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Kdo by si na konci roku vsadil, že vstup do no-

vého roku bude ospalý a chudý na události, 

ten by prohrál. Po vánočních svátcích, které 

byly nezvykle krátké, jsme byli svědky toho, jak 

Poslanecká sněmovna přehlasovala u zákona 

o střetu zájmu veto prezidenta republiky. 

V důsledku toho se ministr fi nancí Andrej Babiš 

musel zbavit Agrofertu, ale ještě předtím stihl 

na emotivní tiskové konferenci důkladně pozurá-

žet celou koalici, jmenovitě premiéra Bohuslava 

Sobotku a ČSSD obecně. Premiérova reakce se 

omezila pouze na suché prohlášení, aby se pan 

ministr více zaměřil na práci svého rezortu a neob-

těžoval svými podnikatelskými problémy ostatní 

koaliční partnery. Těžko říct, zda si je pan premiér 

tak jistý volebním výsledkem nebo už mu s vrto-

chy prvního místopředsedy prostě jenom došla 

trpělivost. V každém případě premiér nechce nic 

podcenit a pro jistotu se již na konci ledna sešel 

s volebními experty Hillary Clintonové a Baracka 

Obamy kvůli předvolební kampani ČSSD.

V podstatě se dá říct, že boj o českého voliče 

začal, ale těžko odhadnout, zda se na předvolební 

koblihy bude vztahovat výjimka z elektronické 

evidence tržeb.  

Ze zahraničí zaujala Th eresa Mayová, která 

přednesla zásadní projev k plánovanému brexitu 

a vyslala tím představitelům Evropské unie jasný 

signál, že lépe žádnou dohodu než špatnou. A také 

chce jednat s novým americkým prezidentem 

o obchodním partnerství. Mayová se brexitu zkrát-

ka nebojí, dost možná se EU začne bát Mayové. 

V době uzávěrky tohoto čísla poslanci schválili 

těsnou většinou sto jednoho hlasu novelu autor-

ského zákona, podle které se autorské poplatky 

budou do budoucna zvyšovat maximálně o infl aci. 

Ochranný svaz autorský (OSA) a další kolektivní 

správci požadovali navýšení poplatků až o polovi-

nu. No, letos to nevyšlo. Naštěstí. 

Přeji vám příjemné čtení.

DAGMAR KLIMOVI OVÁ
Šéfredaktorka

Vážené tená ky, vážení tená i
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NOVÁ SLUŽBA NA KONTAKTNÍCH MÍSTECH 

HOSPODÁ SKÉ KOMORY

Kontaktní místa ve ejné správy Hospodá ské komory poskytují od ledna letošního 

roku novou službu. Jedná se o tzv. zprost edkovanou identi  kaci.

 Na detaily této nové služby jsme se zeptali projektového manažera 

Hospodá ské komory Tomáše Macnara.

12

JAN KLAS: 

LETE TÍ DISPE E I JSOU VZÁCNÉ ZBOŽÍ 

ízení letového provozu oslaví letos deset let od p est hování do nových prostor 

v Jen i u Prahy. Stejn  náro ný jako samotná profese letových dispe er  je i jejich 

výb r a výcvik. Z tisícovky uchaze  postoupí dvacet, které eká minimáln  

dvouletý intenzivní trénink, než nastoupí do ostrého provozu. Nejen o ízení letového 

provozu jsme mluvili s generálním editelem LP Janem Klasem.

14

KYBERBEZPE NOST A P ÍLIŠ VYSOKÁ CENA

 ZA NAŠE VIRTUÁLNÍ BEZPE Í

Na konci íjna lo ského roku projednala Poslanecká sn movna v prvním tení 

návrh zákona o kybernetické obran , který by, pokud by byl p ijat ve své sou asné 

podob , m l pom rn  zásadním zp sobem zm nit dosavadní pohled na ochranu 

soukromí a d v rnost komunikace. Krom  ady technických nejasností vyvolává 

návrh zákona i otázku, zda není cena za virtuální bezpe nost až p íliš vysoká.

18

UMÍTE SI CHRÁNIT SVÉ KNOW-HOW?

Mnoho spole ností si i v dnešní dob  neví rady s ochranou svého duševního 

vlastnictví a svého know-how. N které spole nosti na tuto oblast myslí, jsou však 

ned sledné nebo volí pro ochranu svých práv neú inné prost edky. 

Jiné spole nosti dokonce ani neví, co lze za své „know-how“ považovat. 

P itom únik know-how m že znamenat nevratné škody a n kdy i konec podnikání 

nebo ztrátu výsostného postavení na trhu. 

36

K EST ASOPISU KOMORA.CZ 

Desátý lednový ve er pat il k tu asopisu, který práv  držíte v ruce. 

P inášíme fotoreport z ve era, kdy hv zdy byly o n co níž.
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 BOMBAJ
4 lety týdně do Bombaje z Prahy přes Brusel.

brusselsairlines.com
nebo Vaše cestovní kancelář
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„Zaměstnavatelé kvůli českým 

úřadům ztrácejí trpělivost, protože 

vyvinuli hodně sil i prostředků pro 

nalezení vhodných uchazečů na Ukra-

jině, nyní ale nemohou organizovat 

svou výrobu a plnit zakázky,“ upozor-

ňuje viceprezidentka Hospodářské 

komory Irena Bartoňová Pálková.

Kulatý st l se správci 
autorských práv
„Poplatek kolektivním správcům 

autorských práv vnímáme jako daň. 

Na rozdíl od daňových předpisů ale 

není u licenčních poplatků jasný ani 

způsob vyměření, ani jeho výběrčí,“ 

stěžoval si prezident Hospodářské ko-

mory Vladimír Dlouhý na kulatém 

stolu ke sjednávání licenčních poplat-

ků s kolektivními správci autorských 

práv, který uspořádala na své půdě 

Hospodářská komora. Podle Dlouhé-

ho není v pořádku, že o výši poplatku 

se podnikatelé dozvídají od konkrét-

ních správců a prostor pro vyjednává-

ní výše poplatku fakticky neexistuje. 

„Není zohledněn ani typ podnikání 

či velikost provozovny,“ dodal Dlouhý. 

U jednoho stolu zasedli podnika-

telé, zástupci Ochranného svazu 

autorského (OSA), Intergram, DILIA 

či Ministerstva kultury. (foto)  

MIROSLAV DIRO

HK R vzkazuje: 
S odlivem zisk  z R 
bojujte zvyšováním 
atraktivity naší zem
Hospodářská komora ČR odmítla 

zavedení sektorové a progresiv-

ní podnikové daně, které ČSSD 

navrhuje jako jedno z opatření 

proti odlivu zisků z ČR. „S problé-

mem odlivu zisků do zahraničí lze 

bojovat jen zaváděním motivačních 

nástrojů směrem k reinvesticím, 

nikoliv donucováním,“ upozorňuje 

prezident Hospodářské komory 

Vladimír Dlouhý s tím, že skutečně 

funkčním a v zahraničí osvědčeným 

nástrojem je jen podpora přesídlení 

fi rem do ČR. K tomu je ale podle 

něj nezbytné, aby stát zlepšil atrak-

tivnost investičního prostředí v ČR, 

a to především plošným snížením 

celkové daňové a administrativní 

zátěže, zjednodušením právního 

prostředí, posílením právních jistot, 

zlepšením infrastruktury a celko-

vým zatraktivněním podnikatelské-

ho klimatu.

„Uvažujeme také o zavedení nových 

nástrojů, které by nahradily stávající 

a v řadě ohledů překonané investiční 

pobídky a vedly k přílivu kapitálu 

do tuzemska v podobě investičních 

fondů a správy aktiv po vzoru napří-

klad Lucemburska či Irska. Souběžně 

by totiž mohly i zmírnit odliv vlast-

ního tuzemského kapitálu do ciziny,“ 

načrtl Dlouhý.

Pokud se centrem zájmů původně 

zahraničních investorů stane ČR, tj. 

majitelé, anebo i celé fi rmy přesídlí 

do ČR, existuje šance, že větší část 

zisků bude reinvestována nebo 

utracena v samotné ČR. „Přispěje to 

ke zvýšení HDP, růstu tuzemských 

mezd a větší zaměstnanosti, což se 

zprostředkovaně projeví mimo jiné 

v dalším zvýšení příjmů veřejných roz-

počtů z daní a pojistného,“ doplňuje 

poradce prezidenta Hospodářské ko-

mory Ladislav Minčič, podle něhož 

dosavadní investiční pobídky nejsou 

už efektivní a jsou navíc snadno 

politicky zneužitelné.

eské  rmy v Chile
Letos první podnikatelská mise Hos-

podářské komory zamířila do Chile. 

25člennou podnikatelskou delegaci 

složenou ze zástupců fi rem z oblastí 

potravinářství, farmaceutického 

průmyslu, strojírenství, logistiky 

či bankovnictví vedl viceprezident 

Hospodářské komory České re-

publiky Bořivoj Minář. „Chile patří 

k nejsilnějším ekonomikám Latinské 

Ameriky a Karibiku, české fi rmy 

poměrem vysoké kvality a dobré ceny 

zboží a služeb mají šanci na chilském 

trhu uspět, navíc mají v Chile velmi 

dobrý zvuk,“ vysvětluje Minář. 

Podnikatelé doprovodili do Chile 

předsedu Senátu Parlamentu ČR 

Milana Štěcha. Podle údajů MZV, 

ČSÚ a MPO se vývoz českých 

podniků do Chile v roce 2015 zvýšil 

o 173 % a přesáhl 2 miliardy Kč. 

České fi rmy do Chile vyvážejí 

hlavně turbíny a díly k turbínám, 

generátorová soustrojí, automobily 

nebo zařízení pro telekomunikace.

Na pracovní síly 
z Ukrajiny musí 
zam stnavatelé kv li 

eským ú ad m ekat 
už více než p t m síc
Vládní program na rekrutaci 

pracovních sil z Ukrajiny se stává 

nefunkční. Zaměstnavatelé musí 

kvůli nízkým kvótám a zahlcení 

českého konzulátu ve Lvově čekat už 

více než pět měsíců, než budou jimi 

vybraní zaměstnanci na Ukrajině 

vůbec pozváni na konzulát k poho-

voru. Hospodářská komora varuje, 

že pokud vláda neschválí zvýšení 

kvót a urychlené personální posílení 

konzulátu ve Lvově, program se 

zhroutí. 

KRÁTCE
Z KOMORY

zprávy z komory a z domova

V pražském Florentinu usedli ke kulatému stolu podnikatelé a kolektivní správci 
autorských práv (OSA, Intergram, DILIA a další).

Foto: archiv HK R
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Vám nabízí kompletní svatební servis pod jednou st echou. Díky své poloze a široké 
nabídce služeb je ideálním místem práv  pro Váš svatební den. Hotel se nachází pouhých 
38 km od Prahy, v malebné vesni ce Dlouhá Lhota poblíž P íbrami a nabízí ubytování 

ve zrekonstruovaném barokním zámku nebo v zámecké Konírn , kde se nachází 
i restaurace s letní terasou a vlastní udírnou.

V hotelovém areálu Vám bude k dispozici také wellness centrum s t emi druhy saun, 
vnit ním bazénem s protiproudem a venkovní ví ivkou. Relaxovat m žete p i masáži, 

kosmetice, manikú e. Sportovní nadšenci ocení tenisový kurt nebo posilovnu.
V hotelu Panství Dlouhá Lhota si m žete vybrat z 21 komfortn  za ízených pokoj  
s bezplatným wi-   p ipojením v kategoriích standard, apartmá a apartmá de lux. 

Všechny pokoje jsou neku ácké, vybavené minibarem, telefonem, satelitní LCD televizí.

Hotel Panství Dlouhá Lhota

www.panstvi.cz
Nikola Dzurianová

Event manager
+420 775 772 973

dzurianova@panstvi.cz

Iva Butlerová
Hotel manager
+420 728 334 433

butlerova@panstvi.cz

07k_panstvi.indd   7 24.01.17   17:19
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Asociace textilního-od vního-kožed lného pr myslu (ATOK) má nového 
prezidenta. Stal se jím editel a místop edseda p edstavenstva spole nosti 
GRUND, a. s., Ji í Grund mladší.

ATOK:
Novým prezidentem
Ji í Grund mladší 

Valná hromada Asociace textilního-

-oděvního-kožedělného průmyslu 

(ATOK) v prostorách Technické univerzity 

v Liberci zvolila novým prezidentem ATOK 

ředitele a místopředsedu představenstva 

společnosti GRUND, a. s., Jiřího Grunda 
mladšího. „Budu prosazovat politiku zdravého 

rozumu, aby byla zachována konkurenceschopnost 

nejen textilního průmyslu v době, kdy politici, 

odboráři i část veřejnosti, opojeni aktuálně 

pozitivní situací ekonomiky, navrhují nerealistické 

růsty mezd, další týdny dovolených nebo tzv. sick 

days,“ uvedl nově zvolený prezident asociace. 

(foto 1)

Olomouc: 
Jubilejní 10. spole enský ples

Okresní hospodářská komora 

Olomouc pořádá 3. března 10. spole-

čenský ples. Ten se uskuteční v Domě armády 

v Olomouci. Moderátorkou plesu bude Eva 

Decastelo a mezi hosty bude také například Česká 

Miss pro rok 2014 Gabriela Franková. Ples se koná 

pod záštitou Olomouckého kraje a města 

Olomouce. Tímto jste všichni srdečně zváni. Bližší 

informace na e-mailu info@hkol.cz.

P íbram: Podnikatelský ples
Okresní hospodářská komora

v Příbrami srdečně zve na Podnikatelský 

ples. Ten se odehraje 18. února od 19 hodin 

v příbramské Sokolovně. Hosty uvítá skupina Sunday 

Aft ernoon’ s Jazzman, tančit se bude za doprovodu 

hudební skupiny Melody mix, před půlnocí hosty 

čeká vystoupení irských tanců v podání skupiny 

Rinceoiri. Vstupenky v prodeji od 24. ledna.

Znojmo: OHK Znojmo novým 
ov ovatelským pracovišt m

OHK Znojmo je oprávněna vystavovat 

(potvrzovat) certifi káty o původu zboží 

a karnety ATA. Podnikatelům poskytování této 

služby ve Znojmě ušetří čas a fi nance. Podrobnější 

informace včetně ceníku a úředních hodin 

naleznete na stránkách www.ohkznojmo.cz v sekci 

certifi kační služby. Pro vyřízení certifi kátů 

o původu zboží a karnetů ATA kontaktujte OHK 

Znojmo na telefonních číslech 515 224 722-3. 

Omezíte tím čekací dobu pro vyřízení dokladů. 

S MVD: Celorepubliková porada
Vrcholní manažeři členských fi rem 

Svazu českých a moravských 

výrobních družstev se sešli na celorepublikové 

poradě, která se stala platformou pro konfrontaci 

Plze : Seminá  Obchod
s ínou prakticky

Regionální hospodářská komora 

Plzeňského kraje zve na seminář 

Obchod s Čínou prakticky. Akce, která se 

uskuteční 28. února ve VTP Teslova 3 v Plzni, je 

zaměřená na export, import a marketing v Číně, 

dále pak na samotné jednání s Číňany. Seminář 

bude veden pod taktovkou bývalého obchodního 

diplomata a ředitele čínské afi lace ZETOR Jana 

Hebnara. 

St ední echy:
Poznáváme  rmy
ve st edních echách

Krajská hospodářská komora Střední 

Čechy realizovala za fi nanční podpory 

Středočeského kraje soutěž pro žáky ZŠ a studenty 

SŠ ve středních Čechách. Účelem soutěže 

Poznáváme fi rmy ve středních Čechách bylo 

přivést děti do místních fi rem a přiblížit jim práci 

ve fi rmách v jejich okolí. Do soutěže se zapojilo 

celkem 21 středočeských fi rem, které ukázaly své 

provozy mládeži a jejich rodičům a prarodičům. 

Soutěž se bude opakovat i v roce 2017. „Věříme, že 

tato akce může ovlivnit rozhodování některých dětí 

o jejich budoucím povolání nebo směrování 

ke studiu potřebnému k oboru, jako tomu bylo 

v tomto ročníku,“ uvedla komora.

REGIONY
A SPOLE ENSTVA

Fo
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Celorepublikové porady vrcholných manažer  lenských  rem Svazu eských 
a moravských výrobních družstev (S MVD) se zú astnili také ministr pr myslu 
a obchodu Jan Mládek nebo guvernér NB Ji í Rusnok.

V duchu retra a hippies uspo ádala RHK Brno pro své leny a p átele ples. 

Chomutov: TECHNODAYS
Ve dnech 20.–22. dubna 2017 se koná 

již 5. ročník veletrhu fi rem s technic-

kými obory a řemesly – TECHNODAYS. Jedná 

se o jedinečnou příležitost prezentace fi rem pro 

žáky ZŠ, SŠ, VŠ, jejich rodiče a širokou veřejnost 

(absolventy, nezaměstnané…), a ujistit je, 

že řemeslo v ČR má zlaté dno. Součástí veletrhu 

bude Fórum elektrotechnické výroby a odborné 

přednášky vysokých škol – ČVUT, VŠCHT 

či Západočeské univerzity zaměřené na žáky 

a studenty ZŠ a SŠ. Více informací naleznete 

na www.technodays.cz.

Brno: Veletrh V da Výzkum 
Inovace 2017

Krajská hospodářská komora jižní 

Moravy zve na Veletrh Věda Výzkum 

Inovace, který se uskuteční ve dnech 28. února 

až 2. března v pavilonu B brněnského výstaviště. 

Záštitu nad VVVI 2017 převzali místopředseda 

vlády pro vědu a výzkum Pavel Bělobrádek, 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Úřad průmyslo-

vého vlastnictví, rektor Vysokého učení technické-

ho v Brně Petr Štěpánek a hejtman Jihomoravského 

kraje. Informace na www.vvvi.cz.  

MIROSLAV DIRO

aktuálních požadavků a potřeb výrobních 

podniků v České republice s názory a postoji 

reprezentovanými představiteli vlády a centrálních 

institucí. Porady se zúčastnilo téměř 200 zástupců 

výrobních družstev, akce se účastnili také ministr 

průmyslu a obchodu Jan Mládek a guvernér České 

národní banky Jiří Rusnok, kteří vystoupili 

k aktuálním krokům vlády a ČNB. (foto 2)

Brno: Retroples
Také v letošním roce si Regionální 

hospodářská komora Brno pro své 

členy a přátele připravila hned zpočátku roku 

extravagantní akci – Druhý 1. podnikatelský 

retroples – Lásky plný ples. „Jak už sám název 

napovídá, tematicky jsme se tentokrát přenesli 

do éry hippies. Kulisami akce se i letos stalo Divadlo 

Husa na provázku, za realizaci špičkového 

programu patří velký dík celému souboru, 

a především pak režisérovi Vladimíru Morávkovi 

a intendantce Evě Yildizové,“ uvedl František Motl 
z Regionální hospodářské komory Brno. (foto 3) 

PS: Perspektivy rozvoje 
a využití CNG/LNG v doprav

Český plynárenský svaz pořádá 

23. února pod záštitou Ministerstva 

životního prostředí ČR 10. mezinárodní konferenci 

Perspektivy rozvoje a využití CNG/LNG v dopravě. 

Tématy budou Národní akční plán čisté mobility, 

emise z dopravy, garážování vozidel i NGV-technika 

a infrastruktura a zkušenosti provozovatelů. Účast 

přislíbili mj. náměstek ministra průmyslu a obchodu 

Eduard Muřický. Více informací na pavel.novak@

cgoa.cz a www.cgoa.cz a www.cng4you.cz.

Jablonec nad Nisou:
Módní p ehlídka bižuterie

Osmý ročník největší módní přehlídky 

bižuterie Made in Jablonec 2017 aneb 

Glamorous Day hostilo jablonecké Eurocentrum. 

Na přehlídce se podílely významné místní fi rmy, 

školy i módní salony. Přehlídka každoročně zahajuje 

sezonu a představuje vysokou úroveň designu 

i řemeslného zpracování tradičního jabloneckého 

bižuterního průmyslu. Pro velký zájem se chystá další 

představení, na které srdečně zve Okresní hospodář-

ská komora v Jablonci nad Nisou do Oblastní galerie 

Lázně v Liberci 1. března od 20 hod.

AGA: E-mail marketing pro B2B
Autorizované živnostenské společen-

stvo Hospodářské komory ČR 

Asociace Grémium Alarm (AGA) pořádá pro své 

členy 21. února odborné školení na téma E-mail 

marketing pro B2B. Zájemci o školení z řad členů 

AGA se mohou přihlásit na e-mailu

tajemnik@gremiumalarm.cz.

32
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dvě jsou základními lidskými právy. Konkrétně jde 

o (i) rovnost lidí v právech čl. 1 Listiny základ-

ních práv a svobod (dále jen „Listina“), (ii) právo 

na soukromí a princip autonomie vůle (čl. 4 Listi-

ny) a dvě hospodářská a sociální práva – (iii) právo 

na svobodné podnikání (čl. 26 odst. 1 Listiny) 

a (iv) právo na získávání prostředků pro své životní 

potřeby prací (čl. 26. odst. 3 Listiny). Vedle toho je 

Zákon v rozporu s principem minimalizace zásahů 

do základních práv a neodpovídá požadavkům 

testu racionality.

Dle čl. 26 Listiny má každý právo podnikat. Jedná 

se o jedno z ústavně zaručených práv. Zároveň 

čl. 1 Listiny říká, že lidé jsou svobodní a rovní 

v důstojnosti i právech. Proto nelze prosadit zákon, 

který by omezoval na ústavních právech určitou 

sladění pracovního a rodinného života. Zaměst-

nanci v prodejnách menších než 200 m2 je ale 

nějak nezajímají. Stát novou regulací také připravil 

zaměstnance a sezonní pracovníky o příplatky 

za práci o svátcích a v noci. Pro mnoho z nich 

je naopak práce o svátcích příležitost, jak si díky 

příplatkům vydělat více peněz.

Shrnutí obsahu ústavní stížnosti
HK ČR, největší zástupce podnikatelů v České 

republice, se podílela na přípravě textu ústavní 

stížnosti k zákonu č. 223/2016 Sb., o prodejní době 

v maloobchodě a velkoobchodě (dále „Zákon“). Zá-

kon, jehož účinnost nastala 1. října 2016, je v roz-

poru s ústavním pořádkem ČR, je v přímém roz-

poru se čtyřmi ústavně zaručenými právy, z nichž 

Stát by neměl rozhodovat o tom, kdy a kam 

mají lidé chodit nakupovat nebo kdo 

může a nemůže o svátcích podnikat. Podle 

HK ČR, Svazu obchodu a cestovního ruchu 

i skupiny senátorů zákon omezuje svobody občanů 

a podnikání.

Zákon diskriminuje některé obchodníky, kterým 

stát nařizuje omezit otevírací dobu, zatímco jiné 

zvýhodní. Znevýhodňuje velké obchody i jejich 

zaměstnance – nedochází zde totiž k zaručení 

rovných práv pro všechny – jedné skupině bude 

zákonem znemožněno podnikat a pracovat a jiné 

to bude umožněno, rozdíl je pouze v tom, o jak 

velkou prodejní plochu se jedná. Zákon v koneč-

ném důsledku nechrání ani zaměstnance. Někteří 

politici a odbory v zákoně údajně vidí podporu 

Zákaz prodeje o státních svátcích bude ešit Ústavní soud v Brn . Hospodá ská komora R a Svaz obchodu 
a cestovního ruchu totiž získaly podporu 19 senátor  vedených místop edsedou Senátu Parlamentu R 
Jaroslavem Kuberou k podání stížnosti kv li diskrimina ním prvk m zákona o omezení prodejní doby. 

Hospodá ská komora R 
a Svaz obchodu a cestovního ruchu
napadly omezení otevírací
doby u Ústavního soudu
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skupinu podnikatelů a naopak některou náhodně 

vybranou skupinu bezdůvodně na jejich právech 

zvýhodňoval. Zákon omezuje prodejny, jejichž 

prodejní plocha přesahuje 200 m2, jejich prodejní 

dobu. Omezuje tak ústavně zaručené právo pod-
nikat. Vzhledem k tomu, že se toto omezení týká 

pouze těch podnikatelů, kteří provozují své podni-

kání – maloobchod – na prodejní ploše větší než 

200 m2, tedy na prodejní ploše přesahující určitou 

velikost, jde o narušení rovnosti lidí v právech. 

Deklarovaná podpora malých a středních podniků 

však nesmí být k tíži dalším subjektům operujícím 

na stejném segmentu trhu. Zákonná úprava nere-

aguje ani na možnost, že by velký podnikatel mohl 

disponovat formálně nebo i fakticky autonomními 

provozovnami o prodejní ploše menší než 200 m2, 

na které by se omezení prodejní doby nevztaho-

valo. Zároveň se zákonodárce vůbec nezabýval 

otázkou, zda se Zákon bude vztahovat i na jiné 

formy prodeje (např. internetové obchody).

Zákon si i podle d vodové
zprávy klade za cíl chránit 
zam stnance
Konkrétně jim  má umožnit, aby nemuseli praco-

vat o svátcích, a to přes to, že řada zaměstnanců 

naopak práci, resp. naplnění svého práva na zís-

kávání prostředků pro své životní potřeby prací, 

o svátcích oceňuje, neboť má možnost dosáhnout 

vyššího příjmu za stejnou práci. Navíc je zřejmý 

diskriminační charakter Zákona, kdy zaměstnanci 

ve větších obchodech mají právo na ochranu, a ti 

v těch menších nikoliv. Zákon tak nepřípustným 

způsobem reguluje soukromoprávní vztahy, které 

jsou však dostatečně regulovány zákoníkem práce.

V ústavní stížnosti se dále namítá rozpor s právem 

na soukromí, které zahrnuje právo rozhodovat 

o sobě samém, o svém volném čase a principem 

autonomie vůle. Zásah do soukromého života 

a základních práv člověka, zejména do autonomie 

vůle, který představuje Zákon, je tudíž neopodstat-

něný, nepodložený a neospravedlnitelný.

Princip minimalizace zásahů do základních práv 

je jedním ze základních principů právního státu. 

K omezení základního práva může dojít pouze 

v zájmu jiného základního práva, jak stanoví 

konstantní judikatura Ústavního soudu. Ome-

zení základních lidských práv, konkrétně práva 

na soukromí a principu autonomie vůle, není 

odůvodněno pozitivním dopadem na jiná základní 

práva. Proklamovaný cíl Zákona, totiž podpora 

sociálního práva na rodinný život, nemůže takový 

rozsáhlý zásah ospravedlnit. 

Zákon také není způsobilý projít testem racionali-

ty, jenž v ustálené judikatuře aplikuje Ústavní soud 

pro posouzení souladu sociálních práv s ústavním 

pořádkem. Vzhledem k uvedeným důvodům se 

ústavní stížností navrhuje Zákon zrušit.

K samotnému procesu projednávání 
ústavní stížnosti
Řízení před Ústavním soudem je zahájeno dnem 

doručení stížnosti. Ta byla doručena dne 23. pro-

since 2016. Ústavní stížnost bude přidělena soudci 

zpravodaji, který nejprve posoudí, zda nejsou 

naplněny důvody k odmítnutí ústavní stížnosti. 

Pokud takové důvody nebudou shledány, připraví 

zpravodaj věc k projednání. O ústavní stížnost 

týkající se zrušení zákona rozhoduje Ústavní soud 

v plénu (15 soudců). Pro rozhodnutí není stano-

vena žádná lhůta. Ústavní soud obvykle rozhoduje 

v rozmezí doby od dvou měsíců do dvou let.  

LUCIE PLACHÁ

Kniha přináší aktuální zně-
ní všech důležitých daňových 
zákonů s vyznačením legisla-
tivních změn, které nově platí 
pro rok 2017, např. parametric-
ké změny nezdanitelných částí 
ve výši příspěvku zaplaceného 
na penzijní připojištění se stát-
ním příspěvkem, atd. Součástí 
knihy je komentář změn nejen 

k 1. 1. 2017, ale i těch, které nabyly účinnosti již 
v průběhu roku 2016. Novým předpisem je zákon 
o evidenci tržeb, o který je kniha nově rozšířena.

cca 1168 stran, brož.          cca 580 Kč

Již  17. vydání této publi-
kace řeší problematiku ve-
dení podvojného účetnictví 
pro podnikatele v roce 2017 
a sestavováním účetní závěr-
ky za rok 2016 a předkládá 
rovněž přehled změn v účet-
nictví od 1. 1. 2017 ve všech 
právních a daňových souvis-
lostech.  Výklad je věnován 

například vymezení kategorií účetních jednotek (mi-
kro, malé, střední a velké) a stanovení jejich účetních 
povinností, pokud jde o rozsah vedení účetnictví, 
používání účetních metod atd.

168 stran, brož. 129 Kč

ZÁKONÍK PRÁCE 2017  (5717)
(sešitové vydání)
Mgr. Zdeněk Schmied, JUDr. Ladislav Trylč

DAŇOVÉ ZÁKONY V ÚPLNÉM ZNĚNÍ 
K 1. 1. 2017 – s přehledy změn (5693)

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ  (5699)
A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2017
Ing. Petr Ryneš

I v letošním roce nabízíme čtená-
řům stručnou odbornou publikaci 
obsahující aktuální znění zákoníku 
práce k 1. 1. 2017. Její nespornou 
předností je vedle paragrafového 
znění tohoto základního pracov-
něprávního předpisu též stručný 
přehled změn. Aktuálnost tohoto 
vydání spočívá zejména v zohled-
nění významných změn, k nimž 

došlo v prováděcích právních předpisech k zákoníku 
práce, především v oblasti odměňování (postupné 
zvýšení platových tarifů ve státní službě, ve veřejných 
službách a správě a zejména v úrovni minimální mzdy). 

336 stran, brož. A4 99 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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podnikání czechpoint

Co si pod touto službou mohou klienti p edstavit 
a co jim p ináší?
Služba zprostředkované identifi kace vychází ze 

zákona č. 253/2008 Sb., který řeší opatření zabraňující 

zneužívání fi nančního systému k legalizaci výnosů 

z trestné činnosti. Pokud účastník obchodního vztahu 

musí prokázat svoji totožnost tzv. „tváří v tvář“ a přitom 

se k určitým obchodním jednáním nemůže dostavit 

osobně, tak právě v těchto případech lze s výhodou využít 

služby zprostředkované identifi kace. Účelem této služby 

je tedy, za podmínek stanovených zákonem, jednoznačně 

identifi kovat osoby obchodního vztahu a tím zamezit ne-

legálním tokům peněz, které by mohly pocházet z trestné 

činnosti prostřednictvím fi ktivních osob či fi rem. 

Kde klienti tuto službu využijí, resp. kdo ji vyžaduje?
Zprostředkovanou identifi kaci mohou klienti využít 

při obchodních jednáních u tzv. povinných osob, tj. 

u osob, které musí za určitých podmínek klienta vždy 

jednoznačně ztotožnit, jsou to zejména banky, spořitel-

ní a úvěrová družstva, fi nanční instituce jako například 

investiční společnosti, platební instituce, poskytovatelé 

leasingu, záruk, úvěrů nebo peněžních půjček, pojiš-

ťovny, směnárny, kasina, obchodníci s nemovitostmi, 

některé právní profese, bazary a zastavárny a také 

jakýkoliv podnikatelský subjekt, pokud přijímá platbu 

v hotovosti v hodnotě nad 15 tisíc eur.

 

Co je k této služb  pot eba a kdo o ni m že 
požádat?
Požádat o provedení zprostředkované identifi kace 

může jakákoliv fyzická osoba, která se nemůže dosta-

vit k jednání u povinné osoby osobně a jejíž iden-

tifi kace má být provedena zprostředkovaně. O tuto 

službu může rovněž požádat i zmocněnec, který na zá-

kladě plné moci zastupuje jinou fyzickou osobu, která 

je v roli účastníka obchodu. Žádost musí daná osoba 

podat na kontaktním místě osobně, zpravidla postačí 

ústně a vyřízena je na počkání.

Pro vyřízení podané žádosti musí žadatel předložit 

platný průkaz totožnosti (např. občanský průkaz, 

cestovní pas), podle kterého je možné provést jedno-

značné ztotožnění. K porovnání některých zjištěných 

údajů může být požadováno předložení dalších 

podpůrných dokladů (např. jiný průkaz totožnosti, 

rodný list, zaměstnanecký průkaz, potvrzení o po-

bytu). Součástí žádosti musí být vždy jasně a zcela 

konkrétně uveden účel, proč a pro koho žadatel 

identifi kaci požaduje (např. založení účtu v bance, 

uzavření smlouvy o úvěru, leasingu, jiné obchodní 

smlouvy apod.).

Jakou podobu má vystavená listina?
Kontaktní místo sepíše o identifi kaci listinu a připojí 

k ní kopie všech dokladů, z nichž identifi kační údaje 

zjišťovalo. Tato listina po kompletním vyhotovení získá 

následně status veřejné listiny a jako taková může být 

přímo použita k prokázání identifi kace jak u povin-

ných osob v České republice, tak i v některých cizích 

státech, které mají s Českou republikou uzavřenou 

úmluvu o zrušení požadavků ověřování cizích veřej-

ných listin.

Použití zprost edkované identi  kace je tedy 
opravdu široké. Kolik tato služba stojí?
Vyhotovení veřejné listiny o zprostředkované identi-

fi kaci podléhá poplatku ve výši 200 Kč a poplatek je 

splatný při převzetí listiny.

Kde mohou klienti o tuto službu požádat? 
O tuto novou službu a samozřejmě i o služby, jako 

je vydávání výpisů z registrů státu (např. výpisy 

z Rejstříku trestů, Obchodního rejstříku, Katastru 

nemovitostí, Živnostenského rejstříku či o úřední 

ověřování listin a podpisů), mohou klienti požádat 

na všech 48 Kontaktních místech veřejné správy 

Hospodářské komory České republiky ve všech 

 krajích. Kompletní kontakty na jednotlivá místa 

čtenáři najdou na našich www stránkách 

www.komora.cz/czechpoint.  

MIROSLAV DIRO

KONTAKTY A DALŠÍ INFORMACE 
NAJDETE NA

WWW.KOMORA.CZ/
CZECHPOINT 

Nová služba
na Kontaktních místech Hospodá ské
komory eské republiky
Kontaktní místa ve ejné správy Hospodá ské komory poskytují od ledna letošního roku novou službu. Jedná 
se o tzv. zprost edkovanou identi  kaci. Na detaily této nové služby jsme se zeptali projektového manažera 
Hospodá ské komory Tomáše Macnara.

TOMÁŠ MACNAR

Projektový manažer 
Hospodá ské komory R

Fo
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R
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P elom roku byl v oblasti bezpe nosti 
pom rn  pr lomový. Ministerstvo 
vnitra vytvo ilo nové pracovišt  

nazvané Centrum proti terorismu a hybridním 
hrozbám (CTHH), které v médiích nesklidilo 
práv  úsp ch. Otázka, zda z nepochopení 
nebo z neznalosti v ci, každopádn  nové 
pracovišt  má od prvního ledna letošního 
roku ve své kompetenci problematiku 
terorismu, extremismu, radikalizace k násilí, 
bezpe nostních aspekt  migrace, ochrany 
m kkých cíl  a nov  i dezinforma ních 
kampaní, které mají p ímou souvislost s vnit ní 
bezpe ností státu. Jak na dotaz asopisu 
Komora.cz uvedlo Ministerstvo vnitra, nevznikl 
nový ú ad proti dezinformacím, ale vzniklo 
pracovišt , které soust edí sou asné závažné 
bezpe nostní hrozby, a zatímco terorismus, 
extremismus a další jsou tradi ní témata 
innosti ministerstva, oblast dezinforma ních 

kampaní s p ímým vlivem na vnit ní bezpe nost 
státu je novým prvkem mozaiky inností CTHH. 
Bez p ehán ní lze napsat, že CTHH elí samo 

o sob  první dezinforma ní kampani a musí si 
vybojovat svoje místo v chápání lidí.

Se stoupající intenzitou kybernetických 
útok  vláda vloni rozhodla o výstavb  nového 
centra pro kybernetickou bezpe nost. 
V sou asné dob  eviduje tým GovCERT zhruba 
100 bezpe nostních incident  m sí n , které 
mohou ohrozit nejen klí ové služby státu, jeho 
obranyschopnost, ale také soukromé podniky 
a každodenní život obyvatel. V nov  z ízeném 
kybernetickém centru, které bude stát v Brn , 
by v budoucnu mohlo pracovat až 400 lidí. 
V jejich kompetenci bude tedy kybernetická 
bezpe nost, áste n  problematika ochrany 
utajovaných informací, kryptogra  cká ochrana 
i neve ejné služby v rámci družicového 

systému Galileo.

A to nejlepší nakonec. Ve jménu boje proti 
terorismu chce stát prost ednictvím vládního 
návrhu zákona o Vojenském zpravodajství 
monitorovat celý kyberprostor. P eloženo do 
b žného jazyka – zpravodajci by mohli nov  

íst naše SMS zprávy, naše e-maily, prost  vid t 

všechno, co na internetu d láme. Kontroverzní 

zákon na sebe svrhl lavinu kritiky nejen z ad 

politické reprezentace, ale také odborné 

ve ejnosti, která varuje p ed zavád ním 

policejního státu zasahováním do osobních práv 

ob an  a jejich soukromí. 

Proti návrhu zákona se vyjád ily rovn ž n které 

 rmy z oblasti informa ních technologií, podle 

kterých p edloha p ináší více hrozeb než pozitiv. 

„Obsahuje adu rozporuplných ástí, umož uje 

nap íklad zasahovat do provozu sí ových 

operátor . Vojenské zpravodajství tak bude 

moci posílat falešné i podvržené zprávy nebo 

blokovat komunikaci. Operáto i již nebudou 

schopni zaru it plnou d v rnost komunikace 

zákazník ,“ uvedla deníku Echo24.cz 

Šárka Št lová z ICT unie, která sdružuje 

 rmy z oblasti informa ních a komunika ních 

technologií v etn  provozovatel  internetu 

i mobilních operátor .  

Téma m síce: 

KYBERBEZPE NOST
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Lete tí dispe e i 
jsou vzácné zboží
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Jak se zm nila práce ídícího letového 
provozu od doby, kdy jste ho ídil vy? 
Začínal jsem v roce 1987 a o rok později jsem 

byl již aktivní řídící. Naše práce se na jednu stranu 

změnila opravdu hodně, na straně druhé jsou 

zde fundamenty, které se příliš nemění. To, co se 

mění, jsou samozřejmě technologie a také objem 

provozu.

 

V jednom rozhovoru jste uvedl, že v roce 1987 
jste slavili 400 pohyb  za den a v lét  2015 jste 
se blížili t em tisíc m. ísla stále stoupají? 
Stoupají. Za rok 2016 jsme pokořili nový rekord 

v počtu 836 917 letů. Pro lepší představivost, když 

vezmeme průměrnou obsazenost letu sto padesáti 

pasažéry, tak nám v loňském roce nad hlavou 

proletělo 135 milionů lidí. 

V souvislosti s rostoucím letovým provozem 
nad eskou republikou jste zmínil, že je t eba 
nejenom inovovat technologie, ale také mimo 
jiné odstranit hranice stát . Myslíte si, že to 
je reálné v dob , kdy Evropská unie elí krizi 
Schegenského prostoru? 
Především si myslím, že to je potřebné. A jestli je 

to reálné, to je druhá otázka. Myslím si, že to příliš 

nesouvisí s tím, co se děje na zemi. Paradoxně při 

cestování po zemi hranice téměř nezaznamenáme, 

ale piloti je na obloze vnímají, protože systémy 

řízení letového provozu jsou skutečně organizová-

ny na národní bázi. Z čistě racionálního pohledu 

v tom opravdu není problém.

A kde je tedy problém?
Problém nevidím z hlediska technologií nebo 

z hlediska toho, jak se služba řízení letového 

provozu poskytuje. Aspekty, které vytvářejí 

překážky, jsou v zásadě dva. Jedním z nich je 

suverenita jednotlivých národních států a jejich 

schopnost tuto službu poskytovat. Druhým jsou 

ekonomické důvody, protože služba jako taková 

je zdrojem významných příjmů. Celý náš obor se 

posunul k tomu, že se jedná víceméně o byznys 

jako každý jiný a státy si chtějí uchovat rozhodující 

slovo. Já jsem přesvědčen o tom, že oba důvody 

je možné překonat, a to ke spokojenosti zákazní-

ků i leteckých dopravců, aniž by jednotlivé státy 

ztratily výhody, které ze služeb řízení letového 

provozu mají. 

Souvisí to, co jste te  íkal, s projektem 
jednotného evropského nebe? 
Souvisí a velmi úzce. Tento projekt již od počátku 

defi noval, že chce odstranit národní hranice, a jed-

ním z pilířů bylo vytvoření tzv. funkčních bloků 

vzdušného prostoru. Ty sice skutečně vznikly, ale 

bez jakékoliv větší motivace k další optimalizaci 

při reálném uspořádání a využívání vzdušného 

ízení letového provozu oslaví letos deset let 
od p est hování do nových prostor v Jen i u Prahy. 
Stejn  náro ný jako samotná profese letových 
dispe er  je i jejich výb r a výcvik. Z tisícovky 
uchaze  postoupí dvacet, které eká minimáln  
dvouletý intenzivní trénink, než nastoupí do ostrého 
provozu. Nejen o ízení letového provozu jsme 
mluvili s generálním editelem LP Janem Klasem.

Foto: 5x Petr Machota
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mnoho pochybností, zda nedoje ke snížení bezpeč-

nosti. To se ale v žádném případě nestalo, bezpečnost 

v letecké dopravě je stále na velmi vysoké úrovni.

Jak vnímáte bezpe nost vy? 
Pro nás je bezpečnost vždy nejdůležitějším cílem, 

protože jsme odpovědní za to, aby se letadla ve všech 

fázích letu pohybovala po stanovených trajektoriích, 

které nebudou vzájemně konfl iktní. Bezpečnostní 

rizika proto rozlišujeme na „security“, což jsou hrozby, 

které přicházejí zvenčí, a „safety“, které se týkají našeho 

vnitřního systému a přímo souvisejí se službou, kterou 

poskytujeme. V poslední době se samozřejmě poměrně 

výrazně zvyšuje riziko vnějších hrozeb, ale myslím si, 

že jsme na tom velmi dobře. Naše systémy jsou od po-

čátku budovány tak, aby byly připraveny a odolaly úto-

kům zvenčí. Máme například fyzicky zcela separovány 

IT systémy, které slouží k administrativě a k běžnému 

chodu společnosti, od části, která slouží výhradně pro 

řízení letového provozu. Z tohoto pohledu se snažíme 

být o krok napřed a neustále systém vylepšovat, 

protože víme, že stejně tak se vyvíjí technická úroveň 

potenciálních útočníků.

prostoru. Realizace se omezila na spíše technickou 

spolupráci a plánování. Stále se ale nejedná o zásadní 

kvalitativní průlom, jaký bych od celoevropského 

projektu očekával. 

Dnes je na stole spíše otázka, jestli impulz k větší 

spolupráci přijde od silné evropské autority s regulační 

pravomocí, nebo jestli se vydáme směrem k tržnímu 

prostředí.

 

V jakém asovém horizontu by se dalo evropské 
nebe považovat za jednotné?
Myslím, že tak během pěti nebo deseti let by mohlo 

dojít k zásadnějším změnám v Evropě a ve způsobu, 

jakým se k poskytovaným službám přistupuje. Podle 

mě bude zásadní změna probíhat podle podobného 

scénáře jako u aerolinek. Všichni si pamatujeme, 

že  každý stát měl jednoho národního dopravce. Lety 

nebyly fl exibilní a byly podstatně dražší. 

Dnes jsou státy, kde národní dopravci neexistují, ale 

místo nich existuje plno dopravců, ať nízkonáklado-

vých, nebo i standardních aerolinií, které služby po-

skytují standardně i mimo své území. Letecké dopravě 

liberalizace určitě velmi prospěla, i když zaznívalo 

ZAJÍMAVOSTI

 Za celý rok využilo eský 
vzdušný prostor 836 917 let , 
to znamená cca 135 milion  
pasažér .

 Každý den využije eský 
vzdušný prostor cca 
50 nejv tších letadel A-380 
(Lufthansa, Emirates, British 
Airways, Qatar, Singapore 
Airlines).

 V Evrop  je každý den 
uskute n no cca 30 000 
pohyb  (ve špi kových dnech 
v letní sezon  až 35 000).

 Na celém sv t  se jedná 
o cca 130 000 provedených 
let  každý den.

 Celosv tov  v roce 2016 
využilo leteckou dopravu 
ke své p eprav  celkem 
3,5 miliardy cestujících.

 Každý den využije leteckou 
dopravu cca 8 milion  
cestujících.

 Pasažé i m li možnost 
vybrat si celkem 
mezi 2 063 leteckými 
spole nostmi, disponujícími 
celkovou  otilou více než 
27 500 stroj  pro komer ní 
dopravu cestujících.

 Lete tí dopravci na celé 
planet  využívají letové 
trat  o celkové délce 
3 700 000 km, spojující 
3 745 mezinárodních 
ve ejných letiš  a ve 
vzdušném prostoru jim služby 
ízení letového provozu 

zajiš uje 165 poskytovatel  
služeb ízení letového 
provozu.

 S ohledem na rozvojové plány 
leteckých spole ností se 
do roku 2025 p edpokládá 
nákup dalších 8 000 nových 
letoun  v celkové hodnot  
1,1 bilionu dolar .

 V roce 2016 bylo v provozu 
228 letadel A380 
a 1 542 letadel Boeing 747.

POVOLÁNÍ ÍDÍCÍCH LETOVÉHO PROVOZU PAT Í MEZI 
NEJNÁRO N JŠÍ PROFESE V BEC. 

JEJICH ZATÍŽENÍ JE DNES MNOHEM V TŠÍ NEŽ D ÍV, 
COŽ JE DÁNO P EDEVŠÍM VÝZNAMNÝM NÁR STEM PROVOZU.
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z mnoha uchazečů, i když v poslední době to 

nejsou příliš veliké počty. Zájem se snížil, takže 

bych rád využil příležitosti a vyzval mladé absol-

venty středních a vysokých škol, ať zkusí, zda by 

na tuto práci nebyli vhodnými adepty.

Jak vypadá b žná sm na ídícího letového 
provozu? 
Nemáme úplně běžný pracovní systém. Máme 

vlastně takový rozdělovník, který vychází z toho, 

že se za prvé snažíme pokrývat špičkové hodi-

ny, a za druhé se snažíme maximálně efektivně 

hospodařit s těmi vzácnými lidskými zdroji. Takže 

jednotliví dispečeři přicházejí na směny postupně 

a každý den to může být trochu jinak.

Kolika procenty jsou v ízení zastoupeny ženy?
Dneska je to lepší než dřív, máme přibližně patnáct 

procent žen. 

Na konci lo ského roku se LP dostalo 
do lehkého sporu kv li zpožd nému letu 
prezidentského speciálu na státní poh eb. 
Mají státní lety n jaké p ednostní právo? 
Tohle jsme mnohokrát vysvětlovali právě v této 

souvislosti. Dnes již neplatí absolutní přednost, 

která platila v dřívějších dobách. Existují postupy, 

které počítají se státně důležitými lety, ale vždy 

s důrazem na bezpečnost i plynulost letového 

provozu jako celku. Těsně před vzletem vládního 

speciálu se ještě kontroluje dráha a samozřejmě 

takový let má přednost při vydávání letových 

povolení.

 

Co to znamená?
To znamená, že pokud je volba mezi dvěma leta-

dly, z nichž jedno z nich je vládní speciál a druhé 

je běžný let, dostane speciál letové povolení před-

nostně. V běžných situacích nedochází k žádnému 

zdržení, let je plynule odbaven a bezpečnost je 

zajištěna jako každému jinému letadlu.

 

LP je sice státní podnik, ale p esto jste v roce 
2015 vygenerovali p lmiliardový zisk. Pokud to 
není tajné, z eho vám plynou zisky?
Nám platí letečtí dopravci, kteří využijí naše 

služby. Existují přesně dané postupy pro stanovení 

ceny jak za přelety, tak za přiblížení na letištích 

v Praze, v Ostravě, v Brně a v Karlových Varech. 

To je největší část našich příjmů. Co jsem ale 

nezmiňoval, jsou příjmy z komerčních činností, 

jako je výcvik. Velice rád proto mohu oznámit, 

že se nám podařilo vyhrát významný výcvikový 

kontrakt v Bosně a Hercegovině. Za dvě stě milio-

nů korun budeme v horizontu tří let cvičit téměř 

šedesát řídících letového provozu.  

DAGMAR KLIMOVI OVÁ 

Pokud by se stalo, že by se n komu poda ilo 
prolomit vaše zabezpe ení, máte n jaký 
záložní systém, kterým byste mohli nadále ídit 
letový provoz? 
Samozřejmě. To je důležité i z toho hlediska, že 

kdykoliv může dojít k určité degradaci jednot-

livých systémů. Pro každý systém je stanoven 

předepsaný postup, který se používá, pokud 

dojde k jeho degradaci – ať už kvůli technickému 

problému, nebo z jiného důvodu. A samozřejmě 

na to navazují i metodické postupy, protože naši 

řídící jsou školeni jak na nouzové provozní situace, 

tak i na ty, které souvisejí s technickým problémem 

používaných systémů.

Jak dlouho lov k m že vykonávat práci 
ídícího letového provozu?

To je otázka, která je velmi aktuální. V současné 

době jsme v situaci, kdy je zatížení řídících větší 

než dřív, což je dáno především významným ná-

růstem provozu. Máme jednu z nejvyšších kapacit 

v Evropě vůbec, a přesto jsme v letních měsících 

měli vytíženost provozních středisek téměř na hra-

ně. A pokud se například v letní sezoně objeví 

významné bouřkové aktivity, pak jsou na řídící 

kladeny opravdu vysoké provozní nároky, které 

musí zvládnout. Ale zpět k vaší otázce, zaměstnan-

ci na pozici řídícího letového provozu odcházejí 

z aktivní služby zhruba kolem věku 55 let, pokud 

se tak rozhodnou.

Naleznou tady další uplatn ní, nebo odcházejí 
úpln ? 
Pokud chtějí, určitě u podniku mohou zůstat 

a věnují se výcviku, což je taky jedna z našich 

priorit. Nebo se mohou věnovat metodice – tedy 

vytváření postupů. Potřebujeme na tyto funkce 

zkušené řídící, ale mohou také pracovat na méně 

exponovaných pracovištích, kde není potřeba ten 

nejvyšší stupeň licence. Máme střediska pátrání, 

záchrany nebo letové informační služby, kde se 

mohou také uplatnit.

 

Pokud jsou ísla aktuální, tak máte n jakých 
235 ídících letového provozu. Je tento po et 
dostate ný, nebo plánujete navýšení po tu?
Počet našich řídících navyšujeme průběžně. 

Jedná se o nejlepší způsob, jak se vyhnout problé-

mům, které souvisejí s profesním, ale i s psychic-

kým vývojem. Ve chvíli, kdy už je nedostatek 

řídících aktuální, tak se ještě zvýší, protože pro 

výcvik nových dispečerů musíte část lidí uvolnit 

z provozu a použít je právě pro výcvik. Takže 

nejlepším způsobem je nabírat je postupně, o což 

se také snažíme.

Je pravda, že nás teď čeká generační zlom, takže 

výcvik bude naše veliká priorita v nejbližších 

letech. Jistě to souvisí i s náročností této profese, 

kterou jsme krátce zmínili. Provádíme výběr 
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Uvedený návrh, zveřejněný jako sněmovní 

tisk 931, kromě jiného pozměňuje zákon 

o vojenském zpravodajství, o zajišťování 

obrany České republiky a zákon o elektronických 

komunikacích. Jedná se o součást Akčního plánu 

k Národní strategii kybernetické bezpečnosti Čes-

ké republiky na období let 2015 až 2020. Na jed-

nu stranu se může zdát, že otázky kybernetické 

bezpečnosti z pohledu vojenského zpravodajství 

a obrany České republiky nejsou tématem, kterým 

bychom se na těchto stránkách měli věnovat. 

Na druhou stranu je ale nutné si uvědomit, že 

tento zákon by měl dopad na každého z nás.

Potřeba nové zákonné úpravy je odůvodňována 

nutností obrany proti kybernetickým útokům. 

Bohužel ale nejsou současně dostupná žádná 

relevantní data, která by hodnotila množství či 

nebezpečnost kybernetických útoků. V tomto 

případě pak nikoli kybernetických útoků na ko-

merční a osobní sítě a data, ale pouze kyberne-

tických útoků proti bezpečnosti České republiky 

v kyberprostoru. 

V současné době se o kybernetickou bezpečnost 

stará Národní bezpečnostní úřad, respektive Ná-

rodní centrum kybernetické bezpečnosti. Jestliže 

se tato ochrana kyberprostoru zdá být nedosta-

tečnou, působilo by logicky rozšířit pravomoci či 

působnosti již existujících orgánů. Návrh zákona 

se ale vydal jinou cestou a ochranou kybernetic-

ké bezpečnosti pověřuje vojenské zpravodajství. 

Pro laika by se mohlo na první pohled zdát, že 

není velký rozdíl v tom, kdo se v daném případě 

staví do pozice velkého bratra. Novela sice musí 

respektovat základní lidská práva a práva ústavní, 

mezi která důvěrnost zpráv bezpochyby patří. 

Užití technických prostředků v síti nebude záviset 

na rozhodnutí soudu, který by měl na dodržování 

základních práv dohlížet, ale pouze na schválení 

vlády. Návrh nyní neobsahuje ani dostatečné kon-

trolní mechanismy a obrana dotčených subjektů 

proti zásahu do jejich práv je tak značně ztížena.

Hranice obsahu dat poko ena
Oproti dosavadnímu stavu umožňujícímu pouhé 

sledování pohybu na síti, by vojenské zpravodaj-

ství mělo disponovat tzv. technickými prostředky 

kybernetické obrany. Tyto však nejsou nijak blíže 

specifi kovány s odůvodněním, že by jejich zveřej-

Kybernetická bezpe nost
… p íliš vysoká cena za naše virtuální bezpe í

téma m síce návrh zákona o kybernetické obran
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něním došlo k oslabení jejich účinnosti. Určitou 

indicií pak je další část důvodové zprávy, která 

v rámci zabezpečování kybernetické bezpečnos-

ti počítá i s aktivní činností přesahující rámec 

pouhého zabezpečení kybernetického prostoru. 

A tím se dostáváme na tenký led. Vojenské zpra-

vodajství tak sice podle zákona bude oprávněno 

sledovat pohyb na síti a nemělo by zjišťovat obsah 

přenášených dat – pouze skutečnost, že jsou data 

přenášena. V takovém případě by byla zachována 

důvěrnost informací. Technické prostředky budou 

podle všeho ale způsobilé zjišťovat nejen pohyb 

dat, ale i jejich obsah. Tedy monitorovat obsah 

dopravovaných zpráv a tyto v krajním případě po-

změňovat, zamezit jejich přenosu a jinak aktivně 

vstoupit do komunikace konkrétních osob. Zákon 

s takovou možností zásahu sice nepočítá, podle 

vyjádření Bezpečnostní informační služby jsou 

ale technické prostředky určené k monitorování 

provozu na síti schopné sledovat i jeho obsah. 

Podle Bezpečnostní informační služby by tak měl 

návrh zákona být změněn v tom smyslu, aby bylo 

vojenské zpravodajství buď opravdu oprávněno 

ke sledování obsahu přenášených dat za určitých 

a jasně vymezených podmínek, nebo aby tato 

možnost byla zákonem výslovně zakázána. Stav, 

kdy zákon v této otázce mlčí a zároveň ponechává 

vojenskému zpravodajství možnost užívat nástroje 

způsobilé k porušování důvěrnosti zpráv, rozhod-

ně není žádoucí.

Své stanovisko k možnému nebezpečí zásahu 

do práva na důvěrnost zpráv zveřejnila koncem 

Na konci íjna lo ského roku projednala Poslanecká sn movna 
v prvním tení návrh zákona o kybernetické obran , který by, pokud 
by byl p ijat ve své sou asné podob , m l pom rn  zásadním 
zp sobem zm nit dosavadní pohled na ochranu soukromí 
a d v rnost komunikace. Krom  ady technických nejasností 
vyvolává návrh zákona i otázku, zda není cena za virtuální 
bezpe nost až p íliš vysoká.
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VOJENSKÉ ZPRAVODAJSTVÍ BY M LO DISPONOVAT TZV. TECHNICKÝMI PROST EDKY 
KYBERNETICKÉ OBRANY, KTERÉ VŠAK NEJSOU BLÍŽE SPECIFIKOVÁNY S OD VODN NÍM, 

ŽE BY JEJICH ZVE EJN NÍM DOŠLO K OSLABENÍ JEJICH Ú INNOSTI. 
PODLE N KTERÝCH INDICIÍ BY TECHNICKÉ PROST EDKY M LY UM T ZJIŠ OVAT NEJEN POHYB DAT,

ALE TAKÉ JEJICH OBSAH A V KRAJNÍM P ÍPAD  JE POZM OVAT, 
ZAMEZIT JEJICH P ENOSU NEBO AKTIVN  VSTOUPIT DO KOMUNIKACE KONKRÉTNÍCH OSOB.

téma m síce návrh zákona o kybernetické obran

je vojenské zpravodajství může umístit k moni-

torování sítě u poskytovatelů v podstatě trvale. 

Umístění takových prostředků sice podléhá schvá-

lení vládou, ta ale není správním orgánem a proti 

jejímu rozhodnutí tak v podstatě není opravného 

prostředku. 

Návrh zákona je prezentován jako nástroj pro 

zajištění obrany státu, nicméně toto tvrzení se 

nezdá být podložené ani důvodovou zprávou ani 

jinou veřejně známou a naléhavou skutečností. 

Spíše to bohužel působí dojmem, že pod zámin-

kou obrany proti neznámému nebezpečenství 

se chystá zpravodajský nástroj určený ke sběru 

informací. V neposlední řadě je třeba zmínit, že 

se nejedná o přímou implementaci evropských 

směrnic nebo nařízení, ale o ryze původní českou 

iniciativu, u které vyvstává otázka, zda se zpra-

vodajské snažení má zaměřovat na obranu proti 

nepřátelům vnějším, nebo vnitřním. Navrhované 

znění jistě projde ještě určitým vývojem a bude 

zajímavé tento vývoj sledovat. Nezbývá než dou-

fat, že ve fi nální podobě zákona dojde k rozply-

nutí veškerých nejasností, a nebude tak pochyb 

o jeho účelu.  

RADOMÍR PIVODA, of counsel, AK Pavelka

prosince minulého roku i Česká advokátní ko-

mora. Ve svém vyjádření se zabývá nebezpečím, 

které přestavuje návrh zákona pro ústavou chrá-

něnou důvěrnost komunikace mezi advokátem 

a klientem a upozorňuje na hledisko volby mezi 

bezpečností a ochranou hodnot demokratického 

a právního státu. 

Navrhovaná úprava počítá s povinností poskyto-

vatelů internetového připojení nebo telekomuni-

kačních služeb zřídit přístupové body, které budou 

vojenskému zpravodajství k dispozici. Není však 

jasné, zda připojení výše diskutovaných technic-

kých prostředků má mít dočasnou povahu, nebo 

ZABEZPEČTE 
SVOJE IT. 
SEBEVĚDOMĚ

 Odhalte skryté hrozby a anomálie 
 ve Vaší síti

 Využijte špičkovou českou technologii

 Zajistěte fungování svého podnikání
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svých informací jako cloudovou službu. Obecně 

lze říci, že Oracle Cloud je bezpečnější než napros-

tá většina současných IT provozů.

ešíte v poslední dob  od klient  požadavky 
na zvýšené zabezpe ení, nebo se situace více 
mén  nem ní? 
Požadavky na vyšší bezpečnost rozhodně rostou. 

Je to způsobeno nejenom vyššími požadavky regu-

látorů – zde jako příklad mohu uvést direktivu Ev-

ropské komise na ochranu osobních údajů GDPR, 

ale také častými případy úniků dat a bezpečnost-

ních problémů, které se nevyhnuly ani naší zemi 

a obvykle znamenají nejenom negativní publicitu, 

ale i obrovské ekonomické dopady.

Jaké jsou výhody a nevýhody klasického 
p ístupu on-site z hlediska bezpe nosti?
Spíše bych chtěl přiblížit koncept tzv. hlubokého 

zabezpečení, který implementujeme v našich 

cloudových službách a který je u nich vždy aktivo-

ván. Zabezpečení musí být součástí každé vrstvy 

informačního systému a na každé vrstvě musí být 

také auditovatelné. V našem konceptu jsou proto 

bezpečnostní prvky zabudované od vstupní identi-

fi kace přes přiřazení oprávnění podle role uživatele 

až na čip procesoru. To je technologická stránka 

Kdo je vlastn  typickým zákazníkem 
Oracle? S rozvojem cloudu se 
pravd podobn  portfolio vašich klient  

m ní, nebo se pletu?
Vždy jsme naše řešení budovali a dodávali 

s ohledem na potřeby fi rem a prakticky nikdy 

jsme neobsluhovali jednotlivé spotřebitele. 

Naším zákazníkem byla vždy podniková sféra 

a tady k žádné změně nedochází. Nicméně stej-

nou rychlostí, s jakou se rozrůstá rodina našich 

cloudových služeb, roste i seznam našich zákaz-

níků, především z oblasti malých a středních 

podniků. Cloudové služby totiž nevyžadují velké 

vstupní investice a mohou elasticky růst spolu 

s expanzí fi rmy. Ekonomické výhody ovšem 

nejsou jediným důvodem úspěchu cloudu, velmi 

často je nejdůležitějším efektem zvýšení podni-

katelské agility fi rmy – rychleji dokáže reagovat 

na potřeby svých zákazníků, rychleji dokáže 

inovovat a přinášet na trh nová řešení a služby. 

Náš CEO Mark Hurd odhaduje, že do roku 2025 

bude 80 procent všech IT výdajů investováno 

do cloudových služeb.

Vaše spole nost hodn  investuje 
do cloudových ešení. Jak je to s bezpe ností 
dat v nich uložených?
Na výzkum a vývoj v oblasti cloudových služeb 

jsme v minulém roce věnovali přes pět miliard 

dolarů a podstatná část našich investic putuje 

do zabezpečení cloudu. Dokonce se domníváme, 

že právě bezpečnost bude podstatným důvodem 

pro přechod ke cloudovým službám. Především 

malé a střední fi rmy nemohou zaplatit špičkové 

odborníky na kybernetickou bezpečnost a bude 

pro ně výhodnější nakoupit špičkové zabezpečení 

Budoucnost
je uložena v cloudu
Oblíbenost cloudových ešení od jejich nástup  neklesá, naopak je více 
než reálné, že do roku 2025 budou více než t i tvrtiny všech IT výdaj  
investovány do cloudových služeb. Jak je to s bezpe ností dat a pro jaké 
 rmy je takové ešení vhodné, na to jsme se zeptali generálního editele 
spole nosti Oracle Czech Josefa Švendy.
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a mobilní zařízení jsou používána jako klient tohoto 

centrálního systému, rizika zneužití klesají. Takže návrh, 

architektura a použité technologie hrají klíčovou roli. 

Firma Oracle je příkladem, že to jde. Máme necelých 

140 tisíc zaměstnanců, všichni jsou aktivní uživatelé 

mobilních zařízení, a přesto si nejsem vědom nějakého 

známého zneužití fi remních dat nebo dokumentů.

Oracle je také významným hrá em v oblasti 
databázových technologií. Rozvíjí se v dnešní 
dob  n jak tato oblast, nebo už jsou zde všechny 
možnosti vy erpané?
Technologicky je tato oblast našeho podnikání právě teď 

ve velmi dynamické fázi vývoje, protože nové trendy, 

jako jsou mobilní zařízení, sociální sítě, machine2ma-

chine komunikace nebo cloud způsobují explozivní ná-

růst objemu produkovaných, přenášených a ukládaných 

dat a také radikálně zvyšují jejich různorodost (videa, 

fotografi e, senzorová data) a rychlost jejich proudu. 

To všechno klade enormní požadavky na databázové 

systémy a na rozvoj jejich schopností v takto různo-

rodých datech vyhledávat a provádět analýzy. Strojové 

učení a automatizace rozhodování nabývá na významu, 

protože přestává být v lidských silách zvládat tak obrov-

ská kvanta dat. Dokonce bych řekl, že stojíme na prahu 

zlaté éry pro databázové systémy.

Jaké vy osobn  používáte nástroje pro zvýšení 
osobní produktivity, nap íklad aplikace v po íta i, 
mobilním telefonu. Co je pro vás nepostradatelné?
Pro práci používám běžný notebook Lenovo, iPhone 5 

a iPad Air, takže nic speciálního. Zcela nepostradatelné 

jsou ale pro mne naše aplikace pro řízení prodeje, pro-

tože to je má hlavní pracovní odpovědnost. Pro Oracle 

je ostatně typické, že pro řízení fi rmy používá pouze 

vlastní aplikace. Velice jsem si také oblíbil naše cloudo-

vé služby Oracle Documents a Oracle Social Network, 

které fungují na všech mých zařízeních a velice dobře 

doplňují e-mail – hlavní komunikační nástroj ve fi rmě. 

Z ostatních nástrojů bych ještě zmínil LinkedIn, jehož 

jsem dlouholetým uživatelem, a Cisco Webex, který je 

naší telekonferenční platformou nezřídka i pro komu-

nikaci se zákazníky a obchodními partnery.

Nedávno jste se p est hovali do nového sídla 
z Prahy 4 na Prahu 5. Co bylo pro vás p i st hování 
nejv tší výzvou? P ekvapilo vás n co?
Největším překvapením bylo, že vše proběhlo 

poměrně hladce a bez velkých problémů. Připravit, 

vybavit a zabezpečit téměř 10 500 metrů čtverečních 

kancelářských prostor, refl ektovat potřeby a požadavky 

různých oddělení a zaměstnanců a nakonec i všechny 

přestěhovat za jediný víkend, to není jen tak. Vše jsme 

však zvládli bez komplikací a dnes už jsme v nových 

prostorách zabydleni. Samozřejmě za to vděčíme 

především dvouleté intenzivní práci našeho oddělení 

Facilities a dobré spolupráci s majitelem budovy.  

DAGMAR KLIMOVI OVÁ

bezpečnosti, kterou si mohou zákazníci implementovat 

i ve svém datovém centru, problémem však je, že typic-

ky zabezpečí přístup k interní síti a možná i k aplikacím, 

ale tam to obvykle končí. Druhým aspektem je pak fy-

zické zabezpečení datových center. Všechna naše datová 

centra mají nejvyšší Tier 4 bezpečnostní certifi kaci a pro 

srovnání, v Česku není ani jedno datové centrum s tak 

vysokým zabezpečením.

M žete p iblížit koncept tzv. hybridního cloudu, 
který by m l spojovat to nejlepší z obou p ístup ?
Z predikce Marka Hurda, kterou jsem již zmínil, 

vyplývá, že budoucnost leží v integrovaném využívání 

veřejného (datacentrum cloudového poskytovatele) 

a privátního (datacentrum zákazníka) cloudu – v hyb-

ridním cloudu. Ačkoliv 80 procent podnikových aplikací 

může být s výhodou převedeno do veřejného cloudu, 

odhaduji, že u 20 procent to nebude ani praktické a ani 

výhodné. Jako příklad můžeme uvést systémy řízení 

procesní výroby, u kterých je fyzická blízkost řídicích 

počítačů podmínkou bezpečné a kvalitní výroby. 

IT řešení nové generace budou tedy především dodává-

na v hybridním cloudu. Dokonce jsme teď přišli na trh 

s unikátním konceptem Oracle Cloud @ Customer, kdy 

jsme schopni dodat nakonfi gurovaný cloudový integro-

vaný systém do datového centra zákazníka, které si sám 

určí. Zákazník tento systém využívá stejným způsobem, 

jako by čerpal cloudové služby z našeho datového cent-

ra, ale fyzicky je toto zařízení u něj.

S rozvojem mobility eší ada  rem problém 
s ochranou dat a dokument  v mobilních 
za ízeních. Je v bec možné zajistit bezpe nost 
dat nap . v mobilním telefonu p ed zneužitím t etí 
osobou i samotným zam stnancem?
Plné zabezpečení je velmi obtížné a drahé, ale pokud 

data a dokumenty zůstávají v centrálním systému 

JOSEF ŠVENDA

Generální editel spole nosti 
Oracle Czech

IT SPOLE NOST
ORACLE 

Nabízí komplexní a pln  
integrovaný set cloudových 
aplikací a platformních 
služeb. Její eská pobo ka 
sídlí v Praze v nov  
vybudovaném kancelá ském 
areálu Aviatica v Jinonicích. 
Krom  lokálního týmu 
obchodník , konzultant  
a expert  na technickou 
podporu, kte í obsluhují eské 
zákazníky, zahrnuje i n kolik 
mezinárodních center. 
Jde nap íklad o vývojové 
centrum, které se podílí 
na tvorb  produkt  Oracle, 
i obchodní centrum Oracle 

Digital, které je zodpov dné 
za prodej cloudových 
technologií nap í  celým 
regionem EMEA.
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V roce 2016 vydalo Světové ekonomické 

fórum zprávu Th e Global Risks Report, 

ve které označuje kybernetické útoky, vedle 

krizí z nedostatku vody nebo masivní migrace, 

za jednu z největších hrozeb, kterým společnost 

čelí. Přisuzuje jim dokonce vyšší nebezpečnost 

než teroristickým útokům. „V budoucnosti bude 

mít každý konfl ikt i svoji kybernetickou rovinu. 

Některé budou vedeny výhradně v kyberprostoru,“ 

uvádí zpráva. Ať už se jedná o nadnesené tvrzení, 

či nikoliv, informační technologie jsou bezpochy-

by jedním z pilířů fungování dnešní společnosti. 

Jejich ochraně je proto přirozeně věnována značná 

pozornost.

Firewall a antivirus už nesta í
Celá oblast informační bezpečnosti přitom 

prošla v posledních letech významnými změ-

nami. Vyvolal je masivní rozvoj kybernetických 

rizik, nové typy cílených útoků a škodlivého 

malwaru, profesionalizace zločinců, rostoucí 

složitost IT a digitalizace společnosti jako celku. 

S vědomím těchto změn si bezpečnostní experti 

krátce po zlomu milénia začali pokládat otázky, 

na které tehdejší nástroje neuměly odpovědět. 

Jak budeme reagovat, když se někdo dostane 

přes obranný systém? A jak to vlastně pozná-

me? Jsme si jisti, že je veškerý provoz v naší síti 

v pořádku? 

To vše ukázalo, že dlouho udržovaná rovnice 

bezpečnosti „firewall plus antivirus“ už nestačí. 

Jak říká Gery Newe, ředitel pro systémové inže-

nýrství respektované bezpečnostní společnosti 

F5. „Devadesát procent budgetu na IT bezpečnost 

je investováno do ochrany perimetru. Tam přitom 

míří jen čtvrtina všech útoků.“

Moderní technologie 
pot ebovala osv tu
Zároveň bylo také zřejmé, že není v lidských 

silách bezpečnost organizace uhlídat a je potřeba 

začít plně využívat automatizace. S cílem zlepšit 

detekční a reakční schopnosti na kybernetic-

ké hrozby se tak zrodila technologie, která se 

na ochranu IT dívá jinak. Na rozdíl od tradičních 

způsobů nespoléhá na databáze známých hrozeb 

a restriktivní pravidla, ale využívá principů umělé 

inteligence a strojového učení pro odhalení těch, 

která tato řešení obchází. Těch je podle studií 

analytiků až 70 %.

V Česku je technologie známá jako analýza chová-

ní v síti (z anglického Network Behavior Analysis). 

Její princip je relativně jednoduchý. Předpokládá, 

že nežádoucí aktivita se bude od té normální vždy 

lišit. Celý proces začíná zadáním několika málo 

íká brn nský Flowmon
Je to tém  50 let, co spat il sv tlo sv ta první po íta ový vir. Ze zábavy pro hrstku nadšenc  se b hem let stal 
rozsáhlý byznys, který každý den ohrožuje  rmy po celém sv t . Moderní technologie umož ují t mto hrozbám 
elit. Jednou z nich je i um lá inteligence pro analýzu sítí, se kterou ve sv t  prorazila eská spole nost Flowmon 

Networks.

Boj s kybernetickými hrozbami 
rozhodne um lá inteligence 
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skutečně zabývat zabezpečením na perimetru a konco-

vých stanicích. Hned poté by se však měly začít zabývat 

monitorováním a detekcí malwaru, hrozeb a útoků 

ve vnitřní síti, na což jsou NBA řešení zaměřena,“ 

doplňuje Kane.

Nejedná se přitom o okrajovou technologii chránící 

pouze před vysoce sofi stikovanými hrozbami, jako je 

například na míru psaný malware pro průmyslovou 

špionáž. Tyto případy reprezentují jen špičku ledovce. 

„Normální“ fi rmy a instituce se spíše než jejich cílem 

stanou obětí některého z běžných útoků, které ovšem 

i tak mohou způsobit citelné ztráty, pokles produk-

tivity, poškození dobrého jména apod. NBA nabízí 

ochranu před řadou dnes zcela běžných útoků, se kte-

rými si ale například antivirus neumí poradit. Jedná 

se například o botnety, skryté škodlivé kódy primárně 

vytvářené pro DDoS útoky, šíření spamu nebo nej-

různějších typů malwaru, neznámé hrozby využívající 

chyb v aplikacích, různé formy malwaru atd.

Aktivní p ístup k ochran  dat
Analýza chování v síti představuje moderní kyberbez-

pečnostní techniku. Jedná se o univerzální metodu 

poskytující jistotu o tom, že víme, co se v našem IT 

prostředí děje. Nežádoucí chování jsme potom schopni 

nejen detekovat, ale také jej analyzovat a následně 

na něj reagovat. Díky tomu jsme schopni optimalizovat 

i další prvky bezpečnosti organizace a významně tak 

celkově posílit její obranyschopnost.  

LUKÁŠ DOLNÍ EK a ARTUR KANE, Flowmon Networks

údajů o monitorovaném prostředí, jako je například 

přibližný počet uživatelských stanic. Potom se systém 

začne učit chování sítě, jejích uživatelů a serverů a vy-

tváří pro každého z nich jejich unikátní vzorec cho-

vání. Svoje znalosti a vzorce pak neustále aktualizuje. 

V takto získaných datech za pomoci pokročilých algo-

ritmů hledá aktivitu vybočující z „normálu“, například 

takovou, která vykazuje známky chování typického 

pro různé druhy škodlivého soft waru. Tato inteligence 

pak následně s vysokou přesností identifi kuje stanice 

představující riziko a informuje o tom zodpovědnou 

osobu, popřípadě ve spolupráci s dalšími technologie-

mi automaticky zajistí reaktivní opatření. 

Po celém světě vyvíjí řešení na bázi této pokročilé 

bezpečnostní technologie jen několik fi rem, mimo jiné 

i čeští Flowmon Networks. „Ještě před několika lety byla 

analýza chování sítě pro české fi rmy téměř neznámý 

pojem a bylo potřeba s ní trh seznámit. To se ale změnilo 

a dnes tuto technologii používají obranné složky státu, 

bankovní instituce, výrobní fi rmy a další subjekty z růz-

ných segmentů. S mírnou nadsázkou se dá říct, že každý, 

kdo to s IT bezpečností myslí skutečně vážně, má NBA 

řešení již nasazené, nebo jeho nasazení plánuje,“ říká 

Artur Kane, Flowmon Technology Evangelist.

Dopln ní bezpe nostní skláda ky
NBA řešení přitom nenahrazuje jiné bezpečnostní 

nástroje, ale velmi dobře je doplňuje. Díky tomu nejen 

posouvá bezpečnost v dané organizaci na výraz-

ně vyšší úroveň, ale zároveň také chrání stávající 

investice podniků. „Společnosti by se měly v první řadě 

FLOWMON: 
Z BRNA DO CELÉHO SV TA

Flowmon Networks pat í k „nové 
vln “ kyberbezpe nostních 
 rem, které navazují na úsp ch 
takových, jako je AVG nebo 
Avast. Spole nost vznikla 
v roce 2007 jako tzv. spin-off 
z Masarykovy univerzity, 
Vysokého u ení technického 
v Brn  a v dc  ze sdružení 
CESNET. V tuzemsku její ešení 
používají telekomunika ní 
operáto i, Ministerstvo 
obrany, bezpe nostní týmy 
univerzit a ministerstev, banky, 
nemocnice nebo poskytovatelé 
internetového p ipojení a služeb.

TECHNICKY: 
CO JE TO ANALÝZA CHOVÁNÍ 
SÍT ?

Behaviorální analýza sít  
(NBA) je univerzální metoda 
detekce nežádoucího 
chování v podnikovém IT 
prost edí. Využívá technologie 
monitorování a vyhodnocování 
statistik o sí ovém provozu, které 
poté zpracovává a analyzuje 
pomocí pokro ilých algoritm  
um lé inteligence a strojového 
u ení. NBA umož uje detekci 
moderních hrozeb, které 
obchází tradi ní bezpe nostní 
mechanismy, jako je  rewall, 
antivirus nebo IDS/IPS systém.

WWW.FLOWMON.COM
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Autorská práva
Co vše je možné v rámci jejich 
kolektivní správy

26_29k_aut_prava2.indd   26 24.01.17   17:53



téma m síce autorská práva

www.komora.cz  27

V souvislosti s kolektivní správou práv k du-

ševnímu vlastnictví se nabízí mnoho otázek. 

Jakým způsobem fakticky český systém ko-

lektivní správy funguje a jaké změny nás v tomto 

ohledu čekají? A plní tento systém kromě inkasní 

funkce i funkci motivační pro autory, výkonné 

umělce a další osoby podnikající v tomto odvětví? 

Nadnesené otázky přesahují rámec tohoto článku, 

jehož cílem je především upozornit na některé, dle 

nás, nestandardní postupy při výběru autorských 

odměn.

Pro základní pochopení problematiky kolektiv-

ní správy je nutné ji alespoň stručně vymezit. 

 Kolektivní správou se rozumí uplatňování a ochra-

na autorských práv a práv souvisejících s autor-

ským právem. Kromě ochrany je důležitou součás-

tí kolektivní správy i zpřístupňování chráněných 

děl veřejnosti, tedy pravidla, na základě kterých je 

možné autorsky chráněná díla užívat. 

V současné době působí v České republice řada 

kolektivních správců s rozmanitým zaměřením, 

určitě ale není nutné představovat Ochranný svaz 

autorský (OSA), Intergram a DILIA, se kterými 

se i běžný smrtelník vědomě či nevědomě setká 

v rámci své každodenní činnosti. 

I přes množství společných rysů se odvádění od-

měn a jejich následné rozdělování mezi vydavatele, 

autory a výkonné umělce v mnohém liší a kom-

plexní vysvětlení mechanismu výběru odměn 

a nastavení vyúčtovacích řádů jednotlivých kolek-

tivních správců a jejich sazebníků pro jednotlivé 

druhy užití autorských děl dalece přesahuje rozsah 

tohoto článku. Proto se zde zaměřujeme pouze 

na vybrané a z našeho pohledu nejvíce kontro-

verzní otázky výběru autorských odměn, za které 

považujeme poplatkovou povinnost v souvislosti 

s reprodukcí tzv. „svobodné“ hudby a dále povin-

nost odvodu autorského poplatku z nenahraných 

nosičů a paměťových médií. Tyto dvě poplatkové 

povinnosti uložené OSA mají totiž jeden velice 

zajímavý a společný prvek. 

Da  z p edpokladu
OSA ukládá povinnost k odvodu těchto poplatků 

na základě předpokladu určitého jednání, tedy 

užití autorsky chráněných děl nebo i jen samotné 

možnosti jejich užití, bez ohledu na to, jestli se tak 

skutečně stane.

Nejprve se podíváme na povinnost odvádět 

poplatky za umístění hudebních přehrávačů či 

televizních přijímačů v provozovnách. Tato povin-

nost se týká prakticky všech. Umístěním takových 

zařízení do provozovny vzniká jeho provozovateli 

povinnost odvádět kromě koncesionářských 

poplatků i poplatky OSA a Intergramu. 

Základem pro výpočet výše poplatku je velikost 

provozovny a dále například množství reprodukto-

rů v ní umístěných. Povinnost odvádět poplatky 
je tak založena na předpokladu, že zařízení je 

Kolektivní správa autorských práv je u nás 
nej ast ji sklo ována v souvislosti s povinností 
odvád t poplatky za užití autorských d l, 
za vlastnictví p ehráva  nebo i jen za dovoz 
nenahraných nosi  do eské republiky. 
Výb r t chto odm n a jejich další rozd lování 
nevzbuzuje vášn  jen na stran  osob povinných 
odm ny odvád t, ale i samotných vydavatel , 
autor  a výkonných um lc , kterým by m l být 
výt žek z t chto odm n primárn  ur en. 
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Tyto částky nelze považovat za zanedbatelné 

a jsou pochopitelně promítnuty do koncové 

ceny paměťových médií. Opět zde také narážíme 

na skutečnost, že tato poplatková povinnost je sta-

novena čistě na základě předpokladu, že paměťové 

médium bude využito k uchovávání děl autorů 

zastupovaných OSA, a jedná se tedy o uvalení 

poplatku jako formy kompenzace za pouhou 

možnost vytvořit si legální kopie autorských děl. 

Bohužel situace, kdy na discích bude ve skutečnos-

ti například záloha fi remního účetnictví a žádná 

chráněná autorská díla, je pro OSA v dnešní době 

stále irelevantní.

Boj o USB  ash disky 
V této souvislosti stojí za zmínku soudní spor 

České pirátské strany, která žalovala OSA pro vrá-

cení poplatku za prázdná paměťová média. Česká 

pirátská strana importovala ze Švýcarska paměťové 

karty, které distribuovala provozovatelům restau-

rací. Na těchto paměťových kartách byla nahrána 

tzv. svobodná hudba. Podle rozsudku Evropské-

ho soudu z roku 2010 se poplatková povinnost 

nevztahuje na případy, kdy jsou paměťová média 

dovezena do České republiky za účelem jejich 

dalšího prodeje právnickým osobám, které nejsou 

ze zákona oprávněny k pořízení kopií autorských 

děl pro vlastní potřebu. Výběr poplatku bez ohledu 

na užití paměťového média je v rozporu s evrop-

ským právem. Městský soud v Praze nicméně 

uzavřít smlouvu s internetovým rádiem, které je 

oprávněno k šíření skladeb autorů, kteří nejsou 

na OSA zastoupeni, poplatková povinnost by 

vzniknout neměla. Vyúčtování případné odměny 

v takovém případě je věcí čistě mezi autorem 

a internetovým rádiem, kterému autor licenci po-

skytl. Výběr poplatku za pouhé vlastnictví zařízení 

určeného k přehrávání médií tak nelze považovat 

za koncepčně správný.

Druhým poplatkem, který je vybírán pouze na zá-

kladě předpokladu určitého jednání, je náhradní 

odměna z nenahraných nosičů a paměťových 

médií. Ustanovení § 25 zákona č. 121/2000 Sb., 

stanovuje povinnost ohlásit OSA dovoz a výrobu 

prázdných nosičů a uhradit náhradní odměnu. 

Výše paušální odměny se stanovuje podle typu 

a velikosti nosiče nebo paměťového média, kdy 

v případě tzv. nezabudovatelného paměťového 

média, tedy lidově řečeno USB fl ash disku, činí 

výše paušální odměny podle vyhlášky 1,50 Kč 

za každý započatý 1 GB kapacity, nejvýše však 

90 Kč a v případě pevných disků je výše paušální 

odměny stanovena na částku 0,15 Kč za každý za-

počatý 1 GB. S ohledem na neustálý vývoj v oblasti 

informačních technologií a zvětšující se kapacity 

paměťových médií byla vyhláška dále upravena, 

a přesahuje-li velikost pevného disku 1 TB, platí se 

odměna 150 Kč a dále 0,10 Kč za každý započatý 

1 GB kapacity přesahující kapacitu 1 TB tohoto 

pevného disku. 

užíváno k reprodukci děl autorů zastupovaných 
OSA. Zde tedy vyvstává otázka, zda má provo-

zovatel povinnost platit poplatky i v případě, že 

žádná díla autorů zastupovaných OSA neužívá. 

Názory se různí. Řada nezávislých odborníků z řad 

právnické obce nebo představitelé České pirátské 

strany, která se v této problematice angažuje již 

řadu let a je jedním z nejvýraznějších oponentů 

OSA, zastávají názor, že užitím tzv. „svobodné 

hudby“ poplatková povinnost nevznikne. Naproti 

tomu OSA zatím skálopevně trvá na svém sta-

novisku, že povinnost odvádět poplatky vzniká 

již na základě vlastnictví přehrávače, bez ohledu 

na to, jaká díla jsou na něm přehrávána. OSA 

pravděpodobně vychází z rozhodovací praxe 

evropských soudů, která se ale vztahuje spíše 

na provozovatele ubytovacích zařízení. Zde se 

jedná o specifi ckou situaci, kdy provozovatel 

sice umisťuje přehrávač nebo televizní přijímač 

do pokoje hostů, ale výběr užitého obsahu, tedy 

rozhlasové či televizní stanice, je čistě v rukou 

hosta. V takovém případě je jasné, že provozovatel 

nemá přehled o tom, zda jsou na jeho zařízeních 

provozována díla autorů zastupovaných OSA, 

a poplatková povinnost tak dle našeho názoru 

vzniká oprávněně. 

Na druhou stranu nelze tento druh soudních roz-

hodnutí vztáhnout univerzálně i na provozovatele, 

kteří sami rozhodují o tom, jaký druh obsahu bude 

v provozovnách užit. Jestliže se někdo rozhodne 

V eské republice p sobí sou asn  n kolik kolektivních správc  s rozmanitým zam ením. Mezi nejznám jší pat í Ochranný svaz autorský (OSA), Intergram a DILIA.
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v některých případech až o padesát procent. Část 

těchto příjmů jde ve prospěch OSA a menší část 

je určena pro kolektivního správce DILIA. I přes 

argumentaci OSA, že všechny změny a výsledky 

hospodaření jsou dostupné na internetových 

stránkách a změny jsou tak transparentní, důvod 

těchto změn zcela zjevný není. Podle OSA je 

výše poplatků za užití chráněných autorských 

děl jedna z nejnižších v Evropě. Tento fakt je 

ale potřeba brát nejen z pohledu faktické výše 

poplatků, ale i z pohledu výše příjmů a dalších 

ekonomických ukazatelů, podle kterých je ale 

faktická zátěž pro uživatele mnohdy vyšší než 

v případě sousedních států. 

Otázkou zůstává, zda je možné současný způsob 

výběru a rozdělování autorských odměn a poplat-

ků narovnat, například narušením monopolního 

postavení současných kolektivních správců. Bude 

jistě zajímavé sledovat vývoj v dané oblasti a vliv 

některých nových distribučních formátů, na které 

je – alespoň zatím – současný způsob výběru 

poplatků krátký.  

RADOMÍR PIVODA, of counsel, AK Pavelka

Napravte správce!
Kromě dvou zde popsaných případů nekoncepční-

ho výběru poplatků je kolektivní správa autorských 

práv v České republice velice komplexní a rozhod-

ně ne ideálně fungující systém. Náprava se bohužel 

děje jen velice pomalým tempem z důvodu zcela 

zjevně protichůdných zájmů zainteresovaných 

stran. Zatímco kolektivní správci jen neradi 

přistupují na změny, které mohou ovlivnit příjmy 

z hrazených poplatků, k samotným adresátům 

poplatků, tedy k autorům a výkonným umělcům 

se zdaleka nedostává takové množství z vybraných 

prostředků, jaké by naplňovalo alespoň základní 

představu, a především nějakou motivační funkci 

k další tvorbě. Rozúčtovací řády jednotlivých 

kolektivních správců nereagují dostatečně na nové 

distribuční formáty, streaming autorsky chráně-

ného obsahu přes internet a celkově zaostávají 

za vývojem trhu.  

Výše popsané případy ilustrují pouze některé 

koncepční vady ve výběru poplatků. Z pohledu 

běžného uživatele, tedy například provozovatele 

restaurace nebo ubytovacího zařízení, jsou ale 

mnohem podstatnější změny sazebníků OSA pro 

rok 2017, kdy došlo k navýšení poplatků, a to 

rozhodl ve prospěch OSA a žalobu zamítl pro 

její údajnou šikanózní povahu s odůvodněním, 

že poplatková povinnost je v zanedbatelné výši. 

Soud se tak zabýval spíše faktickou výší poplat-

ku a související možné škody a nevzal v úvahu 

koncepci poplatku a způsob jeho výběru. Česká 

pirátská strana ve sporu dále pokračuje a bude 

jistě zajímavé sledovat, jak se k této problematice 

postaví soudy vyšších instancí.

Podle informací z OSA je možné vyjednat 

individuální výjimku z výše popsané poplatkové 

povinnosti, pokud je doloženo, že paměťová média 

nebudou využita k ukládání obsahu chráněného 

prostřednictvím OSA. Nicméně od zavedení 

tohoto poplatku v roce 2006 není znám jediný 

případ, kdy k udělení této výjimky došlo. Nutno 

podotknout, že výjimku by bylo nutné nárokovat 

před odvedením poplatku. Dle výše uvedeného 

rozhodnutí soudu ve věci České pirátské strany 

proti OSA, s jehož závěry se neztotožňujeme, lze 

zaplacení poplatku považovat za projev souhlasu 

s jeho výší a povinností jej odvést. Autorský zákon 

a související vyhlášky navíc neobsahují jakýkoli 

mechanismus, na jehož základě by bylo možné již 

zaplacené poplatky vrátit.

Vyměňte na týden 
kancelář za jachtu

Firemní účely
 Teambuilding, odměňování 

a motivace pracovního 

kolektivu, výjezdní zasedání 

fi rmy, školení na jachtě, 

incentivní pobyty, místo 

vhodné pro různé workshopy 

a další fi remní akce na míru, 

poděkování významným 

klientům a důležitým 

obchodním partnerům

Soukromé účely 
 dovolená, svatba, jubileum, 

pánská / dámská jízda, rozlučka 

se svobodou

Komu je manažerská 
jachta určená?

 Podnikatelům

 Manažerům

 Firemním týmům

 Partě kamarádů

 Jednotlivcům

 Obchodním partnerům

 Významným klientům

Pro jaké účely je 
paluba lodi vhodná?

ComfoGate s. r. o.
Tel.: +420 725 040 255
E-mail: info@comfogate.cz 
www.comfogate.cz

Foto: shutterstock.com
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téma m síce IP práva

Ačkoli u nás zatím správa a ochrana těchto 
práv není příliš rozšířena, ve světě se z ní 
stává jedno z hlavních témat pomyslné první 

pětky. Přitom jsou to právě české hlavy a fi rmy, 
které ve světě hýbají trhem patentů a IP práv. 
Zatímco společnosti, jejichž podnikání je založeno 

na jejich logu, mají povětšinou svou ochrannou 
známku registrovanou a relativně dobře chrá-
něnou, u technologických fi rem tomu tak není. 
U technologických společností povětšinou správa 
patentů, užitných a výrobních vzorů či obchodního 
tajemství často značně pokulhává. Ukázkovým 

případem je pak mezinárodní společnost Nortel, 
u které byla v rámci insolvenčního řízení vydražena 
práva duševního a průmyslového vlastnictví, jinak 
nazývaná IP práva, za 4,5 miliardy dolarů. Kdyby 
management věděl, jakou mají hodnotu, nejspíš by 
se společnost nikdy do insolvence nedostala.

Práva duševního a pr myslového vlastnictví 
jsou jednou z nejv tších hodnot 21. století
Jak je ochránit?
Máte ve spole nosti patent na výrobu kontaktních o ek, nebo si jej musíte licencovat? Upravujete v rámci 
výroby sv j produkt speciálním zp sobem, což vám zaru uje jistý odbyt a postavení jedni ky na trhu? Zjistili jste 
v rámci výroby, že jde n co vyrobit úpln  jinak, snáze a levn ji? Je vaše obchodní zna ka a logo známá tak, že se 
vaše výrobky prodávají „skoro samy“? Gratulujeme, pak ve spole nosti nejspíše máte i n která z práv duševního 
a pr myslového vlastnictví, takzvaná IP práva.
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téma m síce IP práva

Důvodů je k tomu několik. Jedním z nich bývá 

diferenciace rizik oddělením těchto práv od ostat-

ních, rizikovějších aktiv společnosti. Dalším důvo-

dem bývá umožnění licencovat tato práva do ostat-

ních společností skupiny a tím vyrovnávat fi nanční 

toky v rámci skupiny a generovat zisk v podobě 

licenčního poplatku. V neposlední řadě bývalo dů-

vodem i nastavení efektivního daňového režimu, 

pro který však musela být tato práva přesunuta 

do zahraničí. Přesun IP práv do zahraničí však měl 

několik nepříznivých dopadů, a to zejména odliv 

českého know-how z České republiky a jejich ná-

kladnější údržbu a fakt, že se tato práva nejen díky 

vzdálenosti dostávala zčásti mimo kontrolu společ-

nosti. Na masivní přesun těchto práv do jurisdikcí, 

jako je Kypr nebo Malta, reagovaly jednotlivé státy 

a Evropská unie poměrně silnou regulací, kvůli 

které z pohledu „výnosnosti“ těchto struktur dané 

destinace jen doznívají. 

Existuje vůbec české řešení? Režim přímého 

daňového nebo jiného zvýhodnění pro IP práva 

v českém právním řádu bohužel neexistuje. 

Nicméně, v současné době dochází ve spolupráci 

Asociace rodinných fi rem a skupiny ČSOB k vy-

tváření konceptu Prvního českého IP Boxu. Ten by 

měl umožňovat českým fi rmám spravovat, rozvíjet 

a uchránit jejich IP práva při nastavení efektivních 

fi nančních toků. Hlavním krédem Prvního čes-

kého IP Boxu je dle jeho tvůrců transparentnost, 

ochrana českého know-how a jeho odborná správa 

a rozvoj. První český IP Box by tak měl být nejen 

místem, kde se česká jedinečnost sdružuje, ale 

současně i dále rozvíjí. Na další informace o vývoji 

Prvního českého IP Boxu se dle všeho budeme 

moci těšit již v polovině tohoto roku.  

OND EJ PLÁNI KA, AK Pavelka

Dle složitosti a komplexnosti registrovaného práva 

se odvíjí délka a náročnost registračního řízení. 

V každém případě se však nejedná o výrazně ná-

kladné řízení a registrace IP práva se jistě vyplatí. 

V případě, kdy je společnost aktivní i na mezi-

národní úrovni nebo její produkt tento potenciál 

alespoň má, je třeba mít v potaz registraci nejen 

v zahraničí, ale také na rozvíjejících trzích, kterým 

je například Čína.

Dále je pro správné využití IP práv a jejich rozvoj 

nezbytné nastavit koncepci a implementovat 

funkční IP manuál a tím začlenit tato práva do ob-

chodní strategie společnosti. Jedině tím se podaří 

maximalizovat hodnotu a ziskovost těchto práv 

pro společnost.

Společnosti pak dle rozsahu jimi držených IP práv 

standardně vyčleňují tato práva do samostatných 

entit, a to jak standardních obchodních společnos-

tí, tak například trustů, u nás známých jako svěře-

necký fond. K držení těchto aktiv prostřednictvím 

trustů a nadací ve světě přistoupila například 

společnost IKEA.

Společnosti a jejich management obvykle odvětví 

IP práv podceňují, a to nejen z pohledu jeho 

důležitosti, ale i z pohledu rozpočtu. IP práva jsou 

tak často nedostatečně a neodborně spravována, 

udržována a chráněna. Management společnosti 

tak ani fakticky neví, jaký poklad ve fi rmě má.

U společností tak často vídáme, že chybí nejen 

celková strategie a koncepce k registraci, údržbě 

a ochraně těchto práv, ale například i jejich 

základní přehled či inventář. Přitom se často jedná 

o největší hodnotu, která se v dané společnosti 

nachází. U technologických společností v praxi 

dnes nemovitý majetek tvoří okolo 20 % oproti 80 % 

movitého majetku, kde značná část z toho připadá 

právě na IP práva. Výrobní haly a stroje pořídíte 

s větším nebo menším úvěrovým zatížením vždy. 

Avšak bez patentu a know-how se z vás jednička 

na trhu s největší pravděpodobností nikdy nestane.

Přitom dobře spravovaná a chráněná práva přináší 

společnostem výhody nejen v podobě jejich bezpečí 

a stability na trhu. IP práva jsou standardně licen-

cována v rámci skupiny, případně i mimo skupinu, 

čímž dochází jednak k optimalizaci fi nančních toků 

v rámci skupiny, ale především k vytváření zisku 

v podobě licenčního poplatku za tato práva. Dalším 

z nezanedbatelných kladných aspektů IP práv je 

možnost jejich užití jako zajištění při fi nancování, 

případně zlepšení fi nancovatelnosti celé skupiny. 

V neposlední řadě jsou na trhu tato práva užívána 

při uzavírání strategických, často odvětvových 

aliancí skupin se společnými zájmy.

Jak se starat o IP práva?
V první řadě je nezbytné zjistit, jaká IP práva 

ve společnosti máte a jakou mají alespoň rám-

cově hodnotu. Následuje nezbytný krok, a tím je 

registrace daného práva u příslušné organizace. 

TUZEMSKÉ SPOLE NOSTI 
OBVYKLE ODV TVÍ IP PRÁV 

PODCE UJÍ, A TO NEJEN 
Z POHLEDU JEHO D LEŽITOSTI, 
ALE I Z POHLEDU ROZPO TU. 
IP PRÁVA JSOU TAK ASTO 

NEDOSTATE N  A NEODBORN  
CHRÁN NA.

VE
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Většina z nás uživatelů si přináší zkuše-

nost z předchozí právní úpravy, a byť se 

můžeme sebevíc snažit se od předchozích 

myšlenek oprostit, není to úplně snadné. Jedním 

z příkladů, kdy se mechanicky držíme předchozí 

úpravy, je proces otevírání obálek a nahlížení do 

protokolu o otevírání obálek. 

Mnoho dodavatelů bylo zvyklých, že se nemuseli 

účastnit otevírání obálek, a pakliže je zajímalo, 

kolik dodavatelů podalo nabídky a jaké matema-

ticky vyjádřitelné hodnoty pro účely hodnocení 

nabídli, požádali o nahlédnutí do protokolu 

o otevírání obálek. Zadavatel měl pak ze zákona 

povinnost umožnit dodavatelům, kteří podali 

nabídky, do protokolu nahlédnout a pořídit si z něj 

výpisy či opisy. S novým zákonem dodavatelé stále 

vyžadují po zadavatelích nahlédnutí do proto-

kolu o otevírání obálek, ale v mnoha případech 

dodavatel narazí na neochotu zadavatele. Nový 

zákon sice zadavateli ukládá v některých případech 

u podlimitních a nadlimitních zakázek protokol 

vytvářet, ale již neukládá zadavateli povinnost 

tento protokol poskytnout účastníkovi. Přestože 

v rámci zachování základních zásad zadávacího 

řízení, a to především transparentnosti, je více než 

vhodné, aby zadavatel protokol poskytoval, je třeba 

zdůraznit, že mu tato povinnost skutečně není 

uložena a záleží pouze a jen na jeho rozhodnutí. 

Pokud chce účastník zadávacího řízení vědět, ko-

lik nabídek bylo podáno a jak si „stojí“ v soutěži, 

měl by se vždy účastnit zadávacího řízení.  

Protokol o otevírání obálek
Lo ský rok nám p inesl zásadní zm nu ve ve ejných zakázkách v podob  zákona 
. 134/2016 Sb., o zadávání ve ejných zakázek. Dlouho se nad zákonem debatovalo, 

nikdo však v debatách nemohl p edvídat, co p ivodí samotná aplikace zákona v praxi. 

KURZY, KTERÉ MAJÍ BÝT UVEDENY: 
Ve ejné zakázky v roce 2017 
pro dodavatele – NOVÝ ZÁKON  

Datum konání: 7. 2. 2017 a 22. 2. 2017

Mgr. LUCIE 
MORAV ÍKOVÁ
Vedoucí právního odd lení
OTIDEA
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Jak hodnotíte práci kolektivních správc  
autorských práv v eské republice 
obecn ? 

OSA a další kolektivní správci nehospodaří 

s vlastními prostředky, ale s penězi, které vybí-

rají od nás všech, které patří autorům a o kte-

rých nikdo neví, jakým způsobem je s nimi 

nakládáno. Pravidla jsou nastavena tak, že výši 

poplatků, podmínky jejich vybírání od plátců 

a způsob jejich přerozdělování si tyto subjekty, 

které mají svým způsobem monopolní posta-

vení, stanovují samy. To je praxe, která nemá 

obdoby a kterou musíme změnit. Ročně se totiž 

jen v případě OSA jedná až o jednu miliardu 

korun. Stávající situaci, kdy si kolektivní správci 

libovolně nastavují pravidla svého fungování 

bez veřejné kontroly a neúměrně navyšují 

poplatky, považuji za nepřijatelnou, nemorální 

a dlouhodobě neudržitelnou.

Nem ly by tyto organizace (OSA, 
DILIA, Intergram) mít nad sebou n jaký 
kontrolní orgán, který by dohlížel na jejich 
innost, a hlavn  na nakládání s pen zi? 

Zcela nepochybně by tomu tak být mělo. 

Tu situaci lze přirovnat k bankám, které 

také nehospodaří se svými prostředky 

a podléhají přísné kontrole ze strany 

ČNB. Již před nějakým časem jsem proto 

představil svůj návrh na zřízení dozorové-

ho orgánu a jsem připraven jej prosazovat 

v rámci projednávání aktuální novely 

autorského zákona v Senátu, pokud tato 

norma nedozná v tomto ohledu zásadněj-

ších změn v Poslanecké sněmovně. Zřízení 

tohoto nového stupně kontroly je podle 

mého názoru i v zájmu samotných autorů 

a mělo by být jednou z podmínek pro další 

navyšování sazeb autorských poplatků. 

Ivo Valenta:

Zvýšení
autorských
poplatk
je nemorální
S p íchodem nového roku zvedl Ochranný svaz autorský 
(OSA) poplatky o 31, resp. 50 procent (podle po tu obyvatel). 
Šéf svazu sice argumentuje, že auto i hudby v R inkasují 
historicky jedny z nejnižších autorských odm n v Evrop , 
p esto jeho opat ení vyvolalo adu nevole jak ze strany m st 
a obcí, tak mnoha politik  nap í  politickým spektrem. 
Asi nejhlasit jším odp rcem sou asného stavu kolektivní 
správy autorských práv je senátor Ivo Valenta.
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čítány jeho dopady na veřejné rozpočty a schází 

mi alespoň jeden skutečně relevantní argument 

pro to, proč mají být zisky kolektivních správců 

náhle takto rapidně zvyšovány. Jak jsem již řekl, 

pokud chtějí kolektivní správci zdražovat, musí 

být posílena jejich veřejná kontrola a musíme 

mít jistotu, že si pro sebe skutečně nechávají 

pouze to, na co mají nárok. A i pak je třeba peč-

livě zvážit, které druhy poplatků jsou oprávněné 

a morální a které nikoliv. 

Tvrdíte, že hospoda ení kolektivních 
správc  autorských práv není transparentní 
a že do jejich vnit ního fungování ve ejnost 
nevidí. OSA i jiné organizace však zve ej ují 
své výro ní zprávy, sazebníky a další 
dokumenty. To podle vašeho názoru není 
dostate né?
Ano, tyto dokumenty jsou samozřejmě do-

stupné, nicméně pokud se zeptáte například 

provozovatelů rozhlasových stanic nebo hudeb-

ních klubů, mnozí vám řeknou, že třeba OSA 

dojednává podmínky s každým individuálně, 

že podléhají smluvnímu tajemství a že se případ 

od případu liší. Ti lidé si tyto informace mezi 

sebou samozřejmě vyměňují a dobře to ví, ale 

nahlas nic neřeknou, neboť nechtějí mít s OSA 

ještě větší potíže, než mají. Stejně tak mezi 

autory jsou rovní a rovnější. Příliš se například 

nemluví o tom, že existuje velká skupina autorů, 

které OSA pouze zastupuje, a pak úzká skupina 

tzv. členů OSA, kteří mají vliv na stanovení 

pravidel pro přerozdělování vybraných peněz. 

Z bezmála jedné miliardy korun OSA přerozdělí 

jen něco přes osm set milionů. Zbytek zůstává 

na její provoz a platy. Podle mého názoru je 

to neadekvátní a měl by zde existovat orgán, 

který bude mít pravomoc detailně prozkoumat, 

jak je s těmito penězi nakládáno. To je i v zájmu 

samotných autorů.

Jste autorem návrhu novely autorského 
zákona, která by m la od administrativních 
povinností z n j vyplývajících osvobodit 
interprety, kte í hrají tvorbu, jež nemá 
autora. Jaké pohnutky vás vedly k této 
legislativní iniciativ ?
Jsem senátorem za Slovácko, kde se mnoho lidí 

věnuje folkloru a kde veřejnost žije lidovou kul-

turou, písněmi a tradicemi. Bohužel v minulosti 

se často stávalo, že tito lidé byli popotahováni 

za to, aby dokládali, jakou hudbu hrají, mnohdy 

sami ani nevěděli, že za neautorské skladby ne-

musí platit autorské poplatky, a aby měli pokoj, 

raději platili paušální odvod organizaci, která 

je zastupovala. Tato organizace však zkracho-

vala a tyto soubory a dobrovolné spolky, které 

se folkloru věnují z vlastního zájmu, pro své 

potěšení i potěšení ostatních, se ocitly na holič-

kách. Mým cílem tedy je, aby pokud se věnují 

čistě lidové hudbě, měli od těchto povinností 

i od související administrativy pokoj. Snad 

se to podaří docílit. Má novela sice stále leží 

v Poslanecké sněmovně, ale její varianta byla 

předložena i jako pozměňovací návrh k velké 

vládní novele autorského zákona. Věřím tedy, 

že bude schválena.

Proti netransparentnímu zacházení 
s vybranými prost edky kolektivních správc  
vystupujete dlouhodob , a jak jste nazna il, 
chcete v tomto úsilí pokra ovat i nadále 
zejména s ohledem na aktuální vládní 
novelu autorského zákona. Je podle vás tato 
novela ešením a v íte, že nás m že n kam 
posunout?
Tato novela určitý posun přináší, podle mého 

názoru je bohužel slabá a bylo by dobré, aby 

zde skutečně vznikl silný kontrolní mechanis-

mus. Navíc se mi zdá, že v Poslanecké sněmov-

ně mají kolektivní správci silný vliv, a jsem sám 

zvědavý, v jaké podobě nakonec po třetím čtení 

zákon z dolní komory vyjde. Existuje sice řada 

individuálních poslaneckých pozměňovacích 

návrhů, které usilují o to, aby se zdražování 

zabrzdilo, aby se nastavily nějaké dlouhodo-

bější limity a zároveň aby se posílila veřejná 

kontrola. To se však již nepodaří, neboť tím, že 

je projednání zákona neustále odkládáno, jsme 

promeškali dobu, kdy bylo letošnímu zdražení 

možné zabránit. Nyní je třeba do zákona vložit 

pojistky, aby se toto již napříště stát nemohlo. 

A k tomu vidím cestu právě v silném kontrol-

ním orgánu.  

DAGMAR KLIMOVI OVÁ

Jaký je tedy váš názor na zdražení autorských 
poplatk , které za alo platit od ledna letošního 
roku?
Podle mého názoru je to za situace, kterou 

jsem popsal, zcela nemorální krok. Já v žádném 

případě nechci upírat autorům to, na co mají 

nárok. Na druhé straně ale musí zaznít, že ne-

malá část peněz z tohoto navýšení, a nikdo neví, 

kolik to vlastně bude, půjde na samotný provoz 

kolektivních správců, kteří již dnes z vybraných 

částek sami „spotřebují“ stovky milionů korun. 

A o jejich hospodaření nemá nikdo přesný pře-

hled. Proto navýšení, které představuje násobky 

dosavadních poplatků, považuji za nepřijatelné.

Vedle zdražení OSA se hovo í také o zavedení 
nových poplatk  za prodej mobilních telefon  
nebo o zpoplatn ní kopírování pro ve ejné 
instituce. P edpokládám, že tyto zm ny jsou 
podle vás také nep ípustné?
Samozřejmě, připadá mi to zcela absurdní. 

Systém vybírání poplatků za kopírovací přístroje 

jako takový pak podle mého názoru postrádá 

smysl, stejně jako poplatky za prázdné nosiče – 

DVD nebo paměťové karty, a samozřejmě i vámi 

zmíněné vybírání poplatků z nových mobilních 

telefonů. Není nijak zmapováno a doloženo, 

v jaké míře jsou paměťová zařízení a kopírky vy-

užívány přímo ke kopírování a šíření autorských 

děl. Každý přece víme, jak často kopírujeme 

vlastní texty a dokumenty a jak často (případně 

zda vůbec) množíme například knihy. A i kdy-

bychom připustili, že se poplatky mají hradit 

v komerčních zařízeních, kde je kopírování 

autorských děl běžné, pak ve veřejných budo-

vách, na úřadech, kde se kopírují zcela jiné texty 

než autorská díla, poplatky postrádají smysl 

úplně. Za tímto návrhem zkrátka nevidím nic 

jiného, než snahu kolektivních správců sáhnout 

si na další peníze, na které nemají nárok.

V otázce poplatk  za kopírky jde ale nap íklad 
i o školy a školní nebo ve ejné knihovny. 
To jsou místa, kde se práv  autorská díla 
kopírují daleko ast ji, a  už jde o v decká i 
literární díla. Není to p ece jenom oprávn ný 
požadavek? 
Není. Oblasti školství a kultury bojují s tíživou 

fi nanční situací a je pro ně dobrá každá ušetřená 

koruna. Další fi nanční zátěž tento stav jen 

zhorší. I kdyby u školních kopírek mělo jít jen 

o stovkové položky, je tento návrh jednoduše 

nestoudný a v rozporu se všeobecnou snahou 

o zvyšování vzdělanosti naší společnosti. A tře-

ba v případě vesnických knihoven může změna 

znamenat i jejich postupný zánik, neboť již dnes 

mnohdy živoří a musí být dotovány z obecních 

rozpočtů, které jsou velmi napjaté. Návrh navíc 

není řádně odůvodněn, nejsou dostatečně spo-

NEMALÁ ÁST PEN Z 
Z TOHOTO NAVÝŠENÍ, A NIKDO 
NEVÍ, KOLIK TO VLASTN  BUDE, 
P JDE NA SAMOTNÝ PROVOZ 

KOLEKTIVNÍCH SPRÁVC .
TITO JIŽ DNES Z VYBRANÝCH 

ÁSTEK SAMI UTRATÍ 
STOVKY MILION  KORUN 
A O JEJICH HOSPODA ENÍ 

NEMÁ NIKDO P ESNÝ 
P EHLED.
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Kolik patent  je aktuáln  registrováno 
v eské republice? 
Na konci roku 2016 bylo v České republice 

platných takřka 37 tisíc patentů, z nichž šest a půl tisíce 

bylo uděleno národní cestou, Úřadem průmyslového 

vlastnictví, a bezmála 32 tisíce cestou regionálního 

evropského patentu, tedy Evropským patentovým 

úřadem. Držiteli výlučných patentových práv na na-

šem území jsou především zahraniční fi rmy. Brání tak 

využití svých inovací našimi podnikateli. Za relativně 

nízkým počtem platných patentů stojí stávající spíše 

restriktivní a dost administrativně náročný evropský 

patentový systém. Pokud se změní a připojí-li se k této 

změně i Česká republika, bude u nás patentů zahranič-

ních majitelů platit násobně více. 

Kolik patent  registrujete ro n  a jaký je trend 
v posledních letech – registruje se více nebo mén  
patent ? 
Právě nyní připravujeme výroční zprávu Úřadu za rok 

2016, ve které zveřejníme podrobné průmyslově právní 

statistiky. Předběžně mohu sdělit, že v roce 2016 bylo 

Úřadem uděleno domácím přihlašovatelům 637 pa-

tentů a zahraničním 144. Ve stejném roce bylo v České 

republice validováno 5 964 evropských patentů. Jinými 

slovy – v roce 2016 přibylo na našem území celkem 

6 745 patentů. Počet udělených patentů v posledních 

letech roste, což je výsledek aktivit domácích přihlašo-

vatelů, zčásti odraz zvyšování zájmu zahraničí o naše 

teritorium, ale rovněž dopad nečekaně výrazně vyššího 

počtu patentů, které v loňském roce udělil Evropský 

patentový úřad.

Jak se chovat v p ípad , když má n kdo 
zaregistrovaný patent a zjistí, že ho n kdo 
kopíruje?
Zjistí-li majitel patentu, že chráněné řešení někdo bez 

jeho souhlasu využívá, může proti takovému proti-

právnímu stavu zasáhnout, zejména podáním žaloby 

o porušení patentových práv. V praxi k tomuto kroku 

zpravidla dochází až poté, co selžou jiné možnosti, 

jako třeba varovný dopis údajnému porušovateli 

požadující přerušení závadného jednání, zásah celních 

orgánů, uzavření mimosoudní dohody nebo udělení 

licence k dalšímu využívání. Majitel patentu může 

v soudním sporu uplatnit i nárok na náhradu škody 

či úhradu nákladů na zastoupení. 

V souvislosti s otev eností, s jakou hledíme k ín , 
p ipravuje se ÚPV na potenciální nár st ínských 
pad lk , nebo je to jen „nafouknutá bublina“? 
Faktem je, že se ve světě a také na našem trhu čínské 

padělky vyskytují, a lze tedy očekávat, že se vyskytovat 

budou. Náš Úřad přímou kompetenci ve věci padělků 

nemá, věcně příslušná je Celní správa, policejní 

a inspekční orgány. Co pozorujeme my, je raketový 

růst počtu inovací – technických řešení, které jsou 

čínskými fi rmami přihlašovány k patentové ochraně. 

Loni byly v Číně podány těžko uvěřitelné dva miliony 

přihlášek. Je jen otázkou času, kdy patentová aktivita 

čínských fi rem ve větší míře překročí hranice a patenty 

ve vlastnictví čínských subjektů ve světě, včetně České 

republiky, začnou být výraznou blokační silou.

  

Prob hla již harmonizace naší a evropské 
legislativy? Chystá se v oblasti legislativy n jaká 
novinka, která stojí za zve ejn ní? 
V současné době probíhají přípravy implementace 

Směrnice, kterou se sbližují předpisy o ochranných 

známkách v rámci Evropské unie. V oblasti ochra-

ny technických řešení platný zákon o vynálezech 

a zlepšovacích návrzích byl koncipován a několikrát 

novelizován tak, aby byl plně slučitelný s existujícími 

mezinárodními, respektive regionálními úmluvami 

a dohodami. Novinkou je připravované zavedení 

evropského patentu s jednotným účinkem a Jed-

notného patentového soudu. Cílem je zjednodušit 

patentové pokrytí těch států Evropské unie, které se 

rozhodnou ratifi kovat Dohodu o Jednotném patento-

vém soudu. Patenty udělené Evropským patentovým 

úřadem v těchto státech automaticky získají účinnost, 

odbourán bude administrativně i fi nančně náročný 

validační proces. Případné spory bude řešit nadná-

rodní Jednotný patentový soud. Účastnícím se státům 

systém však přinese i násobné zvýšení počtu výlučných 

patentových práv v držení zahraniční konkurence.  

DAGMAR KLIMOVI OVÁ

P T OTÁZEK PRO...

Josefa Dvornáka, vedoucího kancelá e 
Ú adu pr myslového vlastnictví

JOSEF DVORNÁK
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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
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TURA NKL
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EAUZBIROH

c zhateau birohc zhateau birohc 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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znaků, které jsou pro společnost typické a dokážou 

ji odlišit od konkurence. V této oblasti je úplným 

základem registrace ochranné známky a regis-

trace doménového jména shodného s názvem 

společnosti. Těmito jednoduchými kroky lze 

alespoň základně předejít pozdějším problémům 

s případnými spekulanty. Na další zneužití fi rmy 

a jejích typických znaků potom pamatují předpisy 

na ochranu pravidel hospodářské soutěže. 

Co je to vlastně duševní vlastnictví a know-

-how? V rámci dělení práv k duševnímu 

vlastnictví, která připadají v úvahu v souvis-

losti s podnikáním, můžeme základně rozlišovat 

práva související s identitou společnosti a práva 

související s výrobním procesem nebo samotným 

podnikáním. Do první kategorie zcela jistě patří 

ochrana korporátní identity společnosti, tedy 

jejího názvu, případně grafi ckého loga a dalších 

Jak ale chránit výsledky tvůrčí činnosti společnosti, 

zejména pokud se nejedná o duševní vlastnictví, 

které nelze chránit patentem nebo obdobným re-

gistračním způsobem? Máme na mysli především 

ochranu informací a databází, které jsou pro mno-

há podnikatelská odvětví klíčovým hospodářským 

nehmotným statkem a tvoří důležitou součást 

fi remního know-how. Vznik škody navíc nemusí 

znamenat samotná ztráta dat, důležitou roli hraje 

Firemní know-how:
klenot, který je pot eba si chránit
Mnoho spole ností si i v dnešní dob  neví rady s ochranou svého duševního vlastnictví a svého know-how. N které 
spole nosti na tuto oblast myslí, jsou však ned sledné, nebo volí pro ochranu svých práv neú inné prost edky. 
Jiné spole nosti dokonce ani neví, co lze za „know-how“ považovat. P itom únik know-how m že znamenat 
nevratné škody a n kdy i konec podnikání nebo ztrátu výsostného postavení na trhu. Zp sob , jak své duševní 
vlastnictví a know-how chránit, a bohužel i zp sob , jak o n  p ijít, je celá ada. 
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i reputační riziko, jakým je například narušení 

důvěry klientů. 

Databáze nad zlato
Databáze je ve smyslu autorského zákona soubor 

systematicky nebo metodicky uspořádaných nezá-

vislých děl, údajů nebo jiných prvků. 

V dnešní době vytváří databáze prakticky téměř 

každá fi rma a tyto databáze jsou standardně 

uchovávány v elektronické podobě. Únik dat je 

v takovém případě mnohem snadnější než dříve, 

kdy byly databáze uchovávány především v pa-

pírové podobě, jako například lékařské záznamy 

v kartotékách. Nejde ale jen o celé databáze, 

ale i o další informace, které jsou specifi cké pro 

daného podnikatele, považuje je za důvěrné 

a má oprávněný zájem, aby důvěrnost takových 

informací byla zachována. Jistě nebude překvape-

ním, že k největším únikům fi remního know-how, 

klientských informací a databází v České republice 

nedochází v důsledku hackerských útoků zvenčí, 

jako je tomu často u amerických, čínských nebo 

indických společností, ale že čtyři z pěti případů 

úniku know-how jsou výsledkem jednání samot-

ných zaměstnanců nebo bývalých zaměstnanců 

společností, ať už vědomého, či z nedbalosti. 

V případě úniku dat z nedbalosti patří mezi nej-

častější příčiny chyby v psaní e-mailových adres, 

kdy jsou e-maily s citlivými daty odeslány omylem 

na špatnou adresu, a dále užívání technického 

vybavení v rozporu s nařízením zaměstnavate-

le – užívání nezabezpečených bezdrátových sítí 

mimo pracoviště, užívání cloudových úložišť nebo 

i nešifrovaných USB disků. Další častou příči-

nou je ztráta mobilních zařízení, tedy chytrých 

telefonů nebo notebooků, které nejsou chráněny 

heslem, nebo užívají továrně nastavená hesla jako 

„1234“ v případě SIM karet některých mobilních 

operátorů. Další riziko, na které se často zapomíná, 

představuje vyřazené počítačové vybavení, jako 

jsou notebooky, osobní počítače, nebo dokonce 

serverové vybavení.

Ztráta dat – ztráta d v ry 
V roce 2014 se dokonce objevil případ, kdy majitel 

obchodu s výpočetní technikou zakoupil použité 

servery jedné z největších poradenských společ-

ností na světě a obrátil se na tuto společnost s tím, 

že na jím zakoupených vyřazených serverech je 

množství informací o klientech této společnosti. 

Nový majitel serverů požadoval vysoké „výpalné“ 

za to, že data nezveřejní a zajistí jejich likvidaci. Pro 

uvedenou poradenskou společnost je taková kauza 

obrovským reputačním rizikem a i přes soudní spor, 

který trvá více než dva roky, není jasné, zda k úniku 

dat opravdu došlo, nebo se jedná o vydírání společ-

nosti bez reálného základu. Nebezpečí ztráty důvěry 

ze strany klientů však i nadále přetrvává. Lze si tedy 

z tohoto případu vzít ponaučení a zajistit profesio-

nální likvidaci jakýchkoli vyřazených přístrojů, 

na kterých se mohou citlivá data nacházet nebo se 

v minulosti nacházela.

K dalšímu až kurióznímu případu ztráty citli-

vých fi remních dat došlo v roce 2012, kdy jeden 

z auditorů velké poradenské společnosti odeslal 

poštou zašifrovaný USB fl ash disk v obálce, která 

současně obsahovala zprávu, v níž bylo uvedeno 

heslo k tomuto fl ash disku. Zásilka byla doručena 

na správnou adresu, fl ash disk už ale v obálce 

nebyl. Auditor tak nechtěně vydal všanc více než 

401 000 záznamů o současných a bývalých zaměst-

nancích svého klienta.

Riziko ztráty dat může představovat i obyčejné 

užívání počítačového vybavení zaměstnanci k sou-

kromým účelům. Většina společností si je vědoma, 

že zaměstnanci neužívají vybavení striktně k práci 

a i v pracovní době prohlížejí webové stránky, 

které s pracovními úkoly nijak nesouvisejí. 

Pokud při takovém procházení uživatel někde 

nevědomky nechá nahrát do počítače tzv. ran-

somware, může dojít k zašifrování fi remních dat 

nejen na samotném počítači, ale i v celé fi remní 

síti. Tento druh škodlivého soft waru se objevil 

poměrně nedávno.

Napadená data v některých případech nelze 

obnovit vůbec, v některých případech se mohou 

uživatelé „vykoupit“ zaplacením poměrně vysoké 

částky, za kterou dostanou klíč ke svým datům. 

Skoro až neuvěřitelně zní potom přístup autorů 

tohoto škodlivého soft waru, kteří svým obětem 

nabídli o Vánocích slevu 50 % na odblokování 

neoprávněně zašifrovaných dat.

Jak se chránit
Neexistuje způsob, jak úniky fi remního know-

-how zcela vyloučit, nicméně společnosti by měly 

přijmout opatření k jejich minimalizaci. Kromě 

správného nastavení pracovních smluv lze nastavit 

vnitřní předpisy, zejména s ohledem na využívání 

fi remního IT vybavení, pravidla pro nastavení hesel 

s odpovídajícím stupněm zabezpečení nebo zákaz 

užívání veřejných nezabezpečených sítí či clou-

dových služeb pro ukládání fi remních dat. I přes 

správné nastavení výše uvedeného je totiž vymáhá-

ní náhrady škody po zaměstnanci velice problema-

tické a prokázání ztráty dat často ani není možné. 

Je důležité, aby zaměstnanci byli v této oblasti co 

nejlépe informováni a sami vyvíjeli maximální 

snahu, aby k úniku fi remního know-how nedochá-

zelo. Samozřejmě je možné přijmout jistá opatření 

na monitorování činnosti zaměstnanců, ale v tomto 

ohledu je potřeba upozornit na poměrně přísná 

pravidla, která chrání soukromí zaměstnanců. Je 

tak možné fakticky monitorovat využití fi remního 

vybavení, nikoli činnost zaměstnance samotného. 

Posledním z druhů úniků fi remního know-how je 

úmyslné jednání zaměstnance či bývalého zaměst-

nance. Zaměstnanci s fi remním know-how pracují, 

často jsou i jeho tvůrci, a tak často mívají pocit, že je 

vlastně jejich, a při odchodu ze společnosti si jeho 

kopii rádi vezmou s sebou. Kromě konkurenčních 

doložek, které limitují zaměstnance v provádění ur-

čité činnosti po pevně stanovenou dobu po skonče-

ní pracovního poměru, má zaměstnavatel relativně 

omezené možnosti, jak zabránit zneužití fi remních 

dat bývalým zaměstnancem. Jednou z možností je 

žaloba o náhradu škody po takovém zaměstnanci, 

nebo dokonce podání trestního oznámení. V praxi 

je ale prokazatelnost tohoto protiprávního jednání 

zaměstnanců velice komplikovaná a až na výjimky 

se společnostem nedaří domoci odpovídající náhra-

dy škody. I přes současnou nepříznivou bilanci při 

uplatňování práv by společnosti neměly nad touto 

problematikou pouze mávnout rukou. Know-how 

je podstatným vlastnictvím každé společnosti a jeho 

krádež by tak neměla zůstat ze strany poškozené 

společnosti bez odezvy.  

JAN PAVELKA, AK Pavelka

 ZAM STNANCI S FIREMNÍM KNOW-HOW PRACUJÍ, ASTO JSOU I JEHO TV RCI, A TAK MÍVAJÍ POCIT, 
ŽE JIM PAT Í. P I ODCHODU ZE SPOLE NOSTI SI JEHO KOPII RÁDI VEZMOU S SEBOU. 

KROM  KONKUREN NÍCH DOLOŽEK, KTERÉ LIMITUJÍ ZAM STNANCE V PROVÁD NÍ UR ITÉ INNOSTI 
PO PEVN  STANOVENOU DOBU PO SKON ENÍ PRACOVNÍHO POM RU, MÁ ZAM STNAVATEL JEN OMEZENÉ 

MOŽNOSTI, JAK ZABRÁNIT ZNEUŽITÍ FIREMNÍCH DAT BÝVALÝM ZAM STNANCEM.
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Rozhovor s Petrem Zahradníkem

Byl u otev ení kancelá e Evropské 
investi ní banky v eské republice 

i moderátorem Národního konventu 
pro EU k tématu Energetické 

unie. Také se podílel na p íprav  
strategického dokumentu 

Spole nost 4.0, který má p ipravit 
eskou republiku na tvrtou 

pr myslovou revoluci. Krom  
komentování makroekonomického 

vývoje naší zem  pravideln  
informuje leny Hospodá ské 

komory o d ní v EU, proto jsme 
se jej zeptali, jak své p sobení 

v Bruselu vnímá.

Náš lov k v Bruselu Fo
to

: a
rc

hi
v 

H
K

 
R
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P ed rokem a p l jste byl Hospodá skou 
komorou nominován do Evropského 
hospodá ského a sociálního výboru 

(EHSV). Mohl byste tená m asopisu 
Komora.cz p iblížit vaše výsledky a aktivity?
Například jsem úspěšně obhájil tři stanovis-

ka zaměřená na posílení vnějšího zastoupení 

eurozóny, na posílení výsledkové a výkonnostní 

orientace rozpočtu EU a na záležitosti zlepšení 

regulatorních pravidel. Vedle toho jsem působil 

či stále působím jako člen dalších deseti studij-

ních skupin.

Zdá se, že vaše aktivity jsou velmi rozsáhlé…
Ano, neskromně připouštím, že dokonce i podle 

pravidelně vydávaných statistických přehledů pa-

třím, přestože jsem nováček, mezi nejpracovitější 

členy Výboru v dosavadním průběhu mandátu.

Nicmén  v sou asnosti p sobíte také jako 
spoluzpravodaj stanoviska k významnému 
dokumentu k hospodá ské politice eurozóny 
a zcela nedávno jste byl také jmenován 
p edsedou studijní skupiny k tématu správy 
Energetické unie.
Je to tak, jedná se o nanejvýš závažná témata ev-

ropského významu. Proto se vedle toho také sna-

žím tato témata vhodně prezentovat, za poslední 

rok třeba prostřednictvím asi dvaceti přednášek 

a odborných vystoupení.

Jak práci ve Výboru vnímáte? 
Osobně mne toto členství po profesní stránce 

zcela naplňuje, protože umožňuje prosazovat 

pohled České republiky v EU a současně pružně 

přesouvat pozitivní a inspirativní zkušenosti 

a podněty z jiných částí EU do tuzemských 

podmínek. Nicméně jedná se o náročnou práci 

a zodpovědnou misi, o níž je třeba neustále 

systematicky přemýšlet.

Zdá se, že jí v nujete veškerý sv j as. 
Nebo se mýlím?
Věnuji jí přibližně polovinu své pracovní kapa-

city. Velkou předností ale je, že činnosti v EHSV 

synergicky ladí s mými ostatními pracovními 

aktivitami. Přestože je to mandát, za který samo-

zřejmě nepobírám plat, tato činnost mi otevírá 

úžasný prostor k pochopení řady témat evropské 

integrace v potřebné hloubce a kontextu, jíž 

se profesně zabývám již téměř třicet let, a to 

přímo v centru jejího dění. 

A n jaké p íklady, kdy jste byl p ímo 
v centru d ní?
Uvedu příklady dva. Cením si, že jsem mohl pra-

covat jako člen delegace EU na globální konfe-

renci OSN ke klimatu v Paříži COP21 v prosinci 

2015, díky této příležitosti jsem měl informace 

doslova z první ruky. Jsem také rád za možnost 

uspořádání veřejného slyšení při příležitosti 

zpracování mého stanoviska k rozpočtu EU, 

na které přijali mé pozvání tehdejší místopřed-

sedkyně Komise paní Georgievová, další vysocí 

představitelé Komise, Parlamentu, Rady, členové 

Evropského účetního dvora a dalších více než 

dvě stě zainteresovaných účastníků.

Ostatn  jako len EHSV máte bezprost ední 
p ístup do nejvyšších míst Evropské komise, 
sekretariátu Rady i do Parlamentu, 
jejichž p edstavitelé se pravideln  
ú astní komunikace se leny EHSV. Jakou 
perspektivu v EHSV tedy spat ujete?
EHSV představuje most v komunikaci mezi 

dalšími orgány a institucemi EU a jeho potenciál 

na tomto poli je obrovský. I přesto, že prosazování 

zájmů zaměstnavatelů a podnikatelů při přípravě 

stanovisek Výboru není snadnou záležitostí.

Pro  se tak d je?
Tyto zájmy mnohdy naráží na principiálně 

odlišné pozice ostatních dvou skupin, které velmi 

asertivně prosazují své zájmy při hledání dyna-

mického kompromisu. Není potřeba tedy dodá-

vat, že si to vyžaduje pečlivé studium podklado-

vých materiálů a přípravu pádných argumentů 

pro všechna jednání, jichž se účastním.

Jaké máte ambice do budoucna?
Úspěšně dokončit svůj mandát, který potrvá 

do podzimu roku 2020. A pak se ucházet, 

v případě zájmu nominujícího subjektu, tedy 

v mém případě Hospodářské komory, o jeho 

obhajobu na další období, neboť v něm spatřuji 

velký smysl.  

Odbor vn jší komunikace HK R

PETR ZAHRADNÍK:
„EVROPSKÝ HOSPODÁ SKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR UMOŽ UJE 

PROSAZOVAT POHLED ESKÉ REPUBLIKY V EU,
A TO POZITIVNÍ Z EU P ENÁŠET DO TUZEMSKÝCH PODMÍNEK.“

EVROPSKÝ HOSPODÁ SKÝ 
A SOCIÁLNÍ VÝBOR (EHSV)

EHSV je poradní orgán institucí EU. Byl 
založen roku 1957 s posláním poskytovat 
odborné poradenství hlavním orgán m 
EU, tedy Evropské komisi, Evropské rad  
a Evropskému parlamentu.

EHSV je zavedenou, „tradi ní“ institucí, 
vzniklou na samém po átku procesu 
evropské integrace, a je tak významn  
starším t lesem než nap íklad Evropský 
parlament. Poslání a struktura EHSV jsou 
de  novány Smlouvami o EU. 

Výbor má 350 len , z nichž je 12 zástupc  
za R. Je složen ze t í skupin: skupiny 
zam stnavatel  a podnikatel , skupiny 
zam stnanc  – odborá  a skupiny 
takzvaných ostatních zájm  (zástupc  
spot ebitel , ochránc  životního prost edí, 
zem d lc , nezávislých povolání a dalších). 

PETR ZAHRADNÍK

P ední eský ekonom a poradce prezidenta 
HK R se narodil v roce 1965 v Praze. 
Vystudoval VŠE v Praze, p sobil jako stipendista 
na kated e ekonomie na Queen Mary and 
West  eld College na Londýnské univerzit . 
Soub žn  studoval program hospodá ské 
politiky na Columbia University v New Yorku 
a evropská studia na Katolické univerzit  
v Lovani v Belgii. Po návratu do R pracoval 
mj. pro Conseq Finance nebo Patria Finance. 
Byl ekonomickým konzultantem Kancelá e 
prezidenta republiky, lenem expertní skupiny 
Evropské komise EuroTeam a v roce 2009 
jmenován lenem Národní ekonomické 
rady vlády (NERV). Dnes také p sobí jako 
ekonomický poradce eské spo itelny.

Do EHSV byl nominován Hospodá skou 
komorou R. Je lenem dvou sekcí EHSV – 
sekce ECO (hospodá ská a m nová unie, 
kohezní politika) a TEN (infrastruktura 
v nejširším slova smyslu). Vedle toho p sobí 
jako p edseda stálé konzulta ní skupiny pro 
vztahy s Evropským hospodá ským prostorem 
a je také lenem stálé pracovní skupiny pro 
hospodá skou politiku a eurozónu. Jeho 
lenství navazuje na úsp šnou innost jeho 

p edch dce Ivana Voleše, který v EHSV podle 
nezávislých pozorovatel  zanechal velmi 
dobrou image HK R.
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Jsem zahrani ní dopravce a cht l 
bych vrátit tzv. OBU jednotku sloužící 
k zaznamenávání mýtných transakcí. 

Jak to mohu provést, abych nemusel osobn  
do R na kontaktní místo?
Pro vrácení tzv. mýtných OBU jednotek obecně 

existují v zásadě dvě možnosti. Záleží na tom, 

v jakém režimu je jednotka provozována, tj. jestli 

jsou mýtné transakce předplaceny dopředu v rámci 

nabíjení peněžního kreditu k dané jednotce nebo 

jestli jsou mýtné transakce placeny až na základě 

vyúčtování, a dále záleží na tom, jak byla provede-

na úhrada kauce za danou jednotku.

V případě placení na základě vyúčtování (tzv. post-

-pay) a byla-li kauce za jednotku uhrazena 

bankovním převodem nebo platební kartou, může 

být jednotka zaslána poštou na adresu kontaktního 

místa. Seznam kontaktních míst najdete na adrese 

http://www.mytocz.eu/fi les/fi les/cp_dp_cards/

MYTOCZ_371_cplist.pdf. V případě, že byla 

záloha za jednotku placena hotově, osobní návštěva 

kontaktního místa je bohužel nevyhnutelná. Vrátit 

ji pak musí osoba, která k tomu má oprávnění (kon-

taktní osoba), nebo osoba s ověřenou plnou mocí.

V případě placení v režimu předplacení služby 

(tzv. pre-pay) může být jednotka vrácena na ja-

kémkoliv distribučním místě. Seznam distribuč-

ních míst najdete na adrese http://www.mytocz.eu/

fi les/fi les/cp_dp_cards/MYTOCZ_372_dplist.pdf. 

S sebou budete potřebovat osvědčení o registraci 

vozidla nebo technický průkaz vozidla.

Uživatel, který nemá v držení doklady k vozidlu, 

musí předložit doklad, že byl do systému evidován 

jako majitel nebo provozovatel vozidla, tedy doklad 

totožnosti, a když vrací OBU evidovanou na fi rmu, 

navíc ověřený výpis z obchodního rejstříku nebo 

živnostenský list, a pokud na něm není jmenován, 

navíc ověřené písemné zmocnění k zastupování.

Pozor však na to, že pokud by byla OBU jednotka 

mechanicky poškozená, např. poškrábaná, na-

prasklá, popsaná fi xem nebo jinak znečištěná nebo 

má poškozený čárový kód nebo v jednotce vratná 

záloha již expirovala (pokud se jednotka více jak 

rok nepoužije), pak takovou jednotku nelze vrátit, 

resp. vratnou zálohu nelze vyplatit.

Jako  rma kupujeme nemovitost a chceme 
zjistit, zda lze n jakým zp sobem ov it, jestli 
nejsou na dané adrese historicky registrovaná 
sídla n jakých jiných  rem. P es vyhledávání 
v obchodním rejst íku se nám to neda í.
Obchodní rejstřík (https://or.justice.cz/ias/ui/

rejstrik-$fi rma) toto skutečně neumožňuje. 

Doporučujeme využít vyhledávání přes níže 

uvedené portály, jako jsou:

 ARES: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_

es.html.cz

 Seznam držitelů datových schránek: 
http://seznam.gov.cz/ovm/welcome.do.

(pro schránky právnických osob, které je 
mají zřízené ze zákona)

 Registr živnostenského podnikání: 
http://www.rzp.cz

Pokud byste měli problém se zobrazením hleda-

ných údajů, doporučujeme zadávat spíše méně 

údajů než více. Např. jen název ulice a název 

města, případně přidat i číslo popisné apod.

Vysíláme své zam stnance do Rakouska. 
Musíme mít formulá  A1 p eložený 
do n m iny? 
Tento formulář se nemusí překládat do němčiny, 

protože se  jedná o tzv. evropský formulář. Toto 

vyplývá z nařízení EP a Rady (ES) č. 883/2004, 

konkrétně se jedná o článek 76, odst. 7.: „Orgány, 

instituce a soudy jednoho členského státu nesmí 

odmítnout žádosti nebo jiné jim předložené 

dokumenty z důvodu, že jsou napsány v úředním 

jazyce jiného členského státu uznaném za úřední 

jazyk orgánů Společenství v souladu s článkem 

290 Smlouvy.“ Z tohoto článku tedy vyplývá, 

že není možno vyžadovat překlady dokumentu, 

pokud jsou vystaveny v úředním jazyce EU, 

a čeština samozřejmě patří mezi úřední jazyky 

EU. Nařízení EU jsou přímo účinná ve všech 

zemích EU (a v případě tohoto nařízení i v Nor-

sku, na Islandu, Lichtenštejnsku a ve Švýcarsku) 

a v případě rozporu s příslušnou národní legisla-

tivou mají přednost. Nicméně je třeba překládat 

doklady o mzdě, pracovní smlouvy apod.  

TOMÁŠ MACNAR, Regionální místo Praha

KONTAKTY A DALŠÍ INFORMACE NAJDETE NA

WWW.KOMORA.CZ 
V SEKCI „PRO PODNIKÁNÍ“.

Komora radí
PODNIKATEL M
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Hospodá ská komora eské republiky a advokátní kancelá  
HAVEL, HOLÁSEK & Partners si Vás dovolují pozvat na
ODBORNÝ SEMINÁ

SMLOUVY V MEZINÁRODNÍM
OBCHOD
Prakticky zam ený seminá  ur ený pro všechny, kte í se zabývají zahrani ním obchodem. Dozvíte se více 
o tématech d ležitých pro správné právní nastavení „exportních kontrakt “, tedy zejména smluv 
o koupi zboží nebo smluv o dílo s mezinárodním prvkem. Krom  klasického exportu a stavebních 
i investi ních zakázek v zahrani í budeme diskutovat i otázky obecn jší, jako jsou platební podmínky 

a doložky, zajišt ní, volba rozhodného práva i zp sobu ešení spor .

P edm tem diskuze rovn ž bude, co je dobré si zjistit o právních podmínkách cílové zem  a jaké 
informa ní zdroje lze k tomu využít (zejména pro mimoevropské zem ). Po skon ení seminá e bude 
prostor pro individuální konzultace k dané problematice.

Celým seminá em Vás bude provád t Mgr. M. Jur. Martin Ráž, senior advokát 
z advokátní kancelá e Havel, Holásek & Partners s. r. o.

Termín konání: 16. února 2017 / 9:00 – 12:30 hodin
Místo konání:  Hospodá ská komora R

FLORENTINUM – vchod A
Na Florenci 2116/15, Praha 1

Program:
 08:30 – 09:00 Registrace
 09:00 – 10:30 Co je dobré v d t o právu cílové zem  a n která obecná témata
 10:30 – 11:00 Coffee break
 11:00 – 12:30 Kupní smlouvy a smlouvy o dílo v mezinárodním obchod

Cena: 500 K  v etn  DPH
V p ípad  Vašeho zájmu se prosím registrujte na e-mail novotnak@komora.cz
nejpozd ji do 10. února 2017 

www.komora.cz

HOSPODÁ SKÁ KOMORA
ESKÉ REPUBLIKY

HOSPODÁ SKÁ KOMORA
ESKÉ REPUBLIKY

HOSPODÁ SKÁ KOMORA
ESKÉ REPUBLIKY

HOSPODÁ SKÁ KOMORA
ESKÉ REPUBLIKY

HOSPODÁ SKÁ KOMORA
ESKÉ REPUBLIKY
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Koho se bude týkat povinnost EET 
a odkdy? 
EET bude zaváděno pro jednotlivé skupiny podni-

katelů v několika etapách. 

 Od 1. 12. 2016 – poskytování stravovacích 
a ubytovacích služeb, od tohoto okamžiku je 

obchodník v těchto oborech povinen informo-

vat o každé transakci FÚ. 

 Od 1. 3. 2017 – vznikne tato povinnost těm, kteří 

podnikají v maloobchodě a velkoobchodě.     

 Od 1. 3. 2018 se zapojí ostatní podnikatelé, 

na které tato povinnost dopadá, ale přitom ne-

jsou zmíněni v závěrečné fázi (např. svobodná 
povolání, dopravní a zemědělská činnost). 

 Poslední fáze nastane 1. 6. 2018 a bude se týkat 

vybraných řemesel a výrobních činností dle 

klasifi kace ekonomických činností (CZ-NACE). 

Konkrétně se jedná o tyto klasifi kace dle CZ-

-NACE: 13-17, 20.4, 22, 23, 25, 31-33, 43, 95 

a 96. (Kompletní seznam klasifi kací CZ-NACE 

lze nalézt na stránkách Českého statistického 

úřadu.) V této fázi dopadne povinnost vést 

EET např. na elektrikáře, obkladače, malíře, 

kadeřnice a další.

Pozor! 
V některých případech nebylo dlouho jasné, kdy 

přesně poplatníku vznikne povinnost vést EET. 

Objevovaly se názory, že např. kadeřnice, která 

svým klientům nabízí kávu, kterou jim posléze 

samostatně i naúčtuje, je povinna vést EET již 

od 1. 12. 2016, neboť v takovém případě nabízí 

stravovací služby. Stejně tak podlahář, který svým 

klientům současně nabízí samostatně ke koupi 

lepidlo, bude povinen vést EET již od 1. 3. 2017, 

neboť se jedná o prodej výrobku. Situace se vyjas-

nila až nedávno, kdy Generální fi nanční ředitelství 

vydalo Metodický pokyn k aplikaci zákona o evi-

denci tržeb. Z něho vyplývá, že v případě doplň-

kové činnosti (jedná se o případy, kdy podnikatel 

kromě své hlavní činnosti nabízí i další činnost 

malého rozsahu), povinnost nevzniká, resp. vzniká 

až v okamžiku, kdy vznikne povinnost vést EET 

z činnosti hlavní.

Tato výjimka se uplatní pouze v případě, že tato 

vedlejší činnost (tedy v uvedených příkladech káva 

či lepidlo) netvoří více než polovinu celkových 

tržeb, a zároveň kávy a lepidla neprodáte za více 

než 175 000 Kč ročně.

Výjimky z elektronické evidence tržeb
EET se nevztahuje na podnikatele, kteří nepřijíma-

jí tržby v hotovosti ani pomocí platebních karet, 

platby z účtu na účet nejsou totiž předmětem 

EET. Povinnost EET se rovněž netýká těch, kteří 

sezonně prodávají přebytky z vlastní zahrádky. 

Občasný přivýdělek nenaplňuje defi nici podni-

kání, a není tedy předmětem EET. Vždy je však 

nutné posoudit, zda se již ve vašem konkrétním 

případě nejedná o podnikání. Pokud si nejste 

jisti, fi nanční úřad je povinen vaši situaci závazně 

posoudit (za poplatek ve výši tisíc korun) a vydat 

stanovisko. 

Jak vybrat správnou pokladnu?
Při výběru vhodného zařízení doporučujeme 

navštívit stránku www.eet-ano-ale.cz, kterou pro 

tyto účely vytvořila HK ČR. Zde je možné nalézt 

informace a rady k výběru technického řešení. 

Výsledky provedených testování rovněž zveřej-

ňujeme. Na stránkách jsou umístěny informace 

o pracovních workshopech a seminářích, které 

HK ČR pořádá po celé ČR, včetně nabídky asis-

tenční pomoci pro instalaci certifi kátů. 

A na závěr dobrá zpráva – Ministerstvo fi nancí 

potvrdilo, že náklady na pořízení tohoto zaříze-

ní lze odečíst formou slevy na dani až do výše 

5 000 Kč od daně z příjmů v případě, že se jedná 

o fyzickou osobu podnikatele. Slevy na dani 

tedy může využít např. řemeslník, který podniká 

jako OSVČ. Právnické osoby bohužel slevu 

na dani uplatnit nemohou.  

JAN MANDÍK

Elektronická evidence tržeb se s p íchodem prosince lo ského roku stala povinnou realitou pro první ást 
podnikatelské ve ejnosti. Na adresu systému se snášela a stále snáší kritika, a to nejen z ad nespokojené opozice, 
která by ho cht la zrušit, ale také od n kterých zástupc  koalice, kte í se na poslední chvíli snaží dojednat 
s ministrem  nancí výjimky.

Otazníky kolem EET

42k_eet.indd   42 24.01.17   18:09



43k_vodafone.indd   43 24.01.17   18:09



podnikání vzd lávání

44  www.komora.cz

Inspirace z již fungujících ešení
Hospodářská komora se v roce 2017 zaměří právě 

na podporu malých a středních podniků z po-

hledu Průmyslu 4.0. Ve spolupráci se společností 

SAP budeme v regionech provádět poradenskou 

činnost a inspirovat podnikatele prezentacemi již 

realizovaných řešení v oblasti IIoT. 

Cílem je usnadnit podnikatelům zdokonalení 

jejich obchodních modelů a jejich snazší adaptaci 

na rychle nastupující trend digitalizace. Dle 

našich poznatků taková aktivita v České republice 

citelně chybí. Pro větší podporu jsme společně 

se SAP zřídili webovou prezentaci www.sap.cz/

prumysl40, kde lze nalézt i další aktivity v oblasti 

Průmyslu 4.0.  

MILOŠ K EPELKA

Pr mysl 4.0 a digitální ekonomika
P íležitost k r stu

Výstupem Kulatého stolu byl dokument, 

který systematicky rozšířil dosavadní dis-

kuzi o celospolečensky významná témata 

bezpečnosti, vzdělávání a trhu práce. To vše 

ve vztahu k proměnám ekonomického a sociální-

ho prostředí v souvislosti s probíhající digitalizací 

celosvětového průmyslu.

Nejv tší tlak je na malé 
a st ední podniky
Digitální ekonomika otevírá nové možnosti 

a perspektivy. Poskytuje obrovskou příležitost 

k růstu fi rem, k novým obchodním příležitostem. 

Navzdory velkému množství informací a různých 

kampaní je však pro podniky poměrně složité se 

v problematice digitální ekonomiky orientovat.

Průmyslová revoluce se netýká jen velkých 

nadnárodních koncernů. Přizpůsobit se musí 

postupně celý dodavatelsko-odběratelský systém. 

Největší tlak je na segment malých a středních 

podniků. Ty nyní čelí výzvám pro udržení své 

konkurenceschopnosti, svého postavení na trhu. 

Proto musí postupně investovat ve svých pro-

vozech a řídicích systémech do IIoT (Industrial 

Internet of Th ings).

HK R buduje systém 
pro budoucí mistry emesla 

Cílem projektu je navrhnout a rozpraco-

vat všechny prvky potřebné k zavedení 

mistrovské zkoušky, které tvoří: kvalifi kační 

a hodnoticí standardy mistrovských kvalifi kací; 

obsahové rámce a společné části zadání zkoušek;

osnovy vzdělávacích programů včetně učebních 

textů; metodiky.

Systém mistrovských zkoušek bude sloužit 

cílovým skupinám, které ho budou dále rozvíjet 

a aplikovat do dalšího vzdělávání, včetně ověřová-

ní jeho výsledků. 

Skute ný mistr ve svém oboru
Vykonat zkoušku bude moci vyučený řemeslník 

minimálně s pěti lety praxe a kromě vytvoření 

mistrovského díla „rukama“ bude muset prokázat 

také schopnost připravit kompletní zakázku na klíč 

či znalosti, jak založit a vést fi rmu. „Mistrovská 

zkouška umožní kariérový postup řemeslníkům 

a jejich větší pracovní fl exibilitu. Řemeslníci, kteří 

dnes odvádějí kvalitní práci, používají moderní 

technologie a zdokonalují svoji profesi, si budou moci 

složit svoji profesní zkoušku. Mistr řemesla tak bude, 

po vzoru většiny vyspělých zemí, skutečným mistrem 

ve svém oboru,“ říká Roman Pommer, prezident 

Cechu obkladačů ČR a viceprezident HK ČR. 

Projektu již během přípravy vyjadřovali podporu 

politici, experti na další vzdělávání, zaměstnavatelé 

i samotní zástupci řemesel. Smutné ale je, že poli-

tická garnitura nebyla schopná prosadit ukotvení 

mistrovské kvalifi kace v zákoně, což bude nutné 

napravit v budoucnu.  

Po m sících p íprav a jednáních Ministerstvo školství R spouští v únoru 
tohoto roku realizaci projektu na podporu vytvo ení systému mistrovské 
zkoušky a mistrovských kvali  kací v R. Za myšlenkou zrodu Mistra 
emesla stojí p edevším emeslné cechy a asociace sdružené p i 

Hospodá ské komo e R.

Pr myslová revoluce dorazila do eska. Rok 2016 byl ve znamení širokospektré debaty nap í  celou spole ností. 
Vrcholem diskuze byl Kulatý st l p i Národním konventu pro EU, který se konal 2. prosince 2016. HK R, která se 
dlouhodob  pro  luje jako lídr v oblasti digitální ekonomiky a Pr myslu 4.0, byla jeho odborným garantem. 
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Myslete už dnes na to, že za dva roky si 
budete moci ode íst z daní mén

Úroky z úv r

eské ekonomice se da í,  rmy mají r stové ambice. Jak ukazují naše pr zkumy, eské podniky jsou zpravidla 
 nan n  relativn  zdravé, mají dostatek hotovosti a mnohdy nev dí, co s ní. Pokud už se rozhodnou k významn jší 
investi ní aktivit , na kterou vlastní zdroje nesta í, je synonymem pro cizí kapitál v eské kotlin  tém  výhradn  
bankovní úv r. A banky se nyní p edhán jí v atraktivních nabídkách p i lovu v korporátních vodách. 
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Vypočtením 30 % z hodnoty EBITDA bude maximál-

ní výše uznatelných úroků činit 300 tisíc Kč. Rozdíl 

ve výši 100 tisíc Kč (400 tisíc Kč – 300 tisíc Kč) bude 

představovat neuznatelnou část nákladových úroků.

Směrnice však dále stanoví, že vznikne-li společnosti 

povinnost vyloučit z uznatelných nákladů určitou 

část úroků obdobně jako v uvedeném příkladu, 

mohou být tyto úroky dále jistou formou „uplatněny“ 

v následujících či předchozích zdaňovacích obdobích, 

jako tomu je dnes například u daňové ztráty.

Výjimky budou 

Aby uvedená úprava daňové uznatelnosti nákla-

dových úroků nebyla pro fi rmy příliš zatěžující, 

obsahuje směrnice ATAD řadu výjimek. Zejména se 

jedná o zavedení minimálního úrokového prahu, pod 

který budou jakékoliv nákladové úroky uznatelné 

bez dalšího. Ve směrnici je doporučeno zavést tento 

práh ve výši 3 milionů eur. Pravidla dle ATAD by se 

také neměla vztahovat například na subjekty stojící 

zcela mimo skupinu, tedy případy, kdy jedna fyzická 

osoba vlastní pouze jednu společnost. Jakmile však 

bude jedna fyzická osoba vlastnit dvě a více společ-

ností, budou všechny nuceny daňovou uznatelnost 

nákladových úroků dle ATAD testovat. V neposled-

ní řadě by měly být uznatelné úroky plynoucí ze 

smlouvy o půjčce či úvěru uzavřené před 17. červnem 

2016 za předpokladu, že nebyla změněna dodatkem 

po tomto datu. Další řada výjimek se vztahuje na spo-

lečnosti, které jsou součástí konsolidačního celku dle 

příslušných účetních předpisů.

Nutno podotknout, že výše uvedené výjimky 

a možnost odečtu neuznatelné části nákladových 

úroků v předcházejících či následujících zdaňovacích 

obdobích nejsou pro Českou republiku povinné. Tuto 

úpravu může tedy zavést tvrdším způsobem a napří-

klad ani jednu z výjimek do zákona nevčlenit.

Prozatím není zcela zřejmé, zda Česká republika re-

spektive Ministerstvo fi nancí ČR přistoupí k transpo-

zici Směrnice jako plně nahrazující současná pravidla 

nízké kapitalizace, či zda budou fi rmy povinně 

provádět dvojí testování. I přes uvedené nejasnosti 

doporučujeme mít uvedené legislativní novinky 

na paměti při plánování daňové pozice společnosti, 

například když si bude brát úvěr.  

ZENON FOLWARCZNY a JAN HÁJEK
da oví odborníci, PwC eská republika 

Necháte-li se také zlákat, je dobré myslet 

nejen na současné výhodné podmínky, ale 

i na budoucnost. V rámci úvah o budoucím 

vývoji úrokových sazeb, ekonomické situaci odběratelů 

či dodavatelů je dobré vzít v úvahu i budoucí vývoj 

legislativy. Ten je v Česku tradičně nevyzpytatelný. Lze 

tak vlastně považovat za dobrou zprávu, že už nyní 

víme o jednom zákoně, který bude mít v roce 2019 

poměrně zásadní dopad na zadlužení fi rem. A ruku 

na srdce, bereme-li si nyní investiční úvěr, je dost 

pravděpodobné, že ho v roce 2019 ještě budeme splácet.

Řeč je konkrétně o novele zákona o daních z příjmů, 

která významným způsobem mění daňovou uznatel-

nost úroků z úvěrů a půjček. Stávající režim tzv. nízké 

kapitalizace by měl být doplněn či nahrazen pravidly 

vycházejícími ze Směrnice Rady (EU) 2016/1164 

ze dne 12. července 2016, kterou se stanoví pravidla 

proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem 

(směrnice ATAD). Ta mají přímý vliv na fungování 

vnitřního trhu EU. 

První z významných odlišností oproti aktuální úpravě 

je skutečnost, že maximální výše objemu úroků 

se bude vztahovat nejenom na úroky z půjček a úvěrů 

poskytnutých spřízněnými osobami, tj. ve skupině, 

ale na veškeré nákladové úroky. Nákladové úroky 

se dále sníží o hodnotu přijatých/výnosových úroků 

a rozdíl bude představovat hodnotu podléhající testu 

dle ATAD.

Změny obdobného rozsahu dozná i způsob výpočtu 

neuznatelné části úroků z půjček a úvěrů. Zatímco 

nyní se vychází z poměru denního průměru čtyř či 

šestinásobku vlastního kapitálu vůči dennímu průmě-

ru stavu půjček poskytnutých spřízněnými osobami, 

nově bude objem neuznatelných nákladových úroků 

odvozen od výsledku hospodaření společnosti před 

zdaněním, úroky a odpisy tzv. EBITDA. Úroky 

z půjček a úvěrů bude možné odečíst až do výše 

30 %  EBITDA upraveného o daňové hodnoty úroků 

a odpisů.  

Vykáže-li tedy fi rma například zaplacené úroky 

ve výši 500 tisíc Kč, přijaté úroky ve výši 100 tisíc Kč 

a EBITDA upravený o daňové hodnoty úroků 

a odpisů ve výši 1 milionu Kč, výpočet neuznatelné 

části zaplacených úroků by vypadal následovně. 

Od nákladových úroků ve výši 500 tisíc Kč se odečtou 

výnosové úroky ve výši 100 tisíc Kč. Hodnota čistých 

úroků pro test dle ATAD bude 400 tisíc Kč. 

ÚROKY Z P J EK A ÚV R  BUDE MOŽNÉ ODE ÍST
 AŽ DO VÝŠE 30 % EBITDA UPRAVENÉHO O DA OVÉ HODNOTY 

ÚROK  A ODPIS .

ZENON FOLWARCZNY

JAN HÁJEK
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Pavel Schweiner zná  nan ní 
trh dokonale, pohybuje se mezi 
 nan níky eskými i sv tovými 
celou svou kariéru. Posledních 
šest let pracuje v eské pobo ce 
mezinárodní úv rové pojiš ovny 
COFACE, kterou od zá í minulého 
roku vede. Jinými slovy, práv  
on vám pom že vnést klid 
do vašich obchod  a sn .

Investice
do jistoty

Foto: archiv
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O ekával bych, že vašimi klienty budou 
hlavn  nadnárodní spole nosti, kde 
je instrument pojišt ní transakcí 

pom rn  b žný…
Velké společnosti mají náklady na pojištění 

pohledávek často jako povinnou nákladovou 

položku. U menších fi rem, zvláště u těch, které jsou 

ve vlastnictví soukromých osob, je naprosto běžné 

pojišťovat majetek nebo zásoby, ale pokud se jedná 

o pohledávky, neustále platí většinově klišé – vždyť 

já své obchodní partnery znám, oni mi vždycky 

všechno zaplatili... Postupně se ale situace mění 

směrem k tomu, co je běžné ve světě. Důkazem je, 

že ze segmentu rodinných fi rem máme za poslední 

dva roky suverénně nejvyšší poptávku. Majitelé si 

uvědomují, že v okamžiku, kdy pohledávku odepíší, 

tak ji odepisují ze svých peněz, ze svého majetku. 

Rozhoduje hledisko, zda doty ná  rma operuje 
na tuzemském trhu, nebo se v nuje exportu? 
Export obvykle převládá v úvodní fázi jednání 

s danou společností. Ono také uvěrové pojištění 

původně vzniklo jako státní podpora exportu. 

Častější angažmá na exportních trzích ale plyne 

i z toho, že jestliže obchodujete s tuzemskými spo-

lečnostmi, tak s nimi máte většinou přímý a častý 

obchodní styk, používáte stejnou řeč a stejné 

právo. Pro někoho, kdo je na jiném kontinentu, je 

tedy podstatně snazší vám neplatit než pro někoho, 

za kým si můžete dojet autem. 

Jak ídíte svá rizika vy, abyste mohli spravovat 
klientské transakce?
Děláme to přes sedmdesát let, takže máme analýzy 

dlouhodobé platební zkušenosti a vývoje společ-

ností. Jsou to data zhruba o šedesáti milionech 

fi rem, které působí ve světě a kterým je dodáváno 

na faktury s odkladem splatnosti. Vyhodnocujeme 

jejich fi nanční zdraví na základě fi nančních vý-

kazů, monitorujeme různá odvětví a posuzujeme 

také management společností i jejich vlastníky. To 

vše utváří náš názor, abychom dokázali poměrně 

kvalifi kovaně rizika zhodnotit a určit pravděpo-

dobnou míru platebního selhání. 

Umím si p edstavit, kolik stojí pojišt ní auta, 
domu, kolik stojí životní pojistky. Kolik stojí 
vaše služby?
Náklady na pojištění pohledávek jsou hluboko 

pod jedním procentem z pojištěného obratu. 

Na straně druhé se od zaplaceného pojistného 

odvíjí odpovědnost pojištění při plnění škod. Ta 

se v průměru pohybuje jako čtyřicetinásobek 

zaplaceného pojistného. Výhodnost si musíte jako 

podnikatel vyhodnotit sám, nejlépe podle toho, jak 

sám vnímáte riziko otevřených pohledávek.

M žete srovnat, co se tý e využívání pojišt ní 
pohledávek, esko se sv tem? 

Máme svá specifi ka – chceme na svém domě pojistit 

pouze hořlavé části. Jenže to stojí zhruba stejně, jako 

když si pojistíte celý dům. V okolních zemích, jak 

západních, tak východních, bývá standardem, že 

pojišťovny pracují s celým portfoliem odběratelů; 

naopak klienti v České republice mají tendenci si po-

jišťovat pouze určitou, často velmi úzkou část a ne-

připouštějí si možné problémy jinde. Malé pojistné 

smlouvy ale nemusí být dostatečně robustní, aby vás 

chránily proti opravdu velikým škodám, takže se 

můžete dostat i do stavu jakéhosi podpojištění svých 

aktiv, což je podle mého názoru špatně. Zde bude 

v porovnání s okolním světem asi největší rozdíl. 

Takže doporu ujete, když už se do pojišt ní 
chci pustit, pak s celým portfoliem… 
Ano. A to nás vrací zpět k penězům, k porovnání 

efektivity, k porovnání nákladů a jejich poměru 

k odepsaným pohledávkám a mnohdy neplodné-

mu úsilí při jejich inkasu. 

Jenže, slušné partnery pojiš ovat nepot ebuju, 
ty neslušné mi nepojistíte…
Ale to je přesně ono. V tomto směru přece pojiště-

ní funguje. Víceméně se pojišťujete proti něčemu, 

o čem si myslíte, že se nestane. A všemožným způ-

sobem se tomu bráníte. Vztáhnu-li to zase k tomu 

domu, pozvete si kominíka, revizora na elektři-

nu… prostě se o svůj majetek staráte. Stejné je 

to i v pohledávkách. Pokud víte, že odběratel je 

na tom špatně a má problémy platit vám za zboží, 

které mu dodáte, a to i v případech, kdy už ho 

prodá dále, je vůbec otázka, co vás vlastně vede 

k tomu, abyste s ním obchodoval dále. Platí, že do-

davatel by měl znát své obchodní partnery nejlépe 

a pojišťovna k němu dodá svůj názor na aktuální 

a historická fi nanční data, a pokud se dohodneme, 

umíme převzít riziko neplacení do určité výše. 

Máte n jaké analýzy toho, jestli k incident m 
v platební morálce dochází ast ji v p ípadech 
nov  založených  rem – odb ratel , nebo 
jestli se v n jakém významném procentu stává, 
že selže partner n kolik let spolehlivý? 
Ono se to neustále mění, jako se mění světová 

ekonomika. Lakmusovým papírkem je, když se 

začíná významně zmenšovat marže. To zpravidla 

znamená, že nastoupil na trh silný hráč, nebo 

když klesá poptávka. Tehdy přicházejí požadavky 

na prodlužování platebních podmínek, vysychá 

cashfl ow. Naše výhoda je, že to umíme rychle dete-

kovat, protože kontinuálně měříme a vyhodnocu-

jeme data nejen na úrovni států, ale i na úrovních 

jednotlivých ekonomických odvětví. 

Která teritoria jsou z vašeho pohledu ta 
p ekvapiv  riziková? 
Spíše než zemí se rizikovost týká odvětví. Zvláště 

když přestanou být rentabilní. Typickým příkla-

dem v tomto směru byly nadprodukce oceli, kdy 

Evropa byla sužována subvencovaným importem 

z Číny. Špatně na tom byl i průmysl těžby paliv, 

mluvím speciálně o uhlí. Již v minulém roce došlo 

ale k obratu, kdy cena uhlí významně zdražila 

a stejně tak železná ruda i šrot. 

Existuje n jaká rada, kdy použít pojišt ní a kdy 
t eba tvrdší zajiš ovací nástroj?
Primárně jde o poměr bezpečí a ekonomické 

výhodnosti. Odpovím příkladem. Před dvěma lety 

jsme zahájili spolupráci s mlékárnou, která expor-

tuje sušené mléko. Dodávala ho do Jižní Ameriky 

a na bázi potvrzených akreditivů. Mlékárna přišla 

s požadavkem, abychom jí prověřili několik 

nových zákazníků, a my jsme zjistili, že tyto 

zákazníky umíme i pojišťovat, takže jsme hned 

vytvořili i nabídku na pojištění. Nyní mlékárna 

exportuje na stejný trh o víceméně stejných obje-

mech, ale rozdíl mezi náklady tehdy a dnes je pro 

ně obrovský. Tři procenta nebo půl procenta, to 

už stojí za úvahu. Obecně platí, že dodávky zboží 

na obchodní úvěr, tzn. se splatností, jsou obvyklé 

u vyzkoušených obchodních partnerů a s kratší 

platební podmínkou (v průměru do 180 dnů).

Co je z vašeho pohledu d ležité pro vyhodnocení 
rizika? Podle eho vyhodnocujete rizika vy?
V okamžiku, kdy dostaneme požadavek na zhod-

nocení konkrétního zákazníka, tak se podívá-

me nejen na jeho fi nanční zdraví a na odvětví, 

ve kterém podniká. Kromě toho vyhodnocujeme 

zkušenost managementu a angažovanost vlastníků 

společnosti. To vše nám vykreslí konkrétní obrá-

zek, na jehož základě posoudíme, zda transakci 

dokážeme pojistit nebo ne. Výsledkem je úvěrový 

limit, resp. saldo pohledávek, za které přebírá 

COFACE riziko neplacení.

Jak velký vliv na byznys mají podle vás události 
jako brexit nebo nástup nového amerického 
prezidenta? Obojí znamená krok do neznáma 
a nikdo neví, co bude.
Přesně, jak říkáte – nikdo neví, co v tomto směru 

bude. Je obtížné komentovat tyto události z pozice 

úvěrové pojišťovny. V polovině ledna z tisku vyply-

nulo, že Velká Británie se bude zřejmě ubírat cestou 

tzv. tvrdého exitu. Pro dovozce by to znamenalo 

uvalení cla a tím pádem zdražení výrobků pro do-

vozce. Je to samozřejmě spekulace, protože ostrovní 

země je závislá na dovozu zboží a je s otazníkem, 

do jaké míry si bude moci zvýšení cen pro své 

zákazníky dovolit. Jako další otazník vidím prokla-

mované zavedení poplatků za zahraniční pracov-

níky. Každá z vyspělých ekonomik je dnes závislá 

na řízené imigraci a přílivu pracovních sil i mozků. 

Na dopad nově zvoleného prezidenta Spojených 

států amerických si počkejme a nespekulujme.  

DAGMAR KLIMOVI OVÁ, PETR KARBAN
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advertorial

Začátek byl v roce 1992 poměrně nenápadný – 

třebíčské výrobní družstvo Oděva, které bylo 

založeno těsně po válce, začalo spolupracovat 

s belgickou rodinnou fi rmou Alsico, jež rozvíjela 

více než půl století trvající tradici v oboru výroby 

pracovních a ochranných oděvů. A jen o dva roky 

později byl na světě společný podnik Altreva, jeden 

z prvních počinů tohoto druhu v podmínkách nově 

vznikající české ekonomiky. Úspěšný počin to byl – 

Altreva začala růst a prosazovat se nejen v Česku, ale 

i v zahraničí. Důkazem jsou podniky na Slovensku, 

Ukrajině či v Polsku. Roční produkce se z původních 

několika desítek tisíc kusů dostala na čísla přesahující 

milion. Co stojí za úspěchem třebíčské fi rmy?

Vynikající ochrana a vysoký komfort
Špičkou produkce třebíčské fi rmy jsou oděvy 

řady Multirisk – certifi kované dle nejpřísnějších 

norem a kombinující různé druhy ochrany. Jeden 

jediný oděv tak splňuje třeba nároky na dokonalou 

ochranu při práci s ohněm i s kyselinami, proti 

působení elektrického oblouku, skvělé elektrosta-

tické parametry i vynikající viditelnost a při tom 

všem je ještě moderní a příjemně nositelný. Bez 

významu není ani skutečnost, že i tyto oděvy mají 

dlouhou trvanlivost a dají se prát jak v běžné prač-

ce, tak v průmyslových prádelnách. Všechny tyto 

vlastnosti jsou řádně certifi kovány. „Na základě 

určeného rizikového prostředí se stanoví požadavek 

na stupeň a typ certifi kace na oděv. Tento oděv je 

pak konstrukčně zpracován a dle přísných kritérií 

daných norem se následně certifi kuje v externí 

akreditované laboratoři. Takto certifi kovaný oděv je 

opatřen etiketou s ochrannými normami s odka-

zem na zkušebnu, která provedla certifi kaci,“ říká 

Michael Průža, interní expert na certifi kaci.    

Funk ní i módní
Mimo zájem tvůrců nových produktových řad ale 

nezůstává v třebíčské společnosti ani móda – dů-

kazem může být třeba kolekce fi remního oblečení 

pro lékárny řetězce Dr. Max, na nichž se podílela 

i přední česká návrhářka Beata Rajská. „Stále více 

zákazníků se snaží ztotožnit se svou fi remní identi-

tou a odlišovat se od monotónních standardů trhu 

a konkurence. Touto službou naplňujeme představy 

pro vytvoření jedinečného a nepřehlédnutelného de-

signu,“ vystihuje designérka Alena Musilová. Prá-

vě nositelnost bývá u ochranných oděvů výrazným 

nedostatkem. Jan Sokol, produktový specialista 

textilní společnosti Altreva, k tomu říká: „Velmi 

často se třeba ve slévárnách setkáváme s klasickými 

žáruvzdornými aluminiovými sety, ve kterých se 

ale nedá chodit pořád a jsou fi nančně náročnější. 

Alternativu představují naše pracovní oděvy, které 

poskytují vysokou ochranu před náhodným postři-

kem taveninou a lze je nosit celodenně. Vyrábíme je 

z materiálu na bázi přírodních vláken a poskytují 

nejvyšší možnou ochranu proti postřiku roztaveným 

železem nebo hliníkem.“

Pro každého na míru
Především díky svému přístupu k zákazníkům 

a důrazu na kvalitu, funkčnost i estetickou stránku 

výrobků je společnost Altreva dnes nejen největ-

ším producentem pracovního oblečení v České 

republice, ale stala se již i významným evropským 

hráčem, který svým zákazníkům umí nabídnout 

standardní pracovní oblečení určené do různých 

sektorů průmyslu, zdravotnictví a služeb, ale 

i ochranné certifi kované oděvy, a to včetně návrhu, 

vývoje i případné certifi kace kolekcí na míru pro 

zákazníky, kteří mají jasně danou korporátní iden-

titu a chtějí se odlišit od konkurence. Standardní 

kolekce tvoří jakýsi nezbytný základ produkce, 

hlavní důraz ale klade společnost Altreva na široký 

sortiment oděvů, jejichž specifi cké vlastnosti se 

mohou jakkoliv lišit – právě to umožňuje třebíčské 

fi rmě nabídnout vysoce kvalitní oděvy s požadova-

nými vlastnostmi doslova pro všechny profese.   

JAN SOKOL, ALTREVA

Více než dvacet let p sobí spole nost Altreva v segmentu výroby pracovních a ochranných od v  a za tu dobu si 
vydobyla respekt nejen v R, ale i v patnácti zemích Evropy. Onen respekt se opírá o dva pilí e – nejvyšší možnou 
kvalitu i ochranu a design, který i pracovním od v m umí dát osobitost a styl.

recept na úsp ch
ALTREVA 
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pokrýváme nebe...

Letové provozní služby
ATM systémy / Letecká škola

Letecká informační služba

Kontakt: Řízení letového provozu České republiky, s. p., 
Navigační 787, 252 61 Jeneč, Česká republika, Tel.: +420 220 371 111, Fax: +420 220 373 003, E-mail: info@ans.cz

www.rlp.cz
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podnikání cestovní ruch

To je jen několik hlavních trendů prová-

zejících segment MICE, které je možné 

v současnosti vypozorovat. Posledních pár 

let je považováno za období renesance této oblasti 

cestovního ruchu, která byla od fi nanční krize 

na úbytě. Podle předních odborníků v odvětví 

bude hlavním trendem příštích let jednoznačně 

růst a expanze kongresových akcí. Predikovaný 

vývoj však musí bezpodmínečně doprovázet i zvy-

šování kapacit. A to neznamená pouze výstavbu 

nových hotelů či kongresových hal, ale i další 

doprovodné infrastruktury.

V predikcích budoucího vývoje kongresového prů-

myslu se objevuje jistý posun. V současnosti již není 

určujícím faktorem rozpočtem omezená velikost 

kongresových akcí, ale optimálně sestavená listina 

účastníků. Na akci je potřeba přivést dostatek profe-

sionálů, aby to destinaci, pořadatelům i samotným 

delegátům v rámci navazování kontaktů a získávání 

nových poznatků něco přineslo. Proto se očekává 

nejen nárůst celkového počtu akcí, ale i nárůst jejich 

velikosti z hlediska počtu delegátů. A to bez ohledu 

na fi nanční zátěž takového počínání. Vzhledem 

ke skutečnosti, že kongresy patří počtem dní mezi 

nejdelší a počtem účastníků obvykle i největší akce 

segmentu MICE, musí se do budoucna zvyšovat 

i jejich celkový rozpočet. V globálním kontextu je 

očekáván meziroční nárůst kolem dvou procent, což 

není nijak závratné číslo vzhledem k předpokládané 

expanzi segmentu. A zde je možné odhalit jistý 

nesoulad. Při očekávaném růstu a rozvoji kongresů 

nebudou ani navýšené rozpočty schopny pokrýt 

všechny náklady.

Aktuální vývoj situace rovněž odvětví neovlivňuje 

do takové míry, aby se v predikcích na příští rok 

očekávaly stejně výrazné změny jako v ostat-

ních odvětvích segmentu MICE. Realizační 

doba kongresu se nemůže výrazně snížit, jelikož 

zajištění hladkého průběhu akce obnáší zdlouha-

vá vyjednávání smluvních podmínek. Kratší čas 

vyjednávání s sebou nese menší míru fl exibility, 

co se týče destinace a data konání, čímž může dojít 

k nežádoucímu zvýšení cen.

Z tohoto důvodu by se v následujících letech měla 

rovněž zvýšit poptávka po zajímavých a neob-

vyklých ubytovacích zařízeních, což má již nyní 

za následek výstavbu méně luxusních hotelových 

řetězců. Rezortním hotelům dle všeho odzvonilo, 

zatímco ubytovacím zařízením střední třídy a ve-

likosti se bude dařit. A to i přesto, že navyšování 

ubytovacích kapacit v nejpopulárnějších kon-

gresových destinacích by se mělo spíše zpomalit. 

Výstavba se však nezastavila, jen se přesunula 

do neobvyklejších destinací oplývajících osobitostí 

a silnou lokální zajímavostí. Navíc zde pravděpo-

dobně nebude taková konkurence jak ze strany 

tradičních turistických návštěvníků, tak pořadatelů 

dalších akcí segmentu MICE.  

GAJA KOLÁ KOVÁ

Kongresy ve znamení r stu a expanze
Kongresový pr mysl v posledních letech nejen roste, ale p edevším se zrychluje. Kapacity se zv tšují, dostupnost 
netradi ních destinací se zjednodušuje a sociální sít  se stávají neodmyslitelným nástrojem moderního networkingu.
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Czech Convention 
Bureau pro vás

Czech Convention Bureau již od roku 
2010 zajišťuje doma i v zahraničí účinnou 
propagaci České republiky a jejích regionů 
jako ideální destinace pro konference 
a incentivní akce. Využijte i vy našich 
mnohaletých zkušeností.

Oblasti spolupráce:

—  Koordinace regionálních kongresových kanceláří a veškerých marketingových aktivit 
na poli kongresového a incentivního turismu v České republice

—  Jednotná prezentace všech regionů České republiky na klíčových trzích
—  Servis pro organizátory kongresových a incentivních akcí v České republice
—  Spolupráce s národními a mezinárodními odbornými asociacemi a profesionály v segmentu M.I.C.E.
—  Aktivní spolupráce se subjekty v rámci kandidatur na kongresové a incentivní akce
—  Příprava propagačních materiálů a odborných publikací

www.czechconvention.com
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podnikání kongresová turistika

Konference nebo kongres, to je v tradi ním 
pohledu n co, co po ádají léka i? 
To vůbec není pravda, konference jako nástroje 

pro šíření vzdělávání se používají ve všech oborech. 

Pracovali jsme pro mezinárodní asociace v oborech 

zpracování asfaltu a podzemních staveb, nebo pro 

společnost, která prodává výtahy. Do budoucna 

chystáme konference o gumárenství či navrhování 

automobilů. Letos pořádáme i European Locksmith 

Federation Convention, na které se sejdou specialisté 

zámečníci.

V dnešní online dob  má ješt  cenu po ádat 
konference nebo seminá e, když jakákoliv 
informace je na dosah ve vyhledáva i internetu?
Konference vedou nad online světem v jednom 

aspektu – emocích. Je prokázané, že informace podané 

v silném emočním podtextu jsou snáze zapamatova-

telné a mají vyšší váhu v našem uvažování. V dnešním 

konkurenčním světě nabývá na důležitosti i možnost 

osobního setkávání a ten, kdo zanedbává osobní kon-

takty s klienty, bude v delším horizontu vždy ztrácet.

Co je v oboru  remních akcí a prezentací
nového, jaké jsou trendy?
Nové technologie zlevňují komunikaci a informač-

ní zahlcenost zvyšuje potřebu kvalitní prezentace. 

U promyšlených akcí se více dbá na odpovídající 

grafi cké ztvárnění a kontinuálnost komunikace, která 

probíhá na více platformách současně, včetně sociál-

ních sítí. Častěji se používají i 3D prezentace nebo 

videomapping, a to i pro prezentování odborných 

informací. Infografi ky, edutainment a další inovace 

se více prosazují. Mobilní aplikace do přenosných 

zařízení jsou dnes platformou nejen pro komunikaci, 

ale zprostředkují i přednášky a online přenosy komu-

koliv na celém světě.

Jak byste p edstavil GUARANT International 
n komu, kdo nep sobí v kongresovém pr myslu?
Kromě organizace konferencí od roku 1991 jsme 

hrdí na to, že jsme jako první v České republice 

nabízeli služby v oboru asociačního managementu 

a venue managementu. V oblasti kongresů a kon-

ferencí organizujeme ročně 50 až 80 akcí. Naše 

portfolio obsahuje i zasedání Mezinárodního měno-

vého fondu v roce 2000, což byla počtem účastníků 

největší akce v České republice, ale také mediálně 

nejviditelnější. Druhou oblastí naší činnosti je 

venue management – správa a provoz konferenčních 

a společenských prostor, aktuálně se staráme o pět 

partnerů. Třetí je asociační management – služby 

pro profesionální asociace. Na českém trhu jsme 

začali tuto službu nabízet vůbec jako první, již v roce 

2003. Aktuálně ji poskytujeme 24 mezinárodním 

či národním společnostem. 

Konferen ní služby také vyvážíte. Jaké
to je, d lat akce v zahrani í?
Srovnání existuje v několika oblastech. V komuni-

kační rovině můžeme rovnocenně pracovat doma 

i v zahraničí. V organizační rovině je naše činnost 

náročnější a pracujeme s větším rizikem. Nemáme 

tak prověřené dodavatelské struktury jako v České 

republice, a tudíž musíme pracovat s větší mírou 

kontroly. V legislativní rovině se dostáváme na po-

dobné modely spolupráce jako v ČR vyjma zemí, 

kde je složitá vymahatelnost práva. Největší rozdíly 

jsou v daních, kde se musíme v dalších státech 

hlásit jako plátci DPH, což přináší zvýšené náklady 

a časovou i organizační náročnost. Poslední jsou 

ekonomické odlišnosti, kdy například na akci v Pet-

rohradě během jediného roku došlo až k 25% pohy-

bu kurzu rublu.

Jaké máte plány do budoucna?
Do budoucna plánujeme rozvoj venue managmen-

tu, zejména do zahraničí. Chceme dále podporovat 

unikátnost našich služeb v oblasti asociačního 

managementu. Dalším cílem je získávání akcí 

v zahraničí a v neposlední řadě se musíme vyrovnat 

s ukončením intervence vůči koruně v roce 2017.  

REDAKCE

LUD K VOCÍLKA

P ed 25 lety spoluzaložil 
spole nost GUARANT 
International spol. s r. o., 
ve které aktuáln  p sobí 
jako generální editel.
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Konference a  remní eventy –
produkty, které m žete
pot ebovat i vy
Konference, seminá ,  remní prezentace, road-show, workshop, galave e e, family days, 
product launch – to jsou produkty, které m žete využít i vy. Jak a pro , to se pokusí 
vysv tlit Ing. Lud k Vocílka z  rmy GUARANT International.

VÍCE NA:

WWW.GUARANT.CZ
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advertorial

Zimní měsíce, kdy přece jen poněkud opadne 

nápor turistů, znamenají pro lodě Prague 

Boats především přípravu na nadcházející 

sezonu, ale zdaleka nejenom to. V prosinci vrcholí 

doba předvánočních fi remních večírků a právě 

fi remní klientela je pro Prague Boats v posledních 

letech čím dál důležitější a významnou měrou 

přispívá k trvalému růstu společnosti. Hospodář-

ské oživení umožňuje společnostem investovat 

více peněz do marketingu a čím dál více z nich 

si uvědomuje, že prostředí lodí je pro nejrůznější 

fi remní akce, večírky, prezentace či teambuildingy 

přímo ideální. 

Hitem pro fi remní klientelu jsou především 

dvě nejnovější a nejmodernější lodě ve fl otile 

Prague Boats, Grand Bohemia a ještě o něco větší 

Bohemia Rhapsody, která pojme až dvě stovky 

pasažérů. Není divu, tyto dvě lodi postavené v roce 

2014 a 2015 v německých loděnicích podle návrhu 

uzpůsobeného přímo pražským podmínkám patří 

mezi to nejlepší a nejluxusnější, co na evropských 

řekách je možné potkat. 

„Na těchto lodích, ale nejenom na nich, jsme schopni 

svým klientům poskytnout služby nejvyšší kvality, 

včetně našeho vlastního skvělého cateringu,“ říká ob-

chodní ředitel Prague Boats Richard Vojta. „A naši 

klienti se to rychle naučili oceňovat.“ 

Grand Bohemia a Bohemia Rhapsody skýtají 

nejvyšší možný komfort a za povšimnutí stojí i je-

jich velice ekologický provoz. Koneckonců právě 

důraz na ekologii je lodím Prague Boats i sesterské 

Pražské paroplavební společnosti vlastní – v jejich 

spojené fl otile přibývá lodí s hybridním pohonem. 

Kromě zmíněných velkých lodí disponují hybrid-

ním nebo čistě elektrickým pohonem i další plavi-

dla plující pod fi remní vlajkou obou společností – 

elektroloď Jan Hus, unikátní plavidlo s pohonem 

solární energií Elektronemo, či mahagonové čluny 

typu Šárka postavené v loděnicích v italském 

Janově. Ekologický nízkoemisní motor má také 

hliníkový katamarán HolKa obsluhující přívoz 

mezi Holešovicemi a Karlínem, který po předloň-

ském zkušebním provozu absolvoval vloni svou 

první plnou sezonu a vyhledávaností i oblibou 

předčil veškerá očekávání. Prague Boats a Pražská 

paroplavební společnost provozují i ekologické 

přístaviště na Kampě, jediné svého druhu.

Ale zpět k plavbám pro fi remní klientelu: jediným 

poněkud omezujícím faktorem v loňské sezoně 

byla kapacita obou lodí – jak už bylo řečeno, i větší 

Bohemia Rhapsody pojme maximálně 200 pasa-

žérů. V Praze tak po zahájení příprav na rekon-

strukci historického a památkově chráněného 

parníku Vyšehrad chybí plavidlo nejvyšší kvality 

s kapacitou větší, a jak se v právě uplynulém roce 

ukázalo, některé fi rmy by pro své akce přivítaly 

kapacitu i dvojnásobnou. Některé možná i ještě 

větší, ale tyto požadavky zase limitují pražské 

přírodní podmínky – řeka Vltava nemá mohut-

nost Dunaje a jiných evropských veletoků a větší 

lodě by už pro provoz na ni nebyly vhodné. Lodě 

s kapacitou kolem čtyř set míst ale mají i na Vltavě 

svou dlouhou tradici, příkladem může být právě 

zmíněný Vyšehrad, a proto se fi rma Prague Boats 

rozhodla doplnit svou fl otilu o moderní luxusní 

plavidlo této kapacity. Větší sestra Grand Bohemie 

a Bohemia Rhapsody se už připravuje opět v ně-

meckých loděnicích a do Prahy by měla připlout 

v dubnu 2018. Svůj provoz v české metropoli by 

tak měla zahájit právě v roce, kdy oslavíme osmde-

sáté výročí spuštění na vodu jejího předchůdce – 

parníku Vyšehrad. 

Flotila Prague Boats a Pražské paroplavební spo-

lečnosti tedy míří do budoucnosti, ale nezapomíná 

ani na své více než jeden a půl století dlouhé 

historické tradice ztělesněné právě historickým 

parníkem Vyšehrad a o dva roky mladším, rovněž 

historickým a památkově chráněným parníkem 

Vltava, který byl před několika lety zrekonstruován 

do své původní podoby a stal se jednou z nej-

krásnějších lodí přinejmenším ve střední Evropě. 

Obě lodi dostaly letos v září významný prostor 

při prezentaci Pražské paroplavební společnosti 

v rámci výstavy Dědictví mé vlasti konané v hlavní 

budově UNESCO v Paříži v rámci Týdne světové-

ho kulturního dědictví. Výstava, kterou otevíral 

prof. Francesco Bandarin, tajemník generální 

ředitele UNESCO pro kulturu, se setkala s velkým 

úspěchem a sklidila řadu pochval.  

PRAGUE BOATS 
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Prague Boats mí í do další úsp šné sezony
Firma Prague Boats prožila velice úsp šnou sezonu. V jejím záv ru se do kala i významného uznání – 
ve Špan lském sále Pražského hradu p evzala ocen ní jako jedna z nejúsp šn jších spole ností v oblasti cestovního 
ruchu v rámci eských 100 nejlepších roku 2016. 
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na na stěžejní témata týkající se rozvoje vědy, 

aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje 

a inovací v letech 2017–2020. 

Druhý den veletrhu, 1. 3. 2017, je na dopoledne 

připravena konference „Spolupráce mezi akade-
mickou a podnikatelskou sférou“. Konference je 

zaměřená na klíčovou oblast vedoucí k úspěchu 

české vědecko-výzkumné i aplikační sféry. Na kon-

ferenci vystoupí zástupci úspěšných startupů, 

investoři a zástupci organizací systematicky pod-

porujících startupy.  

Na třetí den veletrhu, 2. 3. 2017, je připravena 

konference „Smart Region – Smart City“. 

Oblast vědy, výzkumu a inovací se stále více týká 

též měst a krajů, neboť chytrá řešení dopravy, 

samosprávy, bezpečnosti a mnoha dalších oblastí 

jsou stále více žádaná. Na této odborné konfe-

renci vystoupí reprezentanti Jihomoravského 

kraje,  Moravskoslezského kraje a města Brna, 

kteří představí smart strategie pro své regiony, 

a zástupci významných technologických fi rem, 

kteří seznámí přítomné s projekty chytrých 

technologických řešení, jež jejich fi rmy nabízí 

pro města a kraje.  

REDAKCE

Záštitu nad veletrhem převzali místopředseda 

vlády pro vědu a výzkum Pavel Bělobrádek, 
Ministerstvo školství mládeže a tělový-

chovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Úřad 
průmyslového vlastnictví, rektor Vysokého učení 
technického v Brně prof. Petr Štěpánek či Jihomo-
ravský kraj.
Pro vystavovatele je Veletrh Věda Výzkum 

Inovace (VVVI) jedinečnou novou platformou 

pro propojení  vědecko-výzkumné a podnikatel-

ské sféry, výjimečnou příležitostí pro výzkum-

níky alespoň jedenkrát ročně fyzicky představit 

výsledky své práce aplikační sféře, prostorem pro 

odborníky k setkávání se napříč vědními obory, 

místem prezentace inovativních řešení a způsobů 

uplatnění výsledků výzkumu a vývoje, prostorem 

pro odborníky zabývající se podporou a zajišťová-

ním znalostního transferu a pro všechny ostatní, 

jejichž činnost se dotýká vědy, výzkum a inovací.

Pro návštěvníky Veletrh Věda Výzkum Inovace 

přináší velmi zajímavé informace pro pracovníky 

z akademické i komerční sféry. Je místem pro se-

tkání především všech těch, kteří by se měli VVVI 

účastnit jako vystavovatelé, ale pro účast na daném 

ročníku se ještě nerozhodli, nebo nemají připra-

venou vhodnou prezentaci. V každém případě 

mají potřebu se setkat s vystavovateli VVVI a mezi 

sebou navzájem. Toho mohou využít především 

v rámci doprovodného programu, který je otevřen 

odborné i široké veřejnosti. Soustředění zajímavých 

výsledků výzkumu, vývoje a inovativních řešení je 

však zajímavé též pro širokou veřejnost a studenty 

středních škol. Na VVVI je možné se přihlásit též 

jako návštěvník či jako organizovaná skupina ná-

vštěvníků. Organizované skupiny návštěvníků (pe-

dagogové se svými studenty středních a vysokých 

škol) získají návštěvou veletrhu unikátní příležitost 

seznámit se s velmi zajímavými a praktickými 

výsledky výzkumu a vývoje. Navíc pro studenty 

středních a vysokých škol bude připraven ve VIDA!  

science centru speciální program popularizující 

přírodní a technické vědy, na kterém účastníci po-

znají přínos a skvělou uplatnitelnost na trhu práce, 

pokud se budou věnovat těmto oborům.

První den veletrhu (úterý 28. 2. 2017) je určen 

pro vystavovatele, jejich projektové partnery 

a pro významné hosty. Druhý a třetí den veletrhu 

(1. a 2. 3. 2017) bude otevřen pro odbornou 

i širokou veřejnost.

V zahajovací den veletrhu, 28. 2. 2017, se dopoled-

ne uskuteční konference „Rozvoj vědy, výzkumu 
a inovací 2017–2020“. Konference je zaměře-

Veletrh
V da Výzkum Inovace
P elom února a b ezna bude pat it v d  a Hospodá ská komora R si vás dovoluje pozvat
na Veletrh V da Výzkum Inovace, který se koná ve dnech 28. 2. až 2. 3. 2017 na brn nském výstavišti.

VEŠKERÉ INFORMACE NALEZNETE NA

WWW.VVVI.CZ

VELETRH 
V DA 
VÝZKUM 
INOVACE
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Jedinečnost okamžiku podtrhl nejen křest samotný, ale také genius loci 

Kaiserštejnu. Palác vznikl přestavbou dvou renesančních domů. Ty jsou 

spojeny úzkými bočními křídly, která vytvářejí menší nádvoří. Po dlouhou 

dobu byl sídlem Československé obchodní a průmyslové komory a později 

Hospodářské komory České republiky. 

V letech 1908 až 1911 zde žila česká operní hvězda – Ema Destinnová, které byla 

v roce 1978 odhalena na domě pamětní deska s bronzovou bustou od sochaře 

Jana Simoty.  

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, nechte se alespoň z fotografi í pozvat na oslavu.  

REDAKCE

K est asopisu Komora.cz
Desátý lednový ve er zaplnily prostory Kaiserštejnského paláce na pražském Malostranském nám stí desítky host  
vydavatelství C.O.T. media, aby spolu s prezidentem Hospodá ské komory R Vladimírem Dlouhým oslavily k est 
asopis  Komora.cz a Be the Best.   

Foto: Aleš Funke a Petr Machota
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ZNAČKA Z POHLEDU AUTORSKÉHO ZÁKONA 
A ZÁKONA O OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH

Víte, čeho se vyvarovat a jak předejít případným 
problémům při tvorbě a užívání značky?

29. 3. 2017; 9:00–16:00

Seminář je určen všem, kdo vytvářejí značky nebo je vlastní 
a využívají je ve své činnosti, tzn. marketérům, majitelům fi rem, 
podnikatelům, ale i těm, kteří o podnikání teprve uvažují.

• Autorské právo a právo na označení,
• vznik díla a jeho užití, 
• ochrana značky a další důležité informace z této oblasti.

Srozumitelně a na praktických příkladech.

Přednáší: 
Mgr. Daniel Macek (advokát)
Mgr. Michaela Chytilová (český patentový a známkový zástupce, 
Evropský známkový zástupce a soudní znalec)

Cena: 2 190 Kč bez DPH / 2 650 Kč vč. 21% DPH

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB 
(EET)

Kdo je povinen vést elektronickou evidenci tržeb, odkdy a jakým 
způsobem?

27. 2. 2017; 9:00–13:00

Seminář je určen zejména podnikatelům, fyzickým a právnickým 
osobám, jejich účetním a ekonomům, dále daňovým poradcům 
a dalším subjektům, kterým vzniká povinnost vést elektronickou 
evidenci tržeb.

• Novinky v dané oblasti,
• výklad zákona a jeho aplikace do praxe,
• storna a opravy evidovaných tržeb,
• praktické příklady včetně řešení,
• pozice zákazníka a jeho povinnosti (účtenková loterie).

Přednáší: 
Ing. Veronika Tomanová (daňová specialistka s praxí v daňovém 
poradenství i ve státní správě)
JUDr. Jana Volková (vrchní rada na GFŘ, kancelář generálního 
ředitele)

Cena: 1 890 Kč bez DPH / 2 287 Kč vč. 21% DPH

 Vzd ě lávání 
O tev í r á 
 X  možnos t í

www.vox.cz | 777 741 777 | 226 539 670 | prihlaska@vox-kurzy.cz

N O V I N K A
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Seznamte se! 
Židle nooi® a stůl yuno® 
se na vás těší 
v Konferenčním centru City. 

100 m od metra 
Pankrác
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St. Peterburgu) a jiných zbraní i parních motorů 
pro ruskou armádu. 
S ukončením války otec opět zkrachoval a vrá-
til se s mladšími syny Alfrédem a Emilem zpět 
do Stockholmu. Starší synové Robert a Ludvig 
zůstali v Rusku a jejich fi rma začala velmi úspěšně 
prosperovat v ropném průmyslu a oni se stali 
jedněmi z nejbohatších lidí své doby. Mezitím 

Neměl žádné ofi ciální vzdělání, jen soukro-
mé učitele, a přesto již v sedmnácti letech 
hovořil švédsky, rusky, anglicky, francouzsky 

a německy. Po otci zdědil veliký zájem o přírod-
ní vědy, zejména chemii, na druhou stranu ho 
uchvacovala literatura, poezie a fi lozofi e. Narodil 
se 21. října 1833 ve Stockholmu. Když mu byly 
tři roky, jeho otec poprvé zkrachoval, když ztratil 

na moři loď se stavebním materiálem, a od té doby 
rodina hodně cestovala. Od devíti let vyrůstal 
v Anglii, Finsku i v ruském St. Peterburgu, kde se 
v době krymské války (1853–1856) rodiče usadili, 
neboť se jeho otec stal armádním dodavatelem 
námořních min (jednalo se o ukotvené sudy 
naplněné střelným prachem, které zabránily brit-
skému královskému loďstvu dostat se na dostřel 

Ilustrace: Filip erný

Alfred Nobel
Sv tu dal stabilní trhavinu coby neocenitelnou pomocnici p i stavebních a razicích pracích, a bohužel také 
strašlivou zbra  zneužívanou ve vále ných kon  iktech. Vynálezce, podnikatel, v dec, literát,  lozof,  lantrop 
a lov k hluboce toužící po míru odkázal sv tu Nobelovu cenu – ocen ní t ch, kte í vždy v p edchozím roce 
svojí inností p inesli lidstvu nejv tší prosp ch.
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mladý Alfréd dokončil studia pobytem v USA a poslé-

ze v Paříži, kde se v chemické laboratoři T. J. Pelousea 

setkal s vynálezcem nitroglycerinu Italem Ascaniem 

Sorberem.

Lék i zbra  
Nitroglycerin – olejovitá, nestabilní, velmi třaskavá 

kapalina zaujala vědecký svět svoji průrazností, ovšem 

zacházení s ní bylo velmi nebezpečné. K výbuchu látky 

docházelo i při lehkých otřesech, takže např. její trans-

port byl vysoce rizikový. Tato látka našla také uplatnění 

v medicíně, jako lék na onemocnění srdce – anginu 

pectoris, protože uvolňuje a rozšiřuje cévy, čímž umož-

ňuje lepší proudění krve. S tím přichází lepší okysličení 

srdce a následné utišení bolesti. Nitroglycerin měl sám 

Nobel později užívat, ale odmítl to.

Po návratu do Stockholmu v roce 1863 začíná Nobel 

provádět pokusy, které měly zajistit bezpečné použití 

nitroglycerinu. Ze začátku neměl valný úspěch – už 

výroba této látky byla nebezpečná a časté výbuchy vedly 

stockholmské úřady k zákazu její výroby na území měs-

ta. Ani to, a dokonce ani smrt bratra Emila a několika 

dalších lidí při explozích nezabránily Nobelovi v další 

práci. Laboratoř přenesl na loď, která kotvila na jezeře 

Märalen, a pokračoval v pokusech, kdy se snažil na-

pustit nitroglycerin do porézních materiálů, se kterými 

byla snadnější, a hlavně bezpečnější manipulace. Časem 

zjistil, že smíchání nitroglycerinu s hlinkou promění 

nebezpečnou kapalinu v tvarovatelnou hmotu, která 

v podobě tyčí může být zasouvána do předem navrta-

ných děr a s pomocí zápalné šňůry a rozbušky (další 

z jeho vynálezů) poměrně bezpečně odpálena. 

Tak spatřil v roce 1867 světlo světa dynamit. Jméno 

trhaviny bylo odvozeno z řeckého slova dynamis, 

značícího sílu. Vynález dynamitu rapidně snížil 

náklady na vrtání tunelů, staveb kanálů a budování 

lomů. Celkově napomohl velikému industriálnímu 

rozvoji v 19. století. Tak mohl vzniknout Sörder Tunnel 

ve Stockholmu, ale i tunel St. Gotthard ve švýcarských 

Alpách. Jednalo se o natolik převratný a přínosný 

vynález, že se ho Alfredovi pokusil ukrást vlastní 

otec Immanuel Nobel. Nakonec si to ale rozmyslel 

a s  Alfrédem začal spolupracovat. Bohužel Nobel ne-

dokázal zabránit zneužití dynamitu pro vojenské účely, 

a tak se po střelném prachu stal dynamit nejúčinnější 

vojenskou zbraní, která měla na svědomí desítky mi-

lionů životů. Za tento vynález byli otec a syn Nobelové 

v roce 1868 vyznamenáni cenou Královské švédské 

akademie věd pro významný objev s praktickým využi-

tím pro lidstvo.

Osam lý génius

Citlivý, melancholický Nobel tuto skutečnost těžce 

nesl. Chřadnoucí a osamělý člověk, který celý život 

zasvětil práci, neměl prakticky žádný osobní život. 

Nikdy nebyl ženatý. Jeho krátká spolupráce a plato-

nická láska k asistentce Berthě von Suttner, rozené 

Kinsky, přerostly v celoživotní přátelství. Vztah s ní 

ho přivedl k myšlence založit nadační fond, který by 

ocenil a podpořil každý rok nejvýznamnější objevi-

tele, literáty a lidi, kteří se zasloužili o pokrok a mír 

ve světě. Své jmění v hodnotě 32 milionů švédských 

korun odkázal švédské Královské akademii věd, která 

rozhoduje, komu budou ceny uděleny. Ocenění jsou 

předávána švédským králem vždy 10. prosince, v den 

výročí úmrtí Alfreda Nobela. Cenu za mír uděluje 

komise norského parlamentu a je předávána norským 

králem ve stejný den na ceremoniálu v Oslu. Poprvé 

se tak stalo v roce 1901, v roce 1905 Nobelovu cenu 

za mír obdržela i sama Bertha von Suttner. V roce 

1968 se k cenám přidalo i ocenění za ekonomii. 

 Českými nositeli této ceny jsou objevitel a zakla-

datel polarografi e Jaroslav Heyrovský – za chemii 

v roce 1959 a básník Jaroslav Seifert – za literaturu 

v roce 1984.

Nobel sám se nikdy necítil moc šťastný. Veškerý život 

věnoval práci, kvůli častému cestování neměl ani pocit 

stálého domova. Brzy začal mít vleklé zdravotní potíže 

se zažíváním i srdcem. Léčil se mimo jiné i v západo-

českých Františkových Lázních, které navštívil v roce 

1854. I tak nám zanechal odkaz velmi plodného vědce 

i zdatného, všestranného podnikatele, který vlastnil 

a řídil 90 továren ve více než dvaceti státech. Před smr-

tí vlastnil 355 patentů a mezi jeho další vynálezy patří 

například trhavá želatina, bezdýmný střelný prach a již 

výše zmiňovaná rozbuška. Podílel se také na rozvoji 

syntetické pryže, kůže i hedvábí. Byl nejen vášnivým 

čtenářem, ale dokonce psal dramata a básně. Velmi 

se zajímal o fi lozofi i, jejíž dějiny prošel od antiky až 

do své doby. Hodně si všímal vnucování Boha lidem, 

ať už ze strachu, nebo z mocenských důvodů. Obdivo-

val metody fi lozofi cké pochybnosti Spinozy a Descarta. 

Sám se zastával metod pokusů, které nejvíc uplatňoval 

i ve svém pracovním životě. Na sklonku života si zaří-

dil domov a laboratoř u švédského Björkborn Manor, 

ale nastěhovat a žít tam už nestačil. Zemřel v italském 

San Remu 10. prosince 1896 ve věku 63 let na následky 

mozkové mrtvice.  

EVA ZOLTÁNOVÁ

BERTHA VON SUTTNER

Narodila se v Praze 9. ervna 
1843 v rodin  hrabat Kinských 
ze Vchynic a Tetova. Záhy osi ela 
a s matkou se p est hovaly 
do Brna k jejímu poru níkovi 
Ernstu Egonu Fürstenbergovi, 
kde se jí dostalo velmi kvalitního 
vzd lání. Krom  hudebního 
vzd lání a zp vu ovládala 
n m inu, eštinu, francouzštinu, 
angli tinu a italštinu. V roce 
1873 za ala vyu ovat dcery 
velkopr myslníka Karla von 
Suttnera a zamilovala se do jeho 
nejmladšího syna Artura. 
V d la, že jeho rodi e nebudou 
souhlasit se s atkem se starší 
a chudou guvernantkou, 
a proto p ijala místo v Pa íži 
u Alfréda Nobela. Záhy se však 
vrátila do Vídn , kde se tajn  
s Arturem von Suttnerem vzali 
a uprchli do Gruzie k p átel m. 
Vyu ováním ve šlechtických 
rodinách a psaním lánk  
získávali peníze. Zážitky 
z lazaret  rusko-turecké války 
utvrdily Berthu a jejího manžela 
v jejich paci  smu. Vrátili se 
do Vídn  a Bertha se za ala 
angažovat v protivále ných 
aktivitách. Napsala knihu 
Složte zbran  (Lay Down Your 
Arms) a propagovala založení 
mezinárodního smír ího 
soudu v Haagu. Obhajovala 
práva menšin a žen a za ala 
vydávat paci  stický asopis 
Odzbrojte. V roce 1904 se 
stala prezidentkou Rakouské 
mírové spole nosti a v roce 
1905 obdržela jako první žena 
na sv t  Nobelovu cenu za mír, 
kterou p evzala 18. dubna 1906 
v Oslu. Stále udržovala kontakty 
se svojí rodnou zemí, p átelila 
se s básníky Svatoplukem 

echem a Jaroslavem 
Vrchlickým. T. G. Masaryka 
považovala za svého stoupence 
a následovníka. Bývá 
ozna ována za nevýznamn jší 
ženu sv ta p ed první 
sv tovou válkou.

DÍKY SVOJÍ ASISTENTCE BERTH  VON SUTTNER ZALOŽIL NOBEL 
NADA NÍ FOND, KTERÝ KAŽDORO N  OCE OVAL NEJVÝZNAM JŠÍ OBJEVITELE 

Z CELÉHO SV TA.
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cích se literatuře. V názvech těchto virtuálních spole-

čenství jsou klíčová slova jako „literatura“, „knihy“ 

nebo „čteme“ apod. Vypadá to nádherně. Tolik lidí má 

zájem o literaturu! Autorovo srdce plesá. I srdce vyda-

vatele se raduje. (Sám píšu třicet let beletrii a tři roky 

vydávám audioknihy českých autorů.) Srdce ovšem 

jásá do té doby, než si pod každým pátým příspěvkem 

přečtete: „Prosím vás, nevíte, kde bych si to mohl stáh-

nout?“ A překvapený autor zjistí, že v následujících 

komentářích tazatelka obdrží pět odpovědí s odkazem 

na pirátské kopie. 

Nejčastějším argumentem obhájců zde popisovaných 

krádeží (jde o díla podléhající autorskému zákonu) je 

tato kouzelná věta: „Stačí si na to úložiště napsat a oni 

to vymažou.“

Ano, vím to už mnoho let. V praxi to vypadá takto: 

Na každém z mnoha úložišť objevím naši audiopro-

dukci. Skoro kompletní. Vynechám skutečnost, že 

pirátské weby mají na jednu knihu / audioknihu for-

mulář na dvě stránky. Vyplním tedy dvacet formulářů. 

Jak dlouho to trvá, si asi umíte představit. Vzápětí mi 

přijde dvacet potvrzení, že „ten a ten soubor byl sma-

zán a děkujeme za spolupráci“. Jdete zkontrolovat vámi 

zaslané odkazy na kradená díla – a vskutku, vše je 

vymazáno! Radost vám vydrží asi hodinu, než tam 

přičinlivý fanoušek vaši knihu nasdílí znovu. 

Závěr tohoto veselého povídání bude docela jedno-

duchý. V důsledku výše napsaného autoři přestanou 

psát, vydavatelé vydávat a piráti nebudou mít co 

krást. A my ostatní? My se nových děl oblíbených 

autorů již nedočkáme, protože spisovatelé (hudební-

ci), redaktoři, jazykoví korektoři, grafi ci, výtvarníci 

i vydavatelé přijdou o obživu. Jsem přesvědčený, že 

zloděj knih – naučený, že vše je zadarmo – úplně 

v pohodě přepadne a okrade nevidomého. Ten se 

totiž taky nemá jak bránit. A něco ukrást je přece 

normální. 

Chtěl bych být na závěr optimistický, a tak uvedu 

často citovanou větu vítězky jakékoliv soutěže krásy: 

„Ze všeho nejvíc si přeji světový mír.“ Já samozřejmě 

taky. A o něco míň zlodějů, ale to je stejná utopie 

jako onen světový mír.  

„Kdo nekrade, okrádá rodinu,“ tvrdilo se za so-

cialismu. A fungovalo to, bohužel. Interne-

toví piráti si toto heslo upravili v duchu 

dnešní doby: „Kdo nekrade autorská díla, okrádá sám 

sebe.“ A funguje to, bohužel. Když už jsme u těch 

zlodějů, dnes se dokonce místo „okrást“ označuje 

tento trestný čin eufemistickým „upirátit“. Není to 

roztomiloučké?

Proč jsem článek o zlodějích uvedl tak veselým pirát-

ským úvodem? Odpovím otázkou: Znáte člověka, 

který je bezmocný tak, že se v určité situaci už jen 

zoufale směje? Nestěžuje si, nekleje, nehrozí. Jen se 

směje a navrch přidá kapku sarkasmu. Co mě ale 

hodně znepokojuje, jsou názory některých lidí, kteří 

krádež autorského díla považují za běžnou. Kupodivu, 

v tomto amorálním segmentu čtenářů a posluchačů 

vůbec nehraje roli věk.

Když jsem tyto inovované komunistické praktiky 

(všechno je všech a každému podle jeho „pirátských“ 

potřeb) rozebíral na různých setkáních nebo panelo-

vých diskuzích, protichůdné názory na tuto zlodějinu 

rezonovaly napříč generacemi. Znám mlaďase (jak jim 

s láskou říkám), kteří si měsíčně platí rocková interne-

tová rádia. Je to pár peněz měsíčně a pro ně je to sa-

mozřejmé. Vím o fanoušcích, kteří si zakoupí papíro-

vou knihu i e-book, aby podpořili svého oblíbeného 

autora nebo vydavatele. Znám spoustu lidí v produk-

tivním věku, kteří „pirátství“ (čteme to stále jako 

„sprostou zlodějinu“ podporovanou legitimní politic-

kou stranou) jednoznačně odsuzují. A tím jsem ve vý-

čtu kladných zpráv skončil.

  
Ulož to! 
Namísto úvah o tom, jak kradou ostatní a jak to pova-

žují za samozřejmé, uvedu pár příkladů, které se dají 

vysledovat na sociálních sítích. Zejména na Face-

booku, na němž pirátství a podpora zlodějství autor-

ských děl přímo kvete. Českým autorům a autorkám 

běžně chodí na jejich FB stránky dotazy tohoto typu 

(a fakt si nevymýšlím): „Moc se mi líbí, jak píšete! 

A prosím vás, kdy už bude vaše poslední kniha na Uložto?“ 

Na Facebooku vzniká a vzniklo mnoho skupin věnují-

„ lov k myslí, B h se sm je,“ íká se asto. Mnoho spisovatel , hudebník  
a nakladatel  zná toto heslo v aktualizované podob : „Autor tvo í, zlod j se 
sm je.“ Nemluvím o zlod jích, kte í vám ukradnou automobil nebo pen ženku.
Ti totiž bývají za své proh ešky zpravidla potrestáni. Mluvím o sou asných 
„hrdinech“ doby, kte í kradou v m ítku tak velkém, že se jejich zlod jiny berou 
jako norma.

JI Í WALKER PROCHÁZKA 

Pat í ke kmotr m eské ak ní 
fantastiky, svou tvorbou zasáhl 
do všech jejích žánr . P es t icet 
let se v nuje psaní kyberpunku, 
sci-  , fantasy, horor , a jak sám 
s oblibou íká, i mnoha „dalších 
obskurností“. Se svojí ženou 
Klárou Smolíkovou se v nuje 
psaní detektivek pro d tské 
i dosp lé tená e. Jejich román 
Mrtvá šelma se zasloužil 
o znovuvzk íšení eské 
detektivky a dokázal, že 
v tomhle žánru nemusí hrát 
druhé housle za severskými 
autory. V roce 2014 založil 
s režisérem Radkem Volfem 
audiovydavatelství Walker & Volf, 
které se zam uje na p evod 
špi kových eských 
a slovenských d l v žánrech 
sci-  , fantasy nebo hororu 
do zvukové podoby, stejn  tak 
se v nují tvorb  audioknih 
z p vodních eských detektivek.

LIBOR P EROST » ADAM ŠOUKAL » ŠT PÁN MIKA » JI Í ŽEŽULKA » JAN TROJÁK » JI Í BERGER » JI Í WALKER PROCHÁZKA
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Zlod ji a piráti – hrdinové nové doby
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