a TPCA. Již v říjnu překročili 

hranici jednoho milionu kusů. Dařilo se i fi rmě 

Tatra ve výrobě nákladních automobilů a přípoj-

ných vozidel. Prosperuje přitom jak prodej na do-

mácím trhu, tak export. „Ještě nikdy jsme nedosáhli 

milionu vyrobených vozidel tak brzy jako letos. 

Na rekordní výrobě se podílí jak rostoucí domácí 

poptávka, tak především sílící zájem o nákup aut 

na trzích v západní Evropě,“ komentoval sektoro-

vé úspěchy prezident Sdružení automobilového 

průmyslu Martin Jahn.

Škoda jede a táhne VW
Dobrý rok hlásí například společnost Škoda, která 

v říjnu celosvětově meziročně zvýšila dodávky 

zákazníkům o 10,6 procenta a prodala bezmála sto 

tisíc vozů. Vliv na to měla jak rostoucí poptávka 

v Evropě, tak především v Číně. Od ledna do října 

pak dodala zákazníkům o 6,7 procenta více aut než 

za stejné období v roce 2015. Za první tři čtvrtletí 

roku 2016 hlásila Škoda 6,2% nárůst dodávek 

zákazníkům, a to v meziročním srovnání, 9% růst 

tržeb a více než 28% nárůst provozního výsledku.

Výrobci automobilů také zabírají přední příčky 

v žebříčku největších plátců daně z příjmu právnic-

kých osob, který každý rok zveřejňuje Finanční 

správa. Za rok 2015 se například na třetí příčce 

umístila právě Škoda Auto a na šestém místě 

Hyundai Motor Manufacturing Czech. V nepo-

slední řadě je automobilový sektor kontinuálně 

významným domácím zaměstnavatelem.

Dieselgate naf áky neza ízla
Aféra dieselgate, tedy emisní skandál automobilky 

Volkswagen, v oblasti automotive ještě úplně ne-

dozněla. Auta s problematickým soft warem, který 

při laboratorních zkouškách snižuje úroveň emisí 

oproti reálnému provozu, jsou stále svolávána 

do servisu. Nezdá se však, že by aféra trh v Česku 

z hlediska prodejů a zájmu o osobní dieselová auta 

nějak výrazně zasáhla. Podle přehledné statistiky 

registrovaných automobilů, kterou na základě 

údajů z Centrálního registru vozidel Ministerstva 

dopravy ČR každý měsíc zpracovává SDA, byl 

k letošnímu říjnu v porovnání s loňským rokem 

zájem o nové naft ové osobní automobily více méně 

stabilní. Jak je vidět také v přiložené tabulce, držel 

se zhruba na 42 procentech všech registrovaných 

nových aut (oproti zhruba 54 procentům benzino-

vých aut), přičemž celkový počet registrovaných 

aut s benzinovým i dieselovým motorem meziroč-

ně vzrostl.

* OA = osobní automobily
Zdroj: SPA

Palivo

Registrace nových OA* 
v R dle paliva – 

10 / 2016 
(po et / procentní podíl)

Registrace nových OA 
v R dle paliva – 

10 / 2015 
(po et / procentní podíl)

Registrace nových OA 
v R dle paliva – 
1 až 10 / 2016 

(po et / procentní podíl)

Registrace nových OA 
v R dle paliva – 
1 až 10 / 2015

(po et / procentní podíl)

Benzin 11 853 / 54,11 % 10 125 / 51,51 % 117 257 / 54,63 % 103 422 / 54,24 %

Nafta 9 420 / 43,00 % 8 866 / 45,10 % 91 250 / 42,52 % 80 808 / 42,38 %

REGISTRACE NOVÝCH OSOBNÍCH AUTOMOBIL
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Společnost GSIS s.r.o.

 vyrábíme a distribuujeme biomasu, a to převážně slaměných biopeletek

 patříme mezi pět největších dodavatelů biomasy pro společnost ŠKO-ENERGO

 jsme vlastníky vlastní peletkárny s celkovou kapacitou 1000 tun

 7 dní v týdnu dodáváme plně naložený vůz do společnosti ŠKO-ENERGO

Kontakt: Petr Janda, tel.: +420 725 020 496, e-mail: janda@gsis.cz

www.gsis.cz
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podnikání kulatý st l HK R

Ti všichni dorazili 2. prosince 2016 do zaplně-

ného Lichtenštejnského paláce v Praze, aby 

strávili dopoledne projednáváním koncep-

čního materiálu k tématu Společnost 4.0, který 

připravil tým Hospodářské komory ČR pod vede-

ním prof. Vladimíra Maříka z ČVUT. „Společnost 

4.0 zahrnuje zejména nové přístupy a možnosti 

v oblastech nových technologií pro průmysl, výrobu, 

služby, extrémně důležitou energetiku, trh práce, 

vzdělávání, aplikovaný výzkum a bezpečnostní 

infrastrukturu. Čtvrtá průmyslová revoluce je 

celospolečenský fenomén, je nutné změnit myšlení 

všech a zapojit všechny!“ shrnuje podkladový 

materiál a svůj osobní postoj profesor Vladimír 

Mařík z ČVUT.

Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, 

který konferenci zahajoval, zmínil ve svém vystou-

pení důležitost připravenosti na 4. průmyslovou 

revoluci pro živnostníky, řemeslníky, mikro podni-

ky, malé a střední podniky, pro které Hospodářská 

komora připravuje cílenou osvětu. 

„Cílíme na podporu právě těch, kteří jsou nejdůleži-

tějšími zaměstnavateli a budou zároveň muset pruž-

ně reagovat na dopady 4. průmyslové revoluce. Jsme 

výrazným zástupcem řemeslných cechů a profesních 

asociací, a proto můžeme hrdě rozvíjet naši spolu-

práci s nimi na bázi Řemesla 4.0. I do těchto profesí 

totiž postupně pronikají nové digitální technologie, 

inovativní postupy, moderní vzdělávání a výsledky 

výzkumu pro svou mnohdy velmi těžkou, ale zato 

poctivou a kvalitní práci odvedenou za férovou 

cenu,“ okomentoval Vladimír Dlouhý. 

Cílem kulatého stolu je výměna názorů, které 

slouží jako vodítko při defi nování priorit České 

republiky v evropských politikách, vznášení 

nových témat a otázek či upozorňování na stávající 

problémy. O téma Společnost 4.0 byl enormní zá-

jem ze strany účastníků, kteří do posledního místa 

Hospodá ská komora buduje „Spole nost 4.0“
Pokrok nezastavíš. Tak by se dala shrnout do dvou slov nápl  kulatého stolu Národního konventu na téma 
Spole nost 4.0. A ve spolupráci s Ú adem vlády R zastoupeným státním tajemníkem Tomášem Prouzou jej 
p ipravila Hospodá ská komora R pro osm desítek významných osobností ze státní správy, hospodá ských 
a sociálních partner , významných pr myslník , podnikatel , politik , zástupc  ambasád i akademik . 
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podnikání kulatý st l HK R

vyplnili prostory v sále Lichtenštejnského paláce. 

„Hospodářská komora ČR je důležitým partnerem 

pro podnikatele, státní správu i akademickou obec 

ve věci digitalizace. Zastupujeme nejvíce podnika-

telů a je naším úkolem udělat vše pro podnikatele, 

aby tu tzv. 4. průmyslovou revoluci zvládli dobře,“ 

říká Irena Bartoňová Pálková, viceprezidentka 

HK ČR, která konferenci moderovala. 

Účastníci kulatého stolu se shodli, že pro další 

rozvoj České republiky je nutné podpořit iniciativu 

Společnost 4.0, včetně jasné role státu při koor-

dinaci aktivit prostřednictvím Aliance Společ-

nost 4.0. Nezastupitelná je role a také aktivní účast 

organizací zastupujících zaměstnavatele a zaměst-

nance. Je potřeba ještě více spojovat průmyslovou 

sféru s akademickou, a to při vědomí, že hybnou 

silou jsou malé a střední podniky. Pro úspěch je klí-

čovým faktorem vzdělávání, zvláště pak celoživotní 

vzdělávání a podpora rekvalifi kací. Bez meziná-

rodní spolupráce a vzájemné kompatibility nebude 

iniciativa v České republice úspěšná. A na závěr to 

nejdůležitější. Přejděme od slov k činům.  

MARTIN FRÉLICH
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podnikání maloobchod

Na kvalitní eské prodejny 
upozorní nová certi� kace

eský trh je doslova p esycen prodejnami s potravinami a smíšeným zbožím. Jak mezi nimi poznat obchod 
poskytující kvalitní služby, zákaznický komfort i kvalitní domácí potraviny? S ešením p ichází Asociace eského 
tradi ního obchodu, která spouští nový projekt certi� kace tradi ních eských prodejen a s ním spojené udílení 
zna ky kvality pro eské prodejny potravin.

Tradiční české prodejny dlouhodobě bojují o svou 

existenci. Pouze v roce 2015 zaniklo 275 prodejen 

s plochou do 400 m². Menší obchodníci totiž 

v nerovném boji stojí nejen proti nekalé konkuren-

ci, ale také proti zahraničním řetězcům, večerkám 

s nepřetržitou pracovní dobou a mnohdy nešťastně 

formulované legislativě, která už tak komplikuje tra-

dičním obchodníkům nelehké podnikání. „Jak v tomto 

obchodním pandemoniu přežít?“ ptá se Zdeněk Juračka, 

předseda Asociace českého tradičního obchodu. 

„Musíme zákazníkům nabídnout něco víc. Ukázat jim, 

které nezávislé prodejny splňují náročné požadavky 

zákazníků na kvalitu služeb i sortimentu. Proto jsme 

spustili program certifi kace tradičních českých prodejen, 

který jasně upozorní na prodejny, které mají zákazní-

kům co nabídnout,“ říká předseda AČTO.

Konkuren ní výhoda 
eským obchodník m

Projekt certifi kace AČTO je určen pro české tradiční 

(nezávislé) prodejny a obchodníky s jednoznačným 

cílem. Certifi kační proces obchodníkům poskytne ne-

závislý audit a zprávu o stavu jejich prodejny, analýzu 

jejich silných a slabých stránek v prodejně a návrhy 

na zlepšení. Prodejna, která úspěšně projde certifi -

kačním procesem, získá certifi kát kvality a značku 

TRADIČNÍ ČESKÝ OBCHOD – CERTIFIKOVÁNO 

ASOCIACÍ ČESKÉHO TRADIČNÍHO OBCHODU, 

jež osvědčuje český obchod, kvalitu služeb, zákaznický 

komfort a převážnou část českého sortimentu. 

Značka a certifi kát obchodníkům nabízí konkurenční 

výhodu oproti ostatním obchodníkům, zákazníky 

motivuje a dává jim informaci o tom, který obchod 

jim zaručuje to, co hledají. Navíc oceněný obchodník 

zlepšením úrovně prodejny získá více spokojených 

zákazníků, kteří tam budou více nakupovat a tím 

bude mít prodejna i vyšší tržby. Tím se prodejna může 

stát zajímavější i pro dodavatele. Předání certifi kátu 

proběhne v rámci úspěšného kongresu tradičního trhu 

Samoška, který probíhá dvakrát ročně a obchodník 

získá i dílčí mediální podporu.

Obchodníci, kteří do programu certifi kace přihlásí 

své prodejny, budou hodnoceni na základě pevně 

stanovených hodnoticích kritérií. Předpokladem pro 

zařazení do programu je české občanství členů statu-

tárního orgánu, český kapitál, sídlo a místo podnikání 

v ČR či alespoň dvoutřetinový podíl českého zboží 

v nabízeném sortimentu. Při posuzování prodejny 

bude hodnocena úroveň vzhledu prodejny uvnitř i vně, 

personálu, podpory prodeje i sortimentu.  

JAN HRDINA, tajemník Asociace eského tradi ního obchodu

ASOCIACE ESKÉHO 
TRADI NÍHO OBCHODU

Historicky první a nejv tší 
konsolidovaný subjekt sdružuje 
eské maloobchodníky 

z oblasti malého a st edního 
podnikání. V sou asnosti má 
A TO 19 len  a reprezentuje 
tém  7 000 prodejen 
s 30 000 zam stnanci, ímž 
p edstavuje cca 23 % podílu 
na trhu s potravinami. A TO 
je lenem nejen HK R, ale 
také evropského sdružení 
nezávislých obchodník  
Independent Retail Europe 
(IRE). Hlavním posláním a cílem 
A TO je hájit zájmy svých 
len , z velké ásti zajiš ujících 

obchodní obslužnost 
venkova, chránit a rozvíjet 
tradici eských prodejen, 
upev ovat postavení domácího 
maloobchodu a aktivn  
vstupovat do utvá ení legislativy. 
A TO také spolupracuje 
s eskými a regionálními výrobci 
a podporuje prodej jejich 
produkt .
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podnikání byrokracie

Rok 2016 byl pro podnikatele doslova 
zat žkávací zkouškou, vzpome me nové 
povinnosti, jako jsou t eba kontrolní 

hlášení nebo EET. Povinností neustále p ibývá. 
Vnímáte to jako velký problém?
Dochází k regulaci a snaze kontrolovat vše, co jde, 

prověřovat a nad vším mít dohled. Problém se 

samozřejmě v budoucnu dotkne každého. Dojde 

ke zdražení mnoha služeb a pocítí to i zaměstnan-

ci, kterých se regulace přímo nedotýká. V ekono-

mice je samozřejmě všechno provázané.

 

Z eho podle vás pramení pot eba 
zákonodárc  regulovat podnikání? 
Společnost je stále ovládána názorem odborů, že 

podnikatelé kradou, jsou to podvodníci, platí nízké 

daně nebo nízké odvody na sociálním a zdravot-

ním pojištění. Ale že to jsou lidé, kteří se živí sami 

a nejsou zátěží pro sociální systém, je bohužel 

nezajímá. 

Poda ilo se vám u EET výrazn  snížit jak 
� nan ní postihy, tak prodloužit jednotlivé 
lh ty u povinností, za které jsou podnikatelé 
sankcionováni. U kontrolního hlášení 
jste p isp l k tomu, aby � nan ní ú ady 
jednotlivé skute nosti týkající se podnikatel  
neposuzovaly tak p ísn . Ve kterých dalších 
povinnostech zam stnavatel  spat ujete 
problémy?
Je jich mnoho. Uvedu jeden příklad. Zaměstnava-

telé musí srážet na základě exekučního rozhodnutí 

zaměstnancům část fi nančních prostředků ze 

mzdy. V okamžiku, kdy zaměstnanec onemocní, 

přechází tato povinnost na OSSZ. Zaměstnavatel 

ale musí OSSZ předat spolu s žádostí o nemocen-

skou také řadu dalších dokumentů, třeba kopii 

usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, pořadí po-

hledávek, provedených srážek a oznámení či výši 

základní částky, která nemá být OSSZ sražena.

 

Práv  exekuce na mzdy jsou otroká skou 
povinností zam stnavatel . P itom jen 
v lo ském roce bylo vyhlášeno p es 700 tisíc 
exekucí… 
Přesně tak, podnikatele to nesmírně zatěžuje. 

Navíc, pokud je tentýž zaměstnanec nemocen za-

krátko znovu, musí se všechny dokumenty zasílat 

na OSSZ opět. 

V Sekci pro eliminaci byrokracie jste 
p ipomínkovali také novelizaci insolven ního 

zákona. Sou asná soudní praxe požaduje 
p i návrhu na povolení oddlužení po daném 
dlužníkovi aktuální výpis z Rejst íku trest , 
p i emž pro to ale není žádná opora v zákon . 
Je to tak?
V dnešní době se jedná o zbytečnou formalitu za-

těžující administrativně a fi nančně nejen dlužníka, 

ale i soudní úředníky. Rovněž dokládání příjmů 

dlužníkem tři roky zpět je podle nás zbytečná 

formalita. Zkrácením této lhůty na jeden rok by 

se usnadnila nejen příprava návrhu na povolení 

oddlužení, ale odpadla by i část administrativního 

zatížení soudních úředníků.

Letos jste se stal lenem p edsednictva 
Rozhod ího soudu p i HK R a AK R. Rozhod í 
doložky jsou v poslední dob  pod palbou 
mediální kritiky. Mohl byste stru n  shrnout, 
v em je jejich p ednost? 
Výhody rozhodčího řízení jsou nesporné a praxe 

to jasně potvrzuje – rychlejší vyřízení sporu a s tím 

související nižší fi nanční náklady, protože spor je 

zpravidla rozhodnut na rozdíl od běžných soudů 

už v horizontu několika málo měsíců. Dále tkví 

ve svobodné volbě rozhodce. Smluvní strany si 

totiž samy mohou vybrat rozhodce, který jim nej-

lépe vyhovuje, například specialistu na příslušné 

odvětví práva. 

A co s tím spojená administrativa? 
Rozhodčí řízení zajišťuje, že bez zbytečných 

formalit je zjištěn skutkový stav potřebný pro 

rozhodnutí. A samozřejmě bych v neposlední řadě 

zdůraznil důvěrnost. Oproti obecným soudům je 

řízení zásadně neveřejné a totéž platí i o vynesení 

rozhodčího nálezu.  

MIROSLAV DIRO
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TOMÁŠ SÝKORA

P edseda Sekce pro eliminaci byrokracie 
p i HK R a len p edsednictva Rozhod ího 
soudu p i HK R a AK R

Tomáš Sýkora varuje:
Na podnikatele se valí ím dál více 
povinností
„Pro prosperitu státu je pot ebné svobodné a p ehledné podnikatelské prost edí. Proto usilujeme o to, aby se 
snižovala a zjednodušovala byrokratická a legislativní zát ž,“ íká p edseda Sekce pro eliminaci byrokracie 
p i HK R a len p edsednictva Rozhod ího soudu p i HK R a AK R Tomáš Sýkora v  rozhovoru pro asopis 
Komora.cz, ve kterém jsme se mimo jiné podívali na to, co Antibyrokratická komise aktuáln  eší.  
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NEMUSÍŠ BÝT HOROLEZCEM,

ABYS ZAŽIL
SÍLU OKAMŽIKU
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podnikání legislativa odpadového hospodá ství

Podívejme se třeba na plasty. Z jedoucího 

pásu jeden pracovník vybírá čiré PET 

láhve, druhý zelené, další modré, čtvrtý čiré 

plastové fólie, pátý pak sbírá fólie barevné, zkrátka 

dle odbytových požadavků a možnosti uplatnění 

druhotné suroviny. Zbytek druhově směsných 

plastů se předává k recyklaci jako směs. Škála 

plastů je totiž široká a v takovém provozu jsou jen 

stěží identifi kovatelné, nehledě na skutečnost, že 

některé plastové obaly a fólie mají z jiného plastu 

vnější vrstvu a z jiného tu vnitřní. Novela zákona 

o obalech z roku 2006 proto změnila tuto původní 

povinnost označovat obaly z hlediska materiálové-

ho složení na dobrovolné. 

ALE… přestože je tato praxe známá v celé EU, 

i po několika novelách Směrnice 94/62/EC o oba-

lech a obalových odpadech, ustanovení o označo-

vání obalů v jejím textu stále zůstává a kdykoliv 

může být znovu aktivováno.

Podobně tomu pak bylo i s povinností informo-

vat spotřebitele o způsobu nakládání s použitým 

obalem. Většina obalů, které skončí v komunálním 

odpadu, se nestává jeho nebezpečnou složkou 

(obaly od potravin, spotřebního zboží). Výrobci 

tedy často k informování spotřebitele o způsobu 

nakládání využívají symbol postavy odhazující 

odpad do koše – jako by spotřebitel nevěděl, jak se 

má chovat. Nehledě na to, že Směrnice 94/62 EC 

o obalech a obalových odpadech, na kterou se náš 

zákon o obalech odkazuje, tuto povinnost nikdy 

nestanovila. Podle některých států EU, jako třeba 

Španělska, tento symbol dokonce demotivuje 

občana k třídění. Nebylo tedy divu, že zákonodár-

ce posléze dospěl k názoru, že tato povinnost je 

nadbytečná. Všichni byli rádi, že se této povinnosti 

zbavili, a domnívali se, že tím je situace okolo 

značení obalů provždy vyřešena. 

ALE… v roce 2012 francouzská legislativa usta-

novila, že od 1. 1. 2015 musí výrobci na všech 

recyklovatelných obalech uvádět značku tzv. Tri-

man – postavu sklánějící se ne nad košem, ale nad 

třemi šipkami (viz obrázek). Právě tento symbol 

Šestkrát ALE: zna ení obal  
a základní požadavky na obaly
P vodní zn ní zákona o obalech . 477/2001 Sb. na izovalo výrobc m vyzna ovat na obalech materiálové složení 
a informovat spot ebitele o zp sobu nakládání s nimi. Pro producenty to p edstavovalo vícenáklady a výsledek 
byl, ekn me, diskutabilní. Praxe ukázala, že obsah barevných kontejner  skon í na t ídicích linkách, kde probíhá 
dot íd ní druhov . Hledání zna ek na obalech nebo etiketách je totiž zdlouhavé a na to není zkrátka as. 

Mnoho výrobc  bere otázku minimalizace 

velmi zodpov dn . Je to vid t na PET lahvích 
i nápojových kartonech.
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podnikání legislativa odpadového hospodá ství

Bohužel i u odborníků člověk občas narazí. Pří-

kladem může být třeba balení běžně používané 

tekuté aviváže. Jednoduchým zvýšením kon-

centrace výrobku lze spotřebiteli prodat stejnou 

hodnotu v litrové láhvi jako v třílitrové. Dávka 

přidávaná do pračky se prostě sníží – úměrně 

zvýšené koncentraci. V praxi ovšem narazíte po-

dle některých výrobců na českou mentalitu – čím 

víc toho lidé mají, tím jsou spokojenější. Tvrzení 

o větší koncentraci malého balení proto příliš 

nevěří. Škoda.

V praxi se také narazilo na problém, se kterým se 

při defi nici základních požadavků nepočítalo – je 

jím globalizace, přesněji globální svět, globální 

ekonomika, a hlavně mezinárodní obchod! Jak 

mají výrobci posuzovat, jestli obal vyhovuje ev-

ropskému trhu a evropským normám, když pro ně 

nejsou závazné? V případě importérů pak dochází 

k naprostému paradoxu – od výrobců dostávají 

totiž už výrobek ve fi nálním balení. Tyto normy ale 

vycházejí ze situace, kdy producent teprve vymýšlí 

podobu obalu pro nový, ještě nezabalený výrobek. 

Tento problém se snažila vyřešit ISO ve spolupráci 

s CEN tak, že globální systém technické normali-

zace ISO převezme, samozřejmě po předchozím 

posouzení, soubor Evropských norem. Od roku 

2013 experti z celého světa na desítkách zasedání 

pracovních skupin od Evropy, Pekingu, Tokia, 

Chicaga až po Nový Zéland pracovali na tomto 

souboru norem, který se podařilo schválit během 

roku 2015.

ALE… když pak experti CEN předložili loni 

na podzim tento soubor DG Environment 

s požadavkem na jeho harmonizaci se Směrnicí 

94/62 EC, byl odmítnut. Úředníci si totiž nejsou 

jisti, zda požadavky na obaly budou v novém 

balíčku „Circular Economy“ defi novány ve stáva-

jící podobě, či nastanou nějaké změny. Jaké a jak 

velké? To zatím EU úzkostlivě tají.    

ZBYN K KOLÁ , EKO-KOM, a. s.

ný kompost, ale biodegradabilní plast odolal! 

Přitom podle normy EN13432 už po 3 měsících 

nemělo být v kompostu po biodegradabilních 

obalech ani památky. 

ALE… i kdyby tyto obaly splnily požadavky této 

normy, nejedná se o takový zázrak. Zeptáme-li se 

odborníků, zjistíme, že obrátka kompostu z komu-

nální zeleně je 6 týdnů. Požadavek na biodegra-

daci obalů vyplývající z normy EN13432 je však 

3 měsíce. V praxi to tedy znamená, že ten, kdo 

bude zpracovávat bioodpad s příměsí biodegrada-

bilních obalů (za předpokladu, že opravdu splní 

požadavek normy), bude zpracovávat dvojnásob-

né množství odpadu dvakrát delší dobu. A to se 

samozřejmě musí projevit v nákladech.

Prevence a minimalizace
Řada výrobců k této problematice přistupuje 

odpovědně. Jako příklad si můžeme ukázat oby-

čejnou dvoulitrovou PET láhev na sycené nápoje. 

V roce 2000 vážila 48 gramů, o 7 let později byla 

o celých 12 gramů lehčí – „zhubla“ tedy o čtvrtinu 

své váhy. Nebo taková „obyčejná krabice“ na mlé-

ko či džus. Úbytek její hmotnosti o jediný gram 

přestavuje pro ČR úsporu 600 tun papíru!

ALE… co je všeobecně prezentováno spotřebite-

lům, občanům?  

má spotřebitele nabádat k třídění. A dokonce dnes, 

kdy je na programu EU balíček environmentální 

legislativy pod souhrnným názvem „Circular Eco-

nomy“, se snaží tento symbol do připravovaného 

balíčku přibalit.

Základní požadavky na obaly
V roce 1994 bylo stanoveno Směrnicí 94/62/EC 

o obalech a obalových odpadech: 

 Obaly musí být vyráběny tak, aby jejich objem 

a hmotnost dosáhly minimální hodnoty 

přiměřené pro zachování nezbytné úrovně 

bezpečnosti, hygieny a přijatelnosti pro výrobek 

i pro spotřebitele. 

 Obaly musí být navrženy a vyrobeny způso-

bem, který umožní jejich opakované použití 

nebo využití, včetně recyklace. 

 Obaly musí být vyráběny tak, aby obsah 

škodlivých a jiných nebezpečných látek byl 

co nejnižší. 

Aby mohly být takové požadavky objektivně 

posouzeny, bylo uloženo výboru CEN (Evropský 

výbor pro normalizaci), aby ve spolupráci se všemi 

normalizačními instituty členských států EU při-

pravil soubor technických norem. Dne 19. 2. 2005 

pak byla několikaletá práce zakončena ofi ciálním 

oznámením Komise o jejich harmonizaci ve Věst-

níku EU. Do českého zákona o obalech pak odkaz 

na tyto normy vnesla novela z roku 2006. Jenže 

v praxi se v současnosti potýkáme hned se dvěma 

„ALE“.

Dle normy EN 13432 existuje velmi propracovaný 

systém hodnocení obalů, které výrobci označují 

jako obaly biodegradabilní. 

ALE… výsledky z praktického ověření této sku-

tečnosti jsou nevalné, přestože mu bylo v rámci 

projektu pod hlavičkou Technologické agentu-

ry ČR podrobeno několik desítek typů obalů 

od různých výrobců. V rámci objektivity byly 

do směsi pro kompostování dokonce přidány 

takové „lahůdky“, jako je kravský či koňský hnůj, 

aby se podpořily přírodní procesy degradace. 

A takové jsou (ne)výsledky po roce – veškerý 

organický materiál sice zdegradoval na hodnot-

Tento symbol uvád ný na n kterých obalech 
dodnes spot ebitele pouze informuje, že použitý 

obal nemá žádné nebezpe né vlastnosti, a m že 

ho tedy bez obav odhodit do sm sného, resp. 

t íd ného odpadu. 

Norma sice slibuje rozložení biodegradabilního plastu 
za m síce, v praxi mu ale nesta il ani rok.

A toto je výsledek skoro po dvou letech.

K t íd ní by m l spot ebitele nabádat tzv. 

Triman – tedy postava sklán jící se nad t emi 

šipkami. Podle francouzské legislativy jí musí 
tamní výrobci od roku 2015 ozna ovat všechny 
recyklovatelné obaly (vyjma sklen ných).
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Ladislav Vitoul po maturitách na gymnáziu 

a průmyslové škole chemické vystudoval 

Vojenskou akademii ve Vyškově a začal svoji 

kariéru vojáka z povolání Československé lidové 

armády. Během pětadvaceti let prošel různými 

velitelskými a štábními funkcemi a po 4 letech 

služby v Iráku jako pozorovatel OSN povýšil 

na plukovníka. 

Za svoji práci obdržel mnohá státní i jiná 

vyznamenání. V roce 1991 byla rodině vrácena 

v restituci Vápenka, kterou založil v roce 1913 

jeho děda. Dnes ji vede a řídí již 24 let. Vloni byla 

společnost zařazena mezi „100 NEJ fi rem v České 

republice“ a získala Diplom za „Dynamický růst 

a stabilitu“. Letos v listopadu obdržel Ing. Ladislav 

Vitoul na Pražském hradě titul „Gentleman Pro“. 

Při hodnocení výsledků v oblasti bezpečnosti prá-

ce a kvality výrobků Státní báňskou správou získal 

již 3x „hornického Oscara“ – Zlatého Permona. 

Za náročnou práci poskytuje všem zaměstnan-

cům nadstandardní odměny. Jako dlouholetý člen 

Rotary clubu se aktivně podílí na jeho činnosti, 

za což byl z mnoha milionů členů na světě letos 

jako jediný odměněn Čestným uznáním.  

v odpoledních hodinách pak mohla pardubická 

delegace hlavní město opustit s pocitem, že 

předchozí ročníky bývaly sice bohatší v celkovém 

počtu návštěvníků veletrhu, ale tento ročník 

se vydařil především z pohledu prezentace 

společnosti Explosia, a. s.  

EXPLOSIA

dobrá tvarovatelnost a tím pádem i použitelnost 

pro sofi stikovanější způsoby využití. Trhavina je 

nabízena ve třech variantách, které se od sebe liší 

zejména použitím brizantní krystalické trhaviny 

Pentritu nebo Hexogenu, případně jejich směsi.

U stánku Explosie se vystřídaly tisíce lidí, včetně 

zástupců srílanského ministerstva obrany. V pátek 

Explosia usp la na Future Forces
V polovin  íjna letošního roku se pražské výstavišt  v Let anech zaplnilo armádními stroji, policejními vozy 
a nejmodern jší technikou z oblasti military, ale také security. Na veletrhu zabývajícím se obranou a bezpe ností 
nemohla chyb t spole nost Explosia. Nejen že se neztratila, ale mezi vystavovateli zazá ila.

Do Prahy se na ukázku z Pardubic vezly 

například kumulativní nálože Razor, 

celospalitelné moduly, boostery, raketové 

motory pro katapultáž. Jedním z exponátů byl 

také Semtex 90, který na sebe poutal pozornost 

nejen co do povedené vizuální podoby, ale také 

svou účastí na soutěži nejlepších produktů ve-

letrhu Future Forces. Explosia vyšplhala na třetí 

příčku právě se Semtexem 90. V konkurenci 

deseti přihlášených je i bronz skvělou odměnou 

za inovaci zavedeného výrobku.

Semtex 90 mezinárodní porotu v čele se 

Stephanem Barnardem, šéfredaktorem Military 

technology, zaujal především novým pojivovým 

systémem. Ten totiž poskytuje tomuto produktu 

nové unikátní vlastnosti, zejména malou závislost 

tuhosti na teplotě. Porota ocenila, že je nová 

trhavina bez problémů použitelná od – 40 °C 

až do + 60 °C, ale i další výhodu, tedy její velmi 

dobrou životnost a malou míru změny vlastností 

během skladování. Kladně byla také hodnocena 

Foto: Explosia

Životní p íb h Ladislava Vitoula

A
D

VE
R

TO
R

IA
L

LADISLAV VITOUL

Fo
to

: a
rc

hi
v 

Vá
pe

nk
a 

Vi
to

ul

Fo
to

: J
ad

ra
n 

Še
tlí

k

partner

088K_vitoul_explosia.indd   88 13.12.16   11:56



ESKÁ SPOLE NOST S DLOUHOLETOU TRADICÍ

NAJDEME PRO VÁS EŠENÍ!

  VÝVOJ vlastních výrobk  a jejich technologických platforem pro aplikace 
v oblasti bezpe nosti práce, lepení, broušení a išt ní.

 INOVACE technologických postup  použitím nových materiál .

 BEZPE NOST zam stnanc  na pracovišti.

  VÝROBA a distribuce ochranných pracovních pom cek, brusných 
materiál , pr myslových lepicích pásek, obalových materiál  
a pr myslových ut rek. 

VIZE –  Produktovou inovací a vysokou odborností našeho týmu se chceme stát 
jasnou volbou zákazník .

WWW.KORUS.EU
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Pom rn  dlouhý název školy, jak vznikl?
Současná podoba školy vznikla v roce 2011 

sloučením škol, které jsou v názvu. Hotelo-

vou školu řídím od února 2004, v roce 2011 jsem 

zřizovateli předložil slučovací projekt, který uspěl, 

a tak jsem se stal ředitelem nového subjektu. Od 

roku 2012 máme právo používat prestižní titul 

„Páteřní škola Ústeckého kraje“.

Není to jediný titul, kterým se škola m že 
pochlubit.
To je pravda. Hotelová škola Teplice převzala na 

konci roku 2011 významné ocenění od Asociace 

hotelů a restaurací ČR, titul „Škola roku 2011“. Ne-

budu zakrývat, že si ocenění od jedné z největších 

profesních organizací velmi vážím. Je to ocenění 

odborných kvalit školy, učitelů i žáků.

íká se, že dobrou školu d lají dob í u itelé, 
souhlasíte?
Souhlasím. Školství je v tomto navíc velmi specifi c-

ké. Nedávno jsem měl možnost slyšet vystoupení 

Jana Mühlfeita, který říká, že 90 procent úspěchu 

dělají lidé. Já mám to štěstí, že jsem obklopen 

lidmi, na které se mohu spolehnout, kterým osud 

a dobré jméno školy nejsou lhostejné. 

Pane editeli, stále ekám, kdy za nete rokem 
2006…
Rok 2006 byl pro nás „zlomový“ ze dvou důvodů. 

Přejmenovali jsme se na Hotelová škola Teplice. 

Teprve po změně názvu jsem pochopil, jak velký to 

má dopad na postavení školy u odborné veřejnosti, 

ale i na sebevědomí učitelů a žáků. Druhou událos-

tí, kterou máte určitě na mysli, byla první pozván-

ka na Pražský hrad. V tu dobu bych asi netipoval, 

že za 10 let takových výjezdů bude už dvacet šest. 

Na kvalitu praxe hodně dbáme, můžeme se chlubit 

zajímavými místy, kde uvidíte žáky naší školy, ale 

Pražský hrad je tou pověstnou třešničkou.

Vím, že se tou t ešni kou dokážete pat i n  
pochlubit.
Byl bych špatný ředitel, kdybych to nedělal. Je to 

velmi prestižní záležitost a rád připomenu, že žáci 

naší školy a jejich učitelé v uplynulých deseti le-

tech obsluhovali dva americké prezidenty, dvakrát 

ruského prezidenta, Svatého otce nebo následníka 

britského trůnu. Letos na jaře jsme absolvovali asi 

nejnáročnější test – obsluhu čínského prezidenta, 

na které se podílelo 85 žáků. Celkem „rukama“ 

našich žáků prošlo 26 státníků, včetně dvou čes-

kých prezidentů. Velmi často obsluhujeme naše 

prezidenty i při návštěvách Ústeckého kraje. 

íká se, že bolestí odborných škol je mnohdy 
praxe.
Bez kvalitní praxe nemůžete vychovat kvalitního 

odborníka. To si plně uvědomujeme a požadav-

ky na odborné partnery máme opravdu vysoké. 

Už jsem nechal stáhnout žáky i ze čtyřhvězdič-

kového hotelu, když jsem viděl, jak vypadá a jak 

se chová zaměstnanec, který se o naše žáky stará. 

Nespoléháme jen na partnery, máme i své velmi 

kvalitní odborné zázemí.

Prý jste docela slušná cateringová „� rma“?
Firma určitě ne, ale pokud se to říká, tak to má 

asi nějaký důvod. Je velmi dobře, když se žáci 

školy podílejí na přípravě i průběhu akcí, když 

jsou vtaženi do zodpovědnosti za výsledek akce 

i hospodářský přínos. Nic lepšího jsem zatím pro 

přípravu žáků nenašel. Proto se cateringovým 

aktivitám věnujeme po celý rok. Děláme malé 

akce, ale i akce velkého rozsahu, na které si většina 

konkurence v regionu netroufne. Za dobrou práci 

si necháme dobře zaplatit, tudíž nás těžko někdo 

může nařknout z nekalé konkurence.

Kdo je vaším zákazníkem?
V podstatě kdokoliv. Velmi často děláme pro pana 

hejtmana, pro různé složky státu, jiné příspěvkové 

organizace. Mezi zákazníky máme velké množství 

fi rem z regionu, které si nás najímají na večírky, 

dny otevřených dveří, pracovní jednání, návštěvy 

zákazníků nebo nejvyššího vedení. Děláme třeba 

pracovní oběd pro 15 lidí nebo již tradičně vánoč-

ní večírek pro 650 zaměstnanců jedné významné 

regionální fi rmy. 

M žete se n kdy „schovat“ za žáky, když se 
n co nepovede?
To v žádném případě. Výkon musí být na 100 %, zá-

kazníka nemůže a nesmí zajímat, že se na přípravě 

a průběhu akce podílejí žáci. Snad se to daří, většina 

zákazníků se k nám opakovaně vrací, noví nás oslo-

vují. A pokud nám vedení AGC svěří pracovní oběd 

s nejvyšším vedením mateřské fi rmy z Japonska, tak 

to pokládám za pečeť nejvyšší kvality.

Ur it  také zmíníte novinku v p íprav  
kucha , která vstoupila do škol.
Od září letošního roku jsme do přípravy budou-

cích kuchařů a hoteliéru zavedly projekt Jiřího 

Roitha „Kulinářské umění“. Neučíme receptury, 

ale základní kulinářské dovednosti. Školy i žáci 

využívají interaktivní program přesně v duchu 

toho, čemu dnešní generace rozumí. Tím nejsou 

knihy s recepturami. Pokládám to za velkou 

revoluci v přípravě kuchařů, za něco, co může 

přitáhnout ke kuchařskému řemeslu nové zájemce, 

a především za něco, co bude produkovat kvalitní 

absolventy. Kulinářské umění zavedlo nebo zavádí 

do výuky asi 50 škol.

Co na to íkají u itelé? Vím, že školství je velmi 
konzervativní.
Většina to velmi vítá, ta menší část se bude muset 

přizpůsobit, nebo odejít. Jinak to nejde. Jsem moc 

rád, že jsme s panem Roithem zajedno v tom, že 

první, kdo musí přípravou projít, jsou odborní 

učitelé. Proces začal letos v září, z naší školy se do 

něj zapojilo 9 odborných učitelů. Na hodnocení je 

brzo, tři roky je rozumná doba na to, říci, ano je to 

dobré, nebo ne, nepodařilo se to.  

REDAKCE
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Hotelová škola Teplice, 
zna ka, na kterou jsem opravdu hrdý…
… íká Ji í Nekuda, editel Hotelové školy, Obchodní akademie a St ední pr myslové školy Teplice, „Páte ní školy 
Ústeckého kraje“.

JÍ Í NEKUDA
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TIPTOP ART & TRAVEL AGENCY – máme již 24 let zkušeností v oblasti cestovního ruchu a umělecké činnosti. 

V současné době fungujeme prioritně jako umělecká agentura, ale jsme stále schopni zajistit ubytování všech kategorií nejen 

v Praze, ale i v rámci celé ČR. Podílíme se na individuální turistice a nabízíme také veškeré doplňkové programy pro kongresy 

a semináře, jakož i kulturní a zábavné programy pro VIP klientelu. Dokážeme vytvořit divadelní a filmové prostředí včetně 

dobového nábytku, dekorací, doprovodné hudby či jiných uměleckých žánrů i veškerého technického zabezpečení v každém 

prostoru – v interiéru i v exteriéru. Nabízíme svým partnerům také specifická divadelní, operní nebo artistická představení 

pro slavnostní večery a kongresové akce a spolupracujeme se špičkovými umělci a soubory. 

Od začátku naší činnosti jsme se drželi hesla „nic není nemožné“, a to se snažíme vždy plnit.

TIPTOP ART&TRAVEL  AGENCY 

Připravíme vám akci na míru

TIPTOPART&TRAVELAGENCY

Bělušická 1726, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy, Mobile: +420 602 293 342, E-mail: tiptopart@seznam.cz
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rozhodně nevězí v tom, že sáhnu po nejlevnějším 

produktu. A to jsem už přešel od úspory energií 

a peněz samotného cestovatele k šetření celé fi rmy. 

Zaměstnavatele, který ho na cestu vyslal. Podíváme-

-li se na téma trochu s nadhledem, pak obracením 

se na odborníka a dobrou volbou cestovky skutečně 

ušetříme i (ne)hmatatelnou energii v podobě 

příkonu do počítače nebo plynu spotřebovaného 

při vaření kávy. Spoříme dále mentální energii maji-

tele fi rmy, členů dozorčích rad a dalších zaintereso-

vaných a jistě bohulibých osob, kterým neodborně 

naplánovaná cesta vezme vítr z plachet, odčerpá 

energii, tolik nutnou k výkonům jinde. Proto tak 

rád nabádám, šetřme s citem. Pokud by existovalo 

odpovídající rčení z kategorie „spěchej pomalu“, 

rád bych jej použil. Ale nevím o takovém. Možná 

„méně je někdy více“. A to i ve spoření.  

Nedovolím si poukazovat na výhody létání 

první třídou a obcházení, respektive „objíž-

dění“ MHD na palubě limuzíny. To je snadné, 

ale drahé. Co je méně snadné, ale zároveň ke kase 

šetrné, je dobře plánovat. Cestu předem rozmy-

slet. Zvážit alternativy, zamyslet se nad skrytými 

riziky. Hrozí mi, že se schůzka protáhne a nestihnu 

letadlo? Není pro mě nakonec varianta levnějšího 

ubytování dále od centra dražší kvůli nákladům 

na dojíždění a promarněnému času? Tyto a další 

otázky si za cestujícího klade odborník. A zná na ně 

odpovědi, nebo ví, kde je hledat. Odborná cestovní 

kancelář není srovnávačem cen, má přidanou 

hodnotu v expertním řešení. Na to, abych si zjistil, 

zda kupříkladu letenka do destinace stojí s jednou 

společností sedm, s druhou devět a s třetí jedenáct, 

mi stačí pět vteřin na internetu. Kouzlo šetření ale 

Šet ete energii p i cestování
Na cestování a úsporu energie bych se podíval ze dvou úhl  pohledu. Vynechám vypínání televize v hotelovém 
pokoji, když jdeme na snídani, jakož i p itáp ní si fénem, zebou-li nás prsty u nohou. V nujme se úsporám energie 
cestovatele, je-li jeho cesta optimáln  naplánována.

MAREK PLÁŠIL

editel OK TOURS
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Předplacená palivová karta

S naší palivovou kartou mají 
živnostníci a malé fi rmy vždy 
slevu! Bez závazků a navíc 
s pravidelným souhrnným 
dokladem a online 
přehledem transakcí. 

CHCI STAVĚT, 
NE HLEDAT, 
KDE MÁM 
TANKOVAT

j
vždy
víc 
m 

molcesko.cz
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26. STŘEDOEVROPSKÝ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU

www.holidayworld.cz

16. - 19. 2. 2017
  Výstaviště Praha - Holešovice

souběžně s

TOP GASTRO & HOTEL

Partnerský region

PartneřiHlavní odborný 
mediální partner

NEJVĚTŠÍ VELETRH 

CESTOVNÍHO RUCHU 

V ČESKÉ REPUBLICE

093k_upce_HW.indd   93 13.12.16   12:03



94  www.komora.cz

podnikání � nancování výzkumu v R

Vaše firma je na trhu 21 let, jak byste 
popsal její vývoj na asové ose?
Mým cílem od počátku bylo vybudo-

vat technologickou společnost se zaměřením 

na aplikovaný vývoj a výzkum v oboru technic-

kých věd. Jejími výsledky v budoucích letech 

měly být produkty s velmi specifickou a drahou 

službou založenou na vzdělaných lidech.

V době založení společnosti v roce 1995 na „ze-

lené louce“ bez historie to bylo bez většího 

přehánění sci-fi. Postupnými kroky se firma 

vypracovala k silnému dodavateli technologií 

pro velké nadnárodní společnosti investující 

v České republice. Nejzásadnější posun k prvot-

ní myšlence nastal v roce 2005, kdy jsme otevřeli 

Technologické centrum a centrum strategických 

služeb, zprovoznili nový areál a posílili tým 

o nové technické pracovníky. Ve vývoji jsme 

přijali strategii specializace na dva obory, které 

jsme začali plně rozvíjet. Tuto strategii držíme 

dodnes. V oboru tváření brzdových, palivových 

a klimatizačních systémů realizujeme většinu 

obchodů. Druhým oborem je průmyslová au-

tomatizace potravinářských technologií. V roce 

2015 jsme se rozhodli opustit pozici endogenní 

firmy a opustit závislost na velkých nadnárod-

ních společnostech působících na českém trhu 

a sami vytvořit svoji obchodní síť na světových 

trzích. V současné době dodáváme aplikace 

do více než 24 zemí.

Miroslav Krej ík založil svoji � rmu v roce 1995 jako ryze technologickou spole nost se zam ením na aplikovaný 
výzkum a vývoj v oboru technických v d. Práv  � nancování v oblasti výzkumu bylo jedno z témat, o kterém jsme 
mluvili v krátkém bilan ním rozhovoru. Dvacet let není v lidském život  krátká doba, co všechno ovliv uje jeho 
podnikání a jak hledí na budoucnost?

Více pen z pro v du
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podnikání � nancování výzkumu v R

Co za tu dobu p edstavovalo nejzásadn jší 
zm nu? Byl to vstup eské republiky do EU, 
nebo n co jiného?
Na výkonnost naší společnosti měly nejzásadněj-

ší vliv následující tři aspekty. V první řadě příliv 

zahraničních investic do České republiky a vybu-

dování dobrého jména technologicky vyspělé firmy 

srovnatelné se zahraniční konkurencí. Jako druhý 

aspekt bych uvedl změnu chování v bankovním 

sektoru a počátek podpory technologických firem 

na trhu České republiky. Nejzásadnějším aspektem 

prolínajícím se celou historií firmy je ale zajištění 

stabilního, vysoce výkonného týmu zaměstnanců 

obzvláště ve firmě řízené českým vedením.

Když už jste zmínil zam stnance, personální 
otázka je pal ivým tématem práv  
v technických oborech. Jak se s touto situací 
vypo ádáváte vy?
Máte pravdu, i pro nás je největším problémem 

v současnosti zajištění lidských zdrojů. Technic-

ký a ekonomický vývoj v průmyslu naše školství 

až na malé výjimky zaspalo. Nemyslím tím jen 

samotné školství, ale i jejich zřizovatele, tedy stát. 

Investiční pobídky pro zahraniční investory při-

lákaly spoustu firem a bohudík vytvořily i mnoho 

pracovních míst. Ale jak se zdá, už nikdo nepočítal 

s tím, že v těchto firmách mají v budoucnu pracovat 

i vysoce vzdělaní lidé. Zahraniční investoři si ověřili 

kvalitu zdejších techniků a přesouvají sofistiko-

vanější výrobu na naše území. Tím vzniká vysoká 

poptávka po kvalifikovaných zaměstnancích. Nám 

v současné době chybí ve vývoji, výrobě a manage-

mentu přes deset pracovníků. Otevřeli jsme školicí 

centrum a začínáme si vychovávat svoje pracovníky 

sami. Úzce spolupracujeme i se středními školami 

a univerzitami na přípravě nových zaměstnanců. 

Nemůžeme čekat několik let, než ze škol vyjdou noví 

studenti. Navíc svět se mění rychle a nelze předpo-

kládat, jak se technický vývoj za několik let posune 

dopředu. Tím mají i školy ztíženou úlohu připravit 

studenty na naše potřeby.

Jste exportní firma, jak se díváte na hrozbu 
opušt ní m nových intervencí NB? Zajiš ujete 
se n jak proti kurzovým ztrátám?
Na tuto otázku odpovím trochu ze široka. Čes-

ké prostředí pomalu začíná ztrácet konkurenční 

výhody levné pracovní síly. Se vzrůstající životní 
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MIROSLAV KREJ ÍK

Majitel spole nosti 
MSV Systems CZ

úrovní a vyššími příjmy se Česká republika odděluje 

od zbytku bývalého východního bloku. Intervence 

České národní banky napomáhá v této době k udr-

žitelnému růstu zahraničního obchodu. Po dobu 

trvání intervencí je potřeba tento čas ekonomicky 

využít ke stabilizaci ekonomiky nejenom exporté-

rů, ale i malých a středních podniků. V naší firmě 

zavádíme systémy zvyšující produktivitu firmy. 

Prostě nesmíme zpomalit v modernizaci technologií 

dle nejnovějších trendů. Ekonomové předpokládají 

ustálení kurzu okolo 25,20 korun za euro. S těmito 

daty se už nyní musí počítat, stejně jako se vzrůsta-

jícími náklady na životní úroveň v České republice. 

Nástrojů se tedy nabízí hned několik. Od ban-

kovních produktů jako zajištění kurzových ztrát 

až po investice zvyšující výkonnost firmy.

Jak se díváte na systém financování v dy 
a výzkumu v eské republice? Je podle vás 
dostate ný, nebo jsou ješt  rezervy?
Otevřela jste velice složitou otázku. Část odborné 

veřejnosti bude naříkat, že je věda podhodnocena, 

část zejména z malých technologických fi rem je 

názoru, že se jen špatně fi nance přerozdělují, při jejich 

rozdělování chybí opravdu korektní soutěž. Je to 

opravdu věc názoru. Já zastávám názor, že i přesto, že 

je schválen dokument Národní výzkumné a inovační 

strategie pro inteligentní specializaci České republiky, 

jeho proveditelnost naráží na překážky v politických 

kruzích. V České republice ve výzkumu a vývoji chybí 

podle mne standardní podmínky soutěže a hodnocení 

přínosu vynaložených prostředků na výzkum. Nemo-

hu mluvit o základním výzkumu, v tomto prostoru se 

nepohybuji, ale v aplikovaném výzkumu je tento stav 

nelichotivý. Výsledky vývojového centra nadnárodní 

společnosti jsou ekonomicky kontrolovány jejich 

matkou, vývoj soukromých technologických fi rem 

je kontrolován jejich managementem. Návratnost 

evropských dotací na aplikovaný vývoj a výzkum by 

měl tedy odborně kontrolovat poskytovatel. Pokud 

neprodám licence nebo výrobky, mám problém. V tu 

chvíli by se opravdu ukázalo, jestli je fi nancí v tomto 

segmentu dostatek, a mohlo se přistoupit k jejich 

optimalizaci ať již do plusu, či minusu. Pokud by stát 

odborně takové ekonomické vyhodnocení provedl, 

sám by byl pod tlakem investovat větší prostředky 

do vědy a výzkumu.  

DAGMAR KLIMOVI OVÁ

MSV SYSTEMS CZ

Výzkumná, inženýrsko-
technologická a výrobní 
spole nost p sobí v oblasti 
pr myslové automatizace, 
tvá ení trubek rozvod  
plynných a kapalných médií 
v automobilovém pr myslu, 
modi� kací povrch  materiál . 
Hlavní inností je aplikace 
výsledk  výzkumu a vývoje 
nových technologií do komer ní 
praxe. Spole nost byla založena 
v roce 1995 a v roce 2008 
založila vlastní technologické 
centrum, ve kterém výrazn  
posílila své R&D aktivity. 

V ESKÉ REPUBLICE PODLE MNE CHYBÍ VE VÝZKUMU A VÝVOJI 
STANDARDNÍ PODMÍNKY SOUT ŽE A HODNOCENÍ P ÍNOSU 

VYNALOŽENÝCH PROST EDK  NA VÝZKUM.
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LIMITOVANÉ EDICE

 

JEDINÝ ORIGINÁL

www.prim.cz

E     provektor@provektor.cz       |        W     www.aliance-javor.cz

je obchodní značka a zároveň maloobchodní síť vybudovaná ryze českou společností ProVektor, 
spol. s r. o. Od roku 2000, kdy vznikla, se z ní díky neúnavné činnosti jejího jediného vlastníka 
a týmu kvalitních spolupracovníků postupně stalo největší uskupení na tradičním maloobchodním 
trhu. V současné době sdružuje více než 1800 nezávislých maloobchodních prodejen s potravinami 
a smíšeným zbožím i gastronomických provozoven po celé ČR a je tak důležitým partnerem nejen 
pro největší a nejvýznamnější celorepublikově působící výrobce a distributory, ale i pro subjekty 
regionálniho charakteru. Jednou z hlavních činností a zároveň silnou stránkou aliance JAVOR 
je právě propojování členů s obchodními partnery, a to jak s těmi, kteří již na českém tradičním 
maloobchodním trhu působí, tak i s novými výrobci a dodavateli, kteří na tento trh teprve vstupují 
nebo svou činnost rozšiřují. Přes Obchodní alianci Javor se ročně zobchoduje zboží za více než 
750 mil. Kč a toto číslo spolu s počtem členů aliance stále roste.

OBCHODNÍ ALIANCE JAVOR 
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Předplacená palivová karta

S naší palivovou kartou 
dostanete lepší ceny,  
pravidelný souhrnný 
doklad i online přehled 
o svých transakcích. 
Snadno a bez závazků.

CHCI ŘÍDIT 
SVŮJ BYZNYS, 
NE SCHOVÁVAT 
ÚČTENKY

molcesko.cz
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Stará myslivecká je nápojem, který má 
za sebou dlouhou historii.  Je vyráb na 
ve spole nosti, která má zkušenosti s vý-
robou lihovin již od roku 1518. 

Po boku „klasické” varianty výrobku Sta-
rá myslivecká originál vznikla novinka 
s ozna ením RESERVE. 

Ušlechtilý charakter Staré myslivecké 
RESERVE je výsledkem snahy o neustá-
lé zdokonalování sv eného odkazu. Její 
výroba vychází z originální receptury, 
kdy se v pr b hu dvojího zrání v dubo-
vých sudech po dobu 4 rok  harmonicky 
propojí pe liv  vybrané destiláty s p í-
rodními maceráty ze sušeného ovoce. 

Výsledkem je kultivovaný nápoj vyváže-
né a jemné chuti whiskového charakteru 
s decentními d evitými tóny lemovaný-
mi h ejivým dozvukem sadového ovoce. www.staramyslivecka.cz

ZRAJE ROKY
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Pečujte o svůj životní styl s ledovcovou vodou Aqua Angels z Islandu! Přirozeně 
vysoce zásadité pH vody 8.8 pomáhá při pálení žáhy, nezatěžuje organismus 
a ulehčuje pitný režim, vysoký obsah kyslíku reviltalizuje organismus. 
Dodání přímo k Vám po celé ČR objednávejte na aqua-angels.com/cz
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Středověký zámek Zbiroh je ideální místem
pro Vaše firemní akce od 10 do 8 000 hostů.

K dispozici máte výběr z 50 pokojů,
každý je originál, prostorem, plochou

i orientací výhledů z oken. Můžete se rozhodnout,
zda si vyberete pokoj o 20 m

nebo apartmán královských rozměrů 110 m .

2

2

e-mail: sales@zbiroh.com, tel.: +420 602 199 050e-mail: obchod@zofin.cz, tel.: +420 777 270 304

Novorenesan ní palác Žofín – jeden z nejvýznamn jších
architektonických skvost , m že pat it i Vám!

V paláci Žofín se konají d ležitá spole enská setkání,
kongresy, koncerty i plesy. Velký sál paláce Žofín

pravideln hostí nejv tší osobnosti z ekonomického,
politického a kulturního života od nás i ze zahrani í.

Agentura NKL s. r. o. pro Vás p ipraví vše na nejvyšší
profesionální úrovni.
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Zámecký hotel
Historické kongresové centrum

Prestižní sály v srdci Prahy
- významné akce na nejvyšší úrovni

Pouze 25 minut od Prahy po dálnici  D5

A
G

E
N

TURA NKL

C
H

A
T

EAUZBIROH

c zhateau biroh

Agentura NKL s. r. o.
PALÁC ŽOFÍN

Slovanský ostrov 226, Praha 1
tel.: +420 224 934 880

e-mail: obchod@zofin.cz
+420 777 270 304,

www.ZOFIN.cz
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Letošními ocen nými se stali:
Karel Gott » Cyril Höschl » Ladislav Chodák » Vladimír Mlyná  (a skupina PPF a.s.) » Jaroslav Pácha » Zden k Pelc » Jan Procházka » 

Tomáš Salomon (a eská spo itelna, a.s.)  » Jannis Samaras » Peter Stra ár » Jaroslav Strnad » Barbora Špotáková »

Josef Tichý » Lenka Viková » Ladislav Vitoul

P edposlední listopadový ve er ud lila Hospodá ská komora R patnácti osobnostem ocen ní ád Vav ínu.
Ud lením tohoto ádu vyjad uje HK R uznání a respekt významným osobnostem a podnikatelským subjekt m. 

ád Vav ínu zohled uje p edevším celoživotní dílo, spole enský dopad, mezinárodní nebo jiný p esah. ád Vav ínu je ud lován také 
osobnostem, které hrd  reprezentují a významn  podporují eskou republiku a tím vytvá ejí nad asové hodnoty.  

Hospodá ská komora R tímto krokem navazuje na období 2012–2014, kdy ocenila adu p edních eských podnikatel  a majitel  
významných � rem, z um lecké sféry herce Ji ího Bartošku, olympioni ku V ru áslavskou, Dominika Duku i Danu N mcovou.

Slavnostní p edávání ocen ní Hospodá ské komory R ád Vav ínu 2016 se uskute nilo 29. listopadu 2016 na pražském Žofín .

ÁD VAV ÍNU 2016
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VLADIMÍR MLYNÁ  a skupina PPF a.s.
Skupina PPF zastoupená lenem p edstavenstva Vladimírem 
Mlyná em dokon ila v letošním roce v telekomunika ním oboru 
ojedin lý a velmi rozsáhlý projekt rozd lení spole nosti O2 
a CETIN. Na tomto projektu se podílela ada lidí z vedení obou 
spole ností i samotné PPF – Vladimír Mlyná  p evzal ocen ní 
jejich jménem. O tom, že to byl mimo ádn  úsp šný projekt, 
sv d í skute nost, že po rozd lení je hodnota nových spole ností 
v sou tu tém  o polovinu vyšší, než kolik m la p vodní � rma.

Cenu p evzal z rukou Tomáše Vrbíka, tajemníka Hospodá ské 
komory R, a P vy Holancové ze spole nosti Proteco.

JAROSLAV PÁCHA
Ocen ný Jaroslav Pácha je majitelem zámku Zbiroh, 
historicky cenného objektu, který velmi negativn  ovlivnilo 
spravování a užívání eskoslovenskou armádou po více 
než ty i desetiletí. P vodní hrad z konce 12. století 
Jaroslav Pácha p evzal jako zchátralý zámek a kompletn  
jej zrestauroval. Dnes p edstavuje díky jeho úsilí úsp šný 
projekt s vysoce profesionálními službami spojující hotel, 
stylovou restauraci, wellness i atraktivní spole enské 
události, a to vše se zachováním historické hodnoty zámku, 
v etn  nabídky unikátních exponát .

Cenu za svého manžela p evzala Renata Páchová z rukou 
Jana Buriana, editele Národního divadla, a Jana Pavelky 
ze spole nosti Pavelka Partners.

LADISLAV CHODÁK
Ladislav Chodák je p ední brn nský investor a spolumajitel tém  
dvou desítek � rem z oblasti informa ních technologií, strojírenství 
i energetiky. Oživil adu krachujících podnik  a je mentorem 

za ínajících IT start-up . Své portfolio podnikání rozší il 
i o projekty vzd lávání. Jedná se o velmi aktivního podnikatele 
a vizioná e se silným vztahem ke svému regionu.

Cenu p evzal z rukou Lucie Orgoníkové, nám stkyn  
místop edsedy vlády Pavla B lobrádka, a Zuzany Kazdové 
ze spole nosti Prague Catering.
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JAN PROCHÁZKA
Jan Procházka stojí v ele úv rové pojiš ovny EGAP, která pod 
jeho vedením podporuje � rmy p i exportu mimo Evropskou unii. 
I p es obrovské problémy spojené s ešením p ípad  z minulosti 
je EGAP pod jeho vedením schopen nabídnout exportér m 
podporu ve všech pojistitelných zemích. Jan Procházka výrazn  
napomohl rozší it spolupráci EGAP s dalšími sv tovými úv rovými 
pojiš ovnami a také s komer ním sektorem bank. I díky tomu se 
naši vývozci dostali na nové, n kdy i exotické trhy, jako je Papua 
Nová Guinea, Laos nebo Kolumbie.

Cenu p evzal z rukou Martina Tlapy, nám stka ministra 
zahrani ních v cí, a ídícího partnera spole nosti PwC 
Davida Borkovce. 

ZDEN K PELC
Zden k Pelc je p edsedou p edstavenstva a majitelem spole nosti 
GZ Media, kterou ídí již 34 let. Pod jeho vedením se z � rmy 
stala sv tová jedni ka ve výrob  vinylových desek. Vinylové 
desky si u n j nechávají d lat nejslavn jší sv tové kapely, jako 
U2 nebo Rolling Stones. Díky nim byla � rma i na titulní stránce 
New York Times a v dalších sv tových médiích. Mezi zákazníky 
� rmy Zde ka Pelce pat í i mezinárodní giganti, jako je nap íklad 
Universal Music.

Cenu p evzal z rukou Aleny Schillerové, nám stkyn  ministra 
� nancí, a Kate iny V jt chové ze spole nosti Asiana. 

TOMÁŠ SALOMON a eská spo itelna, a.s. 
eská spo itelna úsp šn  p sobí na našem trhu více než 190 let 

a je stabilním a dlouhodobým partnerem mnoha len  Hospodá ské 
komory R. Na jedné stran  poskytuje kvalitní � nan ní služby 
obyvatel m eska, malým i st edním podnik m, velkým korporacím 
i ve ejnému sektoru. Díky p erozd lení ásti svého zisku dlouhodob  
pomáhá zlepšovat kvalitu života u nás prost ednictvím podpory 
vzd lávání, v dy, sportu i um ní. Tomáš Salomon na pozici 
p edsedy p edstavenstva navázal na tradici svých p edch dc  
a za hlavní poslání eské spo itelny považuje zvyšování prosperity 
jednotlivc , � rem, region  a celé eské spole nosti.

Cenu p evzal z rukou Ivana Pilného, p edsedy hospodá ského 
výboru Poslanecké sn movny, a Evy Frindtové z po ádající 
spole nosti C.O.T. media.
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PETER STRA ÁR
GE v ele s Peterem Stra árem, generálním editelem pro st ední 
a východní Evropu, v letošním roce podepsala významnou 
smlouvu o investici do stavby závodu pro vývoj, testování a výrobu 
leteckých motor  v eské republice. Jedná se o nejv tší investici 
v eské republice za posledních n kolik let. Na výzkumu a vývoji 
leteckých motor  se budou podílet i eské vysoké školy.

Cenu p evzal z rukou Jana Mládka, ministra pr myslu a obchodu, 
a Jana Zitka ze spole nosti ALUKOV. 

JANNIS SAMARAS
Jannis Samaras ídí jednu z nejúsp šn jších eských � rem. 
Jde o rodinnou � rmu, které se poda ilo mimo jiné oživit 
tém  již zapomenutou p vodní eskou zna ku Kofola. Firma 
postupn  získala nezastupitelné a výjime né místo na trhu 
s nealkoholickými nápoji. Kofola expanduje na slovenský, polský, 
slovinský a chorvatský trh, kde se jí da í stejn  jako v eské 
republice oživovat tradi ní místní zna ky.

Cenu p evzal z rukou Ireny Barto ové Pálkové, viceprezidentky 
HK R, a Milana Kratiny ze spole nosti Accolade.

JAROSLAV STRNAD
Jaroslav Strnad, jehož média ozna ují za zachránce tradi ních 
eských pr myslových zna ek, se nebojí majetkov  vstupovat 

do neprosperujících podnik , aby je restrukturalizoval a díky 
novému vedení z nich znovu vytvo il úsp šné � rmy. Je v tšinovým 
majitelem automobilky TATRA TRUCKS. Dále do jeho holdingu 
Czechoslovak Group pat í automobilka AVIA, hodiná ská � rma 
Elton vyráb jící hodinky PRIM, výrobce radar  Retia, výrobce 
brzd pro kolejová vozidla DAKO CZ i tradi ní slovenské podniky 
ZVS a Z S Metalurg. Aktuáln  pracuje na záchran  a rozvoji 
známého výrobce obráb cích stroj  Kovosvit MAS.

Cenu p evzal z rukou Bo ivoje Miná e, viceprezidenta HK R, 
a Gabriely Ben Ahmed z po ádající spole nosti C.O.T. media.
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LADISLAV VITOUL
Ladislav Vitoul vystudoval Vojenskou akademii ve Vyškov  
a kariéru vojáka z povolání za al u eskoslovenské lidové armády. 
B hem p tadvaceti let prošel r znými velitelskými a štábními 
funkcemi a po 4 letech služby v Iráku jako pozorovatel OSN 
povýšil na plukovníka. V roce 1991 byla rodin  vrácena v restituci 
Vápenka, kterou založil v roce 1913 jeho d da. Ladislav Vitoul 
ji vede a ídí již 24 let. V loni byla za azena mezi „100 NEJ 
� rem v eské republice“ a získala Diplom za „Dynamický 
r st a stabilitu“. Letos v listopadu obdržel Ing. Ladislav Vitoul 
na Pražském hrad  titul „Gentleman Pro“.

Cenu p evzal z rukou Zde ka Somra, viceprezidenta HK R, 
a Lukáše Je ábka ze spole nosti GSIS. 

JOSEF TICHÝ
Ocen ný Josef Tichý za al pracovat v provozech na výrobu 
výbušnin v Semtín  již v roce 1978. Na pozici generálního editele 
Explosia, a. s., p sobí od konce roku 2009. Za jeho vedení se 
spole nosti poda ilo zajistit jak r st tržeb a zisku, tak i po tu 
zam stnanc . Pardubická Explosia je celosv tov  známá díky 
výrob  trhaviny Semtex. Prosadila se ale také na sv tovém trhu 
jako jeden z mála výrobc  celospalitelných hnacích náplní. 
Nesmíme opomenout, že se tato spole nost zabývá také výrobou 
civilních výbušnin pro t žbu nerost  nebo vývojem a výrobou 
produkt , díky kterým se mohou katapultovat letci ze stíha ek 
nebo aktivovat airbagy ve vozidlech.

Cenu p evzal z rukou Romana Pommera, viceprezidenta HK R, 
a Roberta Bárty ze spole nosti Provektor. 

LENKA VIKOVÁ
Lenka Viková v nuje celý sv j profesionální život cestovnímu ruchu. 
Spolu s manželem založila leteckou spole nost Travel Service. 
Je lenkou p edstavenstva Asociace cestovních kancelá í R 
a mj. držitelkou ocen ní za významný p ínos cestovnímu ruchu, 
které obdržela v roce 2014 z rukou prezidenta autonomní vlády 
Kanárských ostrov . V roce 2015 vstoupila do Sín  slávy osobností 
cestovního ruchu. Je zakladatelkou a editelkou cestovní kancelá e 
CANARIA TRAVEL, která p epravila na Kanárské ostrovy více než 
p l milionu klient . Letecká spole nost Travel Service p epraví ro n  
více než 5,5 milionu pasažér , její � otila ítá 44 letadel, která létají 
na více než 300 sv tových letiš .

Cenu p evzala z rukou Evy Kislingerové, nám stkyn  primátorky 
hl. m. Prahy, a Hany Šmejkalové ze spole nosti Letišt  Pardubice. 
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CYRIL HÖSCHL
Profesor Cyril Höschl je eský psychiatr a univerzitní u itel, 
zasloužil se o popularizaci v dy a sv j obor reprezentuje 
i na mezinárodní úrovni. V letech 2007–2008 byl prezidentem 
Evropské psychiatrické asociace a v letech 2008–2009 
prezidentem Federace evropských léka ských akademií. Stál 
u zrodu Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech, jehož 
je editelem. Cyril Höschl ze své pozice ve ejn  komentuje 
významné události v eské republice a aktuální sv tové d ní 
a jako uznávaná autorita tak p ispívá k formování naší spole nosti.

Cenu p evzal z rukou Karly Šlechtové, ministryn  pro místní 
rozvoj, a Jana Trojánka, radního M  Praha 5.

BARBORA ŠPOTÁKOVÁ
Barbora Špotáková je nejúsp šn jší ošt pa kou všech dob. 
Jako jediná ošt pa ka v historii získala na olympijských hrách t i 
medaile, z toho dv  zlaté a jednu bronzovou. Medaili z letošních 
olympijských her v Riu de Janeiru získala i p es mate ské 
povinnosti a zdravotní komplikace p ed olympiádou a svým 
hodem vstoupila mezi atletické legendy. Barbora Špotáková je 
tak díky svému odhodlání a neústupnosti vzorem nejen svým 
koleg m, ale i všem lidem, kte í cht jí dosáhnout svého snu.

Cenu p evzala z rukou Vladimíra Dlouhého, prezidenta HK R, 
a Jana Kolá ného ze spole nosti edok. 

KAREL GOTT
Karel Gott je jedním z nejvýznamn jších eských um lc , 
legendou domácí hudební scény a fenoménem sv tové pop 
music. Vydal 700 desek, z toho t etinu z nich v N mecku, celkem 
prodal 30 milion  alb po celém sv t . O jeho popularit  sv d í 
nejen to, že ty icetkrát zvít zil v anket  eský slavík, ale získal 
také další etná ocen ní doma i v zahrani í. O svém úsp chu 
íká, že závisí na v li chtít a jít si za svým. Karel Gott je pro nás 

všechny velkým p íkladem.

Za svého manžela p evzala cenu jeho žena Ivana Gottová z rukou 
Vladimíra Dlouhého, prezidenta HK R, Evy Frindtové a Gabriely 
Ben Ahmed z po ádající spole nosti C.O.T. media.
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ÁD VAV ÍNU 2016 PODPO ILI:

HLAVNÍ PARTNE I:
ALUKOV a. s.
Orel 18, 538 21 Slati any
info@alukov.cz / www.alukov.cz

Asiana, spol. s r. o.
Velfíkova 8, 160 00 Praha 6
info@asiana.cz / www.asiana.cz

edok a. s.
Na P íkop  18, 111 35 Praha 1
cedok@cedok.cz / www.cedok.cz

East Bohemian Airport
Pražská 179, Popkovice
536 06 Pardubice
eba@airport-pardubice.cz
www.airport-pardubice.cz

GSIS, s. r. o.
Habrová 448, 250 64 M šice
info@gsis.cz / www.gsis.cz

M stská ást Praha 5
Nám. 14. íjna 1381/4, 150 22 Praha 5
podatelna@praha5.cz
www.praha5.cz

PARTNE I: 
Accolade Holding, a. s.
Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8
info@accolade.cz 
www.accolade.cz

AdConnect by Grace Marketing s. r. o.
Rybná 716/24, 110 00 Praha 1
info@adconnect.cz
www.adconnect.cz

Agentura NKL s. r. o.
Slovanský ostrov 226, 110 00 Praha 1
obchod@zo� n.cz

Aqua Angels EUROPE, s.r.o.
Na P íkop  17, 110 00 Praha 1
of� ce@aqua-angels.com
www.aqua-angels.com

BH Securities a. s.
Na P íkop  848/6
110 00 Praha 1
bhs@bhs.cz / www.bhs.cz

Bohemian Symphony Orchestra Prague
Palmovka 7, 180 00 Praha 8
of� ce@bsop.eu / www.bsop.eu

eské dráhy, a. s.
Náb eží Ludvíka Svobody 1222
110 15 Praha 1
info@cd.cz / www.cd.cz

Dallmayr Vending & Of� ce k. s.
Politických v z  1597, 110 00 Praha 1
www.dallmayr.cz
info@dallmayr.cz

DATA AUTOTRANS s. r. o.
Voctá ova 261/6, 182 00 Praha 8 
dataautotrans@dataautotrans.cz
www.dataautotrans.cz

Delor International spol. s r. o.
Uruguayská 11, 120 00 Praha 2
vancura@delor.cz / www.delor.cz

ELTON hodiná ská, a. s.
Náchodská 2105, 
549 01 Nové M sto nad Metují
info@prim.cz / www.prim.cz

Explosia a. s.
Semtín 107, 530 02 Pardubice
explosia@explosia.cz
www.explosia.cz

GRANETTE & STAROREŽNÁ 
Distilleries a. s.
Dráž anská 80/82
400 07 Ústí nad Labem
www.gsd.cz
milana.doubkova@gsd.cz

Hästens Concept Store Praha
Vinohradská 33/1420
120 00 Praha 2
info@vagnerdesign.com
www.postele-hastens.cz

Hotelová škola, Obchodní akademie 
a St ední pr myslová škola, Teplice, p. o.
Benešovo nám stí 1/604
415 49 Teplice
info@sostp.cz / www.sostp.cz

Invelt Praha
Jeremiášova 5, 155 00 Praha 5
praha@invelt.com / www.invelt.com

KORUS EU a. s.
29. srpna 792, 441 01 Podbo any
info@korus.eu / www.korus.eu

OTIDEA a. s.
Administrativní budova METEOR C
Thámova 681/32, 186 00 Praha 8
info@otidea.cz  / www.otidea.cz

PARTY NÁBYTEK s. r. o.
Cukrovarská 984
196 00 Praha 9 
info@partynabytek.cz / www.partynabytek.cz

Pavelka s. r. o., advokátní kancelá
Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2
of� ce@pavelkapartners.cz
www.pavelkapartners.cz

Pivovary Lobkowicz Group, a. s.
Hv zdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
zakaznicky.servis@pivovary-lobkowicz.cz
www.pivovary-lobkowicz.cz

Prague Boats
Dvo ákovo náb eží, 110 00 Praha 1
info@pragueboats.cz
www.prague-boats.cz

Prague catering
Prosecká 430/36
190 00 Praha 9
info@prague-catering.cz
www.prague-catering.cz

Pražská okoláda s. r. o.
K Sadu 754/2b, 182 00 Praha 8
info@prazskacokolada.cz
www.prazskacokolada.cz

PROTECO ná adí s. r. o.
Podb ezí 63, 518 03 Podb ezí
info@proteco-naradi.cz
www.proteco-naradi.cz

ProVektor, spol. s r. o.
Prost jovská 14/63
751 24 P erov 
info@provektor.cz / www.provektor.cz

PwC eská republika s. r. o.
City Green Court
Hv zdova 1734/2c, 140 00 Praha 4
pricewaterhousecoopers.cz@cz.pwc.com
www.pwc.com

RÜCKL CRYSTAL a. s.
Lánská 141, 267 05 Nižbor
info@ruckl.cz / www.ruckl.cz

TIPTOP ART 
AND TRAVEL AGENCY spol. s r. o.
Dohalická 952, 190 14 Praha 9 
tiptopart@seznam.cz

VÁPENKA VITOUL s. r. o.
Mlade  132, 783 21 Chudobín
vapenka@vitoul.cz / www.vitoul.cz

VINSELEKT MICHLOVSKÝ a. s.
Lu ní 858, 691 03 Rakvice
michlovsky@michlovsky.com
www.michlovsky.com

partne i ádu Vav ínu

D kujeme všem partner m za jejich p íze  a spolupráci p i organizování této výjime né akce.
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styl relaxace

Pro zajištění tolik žádaného klidu a soukro-

mí zde mají zakázán vstup děti do patnácti 

let a domácí mazlíčci, což je sice ojedinělé 

a mírně kontroverzní, ale pro eliminaci rušivých 

vlivů velmi žádoucí. Ze stejných důvodů je celý 

hotel i s areálem striktně nekuřácký.

Klienti mohou odpočívat v rozsáhlém parku, který 

patří k hotelu. Kromě odpočinku na lehátku nebo 

při procházce mohou návštěvníci načerpat sílu 

na nově otevřené meditační cestě, jejíchž dvanáct 

zastavení má cíleně obnovit fyzické i psychické síly 

jednotlivce. Velmi oblíbené jsou procházky v ranní 

rose. Během dne si lze vybrat z různých koupe-

lí, například v epsomské soli, v soli z mrtvého 

moře a jodobromové soli. Nadšeným plavcům 

je k dispozici hotelový bazén a na své si přijdou 

i milovníci masáží a nejrůznějších zábalů. Nabídka 

zábalů je široká, protože zábaly mají blahodárný 

vliv nejen na pokožku, ale uvolňují napětí, pomá-

hají při revmatických obtížích, podporují průtok 

lymfy, a tudíž napomáhají celkové detoxikaci 

organismu. Oblíbená je fi nská sauna s následným 

ochlazováním ve vlažné nebo studené vodě a také 

unikátní bylinná parní lázeň. Obě tyto procedury 

hloubkově čistí tělo i zlepšují dýchání. 

Pro uvolnění ztuhlých a rozbolavělých zad nabízejí 

lázně různé druhy masáží. Od těch známých, jako 

je masáž horkými lávovými kameny nebo aroma 

masáž, které jsou zárukou uvolnění a relaxace, 

až po méně známé, ale velmi účinné masáže 

baňkami, ale i Breussovu masáž páteře, která 

jemnými cílenými pohyby uvolňuje napětí v páteři, 

vrací obratle do správné polohy a působením 

speciálního oleje vyživuje meziobratlové ploténky. 

Na oblibě nabývá také medová masáž, kdy je 

do oblasti zad kolem páteře napřed vmačkán teplý 

tekoucí med a ten je následně kompresí vytahován 

a s ním i usazené škodlivé látky. Takto použitý med 

změní barvu, vůni a nabyde hutnější konzistence. 

Následně je z těla omyt. Celý postup se ještě jed-

nou opakuje. Refl exní masáž plosek nohy vychází 

z tradiční čínské medicíny, při níž se na chodidlech 

promítá mapa celého těla a stimulací jednotlivých 

plošek jsou potom harmonizovány vnitřní orgány. 

Takto lze pomoci i s uvolněním blokád páteře.

Pro snadné dobití životní energie slouží pobyty 

ve veliké skalní jeskyni, kde kape voda přímo 

z pramene sv. Barbory. Tato voda se používá k ně-

kterým procedurám. Aktivní odpočinek je také 

součástí léčebného programu. Již bylo zmíněno 

plavání, nicméně v areálu parku je možné zahrát 

si i tenis. Navíc okolní krásná krajina přímo vybízí 

k procházkám i náročnějším túrám. 

Nedílnou součástí lázeňské péče o hosty je i peč-

livý výběr jídelníčku a stravování. Snídaně jsou 

podávány formou švédských stolů, s nabídkou 

teplých i studených pokrmů. V nabídce hotových 

jídel převažuje zvěřina, drůbež a čerstvé ryby, 

tedy masa s nízkým podílem tuků a cholesterolu. 

Pro podtržení originality místní kuchyně jsou tu 

kvalitní moravská vína. 

Šumavské lázně dávají svým hostům zapomenout 

na starosti běžného života a naplno se věnovat 

sobě samým.    

EVA ZOLTÁNOVÁ

Foto: archiv

Šumavské lázn  
jiný sv t v našem sv t
Chtít to nejlepší a to nejlepší dostat. Jednoduchý recept na odpo inek a dobití energie, který klienti Šumavských 
lázní rádi užívají. Vize a koncept tohoto láze ského hotelu jsou zdánliv  jednoduché. Od ubytování p es procedury 
až po stravování – vše se ídí požadavky host . 
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 Přípravek Calcichew D3 500 mg/200 IU

 se podává při nedostatku vápníku a vitamínu D.

 1 tableta obsahuje optimální

 jednorázovou dávku 500 mg vápníku.

 Tabletu můžete rozkousat a zapít

 nebo vycucat.

K dostání ve Vaší lékárně i bez lékařského předpisu.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

ech Republic s r o

Jste žena ve věku nad 45 let a myslíte si,
že se Vás osteoporóza netýká?

myslíte si,myslíte si,
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dabingu samotného Disneyho rostla Mickeyho 

popularita a zanedlouho se stal nejoblíbenější 

animovanou postavičkou na světě. 

Um ní provázelo Disneyho 
již od d tství
Občas se stává, že výtvor zastíní jméno svého auto-

ra. V případě Mickeyho Mouse a Walta Disneyho 

to však rozhodně neplatí. Legendou se totiž stal 

i samotný Walt Disney. Walt se narodil 5. prosince 

roku 1901 v Chicagu. Rodina se následně něko-

likrát přestěhovala a Walt tak chodil na základní 

školu v Kansas City. Zde potkal divadelního herce 

Waltera Pfeiff erta, který mu ukázal krásy světa 

divadla a fi lmu. Mladý Walt začal navštěvovat 

kurzy v uměleckém institutu a vášeň pro umění 

jej nepřešla ani poté, co se rodina přestěhovala 

zpět do Chicaga. Zde se na střední škole stal 

karikaturistou školních novin. Na škole ovšem 

dlouho nevydržel a v roce 1917 se pokusil vstoupit 

Mickey Mouse vznikl jako náhražka
Právě kreslený seriál Králík Oswald totiž 

patřil v druhé polovině 20. století mezi hity 

relativně nového studia bratří Disneyů (Disney 

Brothers’ Studio). Králík Oswald prakticky ihned 

po uvedení slavil velký úspěch. Práva na Oswalda 

však vlastnila distributorská fi rma Universal 

Pictures. Když pak došlo k roztržce mezi 

Disneyem a distributorem Charlesem Mintzem, 

který požadoval snížení cen a rozpočtu, Disney 

přišel nejen o možnost Oswalda dále vytvářet, 

nýbrž i o většinu zaměstnanců, které mu přetáhl 

právě Mintz.

Disney se ale nevzdal a rozhodl se vymyslet no-

vou kreslenou postavičku. Vzhledem k tomu, že 

dříve vlastnil jako domácího mazlíčka myš, padla 

volba právě na ni. Původní Disneyho náčrty sice 

pak překreslil jeho kolega a přítel Ubbe Iwerks, 

hlas a osobnost ale zůstala na Disneym. Jak trefně 

okomentoval jeden z jejich kolegů:

 „Ub vytvořil fyzickou podobu Mickeyho, ale Walt 

mu dal duši.“ Původně se měl myšák jmenovat 

Mortimer, Disneyho manželce Lillian se ale 

jméno k myšákovi nehodilo a přejmenovala 

jej na Mickeyho Mouse. Jméno Mortimer ale 

v propadlišti dějin neskončilo, Mortimer se totiž 

stal hlavním soupeřem Mickeyho v boji o srdce 

myšky Minnie. Ačkoli dnes patří Mickey Mouse 

mezi legendy svého žánru, první dva fi lmy s ním 

žádný větší úspěch neslavily. Diváci mohli poprvé 

spatřit Mickeyho v roce 1928, kdy se objevil 

v šestiminutovém němém fi lmu Plane Crazy. 

V tomto fi lmu se Mickey snažil po vzoru Charlese 

Lindbergha létat letadlem. Ani s druhým fi lmem 

Th e Gallopin’ Gaucho Disney díru do světa 

ne udělal. Úspěch slavil až třetí fi lm s Mickeym, 

který se jmenoval Parník Willie. Důvodem však 

byla především okolnost, že fi lm byl odvysí-

lán s převratnou technickou novinkou, a to se 

synchronním zvukem. Díky zvuku a následnému 

Ilustrace: Filip erný

Walt Disney
K blížícím se Vánoc m pat í bezesporu i pohádky. Co se tý e jejich animovaných verzí, ty má mnoho lidí úzce 
spjaté se jménem Walta Disneyho, a to navzdory tomu, že od jeho smrti uplynulo již 50 let. Mezi nejznám jší 
kreslené postavi ky Walta Disneyho se adí Mickey Mouse. Není ovšem bez zajímavosti, že p vodn  šlo 
o náhražku za tehdy úsp šnou postavu králíka Oswalda, na kterou Disney ztratil práva.
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v rámci politiky dobrého sousedství. Disney se tam 

podílel na fi lmu Saludos amigos. Po vstupu USA 

do války si u Disneyho studia vláda objednala 

instruktážní a propagandistické fi lmy, které měly 

zvýšit morálku a podpořit vlastenectví Američa-

nů. Disney tak třeba vytvořil Der Fuehrer’s Face 

s Kačerem Donaldem v hlavní roli či Th e Th ree 

Caballeros. Nicméně i během války přišel Disney 

s několika pohádkovými fi lmy. V roce 1942 byl 

do kin uveden Bambi a o dva roky poté nová verze 

Sněhurky. Tím se založila tradice opakovaného 

vydávání fi lmu po sedmi letech.

Krátce po skončení války se Disneyho studio do-

stalo do fi nančních problémů, ze kterých se mu po-

dařilo dostat až na konci čtyřicátých let. Díky tomu 

mohl Disney pokračovat v práci na celovečerních 

fi lmech, kterou musel během války přerušit. Filmy 

ale nebyly jediným Disneyho poválečným počinem. 

Kromě celé řady dnes již klasických animovaných 

fi lmů, jako například Popelka, Šípková Růženka, 

či hraných jako třeba Ostrov pokladů či 20 tisíc mil 

pod mořem, totiž postavil zábavní park Disneyland. 

Park byl otevřen 18. července 1955 v Anaheimu. 

Na jeho slavnostní otevření dorazil například sta-

rosta Anaheimu či budoucí prezident USA Ronald 

Reagan. Sám Disney pronesl: „Vítejte všichni, kteří 

jste přijeli zde na toto radostné místo. Disneyland je 

vaše země. Tady si můžete zavzpomínat na dětství. 

Disneyland je určen pro ideály, sny a skutečnosti, 

které Amerika nabízí s nadějí, že se stane zdrojem 

radosti a inspirací pro celý svět.“

V šedesátých letech Disney představil plán na vý-

stavbu dalšího zábavního parku, a to nedaleko Or-

landa. Realizace se však nedožil. Walt Disney totiž 

15. prosince 1966 zemřel na selhání krevního oběhu, 

který způsobila rakovina plic. Bylo mu 65 let.  

DANIEL MORÁVEK

do armády. Ta ho pro nízký věk odmítla. Disney 

se však nevzdal a připojil se alespoň k Červenému 

kříži. Ten Disneyho vyslal do Francie, kde dělal až 

do konce první světové války řidiče sanitky.

Po skončení války se Disney rozhodl věnovat umě-

lecké kariéře a odstěhoval se zpátky do Kansas City. 

Rozhodujícím se stalo Disneyho působení ve spo-

lečnosti Kansas City Film Ad Company, kde se do-

stal ke kresbě reklamy pomocí techniky výstřižkové 

animace. Brzy dospěl k názoru, že budoucnost má 

především samotná animace, a rozhodl se založit 

vlastní animační společnost. Ta sice zanedlouho 

zkrachovala, Disney se ale nevzdal a zaměřil svoji 

pozornost na fi lmový průmysl v Hollywoodu. 

Že šlo o krok více než správný, ukázala hned násle-

dující léta.

Spolu s bratrem Royem založili studio Disney 

Brothers’ Studio a hned jejich první nový animovaný 

seriál Alice Comedies, na kterém začali pracovat již 

v Kansasu, slavil velkých úspěch. Po jeho ukonče-

ní následovaly již zmíněné seriály Králík Oswald 

a Mickey Mouse. V roce 1932 dostal Disney za seriál 

Mickey Mouse Cenu Akademie. O několik let poz-

ději byl Mickey Mouse převeden do barevné podoby 

a do seriálu přibyly další postavy. Šlo například 

o Kačera Donalda, Goofyho nebo Pluta. Všechny 

tyto animované postavičky získaly ihned na oblibě 

a do dvou let měla každá z nich svůj vlastní seriál.

Od Sn hurky k Disneylandu
Další zlom přišel v polovině 30. let, kdy se Disney 

rozhodl natočit celovečerní animovaný fi lm o Sně-

hurce. Když kolegové z vedení studia slyšeli jeho 

nápad, považovali ho za nesmyslný a snažili se mu 

jej vymluvit. Walt Disney si ale umanul, že fi lm 

natočí, ať to stojí, co to stojí. V polovině roku 1937 

studiu sice došly peníze, ale Disney se nevzdal. 

Aby získal úvěr od banky, ukázal jejím úředníkům 

dokonce doposud natočenou část fi lmu. Úvěr mu 

i díky tomu schválili a 21. prosince téhož roku 

mohla proběhnout premiéra fi lmu, na jejímž konci 

tleskali diváci vestoje. Film se stal nejúspěšnějším 

snímkem roku 1938, vydělal přes 8 milionů dolarů 

a zabodoval i na Oscarech. 

Druhá světová válka další Disneyho vzestup 

mírně přibrzdila. V roce 1941 jej spolu s dalšími 

animátory americká vláda vyslala do Jižní Ameriky 

MICKEY MOUSE MÁ SVOJI HV ZDU 
NA CHODNÍKU SLÁVY

Postava Mickey Mouse získala jako v bec 
první animovaná postava v historii svoji hv zdu 
na hollywoodském chodníku slávy. Stalo se 
tak 18. listopadu roku 1978 u p íležitosti oslav 
50 let od vytvo ení Mickeyho. 

KRÁLÍK OSWALD OP T PAT Í 
STUDIU WALTA DISNEYHO

P estože králíka Oswalda vymyslelo studio 
brat í Disneyových, trvalo celých 78 let, než 
se Disney Company poda ilo práva na tuto 
postavu získat. V roce 1928 byl Disney 
vyšachován, a jelikož práva na postavu 
vlastnila spole nost Universal Pictures, 
Disney nemohl Oswalda dále vytvá et. 
V roce 2006 se Disney Company kone n  
poda ilo práva získat, když je vym nila 
za komentátora ABS sports Ala Michaelse.

Cílem této publikace je sezná-
mit čtenáře se základy zákona 
č. 112/2016, o evidenci tržeb, 
a o všech důsledcích pro podni-
kání. V knize budou podrobně 
rozebrány témata jako: kdo a od 
kdy musí evidovat tržby, co zna-
mená termín „evidovaná tržba“, 
co vše je zahrnuto pod evidenci 
tržeb, časový harmonogram evi-

dence tržeb, atd. Zvláštní kapitola se bude věnovat 
vybavení pro EET (HW a SW), evidenci tržeb bez in-
ternetu, účtenkové loterii a sankcím spojeným s EET 
a jak se jim vyhnout. 

320 stran, brožovaná            499 Kč

Od 1. ledna 2017 budou účin-
né nové zákony týkající se ha-
zardních her. Publikace obsa-
huje zákon o dani z hazardních 
her s komentářem, dále sou-
visející zákon měnící některé 
jiné zákony s vysvětlujícími po-
známkami a zákon o hazard-
ních hrách s důvodovou zprá-
vou. Zákon o dani z hazardních 

her je novým zákonem v daňové soustavě ČR. Kniha 
vychází s výrazným časovým předstihem před účin-
ností uvedených zákonů, což zájemci nepochybně 
ocení.

368 stran, brožovaná 429 Kč

SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM 2016 
– prakticky včetně účetnictví a daní  (5664)
Ing. Pavel Běhounek

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB 
– Praktická příručka (5686)
Bc. Zdeněk Vondrák

DAŇ Z HAZARDNÍCH HER 
– s komentářem 2016 (5679)
PhDr. Vladimír Pelc

Obsahuje praktické řešení situací 
běžně se vyskytujících v s. r. o., 
např. rozdělování zisku, odmě-
ňování společníků a jednatelů, 
povinnosti jednatele ve vztahu 
k účetnictví, poskytování půj-
ček společníky. Kniha reaguje 
na změny daňové legislativy, 
např. na nová pravidla zdanění 
bezúplatných příjmů (včetně pro-

blematiky bezúročných zápůjček atd.) nebo na nová 
pravidla osvobození příjmů z převodu podílu 
na společnosti či oznamování osvobozených příjmů 
fyzickými osobami (poprvé v termínu do 1. 4. 2016). 

j

264 stran, brožovaná 299 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.
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sit“, v tom horším rovnou skončíte ve SPAMu. Ale je to 

volba každého z nás, zda se zprávami pracujeme, nebo 

je mechanicky zahazujeme. A někdy skončí i další 

zpráva automaticky v koši, přestože by vás mohla 

zaujmout nebo vás informačně obohatit. 

Zkuste zaujmout
„Kdo se nepřipomíná, jako by nebyl!“ bohužel platí jen 

do určité hranice a pak se přesunete do záplavy zpráv, 

které nikdo nebude číst. A přitom stačí zamyslet se nad 

předmětem e-mailu, nebo na začátek delšího sdělení 

napsat krátký souhrn. Šetříte tak čas příjemců a zvyšuje-

te svou šanci na to, že si všimnou zajímavé informace 

ve čtvrtém odstavci od konce. Že nevěříte? Tak si to 

vyzkoušejte na sobě a příchozích e-mailech. Stačí jen 

přemýšlet a nedělat druhým to, co vám samotným vadí.

Hranice soukromí
Jednou si kliknete na nějakou stránku, která vás zauja-

la. Sice si nic nekoupíte, ale hned zjistíte, že propagace 

daného výrobku, nebo jemu podobných se objevuje 

na všech stránkách, které prohlížíte. Někdy to nevadí, 

občas vám to pomůže se rozhodnout (o to tu přece 

jde :)), ale jindy to může být nepříjemně otravné stejně 

jako každá věc, s kterou se to přežene. Mnoho lidí mi 

už říkalo, že je to strašné, jak je ty systémy sledují, ale 

v tom není největší riziko. Data jsou zpracovávána 

a analyzována spíše hromadně podle vzorců chování 

a nikdo nejde konkrétně po vás. Větší problém číhá 

jinde! Stačí jednou projevit zájem o nějaký dárek na in-

ternetu a věřte, že se v reklamě přes půl obrazovky 

objeví přesně v okamžiku, kdy se na ni s vámi bude 

dívat člověk, pro kterého jste jej chtěli koupit :). 

Ale to už je život. Tak mu uděláte radost a dostane 

ještě jeden „tajný“, který mu internet nevyzradil… 

Nakonec zjistíte, že některou informaci „spotře-

bujete ihned“, jinou si potřebujete „založit 

na později“, jednu prolétnete povrchně a jinou 

pročtete důkladně a ještě se k ní vrátíte. A nad tím 

vším jsou sociální sítě nebo sdílení informací za po-

moci e-mailové komunikace. Takže některé z informa-

cí chcete s někým sdílet. A tím se informační zahlce-

nost dostává do další dimenze, jelikož příjemce si také 

(doufejme :)) „priorizuje“, a vy byste u některých zpráv 

potřebovali jejich důležitost zdůraznit a jiné poslat jen 

pro obecnou informovanost. A někde mezi tím může 

existovat ještě několik dalších úrovní důležitosti. Takže 

jak z toho ven? Pojďme se zamyslet nad tím, jak si 

nastavit předávání informací s ostatními tak, aby se 

zvýšila šance, že jim budou přikládat odpovídající 

pozornost.

Bu te v cní
Pokud chcete někomu něco sdělit, často se vám stane, 

že se kolem nabalí spousta dalších informací, které vás 

napadnou, a máte pocit, že je potřebné je napsat. Ale 

opravdu jsou to věci, které potřebujete druhému sdě-

lit? A opravdu je ten druhý zrovna v takovém rozpolo-

žení, že kromě informací stojí i o lehčí konverzační 

témata? Pokud ano, tak vám gratuluji, protože jste 

naladěni na stejnou notu, ale i tak věnujte okamžik 

tomu, abyste se rozhodli, co je v daném sdělení důleži-

té a zda to ten druhý vůbec stihne pochopit.

 
Mén  n kdy znamená více
Žijeme v době, které vládne online marketing. Každý 

uživatel však má svou hranici množství informací, 

které od vás chce nebo je ochoten přijímat. A i když 

jsou pro něj vaše informace zajímavé, při překročení 

této hranice v lepším případě klikne na odkaz „odhlá-

Nejsem asi ten nejpiln jší tená  asopisu Komora, ale kdo z vás, milí tená i, je? 
Informace se na nás valí ze všech stran: tišt né, mluvené, obrazové, 
multimediální i online, a všichni se s tím musíme n jak vypo ádat. A tak se 
snažím být racionální a rozd lovat si informace spíše podle svých zájm , cíl  
a priorit a pak také rozlišovat, jaký as které informaci v nuji. A i p esto si ob as 
p ipadám jako postavi ka z � lmu „ íslo 5 žije“, která nadšen  a s obrovskou 
rychlostí pro ítala všechny dostupné knihy se slovy „Megabajty informací“!

JI Í BERGER 

Vybudoval n kolik úsp šných 
projekt  a � rem, z nichž v tšina 
se týká internetových 
technologií. Založil a prodal 
internetové vydavatelství 
Notebooky.cz, nástroj pro 
analýzu obchodních proces  
CraftCASE.com, poda ilo se mu 
prodat technologii Lotus Notes 
Connector for Mobile 
Information Server spole nosti 
Microsoft, n kolik let podnikal 
v Silicon Valley, vybudoval 
jednoho z nejv tších online 
prodejc  letenek na eském 
trhu FRACTAL.cz a aktuáln  ídí 
softwarovou a konzulta ní 
spole nost e-FRACTAL. Vedle 
toho založil a investuje 
do globálního leadera v záloze 
dat z mobilních telefon  – 
do projektu PhoneCopy.com, 
který se aktuáln  blíží t i tvrt  
miliardy spravovaných kontakt . 
Krom  informatiky a p írodních 
v d vystudoval také skladbu 
� lmové a scénické hudby 
na Konzervato i Jaroslava Ježka, 
hraje na klavír a jeho koní kem 
je návrh a kompozice zahrad 
a botanika. Ve volném ase 
sportuje a zajímá se 
o matematiku a logiku.

JAN PR CHA » LIBOR P EROST » ADAM ŠOUKAL » ŠT PÁN MIKA » JI Í ŽEŽULKA » JAN TROJÁK » JI Í BERGER
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*Uvedená cena je s DPH. Nabídka operativního leasingu je kalkulovaná na vůz AR Giulia 2,2 Diesel Super za podm
ínek: cena vozu včetně DPH: 1 108 700 Kč, 0%

 akontace, 24 m
ěsíců, 20 000 km

/rok, obsahuje povinné ručení, havarijní 
pojištění. Nabídka je určená pro plátce DPH. Kalkulace pro neplátce bude připravena na požádání. Nabídka platí do vyprodání zásob. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve sm

yslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, a jejím

 přijetím
 nevzniká m

ezi společností UniCredit Leasing CZ a.s. a druhou stranou závazkový vztah. Na poskytnutí produktu nevzniká právní nárok, každá zpracovaná nabídka (kalkulace) podléhá individuálním
u schválení. 

Na všechny vozy se vztahuje 2letá zákonná záruka a navíc 3 roky s lim
item

 do 100 000 km
. Více inform

ací na www.alfarom
eo.cz
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