
je d·n v˝lukami. V˝znam pojiötÏnÌ v pr˘bÏhu

deseti let st·le roste, a to p¯edevöÌm s vyööÌm

vnÌm·nÌm rizik.

Myslíte si, že českému pojistnému trhu ještě chybí
nějaký významný produkt? Nebo se dostal na
úroveň v jiných vyspělých zemích a nyní už zbývá
jen čas na detaily, dolaďování, přidané hodnoty,
kombinace?
Nem·m pocit, ûe by na ËeskÈm pojistnÈm trhu

chybÏl nÏjak˝ klÌËov˝ produkt. NavÌc dÌky mezi-

n·rodnÌmu z·zemÌ vÏtöiny pojiöùoven na ËeskÈm

trhu majÌ dost inspirace, jak produkty pr˘bÏûnÏ

inovovat. Avöak moûnost zlepöenÌ propojiötÏ-

nosti vidÌm zejmÈna v lepöÌ informovanosti kli-

enta - co vöe se skr˝v· za konkrÈtnÌ cenovou

nabÌdkou pojiötÏnÌ (zde je nezastupiteln· role

pojiöùovacÌch maklÈ¯˘ a poradc˘).

PojiötÏnÌ se vyvÌjÌ dynamicky a pruûnÏ reagu-

je na pot¯eby trhu. Tak je tomu v tomto oboru

vöude na svÏtÏ a Ëesk˝ pojistn˝ trh se

v tomto smÏru zcela urËitÏ jiû dostal na ˙ro-

veÚ vyspÏl˝ch zemÌch. V souËasnÈ dobÏ

pojiöùovny nabÌzÌ öirokÈ portfolio produkt˘

jak rizikov˝ch, tak kapit·lov˝ch, ûivotnÌch

a investiËnÌch pojiötÏnÌ s celou ¯adou doplÚu-

jÌcÌch p¯ipojiötÏnÌ.  

Podle nejrůznějších statistik, a vy jste to v první
odpovědi na moji otázku potvrdil, je u nás stále

velká příležitost v oblasti životního pojištění -
počet pojistek a byznys jednotlivých pojišťoven
stále ještě nedosahuje hranic, které se nabízejí.
Čím to? Je to generační záležitost, spočívá to
v nedostatku šikovných obchodních zástupců
a poradců nebo jde o zkreslený názor veřejnosti
na přínos pojištění?
Bohuûel velk· Ë·st populace se st·le mylnÏ

domnÌv·, ûe pojiötÏnÌ je p¯edevöÌm alternativa

spo¯enÌ. MnozÌ zapomÌnajÌ na skuteËnost, ûe

pojiötÏnÌ m· p¯edevöÌm chr·nit rizika, na Ëemû

je postavena jeho konstrukce, n·klady i cena.

I dÌky nekvalifikovan˝m obchodnÌm z·stupc˘m

je ûivotnÌ pojiötÏnÌ srovn·v·no s typovÏ jin˝mi

produkty zcela neod˘vodnÏnÏ. Zde vidÌme vel-

kou pot¯ebu vzdÏl·vat klienta v oblasti hospo-

da¯enÌ s penÏzi a to nejen na ˙rovni sektoru, ale

i v rovinÏ st·tu. Je nutnÈ zd˘raznit klientovi rizi-

ka, kter· by si mÏl zabezpeËit, nauËit ho spr·v-

nÏ si vyhodnocovat vlastnÌ rizika. To je i naöÌm

cÌlem - zvr·tit zkreslen˝ n·zor ve¯ejnosti na pod-

statu pojiötÏnÌ. R˘st dynamiky pojiötÏnÌ, kromÏ

jinÈho, musÌ akcelerovat nutnost v˝raznÈho vnÌ-

m·nÌ ûivotnÌch rizik. 

Česká asociace pojišťoven patří mezi ta profesní
uskupení, která mají mezi ostatními dobrý zvuk -
čím si toto hodnocení, podle vás, získala? Na trhu
figuruje mnoho svazů, sdružení, asociací, komor,
unií a prosadit se mezi nejrozmanitěji oborově
orientovanými skupinami není vůbec jednodu-
ché…
»esk· asociace pojiöùoven od samotnÈho

poË·tku svÈho vzniku bere mimo¯·dnÏ v·ûnÏ

svÈ posl·nÌ, a proto je takÈ br·na jako solidnÌ

partner. Koncentrujeme se v˝hradnÏ na Ëinnos-

ti, kterÈ n·s posouvajÌ dop¯edu. Usilujeme

o prosazenÌ naöich n·zor˘, vych·zejÌcÌch ze zku-

öenosti pojiöùoven, a pod·v·me kvalifikovanou

zpÏtnou vazbu st·tnÌm org·n˘m. Vytv·¯Ìme jed-

notnÈ systematickÈ postupy v bÏûnÈ pojiöùova-

cÌ praxi s cÌlem kvalitnÏjöÌho servisu pro klienty

a pozitivnÌho dopadu na ekonomiku pojiöùoven.

NaöÌ snahou je d·vat relevantnÌ informace jak

ve¯ejnosti, tak novin·¯˘m, bojovat s podvodem

a neetick˝m chov·nÌm zprost¯edkovatel˘. 

Dostal jsem p¯Ìleûitost podÌlet se na rozvoji aso-

ciace a cÌtÌm v˝razn˝ posun kup¯edu. Buduji

kolem sebe t˝m lidÌ, kte¯Ì majÌ proaktivnÌ p¯Ì-

stup k plnÏnÌ ˙kol˘, nebojÌ se p¯ijmout odpo-

vÏdnost, aktivnÏ se zajÌmajÌ o problematiku

a intenzivnÏ komunikujÌ. Pokud je zdrav· atmo-

sfÈra uvnit¯ asociace, musÌ se to z·konitÏ pro-

jevit i na v˝sledku naöÌ pr·ce.

Ostatně strategií Prosperity je komunikace s co
největším počtem profesních uskupení a jejich
členy-firmami, máme v tom již devítiletou tradici
a byli jsme první, kdo se ve větším měřítku
(v dosud nebývalém rozsahu dle počtu tiskových
stran) věnoval medializaci know how těchto
uskupení. Otázka tedy míří takto: jak bude ČAP
dále komunikovat své informace, určené podni-
katelským subjektům? 
Jak jsem jiû ¯ekl, jednÌm z prioritnÌch ˙kol˘ »AP

je systematicky p¯ispÌvat k vyööÌ informovanos-

ti vöech klient˘, tedy i podnikatelsk˝ch subjek-

t˘ a neust·le zvyöovat finanËnÌ povÏdomÌ ve¯ej-

nosti. 
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Životní styl a pojištění, a nejen životní. To má
přece hodně společného. Jak byste spojení těchto
slov charakterizoval v roce 2007?
Pokud porovn·me Ëesk˝ pojistn˝ trh s vyspÏl˝-

mi evropsk˝mi st·ty, zejmÈna v oblasti ûivotnÌ-

ho pojiötÏnÌ, m·me st·le co doh·nÏt. PoËet

sjednan˝ch smluv je na naöem trhu obdobn˝,

takÈ nabÌdka produkt˘ je plnÏ srovnateln·, ale

pr˘mÏrnÈ pojistnÈ je st·le v˝raznÏ niûöÌ. éivot-

nÌmu pojiötÏnÌ by takÈ v˝raznÏ prospÏla pomoc

st·tu nap¯Ìklad zv˝öenÌm daÚovÈho zv˝hodnÏnÌ

tohoto produktu nebo nastartov·nÌ d˘chodovÈ

reformy, kter· by stanovila jasn· pravidla a zv˝-

öila tlak na vlastnÌ aktivitu obËan˘.

Z·kaznÌk souËasnÈ doby je v dobrÈm slova

smyslu zh˝Ëkan˝. Za svÈ penÌze oËek·v·

poskytnutÌ odpovÌdajÌcÌch sluûeb, a to zp˘so-

bem a v okamûiku, kter˝ vyhovuje jemu. Nejpo-

ËetnÏjöÌ skupinu tvo¯Ì st·le z·kaznÌci, kte¯Ì

d·vajÌ p¯ednost osobnÌmu kontaktu, oceÚujÌ

osobnÌ p¯Ìstup a spolÈhajÌ na doporuËenÌ svÈho

pojiöùovacÌho zprost¯edkovatele. Uû jim vöak

nestaËÌ "jistota" dobrÈho jmÈna, vÌce si vybÌrajÌ

a vyûadujÌ srovn·nÌ. ZatÌmco d¯Ìve p¯i v˝bÏru

rozhodovala pouze "cena", nynÌ se jiû ËastÏji

z·kaznÌci orientujÌ podle pomÏru poskytnutÈ

sluûby a ceny. Toto je v˝razn· paralela se sou-

Ëasn˝m ûivotnÌm stylem. Nar˘st· poËet z·kaz-

nÌk˘, kte¯Ì p¯i kontaktu s pojiöùovnou kladou

d˘raz na rychlost. PapÌrov·nÌ ustupuje telefo-

nickÈmu a e-mailovÈmu kontaktu. Z·kaznÌci

oËek·vajÌ vy¯ÌzenÌ sv˝ch z·leûitostÌ v ¯·du hodin,

maxim·lnÏ dnÌ. Pro pojiöùovny je to velk· v˝zva,

na kterou musÌme reagovat podstatn˝mi zmÏ-

nami sv˝ch proces˘ a celkovÈho p¯Ìstupu

k z·kaznÌkovi.

Jaký vztah mají podnikatelé a manažeři k život-
nímu pojištění sebe sama a členů své rodiny
a jaký vztah se dá vypozorovat k pojištění, jež se
vztahuje k podnikání? Je znát nějaký posun
dejme tomu v odpovědnosti během posledních 10
let?
PodnikatelÈ majÌ z·jem zejmÈna o rizikov· pojiö-

tÏnÌ. Manaûe¯i firem vyuûÌvajÌ kapit·lovÈ ûivotnÌ

pojiötÏnÌ, kterÈ jim uzav¯e zamÏstnavatel a slou-

ûÌ z·roveÚ jako n·stroj jejich stabilizace a moti-

vace. Z öirokÈ nabÌdky pojiötÏnÌ pak up¯ednost-

ÚujÌ nejvÌce variantu, kterou nabÌzÌ investiËnÌ

pojiötÏnÌ. 

Pojiöùovny pokr˝vajÌ svojÌ nabÌdkou prakticky

vöechna podnikatelsk· rizika, vÏtöina klient˘

v poslednÌ dobÏ preferuje zejmÈna pojiötÏnÌ

komplexnÌ (All risk) proti vöem rizik˘m, kterÈ je

koncipov·no odliönÏ od ostatnÌch, jeho rozsah

Podnikatelé mají zájem o riziková pojištění, manažeři firem využívají 
kapitálová životní pojištění,
zmínil v rozhovoru pro náš časopis Ing. Tomáš Sikora, generální tajemník České asociace pojišťoven

Vlastníte dvě tři firmy? Na co všechno jste mysleli, když jste vstupovali do podnikání? Asi hlavně na to, jak
všechno vyřídit co nejjednodušeji, jak neztrácet čas řadou byrokratických postupů a jak na nic nezapome-
nout a neztrpčit si zbytečně i tak dost stresující začátky. Živnostenský úřad, trestní rejstřík, obchodní rejstřík,

finanční úřad, notář, právník… a co pojišťovna? Pojistili jste si svá podnikatelská rizika ihned, jak to šlo, anebo jste
vyčkávali na první zkušenosti z rozjezdu firem? S kým jste se radili? S makléřem, či jste si jednotlivé pojistné produk-
ty pojišťoven prostudovali sami? To jsou otázky, na které většina majitelů firem  vzpomíná s lehkým úsměvem a nad-
hledem. Zkušeností z počátků procesu, jemuž se říká podnikání, má každý nespočet, a nejen těch pozitivních. Ty,
které míří pouze k nabídce pojišťoven, spíše vypovídají o tom, že podnikatel hledá kvalitní radu, zasvěcené infor-
mace. Aby se mohl rozhodnout rychle a správně. Od pojišťovny či makléře očekává vstřícnost, obratnost, pocho-
pení. Potřebuje se spolehnout. Je to trend jeho životního stylu.
O tom, jak se i tyto požadavky trhu promítají do strategie České asociace pojišťoven, jsem hovořila s Ing. Tomášem
Sikorou, generálním tajemníkem ČAP:

POJIŠŤOVNA ROKU 2006
Asociace Ëesk˝ch pojiöùovacÌch maklÈ¯˘ p¯ipravuje vyhl·öenÌ jiû sedmÈ-

ho roËnÌku ankety pojiöùovacÌch maklÈ¯˘ - Pojiöùovna roku 2006.

PojiöùovacÌ maklÈ¯i jsou tÏmi nejpovolanÏjöÌmi profesion·ly, kte¯Ì jsou

s to hodnotit vöechny p¯inejmenöÌm tuzemskÈ pojiöùovny z nejr˘znÏj-

öÌch ˙hl˘ pohledu, protoûe jsou i ze z·kona povinni prov·dÏt anal˝zu

dostateËnÏ velkÈho poËtu pojistn˝ch produkt˘ dostupn˝ch na trhu.

Anketa m· v˝znam pro vöechny subjekty pojistnÈho trhu. Pro maklÈ¯e

je p¯ÌleûitostÌ k ˙vah·m o rozdÌlnosti kvalit pojistitel˘. Pro pojiöùovny

jsou pak zÌskan· ocenÏnÌ v˝znamn˝m marketingov˝m faktorem, pro

ocenÏnÈ jsou pak stimulem k vylepöov·nÌ sluûeb. 

Nov·, objektivnÏjöÌ pravidla ankety mohou letos p¯inÈst neËekanÈ

v˝sledky. DozvÌme se je na slavnostnÌm vyhl·öenÌ 23. dubna.

Naše nová příloha Prosperita Madam Business

Prosperita? Především!
Nic jiného neřeším.

pokraËov·nÌ na stranÏ 4

Na 5000 podnikatelsk˝ch subjekt˘ kontaktovalo kv˘li ork·nu
»eskou pojiöùovnu
MÏsÌc po ork·nu Kyrill eviduje »esk· pojiöùovna 37 712 pojistn˝ch ud·lostÌ za 720 milion˘ korun.

VÌce neû polovinu jich uû zcela vy¯Ìdila, ale novÈ p¯Ìpady se objevujÌ takÈ v tÏchto dnech. Jde hlav-

nÏ o rekreaËnÌ objekty, na kterÈ se p¯ijeli jejich majitelÈ podÌvat aû nynÌ. »P uû po ork·nu vypla-

tila stovky milion˘ korun a odhaduje, ûe jÌ klienti celkovÏ ohl·sÌ 40 tisÌc pojistn˝ch ud·lostÌ za

800 milion˘ korun.

Osm oblastÌ jiû p¯ekroËilo tisÌcovku p¯Ìpad˘ (»eskobudÏjovicko, Strakonicko, Praha - v˝chod,

Praha - z·pad, Beneöovsko, KolÌnsko, P¯Ìbramsko a PlzeÚsko), jedna dokonce 2 tisÌce (Klatov-

sko). NejvÌce ökod siln˝ vÌtr nap·chal ve St¯edoËeskÈm, JihoËeskÈm a PlzeÚskÈm kraji, velmi dra-

maticky takÈ zas·hl Prahu. V souvislosti s ork·nem »eskou pojiöùovnu rovnÏû kontaktovalo

tÈmÏ¯ pÏt tisÌc podnikatelsk˝ch subjekt˘, z havarijnÌho pojiötÏnÌ uplatÚuje ökodu 558 motorist˘.

äkody, zp˘sobenÈ ork·nem Kyrill, jsou vzhledem ke svÈmu poËtu a rozsahu srovnatelnÈ s tÏmi,

kterÈ v loÚskÈm roce zp˘sobila tÌha snÏhu nebo jarnÌ povodnÏ. Tehdy »P vy¯izovala bezm·la 

50 tisÌc ökod, tedy p¯ibliûnÏ stejnÈ mnoûstvÌ jako p¯i z·plav·ch v roce 2002. (tz)
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Posila pro váš web
Tato rubrika v·s zpravuje

o vöem, co m˘ûe naöe znaËka

udÏlat pro v·s, Ëten·¯e a z·kaznÌky. Protoûe

spoleËnost RIX, s. r. o., nevyd·v· jen Ëasopis

Prosperita a p¯Ìlohy, ale p˘sobÌ mimo jinÈ rovnÏû

na poli designu a v˝roby webov˝ch str·nek,

poradenstvÌ a v˝roby internetov˝ch obchod˘ Ëi

internetov˝ch reklamnÌch kampanÌ, r·di bychom

v·s o naöich sluûb·ch a novink·ch informovali

jeötÏ peËlivÏji. Abychom v·m mohli nabÌdnout

vyööÌ komfort v komunikaci s n·mi, posÌlili jsme

od ˙nora n·ö t˝m o dalöÌho obchodnÌho z·stupce

specialistu - Pavla Drnka. Kontakt na nÏj: 724

189 311 a drnek@prosperita.info. Budete-li

pot¯ebovat jakoukoli pomoc v uvedenÈm oboru,

vËetnÏ p¯evzetÌ vaöeho webu do naöÌ spr·vy,

nev·hejte se ozvat. R·di v·m vyjdeme vst¯Ìc.

Martin äimek, autor internetov˝ch projekt˘,
606 615 609

Prosperita je mÏsÌËnÌ periodikum o podnik·nÌ

a vz·jemnÈ komunikaci mezi firmami a jejich velk˝mi

skupinami, mezi profesnÌmi uskupenÌmi a navz·jem v pro-

st¯edÌ ËeskÈho trhu. P¯ednostnÏ informuje svÈ Ëten·¯e

o dÏnÌ v ËeskÈ ekonomice p¯edevöÌm oËima jednotliv˝ch

podnikatelsk˝ch subjekt˘ a svaz˘, asociacÌ, sdruûenÌ,

uniÌ, komor a Konfederace zamÏstnavatelsk˝ch a podni-

katelsk˝ch svaz˘ »R. Velk˝ prostor je vÏnov·n prezenta-

cÌm formou Ël·nk˘ a rozhovor˘ anebo klasickÈ reklamÏ,

kter· je jedin˝m zdrojem financov·nÌ tohoto Ëasopisu.

CÌlem je oslovit öirokÈ spektrum podnikatel˘ a manaûer˘

s tÌm, ûe p¯ednost majÌ informace o aktivnÌm postoji

k podnik·nÌ a vytv·¯enÌ trval˝ch hodnot.
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pojišťovna, a. s.

Mgr. Pavel Šefl, CSc., odborný konzultant agentury V.I.A.
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Ing. Josef Bratršovský, obchodní ředitel společnosti GMAC. a. s. 

Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA., ředitel pro obchodní a mar-
ketingovou strategii společnosti Sindat Group, 1. místopředseda
představenstva Asociace malých a středních podniků a živnost-
níků ČR

Prof. Ing. Jaroslav Antonín Jirásek, DrSc., předseda dozorčí
rady, Strojírny Tatra Praha

Marta Šnoblová, generální ředitelka, TOP HOTEL Praha, s. r. o.

1. N·rodnÌ politika podpory jakosti

2. Auto roku »eskÈ republiky 2007

3. Akce »eskÈ manaûerskÈ asociace a Mana-

ûerskÈho svazovÈho fondu

4. Znojemsk˝ hrozen 2007

5. MarketÈr roku

6. Motocykl roku 2007

7. St¯echy Praha

8. CLUTEX - Klastr TechnickÈ textilie na vele-

trhu Styl 2007 (˙nor)

9. Semin·¯e AMSP »R

10. Konference Nov· Evropa

Účetní a poradenská firma
Ing. Mojmír Průša

vám nabízí:
vedenÌ jednoduchÈho i podvojnÈho ˙ËetnictvÌ

zpracov·nÌ ˙ËetnictvÌ za cel˝ rok,
mzdy, DPH, daÚov· p¯izn·nÌ vöeho druhu

a ¯adu dalöÌch sluûeb
ekonomick˝ch a daÚov˝ch

(podnikatelskÈ pl·ny, ˙vÏry, ekonomickÈ
vedenÌ firem, krizovÈ ¯ÌzenÌ apod.)

Kontakt:
Gorazdova 16, 120 00 Praha 2

tel.: 224 917 584, 224 922 420
fax: 224 918 293, e-mail: mojmir@gts.cz

Mediální partnerství v roce 2007

Dobrá rada nad zlato

S tužkou za uchem

Nejhezčí pozvánka na tiskovku

Vítejte na www.

Našimi stálými partnery jsou:
●● Konfederace zaměstnavatelských

a podnikatelských svazů ČR
●● Unie zaměstnavatelských svazů ČR
●● Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
●● Družstevní Asociace ČR
●● Zemědělský svaz ČR
●● Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
●● Sdružení podnikatelů ČR
●● Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu
●● Česká asociace podnikatelů v lesním 

hospodářství
●● Česká manažerská asociace
●● Manažerský svazový fond
●● Český svaz zaměstnavatelů v energetice 
●● Svaz českých a moravských výrobních družstev
●● Svaz českých a moravských spotřebních družstev
●● Svaz výrobců a dodavatelů strojírenské techniky
●● Sdružení automobilového průmyslu
●● Svaz dovozců automobilů
●● Svaz průmyslu a dopravy ČR
●● Česká společnost pro jakost
●● Sdružení pro cenu ČR za jakost – Czech Made
●● Asociace podnikatelek a manažerek ČR
●● Asociace inovačního podnikání ČR
●● Euro Info Centrum Praha
●● Sdružení pro informační společnost
●● Svaz zdravotních pojišťoven ČR
●● Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
●● Asociace českých pojišťovacích makléřů
●● Svaz průmyslu papíru a celulózy
●● Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
●● Česká leasingová a finanční asociace
●● Hospodářská komora České republiky
●● Český svaz pivovarů a sladoven
●● Sdružení Korektní podnikání
●● Komora auditorů ČR
●● Gender Studies
●● Česká asociace pro soutěžní právo
●● Agrární komora ČR
●● Svaz chemického průmyslu ČR
●● Potravinářská komora ČR
●● Česká asociace pojišťoven
●● Komora certifikovaných účetních

Z obsahu:
Str. 9
Liška výrazně přispívá k financová-
ní bytové výstavby v ČR

Str. 11
Naší výhodou je rychlost

Str. 12
Čeští pivovarníci rok po vstupu do
významné evropské pivovarské
instituce

Str. 25 
Elmarco je světovou jedničkou
v oblasti nanovláken

Str. 27
Coface: platební schopnost podniků
se letos mírně zhorší

Spotřebitelé jsme všichni, tedy
i podnikatelé
EvropötÌ spot¯ebitelÈ by mÏli b˝t lÈpe ochr·nÏni

dÌky tzv. ZelenÈ knize, kterou ned·vno zve¯ejnilo

Gener·lnÌ ¯editelstvÌ pro zdravÌ a ochranu spot¯e-

bitele (DG SANCO) EvropskÈ komise. JejÌm cÌlem

je vylepöit a aktualizovat st·vajÌcÌ evropskÈ spo-

t¯ebitelskÈ pr·vo. NÏkterÈ smÏrnice totiû vznika-

ly jiû v osmdes·t˝ch letech minulÈho stoletÌ.

"Zelen· kniha o revizi spot¯ebitelskÈho acquis"

(Green Paper on the Review of the Consumer

Acquis) neznÌ zrovna bestseller, ale je to d˘leûi-

t˝ a vÌtan˝ dokument, p¯Ìmo souvisejÌcÌ s kaû-

dodennÌm ûivotem obËan˘ EU. Zelen· kniha

startuje revizi pr·vnÌch norem, kterÈ upravujÌ

spot¯ebitelskÈ smlouvy v oblasti timesharingu,

cestovnÌch sluûeb (pobyty a z·jezdy), oznaËov·-

nÌ cen, kupnÌch smluv a z·ruk, prodeje na d·lku,

podomnÌho prodeje, nekal˝ch smluvnÌch ujedn·-

nÌ a ûalob na zdrûenÌ se protipr·vnÌho jedn·nÌ.

NÏkterÈ z tÏchto norem vznikaly jiû p¯ed dvace-

ti lety, a je tedy Ëas shrom·ûdit co nejvÌce infor-

macÌ ohlednÏ jejich siln˝ch a slab˝ch str·nek.

Komerční banka vyzvala - zaujala
SuverÈnnÏ nejhezËÌ a nejvyz˝vavÏjöÌ pozv·nkou

n·s v ˙noru zaujala KomerËnÌ banka. Pozv·nka

se t˝kala tiskovÈ konference 21. ˙nora v Praze,

kde byl novin·¯˘m p¯edstaven  nov˝ unik·tnÌ

produkt, kter˝ rozbou¯il stojatÈ vody inovace

v bankovnictvÌ na ËeskÈm trhu.

Pozv·nku oceÚujeme za celkovÈ pojetÌ - jak

n·pad, tak elegantnÌ text i nevtÌravÈ, ale gra-

ficky n·paditÈ ztv·rnÏnÌ. Jin˝mi slovy - pozv·n-

ka, kter· zasvÌtÌ na prvnÌ pohled a kter· dod·

chuti na tiskovku p¯ijÌt i zvÌdavosti kaûdÈmu

novin·¯i. Zakl·d·me do archivu ocenÏn˝ch Nej-

hezËÌch pozv·nek. (rix)

V ráji zpěvavých ptáku
Co dÏlat, kdyû se na v·s ze vöech stran valÌ

pr·ce, jak uû to na zaË·tku roku (nejen) b˝v·?

PapÌry se hromadÌ na stole, e-maily se Ëervena-

jÌ, telefony nep¯est·vajÌ zvonit, kalend·¯ je pln˝

napl·novan˝ch sch˘zek. ChytrÈ p¯ÌruËky radÌ

efektivnÏ si rozloûit pr·ci. A ûe nejhoröÌ je dÏlat

vöe najednou a tedy nic po¯·dnÏ. Tu vezmu

papÌr, dopÌöi pozn·mku, s telefonem u ucha ode-

pisuji na e-maily, odpovÌd·m kolegyni od vedlej-

öÌho stolu, mÏnÌm Ëas sch˘zky, dojÌd·m svaËi-

nu. To si nÏkdy p¯ipad·m jako myö v akv·riu,

kter· zmatenÏ pobÌh· od stÏny ke stÏnÏ. Od

pr·ce k pr·ci. ZkouöÌm se zastavit a promyslet

si, co nejvÌce spÏch·, co chvÌli poËk· a co mohu

odsunout ˙plnÏ. P¯itom se podÌv·m z okna

a najednou jsem zmaten·, jestli jsem se snad

do pr·ce nezabrala natolik (nebo jestli jsem se

nezbl·znila!), protoûe mi uniklo, ûe uû je jaro.

Coû mi ËasovÏ nÏjak nehraje dohromady. S ˙le-

vou si vöak vz·pÏtÌ uvÏdomÌm, ûe vlastnÏ tenh-

le rok zima jeötÏ nezaËala. A tak je docela p¯Ì-

jemnÈ, ûe v ˙noru zpÌvajÌ pt·ci. P¯Ìmo v rytmu

mÈho ùuk·nÌ do kl·vesnice - ùuk, ùuky, ùuk.

MarkÈta BartÌkov·

"Velmi vÌt·me, ûe se tyto zmÏny do budoucna

budou vztahovat i na digit·lnÌ prost¯edÌ. St·le

vÌce k n·m informace, zpr·vy, kultura a vzdÏl·-

nÌ, stejnÏ jako zvukov· a vizu·lnÌ z·bava, p¯i-

ch·zejÌ v digit·lnÌ formÏ a spot¯ebitelÈ nemajÌ

v digit·lnÌm svÏtÏ û·dn· nebo jen velmi omeze-

n· samostatn· pr·va," konstatovala Ivana Pic-

kov·, mluvËÌ SOS. 

Tvorba shodnÏjöÌch pravidel v r·mci vöech st·t˘

a harmonizace r˘zn˝ch pojm˘, nap¯. konceptu

"spot¯ebitel" Ëi "lh˘ta na rozmyölenou" (doba,

bÏhem kterÈ m˘ûete zmÏnit n·zor a od uzav¯enÈ

smlouvy odstoupit), p¯inese spot¯ebitel˘m uûi-

tek - budou-li zvoleny spr·vnÈ a jasnÈ definice.

V˝znamnou v˝zvou bude zajistit, aby normy byly

dostateËnÏ pruûnÈ a schopnÈ reagovat na novÈ

problÈmy, kterÈ se mohou na trzÌch v budoucnu

objevit. BEUC pochybuje, ûe takov˝ch v˝sledk˘

lze dos·hnout trv·nÌm na zcela stejn˝ch pravi-

dlech vöude (tzv. maxim·lnÌ harmonizace).

Bude se tÌmto problÈmem, kromÏ tÏch dalöÌch,

zab˝vat ve svÈ odpovÏdi na Zelenou knihu,

dokument konzultativnÌho charakteru.

"Zelen· kniha by mÏla vÈst ke zvyöov·nÌ ochra-

ny spot¯ebitel˘, pokud budou v˝sledkem reviznÌ-

ho procesu spr·vnÈ volby a rozhodnutÌ. Douf·-

me takÈ, ûe revize zamÏ¯Ì pozornost na to, do

jakÈ mÌry je evropskÈ spot¯ebitelskÈ pr·vo pro-

sazov·no Ëlensk˝mi st·ty na n·rodnÌ ˙rovni,"

uzav¯ela Kate¯ina BÌl· ze SdruûenÌ obrany spo-

t¯ebitel˘. (tz sos)

Otázka zákona o nemocenské
bude znovu otevřena
Hospod·¯sk· komora »R vÌt· iniciativu minister-

stva pr·ce a soci·lnÌch vÏcÌ, dÌky kterÈ by mÏla

b˝t znovu otev¯ena ot·zka z·kona o nemocen-

skÈ. "Odklad ˙Ëinnosti z·kona o rok vytvo¯il pro-

stor pro dalöÌ p¯ehodnocenÌ moûnostÌ, kterÈ se

v tÈto oblasti nabÌzÌ. Pokud bude diskuze zah·je-

na nynÌ, je re·ln· öance udrûet ji ve vÏcnÈ rovinÏ

a nep¯ijÌmat z·kon pod tlakem politickÈho hand-

lov·nÌ," ¯ekl JaromÌr Dr·bek, prezident Hospo-

d·¯skÈ komory »R.

Pr·vo v˝bÏru zp˘sobu hrazenÌ nemocenskÈ a v˝öÌ

odvod˘ HK »R dlouhodobÏ poûadovala jiû p¯i vyjed-

n·v·nÌ s p¯edchozÌmi kabinety. N·vrh ministra

NeËase umoûnit tento p¯Ìstup pro firmy do 50

zamÏstnanc˘ tedy povaûuje za spr·vn˝. "I p¯i tako-

vÈm legislativnÌm vymezenÌ povaûuji za vhodnÈ,

aby byla firm·m, kterÈ se rozhodnou vypl·cet

nemocenskou zamÏstnanc˘m samy, umoûnÏna

kontrola pr·ce neschopn˝ch. S takov˝mi pravo-

mocemi pro zamÏstnavatele dosud ani jedna z pro-

jedn·van˝ch verzÌ z·kona nepoËÌtala. ZamÏstna-

vatel by mÏl mÌt pr·vo prov·dÏt nap¯Ìklad kontrol-

nÌ n·vötÏvy, tak jak to nynÌ umoûÚuje z·kon st·t-

nÌm institucÌm," ¯ekl Dr·bek.

OmezenÌ kr·tkodobÈ nemocnosti je podle Dr·bka

jiû nynÌ podporov·no niûöÌmi d·vkami v prvnÌch

t¯ech dnech nemoci, jejich ˙plnÈ zruöenÌ by

podle nÏho dalöÌ v˝razn˝ efekt ve sniûov·nÌ

nemocnosti nemuselo p¯inÈst. 

Podle nÏho by mÏlo dojÌt takÈ ke zjednoduöenÌ

v˝poËtu nemocenskÈ, kter˝ je zbyteËnÏ kompli-

kovan˝. MÌsto dosud vyuûÌvan˝ch redukËnÌch

hranic pro v˝poËet, by mÏlo staËit prostÈ urËenÌ

procenta z vymÏ¯ovacÌho z·kladu mzdy. UrËenÌ

d·vek by tak podle Dr·bka bylo nejen jednoduö-

öÌ, ale takÈ spravedlivÏjöÌ. Viktorie PlÌvov·
tiskov· mluvËÌ, Hospod·¯sk· komora »R

Ceny roamingového volání 
V EvropskÈ unii probÌh· schvalovacÌ proces

novÈho na¯ÌzenÌ, kterÈ by mÏlo snÌûit ceny roa-

mingovÈho vol·nÌ. Ceny roamingovÈho vol·nÌ by

dokonce mÏly poklesnout pod 10 KË (na 33

eurocent˘) za minutu, a to pro vöechny.

V˝sledky nez·vislÈ studie o cen·ch roamingo-

vÈho vol·nÌ a dopadech chystanÈ pr·vnÌ ˙pravy

zve¯ejnila evropsk· spot¯ebitelsk· organizace

BEUC. HlavnÌ v˝sledky jsou velmi zajÌmavÈ:

NabÌzen· "zv˝hodnÏnÌ" roamingov˝ch sluûeb

neznamenajÌ pro spot¯ebitele v˝hodu, protoûe

jsou velmi öirok· a s mnoha omezenÌmi, kter·

Ëasto znemoûÚujÌ praktickÈ vyuûÌv·nÌ. 

SnÌûenÌ roamingov˝ch cen by nevedlo

k extrÈmnÌmu propadu v˝nos˘ oper·tor˘, jak

deklarujÌ. BÏûnÌ spot¯ebitelÈ jsou totiû na roz-

dÌl od podnikatelsk˝ch subjekt˘ citlivÏjöÌ na

cenu.  Po zavedenÌ cen, kterÈ by obsahovaly

jen p¯imÏ¯en˝ zisk oper·tora, by nepochybnÏ

vzrostla popt·vka po roamingov˝ch sluûb·ch,

jelikoû pro spot¯ebitele by se pouûÌv·nÌ mobil-

nÌho telefonu v zahraniËÌ stalo dostupnÈ.

S n·r˘stem pouûÌv·nÌ by se snÌûily i n·klady

a snÌûenÌ cen by tedy bylo v˝hodnÈ i pro samot-

nÈ mobilnÌ oper·tory.

V »eskÈ republice je situace podobn· jako

v ostatnÌch Ëlensk˝ch st·tech EU. StÌûnosti

spot¯ebitel˘ nejËastÏji smÏ¯ujÌ proti vysok˝m

sestavovacÌm poplatk˘m, zmÏnÏ roamingo-

v˝ch cen bÏhem dovolenÈ (bez ¯·dnÈho infor-

mov·nÌ), Ëi vysokÈmu poplatku a velmi ztÌûe-

nÈ moûnosti efektivnÏ vyuûÌt "zv˝hodnÏnÈ"

roamingovÈ sluûby kv˘li jejich omezujÌcÌm

podmÌnk·m. (tz sos)
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● spot¯ebnÌ

daÚ na

CNG do roku 2020 stanovit nejv˝öe na ˙rov-

ni minim·lnÌ spot¯ebnÌ danÏ dle smÏrnic EU,

● provÈst anal˝zu moûnosti p¯evodu Ë·sti vozo-

vÈho parku st·tnÌch org·n˘ a jÌm ¯Ìzen˝ch

institucÌ na zemnÌ plyn v r·mci pravidelnÈ

obmÏny vozidel,

● nad·le finanËnÏ p¯ispÌvat z Fondu dopravy na

n·kup, Ëi p¯estavbu plynov˝ch autobus˘

● podporovat jedn·nÌ s tuzemsk˝mi v˝robci

automobil˘ o zah·jenÌ sÈriovÈ v˝roby vozidel

na CNG.

Plyn·renskÈ spoleËnosti se zav·zaly:
● vybudovat postupnÏ do roku 2020 celkem

100 plnÌcÌch stanic na CNG (celkov· investi-

ce cca 1 mld. KË),

● p¯ispÌvat ke st·tnÌ podpo¯e na plynofikaci

autobus˘ MHD a ve¯ejnÈ linkovÈ dopravy

Ë·stkou 200 tis. KË na 1 autobus do celko-

vÈ Ë·stky 10.mil. KË roËnÏ.

CÌlem pro plyn·renstvÌ je podstatnÏ zv˝öit podÌl

zemnÌho plynu v dopravÏ a dos·hnout hodnoty

aû 800 mil. m3 v roce 2020.

Ing. Jaroslav Tom·nek, 
»esk· plyn·rensk· unie

únor 2007
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ČSOB Leasing - rekordní 
výsledek za rok 2006
SpoleËnost »SOB Leasing, st·l· jedniËka ËeskÈ-

ho leasingovÈho trhu, profinancovala v roce 2006

p¯edmÏty v celkovÈ po¯izovacÌ cenÏ 21,77 miliar-

dy korun bez danÏ z p¯idanÈ hodnoty. V porovn·nÌ

s rokem 2005 objem obchod˘ vzrostl o 3,53 mili-

ardy korun, tedy o vÌce neû 19 %. »SOB Leasing

poprvÈ p¯ekonal hranici 20 miliard KË a dos·hl

tak historicky rekordnÌho obratu. V˝razn˝ r˘st

obchod˘ se t˝k· vöech komodit financovan˝ch

»SOB Leasing. ➡

Factoring překonal další metu 
Podle nejnovÏjöÌch ˙daj˘ za rok 2006 si facto-

ringov· spoleËnost Transfinance udrûela pozici

dlouhodobÈ jedniËky v oblasti financov·nÌ

zahraniËnÌch pohled·vek. Sv˝m obratem 27

miliard KË v˝znamnou mÏrou p¯ispÏla k premi-

ÈrovÈmu poko¯enÌ hranice 100 miliard obratu

za celÈ odvÏtvÌ. SpoleËnost Transfinance ovl·-

d· 25,8 % dom·cÌho factoringovÈho trhu

a v uplynulÈm roce opÏt vylepöila svÈ v˝sled-

ky. JejÌ celkov˝ obrat dos·hl 27 miliard KË, coû

v porovn·nÌ s rokem 2005 znamen· nav˝öenÌ

o pln˝ch 5 miliard KË. ➡

REICO umožní drobným klientům
investovat do nemovitostí
Dce¯in· spoleËnost »eskÈ spo¯itelny

REICO zÌskala 9. ˙nora 2007 licenci od

»NB pro sv˘j nemovitostnÌ fond. »S nemo-

vitostnÌ fond je tak prvnÌm realitnÌm fon-

dem pro drobnÈ investory na tuzemskÈm

trhu. SpoleËnost REICO zaËne fond prod·-

vat v b¯eznu ➡

Společnost PPL má další 
modernizované depo 
SpoleËnost PPL CZ poË·tkem novÈho roku p¯esu-

nula  jedno ze sv˝ch p·te¯nÌch dep - depo 06 Brno.

Depo se nynÌ nach·zÌ v novÏ vybudovanÈm, moder-

nÌm objektu a je vybaveno pokrokovou t¯ÌdÌcÌ a p¯e-

pravnÌ technologiÌ Van Riet. SpoleËnost pokl·d·

modernizaci dep a technologiÌ za jeden z nejd˘leûi-

tÏjöÌch krok˘ na cestÏ k zajiötÏnÌ prosperity. ➡

pokraËov·nÌ ze strany 1
K p¯ed·v·nÌ srozumiteln˝ch informacÌ vyuûijeme

veökerÈ dostupnÈ prost¯edky, pracujeme na novÈ

koncepci webov˝ch str·nek, kde problematice

pojistn˝ch produkt˘ a obecn˝ch informacÌ

z oblasti pojiöùovnictvÌ bude vÏnov·n podstatnÏ

vÏtöÌ prostor. PodÌlÌme se na tvorbÏ ve¯ejnÈho

vzdÏl·vacÌho port·lu, zamÏ¯enÈho na poskytnutÌ

komplexnÌch informacÌ z oblasti finanËnÌho trhu.

Samoz¯ejmÏ v naöÌ komunikaci smÏrem ke klien-

tovi hraje velkou roli  spolupr·ce s mÈdii.  

Ptám se proto, že v posledních měsících je u vás
mnoho nového: sídlo, logo, webové stránky,
snaha více se zviditelňovat, otevřít se, a pravdě-
podobně nejen médiím. Co budete chtít sdělovat
a komu především? 
Tyto zmÏny, kterÈ uv·dÌte, jsou externÏ viditelnou

str·nkou vöech zmÏn, kterÈ se v asociaci dÏjÌ.

Mnohem podstatnÏjöÌ zmÏny se vöak dÏjÌ uvnit¯

spoleËnosti, v systÈmu pr·ce, v aktivnÌm zapojenÌ

jednotlivc˘ do ¯eöenÌ ˙kol˘. Z asociace se st·v·

dynamick· instituce s modernÌmi ¯ÌdÌcÌmi prvky

a stabilnÌm t˝mem lidÌ, kte¯Ì se podÌlÌ na nastave-

nÌ nov˝ch proces˘ Ëinnosti a jejich realizaci.

V˝öe zmÌnÏn˝mi zmÏnami chceme samoz¯ejmÏ

jeötÏ vÌce posÌlit vnÌm·nÌ »AP v˘Ëi trhu i part-

ner˘m a vÏtöÌ akceschopnosti celÈho t˝mu.

Naöe komunikace smÏ¯uje jak k naöim Ëlensk˝m

pojiöùovn·m, tak smÏrem k org·n˘m st·tnÌ spr·-

vy, ale z·roveÚ chceme poskytovat kvalitnÌ a sro-

zumitelnÈ informace o pojistnÈm trhu ve¯ejnosti. 

Nabídnete také něco nového vlastním členům?
ZaË·tkem roku jsme zah·jili pr·ce na anal˝ze

pot¯eb »AP v oblasti  informaËnÌho systÈmu aso-

ciace. Na z·kladÏ v˝sledk˘ budeme rozhodovat,

jak se bude d·le tento systÈm vyvÌjet s cÌlem zjed-

noduöit, urychlit a zkvalitnit zpracov·nÌ dat tak,

abychom byli schopni poskytovat vÌce strukturo-

van˝ch informacÌ v kvalitnÏjöÌ podobÏ jak Ëlen-

sk˝m pojiöùovn·m, tak celÈmu trhu. KromÏ toho

»AP chyst· ¯adu odborn˝ch semin·¯˘, kterÈ

budou urËeny pro zamÏstnance pojiöùoven. P¯ipra-

vujeme i projekty vedoucÌ k eliminaci podvodn˝ch

jedn·nÌ p¯i hl·öenÌ ökodn˝ch ud·lostÌ a jejich

snadnÏjöÌmu odhalenÌ p¯i likvidaci.

Měla by se rozšiřovat členská základna?

Samoz¯ejmÏ. O ËlenstvÌ m˘ûe poû·dat kaûd·

pojiöùovna, kter· splÚuje podmÌnky danÈ stano-

vami »AP. V poslednÌ dobÏ zaû·daly o ËlenstvÌ

dalöÌ dvÏ v˝znamnÈ pojiöùovny. RostoucÌ z·jem

o ËlenstvÌ »AP n·s tÏöÌ, je to pro n·s pozitivnÌ

zpÏtn· vazba k naöÌ pr·ci. SouËasnÏ se podÌl

naöich Ëlen˘ na celkovÈm trhu jiû definitivnÏ p¯i-

bliûuje k hranici 100 %.

Se kterými profesními organizacemi hlouběji
spolupracujete nebo se chystáte navázat kon-
takty?
KlÌËov˝m partnerem asociace v mezin·rodnÌm

mÏ¯Ìtku je sdruûenÌ evropsk˝ch pojiöùovacÌch

asociacÌ CEA. DÌky ËlenstvÌ »AP v tÈto orga-

nizaci m·me moûnost ovlivÚovat dÏnÌ na

evropskÈ ˙rovni a takÈ si vymÏÚovat postupy

a informace na jednotliv˝ch trzÌch EvropskÈ

unie. V n·rodnÌch podmÌnk·ch spolupracuje-

me p¯edevöÌm s »eskou bankovnÌ asociacÌ,

AsociacÌ penzijnÌch fond˘, AsociacÌ Ëesk˝ch

pojiöùovacÌch maklÈ¯˘ a obÏma asociacemi

sdruûujÌcÌmi zprost¯edkovatele, tj. AFIZ

a USF. Samoz¯ejmÏ v˝Ëet naöich dalöÌch part-

ner˘ je v˝raznÏ vÏtöÌ.

Podnikatelé mají zájem o riziková pojištění, manažeři firem využívají kapitálová životní pojištění

Pamatujete se na vaši první vámi uzavřenou
pojistnou smlouvu? Čeho se týkala?
Svoje prvnÌ pojiötÏnÌ jsem sjedn·val v roce

1993 p¯i n·kupu novÈho vozu a poslÈze v roce

1997 n·sledovaly pojistky mÈho bytu a dom·c-

nosti spoleËnÏ s pojiötÏnÌm odpovÏdnosti.  

Tvrdí se, že pojistit se dá úplně všechno. Ale vy
dobře víte, že to tak není. Co se tedy např. v pod-
mínkách České republiky skutečně pojistit nedá?
ObecnÏ lze tedy ¯Ìci, ûe se nepojiöùujÌ rizika, kter·

jsou pro pojiöùovny p¯Ìliö velik·. Pokud m· vöak

klient z·jem o nestandardnÌ pojiötÏnÌ, mohou pojiö-

ùovny zv·ûit vöechna rizika poûadavku a pojiötÏnÌ

buÔ odmÌtnout nebo stanovit individu·lnÌ pojistnÈ

sazby.

za odpovÏdi podÏkovala Eva Brixi

z·kladnu odbornÌk˘ zab˝vajÌcÌch se ˙ËetnictvÌm

a finanËnÌm managementem - poskytuje vzdÏl·nÌ

v oborech nezbytn˝ch pro v˝kon Ëinnosti ˙ËetnÌ-

ho od nejniûöÌ odbornosti aû po öpiËkovÈ pozice

finanËnÌch manager˘.

Certifikovan˝m ˙ËetnÌm se stane kaûd˝, kdo

sloûÌ p¯edepsanÈ zkouöky, splnÌ pot¯ebnou praxi

a dalöÌ podmÌnky.

Certifikace je postavena na n·sledujÌcÌch Ëty-

¯ech pilÌ¯Ìch:

● teoretickÈ znalosti,

● praktickÈ dovednosti,

● etick˝ kodex, 

● kontinu·lnÌ profesnÌ vzdÏl·v·nÌ.

Podle dosaûenÈ praxe a teoretick˝ch znalostÌ

ovÏ¯en˝ch ˙spÏön˝m sloûenÌm zkouöek je

systÈm certifikace rozËlenÏn do t¯Ì stupÚ˘ -

˙ËetnÌ asistent, bilanËnÌ ˙ËetnÌ a ˙ËetnÌ expert.

SystÈmem certifikace jiû proölo nebo v nÏm nynÌ

p˘sobÌ cca 8500 uchazeË˘ a z toho zhruba t¯e-

tina jiû zÌskala certifik·t jednoho ze t¯Ì stupÚ˘.

Co nabÌzÌ certifikovan˝ ˙ËetnÌ?

Certifikovan˝ ˙ËetnÌ je erudovan˝m odbornÌ-

K z·kladnÌm ˙kol˘m Komory vymezen˝ch v jejÌm

statutu pat¯Ì p¯ispÌvat k rozvoji a zkvalitnÏnÌ ̇ Ëet-

nÌ profese v »eskÈ republice a poskytov·nÌ odbor-

nÈho a dalöÌho servisu sv˝m Ëlen˘m. Komora je

spr·vce nez·vislÈ ˙ËetnÌ profese v »eskÈ repub-

lice a garantuje vysokou etickou a odbornou ˙ro-

veÚ profesnÌch (certifikovan˝ch) ˙ËetnÌch.

Kdo je certifikovan˝ ˙ËetnÌ a co je certifikace?

Certifikace ˙ËetnÌch, kter· v letoönÌm roce oslavÌ

svoje desetiletÈ v˝roËÌ, byla vytvo¯ena v r·mci pro-

gramu PHARE v roce 1997 ve spolupr·ci s celo-

svÏtovÏ uzn·vanou britskou organizacÌ sdruûujÌcÌ

profesnÌ ˙ËetnÌ  - AsociacÌ  certifikovan˝ch ˙Ëet-

nÌch - ACCA (Association of Chartered Certified

Accountants). Certifikace ˙ËetnÌch je urËena

vöem ˙ËetnÌm, kte¯Ì chtÏjÌ deklarovat vÏrohodn˝m

zp˘sobem svoji kvalifikaci a ch·pou svoji profesi

jako obor, kter˝m v˝razn˝m zp˘sobem ovlivÚujÌ

¯ÌzenÌ a rozhodov·nÌ ve firm·ch i ve¯ejnÈm sekto-

ru. ⁄zkou prov·zanost s ACCA dosvÏdËuje i fakt,

ûe absolvent˘m certifikace je p¯i vstupu do systÈ-

mu ACCA uzn·na ¯ada zkouöek. 

StejnÏ tak jiû od poË·tku certifikace uznala

Evropsk· asociace manaûersk˝ch ˙ËetnÌch -

EMAA (European Management Accountants

Association) ˙roveÚ certifik·tu bilanËnÌ ˙ËetnÌ

jako srovnatelnou s titulem "Bilanzbuchhalter"

v Ëlensk˝ch zemÌch EMAA (Rakousko, NÏmecko

a äv˝carsko).

SystÈm certifikace se orientuje na nejöiröÌ

Obor, který ovlivňuje řízení a rozhodování ve firmách i veřejném sektoru
Komora certifikovaných účetních (dále jen Komora) jako samosprávná

profesní organizace sdružující profesní (certifikované) účetní v České
republice funguje již od roku 1999. V současnosti je samostatnou orga-

nizační složkou Svazu účetních a jeho  prostřednictvím je Komora členem
Mezinárodní federace profesních účetních - IFAC (International Federation
of Accountants). Organizace IFAC určuje tón na poli účetnictví a auditu
a v současné době zahrnuje více než 160 členských organizací ze 120 zemí
a reprezentuje více než 2,5 mil. profesních účetních.

kem, kter˝ poskytuje expertizu se öirok˝m

z·bÏrem ˙ËetnÌch a finanËnÌch agend, jako

nap¯.:

● finanËnÌ a manaûerskÈ ˙ËetnictvÌ,

● mezin·rodnÌ ˙ËetnÌ standardy, 

● konsolidace,

● finanËnÌ anal˝za a strategie,

● daÚovÈ poradenstvÌ,

● auditing,

● finanËnÌ management.

Seznamy certifikovan˝ch ˙ËetnÌch vede Komora

a ve¯ejnosti jsou p¯ÌstupnÈ na internetov˝ch

str·nk·ch Komory, www.komora-ucetnich.cz.

Kaûd˝ stupeÚ certifikace vyûaduje minim·lnÏ

dva roky praxe. ⁄ËetnÌ, kter˝ je drûitelem certi-

fik·tu na stupni ˙ËetnÌ expert tedy splÚuje

kromÏ teoretick˝ch znalostÌ podmÌnku minim·l-

nÏ öest let praxe a navÌc takÈ podmÌnku vyso-

koökolskÈho vzdÏl·nÌ.

SloûenÌm zkouöek a zÌsk·nÌm certifik·tu vöak

vöe nekonËÌ. Certifikovan˝ ˙ËetnÌ je zav·z·n

udrûovat si odbornou zp˘sobilost dodrûov·nÌm

etickÈho kodexu a formou tzv. kontinu·lnÌho

profesnÌho vzdÏl·v·nÌ (podmÌnky KPV vych·zejÌ

tÈû z Mezin·rodnÌho vzdÏl·vacÌho standardu IES

Ë. 7 - Program celoûivotnÌho vzdÏl·v·nÌ a konti-

nu·lnÌ rozvoj profesnÌ zp˘sobilosti). 

Komora podporuje kontinu·lnÌ profesnÌ vzdÏl·-

v·nÌ vyhlaöov·nÌm prioritnÌch tÈmat, kter·  ref-

lektujÌ nejnovÏjöÌ metody a trendy. StejnÏ tak

lze podporu Komory nalÈzt v po¯·d·nÌ vlastnÌch

vzdÏl·vacÌch akcÌ pro svÈ Ëleny a ve spolupr·ci

s ostatnÌmi vzdÏl·vacÌmi agenturami. Na plnÏnÌ

tÏchto povinnostÌ dohlÌûÌ Komora prost¯ednic-

tvÌm sv˝ch org·n˘ - konkrÈtnÏ etickÈ a discipli-

n·rnÌ komise.

SpolupracÌ s certifikovan˝m ˙ËetnÌm zÌsk·vajÌ

zamÏstnavatelÈ a firmy kompetentnÌ odbornÈ

sluûby reflektujÌcÌ souËasnou praxi a metody

a vysok˝ etick˝ standard.

Ing. Mgr. Jana MarkoviËov·
mÌstop¯edsedkynÏ Komory certifikovan˝ch

˙ËetnÌch
ätÏp·nsk· 28, 110 00 Praha 1

markovicova@komora-ucetnich.cz

Jiû 16. 3. 2007 uplyne p¯esnÏ rok od podpisu

tzv. DobrovolnÈ dohody k "Programu podpory

alternativnÌch paliv v dopravÏ - zemnÌ plyn" .

Tehdy byla totiû v Praze na éofÌnÏ slavnostnÏ

podeps·na "Dohoda o rozöÌ¯enÌ zemnÌho plynu

jako alternativnÌho paliva v dopravÏ". Dohoda

byla projedn·v·na od Ëervence 2005 minister-

stvem pr˘myslu a obchodu (MPO), minister-

stvem dopravy (MD) a ministerstvem ûivotnÌho

prost¯edÌ (MéP) spolu s "vyjedn·vacÌm t˝mem":

se z·stupci »eskÈ plyn·renskÈ unie (»PU),

»eskÈho plyn·renskÈho svazu (»PS) a Svazu

pr˘myslu a dopravy »R (SPD). D˘vodem pro uza-

v¯enÌ dohody bylo jak (zejmÈna v poslednÌ dobÏ

velmi aktu·lnÌ) snÌûenÌ z·vislosti na ropÏ, tak

i pot¯eba snÌûenÌ emisÌ. Dohoda naplÚuje usne-

senÌ vl·dy »R Ë. 563 z 11. kvÏtna 2005, kter˝m

byl schv·len "Program podpory alternativnÌch

paliv v dopravÏ - zemnÌ plyn". TÌmto usnesenÌm

dala vl·da zelenou rozvoji vyuûitÌ zemnÌho plynu

v dopravÏ s cÌlem dos·hnout do roku 2020 mini-

m·lnÏ 10% podÌlu na spot¯ebÏ zemnÌho plynu na

celkovÈ spot¯ebÏ pohonn˝ch hmot v dopravÏ.

UsnesenÌ vl·dy »R je v souladu s BÌlou knihou

evropskÈ dopravnÌ politiky (White Paper on

European Transport Policy). S vÏtöÌm vyuûÌv·-

nÌm plynu v dopravÏ poËÌt· i N·rodnÌ program

hospod·rnÈho nakl·d·nÌ s energiÌ a vyuûÌv·nÌ

jejÌch obnoviteln˝ch a druhotn˝ch zdroj˘.

V r·mci uzav¯enÌ dobrovolnÈ dohody se z·stup-

ci st·tnÌ spr·vy spolu s vyjedn·vacÌm t˝mem

plyn·renstvÌ p¯ed rokem shodli, ûe budou pod-

porovat v˝stavbu plnicÌch stanic, jak na hlav-

nÌch silniËnÌch tranzitnÌch tazÌch, tak i na

komunikacÌch mÌstnÌ a region·lnÌ ˙rovnÏ.

V souËasnÈ dobÏ bude moûno v »esku natan-

kovat zemnÌ plyn (CNG) jiû u öestn·cti Ëerpa-

cÌch stanic, pÏt nov˝ch bude otev¯eno v Ostra-

vÏ, Karlov˝ch Varech, MladÈ Boleslavi, ⁄stÌ

nad Labem , BrnÏ a T·bo¯e - a to od  b¯ezna

2007. UsnesenÌ vl·dy Ë. 563 ze dne 11. kvÏtna

2006 navÌc konkrÈtnÏ hovo¯Ì o doporuËenÌ hejt-

man˘m a prim·tor˘m mÏst s mÏstskou hro-

madnou dopravou zavÈst krajskÈ a mÏstskÈ

p¯ÌspÏvky na po¯ÌzenÌ autobus˘ na plynov˝

pohon pro mÏstskou dopravu a ve¯ejnou linko-

vou dopravu. SpoleËnÏ se navÌc budou st·t

i plyn·renskÈ spoleËnosti podÌlet na komuni-

kaËnÌ kampani, kter· sezn·mÌ öirokou ve¯ej-

nost s v˝hodami pohonu vozidel na zemnÌ plyn

a s bezpeËnostÌ provozu tÏchto vozidel.

HlavnÌ body loni podepsanÈ dohody lze shrnout

n·sledovnÏ:

St·t se zav·zal:

Rok od uzavření dohody plynárenských společností se státem
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obdobnÈ jako v p¯Ì-

padÏ Prahy, tedy ûe

investice mÏsta

vytÏsnÌ souËasnÈ

a budoucÌ komerËnÌ

investice. Bylo namÌt·no, ûe intervence mÏsta nenÌ

t¯eba, neboù souËasn· infrastruktura je k dispozici.

Pokud by ölo o v˝öe zmÌnÏnÈ budov·nÌ obecnÈ

infrastruktury nebo sluûbu obecnÈho z·jmu, prin-

cip trûnÌho investora Ëi nenaplnÏnÌ vöech definiË-

nÌch znak˘ ve¯ejnÈ podpory, bylo by moûno ve¯ej-

nÈ prost¯edky uvolnit. Evropsk· komise vöak

vylouËila, ûe by se jednalo o tyto p¯Ìpady. Komise

prok·zala, ûe na danÈm trhu nedoch·zÌ k jeho

selh·nÌ a ve¯ejnÈ investice by mÏly efekt pr·vÏ

opaËn˝, tj. utlumily by p¯irozen˝ zdrav˝ trûnÌ v˝voj.

Pokud mÏsto vyuûije na vybudov·nÌ sÌtÏ svÈ inter-

nÌ prost¯edky, je nutno rovnÏû posoudit, zda jedn·

Ëi nikoliv jakoûto tzv. soukrom˝ investor. Pokud by

se tedy jednalo o projekt, kter˝ je ziskov˝ a zajistÌ

v rozumnÈ dobÏ n·vratnost vloûen˝ch prost¯edk˘

mÏsta, nejde o ve¯ejnou podporu, ale o jedn·nÌ na

komerËnÌ b·zi. Tuto formu vöak prozatÌm v praû-

skÈm p¯ÌpadÏ neshled·v·m. Z·vÏrem chci ¯Ìci, ûe

p¯estoûe budov·nÌ broadbandovÈ infrastruktury je

v souladu s celkovou politikou EvropskÈ komise,

kter· chce do roku 2010 dos·hnout pokrytÌ celÈ

Evropy broadbandem, je opatrnost nanejv˝ö na

mÌstÏ. pokraËov·nÌ na stranÏ 10

únor 2007
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Lze zachránit i nezálohovaná data
SpoleËnost TDP-Ontrack, kter· je Ëeskou a slo-

venskou poboËkou vedoucÌ svÏtovÈ firmy

v oblasti z·chrany dat - Kroll Ontrack, vyvinula

n·stroj pro z·chranu dat vËetnÏ adres·¯ovÈ

struktury i z tÏûce poökozen˝ch souborov˝ch

systÈm˘ UFS1 a UFS2, kterÈ jsou pouûÌv·ny

v operaËnÌch systÈmech FreeBSD, NetBSD,

OpenBSD a dalöÌch unixov˝ch distribucÌch typu

BSD. "Je to dobr· zpr·va p¯edevöÌm pro provo-

zovatele profesion·lnÌch webov˝ch ¯eöenÌ," ¯ekl

Ing. Tom·ö Ko¯Ìnek, öÈfv˝voj·¯ spoleËnosti TDP-

Ontrack. ➡

Nová kampaň - "Bezpečný výběr
z bankomatů"
Komunikace z·kladnÌch z·sad a bezpeËnostnÌch

pravidel, kterÈ by mÏl dodrûovat kaûd˝ drûitel

platebnÌ karty - to je cÌlem novÈ kampanÏ hlav-

nÌho mÏsta Prahy. KampaÚ bude komunikov·na

prost¯ednictvÌm informaËnÌ broûury a city light˘.

Magistr·t hlavnÌho mÏsta Prahy spouötÌ od

˙nora 2007 svou novou kampaÚ s n·zvem "Bez-

peËn˝ v˝bÏr z bankomat˘". KampaÚ vypracova-

lo oddÏlenÌ prevence kriminality hl. m. Prahy ve

spolupr·ci s agenturou united people. ➡

Počet zákazníků T-Mobile 
překročil 5 milionů 
V roce 2006 spoleËnost T-Mobile Czech

Republic, a. s., jeötÏ posÌlila svou pozici na

ËeskÈm mobilnÌm trhu. K 31. 12. 2006

dos·hl poËet aktivnÌch SIM karet v sÌti

magentovÈho oper·tora 5,049 milionu. Za

cel˝ rok 2006 zÌskal T-Mobile vÌce neû 415

tisÌc z·kaznÌk˘. ➡

Systém Helios Green - pomocník
ve zdravotní péči
⁄kolem ⁄stavu krevnÌ hematologie a transfuze

v Praze je, ve struËnosti ̄ eËeno, poskytov·nÌ spe-

cializovanÈ a vysoce specializovanÈ zdravotnÌ

pÈËe v oboru hematologie a transfuznÌho lÈka¯-

stvÌ. ⁄stav je p¯ÌspÏvkov· organizace, z¯izovan·

Ministerstvem zdravotnictvÌ »R. V ËeskÈm zdra-

votnictvÌ p˘sobÌ jiû od roku 1952. ➡

"Kontakt - Kontrakt 2007"
Na z·kladÏ profilu a kooperaËnÌch poûadavk˘ VaöÌ firmy V·m v r·mci projektu match2succeed

domluvÌme obchodnÌ sch˘zky bÏhem mezin·rodnÌho strojÌrenskÈho veletrhu MSV 2007 v BrnÏ!

MSV 2007, Brno - V˝staviötÏ

3. - 4. 10. 2007

PÿIPRAVENO SPECI¡LNÃ PRO V¡S:

● moûnost z˙Ëastnit se jak tradiËnÌho veletrhu, tak jedn·nÌ podle ËasovÈho harmonogramu 

jednotliv˝ch sch˘zek

● pl·n sch˘zek obdrûÌte jeötÏ p¯ed veletrhem

● prostory pro jedn·nÌ p¯Ìmo v are·lu veletrhu

● zdarma vstupenka na veletrh, katalog

● konzultace bÏhem akce s experty z r˘zn˝ch zemÌ 

● dalöÌ doprovodn˝ program

● novÈ informace, znalosti a zkuöenosti

● ovÏ¯enÌ VaöÌ konkurenceschopnosti

● vstup na mezin·rodnÌ trh

⁄Ëastnick˝ poplatek je 100,- EURO 

NAJDETE ZDE PARTNERY z oboru strojÌrenstvÌ a firmy z 20 evropsk˝ch zemÌ 

NABÕZÕME V¡M:

● garanci obchodnÌch jedn·nÌ dle ËasovÈho rozpisu v jednacÌ arÈnÏ BVV - zÌsk·nÌ nov˝ch

kontakt˘, obchodnÌch partner˘, z·kaznÌk˘

● ˙sporu Ëasu a penÏz

● pomoc p¯i zpracov·nÌ profilu VaöÌ spoleËnosti 

● prezentaci a propagaci VaöÌ firmy na str·nk·ch projektu www.match2succeed.com a katalogu

˙ËastnÌk˘

● jedn·nÌ s vystavovateli i n·vötÏvnÌky veletrhu

● naöi asistenci  p¯ed - v pr˘bÏhu - po akci

VÌce informacÌ:
Region·lnÌ hospod·¯sk· komora Brno  / Euro Info Centrum Brno CZ646

Oto HrdliËka

V˝staviötÏ 1, are·l BVV

648 04 Brno 

tel: +420 532 194 918, fax: +420 532 194 938

zahranici@rhkbrno.cz

"Tento projekt byl vytvo¯en za finanËnÌ podpory EvropskÈ unie."

Euro Info Centrum Brno CZ646
Otev¯eme V·m dve¯e do EU

● Aktu·lnÌ informace

● ObchodnÌ spolupr·ce

● Individu·lnÌ asistence

● P¯Ìm· vazba na zemÏ EU

Aktu·lnÏ V·m nabÌzÌme:

ObchodnÌ sch˘zky bÏhem veletrhu HANNOVER MESSE 2007

Z˙ËastnÏte se s n·mi jednoho z nejvÏtöÌch a nejzn·mÏjöÌch pr˘myslov˝ch veletrh˘ na svÏtÏ.

Setkejte se s potenci·lnÌmi partnery, z·kaznÌky a dodavateli a zÌskejte novÈ zak·zky a obchod-

nÌ kontakty pro Vaöi firmu.

Jiû t¯etÌm rokem m˘ûete vyuûÌt projektu b2fair, kter˝ V·m na z·kladÏ vyplnÏnÌ profilu a kooperaËnÌch

poûadavk˘ VaöÌ firmy  umoûnÌ sch˘zky s obchodnÌmi partnery, kterÈ si p¯edem vyberete. BÏhem jeho

minul˝ch dvou roËnÌk˘ probÏhlo vÌce neû 6500 sch˘zek, kter˝ch se ̇ Ëastnilo 850 spoleËnostÌ a 1500

manaûer˘. 

Veletrhu v Hannoveru se kaûdoroËnÏ ˙ËastnÌ vÌce neû 200 tisÌc n·vötÏvnÌk˘ a p¯es 6 tisÌc

vystavovatel˘. Mezi obory se ¯adÌ nap¯.: mikrotechnologie, energetika, pr˘myslov· automati-

zace, digitalizace, vÏda a v˝zkum, povrchov· ˙prava a pr·ökov·nÌ, hydraulick· a pneumatic-

k· za¯ÌzenÌ a dalöÌ.

⁄Ëastnick˝ poplatek je 250 Eur pokud p¯ijedete jako n·vötÏvnÌk a 175 Eur pokud budete na

veletrhu vystavovat. 

V r·mci servisu a organizaËnÌho zajiötÏnÌ V·m v cenÏ nabÌzÌme: vyplnÏnÌ a vloûenÌ profilu VaöÌ

firmy do internetovÈho katalogu ˙ËastnÌk˘, vytvo¯enÌ programu sch˘zek dle VaöÌ û·dosti, 2 vstu-

penky na veletrh, prezentaci a propagaci VaöÌ firmy na str·nk·ch projektu.

Ubytov·nÌ a doprava je individu·lnÌ. (R·di V·m pom˘ûeme se zajiötÏnÌm, v˝hodnÈ ceny ubyto-

v·nÌ p¯i rezervaci hotelu do konce ˙nora.)

TermÌn pro p¯ihl·öenÌ konËÌ 16. b¯ezna 2007

VÌce informacÌ:
Region·lnÌ hospod·¯sk· komora Brno / Euro Info Centrum Brno CZ646

V˝staviötÏ 1, are·l BVV, 648 04 Brno 

tel: +420 532 194 927

fax: +420 532 194 938

eicbrno@rhkbrno.cz

www.rhkbrno.cz/eic

Vytvo¯eno za finanËnÌ podpory EvropskÈ unie

Bezdrátová Praha
V mÈdiÌch jsem zaznamenal p¯Ìpravu dalöÌ stÌû-

nosti na projekt magistr·tu hlavnÌho mÏsta

Prahy - Bezdr·tov· Praha, kter˝ m· umoûnit bez-

platn˝ p¯Ìstup k internetu. P¯Ìpad je zajÌmav˝

nejen z pohledu, ûe jde o relativnÏ novou oblast

hospod·¯skÈ soutÏûe, ale takÈ proto, ûe zde

nejde o podporu klasickÈmu podnikatelskÈmu

subjektu. Subjektem, kter˝ zde dÌky vyuûitÌ ve¯ej-

n˝ch financÌ p˘sobÌ v oËÌch konkurent˘ potÌûe, je

mÏsto. I mÏsto je vöak v p¯ÌpadÏ, ûe vyvÌjÌ eko-

nomickou Ëinnost, soutÏûitelem, a tÌm p¯edmÏ-

tem hled·Ëku soutÏûnÌho pr·va. 

ObÏ strany sporu uv·dÌ ¯adu argument˘ pro obha-

jobu sv˝ch postoj˘ a p¯Ìpad je ¯eöen, jak zn·mo,

i na ˙rovni EvropskÈ komise, kter· m· v˝hradnÌ

pravomoc rozhodovat o sluËitelnosti ve¯ejn˝ch

podpor. 

DomnÌv·m se, ûe je vhodnÈ situaci okomentovat

i z pozice ⁄¯adu pro ochranu hospod·¯skÈ soutÏ-

ûe (⁄OHS), tedy org·nu, kter˝ m· v ot·zk·ch

ve¯ejnÈ podpory, a tÌm moûnÈho naruöenÌ hospo-

d·¯skÈ soutÏûe poradenskou a koordinaËnÌ roli,

a ke kterÈmu bude stÌûnost pravdÏpodobnÏ rov-

nÏû smÏ¯ovat.

P¯i posuzov·nÌ danÈ ot·zky je t¯eba aplikovat

p¯Ìmo pr·vo Evropsk˝ch spoleËenstvÌ. Komuni-

I nformace Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

t·rnÌ pr·vo sice nem· konkrÈtnÌ ˙pravu pro tuto

specifickou oblast, Evropsk· komise vöak vyda-

la v oblasti podpory broadbandu jiû 22 rozhodnu-

tÌ v 10 Ëlensk˝ch zemÌch. P¯itom zvl·ötÏ rozhod-

nutÌ z lÈta minulÈho roku Ë. 35/2005, t˝kajÌcÌ se

holandskÈho p¯Ìpadu mÏsta Appingedam stojÌ za

pozornost, neboù zde Komise ve¯ejnou podporu

poprvÈ nepovolila.

Kaûd˝ p¯Ìpad je nutno posuzovat individu·lnÏ

a zohlednit specifickÈ mÌstnÌ podmÌnky. Zohled-

nit je t¯eba rovnÏû nezbytnost a p¯imÏ¯enost pod-

pory. Evropsk· komise bere v potaz charakter

oblastÌ, kde se infrastruktura realizuje, a rozliöu-

je z pohledu dostupnosti internetu r˘znÏ obsaze-

nÈ oblasti.

Podpora na pasivnÌ infrastrukturu (tj. infrastruk-

turu p¯en·öejÌcÌ data), a to za p¯edpokladu, ûe je

budov·na v mÌstÏ, kde dosud neexistuje û·dn˝

oper·tor realizujÌcÌ vysokorychlostnÌ internet,

a pokud spad· do kategorie z·kladnÌho vybavenÌ

pro obËany, nep¯edstavuje z hlediska existence

zak·zanÈ podpory problÈm. 

V p¯ÌpadÏ venkovsk˝ch, vzd·lenÏjöÌch a mÈnÏ

osÌdlen˝ch oblasti, kde je nabÌdka vysokorych-

lostnÌho internetu st·vajÌcÌmi trûnÌmi oper·tory

nedostateËn· pro uspokojenÌ z·kladnÌch pot¯eb

obËan˘, se jedn· o tzv. bÌl· mÌsta.

V oblastech, kde internet je sice dostupn˝, ale

p˘sobÌ zde pouze jeden oper·tor, se m˘ûe jednat

o ve¯ejnou podporu, kter· vöak m˘ûe b˝t Evrop-

skou komisÌ povolena, neboù umoûÚuje na danÈm

trhu rozvoj soutÏûnÌho prost¯edÌ. Jde o tzv. öedÈ

oblasti. Velice problematick· je vöak situace v tzv.

Ëern˝ch oblastech, tedy tam, kde jsou k dispozici

r˘znÈ broadbandovÈ sluûby prost¯ednictvÌm nejmÈ-

nÏ dvou konkurenËnÌch infrastruktur. Zde je t¯eba

uvÈst, ûe Praha rozhodnÏ nepat¯Ì mezi oblasti, kde

by byl poûadovan˝ch kapacit nedostatek.

V p¯ÌpadÏ Appingedam obdrûela Komise stÌûnosti

Kamil Rudolecký, 1. místopředseda ÚHOS
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Za uplynul˝ rok bylo retailov˝m klient˘m profi-

nancov·no vÌce neû 2,4 mld. KË a uzav¯eno cel-

kem 18 581 smluv. VËetnÏ dealerskÈho velko-

obchodnÌho financov·nÌ dos·hl objem nov˝ch

obchod˘ 3,9 mld. KË.

VynikajÌcÌ v˝sledky p¯inesla v˝raznÏjöÌ orientace

p¯edevöÌm na mÈnÏ rizikovÈ klienty a partnery.

SpoleËnost Santander Consumer Finance tak

upevnila svou pozici v prvnÌ desÌtce finanËnÌch

institucÌ p˘sobÌcÌch na ËeskÈm trhu v segmen-

tu ˙vÏru a finanËnÌho leasingu nov˝ch i ojet˝ch

automobil˘ a poskytov·nÌ hotovostnÌch p˘jËek.

Z·mÏry na rok 2007

ObchodnÌm cÌlem v roce 2007 je zv˝öenÌ objemu

financov·nÌ u nov˝ch voz˘ o vÌce neû 50 % ve

srovn·nÌ s rokem 2006, u ojet˝ch voz˘ je pl·-

novano zv˝öenÌ vÌce neû 20 %. U hotovostnÌch

˙vÏr˘ se oËek·v· v roce 2007 r˘st o t¯etinu ve

srovn·nÌ s rokem 2006. Marketingov˝m z·mÏ-

rem je zv˝öenÌ povÏdomÌ o znaËce Santander

v »eskÈ republice a zd˘raznÏnÌ p¯Ìsluönosti

k silnÈ mezin·rodnÌ finanËnÌ skupinÏ.

AmbiciÛznÌ obchodnÌ cÌle jsou doprov·zeny

posÌlenÌm obchodnÌho t˝mu spoleËnosti,

kter˝ m· p¯inÈst intenzivnÏjöÌ a osobnÏjöÌ

kontakt s partnery i koncov˝mi z·kaznÌky

a pokraËov·nÌm technologickÈho v˝voje,

kter˝ umoûnÌ zv˝öit komfort dealer˘ p¯i zpra-

cov·nÌ obchodnÌch p¯Ìpad˘. V oblasti produk-

t˘ pro financov·nÌ vozidel se bude spoleËnost

po ˙spÏönÈm uvedenÌ poslednÌ novinky - pro-

duktu "Lustrace zdarma" - orientovat na v˝voj

produkt˘, kterÈ p¯inesou koncovÈmu z·kaznÌ-

kovi v˝hody ve formÏ zvyöov·nÌ jeho pr·vnÌ

jistoty a osobnÌho bezpeËÌ p¯i pouûÌv·nÌ

zakoupenÈho vozu.

V poskytov·nÌ hotovostnÌch ˙vÏr˘ je hlavnÌm

z·mÏrem rozöÌ¯it sÌù poboËek a zlepöit tak fyzic-

kou dostupnost hotovostnÌho ˙vÏru.

Santander 10 let na ËeskÈm trhu

SpoleËnost Santander Consumer Finance

v letoönÌm roce slavÌ desetiletÈ v˝roËÌ svÈho

p˘sobenÌ na trhu financov·nÌ dopravnÌ techniky

v »eskÈ republice. Od svÈho vzniku v roce 1997

Rekordní zisk a vstup do Formule 1 jsou posledními novinkami 
společnosti Santander

Hospodaření společnosti Santander Consumer Finance za rok 2006 je
vysoko nad očekávanými výsledky. Zisk před zdaněním za rok 2006
činí 220 mil. Kč (125 mil. Kč po zdanění). Podle mezinárodních účet-

ních standardů IFRS činí zisk před zdaněním 235 mil. Kč (136 mil. Kč po zda-
nění). "Letošní finanční výsledky jsou tak nejlepší v celé desetileté historii
Santanderu na českém trhu. Výborných výsledků dosáhla společnost San-
tander Consumer Finance  rovněž v dealerském velkoobchodním financo-
vání automobilů. Plán za rok 2006 byl překročen o rekordních 67 %, a to
znamená dobré východisko pro rozvoj spolupráce s dealery v letošním
roce," dodal Michal Němec, generální ředitel společnosti.

uzav¯ela vÌce neû 120 000 smluv na financov·-

nÌ nov˝ch Ëi ojet˝ch voz˘. 

Od roku 2001, kdy byla v sÌdle spoleËnosti otev-

¯ena prvnÌ poboËka hotovostnÌch ˙vÏr˘, se

poboËkov· sÌù rozrostla na 11 region·lnÌch kli-

entsk˝ch center. Za dobu p˘sobenÌ bylo jejich

prost¯ednictvÌm poskytnuto vÌce neû 25 000

bez˙Ëelov˝ch hotovostnÌch p˘jËek.

Banco Santander slavÌ 150. v˝roËÌ

Mate¯sk· finanËnÌ skupina Santander slavÌ

dokonce 150. v˝roËÌ svÈho zaloûenÌ. Z mÌstnÌ

banky, zaloûenÈ ve mÏstÏ Santander k podpo¯e

obchodu s Latinskou Amerikou se za tu dobu

vyvinula jedna z nejvÏtöÌch finanËnÌch institucÌ

v eurozÛnÏ a des·t· nejvÏtöÌ na svÏtÏ. Banco

Santander m· vÌce neû 129 000 zamÏstnanc˘,

67 milion˘ klient˘ a sÌù 10 583 poboËek ve 40

zemÌch po celÈm svÏtÏ. NabÌzÌ finanËnÌ sluûby

priv·tnÌ i korpor·tnÌ klientele.

Po ocenÏnÌ "World¥s Best Bank 2005" zÌskala

Banco Santader i loni ¯adu v˝znamn˝ch cen.

Mimo jinÈ "Best Retail Bank 2006 in EMEA

(Europe, Middle East, Africa) udÏlovanÈ Retail

Banker International nebo "Best Bank 2006"

v LatinskÈ Americe, ve äpanÏlsku a Portugal-

sku, kterÈ zÌskala od prestiûnÌho magazÌnu Euro-

money.

Fernando Alonso a McLaren zd˘razÚujÌ novou image
Santander

Mate¯sk· skupina Santander letos vstoupila do

svÏta Formule 1 jako sponzor st·je McLaren.

PartnerstvÌ potrv· aû do roku 2010. Mistr svÏta

z loÚskÈho roku Fernando Alonso se tak stal

novou tv·¯Ì, kter· bude propagovat znaËku San-

tander po celÈm svÏtÏ. Ofici·lnÌ p¯edstavenÌ

t˝mu a vozu probÏhlo 14. ledna ve Valencii.

"SponzorstvÌ McLarenu je souË·stÌ strategie

banky pro upevnÏnÌ jejÌ pozice a zv˝öenÌ mezi-

n·rodnÌho profilu znaËky Santander s cÌlem st·t

se jednou z deseti nejzn·mÏjöÌch znaËek na

svÏtÏ. KvalitnÌ st·j a zkuöen˝ jezdec slibujÌ

v letoönÌm roce dobr· umÌstÏnÌ v nabitÈm kalen-

d·¯i z·vod˘ Formule 1, a tÌm zv˝raznÏnÌ jmÈna

Santander. Nap¯Ìklad letoönÌ britsk· Grand Prix

ponese n·zev Santander Grand Prix," informoval

Michal NÏmec.

Santander se st·v· jednÌm z hlavnÌch sponzor˘

t˝mu McLaren Mercedes. "Pro marketingovÈ

z·mÏry skupiny Santander v »eskÈ republice

p¯edstavuje tento vstup do svÏta Formule 1

mimo¯·dnou p¯Ìleûitost k propagaci znaËky. P¯i-

pravujeme aktivity, kterÈ zaujmou p¯edevöÌm

p¯Ìznivce motoristickÈho sportu", informoval

Marek Mucha, obchodnÌ ¯editel Santander Con-

sumer Finance. (tz)

GE Money Bank p¯iöla s v˝hodn˝m kontem Genius

Active, v r·mci kterÈho vûdy majitel dop¯edu vÌ,

kolik mÏsÌËnÏ na bankovnÌch poplatcÌch zaplatÌ.

S kontem Genius Active klient uöet¯Ì, protoûe platÌ

jeden mÏsÌËnÌ pauö·l mÌsto poplatk˘ za jednotlivÈ

sluûby a transakce. GE Money Bank je prvnÌ ban-

kou v »eskÈ republice, kter· nov˝ typ konta nabÌd-

la. SouËasnÏ p¯edstavuje novinku zvyöujÌcÌ mobili-

tu klient˘ v r·mci ËeskÈho bankovnÌho trhu. Kli-

ent, kter˝ chce p¯ejÌt do GE Money Bank, se jiû

nemusÌ ob·vat zdlouhavÈho administrativnÏ

n·roËnÈho procesu. StaËÌ navötÌvit kteroukoliv

z 209 poboËek GE Money Bank a o vöe ostatnÌ se

zdarma postarajÌ  zamÏstnanci banky. 

Genius ACTIVE: nov˝ p¯Ìstup k bankovnÌm poplatk˘m

"P¯i p¯ÌpravÏ konta Genius Active jsme se inspiro-

vali pot¯ebami naöich z·kaznÌk˘ i zkuöenostmi ze

zahraniËÌ. Tam je ˙Ëet  zaloûen˝ na jednom pau-

ö·lnÌm poplatku znaËnÏ vyuûÌv·n. P¯edpokl·d·me,

ûe konta typu Genius Active budou do nÏkolika let

v˝raznÏ dominovat i na tuzemskÈm trhu," ¯ekl Jan

Rollo, ¯editel retailovÈho bankovnictvÌ GE Money

Bank.

GE Money Bank p¯edstavuje nov· konta Genius

Active a Genius Active+, v r·mci kter˝ch klienti

neplatÌ zvl·öù poplatky za jednotlivÈ sluûby. Pr˘-

zkumy dokazujÌ, ûe lidÈ jsou ve vyuûÌv·nÌ bankov-

nÌch sluûeb a produkt˘ st·le aktivnÏjöÌ a o v˝öi

konkrÈtnÌch poplatk˘ Ëasto nemajÌ p¯esnou p¯ed-

stavu. S ˙Ëtem Genius Active zaplatÌ klient mÏsÌË-

nÌ poplatek 119 KË (169 KË v p¯ÌpadÏ Genius Acti-

ve+), ale jednotlivÈ transakce a sluûby, kterÈ jinde

platÌ samostatnÏ, m· jiû v r·mci konta zahrnuty

zdarma a m˘ûe je vyuûÌvat zcela bez omezenÌ. 

"Transparentnost, jednoduchost a finanËnÌ ˙spo-

ra, to jsou charakteristiky novÈho ˙Ëtu Genius

Active. Jako prvnÌ banka v »eskÈ republice p¯ed-

stavujeme nov˝ p¯Ìstup k bankovnÌm poplatk˘m

p¯in·öejÌcÌ klient˘m ¯adu v˝hod v Ëele s v˝raznou

˙sporou penÏz," ¯ekla Monika Kubovcov·, mana-

ûerka retailov˝ch produkt˘ GE Money Bank. "VÏt-

öina lidÌ se nevyzn· v souËasnÈ z·plavÏ bankov-

nÌch poplatk˘ a p¯i otev¯enÌ mÏsÌËnÌho v˝pisu

z ˙Ëtu tak mohou b˝t nep¯ÌjemnÏ p¯ekvapeni.

Majitel novÈho ˙Ëtu Genius Active zaplatÌ jeden

v˝hodn˝ pauö·l a za bÏûnÈ vyuûÌv·nÌ ˙Ëtu a sluûeb

uû d·l neplatÌ. Naöi klienti neplatÌ mimo jinÈ za

vöechny p¯ÌchozÌ a elektronickÈ odchozÌ platby,

v˝bÏry z bankomatu GE Money Bank. Klient m˘ûe

neomezenÏ "bankovat", p¯iËemû vûdy dop¯edu vÌ,

ûe kaûd˝ mÏsÌc zaplatÌ stejnÏ. Konto Genius Acti-

ve tak p¯in·öÌ majiteli svobodu a s mÏsÌËnÌm pau-

ö·lem navÌc v˝raznÏ uöet¯Ì na bankovnÌch poplat-

cÌch," dodala Monika Kubovcov·. 

V cenÏ ˙Ëtu Genius Active (119 KË) je zahrnuto: 

● neomezenÈ v˝bÏry z vlastnÌch bankomat˘ v »R

● zasÌl·nÌ pravidelnÈho mÏsÌËnÌho v˝pisu

● vöechny p¯ÌchozÌ platby

● odchozÌ platby zadanÈ elektronicky

● 2 embosovanÈ platebnÌ karty

● platebnÌ karta pro platby p¯es internet

● zad·nÌ a provedenÌ trval˝ch p¯Ìkaz˘

● zad·nÌ a provedenÌ inkas vËetnÏ SIPO

● internetovÈ bankovnictvÌ

● gsm bankovnictvÌ

● telefonnÌ bankovnictvÌ

● z¯ÌzenÌ a vedenÌ kontokorentu

● spo¯icÌ ˙Ëet

● 50 sms mÏsÌËnÏ zdarma

● 1 vklad na pokladnÏ mÏsÌËnÏ

To vöe je zahrnuto v mÏsÌËnÌm poplatku a klient

tak m˘ûe vyuûÌvat bankovnÌch sluûeb bez omezenÌ,

aniû by se musel b·t n·r˘stu n·klad˘. 

V p¯ÌpadÏ konta Genius Active+ (169 KË mÏsÌËnÏ)

jsou navÌc v pauö·lnÌm poplatku zahrnuty nÏkterÈ

operace na poboËk·ch GE Money Bank. KonkrÈt-

nÏ jde o jeden v˝bÏr hotovosti a jeden p¯Ìkaz

k ˙hradÏ mÏsÌËnÏ zdarma. Bez poplatk˘ je takÈ

zruöenÌ nebo zmÏna trvalÈho p¯Ìkazu, SIPO a inka-

sa na poboËce GE Money Bank.   

Pro pot¯eby podnikatel˘ p¯ipravila GE Money Bank
konto Genius Business Active

Konto p¯in·öÌ klient˘m obdobnÈ v˝hody jako je

tomu u Genius Active. Za kompletnÌ konto Genius

Business Active zaplatÌ kaûd˝ mÏsÌc klient

159 KË. AktivnÏjöÌ podnikatelÈ mohou vyuûÌt kom-

plexnÏjöÌ verze konta Genius Business Active+.

Za poplatek 349 KË mÏsÌËnÏ klienti zÌskajÌ navÌc

4 hotovostnÌ vklady na bÏûn˝ ˙Ëet mÏsÌËnÏ

(dohromady 5), 5 poloûek z p¯evodnÌch p¯Ìkaz˘

zadan˝ch na poboËce a 1 v˝bÏr hotovosti na

poboËce GE Money Bank. 

ZmÏna banky: staËÌ jedna n·vötÏva poboËky

Klient, kter˝ nenÌ spokojen se sluûbami svÈ st·va-

jÌcÌ banky a rozhodne se p¯ejÌt do GE Money Bank,

se nemusÌ ob·vat n·roËnÈho administrativnÌho

procesu spojenÈho se  zmÏnou banky. StaËÌ p¯i-

nÈst pot¯ebnÈ dokumenty na poboËku a podepsat

û·dost o zmÏnu banky. Vöe ostatnÌ za nÏj bezplat-

nÏ za¯ÌdÌ zamÏstnanci GE Money Bank, aniû by kli-

ent musel navötÌvit svou p˘vodnÌ banku.

"JednÌm z v·ûn˝ch problÈm˘ na tuzemskÈm ban-

kovnÌm trhu je mobilita klient˘ a bariÈry, se kter˝-

mi se p¯i zmÏnÏ banky setk·vajÌ. GE Money Bank

jako prvnÌ z tuzemsk˝ch bank  na souËasn˝ stav

reaguje a p¯edstavuje novinku, kter· mobilitu ban-

kovnÌch klient˘ podporuje. Je to jeden z krok˘,

kter˝m chceme p¯ispÏt k dalöÌmu rozvoji ËeskÈho

bankovnÌho trhu," ¯ekl Jan Rollo, ¯editel retailovÈ-

ho bankovnictvÌ GE Money Bank. "NaöÌm cÌlem je

zmÏnu banky co nejvÌce usnadnit a uËinit ji tak

dostupnou pro vöechny, kterÈ by bariÈry od p¯Ì-

padnÈ zmÏny banky odrazovaly. Pro p¯echod k GE

Změna banky na počkání i pro firmy

Money Bank nynÌ staËÌ jedna n·vötÏva naöÌ poboË-

ky. P¯evod ˙Ëtu a z·leûitosti s tÌm spojenÈ za kli-

enta zdarma vy¯ÌdÌ zamÏstnanci GE Money Bank,"

dodal Jan Rollo.

ZmÏnu banky z·jemce usnadnÌ, pokud doloûÌ 

3 v˝pisy z ˙Ëtu p˘vodnÌ banky, adresy Ëi ales-

poÚ p¯esnÈ n·zvy zamÏstnavatele a inkasnÌch

spoleËnostÌ, spojovacÌ ËÌslo u SIPO a kopii sta-

rÈho p¯Ìkazu k ˙hradÏ. ZamÏstnanci GE Money

Bank se budou snaûit klientovi maxim·lnÏ

pomoci a chybÏjÌcÌ ˙daje p¯ÌpadnÏ dohledat

vlastnÌmi silami.

GE Money Bank zajistÌ p¯evedenÌ klientov˝ch pro-

st¯edk˘ na nov˝ ˙Ëet, domluvÌ se zamÏstnavate-

lem zasÌl·nÌ mzdy na nov˝ ˙Ëet, zruöÌ platby

u p˘vodnÌ banky a nastavÌ platby u GE Money

Bank. Na û·dost klienta zruöÌ produkty a sluûby

u p˘vodnÌ banky, p¯evede trvalÈ  p¯Ìkazy Ëi povo-

lenÌ k inkasu a informuje o novÈm ˙Ëtu klientovy

inkasnÌ spoleËnosti. Veöker˝ tento servis GE

Money Bank poskytuje zdarma.

Tato novinka je p¯ipravena v souladu s platnou

legislativou, p¯iËemû dle platn˝ch norem majÌ

banky klientovi zmÏnu finanËnÌho ˙stavu umoûnit.

"Na konci loÚskÈho roku jsme jako prvnÌ velk·

banka p¯edstavili Konsolidaci p˘jËek a p¯es nÏkte-

rÈ obavy je reakce ostatnÌch bank spÌöe korektnÌ.

Proto vÏ¯Ìme, ûe se ostatnÌ banky budou chovat

fÈrovÏ i v tomto p¯ÌpadÏ a dle bankovnÌho kodexu

nebudou klient˘m p¯echod mezi bankami nijak

ztÏûovat," ¯ekl Jan Rollo, ¯editel retailovÈho ban-

kovnictvÌ GE Money Bank.  

Produktová specifikace Genius Business Active a Genius Business Active+
Produkt Genius Business Active Genius Business Active+

MÏsÌËnÌ poplatek za vedenÌ ˙Ëtu 159 KË 349 KË

MÏsÌËnÌ v˝pis 0 KË 0 KË

TelefonickÈ bankovnictvÌ 0 KË 0 KË

MobilnÌ (GSM) bankovnictvÌ 0 KË 0 KË

InternetovÈ bankovnictvÌ 0 KË 0 KË

Kontokorent - 10 000 KË 0 KË 0 KË

DebetnÌ karty (2 karty) 0 KË 0 KË

Internetov· karta 0 KË 0 KË

PoËet elektronick˝ch transakcÌ zdarma neomezenÏ neomezenÏ

PoËet v˝bÏr˘ z vlastnÌho bankomatu neomezenÏ neomezenÏ

Cena v˝bÏru z vlastnÌho bankomatu 0 KË 0 KË

Cena v˝bÏru z cizÌho bankomatu 35 KË 35 KË

Cena v˝bÏru z bankomatu v zahraniËÌ 100 KË + 0,5% 100 KË + 0,5%

P¯ÌchozÌ platby 0 KË 0 KË

Vklad na poboËce - (1x zdarma u Active; 

5x zdarma u Active+) 6 KË 6 KË

V˝bÏr na poboËce - (1x zdarma u Active+) 60 KË 60 KË

PlatebnÌ p¯Ìkaz na poboËce (1x zdarma u Active, 

5x zdarma u Active+) 39 KË 39 KË

Platba - telefonickÈ bankovnictvÌ 0 KË 0 KË

Platba - internetovÈ bankovnictvÌ 0 KË 0 KË

Platba - GSM bankovnictvÌ 0 KË 0 KË

Trval˝ p¯Ìkaz (provedenÌ) 0 KË 0 KË

Inkaso (provedenÌ) 0 KË 0 KË

SMS servis (odesl·nÌ SMS) - 50 mÏs. 0 KË 0 KË

ZaloûenÌ - SIPO na OM 0 KË 0 KË

ZaloûenÌ - inkaso na OM 0 KË 0 KË

ZruöenÌ  trvalÈho p¯Ìkazu SIPO, Inkaso na OM 30 KË 30 KË

ZmÏna trvalÈho p¯Ìkazu SIPO, Inkaso na OM 30 KË 30 KË

ZaloûenÌ - SIPO p¯es ADC 0 KË 0 KË

ZaloûenÌ - inkaso P¯es ADC 0 KË 0 KË

ZruöenÌ  trvalÈho p¯Ìkazu SIPO, Inkaso p¯es ADC 0 KË 0 KË

ZmÏna trvalÈho p¯Ìkazu SIPO, Inkaso p¯es ADC 0 KË 0 KË
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Z·kladnÌm n·strojem ËeskÈ pomoci vlastnÌk˘m

panelov˝ch dom˘ je program Panel. Z nÏj

poskytuje »MZRB buÔ z·ruky za ˙vÏry, kterÈ si

vlastnÌci vezmou na opravy, nebo dotace na

˙hradu ˙roku z tÏchto ˙vÏr˘. "Sedm set milion˘

korun je Ë·stka, kterou m·me nynÌ k dispozici.

Budeme se ji ale snaûit jeötÏ nav˝öit," ¯ekl

gener·lnÌ ¯editel »eskomoravskÈ z·ruËnÌ a roz-

vojovÈ banky Ladislav Macka. V loÚskÈm roce

poskytla banka z programu Panel 277 z·ruk za

1,17 miliardy korun a 839 dotacÌ na ˙roky

z ˙vÏr˘ za 1,3 miliardy korun.

Unie si vynutila zmÏny

Z·ruky banka poskytuje na celou dobu

splatnosti ˙vÏru aû do v˝öe 80 % nesplace-

nÈ jistiny, dotace na ˙hradu ˙rok˘ aû do

v˝öe 4 %. Vypl·cÌ je postupnÏ v pololetnÌch

spl·tk·ch po celou dobu spl·cenÌ ˙vÏru,

nejv˝öe vöak po dobu 15 let od data uza-

v¯enÌ smlouvy. Oproti loÚskÈmu roku se pro-

gram Panel musel p¯izp˘sobit evropskÈ

legislativÏ. 

Jednou ze zmÏn je to, ûe se novÏ bude na

vlastnÌky dom˘ vËetnÏ obcÌ pohlÌûet jako na

podnikatele. Jin˝ je i postup, jak˝m se bude

o podporu û·dat. "P¯i pod·nÌ û·dosti budou

majitelÈ p¯edkl·dat jen Ë·st doklad˘, kterÈ

byly nutnÈ loni," pokraËoval L. Macka. Banka

û·dost posoudÌ a sdÏlÌ ûadateli, zda m˘ûe

Na opravu paneláků půjdou české i evropské peníze
Nově se bude na vlastníky domů včetně obcí pohlížet jako na podnikatele

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) má v letošním
roce připraveno na opravy panelových domů zhruba 700 milionů
korun. Další stovky milionů korun mohou vlastníci těchto domů získat

do roku 2013 z fondů Evropské unie. Regenerace zastaralých domů by se
tak mohla výrazně zrychlit. Potřeba kvalitních informací o aktuálních pro-
jektech se zvyšuje, URBIS INVEST může v dubnu nabídnout řadu příležitostí
k jejich dalšímu načerpání.

podporu zÌskat. Ten n·slednÏ p¯ÌpadnÏ dod·

ostatnÌ doklady.

PenÌze i z jin˝ch fond˘

Program Panel je z·kladnÌ, nikoliv vöak jedinou

moûnou podporou na opravy panelov˝ch dom˘,

kterou mohou majitelÈ dom˘ v »eskÈ republice

zÌskat. St·tnÌ fond rozvoje bydlenÌ poskytuje

dotace na opravy panelov˝ch dom˘ v havarijnÌm

stavu. Podle ¯editele fondu Jana Wagnera lze na

panelovÈ domy vyuûÌt i programy na opravy

a modernizaci bytov˝ch dom˘ nebo programy na

podporu bydlenÌ mlad˝ch. Ministerstvo pro mÌst-

nÌ rozvoj »R m· zase program Regenerace pane-

lov˝ch sÌdliöù. V letech 2007 aû 2013 chce

tÈmÏ¯ 5 miliard korun na opravy Ëesk˝ch sÌdliöù

poskytnout takÈ Evropsk· unie.

PoprvÈ i pomoc z EU

V minul˝ch letech nebylo moûnÈ vyuûÌt evrop-

skÈ penÌze na regeneraci panelov˝ch dom˘,

letos to jiû moûnÈ je. "EvropskÈ penÌze v obje-

mu zhruba 750 milion˘ korun roËnÏ p˘jdou na

opravy panelov˝ch dom˘, na rekonstrukce sÌd-

liöù a jejich infrastrukturu a mimo jinÈ takÈ na

zajiötÏnÌ novÈho soci·lnÌho bydlenÌ pro romskÈ

obËany," uvedla mluvËÌ ministerstva pro mÌst-

nÌ rozvoj Jana VÌökov·. PenÌze ze struktur·l-

nÌch fond˘ EU se tedy mohou vyuûÌt nap¯Ìklad

na ˙pravy sÌdliötnÌho prostoru, budov·nÌ Ëi

modernizaci rekreaËnÌch ploch, kterÈ jsou sou-

Ë·stÌ sÌdliöù, zlepöenÌ infrastruktury v r·mci

sÌdliötnÌch celk˘, odstranÏnÌ statick˝ch

poruch nosn˝ch konstrukcÌ a opravy kon-

strukËnÌch nebo funkËnÌch vad konstrukce

panelov˝ch dom˘ Ëi opravy a rekonstrukce

technickÈho vybavenÌ dom˘.

OpravujÌ se i "mlad·" sÌdliötÏ

Z·sadnÌ regeneracÌ neproch·zejÌ jen nejstaröÌ

panelovÈ domy, ale takÈ ty relativnÏ mladÈ.

D˘kazem je nap¯Ìklad brnÏnsk· mÏstsk· Ëtvrù

Vinohrady, kde byly panelovÈ domy dokonËeny

teprve zhruba p¯ed Ëtvrt stoletÌm. Regenerace

zde m· zahrnovat zejmÈna v˝mÏnu oken, zatep-

lenÌ fas·d i st¯ech. PostupnÏ by se jÌ mÏlo

doËkat zhruba 1500 byt˘, kterÈ spravuje mÏst-

sk· Ë·st. Celkem je na Vinohradech 5100 byt˘,

ostatnÌ byty jsou v majetku bytov˝ch druûstev.

ZdejöÌ majitelÈ panelov˝ch dom˘ se r·di podÏlÌ

o svÈ zkuöenosti se sv˝mi kolegy ze vöech

kout˘ »eskÈ republiky. Ide·lnÌ p¯Ìleûitost pro to

budou mÌt na nadch·zejÌcÌm veletrhu Urbis

Invest, kter˝ se uskuteËnÌ v polovinÏ dubna na

brnÏnskÈm V˝staviöti. (tz)

ČSOB - dobrá práce pojišťovacích
poradců
»SOB PojiöùovnÏ se loni v obchodnÌ Ëinnosti

da¯ilo. JejÌ p¯edepsanÈ pojistnÈ, tedy souhrnn·

Ë·stka, jiû platÌ klienti za sjednanou pojistnou

ochranu v ûivotnÌm i neûivotnÌm pojiötÏnÌ, stoup-

lo o 11,6 % na 7,674 miliardy korun. »SOB

Pojiöùovna tak opÏt zv˝öila sv˘j trûnÌ podÌl

a posÌlila svou pozici ËtvrtÈ nejvÏtöÌ dom·cÌ

pojiöùovny. V ûivotnÌm pojiötÏnÌ vyk·zala »SOB

Pojiöùovna r˘st p¯edepsanÈho pojistnÈho o 12 %

na 4,432 miliardy korun. ➡

Společnost ACTIVA - o 8 %
vyšší obrat
Obrat p¯ednÌho distributora kancel·¯sk˝ch

pot¯eb na ËeskÈm trhu spoleËnosti ACTIVA

dos·hl v roce 2006 Ë·stky 1170 milion˘ KË, coû

p¯edstavuje 8% n·r˘st oproti p¯edchozÌmu roku

a mÌrnÏ zv˝öenÈ tempo meziroËnÌho r˘stu.

"K dosaûenÌ tÏchto ekonomick˝ch v˝sledk˘ p¯i-

spÏl zejmÈna v˝voj na trhu kancel·¯sk˝ch

pot¯eb a ˙spÏön· obchodnÌ Ëinnost, kter· vedla

k n·r˘stu poËtu z·kaznÌk˘ o 6 %," uvedl Martin

Holoubek, vedoucÌ obchodnÌ z·stupce. ➡

Cetelem - úvěry za téměř 
9 miliard
Cetelem poskytl v roce 2006 ˙vÏry za tÈmÏ¯

9 miliard korun, o 21 % vÌce neû v p¯edchozÌm

roce. Tento ˙spÏön˝ v˝sledek podpo¯ily novin-

ky v oblasti kreditnÌch karet a financov·nÌ

motorov˝ch vozidel. U n·kup˘ na spl·tky

roste z·jem o po¯ÌzenÌ poËÌtaËe i o financov·-

nÌ n·kup˘ v internetov˝ch obchodech. ➡

Vklady mají denní úročení
»esk· spo¯itelna uvedla na trh MÏnov˝ prÈmi-

ov˝ vklad EUR 93 (MPV EUR 93), jehoû v˝nos

z·visÌ na dennÌm v˝voji kurzu ËeskÈ koruny

k euru. MPV EUR 93 se dennÏ ˙roËÌ ˙rokovou

sazbou 0,3 % p. a. nebo 3 % p. a. VyööÌ ˙ro-

kov· sazba se pouûije v p¯ÌpadÏ, ûe smÏnn˝

kurz EUR/CZK vyhlaöovan˝ »NB pro dan˝ den

bude uvnit¯ stanovenÈho p·sma (bez krajnÌch

hodnot). ➡

Kaûd˝ z n·s zn· zemnÌ plyn a aËkoliv se d· vyu-

ûÌt nap¯. i jako palivo pro auta v dopravÏ, jeho

hlavnÌ vyuûitÌ je jako palivo pro vyt·pÏnÌ. Jedn·

se o modernÌ, ekologicky öetrn˝ a komfortnÌ

zp˘sob topenÌ, kterÈ bylo proto zavedeno

i v mnoha r˘zn˝ch, historicky cenn˝ch

a pam·tkovÏ chr·nÏn˝ch objektech »eskÈ

republiky. 

»asto bylo nutnÈ hledat speci·lnÌ technick·

¯eöenÌ, aby systÈm vyt·pÏnÌ nenaruöil vzhled

objektu, ani nep˘sobil v û·dnÈm pohledu ruöi-

vÏ pro n·vötÏvnÌky ani kolemjdoucÌ. Uk·zalo

se, ûe obecnÏ zn·mÈ v˝hody zemnÌho plynu se

mohou uplatnit v plnÈ mÌ¯e i tam, kde je t¯eba

citlivÏ reagovat na mÌstnÌ podmÌnky a p¯izp˘-

sobit se plnÏ poûadavk˘m vlastnÌk˘ a uûivate-

l˘ budov.

ZemnÌm plynem je v souËasnosti vyt·pÏna vÏt-

öina centra Prahy. Ale jeötÏ zaË·tkem 90. let

minulÈho stoletÌ se v ¯adÏ zdejöÌch kotelen p·li-

lo neekologickÈ uhlÌ. Mezi praûskÈ stavby, kde

byl vybudov·n systÈm vyt·pÏnÌ zemnÌm plynem,

pat¯Ì tyto historicky Ëi architektonicky cennÈ

objekty:

Praûsk˝ hrad - od 9. stoletÌ se stal spolu s Vyöe-

hradem sÌdlem Ëesk˝ch knÌûat a kr·l˘, ale takÈ

centrem, kolem kterÈho se krystalizovalo osÌd-

lenÌ a urbanistick˝ rozvoj mÏsta. Praûsk˝ hrad

se stal nejen symbolem Prahy, ale zejmÈna

ËeskÈ st·tnosti. MÌra autentiËnosti are·lu Praû-

skÈho hradu, p¯ilehl˝ch HradËan, MalÈ Strany

a StrahovskÈho kl·ötera ËinÌ z tÈto Ë·sti mÏsta

nepochybnÏ nejzn·mÏjöÌ a nejcennÏjöÌ pam·t-

kov˝ komplex Prahy zapsan˝ na listinÏ kulturnÌ-

ho a p¯ÌrodnÌho dÏdictvÌ UNESCO.

SouËasnÏ s rekonstrukcÌ teplovodnÌho systÈmu

PraûskÈho hradu byla v roce 1999 nedaleko JÌz-

d·rny vybudov·na nov· centr·lnÌ kotelna na

zemnÌ plyn jako centr·lnÌ zdroj tepla. Tento veli-

ce modernÌ systÈm je poËÌtaËovÏ ovl·d·n na

z·kladÏ zmÏn venkovnÌch teplot.

StaromÏstsk· radnice - byla postavena v polovi-

nÏ 14. stoletÌ a v roce 1410 byl na radniËnÌ vÏûi

z¯Ìzen orloj. V 19. stoletÌ se stala sÌdlem vedenÌ

mÏsta. Dnes radnice slouûÌ reprezentaËnÌm ˙Ëe-

l˘m prim·tora hlavnÌho mÏsta, kromÏ toho je

zde svatebnÌ sÌÚ a v˝stavnÌ prostory.

V souËasnÈ dobÏ je radnice z·sobov·na teplem

z plynovÈ kotelny na nedalekÈm Mari·nskÈm

n·mÏstÌ. ZdejöÌ blokov· kotelna dod·v· teplo

takÈ MÏstskÈ knihovnÏ a ˙¯ednÌ budovÏ Magist-

r·tu hlavnÌho mÏsta Prahy na n·mÏstÌ Franze

Kafky, kde se sp·lÌ asi 600 tisÌc m3 za rok.

Staronov· synagoga - byla vybudov·na ûidov-

skou obcÌ v poslednÌ ËtvrtinÏ 13. stoletÌ. Je nej-

staröÌ zachovanou synagogou v EvropÏ a je

ûivou souË·stÌ svÏtovÏ proslulÈho komplexu

éidovskÈho muzea v Praze, kterÈ pat¯Ì bohat-

stvÌm sv˝ch expon·t˘ k tÏm nejv˝znamnÏjöÌm

na svÏtÏ. 

VÏtöina synagog praûskÈho ûidovskÈho mÏsta

pouûÌv· pro vyt·pÏnÌ zemnÌ plyn. K p¯ipojenÌ Sta-

ronovÈ synagogy na plynovou kotelnu doölo

v roce 1996.

Kl·öter v B¯evnovÏ - nejstaröÌ kl·öter v Ëesk˝ch

zemÌch byl postaven v roce 993. Velkorys˝

baroknÌ komplex vznikl aû v prvnÌ polovinÏ 

18. stoletÌ z·sluhou dvou vzdÏlan˝ch a organi-

zaËnÏ schopn˝ch opat˘. 

V r·mci rekonstrukce kl·ötera v 90. letech

minulÈho stoletÌ bylo vyt·pÏnÌ zamÏnÏno p¯e-

v·ûnÏ za plynovÈ (70 %), jen v nÏkolika repre-

Modr· pyramida stavebnÌ spo¯itelna opÏt pom·-

h· tam, kde je to nejvÌce t¯eba. VyËlenila 200

milion˘ korun na zv˝hodnÏnÈ ˙vÏry na pomoc

v oblastech zasaûen˝ch ned·vnou vich¯icÌ Ëi

ork·nem Kyrill.

Zv˝hodnÏnÈ ˙vÏry jsou urËeny vöem, kter˝m vich-

¯ice poökodila domovy. ⁄vÏry jsou poskytov·ny se

snÌûenou ˙rokovou sazbou aû o 1 %, tedy jiû od 

3,7 % p. a., do v˝öe 300 tisÌc korun. Modr· pyra-

mida  tyto ˙vÏry vy¯ÌdÌ  bez poplatku, p¯ednostnÏ,

vËetnÏ urychlenÈ v˝platy penÏz. VyuûÌt je mohou

jak st·vajÌcÌ klienti, tak vöichni ti, kte¯Ì si jejich

prost¯ednictvÌm budou chtÌt urychlenÏ opravovat

svÈ domy a byty. Modr· pyramida nevyûaduje

zvl·ötnÌ potvrzenÌ a je p¯ipravena tyto ˙vÏry vy¯Ìdit

ve vöech sv˝ch poradensk˝ch centrech.

Modr· pyramida je dle objemu depozit t¯etÌ

nejvÏtöÌ stavebnÌ spo¯itelnou v »R, dle obje-

mu poskytnut˝ch ˙vÏr˘ zaujÌm· druhou pozi-

ci. Klienti majÌ u ModrÈ pyramidy naspo¯eno

57,5 mld. KË, bilanËnÌ objem ˙vÏr˘ ËinÌ 

24,7 mld. KË, bilanËnÌ suma 63,7 mld. KË. 

V roce 2006, kter˝ byl nej˙spÏönÏjöÌm rokem

v historii ModrÈ pyramidy, poskytla spo¯itelna

rekordnÌ objem ˙vÏr˘ ve v˝öi 10,5 mld. KË, coû

je o 17,5 % vÌce neû v roce p¯edch·zejÌcÌm. Nej-

vÏtöÌ z·jem je neust·le o Hypo˙vÏry, kter˝ch

Modr· pyramida poskytla v loÚskÈm roce 8400

v objemu 6,9 mld. KË. RostoucÌ z·jem o ˙vÏry

zaznamen·v· i zaË·tkem letoönÌho roku, kdy za

prvnÌ dva t˝dny poskytla ˙vÏry jiû v objemu 500

mil. KË. (tz)  ✑

Modrá pyramida pomáhá po vichřici

Zemní plyn a významné stavby zentaËnÌch s·lech jsou vyuûÌv·ny elektrickÈ p¯Ì-

motopy.

Nostick˝ pal·c - ranÏ baroknÌ pal·c vznikl

v druhÈ polovinÏ 17. stoletÌ. Po vzorovÈ rekon-

strukci se v roce 2002 stal sÌdlem ministerstva

kultury. 

Plynov· kotelna zde byla vybudov·na v letech

1996 - 1997 v p˘dnÌch prostor·ch p¯Ìmo pod

st¯echou pal·ce. Rekonstrukce citlivÏ zachova-

la p˘vodnÌ d¯evÏnÈ tr·my, kterÈ v kombinaci

s modernÌmi plynov˝mi spot¯ebiËi tvo¯Ì skuteË-

nou raritu.

Rudolfinum - stavba pojmenovan· po korunnÌm

princi Rudolfovi byla zrealizov·na v letech 1876

- 1885. Od svÈho vzniku se tato budova stala

v˝znamn˝m kulturnÌm centrem, kde se od roku

1946 kon· Mezin·rodnÌ hudebnÌ festival Praû-

skÈ jaro. 

Cel˝ objekt, ve kterÈm je tÈmÏ¯ tisÌc mÌstnostÌ,

je vyt·pÏn z nedalekÈ blokovÈ plynovÈ kotelny

v budovÏ Fakulty jadernÈ »VUT, kter· vyt·pÌ

takÈ celou »VUT i p¯ilehlou konzervato¯.

Zemsk· porodnice - jedna z nejstaröÌch budov

are·lu praûskÈ nemocnice na KarlovÏ n·mÏstÌ

byla postavena v letech 1865 - 1875.

St¯edotlak· parnÌ a teplovodnÌ kotelna ve Wen-

zigovÏ ulici vyr·bÌ jiû od roku 1987 p·ru a teplo

pro cel˝ nemocniËnÌ are·l. KromÏ ZemskÈ

porodnice z·sobuje celou ¯adu klinik a dalöÌch

lÈka¯sk˝ch pracoviöù.

ObecnÌ d˘m - tento secesnÌ skvost vznikl mezi

lÈty 1903 - 1912 jako reprezentaËnÌ d˘m hlav-

nÌho mÏsta a dodnes slouûÌ jako koncertnÌ sÌÚ,

v˝stavnÌ prostor, mÌsto spoleËensk˝ch setk·nÌ,

ples˘, recepcÌ apod. Vedle Rudolfina je takÈ

ObecnÌ d˘m trvale spjat s kon·nÌm Mezin·rod-

nÌho hudebnÌho festivalu PraûskÈ jaro.

Plynov· kotelna, umÌstÏn· ve 2. suterÈnu budo-

vy, byla vybudov·na v 90. letech 20. stoletÌ.

Vyt·pÏt ObecnÌ d˘m p¯edstavuje vyr·bÏt teplo

pro zhruba 600 mÌstnostÌ s celkovou kubaturou

tÈmÏ¯ 140 tisÌc m3.

M¸llerova vila - pat¯Ì k nejv˝znamnÏjöÌm a nej-

zn·mÏjöÌm dÌl˘m modernÌ architektury. Vila byla

dokonËena v roce 1930, a velice n·roËnÏ a pre-

ciznÏ zrekonstruov·na byla na konci 20. stoletÌ.

O kvalitnÌm v˝sledku svÏdËÌ i to, ûe rehabilitace

byla v roce 2001 ocenÏna prestiûnÌ evropskou

cenou za pam·tkovou pÈËi - Europa Nostra.

Ve vile z˘stal zachov·n p˘vodnÌ unik·tnÌ systÈm

˙st¯ednÌho topenÌ s uhelnou kotelnou. NejvÏt-

öÌm z·sahem do vily bylo osazenÌ dvou nov˝ch

n·stÏnn˝ch z·vÏsn˝ch nÌzkotlakov˝ch plyno-

v˝ch kondenzaËnÌch kotl˘ a jejich napojenÌ na

st·vajÌcÌ ˙st¯ednÌ topenÌ.

TanËÌcÌ d˘m - prvnÌm podnÏtem k v˝stavbÏ tÈto

budovy byla myölenka prezidenta V·clava Havla

vybudovat zde polyfunkËnÌ d˘m zasvÏcen˝ kultu-

¯e. Podle jednoho z hlavnÌch architekt˘ m· stav-

ba vyjad¯ovat pohyb, tanec a energii (jejÌ pra-

covnÌ n·zev byl Ginger a Fred podle dvojice slav-

n˝ch meziv·leËn˝ch taneËnÌk˘). Je to nepochyb-

nÏ nejzn·mÏjöÌ modernÌ architektura v Praze.

Od realizace TanËÌcÌho domu v letech 1994 -

1997 je zde zemnÌ plyn vyuûÌv·n pro vyt·pÏnÌ

celÈ budovy, p¯Ìpravu teplÈ vody a pro p¯Ìpravu

pokrm˘ v restauraci La Perle Prague. Pouûit˝

typ ho¯·ku je speci·lnÌ konstrukce s dokonal˝m

p¯edvÏöov·nÌm paliva a spalovacÌho vzduchu,

zajiöùujÌcÌm extrÈmnÏ nÌzkÈ hodnoty emisÌ ökod-

livin. (tz)
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Celkov˝ objem ˙vÏrovÈho obchodu »MSS za rok 2006
je rekordnÌ

Od roku 1993 do konce roku 2006 dos·hl

objem poskytnut˝ch ˙vÏr˘ Ë·stky 121 miliardy

korun.

● Za dvan·ct mÏsÌc˘ roku 2006 Ëerpali klienti

»MSS celkem 70 195 p¯eklenovacÌch ˙vÏr˘

a ˙vÏr˘ ze stavebnÌho spo¯enÌ.

● Celkov˝ objem poskytnut˝ch ˙vÏr˘ dos·hl

rekordnÌ Ë·stky 23 miliardy korun. Oproti

v˝sledk˘m za rok 2005 to znamen· n·r˘st

o vÌce neû 2,3 miliardy korun, Ëili 11,3 %.

● Objem poskytnut˝ch p¯eklenovacÌch ˙vÏr˘

a ˙vÏr˘ ze stavebnÌho spo¯enÌ 23 miliard

korun p¯edstavuje nov˝ historick˝ rekord

»MSS i stavebnÌho spo¯enÌ v »eskÈ republi-

ce.

● TÈmÏ¯ polovinu objemu ˙vÏrov˝ch prost¯ed-

k˘ poskytnut˝ch v roce 2006 smÏ¯ovali kli-

enti »MSS do modernizace.

NovÈ byty a RD 14,6 %

KoupÏ bytu a RD 28,5 %

Modernizace 49,7 %

OstatnÌ 7,2 %

● Historick˝ objem p¯eklenovacÌch ˙vÏr˘

a ˙vÏr˘ ze stavebnÌho spo¯enÌ poskytnut˝ch

od zah·jenÌ Ëinnosti v roce 1993 do konce

roku 2006 dos·hl Ë·stky 121 miliard korun.

Z·jem o stavebnÌ spo¯enÌ »MSS v roce 2006 d·le
vzrostl

Celkov˝ poËet smluv »MSS od roku 1993 do

prosince 2006 p¯es·hl 4,9 milionu kus˘.

● V obdobÌ leden aû prosinec 2006 uzav¯ela

»MSS celkem 305 081 nov˝ch smluv o sta-

vebnÌm spo¯enÌ vËetnÏ zv˝öenÌ cÌlovÈ Ë·stky.

● Celkov· cÌlov· Ë·stka za uvedenÈ obdobÌ se

tÏsnÏ p¯iblÌûila 80miliardovÈ hranici, kdyû

dos·hla 79,7 miliardy korun. MeziroËnÌ

n·r˘st p¯edstavuje vÌce neû 10,2 miliardy

korun, to je 14,8 %.

● Podle kvalifikovan˝ch odhad˘ se trûnÌ podÌl

»MSS podle celkovÈ cÌlovÈ Ë·stky zv˝öil na

p¯ibliûnÏ 43 %.

Statistiky potvrzujÌ tÈû dlouhodob˝ vysok˝ podÌl 
˙vÏrov˝ch prost¯edk˘ »MSS na modernizaci bytovÈho
fondu a bytovou v˝stavbu 

● UvedenÈ podÌly »MSS odr·ûejÌ v z·vislosti na

statistik·ch stavebnÌ v˝roby stav k 30. 9.

2006:

- Na modernizaci bytovÈho fondu vyuûili his-

toricky klienti »MSS celkem 256 613 p¯e-

klenovacÌch ˙vÏr˘ a ˙vÏr˘ ze stavebnÌho

spo¯enÌ, coû na trhu stavebnÌho spo¯enÌ

historicky p¯edstavuje podÌl 48 %.

Liška výrazně přispívá k financování bytové výstavby v ČR
Obchodní bilance za rok 2006 dokumentuje jedinečné postavení

Českomoravské stavební spořitelny na trhu bydlení v České republi-
ce. Objemem poskytnutých úvěrů vytvořila nový rekord stavebního

spoření a upevnila v rámci České republiky své postavení největšího posky-
tovatele úvěrů na bydlení obyvatelům. I nadále je u nás největší a nejvy-
hledávanější stavební spořitelnou, jejíchž služeb využívá na dva miliony kli-
entů. A dobrých výsledků dosahuje též v penzijním připojištění a podílo-
vých fondech, tj. v produktech, které nabídku spoření a úvěrů od Lišky
efektivně doplňují.

- Na po¯ÌzenÌ bydlenÌ vyuûili klienti »MSS

celkem 189 277 p¯eklenovacÌch ˙vÏr˘

a ˙vÏr˘ ze stavebnÌho spo¯enÌ. Na trhu sta-

vebnÌho spo¯enÌ to p¯edstavuje podÌl 50 %.

- V obdobÌ 1993 aû z·¯Ì 2006 bylo dokon-

Ëeno 321 168 nov˝ch byt˘. »MSS sv˝mi

˙vÏry p¯ispÏla k v˝stavbÏ 85 426 byt˘,

tj. vÌce neû ËtvrtinÏ (1/4) dokonËen˝ch

byt˘.

- Do 30. z·¯Ì 2006 bylo historicky poskytnu-

to obyvatelstvu 546 miliard korun v ˙vÏ-

rech a hypotÈk·ch na bydlenÌ. K tomuto

datu dos·hl celkov˝ historick˝ objem ˙vÏr˘

na bydlenÌ od »MSS Ë·stky 115 miliard

korun. To znamen·, ûe »MSS poskytla cca

21 % objemu ze vöech ˙vÏr˘ na bydlenÌ.

DalöÌ r˘st zaznamenala v roce 2006 »MSS v oblasti
cross-sellingov˝ch produkt˘, kterÈ jejÌ nabÌdku sta-
vebnÌho spo¯enÌ a ˙vÏr˘ na bydlenÌ efektivnÏ doplÚujÌ

● V PENZIJNÕM PÿIPOJIäTÃNÕ zprost¯edkovala

»MSS za rok 2006 uzav¯enÌ 77 450 smluv

s »SOB penzijnÌmi fondy Progres a Stabilita,

meziroËnÏ to znamen· n·r˘st o 13,2 %. Na

celkovÈ roËnÌ produkci »SOB PenzijnÌch

fond˘ se »MSS podÌlÌ cca z 61 %.

V penzijnÌm p¯ipojiötÏnÌ pat¯Ì »MSS pozice

nejv˝konnÏjöÌho zprost¯edkovatele na Ëes-

kÈm trhu. 

● OBJEM INVESTIC DO PODÕLOV›CH FONDŸ,

kterÈ v roce 2006 zprost¯edkovali finanËnÌ

poradci »MSS, p¯es·hl Ë·stku 2,6 miliardy

korun. V meziroËnÌm srovn·nÌ to znamen·

n·r˘st o 44,2 %. 

V oblasti fondovÈho obchodu »MSS spolu-

pracuje s velk˝mi evropsk˝mi spoleËnostmi.

KBC Asset Management je nejvÏtöÌ belgick·

investiËnÌ spoleËnost. Union Investment

pat¯Ì k nejvÏtöÌm a nej˙spÏönÏjöÌm kapit·lo-

v˝m investiËnÌm spoleËnostem v NÏmecku.

● RIZIKOV… éIVOTNÕ POJIäTÃNÕ slouûÌ ke krytÌ

nesplacenÈ Ë·stky ˙vÏru i k dospo¯enÌ do

v˝öe sjednanÈ cÌlovÈ Ë·stky v p¯ÌpadÏ ˙mrtÌ

pojiötÏnÈho klienta. Na trh bylo uvedeno

v polovinÏ roku 2006.

DalöÌ r˘st financov·nÌ bydlenÌ a ˙vÏrovÈho obchodu
v roce 2007

● »MSS nabÌzÌ p¯itaûlivÈ ˙rokovÈ podmÌnky

vËetnÏ tarifu Atraktiv zaruËujÌcÌho ˙vÏr ze

stavebnÌho spo¯enÌ se st·l˝m nÌzk˝m roË-

nÌm ˙rokem 3,7 %, a to aû do konce splat-

nosti. 

● V˝hody stavebnÌho spo¯enÌ s jeho ˙vÏry na

bydlenÌ takÈ zv˝raznÌ moûn˝ r˘st ˙rokovÈ hla-

diny na trhu.

● N·r˘sty oËek·v· Liöka i v ostatnÌch obchod-

nÌch Ëinnostech, a to zvl·ötÏ dÌky v˝konnosti

˙spÏönÏ budovanÈ sÌtÏ obchodnÌch z·stupc˘. 

● Rozvoj odbytovÈ organizace »MSS smÏ¯uje

k prvnÌ mobilnÌ bance v »eskÈ republice.

● V letech 2002 aû 2006 poËet obchodnÌch

z·stupc˘ »MSS vzrostl o jeden tisÌc na

nynÏjöÌch 2400. (tz)

Růst objemu poskytovaných překlenovacích úvěrů a úvěrů
ze stavebního spoření v letech 2000 až 2006
v miliard·ch KË

Tržní podíly ČMSS - Nový obchod (suma CČ)
2002 - 2006

Srovnání úvěrového obchodu ČMSS (objem v tis. Kč)
1. - 12. 2005 / 1. - 12. 2006

Poměr vklad / úvěry - trh a ČMSS
2000 - 2006
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»eskomoravsk· stavebnÌ spo¯itelna rozöÌ¯ila ve

spolupr·ci s PoötovnÌ spo¯itelnou od zaË·tku

tohoto roku svou nabÌdku o bankovnÌ produkty

PS. ProduktovÈ portfolio, s nÌmû dnes finanËnÌ

poradci »MSS p¯ich·zejÌ za sv˝mi klienty, vedle

spo¯enÌ s v˝hodn˝mi ˙vÏry na bydlenÌ, penzijnÌ-

ho p¯ipojiötÏnÌ, podÌlov˝ch fond˘ Ëi pojiötÏnÌ

˙vÏru a spo¯enÌ zahrnujÌ i spot¯ebitelsk˝ ˙vÏr

a bÏûn˝ ˙Ëet. 

DoplnÏn· nabÌdka »MSS d·v· klient˘m v jeden
okamûik a na jednom mÌstÏ moûnost ¯eöit
z·mÏry souvisejÌcÌ s bydlenÌm komplexnÏ

● SPOTÿEBITELSK› ⁄VÃR umoûÚuje klient˘m

»MSS ¯eöit i jejich dalöÌ z·mÏry, a to i ty

spojenÈ s bydlenÌm, kterÈ z d˘vodu z·kon-

n˝ch omezenÌ nemohli uskuteËnit prost¯ed-

nictvÌm ˙vÏr˘ ze stavebnÌho spo¯enÌ. V sou-

Ëasnosti m· nabÌdka tuto podobu:

- Ne˙Ëelov˝ spot¯ebitelsk˝ ˙vÏr s ˙rokovou

sazbou od 12,4 % p. a., tzn. i na po¯ÌzenÌ

p¯edmÏt˘ do dom·cnosti a jeho dalöÌho

vybavenÌ.

- ⁄Ëelov˝ spot¯ebitelsk˝ ˙vÏr na po¯ÌzenÌ

automobilu s ˙rokem od 8,9 % p. a.

● POSTéIROV› ⁄»ET V PROGRAMU KLASIK je

podle pr˘zkumu serveru www.bankovnipo-

platky.com cenovÏ nejv˝hodnÏjöÌm ˙Ëtem

z nabÌdky velk˝ch Ëesk˝ch bank.

- Bez poplatku za p¯ÌchozÌ platby - jako

prvnÌ a dosud jedin· velk· banka PoötovnÌ

spo¯itelna nepenalizuje klienty za to, ûe

jim p¯ich·zejÌ na ˙Ëet penÌze. 

- Se sluûbou CashBack umoûÚuje v˝bÏry

hotovosti p¯i platbÏ kartou zdarma v kte-

rÈmkoli supermarketu Albert nebo hyper-

marketu Hypernova (platÌ pro vöechny karty

Nabídku ČMSS nově doplňují produkty Poštovní spořitelny PoötovnÌ spo¯itelny: debetnÌ i kreditnÌ karty,

embosovanÈ i elektronickÈ, VISA/VISA

Elektron i MasterCard/ Maestro).

- Postûirov˝ ˙Ëet je p¯izp˘soben na mÌru

vöem vÏkov˝m skupin·m: Mini (0 - 15

let), Junior (15 - 26 let), Klasik, Plus (nej-

vyööÌ nabÌdka), Senior, Handicap (˙Ëet

speci·lnÏ p¯izp˘soben˝ pot¯eb·m lidÌ se

zdravotnÌm postiûenÌm).

- Naprosto nejöiröÌ distribuËnÌ sÌù: 3300

poöt a poboËek PoötovnÌ spo¯itelny, 2300

poradc˘ pro finanËnÌ pl·nov·nÌ »MSS,

2500 pokladen Albert˘ a Hypernov, vÌce

neû 560 bankomat˘, e-banking. (tz)

✑
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Bezdrátová Praha
pokraËov·nÌ ze strany 6
Je t¯eba si uvÏdomit, ûe ve¯ejnÈ prost¯edky poch·-

zÌ z v˝sledk˘ trûnÌch aktivit. Tam, kde je trûnÌ pro-

st¯edÌ plnÏ funkËnÌ, je dle mÈho n·zoru nelogickÈ,

nesystÈmovÈ a nehospod·rnÈ fungujÌcÌ strukturu

dublovat prost¯ednictvÌm aktivit, kter˝m nemohou

soukromÈ subjekty konkurovat a kterÈ je mohou

ohrozit. Ob·v·m se, ûe situace v Praze je v mno-

hÈm p¯Ìpadu Appingedam podobn· a nasvÏdËuje

tomu i siln· aktivita st·vajÌcÌch poskytovatel˘

internetov˝ch sluûeb. V p¯ÌpadÏ, ûe mÏsto bude

chtÌt poskytovat bezplatn˝ vysokorychlostnÌ inter-

net neomezen˝ na str·nky ve¯ejn˝ch institucÌ

a nedohodne se na nÏjakÈ formÏ spolupr·ce se

st·vajÌcÌmi komerËnÌmi oper·tory, lze oËek·vat

nemalÈ problÈmy s bruselskou administrativou.

Kamil Rudoleck˝
1. mÌstop¯edseda ⁄OHS

SpoleËnost Algotech, v˝znamn˝ evropsk˝
poskytovatel telekomunikaËnÌch ¯eöenÌ pro
instituce a podnikovou sfÈru, zaznamenala
meziroËnÌ r˘st prodeje o 55 %. Algotech tak
v˝raznÏ upevnil svoji pozici ve st¯ednÌ EvropÏ
a usiluje o zÌsk·nÌ vedoucÌ pozice v oblasti Call
center a KontaktnÌch center v tomto regionu.
K dosaûenÌ tohoto cÌle m· pomoci takÈ rozöÌ¯e-
nÌ poboËky pro Slovensko v BratislavÏ.
V minulÈm roce Algotech zaznamenal r˘st popt·v-

ky zejmÈna v oblasti kontaktnÌch center. Nez·vis-

lÈ pr˘zkumy trhu ukazujÌ, ûe spoleËnosti investo-

valy ve st¯ednÌ EvropÏ  v roce 2006 do technolo-

giÌ kontaktnÌch center a call center vÌce neû 190

milion˘ USD, z toho p¯es 15 milion˘ pr·vÏ

v »eskÈ republice a na Slovensku. V dalöÌch

letech se oËek·v· dalöÌ r˘st, podporovan˝ celo-

svÏtov˝m trendem vytÏûov·nÌ perspektivnÌch regi-

on˘. »esk· republika a Slovensko se st·vajÌ cent-

rem poskytov·nÌ sluûeb dÌky dostatku kvalifikova-

n˝ch pracovnÌch sil, nÌzk˝m provoznÌm n·klad˘m

i dÌky investiËnÌm pobÌdk·m. Pro umisùov·nÌ Call

center a kontaktnÌch center v naöich zemÌch

hovo¯Ì takÈ vyspÏl· komunikaËnÌ infrastruktura

a niûöÌ cena implementace a provozu center.

UvedenÈ faktory ovlivnily i v˝sledky Algotechu

v minulÈm roce. Mezi uûivatele technologie pro

profesion·lnÌ centra z·kaznickÈ pÈËe, imple-

mentovanÈ spoleËnostÌ Argotech, se za¯adily

renomovanÈ spoleËnosti z finanËnÌ i medi·lnÌ

sfÈry, nap¯Ìklad »esk· spo¯itelna, Slovensk·

sporiteæÚa, Centrum.cz, UPC Slovakia, Ëi Mafra.

Vzhledem k souËasnÈ situaci Algotech pl·nuje

dalöÌ r˘st a posilov·nÌ pozice na trhu. Pro rok

2007 p¯edpokl·d· nejmÈnÏ 10% r˘st obratu.
Smíšené a speciální obchodní komory se "znárodňovat" nebudou

Digitalizace umožní přístup k většímu množství 
kvalitnějších a spolehlivějších služeb

Druhou nejdynamičtější firmou v České republice je společnost TRADE
and TECHNOLOGY, a. s. Na druhém místě se umístila v soutěži Štika
Českého byznysu 2006. Zabývá se obchodními a technickými služba-

mi souvisejícími s digitálním satelitním a terestrickým vysíláním televizních
a rozhlasových programů a datových přenosů. Jejími nejvýznamnějšími
zákazníky jsou například Česká televize, Český rozhlas, TV Prima či Galaxie
sport. Na naše otázky odpovídal ředitel společnosti Ing. Ivo Višinka.

komplexnÌ a z·roveÚ flexibilnÌ telekomunikaËnÌ

a z·kaznick· ¯eöenÌ, kter· umoûÚujÌ firm·m je

vyuûÌvat efektivnÏ a p¯in·öÌ jim vÏtöÌ profit. Algo-

tech vznikl v roce 2005 spojenÌm Ëty¯ech posky-

tovatel˘ kontaktnÌch center - 1TEL v »eskÈ

republice a na Slovensku, Geomat v MaÔarsku,

Lucas v BÏlehradÏ a Algotech v Srbsku a »ernÈ

Ho¯e. Centr·la spoleËnosti je v Budapeöti

a poboËky jsou v Praze, BratislavÏ, VaröavÏ,

Bukureöti a BÏlehradu. SpoleËnosti, z kter˝ch

Algotech vznikl, majÌ na svÈm kontÏ vÌce neû

200 implementacÌ kontaktnÌch center pro tako-

vÈ z·kaznÌky jak˝mi jsou Citibank, Global Pay-

ments, Czech on line, Radio Free Europe.

Pro vÌce informacÌ navötivte: 
http://www.algotech.cz

Tom·ö Radvak
(tz)

V minulÈm t˝dnu byly publikov·ny informace

o z·mÏru MPO zmÏnit pr·vnÌ ˙pravu  speci·l-

nÌch a smÌöen˝ch obchodnÌch komor. Tyto infor-

mace obsahujÌ nep¯esnosti, kterÈ si zaslouûÌ

podrobnÈ vysvÏtlenÌ.   

MPO ve spolupr·ci s HK »R p¯ipravuje novelu

z·kona Ë. 301/1992 Sb., o Hospod·¯skÈ komo-

¯e »R a Agr·rnÌ komo¯e »R, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch

p¯edpis˘. HlavnÌm cÌlem tohoto n·vrhu je zruöit

vmÏöov·nÌ st·tu p¯i zakl·d·nÌ speci·lnÌch

a smÌöen˝ch komor, kterÈ vypl˝v· z platnÈ

pr·vnÌ ˙pravy (z·kon Ë. 42/1980 Sb., o hospo-

d·¯sk˝ch stycÌch se zahraniËnÌm). Platn·

norma je nedostateËn· z n·sledujÌcÌch d˘vod˘:

1) Vyûaduje souhlas MPO se zaloûenÌm obchod-

nÌch komor a schv·lenÌm jejich stanov,

avöak nevymezuje jasnÏ kompetence minis-

terstva v procesu jejich vzniku a p¯i kontrole

dodrûov·nÌ podmÌnek, na jejichû z·kladÏ byly

zaloûeny;

2) p˘sobenÌ MPO po udÏlenÌ souhlasu se zalo-

ûenÌm p¯ÌsluönÈ obchodnÌ komory a se sta-

novami je ËistÏ form·lnÌ; MPO nenÌ opr·vnÏ-

no sledovat aktivity komor, koordinovat je,

kontrolovat anebo jinak ¯Ìdit;

3) aËkoli je p˘sobenÌ MPO form·lnÌ, je vöak

ve¯ejnostÌ v »R, ale i v zahraniËÌ, Ëasto vnÌ-

m·no jako resort zodpovÏdn˝ za Ëinnost

obchodnÌch komor;

4) souËasn˝ stav mimo jinÈ Ëasto k negativnÌm

jev˘m, jak˝mi jsou nevhodn· konkurence,

nerespektov·nÌ mezin·rodnÌch zvyklostÌ,

slab· odborn· ˙roveÚ;

5) nejsou ojedinÏlÈ p¯Ìpady, kdy je zneuûÌv·n

souhlas ministerstva, pot¯ebn˝ pro vznik

obchodnÌch komor (nap¯. prezentov·nÌ se

jako ˙tvar z¯Ìzen˝ ministerstvem, pokusy

prov·dÏt podnikatelskou Ëinnost, pouûÌvat

st·tnÌ znak, vyhrazovat si v˝luËnÈ p˘sobenÌ

v teritoriu apod.).

P¯ipravovan· legislativnÌ zmÏna souvisÌ s pro-

jektem omezov·nÌ administrativnÌch z·sah˘

st·tu do podnikatelsk˝ch aktivit a vych·zÌ

z n·sledujÌcÌch premis:

1) VmÏöov·nÌ st·tu do procesu vzniku obchod-

nÌch komor nenÌ pot¯ebnÈ;

2) role st·tu v tÈto oblasti by mÏla b˝t omeze-

na na vytvo¯enÌ odpovÌdajÌcÌho pr·vnÌho

r·mce umoûÚujÌcÌho vznik a p˘sobenÌ

obchodnÌch komor;

3) spolupr·ce a p˘sobenÌ obchodnÌch komor

m· b˝t zaloûeno na principu samoregula-

ce.

N·vrh p¯edpokl·d·, ûe obchodnÌ komory nebu-

dou souË·stÌ HK, ale budou p˘sobit p¯i HK

(obdobnÏ jako RozhodËÌ soud), p¯iËemû si

zachovajÌ svoji autonomii. P¯Ìnosem tÈto ˙pravy

pro obchodnÌ komory bude moûnost vyuûÌt

systÈm HK pro svÈ pot¯eby. Je nutnÈ zd˘raznit,

ûe cel˝ proces zmÏny pr·vnÌ ˙pravy obchodnÌch

komor je v samÈm poË·tku a v r·mci legislativ-

nÌho procesu nelze vylouËit i moûnost jinÈ ˙pra-

vy.  

Smyslem n·vrhu MPO tedy nenÌ û·dnÈ posÌlenÌ

role st·tu nad fungov·nÌm komor, ale p¯esn˝

opak. (tz)

Algotech posiluje pozici ve střední Evropě

Tento cÌl podpo¯Ì takÈ reorganizovan· sloven-

sk· poboËka v Ëele s panem Miroslavem Blahou

(26) na pozici Branch managera, kter˝ podmÌn-

ky na slovenskÈm trhu zn· z d¯ÌvÏjöÌho p˘sobe-

nÌ v telekomunikacÌch.

DosaûenÌ vedoucÌ pozice ve st¯ednÌ EvropÏ chce

Algotech dos·hnout nejen dÌky situaci na trhu.

"KlÌËem ˙spÏchu je pro n·s vyuûitÌ znalostÌ pot¯eb

velk˝ch a st¯ednÌch firem a prost¯edÌ komunikaË-

nÌch sluûeb na trhu," ¯ekl na ned·vnÈ tiskovÈ kon-

ferenci v Praze Karel Dobi·ö, Country manager

pro »eskou Republiku a Slovensko. "P¯edpokl·-

d·me r˘st popt·vky po sofistikovan˝ch kontakt-

nÌch centrech nejen v sektoru sluûeb, ale takÈ

v pr˘myslu, a spolu s tÌm i novÈ zp˘soby vytÏûo-

v·nÌ investic do tÏchto technologiÌ. Spolu se zna-

lostÌ podmÌnek m˘ûeme na tuto popt·vku rychle

reagovat takÈ dÌky celosvÏtovÏ vyzkouöen˝m pro-

dukt˘m a technologickÈmu know-how."

O spoleËnosti Algotech

SpoleËnost Algotech je prvnÌ region·lnÌ poskyto-

vatel ¯eöenÌ v oblasti kontaktnÌch center ve

st¯ednÌ a v˝chodnÌ EvropÏ. Algotech dod·v·

V roce 1997 jste spolu s firmou Premiéra TV, a. s.,
založili společnost Czech Link, s. r. o., která zahá-
jila první digitální satelitní vysílání českých televiz-
ních a radiových programů. Co se za těch deset let
změnilo a jaké jsou nyní vaše hlavní činnosti?
TRADE and TECHNOLOGY, a. s., skuteËnÏ byla

zakl·dajÌcÌm subjektem Czech Linku. älo vöak

o jin˝ pr·vnÌ subjekt (I»O) vlastnÏn˝ Kabelem

plus. SouËasn· TRADE and TECHNO-LOGY,

a. s., byla zaloûena v roce 2001 a jejÌm hlavnÌm

oborem Ëinnosti je provozov·nÌ podmÌnÏnÈho

p¯Ìstupu pro broadcastry (»T a PRIMA) a place-

nÈ kan·ly (Galaxie sport a CS film), prodej p¯Ì-

stupov˝ch karet a provoz vysÌlaË˘. D·le dod·-

v·me digit·lnÌ satelitnÌ p¯ijÌmaËe, CA moduly

a ostatnÌ satelitnÌ p¯ÌsluöenstvÌ. RovnÏû dispo-

nujeme rozs·hlou, zavedenou a funkËnÌ obchod-

nÌ sÌtÌ velkoobchod˘, maloobchod˘ a mont·û-

nÌch firem satelitnÌ techniky v celÈ »R.

Říkáte, že nabízíte také dekódovací karty.
K čemu jsou?
Ano, p¯ÌstupovÈ karty nabÌzÌme a prod·v·me.

Zp˘sobujÌ dekÛdov·nÌ sign·lu, kter˝ je kÛdo-

v·n z d˘vodu ochrany autorsk˝ch pr·v. Z·kaz-

nÌk si karty m˘ûe zakoupit p¯Ìmo v naöem

internetovÈm obchodÏ na naöich web str·n-

k·ch www.trade-technology.cz.

Jaké výhody má digitální vysílání oproti analo-
govému? 
V˝hodou digit·lnÌ televize je moûnost v˝bÏru

z mnohem rozs·hlejöÌ programovÈ nabÌdky, neû

jak je tomu u analogovÈ televize. Velkou v˝ho-

dou je takÈ vûdy bezvadn˝, zcela Ëist˝, neruöe-

n˝ obraz. Digit·lnÌ vysÌl·nÌ navÌc dovoluje pouûÌ-

vat p¯enosnÈ p¯ijÌmaËe s jednoduch˝mi antÈna-

»esk˝ svaz zamÏstnavatel˘ v energetice je

znepokojen obsahem vl·dnÌho prohl·öenÌ

v Ë·sti "ModernÌ ekonomika a energetika,

nov· pracovnÌ mÌsta", kde se vl·da odkl·nÌ od

St·tnÌ energetickÈ koncepce.

OdmÌtnutÌ dalöÌho rozvoje jadernÈ energetiky je

v rozporu s platnou St·tnÌ energetickou kon-

cepcÌ a v souËasnÈ dobÏ i s evropskou energe-

tickou strategiÌ. Ta poûaduje na Ëlensk˝ch st·-

tech maxim·lnÌ sobÏstaËnost s vyuûitÌm opti-

m·lnÌho energetickÈho mixu, kter˝ nevyluËuje

v˝stavbu jadern˝ch elektr·ren. Tento trend je

i trendem svÏtov˝m. 

ZastavenÌ v˝stavby dalöÌch jadern˝ch blok˘

a zachov·nÌ ˙zemnÌch limit˘ tÏûby uhlÌ perspek-

tivnÏ zv˝öÌ z·vislost »eskÈ republiky na dovo-

zech energie, zv˝öÌ rizikovost v z·sobov·nÌ elek-

t¯inou a ve svÈm d˘sledku m˘ûe vÈst k omezenÌ

rozvoje ËeskÈ ekonomiky a jejÌ v˝raznÈ z·vislos-

ti na dovoznÌch spoleËnostech. Bude existovat

pouze trh zahraniËnÌho dodavatele, kter˝ bude

diktovat podmÌnky koneËn˝m z·kaznÌk˘m.  

Z hlediska udrûenÌ pot¯ebnÈ suverenity »R

v zajiötÏnÌ energetick˝ch pot¯eb nem˘ûeme

souhlasit ani s uvaûovan˝m zastavenÌm jader-

nÈ elektr·rny TemelÌn. JejÌ st·l˝ v˝kon 2000

MW nelze v kr·tkÈm ËasovÈm horizontu nahra-

dit ani ˙sporou ve spot¯ebÏ elekt¯iny, ani

n·hradou obnoviteln˝mi zdroji elekt¯iny, kterÈ

jsou z·vislÈ na p¯ÌrodnÌch podmÌnk·ch. Nedo-

statek uhlÌ pak neumoûnÌ budovat klasickÈ

uhelnÈ elektr·rny, kterÈ jiû lze provozovat

Jaderná energetika ne?
Stanovisko »eskÈho svazu zamÏstnavatel˘ v energetice k programovÈmu prohl·öenÌ vl·dy »R

mi, aniû by jejich poloha nÏjak ovlivÚovala kvali-

tu zvuku nebo obrazu. Dokonce i p¯Ìjem televiz-

nÌho vysÌl·nÌ v jedoucÌch vozidlech je naprosto

kvalitnÌ, samoz¯ejmÏ za p¯edpokladu dostateË-

nÈ sÌly sign·lu. Digit·lnÌ technika umoûÚuje ve

vysÌl·nÌ i öirokÈ vyuûitÌ vÌcekan·lov˝ch zvuko-

v˝ch systÈm˘ (Dolby Digital, DTS) zn·m˝ch

doposud jen z kin nebo DVD nosiË˘. Spolu s digi-

t·lnÌm televiznÌm sign·lem lze öÌ¯it i digit·lnÌ

rozhlasov˝ sign·l Ëi internet. HodnÏ informacÌ

o digit·lnÌm vysÌl·nÌ najdete na www.digizo-

ne.cz.

Vlastně se podílíte na budoucnosti digitálního
vysílání… Jak podle vás bude vypadat?
Budoucnost je jen v digitalizaci. UmoûnÌ p¯Ìstup

k vÏtöÌmu mnoûstvÌ kvalitnÏjöÌch a spolehlivÏj-

öÌch sluûeb.

s velmi dobrou ˙ËinnostÌ a nÌzk˝mi dopady na

ûivotnÌ prost¯edÌ.

Nedostatek tuzemskÈho uhlÌ zp˘sobÌ  v·ûnÈ pro-

blÈmy tepl·rensk˝m spoleËnostem, zv˝öÌ jejich

z·vislost na dov·ûen˝ch palivech s dopady na v˝öi

jejich n·klad˘ a tÌm i na ceny dod·vanÈho tepla.

»esk˝ svaz zamÏstnavatel˘ v energetice plnÏ

podporuje St·tnÌ energetickou koncepci Minis-

terstva pr˘myslu a obchodu »R zamÏ¯enou jak

na podporu rozvoje obnoviteln˝ch zdroj˘ a ˙spor

energie, tak i na zajiötÏnÌ spolehliv˝ch dod·vek

elekt¯iny na z·kladÏ vybudov·nÌ vhodnÈho mixu

elektr·rensk˝ch kapacit. 

V soutěži Štika českého byznysu jste se umístili na
druhém místě. Co vám výhra přinesla, vědí o ní
vaši zaměstnanci?
OcenÏnÌ n·m p¯ineslo pocit uspokojenÌ z dobrÈ

pr·ce. Naöi zamÏstnanci o v˝h¯e vÏdÌ, p¯in·öÌ

jim motivaci a pocit soun·leûitosti s dobrou fir-

mou. za rozhovor podÏkovala 
MarkÈta BartÌkov·  ✑
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Čím se vaše firma zabývá?
Zab˝v·me se klasickou strojÌrenskou v˝robou.

Sto procent naöich produkt˘ vyv·ûÌme do zahra-

niËÌ. Naöi z·kaznÌci se vÏtöinou specializujÌ na

papÌrenskou v˝robu, kde vyuûÌvajÌ naöe kompo-

nenty v papÌrensk˝ch strojÌch. M·me nÏkolik

klÌËov˝ch firem, kterÈ jsou st·l˝mi odbÏrateli.

NejËastÏji vyv·ûÌme do Rakouska a NÏmecka,

ale v poslednÌ dobÏ jsme vy¯izovali zak·zky

Naší výhodou je rychlost
Nejdynamičtější firmou v České republice se v soutěži Štika českého byz-

nysu 2006 stala pardubická společnost zabývající se strojní výrobou
a obráběním kovů Svoboda TMS, s. r. o. Soutěž dala šanci rekordnímu

počtu účastníků - 10 295, proto může být Ing. Jindřich Svoboda, majitel vítěz-
né firmy, náležitě hrdý. Pracovní den začíná obvykle v sedm hodin ráno
a končí kolem šesté večer. Říká, že odpočinek příliš nezná, ale když si chce
přece pročistit hlavu, jede na chalupu, kde pracuje hlavně manuálně.

nap¯Ìklad do Austr·lie, Malajsie, JiûnÌ Afriky,

Belgie, na Nov˝ ZÈlandÖ 

A konkrétně, co všechno jste schopni zajistit pro
své zákazníky?
Dod·v·me nap¯Ìklad sva¯ovanÈ technologickÈ

konstrukce. Jde o konstrukce do hal, kterÈ jsou

p¯es sto metr˘ dlouhÈ a dvacet metr˘ öirokÈ.

TakÈ dod·v·me odlitky (tÏlesa loûisek, menöÌ v·lce s vyuûitÌm öedÈ a tv·rnÈ litiny, ocelolitiny

nebo nerezovÈho materi·lu). Z obr·bÏnÌ zajiöùu-

jeme soustruûenÌ, frÈzov·nÌ a hoblov·nÌ. Fungu-

jeme jako klasick˝ obchod - systÈm popt·vek

a nabÌdek. VeökerÈ Ëinnosti probÌhajÌ pod naöÌ

maxim·lnÌ kontrolou. Svoboda TMS, s. r. o., je

schopna zajistit kompletnÌ dod·vky kusovÈ,

malosÈriovÈ i sÈriovÈ v˝roby, p¯edevöÌm v oblas-

ti ocelov˝ch konstrukcÌ a slÈv·renstvÌ.

Máte ve svém oboru konkurenci a pokud ano, jak
proti ní bojujete?
Konkurenci samoz¯ejmÏ m·me, nynÌ je to t¯eba

»Ìna nebo Polsko. Proti konkurenci se vöak

m˘ûeme pyönit nÏkolika v˝hodami. Jedna

z nich, na kterÈ je Svoboda TMS zaloûena, je

rychlost, se kterou vy¯izujeme objedn·vky. Pra-

cujeme v t˝mu jeden·cti zamÏstnanc˘, ale svÈ

kapacity dok·ûeme velmi efektivnÏ rozloûit.

V˝sledkem je pak spokojen˝ z·kaznÌk. Samo-

z¯ejmÏ dodrûujeme termÌny vûdy p¯esnÏ a öpiË-

kov·, stoprocentnÌ kvalita se pro n·s stala

samoz¯ejmostÌ. 

V soutěži Štika českého byznysu 2006 jste se
umístili na první příčce. Dokonce jste poprvé
v historii soutěže překonali z tisíce možných bodů
hranici osmi set, což se dosud nikomu nepodaři-
lo. V čem jste zabodovali?
Pro n·s bylo hlavnÏ velkÈ p¯ekvapenÌ, ûe jsme

se v˘bec umÌstili. Tato soutÏû je otev¯ena pro

vöechny firmy z »R a hodnocenÌ se prov·dÌ na

z·kladÏ jejich hospod·¯sk˝ch v˝sledk˘. Vyso-

kÈ hodnocenÌ jsme zÌskali za vÏtöinu z pÏti

posuzovan˝ch mÏ¯Ìtek. P¯edevöÌm za v˝bornou

n·vratnost vlastnÌho kapit·lu i aktiv a za

n·r˘st likvidity.

Ocelová konstrukce do papírenského stroje

Dílce do papírenského stroje

Těleso ložiska do papírenského stroje

Proč jste vlastně začal právě se strojní výrobou,
a jak vypadaly vaše začátky?
Jsem v oboru tÈmÏ¯ Ëty¯icet let. Nejprve jsem

pracoval v Tov·rn·ch ml˝nsk˝ch stroj˘ (TMS),

coû byla hlavnÏ strojÌrensk· v˝roba. Po ukonËe-

nÌ Ëinnosti firmy TMS jsem se pokusil o zaloûe-

nÌ vlastnÌ firmy. ZaË·tky byly tÏûkÈ z d˘vodu

financov·nÌ v˝roby a problÈm˘ s tÌm spojen˝ch.

Teprve po dvou letech se n·m poda¯ilo najÌt

optim·lnÌ v˝robnÌ program, kter˝ byl zajÌmav˝

pro naöe z·kaznÌky. 

za rozhovor podÏkovala MarkÈta BartÌkov·  ✑

⁄silÌ o snÌûenÌ emisÌ sklenÌkov˝ch plyn˘ povaûu-

jeme za spr·vn˝ cÌl, ale je t¯eba volit vhodnÈ

prost¯edky. N·vrh EvropskÈ komise (EK) zve¯ej-

nÏn˝ 7. ˙nora 2007 (na snÌûenÌ limitu emisÌ CO2

pro osobnÌ automobily na 130g/km do roku

2012) se z tohoto pohledu jevÌ jako znaËnÏ pro-

blematickÈ, administrativnÌ opat¯enÌ. 

Svaz pr˘myslu a dopravy »R poûaduje, aby se

problematika snÌûenÌ emisÌ ¯eöila komplexnÏ,

tedy nejen na ˙kor v˝roby automobil˘.  VytrûenÌ

pouze jednoho segmentu ze systÈmu je moûno

hodnotit jako prvek diskriminace danÈho oboru.

EkologickÈ efekty navrhovanÈho opat¯enÌ jsou

spornÈ, negativnÌ d˘sledky pro evropsk˝ auto-

mobilov˝ pr˘mysl tÈmÏ¯ jistÈ.  Zv˝öenÈ n·klady,

spojenÈ s realizacÌ tohoto n·vrhu, by mohly vÈst

k ˙tlumu v˝roby, coû by v »eskÈ republice

mohlo ohrozit ¯adu pracovnÌch mÌst. 

Automobilov˝ pr˘mysl a navazujÌcÌ odvÏtvÌ nynÌ

v »R zamÏstn·vajÌ vÌce neû 130 tisÌc lidÌ, trûby

z pr˘myslovÈ v˝roby p¯es·hnou v roce 2006

hodnotu 550 miliard KË. V˝voz silniËnÌch vozi-

del, jejich skupin, dÌl˘ a p¯ÌsluöenstvÌ se podÌlÌ

na celkovÈm exportu »R tÈmÏ¯ 22 %. ZahraniË-

nÏ obchodnÌ bilance automobilovÈho pr˘myslu

(v roce 2005 to bylo +187 miliard KË) p¯ispÌv·

rozhodujÌcÌ mÏrou k celkovÏ kladnÈmu saldu

tÈto bilance za celou »R. Z tÏchto ËÌsel lze

odhadnout, ûe se automobilov˝ pr˘mysl podÌlÌ

na celkovÈm HDP »eskÈ republiky tÈmÏ¯ 9 %.

V˝hrady SP »R proti n·vrhu EK:

● p¯Ìnos pro ûivotnÌ prost¯edÌ vych·zÌ z odhad˘

- skuteËn˝ efekt dosud nebyl vyhodnocen ani

u limit˘ dan˝ch nynÏjöÌ smÏrnicÌ,

● povinnost jen pro evropskÈ v˝robce = dve¯e

doko¯·n pro jejich konkurenty, 

● skokovÈ zp¯ÌsnÏnÌ nynÏjöÌch norem bez

dostateËnÈ doby na p¯Ìpravu. SplnÏnÌ si vyû·-

d· n·kladnÈ technickÈ a technologickÈ ˙pra-

vy, a to v pomÏrnÏ kr·tkÈm termÌnu Ëty¯ let.

Tato doba je p¯Ìliö kr·tk· na v˝voj nov˝ch

konstrukËnÌch prvk˘ - takov˝ch, kterÈ by se

vedle ekologick˝ch limit˘ veöly i do tÏch

ekonomick˝ch,

● zejmÈna v »R (ale i v dalöÌch nov˝ch Ëlen-

sk˝ch zemÌch) m˘ûe b˝t toto opat¯enÌ z eko-

logickÈho hlediska kontraproduktivnÌ. V »R

je dnes pr˘mÏrnÈ st·¯Ì osobnÌch automobil˘

tÈmÏ¯ 14 let, p¯ÌpadnÈ zdraûenÌ nov˝ch auto-

mobil˘ by jeötÏ zhoröilo souËasn˝ negativnÌ

trend  obnovy vozovÈho parku, 

● hrozÌ dalöÌ posÌlenÌ dovozu ojet˝ch vozidel ze

zemÌ EU 15.

ÿada nevyjasnÏn˝ch ot·zek:

1. ot·zka plnÏnÌ, pokud to nebude spojeno se

sankcemi;

2. ot·zka kompenzacÌ, pokud by to mÏla b˝t

povinnost, na¯ÌzenÌ EU - v˘Ëi soukrom˝m

v˝robc˘m tedy nÏco jako vl·dnÌ zak·zka

(podpora st·tu p¯i obmÏnÏ vozovÈho parku

nov˝mi ekologicky ËistöÌmi automobily);

3. ot·zka ochrany trhu, v˝voz. Bude to platit i pro

dov·ûenÈ automobily nebo export mimo EU?

4. kde oslaben˝ automobilov˝ pr˘mysl vezme

prost¯edky na p¯edpokl·dan˝ v˝voj "inteli-

gentnÌch" voz˘ na obnoviteln· paliva? V p¯Ìö-

tÌch letech by do tohoto v˝voje mÏlo b˝t

podle p¯edstav EK v automobilovÈm pr˘mys-

lu investov·no 20 mld. Eur;

5. jak to bude se star˝mi "neekologick˝mi" vozy

- bude v r·mci EU souËasnÏ zak·z·n jejich

p¯eshraniËnÌ export a import? (tz spd cr)

Vzdělávací a poradenská společnost 1. VOX, a. s., vás srdečně
zve na vysoce odborné semináře: 

Podnik·nÌ v zahraniËÌ - zahraniËnÌ dce¯in· firma ano Ëi ne

TERMÕN: 20. 3. 2007 

CÌlem semin·¯e je sezn·mit posluchaËe s v˝hodami, ale takÈ s ˙skalÌmi a riziky podnik·nÌ

v zahraniËÌ, zejmÈna v Ëlensk˝ch zemÌch EU i z·mo¯Ì. 

PÿEDN¡äÕ: Ing. Frantiöek Janatka, CSc., Ing. ZdenÏk KoË·rek, JUDr. BohumÌr Moln·r, CSc., 

Ing. Hynek Rasocha, Ing. VladimÌr äon 

CENA: 2590 KË 

Finance - z·klad finanËnÌho ¯ÌzenÌ

TERMÕN: 22. - 24. 3. 2007

LEKTOR: Ing. Ji¯Ì Hnilica, Ph.D., Doc. Ing. Jaruöe Krauseov·, CSc. 

CENA: 6990 KË 

Nov˝ z·konÌk pr·ce a jeho dopady do firemnÌ praxe

TERMÕN: 28. 3. 2007 

PÿEDN¡äÕ: JUDr. Petr Bukovjan 

CENA: 1890 KË 

Pro pokročilé zájemce o problematiku DPH a daně z příjmů jsme připravili:

KomplexnÌ pohled na novelizovanou daÚovou soustavu roku 2007

TERMÕN: 3. - 5. 4. 2007 

PÿEDN¡äÕ: JUDr. Svatopluk GaloËÌk, Irena Jindrov·, Ing. Ji¯Ì KlÌma, Ing. Eva Krekulov·,

Ing. Ivana Pila¯ov·, Ing. Eva Sedl·kov· 

CENA: 5990 KË 

Řešením praktických problémů provázejících aplikaci Mezinárodních standardů finančního výkaznictví vás
provede Robert Mládek.

PraktickÈ aspekty Mezin·rodnÌch standard˘ finanËnÌho v˝kaznictvÌ a jejich ¯eöenÌ

TERMÕN: 4. - 6. 4. 200

CENA: 5990 KË

PodrobnÈ informace, mÌsta kon·nÌ, moûnosti slev a cel˝ vzdÏl·vacÌ program naleznete 
na www.vox.cz, info: 226 539 670-1.

Vyvstala řada nevyjasněných otázek
Stanovisko SP »R k n·vrhu EK na snÌûenÌ limit˘ emisÌ osobnÌch automobil˘

Chybí ekonomická kalkulace 2. etapy
Dle poslednÌch zpr·v chybÌ jiû pouze souhlas

⁄HOS, aby v »esku zaËala firma Kapsch budo-

vat hybridnÌ sytÈm pro zpoplatnÏnÌ silnic 1. t¯Ìd.

Kombinace mikrovlnnÈho a satelitnÌho systÈmu

m· ˙dajnÏ uöet¯it p˘l miliardy korun. TÏmto

informacÌm ovöem chybÌ to podstatnÈ - jak·ko-

liv ekonomick· anal˝za  finanËnÌch dopad˘ na

dopravce i celÈ hospod·¯stvÌ a porovn·nÌ finanË-

nÌch n·klad˘ a v˝nos˘ celÈho systÈmu.

V souËasnÈ dobÏ nenÌ ani zn·mo, zda se zpo-

platnÏnÌ bude t˝kat pouze vozidel nad 12 tun,

nebo i vozidel nad 3,5 t. RovnÏû nebyla p¯ed-

loûena hodnovÏrn· ËÌsla  dokumentujÌcÌ

dopravnÌ v˝kony na silnicÌch 1. t¯Ìd. Za tÈto

situace je zcela absurdnÌ hovo¯it o tom, kolik

bude uöet¯eno milion˘, kdyû v˘bec nelze

odhadnout, jakÈ v˝nosy lze oËek·vat a zda

v˘bec p¯es·hnou n·klady na vybudov·nÌ a pro-

voz systÈmu.

pokraËov·nÌ na stranÏ 22
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P¯edevöÌm jsme si vöak slibovali na toto dÏnÌ

aktivnÏ p˘sobit. Pr·vÏ moûnost aktivnÌ spolu-

pr·ce na vzniku stanovisek ovlivÚujÌcÌch tvorbu

evropskÈ legislativy je to, co n·s totiû p¯imÏlo

do Brewers of Europe vstoupit. SouËasnÏ jsme

si uvÏdomovali, ûe v tÈ dobÏ ËerstvÈ neschv·le-

nÌ evropskÈ ˙stavy jen zvyöovalo v·hu hlasu

kaûdÈho n·rodnÌho subjektu EU. Je takÈ pocho-

pitelnÈ, ûe jsme se ztotoûÚovali s cÌli renomova-

nÈ instituce a chtÏli jsme prostÏ "b˝t u toho"

a hlavnÏ ovlivÚovat dÏnÌ tak, jak si to historie,

tradice a v neposlednÌ ¯adÏ i vÏhlas ËeskÈho

pivovarstvÌ zasluhuje.

Pot¯ebnÈ zastoupenÌ, dobrÈ informace

Co tedy naznaËil prvnÌ rok naöeho ËlenstvÌ?

P¯edevöÌm se uk·zalo, ûe p¯edpoklad o tom, ûe

ËlenstvÌ v BoE n·m zajistÌ lepöÌ informovanost

o dÏnÌ v centru evropskÈ politiky, se naplnil.

Bylo a je to d·no tÌm, ûe m·me zastoupenÌ ve

vöech nejd˘leûitÏjöÌch org·nech BoE a tedy

o vöech v˝znamn˝ch skuteËnostech "vÌme

z prvnÌ ruky". S tÌm souvisÌ i to, ûe se n·m

poda¯ilo obsadit pozici ve dvan·ctiËlennÈm

v˝konnÈm v˝boru, kde je n·ö z·stupce zodpo-

vÏdn˝ tÈû za kontakty mezi vedenÌm organiza-

ce a pivovarnÌky st·t˘ V˝chodnÌ Evropy, jejichû

z·jmy tam zastupuje. V odborn˝ch komisÌch,

jako je komise Pivo a spoleËnost, komise Pivo-

varskÈ p¯Ìsady a komise éivotnÌ prost¯edÌ,

p˘sobÌ i dalöÌ ËeötÌ z·stupci pivovarskÈho pr˘-

myslu. 

»eötÌ pivovarötÌ odbornÌci majÌ slovo

V˝znamn· je i skuteËnost, ûe v souËasnosti

doch·zÌ k postupnÈ integraci v˝znamnÈ

vÏdeckÈ evropskÈ pivovarskÈ instituce -

EvropskÈ pivovarskÈ konvence (EBC - Euro-

pean Brewery Convention) pr·vÏ do Brewers

of Europe. To znamen· nejen soust¯edÏnÌ sil,

ale takÈ doch·zÌ k mnohem lepöÌmu propoje-

nÌ mezi v˝robci piva a vÏdecko-technick˝mi

experty, a tÌm koordinovanÏji, soust¯edÏnÏji,

a vÏ¯Ìme ûe mnohem efektivnÏji m˘ûeme

p˘sobit dovnit¯ i vnÏ pivovarskÈho pr˘myslu

v EvropÏ. Siln· pozice Ëesk˝ch pivovarsk˝ch

odbornÌk˘ v EBC znamen·, ûe se podÌlejÌ

nejen na ¯adÏ vÏdecko-v˝zkumn˝ch ËinnostÌ,

jako je sledov·nÌ nejnovÏjöÌch v˝sledk˘ vÏdy

a moûnostÌ jejich aplikacÌ p¯i v˝robÏ piva

k zajiötÏnÌ maxim·lnÌ kvality tÈto potraviny,

ale majÌ vliv na zkoum·nÌ vöeho, co souvisÌ

s tak citlivou problematikou, jako je ochrana

zdravÌ spot¯ebitele.

K rozumu takticky vedenou v˝chovou

PodÌv·me-li se na nejv˝znamnÏjöÌ Ëinnosti,

kterÈ byly v loÚskÈm roce realizov·ny vedenÌm

BoE za aktivnÌ ˙Ëasti Ëesk˝ch pivovarnÌk˘,

pat¯Ì sem p¯edevöÌm ˙Ëast na spoleËnÈ medi-

·lnÌ akci, kter· v evropsk˝ch mÈdiÌch vyjad¯o-

vala n·zor ve¯ejnosti na iniciativu evropskÈho

komisa¯e pro zdravÌ Markose Kypriana. Jeho

n·vrhy na regulaci konzumace alkoholu by

znamenaly Ë·steËnou prohibici v EU a nedbaly

na z·sady historick˝ch, kulturnÌch a dalöÌch

rozdÌl˘ v oblasti spot¯eby alkoholu v EvropÏ.

Tento, zjednoduöenÏ naz˝van˝ "skandin·vsk˝

model", byl v p˘vodnÌ verzi v d˘sledku velmi

˙spÏönÈ medi·lnÌ kampanÏ odmÌtnut. Bylo to

tÌm, ûe argumenty pivovarnÌk˘ se opÌraly nejen

o fakta zpracovan· renomovan˝mi experty,

kte¯Ì jsou ËinnÌ mimo pivovarskÈ struktury

a tedy nez·vislÌ a objektivnÌ, ale jejichû argu-

menty byly navÌc shled·ny jako vÏdecky pod-

Čeští pivovarníci rok po vstupu do významné evropské pivovarské instituce
Když jsme, čeští pivovarníci sdružení do Českého svazu pivovarů a sla-

doven, vstupovali před rokem do Brewers of Europe (BoE), bylo zřej-
mé, že sice význam a pozici této instituce mezi obdobnými zájmovými

organizacemi v Bruselu známe, ale bylo otázkou, do jaké míry budeme s to
tuto instituci využít pro naše záměry. Tehdy jsme prohlásili, že vstup do BoE
nám umožní, abychom byli v Bruselu nejen aktivnější, ale měli jsme záměry
tam být také více slyšet. Připomeňme si, že jsme chtěli více monitorovat, co
se v Bruselu děje, a vědět více o tom, kterým směrem se ubírá evropská
legislativa ovlivňující naše zájmy.

loûenÈ, rozumnÈ a objektivnÌ. Byla uzn·na i

tvrzenÌ, ûe je t¯eba br·t p¯i tak v˝znamn˝ch

rozhodnutÌch do ˙vahy principy kulturnÌch,

historick˝ch i ¯ady dalöÌch rozdÌl˘ v oblasti

spot¯eby a spot¯ebitelsk˝ch zvyklostÌ

v zemÌch EU. DG SANCO, Gener·lnÌ ¯editelstvÌ

pro zdravÌ a ochranu spot¯ebitele EvropskÈ

komise, mÌsto toho samo navrhlo do diskuze

dokument, kter˝ klade d˘raz na v˝chovu spo-

t¯ebitele, tvorbu a udrûov·nÌ datab·zÌ o vlivu

alkoholu na Evropany a je zaloûen na aktivnÌ

v˝mÏnÏ informacÌ mezi Ëlensk˝mi st·ty EU

a Evropskou komisÌ. Dluûno dodat, ûe se z·sa-

dami pivovarnÌk˘, kterÈ se opÌrajÌ o princip

v˝chovy a nikoliv restrikce a striktnÌ dodrûo-

v·nÌ princip˘ subsidiarity v EU byli sezn·meni

vöichni eurokomisa¯i.

DaÚ se nezv˝öila

DalöÌm d˘leûit˝m krokem bylo, ûe na z·kladÏ

vz·jemnÈ spolupr·ce n·rodnÌch asociacÌ, Ëlen˘

BoE Rada ministr˘ financÌ (ECOFIN) neodsou-

hlasila zv˝öenÌ minim·lnÌ sazby spot¯ebnÌ danÏ

na pivo, jejÌû p¯ijetÌ by jeho producenty v˝raznÏ

znev˝hodnilo proti v˝robc˘m vÌna. V˝znamnou

pomoc poskytly vl·dnÌ instituce »eskÈ republi-

ky, coû naöi pivovarnÌci velmi oceÚujÌ.

Iniciativa zodpovÏdn˝ch pivovar˘ funguje

Velmi v˝znamn˝m prvkem aktivit BoE, kter˝

pat¯Ì k z·kladnÌm atribut˘m smyslu Ëinnosti

evropsk˝ch pivovarnÌk˘, je obrana proti antial-

koholnÌ lobby, kdy zejmÈna nevl·dnÌ organizace

(WHO, EUROCARE) se snaûÌ uplatnit proti

z·jm˘m pivovarskÈho pr˘myslu stejn˝ model,

jak˝ byl pouûit proti v˝robc˘m tab·ku. Ukazuje

se vöak, ûe tento st¯et nenÌ moûnÈ vybojovat

pouze na p˘dÏ evropsk˝ch institucÌ, ale v˝znam-

nÈ mÌsto hrajÌ i jednotlivÈ ËlenskÈ zemÏ EU i ty,

kterÈ stojÌ mimo nÏ, jako je Norsko a äv˝car-

sko. V tÈto souvislosti se ukazuje, ûe ¯ada

evropsk˝ch institucÌ pozitivnÏ vnÌm· snahu

a konkrÈtnÌ kroky, kterÈ pivovary uskuteËnily

v r·mci projektu samoregulace v oblasti

komerËnÌ komunikace. V »eskÈ republice od

roku 2003 funguje Iniciativa zodpovÏdn˝ch

pivovar˘. Ta si klade za cÌl podporovat zodpo-

vÏdn˝ p¯Ìstup ke konzumaci, prodeji a marke-

tingu piva a ¯adu projekt˘ v tÈto oblasti jiû takÈ

uskuteËnila. TakÈ pro letoönÌ rok se p¯ipravuje

¯ada akcÌ a dalöÌ projekty se pl·nujÌ i v dalöÌch

letech.

»eöi majÌ n·pady

PodÌv·me-li se na prvnÌ rok fungov·nÌ Ëesk˝ch

pivovarnÌk˘ v evropsk˝ch pivovarsk˝ch struktu-

r·ch, m˘ûeme konstatovat, ûe se n·m poda¯ilo

nejen do jejich v˝konn˝ch i odborn˝ch sloûek pro-

sadit, ale to, co je mnohem d˘leûitÏjöÌ, totiû podÌ-

let se na ¯adÏ jejich aktivit. PotvrzujÌ to i slova

Rodolphe de Looz-Corswarem, gener·lnÌho tajem-

nÌka Brewers of Europe: "»eötÌ pivovarnÌci za rok

svÈho ËlenstvÌ v Brewers of Europe prok·zali, ûe

nejen umÌ va¯it vynikajÌcÌ pivo, ale jsou s to pro

nÏj mnoho pozitivnÌho udÏlat. V·ûÌme si ¯ady

n·pad˘, kter˝mi obohatili naöi Ëinnost,  jejich

pr·ce ve vedoucÌch org·nech i v odborn˝ch komi-

sÌch je vöeobecnÏ velmi cenÏna a napom·h· jak

prestiûi naöÌ organizace, tak i prosazov·nÌ z·jm˘

n·s, evropsk˝ch pivovarnÌk˘."

Tato slova jistÏ potÏöÌ, neznamenajÌ vöak nic

jinÈho, neû z·vazek v Ëinnosti v evropsk˝ch

pivovarsk˝ch struktur·ch pokraËovat. Nebylo

by nic horöÌho, neû se spokojit s dosaûen˝m.

Tradice i historie ËeskÈho pivovarstvÌ n·s bez

velk˝ch slov zavazujÌ k tomu, abychom ochra-

Úovali z·jmy ËeskÈho pivovarskÈho pr˘myslu

vËetnÏ slada¯stvÌ, chmela¯stvÌ a dalöÌch n·vaz-

n˝ch odvÏtvÌ a souËasnÏ jeho pozici upevÚovali

a d·le rozvÌjeli.

Ing. Jan Vesel˝, v˝konn˝ ¯editel »eskÈho svazu
pivovar˘ a sladoven a Ëlen v˝konnÈho v˝boru
Brewers of Europe a viceprezident European

Brewery Convention
a

Ing. Josef Hlavat˝, ¯editel pivovaru N·chod
a mÌstop¯edseda »eskÈho svazu pivovar˘ 

a sladoven

Podle informace AHR »R se p¯ipravuje novela

z·kona Ë. 379/2005 Sb., o opat¯enÌch

k ochranÏ p¯ed ökodami zp˘soben˝mi tab·ko-

v˝mi v˝robky, alkoholem a jin˝mi n·vykov˝mi

l·tkami a o zmÏnÏ souvisejÌcÌch z·kon˘. Inici-

·torem tÈto novely je poslanec MUDr. Boris

äùastn˝ (ODS).

AHR »R si uvÏdomuje ökodlivost kou¯enÌ pro

lidskÈ zdravÌ a v z·sadÏ podporuje z·kazy

a omezenÌ kou¯enÌ ve ve¯ejn˝ch prostor·ch.

AHR »R nem˘ûe souhlasit s ploön˝m z·kazem

kou¯enÌ v restauracÌch, kde nebude prostor pro

ku¯·ky oddÏlen stavebnÏ. S tÌmto n·vrhem

chce pr·vÏ poslanec äùastn˝ vystoupit.

Stanovisko Asociace hotelů a restaurací ČR k problematice kouření v restauracích
Vl·da »R a ODS ve sv˝ch prohl·öenÌch

a v programu klade d˘raz na podporu mal˝ch,

st¯ednÌch podnikatel˘ a regulace prost¯ed-

nictvÌm trhu. Opat¯enÌ zakazujÌcÌ kou¯enÌ

nebo jej omezujÌcÌ na stavebnÏ oddÏlenÈ pro-

story by vedla k ˙padku mal˝ch restauracÌ

a pivnic. Je vöeobecnÏ zn·mo, ûe v »ech·ch

jsou pivnice s moûnostÌ kou¯enÌ jÌû tradiËnÏ

spojeny. 

TakovÈto omezenÌ by jednoznaËnÏ znamenalo

pokles poËtu host˘, n·slednÏ i trûeb, ale

z·roveÚ i destrukci spoleËenskÈho ûivota na

vesnici a v mal˝ch mÏstech. NavÌc v podni-

katelskÈm prost¯edÌ, kterÈ je jiû tak silnÏ

daÚovÏ zatÌûeno a kaûdÈ dalöÌ omezenÌ vede

ke snÌûenÌ moûnosti podnikatel˘ investovat

do kvality sluûeb. Ani zv˝öenÌ nezamÏstna-

nosti nenÌ jen planou hrozbou, ale vysokou

pravdÏpodobnostÌ.

AHR »R p¯ich·zÌ s konkrÈtnÌmi n·vrhy na

¯eöenÌ tÈto ot·zky. K tÏmto myölenk·m vede

p¯esvÏdËenÌ, ûe stejnÏ jako v jin˝ch oblas-

tech takÈ zde by mÏl p¯edevöÌm rozhodovat

z·kaznÌk a trh. Pokud se zv˝öÌ popt·vka po

neku¯·ck˝ch kav·rn·ch, barech a restaura-

cÌch, zcela p¯irozenÏ tato zmÏna povede ke

vzniku neku¯·ck˝ch provoz˘. Naopak pouh˝-

mi z·kazy se trh p¯Ìliö ovlivÚovat ned·. Pro

p¯Ìpadnou konkrÈtnÌ ˙pravu z·kona navrhuje

AHR »R dvÏ moûnosti, p¯ÌpadnÏ jejich kombi-

naci. 

V prvnÌ ¯adÏ z·kaz kou¯enÌ v dobÏ pod·v·nÌ

jÌdel a to nap¯Ìklad 7.00 - 10.00 hodin, 12.00 -

14.00 a 18.00 - 20.00 hodin v provozech, kde

jsou obÏdy nebo veËe¯e pod·v·ny.

Druhou moûnostÌ je ponechat p¯ÌpadnÈ z·kazy

kou¯enÌ na mÌstnÌm zastupitelstvu tak, jak

s tÌm p¯ipravovan· novela z·kona poËÌt·

u ostatnÌch ve¯ejn˝ch prostor. Tato opat¯enÌ by

nebylo ploönÈ a umoûÚovalo by zohlednit mÌst-

nÌ specifika.

AHR »R je d·le p¯ipravena podpo¯it kampanÏ

zamÏ¯enÈ na osvÏtovou Ëinnost a sniûov·nÌ

poËtu ku¯·k˘, zvl·ötÏ mezi ml·deûÌ. Tyto kam-

panÏ  se AHR »R jevÌ jako mnohem vhodnÏjöÌ

a ˙ËinnÏjöÌ neû z·kazy kou¯enÌ.

Kontakt:
V·clav St·rek, gener·lnÌ sekret·¯

Asociace hotel˘ a restauracÌ 
»eskÈ republiky, o. s.

RevoluËnÌ 13, 110 00 Praha 1
Tel: + 420 236 042 388
Fax: + 420 236 042 319

GSM: + 420 602 765 632
e-mail: starek@ahrcr.cz , 

http: www.ahrcr.cz

Na scéně opět DPH v pohostinství 
Za p¯Ìtomnosti komisa¯e EU L·szlÛ Kov·cse z·stupci sdubjekt˘ evrop-

skÈho pohostinstvÌ (platforma HOTREC) znovu nastolili poûadavek na

zavedenÌ snÌûenÈ sazby DPH na hotelovÈ a restauraËnÌ sluûby ve vöech

Ëlensk˝ch zemÌch EU.

Jiû od roku 1992 bylo a z˘st·v· cÌlem HOTRECu  zajistit s koneËnou

platnostÌ:

● na evropskÈ ˙rovni moûnost uplatnÏnÌ snÌûenÈ sazby na ubytovacÌ

a stravovacÌ sluûby pro vöechny ËlenskÈ st·ty; 

● na n·rodnÌch ˙rovnÌch zavedenÌ snÌûenÈ sazby DPH na ubytovacÌ

a stravovacÌ sluûby.

Na semin·¯i uskuteËnÏnÈm 19. ledna 2007 v Budapeöti L·szlÛ Kov·cs,

evropsk˝ komisa¯ pro danÏ a cla, p¯ipomnÏl ˙ËastnÌk˘m, ûe snÌûen·

sazba DPH je obecnÏ povaûov·na za ˙Ëinn˝ n·stroj k dosaûenÌ cÌl˘ sta-

noven˝ch v LisabonskÈm programu: vzestup r˘stu, vÌce pracovnÌch mÌst

a konkurenceschopnost.

Evropsk· Komise do 30. Ëervna 2007 vyd· zpr·vu o dopadu snÌûen˝ch

sazeb DPH na lok·lnÏ poskytovanÈ sluûby vËetnÏ restauraËnÌch sluûeb.

Tento termÌn podnÌtil uspo¯·danÌ tohoto semin·¯e na tÈma "DPH a sek-

tor pohostinstvÌ", na kter˝ se dostavilo vÌce neû sto z·stupc˘ parla-

ment˘, vl·d a profesnÌch organizacÌ jednotliv˝ch zemÌ.

Evropsk˝ komisa¯ Kov·cs ˙ËastnÌk˘m p¯ipomnÏl vynaloûenÈ mnoho-

strannÈ ˙silÌ z poslednÌch let ve snaze posunout se k trvale udrûitelnÈ-

mu systÈmu sazeb DPH, ale takÈ obtÌûnost dos·hnout jednomyslnÈho

rozhodnutÌ ze strany 27 vl·d. Zpr·va z Ëervna 2007 se stane - jak dou-

f·me - v˝chozÌm bodem k debatÏ a hled·nÌ koneËnÈho a û·doucÌho vy¯e-

öenÌ sazeb DPH pro vöechny obory se z¯etelem na LisabonskÈ cÌle: zv˝-

öen˝ r˘st, vÌce pracovnÌch mÌst a konkurenceschopnost.

Po projevu evropskÈho komisa¯e Kov·cse svoji situaci a v˝voj  v posled-

nÌm obdobÌ - tu öùastnÏjöÌ, tu mÈnÏ öùastn˝ - p¯edstavilo sedm zemÌ: Por-

tugalsko, Francie, MaÔarsko, »esk· republika, NÏmecko, Finsko

a Island. PoslednÏ jmenovan˝ p¯Ìpad p¯edstavil ˙ËastnÌk˘m ten nej-

skvÏlejöÌ scÈn·¯: od 1. b¯ezna 2007 bude na Islandu snÌûena sazba DPH

za restauraËnÌ sluûby a ubytov·nÌ z p˘vodnÌch 24,5 % a 14 % na jednot-

nou sazbu 7 %. Je to p¯Ìklad, kter˝ by mnoho n·rodnÌch pohostinsk˝ch

asociacÌ r·do zopakovalo ve sv˝ch vlastnÌch zemÌch!

R˘znÈ projevy a intervence p¯edkl·daly nejr˘znÏjöÌ argumenty ve pro-

spÏch zavedenÌ snÌûenÈ sazby DPH na pohostinskÈ sluûby, kterÈ jsou

sumarizov·ny jiû v broûurce vydanÈ HOTRECem v roce 2005, a zahrnujÌ:

● dopad na zamÏstnanost

● soci·lnÌ ot·zky

● podporu podnik·nÌ

● podporu v˝vozu

● konkurenceschopnost ve srovn·nÌ s ostatnÌmi zemÏmi

● stabilnÌ p¯Ìjem do st·tnÌho rozpoËtu

»eskou republiku na semin·¯i reprezentovala Asociace hotel˘ a restau-

racÌ »eskÈ republiky, jako Ëlen HOTREC. Prezentaci zamÏ¯enou na

dopad zmÏny sazby DPH pro sluûby stravov·nÌ p¯ednesl za AHR »R pan

Aleö DoËkal, spolumajitel a provozovatel restauracÌ Pivovarsk˝ d˘m

a Pivovarsk˝ klub. 

Na z·vÏr setk·nÌ prezident HOTRECu Bernd Geyer potvrdil odhodl·nÌ

vöech Ëlensk˝ch asociacÌ pokraËovat v boji za zavedenÌ nejniûöÌch moû-

n˝ch sazeb DPH na hotelovÈ a restauraËnÌ sluûby ve vöech Ëlensk˝ch

zemÌch EU. (tz ahr Ër)

Rozměr českého zemědělství 
se trvale snižuje
TÛnem  nÏmeckÈho poslance EvropskÈho parla-

mentu Jo Leinena , jÌmû v Bruselu p¯irovnal Ëes-

kÈho prezidenta  V·clava Klause k hokejovÈmu

hr·Ëi a kritizoval za euroskepticizmus, jsme

velmi znepokojeni. Nikdo nem· pr·vo kritizovat

obËana jinÈ zemÏ, natoû hlavu st·tu za urËitÈ

pochybnosti k d˘leûit˝m obËansko-pr·vnÌm

dokument˘m, kterÈ ovlivnÌ na mnoho let dop¯e-

du dÏnÌ v celÈ EvropskÈ unii. NenÌ to ökarohlÌd-

stvÌ ani pochybnosti o EvropskÈ unii jako tako-

vÈ, ale zcela re·lnÈ ˙vahy o moûnÈm preciznÏj-

öÌm vypracov·nÌ tak z·kladnÌho dokumentu,

jÌmû nespornÏ je ˙stava zemÏ nebo celÈho spo-

leËenstvÌ. Pana prezidenta Klause, kter˝ je pro-

fesorem ekonomie s ¯adou mezin·rodnÌch oce-

nÏnÌ za rozvoj tohoto vÏdnÌho oboru, si v·ûÌme

nejen jako st·totvorce, ale i za jeho velkou

pozornost venkovu a prost˝m lidem, kte¯Ì tam

ûijÌ. Jako zemÏdÏlci velmi dob¯e vÌme, jakÈ

pozornosti v nerovnÈm soupe¯enÌ na evropskÈm

trhu se n·m dost·v· od hlavy naöeho st·tu. 

T¯i roky po vstupu do EU se jasnÏ ukazuje, ûe

rozmÏr ËeskÈho zemÏdÏlstvÌ se trvale sniûuje

zatÌmco u star˝ch 15 Ëlensk˝ch zemÌ EU je

tomu naopak. NastavenÌ pravidel diskriminujÌ-

cÌch novÈ ËlenskÈ st·ty je t¯eba zmÏnit, i o to

mimo jinÈ prezidentu V·clavu Klausovi jde. 

Jan Veleba , prezident Agr·rnÌ komory »R
zastupujÌcÌ na 100 tisÌc Ëesk˝ch 

a moravsk˝ch zemÏdÏlc˘ 
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"Smyslem nenÌ IIP zÌskat, ale osvojit si jeho

principy a ¯Ìdit se jimi," zd˘raznila MarkÈta

Frydrychov·, vedoucÌ OddÏlenÌ rozvoje lidsk˝ch

zdroj˘ agentury CzechInvest. "JedinÏ tak lze

dos·hnout v˝sledk˘, jak˝mi se chlubÌ zahraniË-

nÌ podniky, kterÈ majÌ se standardem IIP dlou-

holetÈ zkuöenosti. CÌlen· pr·ce s lidmi jim p¯i-

nesla nejen spokojenÈ zamÏstnance, ale odrazi-

la se i ve snÌûenÌ zmetkovitosti a zv˝öenÌ obratu

a zisk˘."

N·rodnÌ projekt Standard rozvoje lidsk˝ch zdro-

j˘ - Investors in People vyhl·sila agentura loni.

Podniky se sÌdlem mimo Prahu z nÏj mohou zÌs-

kat aû 320 tisÌc korun jako p¯ÌspÏvek na sluûby

speci·lnÏ vyökolenÈho poradce, kter˝ jim se

zavedenÌm IIP pom˘ûe. Do projektu se jiû zapo-

jilo 20 firem, maxim·lnÏ 30 dalöÌch m· jeötÏ

öanci dotaci zÌskat. 

O podporu se mohou uch·zet firmy z oblasti

zpracovatelskÈho pr˘myslu a navazujÌcÌch

sluûeb. DÌky nav˝öenÌ limitu ve¯ejnÈ podpory

de minimis* majÌ öanci i spoleËnosti, kterÈ

jiû vyËerpaly povolen˝ch 100 tisÌc EUR.

DalöÌ pozitivnÌ zmÏnou je moûnost Ëerp·nÌ

podpory de minimis pro podniky s podporo-

van˝mi Ëinnostmi z oblasti dopravy a potra-

vin·¯e. PenÌze majÌ poslouûit ke zv˝hodnÏ-

nÈmu n·kupu sluûeb, jako jsou prvotnÌ ana-

l˝za, poradenskÈ sluûby, ökolicÌ aktivity

nebo z·vÏreËnÈ zhodnocenÌ vedoucÌ k zave-

denÌ standardu IIP.

"VÏtöina podnik˘, kterÈ jsem navötÌvila, m·

jeden spoleËn˝ problÈm - m·lo se vÏnujÌ internÌ

komunikaci. Nelze oËek·vat, ûe budou zamÏst-

nanci s nadöenÌm pracovat, aniû by vÏdÏli,

jak˝m smÏrem se firma ubÌr·, co m· v pl·nu

a Ëeho chce dos·hnout. Pr·vÏ jich se proto

pt·m, jestli znajÌ firemnÌ strategii, co to zname-

n· konkrÈtnÏ pro nÏ a jejich t˝my, kdo a za co

je naposledy pochv·lil, jak zÌsk·vajÌ informace

a podobnÏ. Na z·kladÏ toho pak spoleËnÏ

České firmy nevěnují dost pozornosti svým zaměstnancům
Fluktuace, nemocnost, neloajalita zaměstnanců a malá produktivita

práce, to jsou nejčastější problémy podnikatelů, kteří nevěnují dosta-
tečnou pozornost rozvoji svých zaměstnanců. CzechInvest proto nabí-

zí českým firmám dotaci na zavedení mezinárodně uznávaného standardu
Investors in People (IIP), který jim může podobné problémy vyřešit.

s·t˝ch let zaËala v˝konnost britsk˝ch podnik˘

zaost·vat za zahraniËnÌ konkurencÌ. Vl·da

proto provedla v˝zkum u nej˙spÏönÏjöÌch

dom·cÌch firem s cÌlem zjistit, proË jsou tak

˙spÏönÈ. Z·vÏr byl p¯ekvapujÌcÌ - tyto podniky

vÏnovaly zvl·ötnÌ pÈËi sv˝m zamÏstnanc˘m.

Na z·kladÏ jejich osvÏdËen˝ch postup˘ a ve

spolupr·ci s odborov˝mi organizacemi, odbor-

n˝mi asociacemi i samotn˝mi podniky byl

n·slednÏ sestaven standard Investors in Peo-

ple. V souËasnosti je v Anglii drûitelem osvÏd-

ËenÌ IIP vÌce neû 39 tisÌc organizacÌ, kterÈ

reprezentujÌ p¯ibliûnÏ 40 % britskÈho trhu

pr·ce. CÌlem britskÈ vl·dy je, aby do konce

roku 2007 bylo v organizacÌch ocenÏn˝ch

standardem IIP zamÏstn·no nejmÈnÏ 47%

zamÏstnanc˘.

* »erp·nÌ podpory de minimis (tzv. podpora

malÈho rozsahu) - p¯i tÈto formÏ Ëerp·nÌ dotacÌ

mohl ûadatel ve t¯ech po sobÏ jdoucÌch letech

vyËerpat z fond˘ EU maxim·lnÏ 100 tisÌc EUR.

NynÌ se tento limit zv˝öil na 200 tisÌc EUR.

V˝hodou tohoto zp˘sobu je v˝raznÈ zjedno-

duöenÌ agendy a zkr·cenÌ procesu administ-

race projektu. Formou de minimis m˘ûe mal˝

nebo st¯ednÌ podnik z N·rodnÌho projektu

Standard rozvoje lidsk˝ch zdroj˘ - Investors

in People (IIP) zÌskat maxim·lnÏ 320 tisÌc

korun p¯i vyËerp·nÌ max. poËtu 20 dnÌ a pod-

po¯e 16 tisÌc korun/poradensk˝ den.

VelkÈ podniky mohou zÌskat maxim·lnÏ 

200 tisÌc korun p¯i vyËerp·nÌ max. poËtu 20

dnÌ a podpo¯e 10 tisÌc korun/poradensk˝ den.

KONTAKTY: 
MarkÈta Frydrychov·, vedoucÌ OddÏlenÌ rozvoje

lidsk˝ch zdroj˘ agentury CzechInvest
Tel.: 296 342 664

E-mail: marketa.frydrychova@czechinvest.org
Martina Wolfov·, manaûerka oddÏlenÌ Poraden-
stvÌ pro lidskÈ zdroje PricewaterhouseCoopers 

Tel.: 251 151 608 
E-mail: martina.wolfova@cz.pwc.com (tz)

Asociace mal˝ch a st¯ednÌch podnik˘ a ûivnost-

nÌk˘ »R zpracovala pl·n odborn˝ch semin·¯˘,

kterÈ bude po¯·dat v 1. pololetÌ 2007 ve vybra-

n˝ch regionech. Prioritou AMSP »R je prezenta-

ce jejÌch hlavnÌch cÌl˘ a n·vrh˘ pro urychlenÌ

rozvoje malÈho a st¯ednÌho podnik·nÌ.

NaöÌm cÌlem je p¯enos informacÌ do region˘, blÌûe

Ëlen˘m, neboù z pr˘zkumu, kter˝ asociace proved-

la koncem roku 2006, mj. vyplynulo, ûe malÈ

a st¯ednÌ firmy cÌtÌ pot¯ebu se vzdÏl·vat, ale up¯ed-

nostÚujÌ ËasovÏ mÈnÏ n·roËnÈ vzdÏl·vacÌ a infor-

maËnÌ akce. Je bÏûnÈ, ûe zejmÈna v mal˝ch fir-

m·ch se kumuluje vÌce funkcÌ do jednÈ osoby,

tudÌû i p˘ldennÌ semin·¯ konan˝ v Praze je pro pod-

nikatele nap¯. z Moravy celodennÌ Ëasov· ztr·ta. 

V 1. pololetÌ bÏûÌ dva cykly region·lnÌch semin·¯˘.

PrvnÌ jsou na tÈma "Novinky v Ëerp·nÌ finanËnÌch

podpor pro MSP z EU 2007 - 2013". VystupujÌcÌ-

mi budou nejen z·stupci region·lnÌch kancel·¯Ì

CzechTrade a CzechInvest, ale z·roveÚ i z·stupci

poboËek »MZRB, kte¯Ì ̇ ËastnÌky sezn·mÌ s velmi

zajÌmav˝mi produkty nap¯. pro zaËÌnajÌcÌ podnika-

tele Ëi produkty pro kofinancov·nÌ projekt˘ na

Regionální semináře AMSP ČR - za podnikateli do regionů
Ëerp·nÌ finanËnÌch prost¯edk˘ ze struktur·lnÌch

fond˘ apod.  UmoûÚujeme prezentace i z·stup-

c˘m Ëlensk˝ch firem, a to v oblasti inovacÌ a tran-

sferu technologiÌ, vyuûitÌ informaËnÌch systÈm˘

v mal˝ch a st¯ednÌch firm·ch pro zv˝öenÌ jejich

konkurenceschopnosti a v neposlednÌ ¯adÏ

i v oblasti vzdÏl·v·nÌ a dotaËnÌho poradenstvÌ.

PraktickÈ informace se ˙ËastnÌci semin·¯˘ dozvÏ-

dÌ v odborn˝ch workshopech, kterÈ jsou souË·stÌ

tÏchto semin·¯˘. P¯edn·öejÌcÌ se podÏlÌ jak o pozi-

tivnÌ, tak o negativnÌ zkuöenosti. 

Druh˝m cyklem region·lnÌch semin·¯˘ jsou

odbornÈ p¯edn·öky na tÈma "PojiötÏnÌ export-

nÌch pohled·vek", kde naöimi odborn˝mi part-

nery jsou EGAP, a. s., a KomerËnÌ ˙vÏrov· pojiö-

ùovna EGAP, a. s., ⁄ËastnÌci semin·¯˘, p¯ede-

vöÌm z ¯ad exportÈr˘, se tak dozvÌ mnoûstvÌ

informacÌ o produktech tÏchto spoleËnostÌ,

kterÈ jsou novÏ orientov·ny pr·vÏ na segment

MSP. Firmy Ëasto zjistÌ, ûe informace, kterÈ si

jinde platÌ, mohou od v˝öe uveden˝ch subjekt˘

obdrûet fundovanÏji a zdarma.

Vöechny semin·¯e se konajÌ v krajsk˝ch mÏs-

s vedenÌm firmy p¯ipravujeme akËnÌ pl·n," uza-

v¯ela Martina Wolfov·, manaûerka oddÏlenÌ

PoradenstvÌ pro lidskÈ zdroje spoleËnosti Price-

waterhouseCoopers.

Standard Investors in People sleduje schop-

nost podniku efektivnÏ vyuûÌvat a rozvÌjet svÈ

zamÏstnance. Propojuje vöechny prvky perso-

n·lnÌ politiky (nap¯. vzdÏl·v·nÌ, motivaci, hod-

nocenÌ, internÌ komunikaci) s ostatnÌmi podni-

kov˝mi procesy tak, aby bylo dosaûeno maxi-

m·lnÌ shody na stranÏ zamÏstnanc˘ i firmy. 

Standard Investors in People vznikl v roce

1991 ve VelkÈ Brit·nii, kde na konci osmde-

tech a jsou p¯Ìstupny nejen firm·m, ale i z·stup-

c˘m ökol a student˘m - aktu·lnÏ vûdy na

www.amsp.cz, hlavnÌ panel Aktuality.

Eva Svobodov·, MBA
gener·lnÌ ¯editelka AMSP »R
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Mnohokrát jste hovořil na téma úspěch. Na příkla-
du Dřevozpracujícího družstva, které vedete, jste
ukázal, že je základ v řízení. V čem konkrétně?
Jsem p¯esvÏdËen, ûe dlouhodobÏ m˘ûe mÌt firma

˙spÏch tehdy, pokud se ke sv˝m partner˘m

chov· tak, aby z jejÌho jedn·nÌ mÏly prospÏch

obÏ strany. Potvrzuje to i v˝zkum Centra pro

v˝zkum informaËnÌch systÈm˘ na UniverzitÏ

Tom·öe Bati ve ZlÌnÏ. SnaûÌme se proto princip

win-win aplikovat nejen na vztah druûstva jako

dodavatele a z·kaznÌka, ale i na vztah druûstva

jako zamÏstnavatele a jeho zamÏstnanc˘. Kon-

krÈtnÏ d·v·me lidem moûnost ovlivÚovat jejich

v˝sledky a tak zpÏtnou vazbou s v˝sledky pod-

porovat jejich motivaci. Zp˘sobem mÏ¯enÌ pr˘-

bÏûnÏ zjiöùujeme vliv jejich lok·lnÌch rozhodnutÌ

na v˝sledky celku. Pr·vÏ zp˘sob mÏ¯enÌ a s nÌm

spojen˝ systÈm odmÏÚov·nÌ pokl·d·m pro udr-

ûenÌ motivace a n·slednÏ ˙spÏch za naprosto

z·sadnÌ. MÌt trvale motivovanÈ zamÏstnance

nenÌ jednoduchÈ a motivov·nÌ je Ëinnost, kter·

nikdy nekonËÌ. Protoûe v˝konnost druûstva stojÌ

a pad· s v˝konnostÌ jeho zamÏstnanc˘, vÏnuje-

me trvalou pozornost jak jejich motivaci, tak

naöemu soustavnÈmu vzdÏl·v·nÌ.

Když jsem u vás byla naposledy, otevírali jste
nový provoz, který kromě technického vybavení

Kontrolu chápu jako hledání možností ke zlepšování, nikoli příležitost k sankcím

Každá firma se ráda pochlubí pěkným výsledkem. Každý šéf je rád,
když mu to šlape. Když neřeší žabomyší války, když nenarůstají konflik-
ty a nedorozumění nad rámec běžných denních problémů, když se

lidé na pracovišti závistivě nepopichují kvůli odměnám, prémiím, pochva-
lám. Každá firma se k takové takřka ideální pohodně dostává časem, výji-
mečně má báječné vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem od prva
počátku. Dřevozpracující družstvo v Lukavci je jedním z příkladů, kde se
spokojenosti pracovníků věnuje ze strany vedení mimořádná pozornost.
Kdykoli předsedsa Ing. Jiří Majer vystupuje a hovoří o tom či onom, co se
v družstvu povedlo, nikdy nezapomíná na své lidi. Pochválí, veřejně podě-
kuje. Je si vědom, že bohatství umu není jen v systému řízení,  nejrůznějších
metodách "jak na to", úžasných technologiích, drahých mašinách nebo
špičkově vybavených sprchách. To, čemu se říká firemní zlato, je šikovnost
zaměstnanců a jejich souznění s tím, co je živí. Jejich vztah k práci.

k firmě anebo spíše v systému řízení, kontrole,
autoritě, vzoru?
J· nevÌm, zda p¯esnÏ rozumÌm formulaci "zne-

uûÌv· v˝hod". Benefity, kter˝ch druûstvo m·

pro svÈ Ëleny a zamÏstnance celkem t¯icet

osm, jsou poskytov·ny podle jednoznaËn˝ch

pravidel. NeumÌm si p¯edstavit jak by öly zne-

uûÌt. To, o Ëem se zmiÚujete, souvisÌ spÌöe

s motivacÌ a obecnÏ se soci·lnÌm klimatem

druûstva. ÿÌzenÌ, kontrola, autority a vzory

musÌ spolup˘sobit k vytv·¯enÌ takovÈho kli-

matu, kter˝ lajd·ctvÌ a pl˝tv·nÌ pokl·d· za

nep¯ijatelnÈ a netoleruje je. Velmi d˘leûit· je

p¯itom komunikace smÏrem dovnit¯ druûstva.

Za zmÌnku stojÌ, ûe p¯i poslednÌm öet¯enÌ

o pot¯eb·ch komunikace naöi zamÏstnanci

cÌtili jako nedostatek m·lo informacÌ smÏrem

k jejich rodinn˝m p¯ÌsluönÌk˘m. A to p¯esto,

ûe druûstvo vyd·v· sv˘j informaËnÌ zpravodaj,

do kterÈho m· moûnost p¯ispÌvat skuteËnÏ

kaûd˝.

JeötÏ pozn·mku ke kontrole. Kontrolu ch·pu

jako hled·nÌ moûnostÌ ke zlepöov·nÌ, nap¯.

pomocÌ jiû zmÌnÏnÈho soci·lnÌho auditu, nikoli

p¯Ìleûitost k sankcÌm.

A čím si šéf  získává  respekt, uznání? 
Jsem p¯esvÏdËen, ûe zejmÈna osobnÌm ˙spÏ-

chem. Na druhÈm mÌstÏ pak p¯Ìstupem k lidem. 

Myslím, že ve vašem případě jste si  pověst "dob-
rého šéfa" vysloužil i vztahem k oboru, životnímu
prostředí, uvažováním v širokém kontextu - i tak
se dá dívat na byznys. Nedávno jste například
prezentovali váš firemní názor na těžbu dřeva
v lese, na možnosti lesa při uvážlivém hospoda-
ření, na výhody výrobků ze dřeva. Mohl byste to
upřesnit?
DÏkuji za uzn·nÌ. Nejde jen o tÏûbu d¯eva. Lesy

majÌ ¯adu funkcÌ a vzbuzujÌ mnoho emocÌ. Je to

pochopitelnÈ. Chyby sp·chanÈ v lese se napra-

vujÌ desetiletÌ. Na druhou stranu diskuze o vyu-

ûÌv·nÌ d¯eva nesmÌ skonËit v emocÌch vedoucÌch

k odmÌt·nÌ tÏûby a vyuûÌv·nÌ d¯eva. NevyuûÌvat

d¯evo by byla z ekologickÈho pohledu velk·

chyba. ZdravÈ stromy p¯i svÈm r˘stu spot¯ebo-

v·vajÌ kysliËnÌk uhliËit˝. Po dosaûenÌ urËitÈho

vÏku p¯est·vajÌ r˘st a zaËÌnajÌ odumÌrat. P¯itom

produkujÌ sklenÌkovÈ plyny. Proto lze ¯Ìci, ûe

dob¯e ¯Ìzen· tÏûba d¯eva udrûuje les v û·doucÌ

kondici. Pokud z pok·cenÈho d¯eva vyrobÌme

vaznÌky na stavbu velkÈ haly, nahradili jsme

nap¯Ìklad ocel. Ta pro svou v˝robu spot¯ebuje

spousty energie, kterou jsme dÌky pouûitÌ d¯eva

uöet¯ili. Spot¯ebovali jsme sice energii na v˝ro-

bu vaznÌku d¯evÏnÈho, ale je jÌ nepomÏrnÏ

mÈnÏ. Tedy n·hradou v˝robk˘ s energeticky

n·roËnou v˝robou produkty ze d¯eva sniûujeme

emise sklenÌkov˝ch plyn˘. Cyklem les - d¯evo-

v˝robek - recyklace - sp·lenÌ nezpracovateln˝ch

zbytk˘ - les pak maxim·lnÏ vyuûÌv·me ekologic-

k˝ potenci·l d¯eva. A to se snaûÌme lidem ¯Ìci.

Protoûe z·leûÌ jen na n·s, jak s ekologick˝m

potenci·lem d¯eva budeme nakl·dat.

Od životního názoru k exportu - ctíte poctivou
a smysluplnou práci, výsledkem je rozvoj podni-
kání družstva, jež získalo velkou prestiž; jste rov-
něž zajímavým vývozcem. Jaký je váš cíl v roce
2007?
ÿadu let druûstvo vyr·bÌ d¯evot¯ÌskovÈ a d¯evo-

vl·knitÈ desky. Jak surovÈ tak povrchovÏ upra-

venÈ. Od tÏchto desek je jen krok k v˝robÏ

n·bytkov˝ch dÌlc˘ ve velkÈm. My jsme ten krok

smÏrem k vyööÌ p¯idanÈ hodnotÏ naöich v˝robk˘

uËinili. V polovinÏ minulÈho roku jsme spustili

provoz na v˝robu n·bytkov˝ch dÌlc˘ z deskov˝ch

materi·l˘. Sv˝m rozsahem jde vlastnÏ o st¯ednÏ

velkou firmu. Dob¯e zvl·dnout jejÌ ¯ÌzenÌ, zv˝öit

kapacitu a p¯ipravovat novÈ produkty jsou naöe

cÌle pro tento rok. 

za slova pln· zkuöenostÌ podÏkovala Eva Brixi

špičkové úrovně představoval (a představuje)
také vrcholově vybavené pracoviště -zázemí
z hlediska sociálního. Jak to vnímají zaměstnan-
ci? Také jako úspěch družstva?
Asi nenÌ moûnÈ pauöalizovat. Pokud m·m p¯e-

sto zobecnit, myslÌm, ûe lidÈ dok·ûÌ pÏknÈ pro-

st¯edÌ ocenit a schopnost druûstva jim je zajis-

tit  berou jako d˘kaz jeho sÌly a ˙spÏchu. Po

nÏjakÈ dobÏ je i to nejlepöÌ prost¯edÌ standard.

A tak se snaûÌme je trvale zlepöovat.

Jak vlastně posuzujete loajalitu pracovníků
k firmě?
é·dnÈ speci·lnÌ mÏ¯enÌ loajality nem·me.

Samoz¯ejmÏ ji p¯i pravidelnÈm hodnocenÌ pra-

covnÌk˘ jako jedno z kriteriÌ vyhodnocuje bez-

prost¯ednÌ nad¯Ìzen˝. DalöÌm zdrojem informa-

cÌ je v dvoulet˝ch intervalech pravidelnÏ pro-

v·dÏn˝ soci·lnÌ audit. Ten vöak poskytuje

pouze agregovanÈ ˙daje o celkovÈm soci·lnÌm

klimatu.

Kde je chyba, když zaměstnanec zneužívá výhod,
kterých se mu dostává? Třeba tam, kde není přes-
ně měřitelný výkon, že se místo "práce poflaku-
je", že neúměrně protahuje přestávky na oběd,
že si přes počítač vyřizuje osobní korespondenci?
Je ten nedostatek v zaměstnanci a jeho vztahu

VelkoobchodnÌ spoleËnost Makro Cash & Carry

»R i z·kaznÌci hodnotÌ zavedenÌ nov˝ch obchod-

nÌch podmÌnek a ˙pravu velkoobchod˘ jako

˙spÏönÈ. SpoleËnost p¯ed p˘l rokem reagovala

mimo jinÈ i na p¯ipomÌnky sv˝ch z·kaznÌk˘, pro

kterÈ jsou nejd˘leûitÏjöÌmi faktory nakupov·nÌ

v Makru p¯edevöÌm komfort bÏhem n·kupu, rea-

gov·nÌ na jejich specifickÈ poûadavky, profesio-

n·lnÌ porada a individu·lnÌ p¯Ìstup. V˝sledkem

byla ˙prava provoznÌ doby pro klÌËovÈ z·kaznÌky,

rozöÌ¯enÌ profesion·lnÌho poradenstvÌ Ëi nov˝

bonusov˝ systÈm. 

Od zaË·tku Ëervence loÚskÈho roku Makro

p¯edstavilo ¯adu novinek, klÌËovÈ kategorie

zboûÌ proöly v˝raznou ˙pravou sortimentu,

v˝raznÏ se rozöÌ¯ila nabÌdka v oblasti potravin

prÈmiovÈ kvality. Jde  p¯edevöÌm o oblast Ëer-

stv˝ch potravin, s˝r˘ a delikates, ovoce a zele-

niny, Ëerstv˝ch ryb, masa a masn˝ch v˝robk˘.

"V tÈto pr·ci pochopitelnÏ pokraËujeme, inten-

zivnÏ pracujeme na revizi a ˙pravÏ sortimentu

v oblasti trvanliv˝ch potravin, v oblasti spo-

t¯ebnÌho zboûÌ jsme se zamÏ¯ili na pot¯eby pro

gastronomii a hotelnictvÌ, kancel·¯skÈ pot¯eby

a mnoho dalöÌho. Provedli jsme ˙pravy jednot-

liv˝ch oddÏlenÌ a kategoriÌ zboûÌ tak, aby byl

prodejnÌ prostor pro z·kaznÌka co nejlogiËtÏji

uspo¯·dan˝ a co nejp¯ehlednÏjöÌ," uvedl Martin

Dlouh˝, gener·lnÌ ¯editel Makro. PostupnÏ

doch·zÌ takÈ k posilov·nÌ poradc˘ p¯Ìmo na

prodejnÌ ploöe. 

Mezi zmÏny pat¯ilo i zavedenÌ minim·lnÌho obra-

tovÈho limitu. "Minim·lnÌ obratov˝ limit plnÌ p¯e-

devöÌm funkci vyËiötÏnÌ z·kaznickÈ datab·ze.

Mnoho z·kaznÌk˘ ukonËilo Ëi p¯eruöilo svou

podnikatelskou Ëinnost a zapomnÏlo n·s

o tomto faktu informovat a svoji registraci ukon-

Ëit. NÏkte¯Ì z·kaznÌci naopak zaregistrovali vÌce

sv˝ch firem, ale k n·kup˘m vyuûÌvali jen jednu

registraci. Byla zde takÈ skupina z·kaznÌk˘,

kte¯Ì z r˘zn˝ch d˘vod˘ nakupovali v naöich vel-

koobchodem velice omezen˝m zp˘sobem.

Vzhledem k tomu, ûe hlavnÌm p¯edmÏtem Ëin-

nosti Makra je velkoobchod, d· se p¯edpokl·-

dat, ûe pro tyto z·kaznÌky nenÌ Makro ¯eöenÌm

jejich podnikatelsk˝ch pot¯eb. Za uplynulÈ sle-

dovanÈ obdobÌ bylo vy¯azeno zhruba 300 tisÌc

neaktivnÌch registracÌ, na druhou stranu na

z·kladÏ zkuöenostÌ z minulÈho roku letos oËe-

k·v·me n·r˘st poËtu nov˝ch registracÌ

v d˘sledku vzniku nov˝ch podnikatelsk˝ch sub-

jekt˘, a to p¯ibliûnÏ o 20 tisÌc," up¯esnil Stani-

slav Novotn˝, marketingov˝ manaûer Makro,

a dodal: "VÏ¯Ìme, ûe vöechny uskuteËnÏnÈ

zmÏny pomohou ke zdokonalov·nÌ naöÌ pÈËe

o 750 tisÌc aktivnÌch profesion·lnÌch z·kaznÌk˘

nakupujÌcÌch v Makru. Naöe dosavadnÌ z·kaz-

nickÈ pr˘zkumy, kterÈ pro n·s zpracov·v· spo-

leËnost Incoma, n·s utvrzujÌ v tom, ûe jsme

vykroËili spr·vn˝m smÏrem. Snad nejlÈpe je

hodnocena ˙prava sortimentu, rozöÌ¯enÈ pora-

denstvÌ, vyhrazen· otevÌracÌ doba pro klÌËovÈ

z·kaznÌky a fakt, ûe ˙pravy zkr·tily ËekacÌ dobu

u pokladen. DalöÌm pozitivnÌm ukazatelem je

n·r˘st trûeb, kterÈ za rok 2006 dos·hly 38,3

miliard korun."

Jednou ze zmÏn, kter· zaujala p¯edevöÌm milov-

nÌky kvalitnÌch vÌn, byla ˙prava vinotÈk. Jejich

plocha se zvÏtöila a v˝raznou zmÏnou proöel sor-

timent - p¯ibliûnÏ t¯etina nabÌdky vÌn byla obmÏ-

nÏna, p¯iËemû doölo k redukci vÌn tÏch nejniû-

öÌch cenov˝ch ˙rovnÌ a naopak v˝raznÏ posÌlil

sortiment ve st¯ednÌ a vyööÌ kvalitÏ. Sortime-

nent vÌn se tak blÌûÌ 700 poloûk·m. V tomto

duchu byl takÈ vybudov·n vinn˝ humidor

v poboËce Makro Stod˘lky, kde je 150 vÌn,

öampaÚsk˝ch a lihovin tÈ nejvyööÌ kvality

v cen·ch od 500 aû do 40 000 KË. 

ModernÌ formou obchodov·nÌ je telemerke-

ting. Prost¯ednictvÌm telefonu si dnes m˘ûete

po¯Ìdit auto nebo pojiötÏnÌ domu, aniû byste

vyt·hli paty z tepla domova. JednÌm z nejvÏt-

öÌch poskytovatel˘ telemarketingov˝ch sluûeb

na ËeskÈm trhu je v tomto smÏru brnÏnskÈ

Z·kaznickÈ centrum spoleËnosti Mediaservis.

äÈfuje mu Tom·ö Satek, kter˝ s touto oblasti

obchodov·nÌ p¯ich·zÌ do styku jiû asi sedm

let: "Ano, i j· jsem zaËÌnal od pÌky, sedÏl na

lince a aktivnÏ volalÖ," s ˙smÏvem zaËal n·ö

rozhovor.

Co všechno vaše Zákaznické centrum zajišťuje? 
Sluûby naöeho Z·kaznickÈho centra jsou urËe-

ny p¯edevöÌm tÏm klient˘m, kte¯Ì se snaûÌ zÌs-

kat novÈ z·kaznÌky nebo zajistit servis pro ty

st·vajÌcÌ. UvÏdomujeme si, ûe naöi pracovnÌci

vlastnÏ zastupujÌ klienta ve vztahu k jeho

z·kaznÌkovi. Proto db·me na zp˘sob, jak˝m je

hovor veden, i na to, jak˝m zp˘sobem je vy¯Ì-

Zavedení nové strategie a úpravy velkoobchodů Makro hodnotí zákazníci pozitivně

"Vinn˝ humidor se setkal s velk˝m ohlasem, coû

se projevilo jak ve vnÌm·nÌ Makra a vÌna, tak

v konkrÈtnÌch prodejÌch. ExkluzivnÌ vÌna ze Sto-

d˘lek objedn·vajÌ z·kaznÌci nejen z »eska (nej-

vÌce z praûskÈho »ernÈho Mostu a Ostravy), ale

i ze slovenskÈho Metra. V˝bÏr exkluzivnÌch vÌn

ze stod˘leckÈho humidoru mohou najÌt z·kaznÌ-

ci v kaûdÈm velkoobchodnÌch centru Makro

v »R a Metro na Slovensku v minihumidorech.

Pln˝ sortiment je uveden na speci·lnÌch webo-

v˝ch str·nk·ch www.vinnyhumidor.cz. Nejdraû-

öÌm öampaÚsk˝m, kterÈ jsme v loni prodali, byla

patn·ctilitrov· lahev öampaÚskÈho Veuve Clic-

quot Ponsardin v cenÏ p¯es 40 tisÌc KË bez

DPH. Velmi dob¯e se prod·vajÌ i destil·ty, jeden

z·kaznÌk si nap¯Ìklad koupil l·hev koÚaku Louis

XIII. za vÌce neû 30 tisÌc KË a zatÌm nejdraûöÌ

prodanÈ vÌno, Chateau Petrus roËnÌk 1994,

st·lo p¯es 20 tisÌc KË bez DPH," ¯ekl Ivo Dvo-

¯·k, Head Sommelier Makra. (tz)

Dobrý den, tady Zákaznické centrum zen. SnaûÌme se p¯edevöÌm o osobnÌ p¯Ìstup

k volajÌcÌmu.

Jak probíhá školení nových operátorů? 
Je to nÏkolika stupÚov˝ sofistikovan˝ proces.

Nejd¯Ìve u z·jemc˘ zjiöùujeme jejich komuni-

kaËnÌ schopnosti a motivaci do pr·ce. N·sle-

duje selekce a v˝bÏr nejvhodnÏjöÌch kandid·-

t˘ do naöÌ speci·lnÌ "ökolky". Zde jsou t¯i aû

Ëty¯i t˝dny v p¯Ìpravn˝ch t˝mech, kterÈ vedou

zkuöenÌ ökolitelÈ - supervizo¯i. Ve ökolce zÌs-

k·vajÌ pot¯ebnÈ znalosti v oblasti komunikace

a zvl·d·nÌ n·mitek, telemarketingu a zvl·öù

d˘leûitÈ prodejnÌ schopnosti. N·sledujÌ ökole-

nÌ na konkrÈtnÌ produkt. PotÈ musÌ sloûit

jeötÏ z·vÏreËn˝ test, kter˝m prok·ûÌ svÈ

vÏdomosti.

Komunikujete i v cizích jazycích?
UrËitÏ zajiöùujeme i tyto projekty. M·me oper·-

tory, kte¯Ì dok·ûÌ plynule v danÈm jazyce komu-

nikovat. Naöe Z·kaznickÈ centrum navÌc po¯·-

d· pro svÈ zamÏstnance pravidelnÈ jazykovÈ

kurzy nÏmËiny a angliËtiny.

Kolik hovorů denně vyřídíte a kolik operátor-
ských míst v Zákaznickém centru využíváte?
Disponujeme 250 oper·torsk˝mi mÌsty a jsme

schopni v pr˘mÏru ¯eöit 15 000 hovor˘ dennÏ.

U aktivnÌho vol·nÌ realizujeme sluûby od dev·tÈ

hodiny rannÌ aû do devÌti veËer a u pasivnÌho

telemarketingu pracujeme jiû od öesti. Dok·ûe-

me ovöem pokr˝t i 24 hodinovou non-stop

smÏnu 365 dnÌ v roce. UmÌme se tedy pruûnÏ

p¯izp˘sobit n·rok˘m a poûadavk˘m klienta.

Jak postupujete při jednání s obzvláště proble-
matickým zákazníkem?
Tato zkuöenost nenÌ ˙plnÏ v˝jimeËn·. D˘leûitÈ

je zachovat klid, b˝t profesion·lnÌ a nenechat

se vulg·rnÌmi a zlostn˝mi projevy vyprovokovat.

V tÈto situaci se obecnÏ snaûÌme z·kaznÌka

uklidnit a hlavnÏ okamûitÏ ¯eöit jeho poûadavek. 

Už jste někdy museli čelit technické poruše, která
vyřadila chod Zákaznického centra, jak jste proti
těmto eventualitám chráněni?

pokraËov·nÌ na stranÏ 15
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"OËek·v·me, ûe do konce roku 2009 bude

v »eskÈ republice 5 milion˘ kreditnÌch karet,"

¯ekl J·n »arn˝, gener·lnÌ ¯editel MasterCard

Europe pro »eskou republiku, Slovensko a Pol-

sko.

Dynamick˝ r˘st trhu platebnÌch karet se proje-

vuje i v poËtech a objemech proveden˝ch trans-

akcÌ. V »eskÈ republice bylo bÏhem prvnÌch t¯Ì

ËtvrtletÌ roku 2006 realizov·no 87 milion˘

transakcÌ  u obchodnÌk˘ a provozovatel˘ sluûeb

(POS transakcÌ), a to o celkovÈm objemu 98

miliard KË. PoËet POS transakcÌ tak dos·hl

meziroËnÌho n·r˘stu 12,2 %, jejich objem vzros-

tl o 15,4 %. Na jednu platebnÌ kartu p¯ipadalo za

t¯i ËtvrtletÌ minulÈho roku v pr˘mÏru 9,4 POS

transakcÌ a pr˘mÏrn· v˝öe jednÈ z nich Ëinila

1125 KË. 

VÏtöina »ech˘ vöak st·le pouûÌv· svÈ platebnÌ

karty hlavnÏ v bankomatech, Ëemuû odpovÌdajÌ

i ˙daje bank. PoËet ATM transakcÌ dos·hl za

prvnÌ t¯i ËtvrtletÌ uplynulÈho roku 104,4 milion˘,

coû p¯edstavuje meziroËnÌ n·r˘st 4,7 %. Celko-

v˝ objem ATM transakcÌ Ëinil tÈmÏ¯ 359 mili-

ard KË s meziroËnÌm n·r˘stem 10,7 %. »eöi rea-

lizovali v tomto obdobÌ pr˘mÏrnÏ 11,3 ATM

transakcÌ o pr˘mÏrnÈ hodnotÏ 3437 KË.

Pomalu, ale jistÏ se vöak mÏnÌ zp˘sob pouûÌv·-

nÌ platebnÌch karet. 

"PodÌl transakcÌ realizovan˝ch prost¯ednictvÌm

bankomat˘ se postupnÏ sniûuje, a to ve pro-

spÏch transakcÌ proveden˝ch u obchodnÌk˘. Je

to d·no nejen rozöi¯ov·nÌm akceptaËnÌ sÌtÏ, ale

takÈ r˘stem poËtu kreditnÌch karet mezi obyva-

teli," ¯ekl J·n »arn˝. 

DynamickÈmu v˝voji trhu platebnÌch karet se

bude p¯izp˘sobovat takÈ nabÌdka tuzemsk˝ch

bank.  Banky budou p¯ich·zet s nov˝mi sluûba-

mi pro drûitele kreditnÌch i debetnÌch karet,

jejichû p¯Ìkladem m˘ûe b˝t cashback Ëi card

customization. DÌky konkurenËnÌmu boji poros-

te takÈ v˝znam vÏrnostnÌch program˘ jednotli-

v˝ch bank, kterÈ se budou z·roveÚ snaûit p¯i-

stupovat ke klient˘m mnohem aktivnÏji neû

doposud. Mezi oËek·van˝mi novinkami

v oblasti platebnÌch karet na rok 2007 je rov-

nÏû p¯Ìchod p¯edplacen˝ch platebnÌch karet na

Ëesk˝ trh. 

"V r·mci budoucÌho v˝voje trhu kreditnÌch karet

v »eskÈ republice oËek·v·me zav·dÏnÌ nov˝ch

doplÚkov˝ch sluûeb jako jsou r˘znÈ bonusy nebo

slevy na poplatcÌch a ˙rokovÈ sazbÏ," komento-

val v˝voj trhu kreditnÌch karet J·n »arn˝. "Mezi

priority spoleËnosti MasterCard pat¯Ì pr·vÏ pod-

pora pouûÌv·nÌ a aktivace kreditnÌch karet, vËet-

nÏ rozöÌ¯enÌ jejich funkËnosti," dodal.

Velk˝ prostor pro r˘st p¯edstavujÌ takÈ co-bran-

dovÈ a affinity kreditnÌ karty. Tyto karty, vyd·-

vanÈ ve spojenÌ bank a jednotliv˝ch subjekt˘

z komerËnÌ (tzv. co-branded cards), Ëi neko-

merËnÌ sfÈry (tzv. affinity cards), majÌ za cÌl

nabÌdnout spot¯ebitel˘m dodateËnÈ benefity

a bonusy spojenÈ s jejich pouûÌv·nÌm. 

HlavnÌ v˝hodu kreditnÌch karet vidÌ jejich drûitelÈ 
v jistotÏ a svobodÏ, kterou jim tyto karty p¯in·öejÌ

Situaci kreditnÌch karet v »eskÈ republice

a obecnÏ Ëesk˝ trh ˙vÏrov˝ch produkt˘ sledoval

i ned·vn˝ pr˘zkum spoleËnosti MasterCard.

Pr˘zkum byl zamÏ¯en p¯edevöÌm na vnÌm·nÌ

a vyuûÌv·nÌ kreditnÌch karet jako jednoho z ˙vÏ-

rov˝ch produkt˘. 

Z pr˘zkumu vypl˝v·, ûe jako vhodn˝ zp˘sob

financov·nÌ aktivnÏ vyuûÌv· kreditnÌ karty vyda-

nÈ bankovnÌmi subjekty 62 % jejich drûitel˘.

»eöi vyuûÌvajÌ svou kreditnÌ kartu p¯edevöÌm na

Meziroční nárůst počtu vydaných kreditních karet přesáhl v České republice 56 % 

VČeské republice bylo vydáno ke konci třetího čtvrtletí minulého roku
8,9 milionů  platebních karet - 6,5 milionů debetních a 2,4 milionů kre-
ditních karet. Meziroční nárůst tak činil 3,4 % u debetních karet

a rekordních 56,4 % u karet kreditních. Vyplývá to z údajů bank a splátko-
vých společností.

n·kupy elektroniky (51 %), potravin a zboûÌ

bÏûnÈ spot¯eby (37 %), n·bytku a vybavenÌ

dom·cnosti (23 %) a k n·kupu obleËenÌ (22 %).

HlavnÌ v˝hodu vyuûÌv·nÌ kreditnÌch karet spat¯u-

jÌ jejich drûitelÈ (86 %) zejmÈna v jistotÏ a svo-

bodÏ, kterou jim tyto karty p¯in·öejÌ. Pokud

u sebe majÌ kreditnÌ kartu, nemusÌ nosit hoto-

vost a mohou s nÌ platit prakticky kdekoli. Tuto

v˝hodu uvedlo spont·lnÏ celkem 56 % oslove-

n˝ch drûitel˘. Mezi velmi Ëasto zmiÚovan˝mi

pozitivy kreditnÌch karet se objevovala takÈ

moûnost vyuûitÌ bez˙roËnÈho obdobÌ. 

»eöi si kreditnÌ kartu po¯izujÌ p¯edevöÌm za ˙Ëe-

lem vytvo¯enÌ finanËnÌ rezervy pro p¯Ìpad nouze

(25 % drûitel˘); 16 % dot·zan˝ch drûitel˘ kre-

ditnÌch karet uvedlo, ûe se pro nÏ rozhodujÌcÌm

motivem pro po¯ÌzenÌ kreditnÌ karty stala nabÌd-

ka banky, ve kterÈ majÌ veden˝ bÏûn˝ ˙Ëet. 

NejËastÏji zmiÚovanÈ motivy pro po¯ÌzenÌ 
kreditnÌ karty

Pr˘zkum zmapoval mimo jinÈho i to, jak ËeötÌ

drûitelÈ kreditnÌch karet spl·cÌ poskytnutÈ

finanËnÌ prost¯edky. Naprost· vÏtöina respon-

dent˘ (63 %) spl·cÌ Ëerpan˝ ˙vÏr pravidelnÏ,

a to v mÏsÌËnÌch spl·tk·ch. ZjiötÏnÈ ˙daje

potvrzujÌ dobrou platebnÌ mor·lku Ëesk˝ch

drûitel˘ kreditnÌch karet. NejËastÏjöÌ v˝öe

spl·tek se pohybuje v rozmezÌ 2001 - 5000 KË

(34 %). Jedna Ëtvrtina drûitel˘ kreditnÌch

karet (25 %) spl·cÌ spl·tky ve v˝öi 1001 -

2000 KË. 

DalöÌm zjiötÏnÌm pr˘zkumu je nedostateËn· zna-

lost kreditnÌch karet mezi lidmi, kte¯Ì je dopo-

sud nevlastnÌ. Celkem 21 % osloven˝ch nedrûi-

tel˘ kreditnÌch karet tento produkt v˘bec nezn·

a cel˝ch 46 % nenÌ dostateËnÏ informov·no

o jeho v˝hod·ch. 

Z v˝stup˘ realizovanÈho pr˘zkumu bude

vych·zet takÈ chystan· vzdÏl·vacÌ kampaÚ

spoleËnosti MasterCard. CÌlem kampanÏ je

zv˝öit mezi Ëesk˝mi obËany povÏdomÌ

o v˝hod·ch kreditnÌch karet, a prohloubit

tak informovanost o tomto produktu. CÌlem

kampanÏ bude takÈ rozöÌ¯it z·jem o po¯ÌzenÌ

si kreditnÌ karty a o jejÌ pouûitÌ k placenÌ za

zboûÌ a sluûby. (tz)

Od 1. ledna 2007 majÌ n·kladnÌ vozidla o hmot-

nosti nad 12 tun na d·lnicÌch a rych-

lostnÌch komunikacÌch

v »eskÈ republice

povinnost platit

m˝tnÈ. Jeho ˙hrada

je moûn· nejen pro-

st¯ednictvÌm faktur

nebo inkasa z ˙Ëtu,

ale rovnÏû platebnÌmi

a fleet kartami. CCS

»esk· spoleËnost pro

platebnÌ karty, a. s., nabÌ-

zÌ dopravc˘m pro tyto

˙Ëely specializovanou iden-

tifikaËnÌ kartu CCS Toll.

Kartu CCS Toll je moûnÈ

vyuûÌt pro identifikaci n·kupu p¯edplacenÈho

m˝tnÈho (pre-paid) na vöech distribuËnÌch a kon-

taktnÌch mÌstech m˝tnÈho systÈmu a pro regist-

raci za ˙Ëelem ˙hrady m˝tnÈho reûimem post-

pay, kdy jsou platby za m˝to strh·v·ny drûiteli

karty inkasem z ˙Ëtu. Jednou mÏsÌËnÏ obdrûÌ

z·kaznÌk od provozovatele m˝ta p¯ehlednÈ vy˙-

Ëtov·nÌ vËetnÏ daÚovÈho dokladu. BezpeËnost

karty je zajiötÏna Ëty¯mÌstn˝m PIN kÛdem a veö-

kerÈ informace o kartÏ jsou zaznamen·v·ny

v magnetickÈm prouûku

na jejÌ zadnÌ stranÏ.

"Karta CCS Toll je dle

p¯·nÌ z·kaznÌka vysta-

vena buÔ na jmÈno

spoleËnosti, na SPZ

vozidla nebo jako

univerz·lnÌ, a to na

dobu 3 let s auto-

matickou obno-

vou. Karta je p¯e-

nosn· a pro celou

firmu tak staËÌ pouze

jedna. Na û·dost klienta jich ale

m˘ûe b˝t vystaveno i vÌce na jednu firmu

(nap¯Ìklad pro kaûdÈ vozidlo), a to zejmÈna pro

reûim pre-pay, kter˝ funguje na principu p¯edpla-

cenÌ kreditem prost¯ednictvÌm hotovosti nebo

p¯ÌsluönÈ bankovnÌ a tankovacÌ karty," popsala

v˝hody karty CCS Toll Hana äevËÌkov·, ¯editelka

˙seku sluûeb z·kaznÌk˘m CCS »eskÈ spoleËnos-

ti pro platebnÌ karty, a. s.

CCS nabÌzÌ firm·m rovnÏû moûnost registrace do

m˝tnÈho systÈmu - podrobnÏjöÌ informace zÌska-

jÌ z·jemci na internetov˝ch str·nk·ch

www.ccs.cz nebo na nonstop KontaktnÌm cent-

ru CCS, tel.: 266 108 108. (tz)

Pot¯eba, moûnost finanËnÌ rezervy 
pro p¯Ìpad nouze

Byla mi nabÌdnuta bankou

Bylo to v˝hodnÈ, vyhovovalo mi to

Pot¯eboval jsem rychle vÏtöÌ hotovost

ChtÏl jsem si ihned zakoupit konkrÈtnÌ zboûÌ

Moûnost vybÌrat hotovost z bankomat˘

VyuûÌt k n·kup˘m obecnÏ

VyuûÌvat moûnosti bezhotovostnÌch plateb

DoporuËena, dobr· zkuöenost zn·m˝ch

OstatnÌ

NevÌm, bez odpovÏdi

16 %

25 %

11 %

9 %

8 %

7 %

7 %

5 %

3 %

7 %

10 %

Češi platí kartami Visa více než kdykoli 
v minulosti
NejnovÏjöÌ v˝sledky, kterÈ v lednu 2007 zve¯ejnila spoleËnost Visa Europe, ukazujÌ, ûe pouûÌ-

v·nÌ karet Visa v »eskÈ republice v pr˘bÏhu roku 2006 dynamicky rostlo. 

Za dvan·ct mÏsÌc˘ od z·¯Ì 2005 do z·¯Ì 2006 dos·hly v˝daje Ëesk˝ch drûitel˘ karet Visa 12,3

miliardy EUR, coû p¯edstavuje oproti p¯edchozÌmu roku n·r˘st o 17,3 % a toto ËÌslo jasnÏ

dokazuje, ûe z·kaznÌci si ve st·le vÏtöÌ mÌ¯e uvÏdomujÌ, jakÈ bezpeËÌ a pohodlÌ nabÌzejÌ platby

platebnÌ kartou. NavÌc ËeötÌ spot¯ebitelÈ pouûÌvajÌ svÈ karty st·le chyt¯eji, coû se odr·ûÌ v sil-

nÈm r˘stu transakcÌ u obchodnÌk˘. 

PlatebnÌ karty se ËÌm d·l rychleji st·vajÌ preferovanou metodou platby v obchodech nebo super-

marketech - objem financÌ uhrazen˝ch prost¯ednictvÌm karet Visa u obchodnÌk˘ vzrostl o pln˝ch

28,9 % a dos·hl celkovÈho objemu 2,3 miliardy EUR za 12 mÏsÌc˘ k z·¯Ì 2006, p¯iËemû poËet

transakcÌ u obchodnÌk˘ se zv˝öil o 28,8 % na 61 milion˘ transakcÌ.

Area Manager Visa Europe pro »eskou republiku Jana Lvov· k dosaûen˝m v˝sledk˘m uvedla: 

"LidÈ pouûÌvajÌ platebnÌch karet k hrazenÌ vÏtöÌch n·kup˘, ovöem stejnÏ tak jimi platÌ p¯ed-

mÏty kaûdodennÌ pot¯eby v obchodech, na benzinov˝ch stanicÌch a v restauracÌch. »eöi se

nauËili platit lÈpe a efektivnÏji: vÏdÌ, ûe nemusejÌ st·t ve frontÏ p¯ed bankomatem, kdyû je

mnohem snazöÌ zaplatit kartou Visa p¯Ìmo. Na ˙spÏch dosaûen˝ v roce 2006 chceme nav·zat

a nad·le budeme ˙zce spolupracovat s naöimi Ëlensk˝mi bankami, abychom mohli sv˝m kli-

ent˘m nabÌdnout jeötÏ vÌc inovativnÌch zp˘sob˘ platby." 

"RostoucÌ z·jem Ëesk˝ch spot¯ebitel˘ o platby platebnÌmi kartami za vÏci kaûdodennÌ pot¯e-

by a sluûby ilustruje rovnÏû poËet pouûÌvan˝ch karet Visa. Na sklonku z·¯Ì 2006 jsme regist-

rovali 4,7 milionu pouûÌvan˝ch karet Visa, coû p¯edstavuje 17,7% n·r˘st proti roku 2005.

PodobnÏ celkov˝ poËet transakcÌ dos·hl ke konci z·¯Ì 2006 145 milion˘, coû oproti p¯edcho-

zÌmu roku p¯edstavuje n·r˘st o 17,3 %." Uvedla J. Lvov·.

Siln˝ r˘st vykazuje i segment kreditnÌch karet. Aktu·lnÏ je v »eskÈ republice vyd·no 

525 000 kreditnÌch karet Visa, coû oproti p¯edchozÌmu roku p¯edstavuje v˝znamn˝ n·r˘st

o 46,7 %. (tz)

CCS Toll - nová karta pro mýtný systém v České republice
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Z·kladnÌm krokem je prevence - samoz¯ejmÏ

pouûÌv·me antiviry, m·me zablokov·ny uûivatel-

skÈ poËÌtaËe, realizujeme z·lohy dat mimo naöi

budovu, disponujeme kvalifikovan˝m IT tea-

mem, vzd·len˝mi p¯Ìstupy do sÌtÏ, atd. Proti

v˝padku proudu m·me zajiötÏny zdroje energie.

VyuûÌv·me sluûeb vÌce telco oper·tor˘, ËÌmû

v˝raznÏ sniûujeme pravdÏpodobnost v˝padku

telekomunikaËnÌch sluûeb. ÿeöenÌ technick˝ch

potÌûÌ takÈ spoËÌv· v moûnosti p¯esunu oper·to-

r˘ z centr·ly na naöi dalöÌ brnÏnskou poboËku

a naopak.

Dají se propojit relativně odlišné služby jako je
telemarketing a poštovní služby?
Samoz¯ejmÏ dajÌ. Toto unik·tnÌ propojenÌ poö-

tovnÌho oper·tora jak˝m je Mediaservis se sluû-

bami telemarketingu umoûÚuje nabÌzet vÌce-

stupÚov˝ direct marketing v r·mci jednoho

poskytovatele a docÌlit tak v jednotliv˝ch kam-

panÌch tÈ nejlepöÌ ËasovÈ a finanËnÌ efektivity.

Slyšel jsem o vaší spolupráci s UNICEF. O co se
jednalo?
TÏsnÏ p¯ed V·noci jsme se skuteËnÏ podÌleli na

akci pro UNICEF. Na jejÌm zaË·tku byly v televi-

zi odvysÌl·ny p¯ÌbÏhy nÏkolika dÏtÌ z rozvojov˝ch

zemÌ t¯Ì kontinent˘: JiûnÌ Ameriky, Afriky a Asie.

V pr˘bÏhu tÏchto report·ûÌ bÏûela upout·vka na

duhovou linku, kter· byla mj. takÈ smÏ¯ov·na

do naöeho Z·kaznickÈho centra, kde mohli lidÈ

tÏmto dÏtem v jejich tÌûivÈ situaci finanËnÏ

pomoci. My jsme poskytli technickÈ z·zemÌ

vËetnÏ vyökolen˝ch oper·tor˘, kte¯Ì se vzdali

n·roku na honor·¯. R·d bych vyuûil tÈto p¯Ìleûi-

tosti a tÌmto bych jim podÏkoval za jejich obÏ-

tavost. (lau)   ✑

Dobrý den, tady Zákaznické centrum
Do p·tÈho, jubilejnÌho roËnÌku vstupuje soutÏû

Zlat· koruna. Tak jako v minul˝ch letech budou

i tentokr·t odbornÌci zastoupenÌ ve stoËlennÈ

FinanËnÌ akademii vybÌrat v jednotliv˝ch katego-

riÌch nejlepöÌ produkty na ËeskÈm finanËnÌm

trhu. Vedle hodnocenÌ odbornÌk˘ probÌh· hlaso-

v·nÌ o Cenu ve¯ejnosti. V˝sledky soutÏûe budou

vyhl·öeny na slavnostnÌm veËeru v druhÈ polovi-

nÏ kvÏtna 2007.

Od prvnÌho roËnÌku se soutÏûe Zlat· koruna

z˙ËastÚujÌ vöechny p¯ednÌ banky, pojiöùovny, lea-

singovÈ, investiËnÌ a dalöÌ finanËnÌ spoleËnosti

p˘sobÌcÌ na ËeskÈm trhu. Do loÚskÈho roËnÌku

p¯ihl·silo 50 finanËnÌch spoleËnostÌ celkem 

142 produkt˘. "VÏ¯Ìme, ûe tato ËÌsla budou

v letoönÌm roce jeötÏ vyööÌ," uvedl ¯editel soutÏ-

ûe Zlat· koruna Dr. Pavel Doleûal. 

"Ukazuje se, ûe ve¯ejnost p¯i svÈm rozhodov·nÌ

o tom, jakÈ finanËnÌ sluûby bude vyuûÌvat, p¯ikl·-

d· st·le vÏtöÌ v·hu ˙rovni a kvalitÏ samotn˝ch

finanËnÌch produkt˘. Zdaleka jiû nerozhoduje

pouze jmÈno banky Ëi finanËnÌ instituce. Roste

popt·vka po informacÌch a kvalifikovan˝ch dopo-

ruËenÌch. Zde vidÌm hlavnÌ smysl ZlatÈ koruny,

Zahájen 5. ročník Zlaté koruny
jejÌû hodnocenÌ pom·hajÌ ve¯ejnosti sn·ze se ori-

entovat v z·plavÏ nabÌdek na finanËnÌm trhu,"

dodal. "Na druhÈ stranÏ je to p¯Ìleûitost, kdy si

banky a dalöÌ finanËnÌ instituce ovÏ¯ujÌ oblÌbenost

svÈho produktu na trhu jak u odbornÈ, tak i öiro-

kÈ ve¯ejnosti," doplnil Otakar Schlossberger,

finanËnÌ arbitr »R a p¯edseda FinanËnÌ akademie. 

FinanËnÌ instituce majÌ moûnost p¯ihlaöovat svÈ

produkty do soutÏûe Zlat· koruna 2007 aû do

15. b¯ezna 2007. N·slednÏ, od 16. b¯ezna do 30.

dubna 2007, bude p¯ihl·öenÈ produkty hodnotit

FinanËnÌ akademie. V kategorii Cena ve¯ejnosti

rozhodujÌ sv˝mi hlasy o nejoblÌbenÏjöÌm produktu

sami klienti. Hlasuje se nap¯ÌË vöemi kategoriemi,

a na rozdÌl od p¯edchozÌch roËnÌk˘ je hlasov·nÌ

dvoukolovÈ. Aû do 15. b¯ezna 2007 probÌh· na

www.zlatakoruna.info nominaËnÌ etapa. Dvan·ct

produkt˘ s nejvÏtöÌm poËtem nominacÌ postupuje

do druhÈho kola, v nÏmû bude mÌt ve¯ejnost p¯Ìle-

ûitost hlasovat vedle internetu takÈ prost¯ednic-

tvÌm SMS zpr·v. Vöichni hlasujÌcÌ budou za¯azeni

do soutÏûe o hodnotnÈ ceny.

DalöÌ informace o soutÏûi Zlat· koruna najdete
na www.zlatakoruna.info. (tz)
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N·zev ZemÏ urËenÌ Kontakt na CzechTrade Popis popt·vky

KovovÈ tyËe pro k¯esla Francie miroslav.obruca@czechtrade.cz Fr. n·vrh·¯sk· a obchodnÌ spoleËnost se zamÏ¯enÌm na n·bytek hled· v »R novÈ dodavatele 

- v˝robnÌ firmy pro oh˝b·nÌ kovov˝ch tyËÌ pro k¯esla

Chromov·nÌ plastov˝ch dÌl˘ pro aut. pr˘m. äpanÏlsko milena.nozarova@czechtrade.cz Chromov·nÌ plastov˝ch dÌl˘ pro automobilov˝ pr˘mysl

Ocelov· hala NÏmecko info@feige-forsttechnik.de Z·jem o dod·vku ocelovÈ haly 20 x 30 m, vnit¯nÌ v˝öka 4 - 5 m, na klÌË, pro pot¯eby obchodu 

s lesnÌ tÏûebnÌ technikou. V˝hledovÏ prodlouûenÌ haly na 60 m.

OlejovÈ transform·tory a transfor. Rakousko miroslav.obruca@czechtrade.cz Transform·tory jsou urËeny k pouûitÌ na dr·ze - k vyt·pÏnÌ v˝hybek, k z·loûnÌm zdroj˘m 

zalitÈ prysky¯icÌ o v˝konech 10 - 400 kVA elektrickÈho proudu

DalöÌ popt·vky na www.premium.prosperita.info servis CzechTrade

Agentura CzechTrade m· za sebou zlomov˝ rok

a skvÏlÈ v˝sledky. Prost¯ednictvÌm vyuûitÌ sluûeb

zahraniËnÌch kancel·¯Ì agentury dovedli klienti

CzechTrade z ¯ad mal˝ch a st¯ednÌch firem

k ˙spÏönÈmu konci 247 exportnÌch p¯Ìpad˘ v cel-

kovÈm objemu 3,3 miliardy korun, coû je vÌce neû

dvojn·sobek oproti roku 2005, kdy objem exportu

dos·hl 1,3 miliardy korun. "TradiËnÏ vÌce neû polo-

vinu z objemu exportu klient˘ CzechTrade tvo¯Ì

ruskÈ trhy, kterÈ zabezpeËujÌ zahraniËnÌ kancel·¯e

v PetrohradÏ, JekatÏrinburgu a v MoskvÏ," pokra-

Ëoval I. Jukl. "V pomyslnÈm ûeb¯ÌËku ˙spÏönosti je

to d·le Bukureöù a zemÏ EU, ovöem ˙spÏönÏ se

rozbÌhajÌ i vzd·lenÈ trhy, na kterÈ budeme zamÏ¯o-

vat st·le vÌce svou pozornost. Nap¯Ìklad zahraniËnÌ

CzechTrade pomohl v loňském roce k vývozu 
za 3,3 miliardy korun

Celková bilance zahraničního obchodu za rok 2006 dosáhla 47,3 mili-
ardy korun a je nejlepší v historii České republiky. "Je to především
zásluha podnikatelů, ovšem troufám si říci, že v nemalé míře jim

pomohl také provázaný systém podpory exportu, jehož součástí je i naše
agentura," uvedl Ivan Jukl, generální ředitel CzechTrade na nedávné tis-
kové konferenci.

kancel·¯i v Bombaji se loni poda¯ilo pomoci

obchod˘m za tÈmÏ¯ 70 milion˘ KË, brazilsk· kan-

cel·¯ v Sao Paolu vykazuje p¯ibliûnÏ 25 milion˘,

äanghaj 4 milionyÖ Pr·vÏ äanghaj je p¯Ìkladem

toho, ûe export do vzd·lenÏjöÌch a obtÌûnÏjöÌch teri-

toriÌ je bÏh na dlouhou traù. Z hlediska vytÌûenosti

je spolu s Varöavou jednoznaËnÏ na prvnÌm mÌstÏ

mezi vöemi 33 zahraniËnÌmi kancel·¯emi Cze-

chTrade, ovöem k v˝sledk˘m v podobÏ uzav¯en˝ch

kontrakt˘ vede pomÏrnÏ dlouh· cesta," dodal.

»innost agentury se v souËasnÈ dobÏ opÌr· o 31

zahraniËnÌch kancel·¯Ì ve 30 zemÌch svÏta, z toho

23 p˘sobÌ v EvropÏ, Ëty¯i v Americe, t¯i v Asii

a jedna v Africe. V praxi se osvÏdËil v loÚskÈm

roce zaveden˝ systÈm tzv. "plovoucÌch kancel·¯Ì",

coû znamen·, ûe agentura soust¯edÌ pozornost do

tÏch zemÌ, kde pro ËeskÈ exportÈry existuje

obchodnÌ potenci·l a kterÈ jsou dlouhodobÏ per-

spektivnÌ. Naopak CzechTrade utlumuje aktivity

tam, kde uû jeho sluûeb nenÌ tolik zapot¯ebÌ. Prio-

ritnÌ zemÏ jsou definov·ny takÈ v ExportnÌ strate-

gii »R pro obdobÌ 2006 aû 2010. "Loni jsme otev-

¯eli novÈ kancel·¯e v Mexiku a SaudskÈ Ar·bii,

v souËasnÈ dobÏ probÌhajÌ poslednÌ nutnÈ pr·vnÌ

kroky pro otev¯enÌ druhÈ kancel·¯e v »ÌnÏ. V pl·nu

letoönÌho roku jsou takÈ nov· kancel·¯ ve Vietna-

mu, druhÈ zastoupenÌ v Indii a jiû Ëtvrt· kancel·¯

na ˙zemÌ Ruska, konkrÈtnÏ v Sama¯e," doplnil

I. Jukl.

Agentura CzechTrade potvrdila v loÚskÈm ro-

ce opr·vnÏnost udÏlenÌ certifik·tu kvality 

ISO 9001:2000 a je tak t¯etÌ n·rodnÌ proexport-

nÌ organizacÌ v EvropÏ, kter· se tÌmto certifik·-

tem m˘ûe pochlubit. Podle gener·lnÌho ¯editele

Ivana Jukla tak vstupuje CzechTrade do roku

2007, kter˝ je jubilejnÌm des·t˝m rokem exi-

stence, s povÏstÌ jednÈ z nej˙spÏönÏjöÌch vl·d-

nÌch proexportnÌch evropsk˝ch agentur, ale takÈ

s v˝zvou na dalöÌ zkvalitÚov·nÌ a rozöi¯ov·nÌ port-

folia sluûeb pro svÈ klienty, danou schv·lenou

strategiÌ do roku 2010. "Z·kladem naöÌ Ëinnosti

je odbornÈ profesion·lnÌ poradenstvÌ v oblasti

mezin·rodnÌho obchodu. Jestliûe chceme b˝t pro

naöe klienty d˘vÏryhodn˝m a trval˝m partnerem,

musÌme b˝t jednÌm z nich," dodal I. Jukl.

ExportnÌ veletrh

Sluûby zahraniËnÌch kancel·¯Ì CzechTrade jsou

hlavnÌ ËinnostÌ agentury a p¯in·öejÌ firm·m nejvyö-

öÌ p¯idanou hodnotu. Proto po¯·d· CzechTrade jiû

tradiËnÏ t¯ikr·t do roka ExportnÌ veletrh, coû je

dvoudennÌ maraton bilater·lnÌch jedn·nÌ, bÏhem

kter˝ch majÌ zaËÌnajÌcÌ i zkuöenÌ exportÈ¯i moûnost

setkat se na jednom mÌstÏ s pracovnÌky zahraniË-

nÌch kancel·¯Ì CzechTrade a zÌskat od nich neo-

cenitelnÈ rady a zkuöenosti. LetoönÌ prvnÌ Export-

nÌ veletrh se konal ve dnech 20. - 22. ˙nora

a o v˝znamu tÈto akce pro ËeskÈ exportÈry svÏd-

ËÌ skuteËnost, ûe jiû mÏsÌc p¯ed kon·nÌm byly

kapacity pro jedn·nÌ beznadÏjnÏ naplnÏny.

Na ˙norovÈm ExportnÌm veletrhu p¯edstavil Cze-

chTrade svoji novinku v portfoliu sluûeb, kterou je

interaktivnÌ Mapa oborov˝ch p¯ÌleûitostÌ. Jedn· se

o velmi ˙Ëinn˝ n·stroj pro rychlou orientaci, jak˝

exportnÌ potenci·l existuje ve vybranÈ zemi pro

urËit˝ pr˘myslov˝ obor. Mapa oborov˝ch p¯Ìleûitos-

tÌ obsahuje nejaktu·lnÏjöÌ p¯ehled aktivnÌch popt·-

vek, tendr˘ a investiËnÌch pobÌdek rozt¯ÌdÏn˝ podle

jednotliv˝ch obor˘ a zemÌ. Je dostupn· na interne-

tov˝ch str·nk·ch CzechTrade.

ExportnÌ akademie

DalöÌ letoönÌ novinkou sluûeb CzechTrade, vypl˝-

vajÌcÌ z ExportnÌ strategie »R, je projekt ExportnÌ

akademie. Jedn· se o unik·tnÌ vzdÏl·vacÌ program

zamÏ¯en˝ na zkvalitÚov·nÌ ˙rovnÏ sluûeb st·tu na

podporu exportu. PrvnÌ pilotnÌ bÏh ExportnÌ aka-

demie letos na ja¯e bude urËen jako p¯edodjezdo-

v· p¯Ìprava pro novÈ pracovnÌky ekonomick˝ch

˙sek˘ Ëesk˝ch velvyslanectvÌ v zahraniËÌ a pra-

covnÌky zahraniËnÌch kancel·¯Ì CzechTrade.

Absolvov·nÌ ExportnÌ akademie bude do budoucna

nezbytnou podmÌnkou v˝jezdu nov˝ch pracovnÌk˘

na tyto zahraniËnÌ mise. Od podzimu pak bude

CzechTrade jednotlivÈ vzdÏl·vacÌ moduly ExportnÌ

akademie nabÌzet i Ëesk˝m firm·m v r·mci p¯Ìpra-

vy jejich obchodnÌch z·stupc˘ na p˘sobenÌ

v zahraniËnÌch poboËk·ch. 

ExportnÌ klub chyst· öiröÌ paletu akcÌ

ExportnÌ klub CzechTrade vstoupil do roku 2007

s novou filozofiÌ - chce sv˝m Ëlen˘m nabÌdnout

vyööÌ p¯idanou hodnotu v podobÏ zajÌmav˝ch akcÌ,

kterÈ jim p¯inesou nejen novÈ poznatky, ale takÈ

v˝hody klubov˝ch setk·nÌ. Po velkÈm pozitivnÌm

ohlasu, kter˝ vzbudila listopadov· konference

o moûnostech Ëesko - ruskÈho obchodu, p¯ipravu-

je ExportnÌ klub na kvÏten obdobnou akci zamÏ¯e-

nou na Rumunsko a Bulharsko. Trhy nov˝ch Ëlen-

sk˝ch zemÌ EU p¯edstavujÌ pro ËeskÈ exportÈry

obrovsk˝ potenci·l a konference bude vÏnov·na

v˝mÏnÏ informacÌ o moûnÈm vyuûitÌ jedineËn˝ch

investiËnÌch i obchodnÌch p¯ÌleûitostÌ do tohoto

ekonomicky rychle rostoucÌho regionu. 

InvestiËnÌm p¯Ìleûitostem bude vÏnov·n takÈ

cyklus öesti pracovnÌch workshop˘ ExportnÌho

klubu s n·zvem "Investice v zahraniËÌ", kter˝

nabÌdne tÈmata p¯Ìm˝ch investic a akvizic v zahra-

niËÌ, p¯ÌleûitostÌ a p¯ek·ûek pro ËeskÈ investory,

v˝vozu know-how a sluûeb prost¯ednictvÌm inves-

tic, p¯esunu v˝roby, ochrany investic i minimaliza-

ce rizik a takÈ bezprost¯ednÌch zkuöenostÌ Ëes-

k˝ch investor˘ na zahraniËnÌch trzÌch.  

OperaËnÌ program Marketing pokraËuje

Na OperaËnÌ program Pr˘mysl a podnik·nÌ (OPPP)

ze Struktur·lnÌch fond˘ EU navazuje v letoönÌm roce

OperaËnÌ program Podnik·nÌ a inovace (OPPI)

2007 - 2013. V jeho r·mci by mÏl b˝t od 1. b¯ezna

2007 zah·jen p¯Ìjem û·dostÌ o dotace z programu

Marketing, a to konkrÈtnÏ z Ë·sti tohoto programu,

kter· se t˝k· podpory vstupu mal˝ch a st¯ednÌch

podnik˘ na zahraniËnÌ trhy, aù uû individu·lnÏ nebo

v seskupenÌ. DalöÌ Ë·sti, zahrnujÌcÌ spoleËnou ̇ Ëast

na specializovan˝ch v˝stav·ch a veletrzÌch v zahra-

niËÌ, oborovÈ a katalogovÈ prezentace realizovanÈ

agenturou CzechTrade a rozvoj sluûeb agentury

CzechTrade v oblasti mezin·rodnÌho obchodu by

mÏly n·sledovat v pr˘bÏhu roku. Program Marke-

ting p¯in·öÌ novÏ ¯adu pozitivnÌch zmÏn. Maxim·lnÌ

v˝öe dotace se zvyöuje z 1 na 2 miliony korun

a m˘ûe pokr˝t aû 50 % zp˘sobil˝ch v˝daj˘, coû je

o 4 % vÌce neû v minulÈm obdobÌ. Z·jemci mohou

b˝t jak malÈ a st¯ednÌ podniky a pr·vnickÈ osoby,

tak i osoby fyzickÈ, a to nejen v r·mci individu·lnÌ

˙Ëasti, ale takÈ jako seskupenÌ (aliance). Forma

pod·nÌ û·dosti se p¯itom zjednoduöuje a p¯ech·zÌ se

na elektronick˝ systÈm - e-account. Po form·lnÌ

str·nce budou û·dosti vyhodnocovat pracovnÌci

CzechTrade. VeökerÈ prost¯edky v r·mci OPPI jiû

schv·lila vl·da »R, v souËasnÈ dobÏ se oËek·v· ofi-

ci·lnÌ souhlas EvropskÈ komise.

"Loni CzechTrade p¯ijal do programu Marketing

celkem 549 projekt˘ v hodnotÏ 326 milion˘ korun

a poda¯ilo se mu se stoprocentnÌm ˙spÏchem vyu-

ûÌt p¯idÏlenÈ prost¯edky. Jsme p¯esvÏdËeni, ûe

takÈ v r·mci OPPI si malÈ a st¯ednÌ firmy nene-

chajÌ ujÌt tuto jedineËnou moûnost, jak snÌûit svÈ

n·klady p¯i vstupu na zahraniËnÌ trhy," shrnul Ivan

Jukl. (tz)

Kontakt:
CzechTrade

»esk· agentura na podporu obchodu

Dittrichova 21

128 01 Praha 28

T: 224 907 500, F: 224 907 503

E-mail: info@czechtrade.cz

www.czechtrade.cz

www.euroservis.cz

Na snímku (zprava) Ivan Jukl, generální ředi-
tel CzechTrade, a tiskový mluvčí Aleš Řiháček
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Daně z příjmů na portálu BusinessInfo.cz

Port·l BusinessInfo.cz jiû tradiËnÏ p¯in·öÌ v pr˘-

bÏhu ˙nora a b¯ezna praktickÈ informace t˝kajÌ-

cÌ se danÏ z p¯Ìjm˘ za rok 2006. 

V tÈto speci·lnÌ p¯Ìloze naleznou podnikatelÈ

nap¯Ìklad upozornÏnÌ na zmÏny oproti p¯edchozÌ-

mu daÚovÈmu obdobÌ Ëi informace t˝kajÌcÌ se

˙hrady daÚov˝ch povinnostÌ.

NechybÌ zde ani n·vod, jak˝m zp˘sobem podat

daÚovÈ p¯izn·nÌ prost¯ednictvÌm internetu

a samoz¯ejmostÌ je  kompletnÌ p¯ehled pot¯eb-

n˝ch daÚov˝ch tiskopis˘.

V aplikaci elektronickÈ formul·¯e jsou navÌc

k dispozic aktualizovanÈ interaktivnÌ formul·¯e,

dÌky kter˝m je vyplÚov·nÌ formul·¯e mnohem

rychlejöÌ, neboù jednotlivÈ poloûky formul·¯e

jsou vz·jemnÏ prov·zanÈ Ëi p¯edvyplnÏnÈ.

KromÏ formul·¯e pro fyzickÈ osoby je v aplikaci

takÈ formul·¯ pro pr·vnickÈ osoby.

StruËn˝ p¯ehled obsahu p¯Ìlohy:

● Z·kladnÌ informace o dani z p¯Ìjmu fyzick˝ch

a pr·vnick˝ch osob 

● DaÚovÈ tiskopisy pro p¯izn·nÌ danÌ z p¯Ìjm˘

fyzick˝ch a pr·vnick˝ch osob 

● ⁄hrada daÚov˝ch povinnostÌ 

● Z·kladnÌ daÚovÈ pojmy 

● Z·kon o danÌch z p¯Ìjmu

● Pod·nÌ daÚovÈho p¯izn·nÌ prost¯ednictvÌm

internetu 

● Pr˘mÏrnÈ ceny pohonn˝ch hmot 2006 

● JednotnÈ kurzy pro p¯epoËet cizÌ mÏny 

● P¯ehled ËÌsel a p¯edËÌslÌ bankovnÌch ˙Ët˘

finanËnÌch ˙¯ad˘ 

● Adres·¯ finanËnÌch org·n˘ 

vÌce na www.businessinfo.cz

SpoleËnost INCO engineering je dodavatelem

stroj˘ a za¯ÌzenÌ pro vertik·lnÌ dopravu v hlubin-

n˝ch dolech a öirokÈho sortimentu za¯ÌzenÌ pro

hlubinnou tÏûbu. KromÏ dod·vek na dom·cÌ trh

se ˙spÏönÏ zabydluje v ¯adÏ zemÌ, zejmÈna

v Polsku, SlovenskÈ republice, RuskÈ federaci,

na UkrajinÏ, v Kazachst·nu, dalöÌ obchody m·

vöak rozpracov·ny takÈ v »ÌnÏ, Peru, Austr·lii

nebo Indii.

INCO engineering je spoluautorem myölenky

sdruûenÌ Ëesk˝ch v˝robc˘ dob˝vacÌ techniky

CDT (»esk· dob˝vacÌ technika). Jako prvnÌ

exportnÌ aliance vystoupili jejÌ ËlenovÈ mimo

˙zemÌ republiky a za pomoci agentury Cze-

chTrade pronikali pomalu na trhy v dalöÌch Ë·s-

tech svÏta, a to zejmÈna v oblastech, kde se

tÏûÌ nerosty. "St·li jsme zde jako zcela nov·

nezn·m· spoleËnost, a tak n·m velmi prospÏla

podpora st·tnÌch institucÌ. P¯i prezentacÌch

a v˝stav·ch bylo velmi d˘leûitÈ, ûe jsme mÏli

st·tnÌ vlajku za z·dy. Vedle podpory agentury

CzechTrade pro n·s byla d˘leûit· takÈ pomoc

»eskÈ exportnÌ banky," vzpomenul gener·lnÌ

¯editel spoleËnosti AntonÌn Jaroö.

Aliance neËekanÏ rychle uspÏla - zhruba po roce

v Rusku podepsala prvnÌ kontrakt a brzy n·sle-

dovaly dalöÌ. "Specifikem tohoto podnik·nÌ je

jeho dlouhodobost," konstatoval AntonÌn Jaroö.

ÿadu zak·zek m· spoleËnost rozpracovanou

v oblasti velkÈho Uralu - jedn· se zejmÈna

o tÏûbu nerost˘, jako jsou mÏÔ, draselnÈ soli

a dalöÌ suroviny. DalöÌ kontrakty se r˝sujÌ

v oblasti NovokuznÏcka, kterÈ je velkou uhel-

nou z·kladnou Ruska. Nap¯Ìklad v JekatÏrinbur-

gu spoleËnost vyhr·la v˝bÏrovÈ ¯ÌzenÌ na dod·v-

ky pro t¯i doly v rozsahu 14,5 milion˘ eur.

SpoleËnost INCO engineering je vÌtÏzem Export-

nÌ ceny DHL 2006 v kategorii "ExportÈr teritoria

- Rusko".

vÌce na www.inco-p.cz

SpoleËnost GALATEK z LedËe nad S·zavou je

jedniËkou ve svÈm oboru, neboù jejÌ lakovny

jsou vûdy origin·lnÌ kusovou dod·vkou. Za dobu

öestn·ctiletÈ existence realizovala nejvÏtöÌ

poËet lakoven v »eskÈ a SlovenskÈ republice

z tuzemsk˝ch dodavatel˘. V˝znamnou oblastÌ je

p¯edevöÌm obor kolejov˝ch vozidel, kde realizo-

vala projekty mj. pro Bombardier »esk· LÌpa,

»KD Vagonka VÌtkovice, »MKS »esk· T¯ebov·,

DP Praha, éOS Trnava, éOS Zvolen.

P¯ed lety zaËaly obchodnÌ aktivity firmy smÏ¯o-

vat i na zahraniËnÌ trh. Nap¯Ìklad v RuskÈ fede-

raci se ˙spÏönÏ etabluje jiû p·t˝m rokem. Refe-

rencemi mohou b˝t nap¯Ìklad repasnÌ linka

osobnÌch automobil˘ pro firmu IéAVTO ve

mÏstÏ Iûevsk Ëi jedna z poslednÌch uskuteËnÏ-

n˝ch dod·vek - kontinu·lnÌ linka povrchovÈ

˙pravy Ë·stÌ letadel pro leteck˝ z·vod ve mÏstÏ

Irkutsk v z·¯Ì roku 2006. Loni na ja¯e spoleË-

nost zÌskala v˝znamnou zak·zku pro rusk˝ stro-

jÌrensk˝ z·vod Uralvagonzavod, kter· je souË·s-

tÌ velkÈho kontraktu ËeskÈ spoleËnosti Alta na

dod·vky a obnovu strojnÌho za¯ÌzenÌ za celkem

cca 300 milion˘ eur v pr˘bÏhu n·sledujÌcÌch t¯Ì

let. SpoleËnost Uralvagonzavod se zab˝v· p¯e-

devöÌm v˝robou vagon˘ a Alta a jejÌ subdodava-

telÈ majÌ modernizovat jejÌ za¯ÌzenÌ. Dod·ny tedy

budou nap¯Ìklad obr·bÏcÌ stroje, technologie

a dalöÌ za¯ÌzenÌ. Projekt lakovacÌho komplexu

v objemu cca 700 milion˘ korun bude pat¯it

k nejvÏtöÌm svÈho druhu na svÏtÏ. 

Popt·vka na trhu RuskÈ federace, p¯edevöÌm

v oblasti Uralu,  m· zvyöujÌcÌ tendenci a beze-

sporu je na nejbliûöÌ obdobÌ velmi perspektivnÌ.

SvÏdËÌ o tom dalöÌ zcela konkrÈtnÌ projekty,

kterÈ jsou v souËasnÈ dobÏ v pokroËilÈm st·diu

p¯Ìprav.

"V celÈm tomto pozitivnÌm v˝voji na uveden˝ch

trzÌch naöÌ firmÏ v˝razn˝m zp˘sobem pomohla

spolupr·ce se zastoupenÌm CzechTrade v Jeka-

tÏrinburgu," zd˘raznil ¯editel spoleËnosti Martin

Mokroö. "Znalost mÌstnÌch pomÏr˘ a dokonal·

orientace v podnikatelskÈ sfÈ¯e n·s zavedla

k potencion·lnÌm z·kaznÌk˘m a n·slednÏ k pod-

pisu uveden˝ch kontrakt˘. ZastoupenÌ Cze-

chTrade v JekatÏrinburgu takÈ velmi v˝znam-

n˝m zp˘sobem ovlivÚuje i v˝voj novÏ zaloûenÈ

aliance »eskÈ povrchovÈ ˙pravy (CPU), jejÌmû

smyslem je nabÌdnout ruskÈmu z·kaznÌkovi sil-

nou skupinu, kter· je schopna vy¯eöit jeho pro-

blÈmy v danÈm oboru komplexnÏ a s odpovÌdajÌ-

cÌmi z·rukami," dodal.

Velmi ˙spÏön· byla nap¯Ìklad ned·vn· prezen-

tace v »eljabinsku, na kterÈ se ËeskÈ techno-

logie a za¯ÌzenÌ povrchov˝ch ˙prav p¯edstavily.

Z˙Ëastnilo se jÌ na 70 z·jemc˘ ze 30 strojÌ-

rensk˝ch podnik˘ z oblasti Uralu, p¯iËemû

zastoupenÌ CzechTrade jiû obdrûelo ¯adu kon-

krÈtnÌch popt·vek. To d·v· p¯edpoklady, aby

se na Urale prosadili i ËeötÌ v˝robci kovoobr·-

bÏcÌch stroj˘.

vÌce na www.galatek.cz

Hledáme příležitosti
ObchodnÌ firma ze Z·padokazachst·nskÈ

oblasti, kter· navötÌvÌ Prahu zaË·tkem b¯ez-

na t. r. v r·mci podnikatelskÈ mise po¯·danÈ

»SOK hled· kontakty na ËeskÈ v˝robce

a dodavatele porcel·novÈho n·dobÌ "Bohemia

Lux", kovovÈho n·dobÌ a mycÌch prost¯edk˘.

Z·jemci o osobnÌ setk·nÌ s p¯edstavitelem

kazaöskÈ firmy se mohou p¯ihl·sit nejpozdÏji

do 28. 2. 2007 na nÌûe uvedenÈm kontaktu:

● ● ●

Firmy ze Z·padokazachst·nskÈ oblasti, kterÈ

navötÌvÌ Prahu zaË·tkem b¯ezna t. r. v r·mci

podnikatelskÈ mise po¯·danÈ »SOK hledajÌ

kontakty na ËeskÈ v˝robce a dodavatele mini-

pivovaru (plocha 100 m2), minipek·rny (plo-

cha 80 m2) a z·vÏsnÈ peci s kolÈbkami.

Z·jemci o osobnÌ setk·nÌ s p¯edstavitelem

kazaöskÈ firmy se mohou p¯ihl·sit nejpozdÏji

do 28. 2. 2007 na nÌûe uvedenÈm kontaktu:

● ● ●

Firma ze Z·padokazachst·nskÈ oblasti, kter·

navötÌvÌ Prahu zaË·tkem b¯ezna t. r. v r·mci

podnikatelskÈ mise po¯·danÈ »SOK hled·

kontakty na ËeskÈ v˝robce a dodavatele

n·sledujÌcÌch technologiÌ: 

● vybavenÌ z·vodu na v˝robu ¯epnÈho cukru

(s kapacitou 500 tun/24 hod.), 

● vybavenÌ z·vodu na zpracov·ni makulatury

(aû do 10 tun/24 hod.), 

● za¯ÌzenÌ pro v˝robu toaletnÌho papÌru,

ubrousk˘ atp. 

Z·jemci o osobnÌ setk·nÌ s p¯edstavitelem

kazaöskÈ firmy se mohou p¯ihl·sit nejpozdÏji

do 28. 2. 2007 na nÌûe uvedenÈm kontaktu:

● ● ●

Firma ze Z·padokazachst·nskÈ oblasti, kter·

navötÌvÌ Prahu zaË·tkem b¯ezna t. r. v r·mci

podnikatelskÈ mise po¯·danÈ »SOK hled·

kontakty na ËeskÈ v˝robce a dodavatele

n·sledujÌcÌch technologiÌ: 

● za¯ÌzenÌ na v˝robu masov˝ch konzerv a klo-

b·s, 

● za¯ÌzenÌ pro vakuovÈ balenÌ masov˝ch deli-

kates, 

● um˝vacÌ za¯ÌzenÌ pro dezinfekci vybavenÌ

(ml˝nk˘ na maso atp.). 

Z·jemci o osobnÌ setk·nÌ s p¯edstavitelem

kazaöskÈ firmy se mohou p¯ihl·sit nejpozdÏji

do 28. 2. 2007 na nÌûe uvedenÈm kontaktu:

vera.rehackova@czechtrade.cz

MORAVSKÉ SKLÁRNY KVĚTNÁ, s. r. o., a design do světa
Skl·rny KvÏtn· (1794) jsou nejstaröÌ pracujÌcÌ skl·rnou na MoravÏ a ¯adÌ se k v˘bec nejstaröÌm

skl·rn·m v celÈ »eskÈ republice. Jiû vÌce neû 200 let vyr·bÌ foukanÈ, ruËnÏ tvarovanÈ n·pojovÈ

a dekorativnÌ sklo klasick˝ch i modernÌch tvar˘, kterÈ se zde dekoruje brouöenÌm, lept·nÌm,

malov·nÌm, matov·nÌm, rytÌm nebo pÌskov·nÌm.

Po p¯evzetÌ spoleËnostÌ Synex CZ, a. s., v roce 2004 skl·rna nav·zala na tradiËnÌ spolupr·ci se

zn·m˝mi evropsk˝mi v˝tvarnÌky prvnÌ poloviny 20. stoletÌ, kdy pro ni sklo navrhovali nap¯Ìklad

Adolf Loos nebo Josef Hofmann  a oslovila  p¯ednÌ ËeskÈ designÈry souËasnosti. Dnes tak vyr·-

bÌ nejen tradiËnÌ sortiment, ale i designovÈ sklo podle n·vrh˘ studia Olgoj Chorchoj, Mimolimit

B·ry äkorpilovÈ,  Rony Plesla, Ji¯Ìho äuh·jka a mnoha dalöÌch. Nov˝m sortimentem, vych·zejÌ-

cÌm z jejich n·vrh˘, chce oslovit i dalöÌ z·kaznÌky a zavÈst na trh se sklem modernÌ, dosud m·lo

vidÏnÈ v˝robky. 

Skl·rna jiû zÌskala za svÈ v˝robky nÏkolik ocenÏnÌ. Nap¯Ìklad za designovou sadu Mr. Egg obdr-

ûela Design Plus cenu udÏlovanou odbornou ve¯ejnostÌ za origin·lnÌ design a kvalitnÌ provedenÌ

v r·mci veletrhu Ambiente 2006 ve Frankfurtu nad Mohanem. KvÏtn· je prvnÌ Ëeskou firmou,

kter· toto ocenÏnÌ zÌskala. 

Pr·vÏ na mezin·rodnÌm poli MoravskÈ skl·rny KvÏtn· zaËaly spolupracovat s agenturou Cze-

chTrade a tento krok se velmi osvÏdËil. V˝sledkem byla nap¯Ìklad ˙Ëast na veletrhu Macef

2006 v italskÈm Mil·nÏ nebo na v˝stavÏ Blickfang ve öv˝carskÈm Curychu. Skl·rna vyuûila takÈ

moûnosti zÌskat prost¯edky z OPPP v r·mci programu Marketing, nap¯Ìklad na prezentaci na jiû

zmÌnÏnÈm veletrhu Ambiente ve Frankfurtu nad Mohanem.  

vÌce na www.moravskesklarny.cz

GALATEK, a. s., a české technologie do zahraničí

INCO engineering, s. r .o. - myšlenka první aliance

"JeötÏ p¯ed t¯emi lety byl zahraniËnÌ obchod »R

v deficitu. BÏhem dvou let se Ëesk˝m exportÈ-

r˘m poda¯ilo dostat obchodnÌ bilanci do p¯ebyt-

ku v ¯·du desÌtek miliard korun. V minulÈm roce

se p¯itom museli vyrovnat s posilujÌcÌ korunou

a rostoucÌmi  cenami pohonn˝ch hmot a plynu.

Situaci jim neusnadÚovala ani nev˝razn·

popt·vka ve vÏtöinÏ zemÌ EvropskÈ unie," uvedl

ministr pr˘myslu a obchodu Martin ÿÌman.  

CelkovÈ v˝vozy v minulÈm roce vzrostly o 14,6 %

na 2141 miliard KË a dovozy vzrostly tempem

14,4 % na 2093 miliard KË. Co se t˝Ëe teritori·l-

nÌho rozloûenÌ ËeskÈho v˝vozu, st·le zde vÈvodÌ

export do EvropskÈ unie, kter˝ loni vzrostl o 14 %

a tvo¯il 84 % tuzemskÈho v˝vozu. »eskÈmu zboûÌ

se da¯Ì st·le vÌce pronikat na vyspÏlÈ trhy jako je

t¯eba Skandin·vie, Francie Ëi äv˝carsko. Mezi-

roËnÌ n·r˘st v˝voz˘ do D·nska v minulÈm roce

dos·hl tÈmÏ¯ 50 %. StabilnÌmi obchodnÌmi part-

nery v Unii z˘st·vajÌ NÏmecko, Polsko a Sloven-

sko. 

»eskÈ firmy si vedly dob¯e i na za oce·nsk˝ch

trzÌch. SvÈ zboûÌ prosadily v Indii, kde se vz·jem-

n˝ obchod vyöplhal p¯es 540 milion˘ USD,

a nadÏjnÏ vypad· i »Ìna, kam Ëesk˝ export vzros-

tl v roce 2006 o 25 %. Tam je vöak zn·t siln· kon-

kurence evropsk˝ch st·t˘, kterÈ nechtÏjÌ z˘stat

pozadu p¯i dob˝v·nÌ asijskÈho tygra.

Dovoz ËÌnskÈho zboûÌ do »R na druhou stranu

st·le roste, ËÌmû se v minulÈm roce prohloubilo

z·pornÈ saldo vz·jemnÈho obchodu. »eskÈmu

zboûÌ se zaËalo otevÌrat pomÏrnÏ n·roËnÈ teri-

torium SevernÌ Ameriky. ObchodnÌ bilance se

Spojen˝mi st·ty je jiû druh˝m rokem v p¯ebytku.

Prolomit deficit zahraniËnÌho obchodu se loni

poprvÈ poda¯ilo ve vztahu s Kanadou. 

"ExportnÌ strategie »R 2006 - 2010, kterou

MPO vypracovalo v roce 2005, prosazovala vÏtöÌ

orientaci na trhy, kterÈ po roce 1989 ËeskÈ

firmy opustily. Jde nap¯Ìklad o Rusko, b˝valÈ

sovÏtskÈ republiky nebo Balk·n, na kterÈ se

nynÌ  tuzemötÌ exportÈ¯i ˙spÏönÏ vracÌ, ale takÈ

o asijskÈ st·ty a zemÏ severnÌ Ameriky. Po dvou

letech m˘ûeme konstatovat, ûe se cÌle tÈto stra-

Český vývoz v loňském roce opět zabodoval
Čeští exportéři v minulém roce opět překvapili. Dokázali udržet rekord-

ní tempo růstu exportu z roku 2005 a dokonce ho do jisté míry pře-
konali. Obchodní bilance v roce 2006 skončila s přebytkem 47,3 mili-

ardy korun, což je meziroční nárůst o 22 %.

tegie da¯Ì ˙spÏönÏ naplÚovat," uvedl n·mÏstek

ministra pr˘myslu a obchodu Martin Tlapa.

DobrÈ v˝sledky hl·sÌ takÈ klÌËovÈ instituce st·tu

na podporu v˝vozu. N·r˘st smluv uzav¯en˝ch

»eskou exportnÌ bankou vzrostl v roce 2006

o 10 % a dos·hl Ë·stky p¯es 19 miliard korun.

EGAP a KomerËnÌ ˙vÏrov· pojiöùovna pojistily

exporty v hodnotÏ 160 miliard korun. CzechTra-

de zdvojn·sobil export sv˝ch klient˘ z ¯ad

mal˝ch a st¯ednÌch firem na 3,3 miliardy korun.  

Podle komodit t·hl v loÚskÈm roce Ëesk˝ export

bez vÏtöÌch p¯ekvapenÌ v˝voz aut a strojnÌch

za¯ÌzenÌ. ZaËÌn· se vöak da¯it i dalöÌm obor˘m

jako je tradiËnÌ chemick˝ pr˘mysl, ale takÈ

informaËnÌm technologiÌm, ekologii a energetic-

k˝m za¯ÌzenÌm. 

Export v roce 2007

Podle odhad˘ MPO skonËÌ kladn· bilance zahra-

niËnÌho obchodu za rok 2007 v intervalu 50 - 70

mld. korun. Mezi priority »eskÈ republiky p¯i

podpo¯e exportu ¯adÌ MPO zejmÈna d˘raznÈ pro-

sazov·nÌ dosaûenÌ dohody o dalöÌ liberalizaci

svÏtovÈho obchodu jeötÏ v letoönÌm roce,

v r·mci tzv. katarskÈho kola jedn·nÌ WTO.

»esk· republika m· d·le z·jem na sniûov·nÌ

ochran·¯sk˝ch n·stroj˘ v mezin·rodnÌm obcho-

dÏ a lepöÌ ochranÏ duöevnÌho vlastnictvÌ tuzem-

sk˝ch firem p¯i jejich exportu a investicÌch

v zahraniËÌ. 

V r·mci zlepöenÌ zahraniËnÌch sluûeb st·tu p¯i-

pravuje MPO zah·jenÌ Ëinnosti Rady pro obchod

a investice, kter· rozöÌ¯Ì ˙Ëast firem na rozhodo-

v·nÌ o podpo¯e exportu, vznik ExportnÌ akademie

a zlepöenÌ systÈmu ekonomickÈ diplomacie.

St·tnÌ podpora exportu se zamÏ¯Ì mimo jinÈ na

podporu v˝vozu sluûeb, kter˝ v »eskÈ republice

st·le zaost·v·. JejÌm cÌlem je sezn·mit ËeskÈ

podnikatele nejprve s moûnostmi, kterÈ majÌ na

trhu se sluûbami v evropsk˝ch st·tech, nap¯Ìklad

v D·nsku Ëi VelkÈ Brit·nii, a z·roveÚ je p¯ipravit

na p¯ek·ûky, kterÈ je na tÏchto trzÌch ËekajÌ.

"Mezi rizika, kter· m˘ûe ohrozit r˘st exportu

v letoönÌm roce, ¯adÌ MPO p¯edevöÌm potenci·l-

nÌ nejistotu na svÏtovÈm trhu surovin a pomalÈ

oûivov·nÌ r˘stu evropsk˝ch ekonomik," ¯ekl

ministr M. ÿÌman. (tz)

»lenovÈ novÏ ustavenÈho MonitorovacÌho v˝boru

OperaËnÌho programu Podnik·nÌ a inovace (OPPI)

projednali kritÈria v˝bÏru projekt˘ pro pilotnÌ pro-

gramy podpory z OPPI -  Marketing a Rozvoj, ËÌmû

se otevÌr· prostor pro vyhl·öenÌ "V˝zev k p¯ed-

kl·d·nÌ projekt˘" do tÏchto program˘ od 1. b¯ez-

na 2007. PodnikatelÈ se stanou prvnÌ skupinou

potenci·lnÌch ûadatel˘, kte¯Ì budou moci svÈ

û·dosti o podporu p¯edkl·dat v r·mci podpory ze

SF EU  pro obdobÌ 2007 - 2013.

N·plnÌ Ëinnosti MV je ovÏ¯ov·nÌ ˙Ëinnosti a kvali-

ty realizace OPPI. MV odpovÌd· za schvalov·nÌ

v˝bÏrov˝ch kritÈriÌ pro jednotlivÈ programy podpo-

ry a n·slednÏ monitorov·nÌ procesu naplÚov·nÌ

politiky hospod·¯skÈ a soci·lnÌ soudrûnosti pro-

st¯ednictvÌm OPPI. V lednu 2007 schv·lila Vl·da

»R 15 program˘ podpory v r·mci OPPI, kterÈ jsou

zamÏ¯eny jak na p¯Ìmou podporu firem, tak na

budov·nÌ infrastruktury pro podnik·nÌ. Z·mÏrem

MPO je postupnÏ ve t¯ech vln·ch zah·jit p¯Ìjem

û·dostÌ do program˘ s p¯Ìmou podporou. Po otev-

¯enÌ programu Marketing a Rozvoj bude n·sledo-

vat p¯ibliûnÏ v kvÏtnu druh· vlna v˝zev do progra-

m˘: pokraËov·nÌ na stranÏ 27

Podnikatelé budou moci čerpat prostředky ze SF EU jako první
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Skloubit funkci viceprezidenta FEE s partnerskou rolí
ve velké auditorské firmě jistě znamená značnou
pracovní zátěž.  Jak to v současné době zvládáte?
Vzhledem k tomu, ûe viceprezidentsk· funkce byla

poprvÈ v historii FEE svÏ¯ena z·stupci ze st¯ednÌ

Evropy, beru toto ocenÏnÌ p¯edevöÌm jako uzn·nÌ

pokroku nov˝ch auditorsk˝ch komor, kterÈ vstou-

pily do FEE po roce 2000 a jejich podÌlu na Ëinnosti

tÈto organizace, kter· reprezentuje 44 evropsk˝ch

˙ËetnÌch a auditorsk˝ch organizacÌ z 32 zemÌ,

kterÈ majÌ celkem vÌce neû 500 000 Ëlen˘. M·te

pravdu, ûe mÈ jmenov·nÌ p¯ineslo znaËnÈ novÈ

n·roky na m˘j Ëas, kter˝ se snaûÌm spravedlivÏ

dÏlit mezi auditorskou pr·ci, rodinu a tyto ve¯ejnÈ

aktivity. MusÌm vöak vyj·d¯it uzn·nÌ firmÏ Price-

waterhouseCoopers, kter· mi vytvo¯ila prostor pro

mÈ p˘sobenÌ v tÈto novÈ roli i mÈ rodinÏ za pocho-

penÌ a podporu. Ve svÈ pracovnÌ pozici se vÏnuji

nad·le ¯adÏ klient˘, ale ubyly mi nÏkterÈ internÌ

a region·lnÌ ˙lohy.

Můžete stručně popsat, jaká profesní dráha vás při-
vedla k takovéto funkci?
Po vysokÈ ökole jsem kr·tce p˘sobil v mezin·rod-

nÌm obchodÏ, ale jiû v roce 1991 jsem zah·jil audi-

torskou dr·hu, zamÏ¯enou p¯edevöÌm na oblast

auditu a poradenstvÌ pro banky a jinÈ finanËnÌ

instituce. PodÌv·me-li se na polistopadovou histo-

rii ËeskÈho bankovnictvÌ, je z¯ejmÈ, ûe tato pro-

fesnÌ dr·ha rozhodnÏ nebyla nudnou. Do Ëinnosti

bankovnÌ pracovnÌ skupiny FEE jsem se zapojil jiû

v roce 1997, kdy se projedn·val nov˝ a asi dodnes

nejkomplikovanÏjöÌ mezin·rodnÌ ˙ËetnÌ standard

IAS 39 vÏnovan˝ finanËnÌm n·stroj˘m.  V letech

2001 - 2004 jsem byl prezidentem Komory audi-

tor˘ »R, od p¯ijetÌ komory za ¯·dnÈho Ëlena FEE

v roce 2002 jsem p˘sobil v RadÏ FEE a minul˝ rok

jsem byl jmenov·n viceprezidentem a p¯edsedou

bankovnÌ pracovnÌ skupiny.     

Mohl byste přiblížit obsah činnosti a organizační
strukturu této mezinárodní instituce?
Posl·nÌm FEE je prezentace z·jm˘ evropskÈ ˙Ëet-

nÌ a auditorskÈ profese v öirokÈm slova smyslu p¯i

zohlednÏnÌ ve¯ejnÈho z·jmu na v˝sledcÌch Ëinnos-

ti profese.  JejÌ Ëinnost se zamÏ¯uje na zlepöenÌ,

harmonizaci a liberalizaci v˝konu a regulace ˙Ëet-

nictvÌ a povinnÈho auditu v EvropÏ v soukromÈm

i ve¯ejnÈm sektoru, p¯i zohledÚov·nÌ v˝voje ve

svÏtÏ a p¯Ìpadn˝ch evropsk˝ch z·jm˘.  FEE pod-

poruje spolupr·ci profesnÌch ˙ËetnÌch org·n˘

v EvropÏ, identifikuje trendy, kterÈ mohou ovlivnit

budoucÌ v˝voj v tÏchto oblastech a ve spolupr·ci

s Ëlensk˝mi organizacemi ¯eöÌ aktu·lnÌ ot·zky.

KlÌËovou je role FEE jako reprezentanta evropskÈ

˙ËetnÌ profese ve vztahu k evropsk˝m institucÌm. 

NejvyööÌm org·nem FEE je valn· hromada, kter·

se sch·zÌ jednou za dva roky a mezi hromadami

Rovnocenný vztah mezi auditorem a jeho klientem jako východisko 
pro klidný spánek podnikatele

Abychom zpestřili obsah informací na této stránce věnované Komoře
auditorů ČR, rozhodli jsme se společně s komorou dát od únorového
čísla Prosperity prostor jednotlivým členům - auditorským firmám. 

Rozhovory s představiteli auditorských společností zahajujeme exkluzivně
s bývalým prezidentem Komory auditorů ČR a současným viceprezidentem
Evropské federace účetních znalců FEE a partnerem společnosti Pricewa-
terhouseCoopers Ing. Petrem Křížem.
Vzhledem k tomu, že Ing. P. Kříž působí pátým rokem jako stálý zástupce
Komory auditorů v FEE a v prosinci byl jmenován viceprezidentem této
evropské instituce zodpovědným za oblast financí, orientovali jsme téma
rozhovoru na to, co se v této instituci děje a jak se vývoj auditorské a účet-
ní profese promítne do působení české auditorské profese.

a auditor pak ovÏ¯oval, zda takto vedenÈ ˙Ëetnic-

tvÌ poskytuje vÏrn˝ a poctiv˝ obraz finanËnÌ pozice

a hospoda¯enÌ klienta.  Na druhÈ stranÏ auditor

zn· velmi podrobnÏ situaci i problÈmy auditovanÈ-

ho klienta a ¯adu sluûeb, kterÈ nenaruöujÌ v˝öe

uveden˝ princip, je schopen klientovi nabÌdnout

s vyööÌ efektivitou, vypl˝vajÌcÌ z toho, ûe se s touto

situacÌ a problÈmy nemusÌ novÏ seznamovat.

Audito¯i nap¯. informujÌ vedenÌ spoleËnostÌ o nedo-

statcÌch ve vnit¯nÌm kontrolnÌm systÈmu, zjiötÏ-

n˝ch v pr˘bÏhu auditu, a v ¯adÏ p¯Ìpad˘ je pro spo-

leËnost ˙ËelnÈ a efektivnÌ poû·dat auditora o spo-

lupr·ci p¯i jejich odstraÚov·nÌ.  

Rýsuje se alternativa, že bude třeba za deset let
audit povinný pro všechny podnikatelské subjekty
v ČR? Třeba audit s vymezenými pravidly pro mik-
rofirmy, malé firmy, střední a velké? Je to tak někde
ve světě?
Je pravda, ûe existujÌ zemÏ, kde je audit povinn˝

pro vöechny spoleËnosti, kterÈ vyuûÌvajÌ v˝hod

omezenÈho ruËenÌ spoleËnÌk˘ za jejich z·vazky, tj.

v naöich podmÌnk·ch pro vöechny akciovÈ spoleË-

nosti a spoleËnosti s ruËenÌm omezen˝m.  OsobnÏ

vöak jsem p¯esvÏdËen, ûe souËasn˝ v˝voj, kter˝

v n·vaznosti na zp¯ÌsÚov·nÌ pravidel a n·rok˘ na

prov·dÏnÌ auditu postupnÏ ve vöech zemÌch sniûu-

je poËet spoleËnostÌ podlÈhajÌcÌch povinnÈmu

auditu, nebude zvr·cen.  TÌm nechci ¯Ìci, ûe

v budoucnosti nebudou audit menöÌch spoleËnos-

tÌ vyûadovat financujÌcÌ banky nebo jinÌ soukromÌ

investo¯i p¯ed investov·nÌm vlastnÌch prost¯edk˘

do podniku.  CelosvÏtovÏ se dnes prosazuje z·sa-

da "audit je audit", kter· br·nÌ vytvo¯enÌ r˘znÏ

odstupÚovan˝ch poûadavk˘ na d˘kladnost prov·-

dÏnÌ auditu u r˘zn˝ch ˙rovnÌ spoleËnostÌ, neboù

takov˝to p¯Ìstup by stÏûÌ umoûnil odpovÌdajÌcÌm

zp˘sobem nastavit oËek·v·nÌ uûivatele zpr·vy

auditora na mÌru ujiötÏnÌ, kterou mu zpr·va p¯in·-

öÌ.  ObjevujÌ se vöak ˙vahy, ûe mezi audit spoleË-

nosti a variantu, p¯i nÌû ˙ËetnictvÌ spoleËnosti

nepodlÈh· û·dnÈmu ovÏ¯ov·nÌ, by bylo vhodnÈ vlo-

ûit jin˝ model ovÏ¯enÌ, kter˝ by byl jednoduööÌ

a levnÏjöÌ, nebyl by naz˝v·n auditem, ale nap¯Ìklad

provÏrkou ˙ËetnÌ z·vÏrky a jeho v˝stup by byl od

auditu z¯etelnÏ odliöen.  

Jaký máte názor na sbližování účetních pravidel -
metod mezi kontinentálními zvyklostmi a anglosas-
kými postupy, kolují zprávy o tom, že tyto metody
se liší tak zásadně, že podle jedněch může vznik-
nout hospodářský výsledek kladný a při použití
druhých pravidel může vzniknout u téže společnos-
ti hospodářský výsledek záporný. Je tomu skutečně
tak?
M· oËek·v·nÌ budoucÌho v˝voje se mohou zd·t

znaËnÏ radik·lnÌmi, ale jsem p¯esvÏdËen, ûe ve

st¯ednÏdobÈm horizontu se doËk·me buÔ zcela

jednotn˝ch nebo velmi podobn˝ch ˙ËetnÌch pravi-

del pro mezin·rodnÏ ËinnÈ spoleËnosti, neboù glo-

balizujÌcÌ se trhy si tento v˝voj vynutÌ. »eskÈ ˙Ëet-

nictvÌ by spÌöe mÏlo p¯ijmout tuto v˝zvu, neû se jÌ

br·nit, neboù to bude jednoznaËnÏ ve prospÏch

Ëesk˝ch podnikatel˘. Takov˝to progresivnÌ p¯Ìstup

by podnikatel˘m umoûnil prosadit se na mezin·-

rodnÌch trzÌch nejen sv˝mi produkty, ale tÈû si

sv˝m podnikatelsk˝m z·mÏrem a v˝sledky zajistit

na tÏchto trzÌch pot¯ebn˝ kapit·l.  V˝voj svÏtovÈho

˙ËetnictvÌ dnes v rozhodujÌcÌ mÌ¯e nenÌ ovlivnÏn roz-

dÌly mezi kontinent·lnÌ a anglosaskou koncepcÌ,

tady je z¯ejmÈ, ûe anglosaskÈ koncepci kladoucÌ

d˘raz na ekonomickou podstatu hospod·¯sk˝ch

transakcÌ je d·na i v EvropÏ jednoznaËn· p¯ednost.

KlÌËovou ot·zkou je dnes urËit˝ souboj mezi ame-

rickou koncepcÌ US GAAP, kter· si v d˘sledku

pr·vnÌch tlak˘ vynutila soubor velmi podrobn˝ch

˙ËetnÌch pravidel, a koncepcÌ mezin·rodnÌch stan-

dard˘ ˙ËetnÌho v˝kaznictvÌ IFRS, kter· vych·zÌ

z p˘vodnÌ britskÈ doktrÌny, zaloûenÈ na principech

a ponech·vajÌcÌ ˙ËetnÌm a auditor˘m prostor pro

interpretaci tÏchto princip˘ v konkrÈtnÌ situaci

urËitÈ spoleËnosti. Je vöak z¯ejmÈ, ûe i velice ˙zk·

odchylka ˙ËetnÌch pravidel m˘ûe mÌt z·sadnÌ

dopad na hospoda¯enÌ urËitÈ spoleËnosti a zvr·tit

je ze zisku do ztr·ty.  Nap¯Ìklad ËeskÈ ˙ËetnÌ p¯ed-

pisy poûadujÌ postupnÈ odepisov·nÌ goodwillu po

dobu pÏti let.  Mezin·rodnÌ standardy odpis good-

willu zakazujÌ, poûadujÌ vöak kaûdoroËnÌ ovÏ¯enÌ,

zda hodnota goodwillu nebyla znehodnocena. Tato

drobn· odchylka m˘ûe sama o sobÏ lehce zp˘sobit

v˝öe uvedenÈ rozdÌlnÈ hospod·¯skÈ v˝sledky.     

Co je tedy zapotřebí do budoucna zlepšit, aby byly
výsledky hospodaření obchodních společností lehce
pochopitelné a spolehlivé pro všechny uživatele
a současně je měli častěji k dispozici, než je tomu
doposud?

V tÈto oblasti bude v budoucnosti t¯eba daleko

vÏtöÌ diferenciace.  V˝sledky kotovan˝ch spoleË-

nostÌ by mÏly b˝t k dispozici co nejd¯Ìve po skon-

ËenÌ obchodnÌho obdobÌ, jejich mezitÌmnÌ v˝sledky

jsou jiû nynÌ zve¯ejÚov·ny pololetnÏ a v budouc-

nosti dojde z¯ejmÏ k dalöÌmu zkr·cenÌ tÈto lh˘ty.

Jiû nynÌ se s nov˝mi technologiemi objevujÌ vize

poËÌtajÌcÌ s pr˘bÏûn˝m poskytov·nÌm v˝sledk˘

u tÏchto spoleËnostÌ, kde existuje jednoznaËn˝

ve¯ejn˝ z·jem o co nejvyööÌ transparentnost.

Z·roveÚ je vöak z¯ejmÈ, ûe kvalitnÌ anal˝za hospo-

da¯enÌ velk˝ch spoleËnostÌ bude vyhrazena kvalifi-

kovan˝m profesion·l˘m, neboù mnoûstvÌ a kom-

plexnost informacÌ, kterÈ do takovÈto anal˝zy

vstupujÌ, m˘ûe laik stÏûÌ objektivnÏ vyhodnotit.

Na druhÈ stranÏ jsem p¯esvÏdËen, ûe nap¯.

v oblasti mal˝ch a st¯ednÌch spoleËnostÌ je prostor

pro dalöÌ zjednoduöenÌ ˙ËetnictvÌ a v˝kaznictvÌ,

kde by st·t mÏl stanovit skuteËnÏ pouze minim·l-

nÌ poûadavky a dalöÌ doplÚujÌcÌ n·roky by si tyto

spoleËnosti mÏly sjedn·vat se sv˝mi spoleËnÌky,

financujÌcÌmi bankami nebo jin˝mi poskytovateli

kapit·lu, a tomuto trendu z˘st·v· ËeskÈ ˙Ëetnic-

tvÌ v poslednÌ dobÏ dosti dluûno.  

Jak hodnotíte vyspělost českého podnikatelského
prostředí ve vztahu ke vnímání hospodářských
výsledků podniků? Domníváte se, že je na tyto nové
trendy v účetním výkaznictví dobře připraveno?  Co
byste v tomto směru podnikatelským subjektům
doporučil?
»eskÈ podnikatelskÈ prost¯edÌ je dnes velmi öirok˝

pojem.  Z v˝sledk˘ ¯ady Ëesk˝ch investor˘ na praû-

skÈ burze i jin˝ch kapit·lov˝ch trzÌch je z¯ejmÈ, ûe

dok·ûÌ spr·vnÏ vyhodnotit v˝sledky hospoda¯enÌ

podnik˘.  Na druhÈ stranÏ v˝razn· vÏtöina podni-

katel˘ a ve¯ejnosti se rozhoduje v˝hradnÏ na z·kla-

dÏ kritÈria ËistÈho zisku, u kotovan˝ch spoleËnos-

tÌ dle v˝voje ceny akciÌ, v lepöÌm p¯ÌpadÏ dle r˘stu

trûeb, a ¯ada vliv˘, kterÈ jsou v ˙ËetnÌch z·vÏrk·ch

po urËitou dobu skryty a zisk ovlivnÌ aû v budouc-

nosti, jim z˘st·v· skryta.  Pes je z¯ejmÏ zakop·n

v oblasti vzdÏl·v·nÌ, neboù tÈto oblasti by se nemÏ-

lo vÏnovat pouze ekonomickÈ ökolstvÌ. D˘leûitou

roli m˘ûe sehr·t tÈû sfÈra publicistiky a mÈdiÌ.  KlÌ-

ËovÈ ËeskÈ spoleËnosti p¯ech·zejÌ na ˙ËetnictvÌ

dle Mezin·rodnÌch standard˘ ˙ËetnÌho v˝kaznictvÌ

IFRS a je z¯ejmÈ, ûe ¯ada uûivatel˘ ˙ËetnÌch z·vÏ-

rek tento nov˝ trend, p¯Ìnosy tohoto p¯Ìstupu, ale

i urËit· ˙skalÌ spoËÌvajÌcÌ p¯edevöÌm v niûöÌ stan-

dardizaci v˝kaz˘, dosud plnÏ nezachytila.  OsobnÏ

jsem vöak p¯esvÏdËen, ûe tento v˝voj, kter˝ je

d˘slednÏ zamÏ¯en na pot¯eby majitel˘ a investor˘,

tj. na pot¯eby ve¯ejnosti, kter˝ vych·zÌ z jedno-

znaËnÏ vytyËen˝ch princip˘, preferuje ekonomic-

kou podstatu vöech transakcÌ a nenÌ ovlivnÏn û·d-

n˝mi fisk·lnÌmi z·jmy, je tou spr·vnou cestou.

Co považujete v současné době za největší překáž-
ku pro lepší vnímání významu auditu v ČR?
Jsem p¯esvÏdËen, ûe mnoho podnikatel˘, z¯ejmÏ

s v˝jimkou kotovan˝ch spoleËnostÌ, st·le povaûu-

je ˙ËetnictvÌ p¯edevöÌm za n·stroj v˝bÏru danÌ

a nikoliv za n·stroj ¯ÌzenÌ a vykazov·nÌ v˝sledk˘

majitel˘m podniku a Ëesk˝ daÚov˝ systÈm je

tomuto p¯Ìstupu jistÏ n·pomocn˝.  Kdyû se nezmÏ-

nÌ tento p¯Ìstup k ˙ËetnictvÌ, bylo by naivnÌ oËe-

k·vat v˝razn˝ posun p¯i vnÌm·nÌ auditu, kter˝ je

Ëasto ch·p·n jako administrativnÌ b¯emeno.  Ze

zahraniËnÌch zkuöenostÌ vöak mohu potvrdit, ûe

v ¯adÏ zemÌ jsou audity vyûadov·ny nikoliv z·ko-

nem ve ve¯ejnÈm z·jmu, ale jednoznaËn˝m poûa-

davkem majitel˘, bank nebo jin˝ch poskytovatel˘

kapit·lu. Audit je pak ch·p·n jako servis, kter˝

auditor poskytuje p¯edevöÌm akcion·¯˘m a dalöÌm

zainteresovan˝m osob·m, a kter˝ pozitivnÏ p¯ispÌ-

v· k transparentnÌmu podnikatelskÈmu rozvoji.

Co byste jednou stručnou větou na závěr rozhovoru
sdělil podnikatelům v ČR ve vztahu k auditorům?
Jsem p¯esvÏdËen, ûe vybudov·nÌ rovnocennÈho

vztahu zaloûenÈho na respektu mezi auditorem

a jeho klientem a jejich pr˘bÏûn· spolupr·ce

poskytuje skvÏlÈ v˝chodisko pro zdrav˝ rozvoj

podnik·nÌ i klidn˝ sp·nek podnikatele.

za rozhovor podÏkovala Eva Brixi

Auditoři pro vaši jistotu

jejÌ Ëinnost ¯ÌdÌ Rada, v nÌû jsou zastoupeny vöech-

ny ËlenskÈ st·ty, kter· formuluje politiku federa-

ce.  V˝konn˝m org·nem, zabezpeËujÌcÌm v˝kon

politick˝ch rozhodnutÌ a ¯ÌzenÌ FEE, je exekutiva,

kter· je tvo¯ena prezidentem, jeho z·stupcem,

v˝konn˝m ¯editelem a sedmi viceprezidenty.

V odborn˝ch oblastech p˘sobÌ ¯ada pracovnÌch

skupin, poradnÌch sbor˘ a projektov˝ch t˝m˘

a celou Ëinnost podporuje 15Ëlenn˝ sekretari·t

¯Ìzen˝ v˝konn˝m ¯editelem a sekret·¯em.

V jaké odborné oblasti působíte a v jakém smyslu
se rozšiřuje vaše působení v nové funkci viceprezi-
denta?
V minulosti jsem se vÏnoval p¯edevöÌm odbornÈ

problematice ˙ËetnictvÌ, auditu a regulace ban-

kovnictvÌ a ostatnÌch finanËnÌch institucÌ, nicmÈnÏ

bÏhem svÈho p˘sobenÌ v RadÏ FEE jsem se podrob-

nÏji sezn·mil tÈû s aktu·lnÌ oblastÌ ve¯ejnÈ regula-

ce auditu a s v˝vojem auditorskÈ profese v jednot-

liv˝ch zemÌch st¯ednÌ a v˝chodnÌ Evropy.  V novÈ

roli viceprezidenta p¯ebÌr·m ¯ÌzenÌ bankovnÌ pra-

covnÌ skupiny, kter· ̇ zce spolupracuje jak s Evrop-

skou bankovnÌ federacÌ, tak i s V˝borem pro mezi-

n·rodnÌ ˙ËetnÌ standardy IASB v Lond˝nÏ p¯i hle-

d·nÌ optim·lnÌho doladÏnÌ standard˘, kterÈ se

t˝kajÌ p¯edevöÌm finanËnÌch n·stroj˘.  Druhou Ë·stÌ

mÈ odbornÈ agendy je Ëinnost "treasurera", tj.

m·m na starost pÈËi o finance a rozpoËet organi-

zace, a to jak jeho p¯Ìpravu, tak i sledov·nÌ Ëerp·-

nÌ a dodrûov·nÌ vnit¯nÌch pravidel v tÈto oblasti.

NicmÈnÏ ËasovÏ nejn·roËnÏjöÌ jsou samotn· jed-

n·nÌ exekutivy, vËetnÏ p¯Ìpravy na tato jedn·nÌ,

kter· zasahujÌ pr˘¯ezovÏ do celÈ Ëinnosti federace. 

Charakterizujte, prosím, jak reaguje FEE na zpřís-
nění pravidel pro výkon auditorské profese. 
Na FEE rozhodnÏ nelze pohlÌûet jako na "odborovou

organizaci" evropsk˝ch auditor˘ - koneËnÏ nadpo-

loviËnÌ vÏtöina Ëlen˘ auditory nenÌ.  Z pohledu ve¯ej-

nÈho z·jmu je urËitÈ zp¯ÌsnÏnÌ auditorsk˝ch pravidel

vzhledem k v˝voji kapit·lov˝ch trh˘ a s nÌm spoje-

n˝m skand·l˘m svÏtov˝ch korporacÌ ku prospÏchu

nejen ve¯ejnosti, ale i samotn˝ch auditor˘, neboù

jim p¯in·öÌ obnovenÌ d˘vÏry v tuto profesi, jejÌ odbor-

nost a integritu.  FEE proto podporuje vÏtöinu akti-

vit EvropskÈ komise a plnÏ podpo¯ila novou SmÏr-

nici o statut·rnÌm auditu, kter· byla schv·lena

v dubnu minulÈho roku a kter· harmonizuje a zp¯Ìs-

Úuje pravidla pro p˘sobenÌ auditor˘.

Můžete zhodnotit kvalitu provádění auditorských
služeb v ČR?
ObecnÏ mohu ¯Ìci, ûe kvalita ËeskÈho auditu

v evropskÈm srovn·nÌ obstojÌ velmi dob¯e.  »eötÌ

audito¯i podlÈhajÌ poûadavk˘m mezin·rodnÌch

standard˘ auditu jiû od roku 2005 a je pro nÏ

z·vazn˝ Etick˝ kodex Mezin·rodnÌ federace ˙Ëet-

nÌch IFAC.  P¯esto jsem dalek tvrzenÌ, ûe nenÌ co

zlepöovat - aplikace tÏchto poûadavk˘ v plnÈm

rozsahu v celÈ öÌ¯i a hloubce auditorskÈ Ëinnosti je

n·roËn· a jsem p¯esvÏdËen, ûe ¯ada auditor˘ m·

jeötÏ v tÈto oblasti co zlepöovat.  Mimoto v˝voj se

nezastavil, standardy podlÈhajÌ v souËasnÈ dobÏ

rozs·hlÈ modernizaci a vyjasÚov·nÌ a zodpovÏdn˝

auditor musÌ tÏmto nov˝m poûadavk˘m vÏnovat

znaËnou Ë·st svÈ odbornÈ kapacity.

Jak se díváte na poskytování služeb poradenských
v kombinaci s ověřováním účetních závěrek u stej-
ného klienta?
SmÏrnice o statut·rnÌm auditu i Etick˝ kodex

IFAC v tÈto oblasti formulujÌ jasn˝ princip: auditor

nesmÌ ovÏ¯ovat v˝sledky svÈ vlastnÌ Ëinnosti

a nesmÌ Ëinit rozhodnutÌ, kter· jsou bÏûnÏ vyhra-

zena managementu auditovanÈho klienta.  ObÏ

tyto normy d·le podrobnÏji specifikujÌ, jak je t¯eba

tento princip vykl·dat u jednotliv˝ch ËinnostÌ, kde

by mohl vzniknout v˝öe naznaËen˝ konflikt z·jm˘.

Je nap¯Ìklad z¯ejmÈ, ûe nenÌ p¯ÌpustnÈ, aby auditor

nebo s nÌm sp¯ÌznÏn· osoba vedla ˙ËetnictvÌ
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NejvÏtöÌ technologick˝ veletrh ve st¯ednÌ Evro-

pÏ je vyhled·v·n jako k¯iûovatka odbornÌk˘

a stÏûejnÌ mÌsto pro p¯edstavenÌ inovacÌ. Pravi-

delnÏ se jej ˙ËastnÌ vÌce neû 2000 vystavova-

tel˘, mezi nimi tÈmÏ¯ 800 zahraniËnÌch firem

p¯edevöÌm z NÏmecka, Slovenska, It·lie

a Rakouska. BÏhem pÏti dn˘ si v˝stavnÌ expo-

zice prohlÈdne 100 tisÌc n·vötÏvnÌk˘, podle

pr˘zkumu z 90 % odbornÌk˘. PodÌl zahraniËnÌch

n·vötÏvnÌk˘ v poslednÌch letech roste a vloni

p¯ekroËil 13 %.

MSV je vöak takÈ port·lem novinek, inovacÌ

a klÌËov˝ch trend˘ ve strojÌrenstvÌ i dalöÌch pr˘-

myslov˝ch oborech. Struktura letoönÌho roËnÌku

pokryje v devÌti specializovan˝ch oborov˝ch cel-

cÌch vöechny klÌËovÈ pr˘myslovÈ oblasti od

tÏûby nerost˘ aû po ekotechniku a nezapomene

ani na d˘leûitou sfÈru v˝zkumu a v˝voje.

Jiû 49. mezin·rodnÌ strojÌrensk˝ veletrh se p¯i-

pravuje v dobÏ p¯ÌznivÈho v˝voje ËeskÈ ekono-

miky. Dlouhodob˝ r˘st HDP i pr˘myslovÈ v˝roby

je dokladem kvality a konkurenceschopnosti

dom·cÌ pr˘myslovÈ produkce a z·roveÚ p¯edpo-

kladem zv˝öenÈ investiËnÌ popt·vky. KlÌËovÈ

odvÏtvÌ ËeskÈ ekonomiky - automobilov˝ pr˘my-

sl - je podle pr˘zkumu nejv˝znamnÏjöÌm odbÏra-

telem vystavovatel˘ MSV.

Letos se Mezin·rodnÌ strojÌrensk˝ veletrh usku-

teËnÌ opÏt v prvnÌm ¯ÌjnovÈm t˝dnu. D˘vodem je

kon·nÌ svÏtovÈho veletrhu obr·bÏnÌ EMO Han-

nover, kter˝ probÏhne v d¯ÌvÏjöÌm tradiËnÌm ter-

mÌnu MSV - od 17. do 22. z·¯Ì 2007. Po¯adate-

lÈ tak vych·zejÌ vst¯Ìc vystavovatel˘m

a n·vötÏvnÌk˘m, kte¯Ì se chtÏjÌ z˙Ëastnit obou

veletrh˘.

Prezentace obr·bÏcÌch stoj˘ bez omezenÌ

Dobrou zpr·vou pro vystavovatele obr·bÏcÌch

stroj˘ je rozhodnutÌ Gener·lnÌho komisari·tu

EMO umoûnit ˙ËastnÌk˘m EMO Hannover vysta-

vovat v roce 2007 stroje a za¯ÌzenÌ i na jin˝ch

veletrzÌch v EvropÏ.

K obdobnÈ situaci doölo jiû v roce 2005, kdy

obor obr·bÏnÌ, tv·¯enÌ a povrchovÈ ˙pravy s 588

vystavovateli a vÌce neû 19 tisÌci m2 v˝stavnÌ

plochy dominoval celÈmu roËnÌku MSV. Rozs·-

hl· ˙Ëast tuzemsk˝ch i zahraniËnÌch producen-

t˘ obr·bÏcÌ a tv·¯ecÌ techniky se tedy oËek·v·

takÈ v letoönÌm roce.

V synergii s dopravou a logistikou

Bez logistick˝ch proces˘, kterÈ sniûujÌ n·klady

a zvyöujÌ konkurenceschopnost, si modernÌ

v˝robu a obchod jiû nedok·ûeme p¯edstavit.

S komplexnÌ nabÌdkou v˝robk˘, technologiÌ

a sluûeb pro efektivnÌ tok zboûÌ se n·vötÏvnÌci

brnÏnskÈho v˝staviötÏ seznamujÌ vûdy

v lich˝ch letech v dobÏ kon·nÌ MSV. Mezin·-

rodnÌ veletrh dopravy a logistiky Transport

a Logistika se zde kon· od roku 2001 a posled-

nÌho roËnÌku v roce 2005 se z˙Ëastnilo 210

vystavujÌcÌch firem ze 17 zemÌ. PodÌl zahraniË-

nÌch vystavovatel˘ se zv˝öil na 28,6 % a z·ro-

veÚ vzrostla nabÌdka softwarov˝ch ¯eöenÌ pro

dopravu, skladov·nÌ a komunikaËnÌch a ¯Ìdi-

cÌch systÈm˘ pro logistiku. NejvÌce zastoupe-

n˝mi obory veletrhu jsou manipulaËnÌ technika

a mont·ûnÌ stroje a za¯ÌzenÌ.

Mezi hosty veletrh˘ MSV a Transport

a Logistika 2005 byl prezident EvropskÈ

logistickÈ asociace Graham Ewer, kter˝ p¯i

n·vötÏvÏ prohl·sil: "Jde o velmi d˘leûitÈ

veletrhy, kterÈ jasnÏ demonstrujÌ lidskÈ

schopnosti a jejich vynikajÌcÌ v˝sledky jak ve

v˝robÏ, tak v dodavatelskÈm ¯etÏzci. Je zde

patrn˝ takÈ rostoucÌ v˝znam »eskÈ republiky

v EvropskÈ unii."  

Technologie pro průmysl, dopravu i logistiku 
Mezinárodní strojírenský veletrh 2007

Novinky a trendy představí 49. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně
v devíti klíčových průmyslových oborech včetně kovoobráběcích
a tvářecích strojů. Souběžně s ním se po roční přestávce uskuteční

4. mezinárodní veletrh Transport a Logistika.

Bohat˝ doprovodn˝ program

P¯idanou hodnotou veletrh˘ je kvalitnÌ dopro-

vodn˝ program p¯itaûliv˝ pro öirokou odbornou

ve¯ejnost. Mezi nÏkolika desÌtkami konferencÌ

a semin·¯˘ p¯ipravovan˝ch na letoönÌ roËnÌk

nebudou chybÏt osvÏdËenÈ akce Celost·tnÌ set-

k·nÌ elektrotechnik˘ nebo Logistick· konferen-

ce, nejlepöÌ expon·ty opÏt budou soutÏûit

o ZlatÈ medaile.

iKariÈra na MSV  

ReprÌzy se doËk· takÈ projekt iKariÈra - nabÌdka

pracovnÌch p¯ÌleûitostÌ ve strojÌrenstvÌ a elektro-

P¯ijelo jich nejvÌce v historii - 12 881 - a jejich

podÌl na celkovÈ n·vötÏvnosti dos·hl rekordnÌch

13,4 %. NejvÌce zahraniËnÌch n·vötÏvnÌk˘ p¯ice-

stovalo ze Slovenska, NÏmecka, Polska, Ruska,

Rakouska, MaÔarska a BÏloruska. V˝raznÏ

vzrostla p¯edevöÌm n·vötÏvnost ze zemÌ v˝chod-

nÌ Evropy, konkrÈtnÏ z Ruska (412 registrova-

n˝ch n·vötÏvnÌk˘), BÏloruska (215) a Ukrajiny

(100), ale takÈ ze Slovinska (153) nebo Tchaj-

wanu (70). V˘bec poprvÈ p¯ijeli na MSV

n·vötÏvnÌci z Islandu a po dlouhÈ dobÏ z Malty,

Kypru, Sa˙dskÈ Ar·bie a NovÈho ZÈlandu.

JacÌ byli n·vötÏvnÌci MSV 2006?

Na z·vÏr p¯in·öÌme nÏkolik zajÌmav˝ch infor-

macÌ z v˝sledk˘ poslednÌho roËnÌku MSV.

Z celkovÈho poËtu 96 475 n·vötÏvnÌk˘ tvo¯ili

podle pr˘zkumu 88,2 % st·lÌ hostÈ. Pln˝ch

77,6 % n·vötÏvnÌk˘ rozhoduje Ëi spolurozhodu-

je o investicÌch a n·kupech sv˝ch firem nebo

m· p¯i tÏchto jedn·nÌch poradnÌ hlas. Na ot·z-

ku, jestli p¯iöla "ta spr·vn· klientela", odpovÏ-

dÏlo 86,5 % dot·zan˝ch vystavovatel˘ kladnÏ

(11,8 % nevÏdÏlo).

Z obor˘ se nejvÌce n·vötÏvnÌk˘ zajÌmalo

o Obr·bÏnÌ, tv·¯enÌ, n·¯adÌ a povrchovÈ ˙pravy

(45,8 %), Elektroniku, automatizaËnÌ a mÏ¯icÌ

techniku (39 %), Materi·ly a komponenty pro

strojÌrenstvÌ (38,6 %), Pohony, hydrauliku

a pneumatiku, chladicÌ techniku a klimatizaci

(31,3 %), Dopravu, manipulaci, pr˘myslovÈ

balenÌ, skladov·nÌ a logistiku (24,5 %) a Plas-

ty, gum·renstvÌ a chemii (22,9 %). HlavnÌm

cÌlem byly pro vÏtöinu n·vötÏvnÌk˘ novinky

a trendy (55,9 %), n·sledovaly v˝robky a sluû-

by (13,5 %), d·le zÌsk·nÌ obchodnÌch kontakt˘

(9,9 %) a vedenÌ obchodnÌch jedn·nÌ (8,1 %).

Vysok· byla mÌra spokojenosti: s vystaven˝mi

produkty a sluûbami bylo spokojeno 95,6 %

n·vötÏvnÌk˘, s nav·zan˝mi Ëi upevnÏn˝mi

obchodnÌmi kontakty 94,3 % n·vötÏvnÌk˘

a s uzav¯en˝mi obchody 89,6 % n·vötÏvnÌk˘.

Veletrh˘ MSV a IMT 2006 se z˙Ëastnilo 2049

vystavujÌcÌch firem ze 32 zemÌ na obsazenÈ

ËistÈ v˝stavnÌ ploöe 67 706 m2. P¯edstavilo se

739 zahraniËnÌch firem (36,1 %) a 11 zemÌ mÏlo

ofici·lnÌ ˙Ëast. Vedle 96 475 n·vötÏvnÌk˘ si

veletrhy prohlÈdlo takÈ 409 novin·¯˘, mezi nimi

71 zahraniËnÌch.

Uz·vÏrka p¯ihl·öek na 49. mezin·rodnÌ strojÌ-
rensk˝ veletrh a 4. mezin·rodnÌ veletrh Tran-
sport a Logistika je k datu 15. b¯ezna 2007. 

(tz)

technice p¯i MSV. LoÚskÈ veletrûnÌ burzy pr·ce

se z˙Ëastnilo öestn·ct v˝znamn˝ch firem, kterÈ

prvnÌ roËnÌk po¯·dan˝ p¯i MSV hodnotily pozitiv-

nÏ. Druh˝ roËnÌk veletrhu iKariÈra mezin·rodnÌ

studentsk· organizace IAESTE uspo¯·d· v ter-

mÌnu 3. - 4. 10. 2007.

ZahraniËnÌ ˙Ëast na loÚskÈm MSV 

Mimo¯·dnÏ p¯itaûliv˝ byl poslednÌ Mezin·rodnÌ

strojÌrensk˝ veletrh pro zahraniËnÌ n·vötÏvnÌky.
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Na ot·zku, zda bydlet v budovÏ blÌzko parku,

anebo v mÌstÏ, kde se v p¯ev·ûnÈ mÌ¯e vyskytu-

jÌ betonovÈ a asfaltovÈ plochy a v˝skyt zelenÏ je

ojedinÏl˝, bychom z¯ejmÏ dostali jednoznaËnou

odpovÏÔ. BydlenÌ v blÌzkosti p¯Ìrody si vÏtöina

lidÌ vysoce cenÌ. Rostliny, ke¯e, stromy a vodnÌ

plochy p˘sobÌ na ËlovÏka pozitivnÏ a takÈ v˝raz-

nÏ zlepöujÌ architektonick˝ vzhled budov. 

Vybudov·nÌ plochÈ st¯echy s vegetacÌ nenÌ zda-

leka spojeno jen s pouûitÌm kvalitnÌch vodotÏs-

n˝ch izolacÌ dlouhodobÏ odoln˝ch proti pro-

r˘st·nÌ rostlin, ale takÈ s celou ¯adou dalöÌch

odpovÌdajÌcÌch materi·l˘, s ¯eöenÌm jednotliv˝ch

vrstev a detail˘. D·le s vhodnÏ zvolen˝m tech-

nologick˝m postupem v˝stavby a s d˘slednÏ

vykonanou kontrolou kvality prov·dÏn˝ch pracÌ.

Ve mÏstech se u obytn˝ch soubor˘ dnes zcela

bÏûnÏ stavÌ budovy s podzemnÌ gar·ûemi, nad

kter˝mi se realizujÌ plochy s parkovou ˙pravou,

viz obr·zek.

Zahrady a parky na plochých střechách - to už není jen sen
Ovöem pro r˘st rostlin je na st¯eönÌch zahra-

d·ch nutnÈ zajistit vhodnÈ podmÌnky. VegetaË-

nÌ souvrstvÌ st¯eönÌho pl·ötÏ musÌ plnit nÏkterÈ

funkce jako nap¯. zajistit pro rostliny dostateË-

nou z·sobu vody, umoûnit odtok nadmÏrnÏ vel-

kÈho mnoûstvÌ vody atd.

St¯echy s rostlinami majÌ celou ¯adou pozitivnÌch vliv˘
na ûivotnÌ prost¯edÌ:

● VegetaËnÌ souvrstvÌ zachycujÌ Ë·stice pra-

chu a filtrujÌ neËistoty ze vzduchu, z deötÏ;

rostliny produkujÌ kyslÌk a sniûujÌ obsah kys-

liËnÌku uhliËitÈho v ovzduöÌ, zlepöujÌ tedy

kvalitu vzduchu, 

● sniûujÌ kolÌs·nÌ teplot a vlhkosti v pr˘bÏhu dne,

roku; zajiöùujÌ vyööÌ vlhkost, tepelnÏ izolujÌ,

● pozitivnÏ p˘sobÌ na psychiku obyvatel, vytv·-

¯Ì kvalitativnÏ lepöÌ prost¯edÌ, uvnit¯ mÏst

vytv·¯Ì zÛnu relaxace,

● zpoûÔujÌ odtok deöùovÈ vody, sniûujÌ zatÌûenÌ

deöùovÈ kanalizace.

ZelenÈ st¯echy vöak nemajÌ jen v˝hody. P¯ece

jen se jedn· o plochy, kterÈ vyûadujÌ pravidel-

nou kontrolu a ˙drûbu. Pokud se ˙drûba tako-

v˝ch st¯ech neprov·dÌ (tzn. pravidelnÈ kontroly

ploch a odvodÚovacÌho systÈmu deöùovÈ vody,

z·vlaha rostlin, ËiötÏnÌ öachet, odstraÚov·nÌ

plevelu a n·let˘, ËiötÏnÌ komunikacÌ atd.), m˘ûe

p¯i provozu doch·zet k r˘zn˝m z·vad·m.

Nap¯Ìklad u tr·vnÌk˘, kterÈ jsou na ˙drûbu

v˘bec nejn·roËnÏjöÌ, se zelen· plocha m˘ûe

v letnÌm obdobÌ zmÏnit v poû·rnÏ velmi nebez-

peËn˝ prostor. Na zelen˝ch st¯ech·ch, kterÈ

navazujÌ na okolnÌ terÈn, se vyskytuje nejen

hmyz a pt·ci, ale takÈ r˘znÌ hlodavci, coû m˘ûe

takÈ mÌt nep¯Ìzniv˝ vliv na nÏkterÈ stavebnÌ

konstrukce a pop¯ÌpadÏ i na provoz budov.

Investor˘m, projektant˘m, stavebnÌm i izolatÈr-

sk˝m firm·m je k dispozici poradensk˝ servis

firmy Siplast-Icopal, s. r. o., jehoû souË·stÌ jsou

nap¯Ìklad odbornÈ konzultace p¯Ìmo na stavbÏ

nebo technick· pomoc p¯i zpracov·nÌ projekt˘

modernÌch ekologick˝ch staveb.  

Ing. Jaroslav Brychta, CSc.
produktov˝ manaûer v˝robk˘ Siplast, a. s., 

Icopal GmbH.
www.icopal.cz

Střechy s vegetačním souvrstvím se většinou rozdělují podle:
druhu vegetace »SN 73 1901 maxim·lnÌ ˙nosnostÌ tlouöùky substr·tu

st¯echy

intenzivnÌ klasickÈ vyööÌ neû 3 kN/m2 vÏtöÌ neû 80 mm

substr·tu

(rostliny, ke¯e, stromy)

extenzivnÌ ˙spornÈ mÈnÏ neû 3 kN/m2 obvykle 60 mm 

(jen suchomilnÈ rostliny) aû 80 mm substr·tu

Ve dnech 2. - 3. dubna 2007 se v kongresovÈm

centru Aldis v Hradci Kr·lovÈ uskuteËnÌ jubilejnÌ

des·t˝ roËnÌk konference Internet ve st·tnÌ spr·-

vÏ a samospr·vÏ, doprov·zenÈ mezin·rodnÌ kon-

ferencÌ LORIS a jiû poËtvrtÈ i workshopem dele-

gacÌ zemÌ Visegr·dskÈ Ëty¯ky V4DIS. 

Tato akce se bÏhem uplynul˝ch let stala uzn·-

vanou platformou pro v˝mÏnu zkuöenostÌ i n·zo-

r˘ a v souËasnÈ dobÏ hraje v˝znamnou roli v roz-

voji e-governmentu nejen v »eskÈ republice, ale

i v ¯adÏ zemÌ st¯ednÌ Evropy. PoËet ˙ËastnÌk˘,

p¯edn·öejÌcÌch i dodavatel˘ ICT, kte¯Ì chtÏjÌ

p¯edstavit svoje technologie a sluûby öirokÈmu

NeökodÌ, ale m·lo pom·hajÌ

JednÌm z hlavnÌch urËujÌcÌch trend˘ z˘stane

i v tomto roce ekologie. "TechnologickÈ firmy

budou hledat svÈ moûnosti, jak p¯ispÏt k ochra-

nÏ klimatu. Najdou je ve v˝voji produkt˘ a slu-

ûeb p¯·telsk˝ch k ûivotnÌmu prost¯edÌ. Budou

poukazovat na to, jak jejich v˝robky vytv·¯ejÌ

alternativu k tak neöetrn˝m Ëinnostem, jako

jsou sluûebnÌ cesty, p¯ÌpadnÏ jak s jejich pomo-

cÌ lze racionalizovat spot¯ebu energie," ¯Ìk· Petr

Babick˝, TMT partner, Deloitte »esk· a Sloven-

sk· republika.

J· je nÏkdo jin˝

NemÈnÏ aktu·lnÌm tÈmatem bude bezpeËnost

a ochrana osobnÌch ˙daj˘. St·ty si pot¯ebujÌ

chr·nit svÈ hranice, firmy svÈ elektronicky skla-

dovanÈ ˙daje a lidÈ sv˘j majetek a identitu.

Hesla, identifikaËnÌ ËÌsla (PIN), elektronickÈ

podpisy a klÌËe nep¯edstavujÌ dokonalÈ zabezpe-

ËenÌ, protoûe se dajÌ kopÌrovat, ztratit, ukr·st

i zapomenout. PerspektivnÌm ¯eöenÌm jsou tech-

nologie zaloûenÈ na biometrick˝ch ˙dajÌch.

Princip biometrickÈ identifikace vÏtöina lidÌ sice

zn· zatÌm jen ze sci-fi, ale letoöek p¯inese velk˝

n·stup nov˝ch aplikacÌ biometrick˝ch metod

pro bÏûnÈ pouûitÌ. Tato p¯edpovÏÔ stojÌ na dvou

z·kladnÌch p¯edpokladech: vyööÌ v˝konnost

a v˝raznÈ zlevnÏnÌ polovodiË˘, klesajÌcÌ ceny

pamÏtÌ pro skladov·nÌ elektronick˝ch dat

a ochota obyvatel nÈst vyööÌ n·klady na zv˝öenÌ

ochrany jejich identity. 

V˝znamnou ˙lohu p¯i rozöi¯ov·nÌ aplikacÌ zaloûe-

n˝ch na biometrick˝ch ˙dajÌch sehraje st·tnÌ

spr·va. NÏkterÈ zemÏ, od loÚska i »esk· repub-

lika, zaËaly vyd·vat cestovnÌ doklady s biome-

trick˝mi ˙daji jejich drûitel˘. DÌky tomu se zlev-

nÌ jednotkov· cena technologick˝ch za¯ÌzenÌ

a biometrick· ochrana se postupnÏ zlevnÌ pro

vöechny potenci·lnÌ uûivatele. Ruku v ruce

s rozvojem tÈto technologie vöak musÌ jÌt celo-

svÏtov· standardizace biometrick˝ch bezpeË-

nostnÌch systÈm˘ a takÈ samoz¯ejmÏ ochrana

proti jejich zneuûitÌ.

Zaplaù, uhlÌ¯i!

NovÈ technologie rovnÏû budou v roce 2007

Ëelit snah·m o jejich zneuûitÌ p¯i daÚov˝ch pod-

vodech. NejrozöÌ¯enÏjöÌ jsou patrnÏ ˙niky na

dani z p¯idanÈ hodnoty p¯i v˝vozu a dovozu

zboûÌ, kdy exportÈr m˘ûe û·dat vr·cenÌ DPH,

zatÌmco dovozce je povinen p¯i prodeji importo-

vanÈho zboûÌ v cÌlovÈ zemi vybrat DPH od z·kaz-

nÌk˘ a odevzdat st·tu. ZatÌmco v˝vozce zÌsk·

DPH zpÏt, dovozce daÚ neodevzd·. NÏkterÈ

z·silky takto p¯ekroËÌ st·tnÌ hranici i nÏkolikr·t

tam a zpÏt. V EvropÏ jsou ˙niky DPH docÌlenÈ

tÌmto zp˘sobem odhadov·ny na tÈmÏ¯ 67 mld.

USD (1433,13 mld. KË) roËnÏ. 

NovÈ technologie, jako nap¯. polovodiËe

a mobilnÌ telefony, jsou jednak dÌky svÈ relativ-

nÏ vysokÈ hodnotÏ a malÈm objemu Ëast˝m

subjektem daÚov˝ch podvod˘, jednak se ale

stanou nositelem nov˝ch moûnostÌ ochrany

proti tomuto typu zloËinu. Nap¯Ìklad firmy

mohou ve spolupr·ci se st·tnÌmi org·ny opat¯o-

vat svÈ zboûÌ radiofrekvenËnÌmi znaËkami, a tÌm

je jednoznaËnÏ identifikovat. P¯edevöÌm ale

musejÌ v˝robci a obchodnÌci peËlivÏ sledovat

daÚovou a obchodnÌ legislativu, neboù z·kony

jednotliv˝ch zemÌ se v˝raznÏ liöÌ a budou se

mÏnit. "Z·kony namÌ¯enÈ proti podvod˘m s DPH

jiû p¯ijaly nÏkterÈ zemÏ EvropskÈ unie, mj. äpa-

nÏlsko, Velk·  Brit·nie nebo It·lie. D¯Ìve nebo

pozdÏji m˘ûeme Ëekat podobnÈ zmÏny v legisla-

tivÏ t˝kajÌcÌ se DPH takÈ v »eskÈ republice,"

poznamenal John Ploem, daÚov˝ poradce, part-

ner Deloitte »esk· republika. 

KapesnÌ energie a jednoduchost prorazÌ

TakÈ v letoönÌm roce se budou technologickÈ

firmy d·le zdokonalovat ve v˝voji a aplikacÌch

Deloitte odhaluje hlavní letošní trendy technologických oborů: 
ekologie, bezpečnost a jednoduchost

Expertní skupina pro technologie, média a telekomunikace (TMT) spo-
lečnosti Deloitte ve své nejnovější zprávě analyzovala vývojové, mar-
ketingové a obchodní trendy, které letos v největší míře ovlivní tech-

nický pokrok.

mobilnÌch energetick˝ch zdroj˘. Jen na v˝voj

such˝ch Ël·nkov˝ch bateriÌ se roËnÏ vynakl·d·

31 mld. USD, dalöÌch 6 miliard dolar˘ padne na

v˝voj znovunabÌjecÌch bateriÌ. Pozornost firem

se ale upne spÌöe na moûnosti pr˘bÏûnÈho zÌs-

k·v·nÌ energie ze zatÌm neobvykl˝ch, ale vöudy-

p¯Ìtomn˝ch zdroj˘, jako jsou sluneËnÌ z·¯enÌ Ëi

dennÌ svÏtlo, teplota lidskÈho tÏla, pohyb,

apod... 

MarketingovÈ poznatky pak napovÌdajÌ, ûe

v roce 2007 mohou b˝t obchodnÏ ˙spÏönÏjöÌ

firmy, kterÈ nabÌdnou spot¯ebitel˘m jednodu-

chÈ, monofunkËnÌ p¯Ìstroje, neû v˝robci sloûi-

t˝ch, integrovan˝ch za¯ÌzenÌ. ReklamaËnÌ oddÏ-

lenÌ specializovan˝ch obchod˘ uv·dÏjÌ, ûe jen

u poloviny vöech reklamacÌ je p¯ÌËinou skuteËn·

vada zboûÌ. V polovinÏ p¯Ìpad˘ z·kaznÌci vracejÌ

v˝robky proto, ûe jim nerozumÏjÌ a nedovedou je

ovl·dat. Pr˘mÏrn˝ spot¯ebitel vÏnuje n·vodu

k pouûitÌ nejv˝öe 20 minut. Pokud bÏhem tÈto

doby p¯Ìstroj neovl·dne, odmÌt· jej. 

P¯edpovÏdi skupiny TMT Deloitte pro technolo-

gick˝ sektor v plnÈm znÏnÌ jsou zve¯ejnÏny na:

www.deloitte.co.uk/predictions.

O skupinÏ firmy Deloitte pro technologie, 
mÈdia a telekomunikace (TMT)

Skupina firmy Deloitte pro technologie, mÈdia

a telekomunikace (TMT) p˘sobÌ v poboËk·ch

v r·mci r˘zn˝ch Ëlensk˝ch firem DTT. Pracuje

pro ni p¯es 5000 partner˘, ¯editel˘ a senior

manaûer˘ Ëlensk˝ch firem, kterÈ podporujÌ tisÌ-

ce dalöÌch odbornÌk˘ p¯ipraven˝ch pom·hat

sv˝m klient˘m s vyhodnocov·nÌm sloûit˝ch ot·-

zek, p¯Ìpravou inovaËnÌch p¯Ìstup˘ k problÈm˘m

a implementacÌm praktick˝ch ¯eöenÌ. Prvot¯ÌdnÌ

a profesion·lnÌ poboËky Ëlensk˝ch firem p˘sobÌ

ve 45 zemÌch a centrech öpiËkovÈ ˙rovnÏ slu-

ûeb v Americe, zemÌch Evropy, St¯ednÌho v˝cho-

du a Africe a v Asijsko-pacifickÈm regionu. »len-

skÈ firmy DTT poskytujÌ sluûby tÈmÏ¯ 90 % spo-

leËnostÌ p˘sobÌcÌch v oblasti TMT uveden˝ch na

ûeb¯ÌËku Fortune Global 500. Mezi klienty oddÏ-

lenÌ pro technologii, mÈdia a telekomunikace

Ëlensk˝ch firem Deloitte pat¯Ì p¯ednÌ svÏtovÈ

softwarovÈ firmy, v˝robci poËÌtaË˘, poskytova-

telÈ bezdr·tov˝ch sluûeb, spoleËnosti zajiöùujÌcÌ

satelitnÌ vysÌl·nÌ, reklamnÌ spoleËnosti a polo-

vodiËovÈ slÈv·rny a rovnÏû p¯ednÌ spoleËnosti

p˘sobÌcÌ v oblasti telekomunikacÌ a v˝roby peri-

fernÌch za¯ÌzenÌ.

V »eskÈ republice poskytujÌ sluûby spoleËnos-

ti Deloitte Advisory, s. r. o., Deloitte Audit, 

s. r. o., a Deloitte BPO G&I, a. s. (spoleËnÏ tÈû

"Deloitte »esk· republika"), kterÈ jsou p¯idru-

ûen˝mi spoleËnostmi Deloitte Central Europe

Holdings Limited. Deloitte »esk· republika je

jednou z hlavnÌch organizacÌ poskytujÌcÌch

poradenskÈ sluûby v tÈto zemi a poskytuje

odbornÈ sluûby v oblasti auditu, danÌ, mana-

ûerskÈho poradenstvÌ a finanËnÌch poraden-

sk˝ch sluûeb, a to prost¯ednictvÌm sv˝ch 625

mÌstnÌch i zahraniËnÌch odbornÌk˘. (tz)

Jubilejní desátý ročník konference ISSS se blíží
spektru z·stupc˘ st·tnÌch org·n˘ i ve¯ejnÈ

spr·vy, v poslednÌch letech roste tak rychle, ûe

kapacita prostoru i programu konference je

prakticky zcela vyËerp·na. V pr˘bÏhu minulÈho

roËnÌku se zaregistrovalo 2151 n·vötÏvnÌk˘

v r·mci v˝stavnÌ Ë·sti konference se p¯edstavi-

lo 110 firem a v 6 s·lech, v nichû bÏûel pro-

gram, zaznÏlo p¯es 250 p¯edn·öek a prezentacÌ.

"⁄spÏch poslednÌch roËnÌk˘ konference n·s veli-

ce potÏöil a z·roveÚ naplnil optimismem do

budoucna," ¯Ìk· RNDr. Tom·ö RenËÌn, ¯editel kon-

ference. "Uû jsme si zvykli na to, ûe do jarnÌho

Hradce Kr·lovÈ najde cestu prakticky kaûd˝, kdo

m· co ¯Ìci k problematice elektronizace ve¯ejnÈ

spr·vy v tÈto zemi, a to vËetnÏ politik˘, z·stupc˘

ve¯ejnÈ spr·vy, odbornÌk˘ Ëi dodavatel˘ ICT tech-

nologiÌ a ¯eöenÌ. Vzhledem k tomu, ûe konference

se pravidelnÏ ˙ËastnÌ cel· ¯ada politick˝ch öpi-

Ëek, je zde mÌsto i na velice atraktivnÌ diskuse -

mimo¯·dn˝ ohlas mÏla nap¯Ìklad loÚsk· p¯Ìm·

konfrontace z·mÏr˘ jednotliv˝ch politick˝ch

stran v oblasti informatizace ve¯ejnÈ spr·vy."

Program des·tÈho roËnÌku ISSS se samoz¯ejmÏ

opÏt dotkne tradiËnÌch aktu·lnÌch tÈmat, tzn. pro-

blematiky e-governmentu (p¯edevöÌm s ot·zkou

"Jak d·l?"), multiplatformnÌch sluûeb pro obËany,

port·l˘ ve¯ejnÈ spr·vy, komunikaËnÌ infrastruktu-

ry ve¯ejnÈ spr·vy, stejnÏ jako systÈm˘ GIS, mapo-

v˝ch sluûeb nebo bezpeËnosti. Diskutovat se bude

takÈ o dalöÌm postupu v elektronizaci ve¯ejnÈ

spr·vy, problematice registr˘ i o ICT v cestovnÌm

ruchu, ochranÏ ûivotnÌho prost¯edÌ nebo p¯i krizo-

vÈm ¯ÌzenÌ. Na ¯adu p¯ijdou i informace o financo-

v·nÌ projekt˘ z fond˘ EU, novinky v oblasti e-lear-

ningu, poËÌtaËov· gramotnost i vzdÏl·v·nÌ,

a v˝znamnou souË·stÌ programu budou i "best

practices" mÏst, obcÌ a region˘.

VÌce informacÌ o konferenci ISSS 2007 i o p¯ed-

chozÌch roËnÌcÌch vËetnÏ aktu·lnÌho programu

a ¯ady zajÌmavostÌ lze najÌt na www.isss.cz. (tz)

Podzemní garáže s parkovou úpravou

Chybí ekonomická 
kalkulace 2. etapy
pokraËov·nÌ ze strany 11
ZpoplatnÏnÌ silnic 1. t¯Ìd elektronick˝m

m˝tem je v EvropskÈ unii bezprecedentnÌm

krokem, kter˝ z·sadnÌm zp˘sobem ovlivnÌ

nejen n·kladnÌ, ale i osobnÌ dopravu. UdÏlat ho

bez detailnÌ znalosti jeho dopad˘ je nezodpo-

vÏdn˝m hazardem. 

»ESMAD BOHEMIA proto poûaduje odpovÏÔ na

n·sledujÌcÌ ot·zky:

● JakÈ jsou skuteËnÈ n·klady na vybudov·nÌ

a 10let˝ provoz 1. a 2. etapy el. m˝ta?

● Jak˝ je p¯edpokl·dan˝ v˝bÏr m˝ta z 1. a 2.

etapy, vËetnÏ zpoplatnÏnÌ vozidel nad 3,5 t,

po dobu 10 let?

● Jak· bude po¯izovacÌ cena palubnÌ jednotky

hybridnÌho systÈmu a budou ji opÏt muset

hradit samotnÌ dopravci?

● Jestliûe existuje anal˝za dopad˘ na dopravce

a na ekonomiku po 1. 1. 2008, proË nenÌ

p¯edloûena k ve¯ejnÈ diskuzi? (tz Ëesmad)
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Pr˘zkumu Being the Best se z˙Ëastnilo 286 zku-

öen˝ch manaûer˘ z celÈho svÏta, p¯iËemû 53 %

z nich zastupujÌ spoleËnosti s roËnÌmi trûbami p¯e-

sahujÌcÌmi jednu miliardu americk˝ch dolar˘. Cel-

kem 123 respondent˘ pracuje na pozici finanË-

nÌch ¯editel˘.

Jiû tÈmÏ¯ deset let usilujÌ finanËnÌ ¯editelÈ vel-

k˝ch spoleËnostÌ o transformaci finanËnÌho ¯ÌzenÌ

ve firm·ch. SnaûÌ se dos·hnout toho, aby finanË-

nÌ ¯ÌzenÌ mÏlo vÏtöÌ v·hu p¯i strategick˝ch roz-

hodnutÌch. TakÈ ¯ada vrcholov˝ch manaûer˘

a gener·lnÌch ¯editel˘ si jiû zaËÌn· uvÏdomovat,

ûe k dosaûenÌ cÌl˘ spoleËnosti je nezbytnÈ aktiv-

nÌ zapojenÌ odbornÌk˘ na oblast financÌ a jejich

pohledu na strategick· rozhodnutÌ.

"SouËasnÈ finanËnÌ ¯ÌzenÌ hraje nezanedbatel-

nou strategickou roli v podnik·nÌ. NenÌ jistÏ

n·hodou, ûe finanËnÌ ¯editelÈ öpiËkov˝ch spo-

leËnostÌ zastoupen˝ch v pr˘zkumu se zamÏ¯ujÌ

mÈnÏ na rutinnÌ finanËnÌ z·leûitosti a profilujÌ se

spÌöe jako partne¯i p¯i ¯ÌzenÌ a rozhodov·nÌ. Zvy-

öujÌ tÌm d˘vÏryhodnost spoleËnosti pro investo-

ry a pom·hajÌ jÌ tak zÌsk·vat konkurenËnÌ v˝ho-

du," komentovala v˝sledky pr˘zkumu Romana

Beneöov·, partnerka spoleËnosti KPMG »esk·

republika zodpovÏdn· za sluûby ˙ËetnÌho pora-

denstvÌ a za oblast sluûeb maloobchodnÌmu seg-

mentu.

KlÌËov· zjiötÏnÌ studie:

● äpiËkovÌ finanËnÌ ¯editelÈ tr·vÌ mÈnÏ Ëasu

kontrolou n·klad˘ a vÌce se zamÏ¯ujÌ na pod-

poru rozhodov·nÌ.

● PrognÛzov·nÌ a poskytov·nÌ kvalitnÌch infor-

macÌ pro vedenÌ pat¯Ì mezi hlavnÌ priority,

kterÈ je t¯eba v oblasti finanËnÌho ¯ÌzenÌ zlep-

öit.

● Centra sdÌlen˝ch sluûeb vytv·¯ejÌ novÈ moû-

nosti pro ˙sporu n·klad˘ a zlepöenÌ efektivity.

● äpiËkovÌ finanËnÌ ¯editelÈ vÏnujÌ vÌce Ëasu

vztah˘m s investory.

● Oblast financÌ se pot˝k· s nedostatkem

odbornÌk˘ s vhodn˝mi schopnostmi a zkuöe-

nostmi.

● SpoleËnosti by mÏly zjednoduöit a konsolido-

vat svÈ glob·lnÌ finanËnÌ ¯ÌzenÌ. 

MÈnÏ kontroly, vÌce podpora rozhodov·nÌ

Studie KPMG International ukazuje, ûe pracovnÌ-

ci finanËnÌch oddÏlenÌ v nej˙spÏönÏjöÌch spoleË-

nostech tr·vÌ mÈnÏ Ëasu kontrolou n·klad˘

a vÌce Ëasu vÏnujÌ podpo¯e rozhodov·nÌ. »·st

finanËnÌch ¯editel˘ se tak snaûÌ st·t se strate-

gick˝mi partnery v˝konn˝ch ¯editel˘ p¯i z·sad-

nÌch rozhodnutÌch. "NicmÈnÏ skuteËnost je tako-

v·, ûe vÏtöina z nich st·le tr·vÌ velkou Ë·st

svÈho Ëasu plnÏnÌm tradiËnÌch ˙kol˘ - kontrolou

n·klad˘, p¯Ìpravou v˝kaz˘ nebo daÚovou proble-

matikou," doplnila Romana Beneöov·.

TÈmÏ¯ 80 % finanËnÌch ¯editel˘ z pr˘mÏrnÏ

˙spÏön˝ch spoleËnostÌ se domnÌv·, ûe jejich nej-

d˘leûitÏjöÌ rolÌ je kontrola n·klad˘, coû kontras-

tuje s 64 % finanËnÌch ¯editel˘ z nej˙spÏönÏjöÌch

spoleËnostÌ, kte¯Ì sice takÈ vidÌ kontrolu n·klad˘

jako klÌËovou Ë·st svÈ pr·ce, ale snaûÌ se st·le

vÌce Ëasu vÏnovat strategickÈmu poradenstvÌ

a podpo¯e rozhodov·nÌ. Tito manaûe¯i majÌ takÈ

jasnÏjöÌ p¯edstavu o budoucnosti finanËnÌho ¯Ìze-

nÌ a jsou schopni ji srozumitelnÏ a jasnÏ komuni-

kovat ostatnÌm manaûer˘m ve firmÏ.

Priority pro zlepöenÌ

FinanËnÌ ¯editelÈ jsou podle sv˝ch slov schopni

dodat relevantnÌ historick· data, ale v oblasti

prognÛz a p¯edpovÏdÌ v˝voje si jiû tak jistÌ

nejsou. Pln˝ch 43 % z nich uvedlo, ûe je nespo-

kojeno s ˙rovnÌ pl·nov·nÌ a stanovov·nÌ pro-

Zapojte finanční ředitele do strategického rozhodování, radí KPMG International
Podle studie KPMG International a Economist Intelligence Unit pod

názvem Being the Best. Insights from leading finance functions tráví
finanční ředitelé nejúspěšnějších společností méně času kontrolou

nákladů a více se věnují podpoře strategického rozhodování. Role finanč-
ního ředitele se stává klíčovou pro budoucí úspěšný rozvoj firmy.

gnÛz do budoucna, o 1 % mÈnÏ vyj·d¯ilo nespo-

kojenost s kvalitou informacÌ poskytovan˝ch

nejvyööÌmu vedenÌ spoleËnosti. "FinanËnÌ ¯edi-

telÈ by mÏli b˝t schopni nejen zÌskat poûado-

van· data, ale mÏli by tato data umÏt i inter-

pretovat a komunikovat tak, aby byli schopni

poskytnout relevantnÌ informace sv˝m nad¯Ìze-

n˝m," doplnila Romana Beneöov·, partnerka

spoleËnosti KPMG »esk· republika. 

FinanËnÌ ¯ÌzenÌ by takÈ mÏlo pom·hat investor˘m

a analytik˘m, aby si udÏlali jasnou a p¯esnou

p¯edstavu o skuteËnÈ hodnotÏ spoleËnosti

a o hlavnÌch ukazatelÌch, kterÈ tuto hodnotu

vytv·¯ejÌ. PrognÛzov·nÌ by mÏlo b˝t zamÏ¯eno na

ukazatele v˝konnosti i externÌ faktory - podÌl na

trhu, obrat, profitabilitu, cash flow. FinanËnÌm

¯editel˘m by v tomto smÏru mÏly pom·hat pokro-

ËilÈ informaËnÌ technologie (IT). ParadoxnÌ

ovöem je skuteËnost, ûe aËkoliv ¯ada finanËnÌch

oddÏlenÌ pouûÌv· vyspÏlÈ systÈmy informaËnÌch

technologiÌ pro zpracov·nÌ transakcÌ a finanËnÌho

v˝kaznictvÌ, v oblasti prognÛz smÏ¯ujÌcÌch k pod-

po¯e strategick˝ch rozhodnutÌ p¯evaûuje "manu-

·lnÌ" pr·ce. 

St¯ediska sdÌlen˝ch sluûeb

V poslednÌ dobÏ zakl·d· st·le vÌce nadn·rodnÌch

spoleËnostÌ tzv. st¯ediska sdÌlen˝ch sluûeb. CÌlem

je nejen zv˝öit n·kladovou efektivnost, ale takÈ

uvolnit ruce pracovnÌk˘m finanËnÌch oddÏlenÌ,

aby se mohli soust¯edit na klÌËovÈ Ëinnosti. Stu-

die KPMG International uv·dÌ, ûe 35 - 50 % dot·-

zan˝ch spoleËnostÌ nynÌ vyuûÌv· st¯edisek sdÌle-

n˝ch sluûeb pro Ëinnosti jako jsou ¯ÌzenÌ likvidity

a kapit·lu, finanËnÌ v˝kaznictvÌ Ëi zpracov·nÌ

transakcÌ. Naproti tomu outsourcing vzbuzuje ve

finanËnÌ oblasti obavy z moûn˝ch rizik. Ve srovn·-

nÌ s outsourcingem jin˝ch podp˘rn˝ch funkcÌ

(nap¯Ìklad IT) je outsourcing finanËnÌho ¯ÌzenÌ

teprve na poË·tku. 

Vztahy s investory

Vzhledem k ned·vn˝m ˙ËetnÌm skand·l˘m a ros-

toucÌ konkurenci vyûadujÌ investo¯i a akcion·¯i

neust·lÈ zkvalitÚov·nÌ kritÈriÌ pro ocenÏnÌ eko-

nomickÈ hodnoty spoleËnosti a spolehlivÏjöÌ

dozor nad v˝konnostÌ firem. FinanËnÌ ¯editelÈ tak

zaËÌnajÌ tr·vit velkou Ë·st svÈho Ëasu s investo-

ry, kter˝m prezentujÌ jak souËasnou, tak i budou-

cÌ finanËnÌ situaci spoleËnosti. FinanËnÌ ¯editelka

spoleËnosti Swiss Re Ann Godhebereov· uvedla,

ûe komunikace s akcion·¯i jÌ zabere aû 20 %

Ëasu.

Podle pr˘zkumu pouze 26 % finanËnÌch ¯editel˘

spoleËnostÌ s pr˘mÏrnou v˝konnostÌ p¯izn·v·, ûe

jsou schopni kvalitnÏ informovat akcion·¯e firmy

o finanËnÌch v˝sledcÌch. Naproti tomu vÌce jak

40 % finanËnÌch ¯editel˘ nejv˝konnÏjöÌch firem

se domnÌv·, ûe jejich vztahy s investory a zp˘sob

komunikace s nimi jsou na v˝bornÈ ˙rovni. 

NovÈ poûadavky na finanËnÌ ¯ÌzenÌ

Budoucnost kvalitnÌho finanËnÌho ¯ÌzenÌ m˘ûe

b˝t v˝raznÏ zbrzdÏna nedostatkem finanËnÌch

¯editel˘ s vhodn˝mi dovednostmi a znalostmi.

VÌce jak polovina respondent˘ v pr˘zkumu

uvedla, ûe v n·sledujÌcÌch dvou letech pl·nujÌ

p¯ijmout novÈ finanËnÌ ¯editele. Z·roveÚ ale 47

% z nich p¯iznalo, ûe vyhled·v·nÌ a udrûenÌ

schopn˝ch finanËnÌch ¯editel˘ p¯edstavuje

jednu z nejvÏtöÌch v˝zev p¯i transformaci jejich

spoleËnostÌ. Poûadovan˝ profil finanËnÌch ¯edi-

tel˘ se totiû v poslednÌch letech v˝raznÏ zmÏ-

nil.

"V souËasnÈ dobÏ je trend takov˝, ûe u novÏ p¯i-

jÌman˝ch manaûer˘ do finanËnÌch oddÏlenÌ se

klade velk˝ d˘raz zejmÈna na komunikaËnÌ

dovednosti, t˝movou pr·ci, sofistikovanÏjöÌ ana-

lytickÈ schopnosti a kreativnÌ ¯eöenÌ problÈm˘,"

vysvÏtluje Romana Beneöov·.

Konsolidace finanËnÌho ¯ÌzenÌ

Podle studie KPMG International Being the

Best by takÈ spoleËnosti mÏly zjednoduöit

a konsolidovat svÈ glob·lnÌ finanËnÌ operace.

»innost finanËnÌch ¯editel˘ v jednotliv˝ch

zemÌch by tam mÏla p¯ejÌt zcela pod jedinÈho

finanËnÌho ¯editele zodpovÏdnÈho za celou spo-

leËnost ve vöech jejich poboËk·ch. Jednotn·

a centralizovan· finanËnÌ ¯ÌzenÌ umoûnÌ opti-

m·lnÌ alokaci zdroj˘ a povede k uplatnÏnÌ kon-

zistentnÌho p¯Ìstupu. (tz)

Z·jem o daÚovÈ ˙levy u PenzijnÌho fondu »eskÈ

pojiöùovny (PF»P) kaûd˝ rok stoup·. Podle ˙daj˘

z rozesÌlan˝ch daÚov˝ch potvrzenÌ opÏt meziroË-

nÏ vzrostl poËet klient˘ vyuûÌvajÌcÌch odpoËty

o 23 %. Doklad o zaplacen˝ch p¯ÌspÏvcÌch letos

nalezlo v poötovnÌ schr·nce 126 tisÌc osob,

zatÌmco loni to bylo jen 102 tisÌc klient˘ PF»P.

ZatÌmco v minulÈm roce PF»P rozeslal potvrzenÌ

na celkovou Ë·stku 797 milion˘ korun, nynÌ byla

vystavena potvrzenÌ celkem na jednu miliardu

korun. Trvale rostoucÌ trend m· i pr˘mÏrn· Ë·st-

ka, o kterou si klienti mohou snÌûit sv˘j daÚov˝

z·klad. Loni si klienti v pr˘mÏru odeËetli od

svÈho daÚovÈho z·kladu 7790 korun, avöak

letos se jedn· jiû o 7940 korun.

"Princip a v˝hody odpoËt˘ jsme tentokr·t klien-

t˘m vysvÏtlovali pomocÌ komiksovÈho let·ku.

Poda¯ilo se n·m tak oslovit ¯adu klient˘, kter˝m

se princip uplatnÏnÌ ˙lev v r·mci daÚovÈho p¯i-

zn·nÌ zd·l dosud p¯Ìliö sloûit˝," komentoval

v˝sledky v˝konn˝ ¯editel pro obchod a marketing

PF»P Pavel NÏmec.

PenzijnÌ fond kaûd˝ rok zasÌl· daÚov· potvrzenÌ

automaticky vöem sv˝m klient˘m, kte¯Ì uloûili na

sv˘j ˙Ëet za kalend·¯nÌ rok vÌce neû 6 tisÌc KË.

PotvrzenÌ takÈ obdrûeli klienti, kte¯Ì v pr˘bÏhu

minulÈho roku uzav¯eli nebo ukonËili smlouvu

u PenzijnÌho fondu »eskÈ pojiöùovny a nelze proto

p¯edem vylouËit jejich n·rok na snÌûenÌ z·kladu

danÏ dÌky smlouvÏ u jinÈho penzijnÌho fondu. (tz)

V lednu 2007 byl (v denÌku MF DNES) zve¯ejnÏn seznam 50 nejlÈpe platÌcÌch firem v »eskÈ

republice. SpoleËnost Elanor, jeden z nejv˝znamnÏjöÌch poskytovatel˘ mzdovÈho outsourcingu,

zpracov·v· mzdy dvÏma z tÏchto firem - farmaceutick˝m spoleËnostem GlaxoSmithKline a Boeh-

ringer Ingelheim. GlaxoSmithKline je jiû 6. rokem spokojen˝m z·kaznÌkem spoleËnosti Elanor.

Boehringer Ingelheim vyuûÌv· p¯ednostÌ outsourcingu bezm·la 2 roky. Mzdov˝ outsourcing u spo-

leËnosti Elanor nabÌzÌ mnoho v˝hod. Jednou z nich je pr·vÏ nadstandardnÌ ochrana osobnÌch dat

zamÏstnanc˘, kter· je pro v˝znamnÈ spoleËnosti tÈmÏ¯ nezbytn·. 

SpoleËnost Elanor p˘sobÌ na ËeskÈm a slovenskÈm trhu jako p¯ednÌ dodavatel v oblasti v˝voje

a implementace informaËnÌch systÈm˘ pro ¯ÌzenÌ lidsk˝ch zdroj˘ a je jednÌm z nejv˝znamnÏjöÌch

poskytovatel˘ mzdovÈho a person·lnÌho outsourcingu.

SpoleËnost Elanor vznikla v roce 1991, m· sÌdlo v Praze a neust·le rozöi¯uje sÌù poboËek

v »eskÈ republice, kterÈ jsou nynÌ situovanÈ v BrnÏ, OstravÏ, ätÏtÌ, Plzni a JihlavÏ. Na Sloven-

sku pokr˝v· jejÌ aktivity dce¯in· spoleËnost Elanor Slovakia a od roku 2006 p˘sobÌ i na polskÈm

a ruskÈm trhu. (tz)

Elanor "střeží" mzdy společnostem, které nejlépe platí svým zaměstnancům Klienti PFČP si sníží daňové základy o jednu miliardu
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MotivacÌ bylo nauËit se vyuûÌvat nabÌdky finanË-

nÌ podpory z vyhl·öen˝ch operaËnÌch program˘

po vstupu »R do EU. DalöÌmi aspekty byly - vöe-

obecn˝ r˘st v˝roby a spot¯eby technick˝ch tex-

tiliÌ, existence ˙spÏön˝ch v˝zkumn˝ch, v˝vojo-

v˝ch a inovaËnÌch pracoviöù v »R,  a svou roli

sehr·la i krize v naöem textilnÌm pr˘myslu. Pak

staËilo spojit kapacity, ust·t mnoûstvÌ adminis-

trativnÌch povinnostÌ, ËastÈ zmÏny a aktualizace

pravidel ze strany agentury CzechInvest, kterÈ

zp¯esÚujÌ podmÌnky pro p¯Ìjem vlastnÌ dotace -

¯Ìk· Ing. Libuöe FouÚov·, manaûer klastru

CLUTEX.

PrezentacÌ CLUTEX - klastr technickÈ  textilie

na 29. mezin·rodnÌm veletrhu STYL 2007 byla

zakonËena prvnÌ etapa Ëinnosti tohoto sdruûenÌ

firem. Od svÈho zaloûenÌ v b¯eznu 2006 zazna-

menal zmÏny v ËlenskÈ z·kladnÏ - vystoupil

MITOP, akciov· spoleËnost a VAMTEX, spol.

s r. o. Nov˝mi Ëleny se staly Jitka, a. s., STAP,

a. s., (JednotlivÈ Ëleny jsme p¯edstavili v samo-

statnÈ p¯Ìloze lednovÈho ËÌsla Ëasopisu Prospe-

rita.)

V pavilonu C are·lu BVV v BrnÏ propagoval

CLUTEX progresivnÌ obor textilnÌho pr˘myslu,

technickÈ textilie, a otev¯el cesty pro dalöÌ novÈ

Ëleny, novÈ moûnosti kooperace i novÈ obchod-

nÌ kontakty. TeÔ uû "jen zb˝v·" vyuûÌt synergic-

k˝ch efekt˘ tÈto spolupr·ce. Jak se bude vyvÌ-

jet n·ö textilnÌ pr˘mysl, uk·ûe Ëas.

Za rok se s technick˝mi textiliemi na BVV opÏt

setk·me. ZaplnÌ se v ˙noru 2008 celÈ prvnÌ

podlaûÌ pavilonu C?

KontaktnÌ osobou pro z·jemce o vstup i spolu-

pr·ci s klastrem CLUTEX je manaûer Ing. Libuöe

FouÚov·.

Pro ty, kte¯Ì nemohli z r˘zn˝ch d˘vod˘ veletrh

STYL 2007 navötÌvit, jsme vybrali nÏkterÈ uk·z-

ky z odbornÈho doprovodnÈho programu, kter˝-

mi se CLUTEX prezentoval. (ms)

Co dokáže textil 6.

Klastr CLUTEX - průkopník v příjmu dotací
Trh s textilními výrobky se za poslední roky mění rychleji, než tomu bývalo

v minulosti. Hlavní úlohu v hledání nových trendů a inovací hrají zákaz-
níci, kteří požadují stále vyšší kvalitu a inovace. S rozvojem technických

textilií jdou ruku v ruce požadavky na ověřování jejich vlastností a na speci-
ální měření. Týká se to nejen textilií pro stavebnictví, automobilový průmysl
nebo zdravotnictví. Zákazník požaduje stejně náročné ověřovací testy
a měření na sportovní zboží nebo outdoorové výrobky. Parametry jako
tepelný komfort,  prodyšnost, antibakteriální vlastnosti, se stále více promí-
tají i do požadavků na spodní prádlo a oděvy pro běžné užívání.

CLUTEX, klastr technickÈ textilie
U Jezu 525/4, 460 01 Liberec

mobil: 603 200 805, e-mail: f.tex@centrum.cz,
beran@atok.cz

ZamÏ¯enÌ v˝zkumn˝ch pracÌ a regulÈrnÌ v˝roby
v oblasti speci·lnÌch p¯ÌzÌ 
● p¯Ìze antistatickÈ

● antimikrobi·lnÌ p¯Ìze

● p¯Ìze neho¯lavÈ nebo se snÌûenou ho¯lavostÌ

● p¯Ìze s multifunkËnÌmi vlastnostmi

DÌlËÌ cÌle pro inovaci textilnÌ v˝roby na b·zi 
speci·lnÌch p¯ÌzÌ
1. Vy¯eöit technologii p¯edenÌ p¯ÌzÌ na b·zi

nov˝ch typ˘ chemick˝ch vl·ken bavln·¯skou

technologiÌ a zajistit regulÈrnÌ v˝robu tÏchto

p¯ÌzÌ 

2. V kooperaci s dalöÌmi firmami p¯ipravit apli-

kace tÏchto speci·lnÌch (funkËnÌch) p¯ÌzÌ do

ploön˝ch textiliÌ a v˝robk˘ 

3. Podle poûadavk˘ trhu optimalizovat funkËnÌ

vlastnosti, konstrukci v˝robk˘ a jejich ceno-

vou hladinu.

VyuûitÌ textiliÌ a odÏv˘ na b·zi antistatick˝ch p¯ÌzÌ

Do prost¯edÌ s p¯ÌtomnostÌ ho¯lav˝ch l·tek
a rizikem v˝buchu 
● chemick˝ a farmaceutick˝ pr˘mysl

● doly, rafinerie (v˝roba paliv) 

Ochrana proti poökozenÌ citliv˝ch elektronic-
k˝ch souË·stek
● v elektrotechnickÈ v˝robÏ, automobilovÈm

pr˘myslu a dalöÌch oblastech s vysokou ˙rov-

nÌ elektronizace, kde by mohlo v d˘sledku

elektrostatick˝ch v˝boj˘ ( ESD ) dojÌt

k poökozenÌ citliv˝ch  elektronick˝ch za¯Ìze-

nÌ  - vyhrazen˝ prostor EPA 

Ochrana p¯ed elektromagnetick˝m smogem
● ochrana profesnÌch skupin, obyvatel

● ochrana citliv˝ch elektronick˝ch p¯Ìstroj˘

Textilie s wellness funkcÌ 
Pom·hajÌ udrûovat duöevnÌ pohodu a zdravÌ,

pozitivnÏ ovlivÚujÌ emoËnÌ stres - hluböÌ uvolnÏ-

nÌ a relaxace.

VyuûitÌ textiliÌ a odÏv˘ na b·zi antimikrobi·lnÌch
p¯ÌzÌ
Sortiment loûnÌho pr·dla, spodnÌho pr·dla, oble-

ËenÌ pro sport a voln˝ Ëas, ponoûky.

VyuûitÌ textiliÌ a odÏv˘ na b·zi neho¯lav˝ch p¯ÌzÌ
Sortiment neho¯lavÈho loûnÌho pr·dla, ochran-

n˝ch pracovnÌch odÏv˘ a neho¯lav˝ch ponoûek. 

P¯Ìze s multifunkËnÌmi vlastnostmi
Trend zvyöujÌcÌho se z·jmu o multifunkËnÌ odÏvy

"all-in-one" se promÌt· do zvyöujÌcÌ se popt·vky po

p¯ÌzÌch a textiliÌch s multifunkËnÌmi vlastnostmi. 

V⁄B, a. s., je schopen v souËasnosti poskytnout

k ovÏ¯enÌ vzorky tÏchto multifunkËnÌch p¯ÌzÌ.

● smÏsovÈ p¯Ìze antimikrobi·lnÌ a antistatickÈ

● smÏsovÈ p¯Ìze neho¯lavÈ a antistatickÈ

Moûnosti vyuûitÌ vyvinut˝ch speci·lnÌch p¯ÌzÌ
V⁄B, a. s.
VyvinutÈ funkËnÌ i multifunkËnÌ p¯Ìze a z nich

vyrobenÈ v˝robky jsou srovnatelnÈ s ˙rovnÌ

zahraniËnÌch v˝robk˘ urËen˝ch pro speci·lnÌ

˙Ëely. Dokladem jsou zkuöebnÌ protokoly a cer-

tifik·ty tuzemsk˝ch i zahraniËnÌch akreditova-

n˝ch pracoviöù.

V p¯ÌpadÏ z·jmu konkrÈtnÌch firem
● o inovaci v˝robnÌho sortimentu na b·zi spe-

ci·lnÌch p¯ÌzÌ V⁄B, a. s.

● nebo dod·vek funkËnÌch textiliÌ  a textilnÌch

v˝robk˘

je V⁄B, a. s., p¯ipraven poskytnout konzultace,

t˝kajÌcÌ se poznatk˘ z textilnÏ aplikaËnÌho

v˝zkumu a v˝voje pro nastartov·nÌ kooperaË-

nÌch vztah˘ ve v˝voji a uûitÌ speci·lnÌch textil-

nÌch v˝robk˘.

Ing. Tich˝ Miroslav a kolektiv odboru OPIS,
V⁄B, a. s., ⁄stÌ nad OrlicÌ

Speciální příze pro výrobu multifunkčních textilií

Výrobky vystavené ve stánku VÚB, a. s., na veletrhu Styl Brno 2007
Antistatické vlastnosti pletené polokošile, mikiny, ponožek, rukavic a pracovního pláště
z tkaniny jsou zajištěny přidáním malého množství vodivých vláken do antistatických přízí
VÚB, a. s., které jsou v celé ploše textilních výrobků

Firma SVITAP V.H.J., spol. s r. o., uvedla na trh
nov˝ v˝robek - tkaniny na b·zi bazaltov˝ch
(ËediËov˝ch) vl·ken urËenÈ pro v˝robu kompo-
zit˘. Jak samotnÈ tkaniny, tak i nÏkterÈ v˝rob-
ky z nich vyrobenÈ, byly p¯edstavenÈ v expozi-
ci technick˝ch textiliÌ CLUTEX v pavilonu C. 
D˘vodem pro zavedenÌ v˝roby byl dlouhodob˝

nedostatek kompozitnÌch tkanin zejmÈna

z drah˝ch uhlÌkov˝ch a aramidov˝ch vl·ken.

Jako vhodn˝ materi·l pro v˝robu kompozit˘ se

uk·zalo bazaltovÈ vl·kno, kterÈ v d˘sledku

svÈho jedineËnÈho chemickÈho sloûenÌ vyka-

zuje ¯adu mimo¯·dn˝ch vlastnostÌ. Co do pev-

nosti a modulu pruûnosti se blÌûÌ vl·kn˘m ara-

midov˝m a v obou tÏchto parametrech v˝raz-

nÏ p¯edËÌ vl·kna sklenÏn·. Nedosahuje sice

modulu pruûnosti uhlÌkov˝ch vl·ken, ale

v pevnostech se jim vyrovn·. V˝robci kompo-

zit˘ ocenÌ pouûitelnost v öirokÈm rozsahu tep-

lot, tepelnou stabilitu a odolnost proti n·hl˝m

teplotnÌm zmÏn·m. DÌky sv˝m vynikajÌcÌm

vlastnostem, jako je chemick· odolnost

a rezistence proti radiaktivnÌmu z·¯enÌ, nÌzk·

elektrick· vodivost a antimagnetickÈ vlast-

nosti, je bazalt oznaËov·n za materi·l 21. sto-

letÌ.  Kompozity z bazaltov˝ch vl·ken jsou vyu-

ûÌv·ny nap¯. na letiötÌch  k potlaËenÌ radarovÈ

interference, v atomov˝ch elektr·rn·ch a za¯Ì-

zenÌch pro nukle·rnÌ f˙zi, pro vojenskÈ ˙Ëely

a nap¯. p¯i v˝robÏ vlak˘ na magnetickÈm pol-

öt·¯i.

SouËasn˝ sortiment kompozitnÌch tkanin vyr·-

bÏn˝ch firmou SVITAP p¯edstavuje 9 druh˘ tka-

nin, z toho jednu ze 100% bazaltu o hmotnosti

280 g/m2 a dalöÌch 8 standard˘ hybridnÌch

tkanin z materi·lu aramid-bazalt v hmotnos-

tech od 80 do 235 g/m2. HybridnÌ tkaniny jsou

patentovÏ chr·nÏnÈ, jednotlivÈ druhy se liöÌ

parametry a obsahem bazaltovÈho a aramido-

vÈho podÌlu. Vöechny tkaniny jsou prozatÌm

vyr·bÏnÈ v pl·tnovÈ vazbÏ, jednotnÈ dostavÏ

v osnovÏ a ˙tku (5cm-1) a öÌ¯i 1 m. Jsou kom-

patibilnÌ s bÏûn˝mi typy pouûÌvan˝ch prysky¯ic

(epoxidov˝mi, polyesterov˝mi a vinylesterov˝-

mi).  

Pr·ce s nov˝mi druhy kompozitnÌch tkanin se

neliöÌ od postup˘ pouûÌvan˝ch pro bÏûnÈ kom-

pozitnÌ materi·ly (sklo, aramidy, uhlÌk). Samo-

z¯ejmostÌ je v˝born· savost a dokonalÈ spojenÌ

polymernÌ matrice s vl·kennou v˝ztuhou a zdra-

votnÌ nez·vadnost - bazaltov· vl·kna nejsou

fibrogennÌ, ani karcinogennÌ a nejsou na sezna-

mech ökodliv˝ch l·tek.

VynikajÌcÌ parametry kompozit˘ vyroben˝ch

z hybridnÌch tkaniny aramid-bazalt byly ovÏ¯eny

ve  V˝zkumnÈm a zkuöebnÌm leteckÈm ˙stavu

v Praze LetÚanech. Z tohoto materi·lu byla

vyrobena z·vodnÌ k·noe C-1 pro vodnÌ slalom,

Kompozitní tkaniny z bazaltových vláken

kter· snese srovn·nÌ s materi·lem aramid-

uhlÌk, a to jak ve vlastnostech, tak i vzhledu

lamin·tu. A p¯itom je v˝raznÏ levnÏjöÌ. LoÔ

absolvovala ¯adu z·vod˘ a za celou dobu pouûi-

tÌ nedoölo k mechanickÈmu poökozenÌ a nevy-

skytla se û·dn· dalöÌ vada.

Kompozity vyrobenÈ z bazaltov˝ch tkanin vyka-

zujÌ, proti stejn˝m sklenÏn˝m kompozit˘m,

dvojn·sobn˝ modul pruûnosti a tak¯ka trojn·-

sobnou pevnost. I kdyû je cena bazaltov˝ch vl·-

ken o nÏco vyööÌ neû vl·ken sklenÏn˝ch, je zisk

uûitn˝ch vlastnostÌ velice zajÌmav˝.

V˝robce kompozit˘ si navÌc m˘ûe vhodnou

kombinacÌ sklenÏn˝ch, bazaltov˝ch a p¯ÌpadnÏ

hybridnÌch tkanin nastavit v˝slednÈ parametry

kompozitu podle pot¯eby. P¯Ìkladem ˙spÏönÈ

aplikace je nap¯. disk brzdÏnÈho kola sportov-

nÌho letadla s vysokou ûivotnostÌ, kter˝  dob¯e

odol·v· n·hl˝m zmÏn·m teploty nebo odlehËe-

n˝ kryt leteckÈho motoru  s v˝bornou odolnos-

tÌ proti vibracÌm.

Pro v˝robce kompozit˘ p¯edstavujÌ tkaniny

vyr·bÏnÈ na b·zi bazaltov˝ch vl·ken zajÌmav˝

doplnÏk a alternativu k doposud pouûÌvan˝m

kompozitnÌm tkanin·m ze sklenÏn˝ch, arami-

dov˝ch a uhlÌkov˝ch vl·ken. Aplikace tÏchto

materi·l˘ umoûnÌ snÌûit n·klady na v˝robu kom-

pozit˘ p¯i zachov·nÌ funkËnÌch vlastnostÌ v˝rob-

ku, snÌûit jejich hmotnost a zlepöit uûitnÈ vlast-

nosti.

Ing. Miroslav Martinec, odborn˝ asistent 
gener·lnÌho ¯editele SVITAP J.H.J., spol. s r. o.

Závodní kánoe C-1 vyrobená z kompozitní hybridní tkaniny aramid-bazalt
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HlavnÌ v˝robnÌ ËinnostÌ spoleËnosti Elmarco je

v souËasnosti v˝roba jednotek pro distribuci

chemik·liÌ na v˝robu polovodiËov˝ch k¯emÌko-

v˝ch desek pro rakouskou firmu SEZ AG. Divize

nanovl·ken m· v hrub˝ch rysech dva smÏry.

Oba se vz·jemnÏ k¯ÌûÌ a doplÚujÌ. JednÌm je v˝voj

a v˝zkum aplikacÌ nanovl·ken, sem nap¯Ìklad

spad· spolupr·ce s japonsk˝mi, americk˝mi

a Ëesk˝mi univerzitami. Za druh˝ lze povaûovat

Elmarco je světovou jedničkou v oblasti nanovláken
Nanovlákna a jejich aplikace považují odborníci na celém světě za

materiály třetího tisíciletí. Očekává se, že jejich praktické využití při-
nese v nejbližších letech revoluci mimo jiné v medicíně, automobilo-

vém průmyslu, energetice a dalších průmyslových odvětvích. Průkopníkem
na tomto poli se stala liberecká firma Elmarco, která společně s Technic-
kou univerzitou v Liberci vyvinula během necelých dvou let zařízení na
výrobu netkaných textilií z nanovláken. Převratnou technologii  elektrospi-
ningu, kterou vynalezl profesor Oldřich Jirsák, nabízí společnost Elmarco na
trh pod značkou NanospiderTM. V březnu 2005 mělo toto unikátní zařízení
světovou premiéru na ženevské výstavě netkaných textilií Index, kde vzbu-
dilo mimořádný zájem. O pár měsíců později prodala firma první labora-
torní zařízení do USA a na podzim roku 2006 putoval NanospiderTM do
výzkumného centra US Army.

v medicÌnÏ, nap¯Ìklad jako obliËejovÈ masky,

kterÈ majÌ jedineËnÈ vlastnosti. Masky, kterÈ

Elmarco vyr·bÌ, jsou sloûeny z vnit¯nÌ a vnÏjöÌ

strany z netkan˝ch textiliÌ, mezi kter˝mi je

umÌstÏna nanovl·kenn· dvouvrstva. 

⁄Ëinnost masky byla testov·na dva t˝dny v akre-

ditovanÈ laborato¯i St·tnÌho zdravotnÌho ˙stavu

v Praze, jenû potvrdil stoprocentnÌ z·chyt bakte-

riÌ, vir˘, hub a kvasinek. ObliËejovÈ masky vyro-

benÈ pomocÌ technologie NanospiderTM byly tes-

tov·ny takÈ v americkÈ Nelson Laboratories

v Salt Lake City. Jejich v˝sledky jsou vynikajÌcÌ.

Efektivita z·chytu vir˘ (VFE) je vÏtöÌ neû 99,9 %,

stejnÈ parametry m· efektivita z·chytu bakteriÌ.  

NANOSPIDER AcousticWeb 

ZvukoabsorbËnÌm materi·lem 21. stoletÌ je

naz˝v·n dalöÌ v˝robek s n·zvem NANOSPIDER

AcousticWebTM. Jeho mimo¯·dnÈ vlastnosti zp˘-

sobujÌ nanovl·kna, kter· majÌ unik·tnÌ schop-

nost pohlcovat zvuk v öirokÈ ¯adÏ frekvencÌ.

aplikacÌ NANOSPIDER AcousticWebuTM. Lze ho

pouûÌvat v automobilovÈm, leteckÈm a ûelezniË-

nÌm pr˘myslu, jako zvukoochrannÈ bariÈry,

akustickÈ stropnÌ taöky, stropnÌ systÈmy, zvuk

pohlcujÌcÌ obkladovÈ panely, vhodn˝ je takÈ pro

audio-technologie, prost¯edky akustickÈ ochra-

ny a dalöÌ obory.

V˝zkum a v˝voj na p¯·nÌ z·kaznÌka

DalöÌ z priorit firmy Elmarco je podle ¯editele

Ing. Pavla NovotnÈho navazov·nÌ a rozvoj spo-

lupr·ce se strategick˝mi partnery. Sem mimo

jinÈ pat¯Ì vznik spoleËnÈho podniku s irskou

spoleËnostÌ Altracel s n·zvem Nanopeautics,

jenû bude dod·vat na evropsk˝ trh zdravotnic-

kÈ materi·ly. Do tohoto trendu spad· i nabÌd-

ka spoleËnosti prov·dÏt v˝zkum a v˝voj na

p¯·nÌ z·kaznÌka s jeho vlastnÌm vybavenÌm

a v jeho prostor·ch. SouËasnÏ firma nabÌzÌ

Elmarco R&D specialistu a takÈ za¯ÌzenÌ NS

LAB po dobu trv·nÌ spolupr·ce. V˝zkum by mÏl

b˝t zamÏ¯en na v˝voj nov˝ch nanovl·kenn˝ch

materi·l˘ s vysokou p¯idanou hodnotou, vyuûÌ-

vajÌcÌ vlastnostÌ technologie NanospiderTM.

V˝hody tÈto sluûby jsou p¯enos v˝sledk˘ v˝zku-

mu a v˝voje do pr˘myslovÈ v˝roby, vyuûitÌ

patentovanÈ technologie NanospiderTM, p¯Ìleûi-

tost patentovat v˝sledky testov·nÌ a efektivnÌ

v˝voj nov˝ch nanovl·kenn˝ch materi·l˘.

Ing. Ladislav Mareö, jednatel spoleËnosti

pr˘myslovÈ v˝roby. NetkanÈ textilie, kterÈ jed-

notka vyr·bÌ aû do öÌ¯ky 1200 mm, majÌ öirokou

ök·lu aplikacÌ, mezi nÏû pat¯Ì filtrace, hygiena,

medicÌna, kosmetika a jinÈ. Za¯ÌzenÌ m· veli-

kost 800 x 800 x 1900 mm a v·ûÌ 240 kg.

"V˝vojem a v˝robou nanospideru jsme ukonËili

jednu hektickou etapu naöeho v˝robnÌho pro-

gramu. NynÌ jsme p¯ipraveni dod·vat kompletnÌ

pr˘myslovÈ linky na v˝robu nanovl·ken.

Nanospider line - průmyslová linka pro výrobu nanovláken

NS lab, laboratorní zařízení určené pro
výzkum a vývoj nových nanovlákenných
materiálů

Proces zvlákňování

v˝voj a v˝robu za¯ÌzenÌ vyr·bÏjÌcÌ nanovl·kennÈ

materi·ly s n·zvem NS Lab a produkce konkrÈt-

nÌch aplikacÌ NANOSPIDER AntimicrobeWebTM

a NANOSPIDER AcousticWebTM. 

LaboratornÌ za¯ÌzenÌ NS Lab

V souËasnosti nabÌzÌ firma specializovanou jed-

notku NS Lab navrûenou pro ˙Ëely v˝zkumu

a v˝voje na zvl·kÚov·nÌ vodou ¯editeln˝ch poly-

mer˘.

NS Lab vyuûÌv· technologie NanospiderTM umoû-

ÚujÌcÌ p¯evÈst vöechny dosaûenÈ v˝sledky do

V budoucnosti se  chceme p¯edevöÌm zab˝vat

v˝vojem produkt˘ a aplikacÌ, kterÈ se z nich dajÌ

vyr·bÏt," ¯ekl majitel Elmarca Ing. Ladislav

Mareö. NÏkterÈ jiû firma uvedla na Ëesk˝

i zahraniËnÌ trh.  

NANOSPIDER AntimicrobeWebTM

JednÌm z nich je NANOSPIDER Antimicrobe-

WebTM. Jde o zcela nov˝ materi·l slouûÌcÌ

k odstraÚov·nÌ fyzik·lnÌch nebo biologick˝ch

neËistot z vdechovanÈho nebo vydechovanÈho

vzduchu. Jeho vlastnosti jej p¯edurËujÌ k pouûitÌ

NANOSPIDER AcousticWebTM vznikl aplikovan˝m

v˝zkumem a v˝vojem firmy a TechnickÈ univerzi-

ty v Liberci. V˝hodou tohoto materi·lu jsou p¯e-

devöÌm znamenitÈ akustickÈ vlastnosti, extrÈm-

nÏ lehk· objemov· hmotnost (13 kg/m3), öirok·

oblast fin·lnÌch aplikacÌ, jednoduch· manipula-

ce i zpracov·nÌ nebo velmi dobrÈ termoizolaËnÌ

vlastnosti. JeötÏ mnohostrannÏjöÌ jsou moûnosti

Moûnost uplatnit novÈ textilnÌ materi·ly

v nov˝ch aplikaËnÌch oblastech je existenËnÌ

ot·zkou evropsk˝ch, tedy i Ëesk˝ch textilnÌch

v˝robc˘. Mezi takovÈ oblasti pat¯Ì i zdravotnick˝

sektor.

S ohledem na aktu·lnost problÈmu je d˘leûitÈ

hledat i takov· postupn· ¯eöenÌ, kter· umoûÚujÌ

urychlenou realizaci s minim·lnÌ investiËnÌ pod-

mÌnÏnostÌ.

JednÌm ze strategick˝ch smÏr˘ smÏ¯ujÌcÌch

k uplatnÏnÌ textiliÌ, jako nov˝ch funkËnÌch mate-

ri·l˘, otevÌrajÌcÌch öirokÈ pole uplatnÏnÌ, jsou

povrstvovanÈ a vÌcevrstevnÈ textilie. Dosud kla-

sickÈ textilnÌ konstrukce tak aplikacÌ n·nosu

funkËnÌch systÈm˘ nab˝vajÌ novÈ p¯idanÈ hodno-

ty. N·nosy lze prov·dÏt technologiemi aplikace

funkËnÌch vrstev z·tÏrem, p¯ÌpadnÏ n·nosem

z pÏny. TÌm inovaËnÌ rozmanitost tÏchto techno-

logiÌ, dnes v p¯ev·ûnÈ mÌ¯e realizovan˝ch pomocÌ

vodn˝ch, tj. ekologicky öetrn˝ch, disperzÌ poly-

mer˘, nekonËÌ. Rozöi¯ujÌ se postupy v˝roby vÌce-

vrstevn˝ch textilnÌch konstrukcÌ, tzv. sendviË˘.

Vz·jemnou kombinacÌ vrstev tak d·le roste ök·la

dosaûiteln˝ch uûitn˝ch vlastnostÌ. 

N·nosovanÈ a laminovanÈ textilie pronikajÌ do

oblastÌ technick˝ch textiliÌ pro stavebnictvÌ,

autopr˘mysl, zdravotnictvÌ a osobnÌ hygienu.

NovÈ uûitnÈ vlastnosti tyto technologie dod·vajÌ

i textiliÌm pro v˝robu odÏv˘. ZajiöùujÌ dokonalÈ

ochrannÈ vlastnosti v˘Ëi vnÏjöÌmu prost¯edÌ

(poËasÌ, pracovnÌ prost¯edÌ a rizika). P¯itom lze

souËasnÏ kombinovat ochranu proti vodÏ - deöti

zvenËÌ s dokonal˝m uûivatelsk˝m komfortem

dan˝m prodyönostÌ nan·öen˝ch vrstev - textilie

d˝chajÌ a umoûÚujÌ vyuûitÌ v n·roËn˝ch klimatic-

KontaktnÌ ˙daje:
ELMARCO, s. r. o.

V Hork·ch 76
460 07 LIBEREC 9
Tel.: 489 209 010

Fax: 485 151 997 - 8
e-mail: info@elmarco.cz

www.elmarco.cz  ✑

Multifunkční úpravy pro zdraví a nové aplikace
k˝ch podmÌnk·ch, p¯i vrcholov˝ch v˝konech

sportovc˘ i p¯i omezov·nÌ d˘sledk˘ r˘zn˝ch one-

mocnÏnÌ Ëi ve st·¯Ì. Povrstvov·nÌ textiliÌ bioak-

tivnÌmi materi·ly - biopolymery p¯in·öÌ zcela novÈ

moûnosti ve zdravotnÌ pÈËi, urychlenÌm hojenÌ

ran, ¯Ìzen˝m d·vkov·nÌm hojiv˝ch a pokoûku

oöet¯ujÌcÌch l·tek, vitamin˘ aj. VznikajÌ novÈ

kategorie textilnÌch v˝robk˘, jejichû funkce se

vyrovnajÌ s kosmetick˝mi p¯Ìpravky. 

TechnickÈ z·zemÌ a zkuöenosti INOTEX podporu-

jÌ cesty od n·pad˘ k v˝robk˘m vyuûÌvajÌcÌm

n·nosov·nÌ a laminaci textiliÌ. Jako inovaËnÌ

partner textilnÌch zuölechùoven, vÏnuje spoleË-

nost technologiÌm povrstvov·nÌ a laminace zv˝-

öenou pozornost. Disponuje kompletnÌm technic-

k˝m z·zemÌm, kterÈ umoûÚuje ovÏ¯ovat a opti-

malizovat novÈ efekty od laboratornÌho vzorov·-

nÌ, p¯es polokontinu·lnÌ modelovou aplikaci aû po

z·tÏry a n·nosy pÏny na provoznÌch öÌ¯Ìch textiliÌ

z·kaznÌk˘ - textilnÌch firem, do öÌ¯e 210 cm. Tato

variabilita otevÌr· moûnost pro akviziËnÌ v˝robu

a marketingov˝ pr˘zkum potenci·lnÌch z·jemc˘

o tyto inovaËnÌ technologie jeötÏ ve f·zi p¯ed

vlastnÌm rozhodnutÌm pro realizaci z·mÏru.

INOTEX tak m· prostor pro podporu v˝voje tech-

nologick˝ch ¯eöenÌ "öit˝ch na mÌru" poûadavk˘m

inovace. Pokud se z·mÏr uk·ûe sch˘dn˝m, je

INOTEX p¯ipraven s vyuûitÌm vlastnÌch v˝robnÌch

kapacit a spolupracÌ s vybran˝mi zahraniËnÌmi

partnery, dodat nejen pot¯ebnÈ novÈ typy speci-

·lnÌch chemik·liÌ (TPP), laminaËnÌch pr·ök˘

a speci·lnÌch tavn˝ch pojivov˝ch m¯Ìûek, ale

i z·tÏrov˝ch za¯ÌzenÌ. Tato za¯ÌzenÌ jsou v malo-

sÈriovÈ strojnÌ v˝robÏ INOTEX uzp˘sobena pro

instalaci na st·vajÌcÌch suöicÌch r·mech, ËÌmû se

podstatnÏ rozöÌ¯Ì jejich vyuûitelnost. 

NaplnÏnÌ z·mÏru podpory inovacÌ bylo umoûnÏno

spojenÌm vyuûitÌ vlastnÌch zdroj˘ a dotacÌ z pro-

gram˘ v˝zkumu a podpory podnik·nÌ MPO »R

(projekty PARK - CTTV II a COATEX). Dostupnost

tohoto z·zemÌ byla vedle kaûdodennÌho v˝voje

a servisu pro tuzemskÈ partnery vyuûita i p¯i ̇ Ëas-

ti v ¯eöitelsk˝ch t˝mech nÏkolika v˝zkumn˝ch

projekt˘ EU, nap¯. p¯i v˝voji funkËnÌch textiliÌ

a v˝zkumu nov˝ch zuölechùovacÌch princip˘ na

b·zi biotechnologiÌ (nap¯. COST 868 ACTION,

FOTO-NANOTECH a jinÈ, rovnÏû ËlenstvÌm v klast-

ru NANOMEDIC, a. s.). V roce 2007 zahajuje Ëin-

nost i na p˘dÏ klastru CLUTEX zaloûenÈ ¯eöitel-

skÈ konsorcium pro oblast funkËnÌch textiliÌ pro

zdravotnick˝ sektor, kterÈ obs·hne cel˝ systÈm

od konstrukce, p¯es funkËnÌ zuölechùov·nÌ aû po

pr·delenskou ˙drûbu a praktickÈ hodnocenÌ

nov˝ch textilnÌch materi·l˘ v n·roËn˝ch podmÌn-

k·ch kaûdodennÌho zdravotnickÈho uplatnÏnÌ.

Pro rozöÌ¯enÌ komplexnÌho z·zemÌ a pro podporu

inovacÌ v r·mci klastru CLUTEX p¯ipravuje

INOTEX investiËnÌ z·mÏr k rozöÌ¯enÌ malometr·û-

nÌ pilotnÌ produkce pr·vÏ o postupy laminace

vÌcevrstevn˝ch textilnÌch funkËnÌch ˙tvar˘.

Ing. Jan Marek, CSc., jednatel a obchodnÏ
technick˝ ¯editel INOTEX, spol. s r. o.
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I.

V 50. letech se objevily prvnÌ stroje s "ËÌslico-

v˝m ¯ÌzenÌm" (numeric kontrol), NC-stroje.

U n·s v˝zkum a v˝voj v souËinnosti s anglick˝m

protÏjökem nastupoval velmi rychle1.  DÏlnÌk uû

se neuËil soustruûnÌkem, frÈza¯em, brusiËem,

ale obr·bÏËem. P¯Ìstup k rozmanitosti pracov-

nÌch n·stroj˘ mu zjedn·val automatick˝ regul·-

tor.

70. lÈta uû spat¯ovala celÈ provozy z tÏchto

stroj˘. V "Jihlavanu" bylo moûnÈ vidÏt 200 tÏch-

to stroj˘ v ¯ad·ch, pohyb mezi nimi zprost¯ed-

kov·val vyökolen˝ dÏlnÌk s poËÌtaËem! 80. lÈta

jiû byla dobou velk˝ch automatizovan˝ch ˙sek˘

v˝roby. Ty pot¯ebovaly k sobÏ sloûitÈ informaËnÌ

ovl·d·nÌ. Bylo jich u n·s p¯es pades·t; z nich

˙sek v TOS Olomouc, jenû se vyznamenal zvl·öù

pohotov˝m automatick˝m nasazov·nÌm n·stro-

j˘, byl za¯azen mezi svÏtov˝ch "sedm nejlep-

öÌch" (seven best). 

Co deset let, to nov· vyööÌ ˙roveÚ automatiky.

Pak uû stroje zaËaly sr˘stat s poËÌtaËi. NovÈ

technice se dostalo jmÈna "mechatronika",

slovo sloûenÈ z "mechaniky" a "elektroniky".

II.

Na poË·tku v˝robnÌho umÏnÌ 20. stoletÌ byl "tay-

lorizmus". Frederic Winslow Taylor p¯iöel s myö-

lenkou zv˝öit dÏlnick˝ v˝kon za jistou prÈmii.

Tomu ranÌ podnikatelÈ nechtÏli rozumÏt. KaûdÈ

zvyöov·nÌ mezd jim p¯ipadalo jako tah proti pro-

duktivitÏ. Aû kdyû vyloûil, ûe o dost vÌc p¯itlaËÌ

neû p¯iplatÌ, zaËali se stavÏt na jeho stranu.2

Jak se Taylor prosazoval, tak se naopak br·nily

odbory. Daly Taylora k soudu a obvinily ho

z "niËenÌ americkÈ pracovnÌ sÌly". ZpoË·tku

naz˝val svou metodu "˙kolov˝m ¯ÌzenÌm".

U soudu p¯ijal radu (advok·ta ËeskÈho p˘vodu)

a p¯ejmenoval ji na "vÏdeckÈ ¯ÌzenÌ".3 VyznaËo-

valo se stopkami, centralizovan˝m kladenÌm

˙kol˘ a predikovateln˝mi v˝sledky. Z·kladem

bylo oddÏlenÌ znalosti od pr·ce. Znalost byla

netoliko odborn˝m pochopenÌm pr·ce, ale

i n·tlakem na v˝kon.

Kapitalizmus se ujal v˝roby a dal se cestou opa-

kovanÈ (sÈriovÈ a hromadnÈ) v˝roby. Kolem 20.

let minulÈho stoletÌ byl kÛd takovÈ v˝roby nale-

zen a s nÌm opakovan˝ zisk z kapit·lu. Naöel se

takÈ obecn˝ ukazatel v˝konu: n·rodnÌ d˘chod.4

P¯iöla druh· svÏtov· v·lka; mohutnÏ tÏûila

z opakovanÈ v˝roby, ale vynutila si nov˝ poûa-

davek: rychlou zmÏnu v˝roby. (Mimochodem:

zmÏnu v˝roby traktor˘ bez p¯eruöenÌ dok·zali

roku 1948 jako prvnÌ v Rusku.) é·dn· z v·lËÌ-

cÌch zemÌ neskonËila v·lku s tou v˝zbrojÌ,

s jakou ji zaËala.

V sedmdes·t˝ch letech se do rozvoje vloûilo

Japonsko. Vynalezli tu v˝robu bez zbyteËnÈho

"tuku", libovou, po naöem "ötÌhlou" (lean). Uk·-

zalo se, ûe je moûnÈ vyr·bÏt vÌce i s menöÌm

poËtem lidÌ a stroj˘, menöÌmi z·sobami, v krat-

öÌm Ëase. V tÈûe dobÏ dozr·vala informatika,

poËÌtaËe a samoËinnÈ ¯ÌzenÌ podle programu.

V z·vÏru stoletÌ vynikly moûnosti "glob·lnÌ"

v˝roby, kdy hodnota nar˘st· bez hranic. JejÌmi

spojenci jsou internet a mobilnÌ telefony. 

Na p¯elomu stoletÌ se prosadila "nov· ekonomi-

ka" s koncentrovanou informatikou. »ekal se

nejen mimo¯·dn˝ v˝kon, ale harmonickÈ zvl·d-

nutÌ vöech vztah˘, p¯ekon·nÌ cyklickÈho v˝voje.

Za t¯i roky vöak bylo po nadÏji, nicmÈnÏ zv˝öe-

n˝ v˝kon se prosadil.

Kapit·l se volnÏ stÏhuje po celÈm okrsku zem-

skÈm, n·rody jen zvolna migrujÌ. VydÏl·v· se na

vöem, na tvorbÏ novÈho i niËenÌ a zk·ze. V roce

1971 se naöel i nov˝ ukazatel: "hrub˝ dom·cÌ

produkt" (o nÏmû Robert Kennedy ¯ekl, ûe vyjad-

¯uje vöechno moûnÈ, "jenom ne to, co je ûivotnÏ

hodnotnÈ"). 

»lovÏk vynalezl a uskuteËnil stroj, aby se mu

pak pod¯Ìdil. Taylor ¯ekl, jak˝ m· b˝t - ËistÏ raci-

on·lnÌ "ËlovÏk jakoûto stroj". Kdo vyboËil

a "vyhr·l", byli Japonci: vytvo¯ili podniky -

v z·sadÏ "schumpeterovskÈho" raûenÌ - kterÈ

mÏly dvojÌ motiv k r˘stu v˝konu a konkurenËnÌ

schopnosti: st¯etnutÌ na trhu a z·roveÚ neust·-

lÈ pozved·v·nÌ v˝roby zevnit¯.

III.

Pr·vÏ se zaËalo novÈ drama. Mechanizace uû

p¯erostla v automatizaci a nynÌ automatizace

p¯er˘st· v "inteligentnÌ systÈmy". Pro nÏ je

typickÈ hromadnÈ nasazenÌ vyööÌ znalosti, vzdÏ-

lan˝m rozumem motivovanÈ "inteligentnÌ" ¯eöe-

nÌ netoliko jednotliv˝ch stroj˘, v˝robnÌch proce-

s˘, ¯ÌdÌcÌch akt˘, ale celÈho souboru vztah˘ (aû

po glob·lnÌ rozmÏry), vysok· ˙roveÚ optimaliza-

ce fungov·nÌ, Ëasto se schopnostÌ seberegulace

a jistÈ seben·pravy. Moûn· se problÈm vÌce p¯i-

blÌûÌ na nÏkolika p¯Ìkladech (n·sledujÌ t¯i):

"InteligentnÌ strojÌrensk· v˝roba":
● "sÌùov·" organizace,

● spolupr·ce v˝robc˘ se spot¯ebiteli na v˝rob-

cÌch i na zp˘sobu v˝roby, sjednocenÌ p¯Ìstu-

p˘ hmotnÈ v˝roby i "nehmotn˝ch" (intangib-

le) sluûeb,

● logistika zajiöùujÌcÌ kr·tkÈ a rychlÈ cesty

subdod·vek a dod·vek,

Přerůstání mechatroniky do "inteligentních systémů" 
(Panorama novodobých znalostně technických proměn průmyslu)

Kolik se přihodilo za jediné století! Na počátku 20. věku byl vymoženos-
tí mechanický stroj poháněný Wattovým dvojčinným parním strojem,
jehož hnací síla byla rozváděná transmisí a předlohou k pracovnímu

stroji. Válka se skončila; ústřední parní stroj s transmisí byl nahrazen strojem
s vlastním elektrickým pohonem. Původ hnací síly se rodil ve vzdálené elek-
trárně. 

1) V roce 1953 byl poËet NC-stroj˘ u n·s stejn˝ jako v USA (podle ameickÈho odbornÈho mÏsÌË-

nÌku "The Machinist").

2) Na poË·tku manaûmetu byl pokus: Pod Taylorov˝m vedenÌm nakladaË Smith dok·zal proti

obvykl˝m 12,5 t naloûit 47,5 t "kovov˝ch housek".  Mzda se mu zvedla o 60 %.

3) Taylor byl odsouzen. Aû do druhÈ svÏtovÈ v·lky podniky, kterÈ zavedly taylorismus, nesmÏly

zÌsk·vat st·tnÌ zak·zky. Taylor se vÏnoval spoleËnosti; "PoselstvÌ Taylorovo" slibovalo mÌr, sou-

Ëinnost, v˝kon, dobr˝ ûivot vöem.

4) Na p¯elomu stoletÌ se rozeöly zp˘soby mobilizace produktivnÌch sil. V NÏmecku, It·lii, äpa-

nÏlsku, äv˝carsku a ävÈdsku, se uplatnila kartelizace. Nebyl to jenom monopol, zav·dÏla se

oborov· racionalizace, skupiny odbornÌk˘ proch·zely podniky (se suspendovanou konkurencÌ)

a navrhovaly zlepöenÌ. V USA se naopak rozmohla deregulace, podporovaly se f˘ze a uvolÚoval

prostor pro trh. RozdÌly jsou patrnÈ dodnes.

● automatick· "centra", linky, ˙seky, sektory,

● software umoûÚujÌcÌ plynulou optimalizaci,

zmÏny pomÏr˘ p¯i mÏnÌcÌm se trhu,

● ¯ÌzenÌ s pomocÌ "umÏlÈ inteligence"Ö

"InteligentnÌ (automobilov·) doprava":
● optim·lnÌ rozvrhy cest a jejich p¯izp˘sobov·-

nÌ,

● vozidla s nov˝mi palivy a velmi nÌzkou spo-

t¯ebou,

● monitorov·nÌ provozu pro cestujÌcÌ, vozidla

i jednotlivÈ ¯idiËe,

● automatickÈ p¯izp˘sobov·nÌ vozidel mÏnÌcÌm

se vzd·lenostem, provozu, stavu cest, vidÏ-

nÌ, n·hl˝m p¯Ìhod·m,

● vöeobecnÈ sledov·nÌ vöeho pohybu a vozidel,

digit·lnÌ mapy, vyd·v·nÌ zpr·v o stavu dopra-

vy a mimo¯·dn˝ch ud·lostech,

● sledov·nÌ n·kladu a v·ûenÌ za pohybu,

● elektronickÈ objedn·v·nÌ a placenÌ komerËnÌ

dopravyÖ

"InteligentnÌ stavebnictvÌ":
● konstrukce z v˝hodn˝ch, hygienick˝ch,

neho¯lav˝ch, izolaËnÌch anebo i fotovoltaic-

k˝ch a druhotnÏ pouûiteln˝ch materi·l˘

(zachov·nÌ "öedÈ", uû jednou vynaloûenÈ

hmoty a energie),

● domy a stavby s hluboce redukovan˝m aû

"nulov˝m" p¯Ìkonem tepla a vody zvenËÌ,

● domy a stavby s plnou bezpeËnostnÌ signali-

zacÌ a ochranou,

● domy a stavby s pln˝m a snadn˝m bezdr·tov˝m

nebo jednoduch˝m spojenÌm na vöechna d˘leûi-

t· mÌsta (podnikatelsk·, spr·vnÌ, bezpeËnostnÌ,

zdravotnÌ, hydrometeorologick· apod.)Ö

● Vyn·lezy techniky a v˝robnÌho zp˘sobu mÏni-

ly svÏt. Kapit·l je uv·dÏl do hodnototvornÈ-

ho vztahu a zaplÚoval jimi celou planetu. Uû

SvÏtov· v˝stava v Chicagu 1935 nesla n·zev

"VÏda postupuje, technika uskuteËÚuje, Ëlo-

vÏk se p¯izp˘sobuje". ZpoûdÏnÌ lidÌ bije do

oËÌ. Ale uû hledÌme vst¯Ìc novÈ skuteËnosti.

InteligentnÌ systÈmy nabÌzejÌ neb˝valou moû-

nost: otevÌrajÌ novÈ p¯Ìleûitosti obracenÌ

techniky ve prospÏch ËlovÏka.

Jaroslav A. Jir·sek

SpoleËnost Metra Blansko stavÌ na jiûnÌ Mora-

vÏ v˝zkumnÈ a v˝vojovÈ centrum pro technolo-

gii radiofrekvenËnÌ identifikace. TechnologickÈ

st¯edisko vyroste p¯Ìmo ve st·vajÌcÌm are·lu

Metry v Blansku. SpoleËnost pro nÏj hled· t¯i

desÌtky odbornÌk˘ na systÈmy RFID. KomplexnÌ

p¯Ìprava laborato¯Ì, simul·toru re·lnÈho pro-

st¯edÌ, ve kterÈm lze oËek·vat nasazenÌ tech-

nologiÌ radiofrekvenËnÌ identifikace, a dalöÌho

vybavenÌ v˝zkumnÈho centra, bude trvat jeötÏ

dva roky.

RFID umoûÚuje rychle identifikovat jak˝koli

objekt. VyuûÌv· se nap¯Ìklad p¯i bezkontaktnÌch

platb·ch ve ve¯ejnÈ dopravÏ nebo na sjezdov-

k·ch, nÏkterÈ automobilky pouûÌvajÌ identifikaËnÌ

karty namÌsto klasickÈho klÌËku. SlibnÈ je takÈ

vyuûitÌ pro identifikaci zboûÌ v obchodech, kde

m· RFID potenci·l nahradit Ë·rov˝ kÛd. Moûnos-

tÌ je ale vÌc.

"Kdyû jste dnes p¯iöli do pr·ce, s velkou pravdÏ-

podobnostÌ jste si moûn· hned nÏkolik dve¯Ì

otev¯eli pr·vÏ dÌky technologii radiofrekvenËnÌ

identifikace," podotkl Ing. Ji¯Ì Zouhar, technick˝

¯editel spoleËnosti Metra Blansko. "To je ale

jenom jedna z mnoha moûnostÌ, kde lze RFID

technologii vyuûÌt. Podle kvalifikovan˝ch odhad˘

naroste popt·vka po jejÌch aplikacÌch oproti

dneöku do roku 2013 pÏtin·sobnÏ. RFID tech-

nologie m· p¯ed sebou ohromnou budoucnost.

DÌky tÈto investici bude souË·stÌ tÈto budouc-

nosti i Metra Blansko."

SpoleËnost investuje do technologickÈho st¯e-

diska bezm·la 32 miliony korun. »·st z tÏchto

financÌ p˘jde do vybavenÌ st¯ediska, v˝znamn˝

podÌl ale budou tvo¯it i n·klady na ökolenÌ. Ta se

zamÏ¯Ì na konstrukËnÌ a n·vrhovÈ systÈmy, radi-

ofrekvenËnÌ p¯enosy a normy v radiofrekvenËnÌ

komunikaci. NovÌ zamÏstnanci se takÈ podrobnÏ

sezn·mÌ se souËasn˝mi systÈmy RFID technolo-

gie.

"SpoleËnost p¯ipravuje konkrÈtnÌ projekty spolu-

pr·ce s vysok˝mi ökolami. Studenti se budou

p¯Ìmo podÌlet na pr·ci centra," doplnil Tom·ö

Hruda, gener·lnÌ ¯editel agentury CzechInvest.

"⁄spÏönost centra nez·visÌ ani tak na v˝öi inves-

tice, ale naprosto rozhodujÌcÌ jsou lidÈ, kte¯Ì

budou ve st¯edisku pracovat. Metra Blansko

pot¯ebuje pro centrum zÌskat do roku 2009 ales-

poÚ dvaadvacet odbornÌk˘ s vysokoökolsk˝m

diplomem."

BezkontaktnÌ identifikaËnÌ systÈm je zaloûen

na principu r·diovÈho p¯enosu dat mezi ËteË-

kou (vysÌlaËem) a pohybujÌcÌm se objektem

vybaven˝m takzvan˝m transpondÈrem, coû je

elektronick˝ obvod obsahujÌcÌ antÈnu, nabÌje-

cÌ kondenz·tor a pamÏù. TranspondÈry nepo-

t¯ebujÌ nap·jenÌ z baterie, protoûe energii

k vysÌl·nÌ dat zÌsk·vajÌ p¯Ìmo z p¯ijÌmanÈho

sign·lu. 

Historie spoleËnosti sah· aû do roku 1911. V˝z-

namn˝ Ëesk˝ technik a vyn·lezce Ing. Erich

RouËka tehdy v Blansku zaloûil dÌlnu na v˝robu

elektrick˝ch mÏ¯icÌch p¯Ìstroj˘. Velk˝m rozma-

chem proöla firma ve druhÈ polovinÏ dvac·t˝ch

let, kdy spoleËnost jako prvnÌ v EvropÏ zavedla

sÈriovou v˝robu automatick˝ch regul·tor˘ pro

kotle. Akciov· spoleËnost Metra Blansko vznikla

v dubnu 1991. (tz)

Smlouvu o partnerstvÌ spoleËnostÌ KODYS, spol.

s r. o., a LCS International, a. s., podepsali ¯edi-

telÈ obou spoleËnostÌ 25. ledna v prostor·ch

LCS. Firma KODYS p˘sobÌ v oblasti systÈm˘ Ë·ro-

v˝ch kÛd˘. V˝znamnou Ë·st jejÌ nabÌdky tvo¯Ì

systÈm ¯ÌzenÈho skladu WMS Accellos (d¯Ìve

WMS Radio Beacon). LCS je p¯ednÌm Ëesk˝m

producentem podnikov˝ch informaËnÌch systÈm˘

Helios. »innosti obou spoleËnostÌ se tedy budou

nad·le vhodnÏ doplÚovat, zejmÈna k uûitku jejich

z·kaznÌk˘ z oblastÌ v˝roby, prodeje a logistiky.

PartnerstvÌ, uzav¯enÈ mezi spoleËnostmi LCS

a KODYS p¯in·öÌ novÈ p¯Ìleûitosti vyhovÏt poûa-

davk˘ z·kaznÌk˘ a nabÌdnout jim komplexnÌ

systÈm, zahrnujÌcÌ informaËnÌ systÈmy z rodiny

Helios a na nÏ napojen˝ systÈm ¯ÌzenÈho skladu

WMS Accellos s vyuûitÌm Ë·rov˝ch kÛd˘. Kom-

plexnost tohoto ¯eöenÌ je zajÌmav· p¯edevöÌm pro

z·kaznÌky z oblasti logistiky a v˝roby v automobi-

lovÈm a elektrotechnickÈm pr˘myslu.

V r·mci partnerstvÌ, kterÈ pokr˝v· »eskou republi-

ku i Slovensko, dojde ke vz·jemnÈmu proökolenÌ

vybran˝ch  pracovnÌk˘ spoleËnostÌ LCS a KODYS,

i dalöÌch partner˘ LCS tak, aby toto ¯eöenÌ bylo

dostupnÈ pro implementaci takÈ jejich prost¯ed-

nictvÌm. Pro nejbliûöÌ dobu je napl·nov·na ¯ada

akcÌ. ZaËÌn· spoleËn˝m semin·¯em, na nÏmû bude

nabÌzenÈ ¯eöenÌ prezentov·no. SpoleËnÈ ¯eöenÌ

Helios a KODYS je jiû implementov·no u dvou

v˝znamn˝ch z·kaznÌk˘ a slibnÏ se rozvÌjejÌcÌ spolu-

pr·ci dokl·dajÌ i dalöÌ rozpracovanÈ projekty.

O spoleËnosti KODYS

SpoleËnost KODYS, spol. s r. o., p˘sobÌ v oblas-

ti systÈm˘ Ë·rov˝ch kÛd˘ od roku 1991. DÌky

dlouholet˝m zkuöenostem z tÈto oblasti imple-

mentoval KODYS nejr˘znÏjöÌ systÈmy pro öirokÈ

spektrum z·kaznÌk˘ ¯ady obor˘, zamÏ¯enÌ i veli-

kosti. V˝znamnou Ë·st nabÌdky tvo¯Ì systÈm

¯ÌzenÈho skladu WMS Accellos (d¯Ìve WMS

Radio Beacon).

SouË·stÌ komplexnÌho  ¯eöenÌ jsou: 

● anal˝za pot¯eb z·kaznÌka a n·vrh ¯eöenÌ 

● v˝voj systÈmu "na mÌru" 

● dod·vka pot¯ebnÈho HW za¯ÌzenÌ (nap¯. tis-

k·rny a snÌmaËe Ë·rov˝ch kÛd˘, mobilnÌ ter-

min·ly a dalöÌ poûadovanÈ komponenty) 

● instalace a odbornÈ zaökolenÌ uûivatel˘ 

● nabÌdka öirokÈ ök·ly spot¯ebnÌho materi·lu 

● pln˝ z·ruËnÌ i poz·ruËnÌ servis

● KODYS je dlouholet˝m autorizovan˝m partne-

rem firmy Symbol Technologies (dnes Moto-

rola), v˝robce snÌmaË˘, termin·l˘ a kompo-

nent pro bezdr·tovÈ sÌtÏ, a firmy Zebra Tech-

nologies, v˝robce tisk·ren Ë·rov˝ch kÛd˘.

V roce 2006 dos·hla spoleËnost KODYS obra-

tu 204 mil KË. SpoleËnost Kodys je drûitelem

certifik·tu kvality ISO 9001:2000 a ISO

14001:2004.

VÌce informacÌ naleznete na www.kodys.cz

O spoleËnosti LCS

SpoleËnost LCS je nejv˝znamnÏjöÌm Ëesk˝m

producentem podnikov˝ch aplikacÌ (ERP).

Zab˝v· se v˝vojem, implementacÌ a podporou

specializovan˝ch informaËnÌch systÈm˘ pro

v˝robu, sluûby a obchod. Produkty spoleËnost

LCS - podnikovÈ informaËnÌ systÈmy Helios

Red, Helios Orange a Helios Green - pokr˝vajÌ

nejöiröÌ spektrum pot¯eb podnik˘. (tz)

Metra Blansko pro technologii radiofrekvenční identifikace
LCS a KODYS: nové příležitosti
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Podle anal˝zy, kterou Coface p¯edloûil 23. ledna

na v˝roËnÌ konferenci o rizicÌch svÏtovÈ ekonomi-

ky, letos pr˘myslovÏ vyspÏlÈ st·ty zaûijÌ zpomale-

nÌ ekonomickÈho r˘stu, p¯iËemû se p¯iblÌûÌ tempa

r˘stu v USA a z·padnÌ EvropÏ. V d˘sledku toho se

podniky budou muset vypo¯·dat s niûöÌ popt·vkou

a vÏtöÌ konkurencÌ, celkov· mÌra insolvence

(mÏ¯en· jako podÌl pohled·vek po splatnosti

a nezaplacen˝ch pohled·vek na celkovÈm mnoû-

stvÌ obchodnÌch transakcÌ) se vöak proti loÚsku

zv˝öÌ jen o 3 %. Proto Coface ponech·v· rating

nejvÏtöÌch svÏtov˝ch ekonomik - Spojen˝ch st·t˘,

Japonska, Francie, VelkÈ Brit·nie a NÏmecka - na

nejvyööÌ ˙rovni (A1) a v p¯ÌpadÏ nap¯Ìklad It·lie,

Portugalska Ëi ÿecka na stupni A2. ZhoröenÈ eko-

nomickÈ vyhlÌdky se vöak odrazily ve snÌûenÌ

nÏkter˝ch sektorov˝ch rating˘:

● StavebnictvÌ - snÌûenÌ z A- na B v USA a z A- na

to B+ v EvropÏ v d˘sledku pokraËujÌcÌho

poklesu cen rezidenËnÌ v˝stavby;

● Automobilov˝ pr˘mysl - snÌûenÌ ze stupnÏ B na

B- v EvropÏ vzhledem k oËek·vanÈmu nÌzkÈ-

mu tempu r˘stu trhu, kterÈ se v prvnÌ ¯adÏ

odrazÌ i v situaci dodavatel˘ dÌl˘;

● Sektor IT a telekomunikacÌ - snÌûenÌ z B+

na B- v p¯ÌpadÏ IT v USA a z A- na B+ pro

v˝robce telekomunikaËnÌch za¯ÌzenÌ v Evro-

pÏ, d˘vodem je tvrd· konkurence na trhu

a sniûujÌcÌ se popt·vka v pr˘myslov˝ch st·-

tech;

● Maloobchod - snÌûenÌ z A na A- v USA, ale nao-

pak zv˝öenÌ z B+ na A- v EvropÏ a Japonsku,

kde doch·zÌ k oûivenÌ popt·vky dom·cnostÌ;

● Farmaceutick˝ pr˘mysl - snÌûenÌ z A na A-

v d˘sledku poklesu ve¯ejn˝ch v˝daj˘ na zdra-

votnÌ pojiötÏnÌ a tvrdÈ konkurence, jiû p¯ed-

stavujÌ novÈ generickÈ lÈky, dÌky Ëemuû se

r˘st sektoru snÌûÌ z p¯edchozÌch dvoucifern˝ch

hodnot na p¯edpokl·dan˝ch 5 % v roce 2007.

V regionu st¯ednÌ a v˝chodnÌ Evropy Coface oËe-

k·v·, ûe zde i nad·le potrv· siln˝ ekonomick˝

r˘st, kter˝ by ovöem mohl zpomalit v MaÔarsku,

jeû bylo nuceno loni v Ëervnu p¯ijmout ˙sporn·

opat¯enÌ. CelkovÏ region tÏûÌ z rostoucÌ dom·cÌ

popt·vky a zdejöÌ podniky tak v souËasnosti

majÌ uspokojivou solventnost. Coface vöak upo-

zorÚuje, ûe ve st¯ednÌ a v˝chodnÌ EvropÏ v˝raz-

nÏ roste zahraniËnÌ zadluûenÌ a navÌc kurzy mÏn

nÏkter˝ch zemÌ ËelÌ riziku devalvace. V Polsku

a »eskÈ republice je sice deficit bÏûnÈho ˙Ëtu

platebnÌ bilance na nÌzkÈ ˙rovni, na Slovensku,

v Chorvatsku a MaÔarsku vöak jiû dos·hl vyso-

k˝ch a v Rumunsku, Bulharsku a pobaltsk˝ch

st·tech dokonce extrÈmnÌch hodnot. ZatÌmco

v »esku a Bulharsku p¯ÌmÈ zahraniËnÌ investice

pokr˝vajÌ znaËnou Ë·st pot¯eb externÌho finan-

cov·nÌ, zvl·ötÏ v PobaltÌ a MaÔarsku je podÌl

zahraniËnÌch investic a zahraniËnÌho dluhu

velmi nÌzk˝, coû vystavuje kurzy zdejöÌch mÏn

znaËnÈmu riziku. 

K tomu navÌc, na pozadÌ rostoucÌho populismu, lze

pozorovat sniûujÌcÌ se ochotu zdejöÌch vl·d zav·-

dÏt pot¯ebnÈ ekonomickÈ reformy zvl·ötÏ v oblas-

ti ve¯ejn˝ch financÌ, coû ohroûuje brzkÈ p¯ijetÌ

eura. Situaci v »esku hodnotÌ Coface i nad·le

ratingov˝m stupnÏm A2, coû je po Slovinsku,

jehoû rating se loni zv˝öil na A1, druhÈ nejlepöÌ

hodnocenÌ v regionu st¯ednÌ a v˝chodnÌ Evropy.

Coface: platební schopnost podniků se letos mírně zhorší
Zpomalení hospodářského růstu v průmyslově vyspělých státech, zhor-

šené vyhlídky některých sektorů ekonomiky a vzrůstající zadlužení pod-
niků zvláště v nových ekonomikách - to jsou podle společnosti Coface

hlavní důvody, kvůli nimž by se letos poprvé po pěti příznivých letech měla
celosvětově mírně zhoršit platební schopnost podniků. Tento vývoj postih-
ne podle nové analýzy Coface i podniky v některých státech střední
a východní Evropy, zejména pak v Maďarsku a Pobaltí, České republice by
se však měl z větší části vyhnout.

Rusku, kterÈ Coface hodnotÌ ratingov˝m stup-

nÏm B, se sice da¯Ì zlepöovat svou celkovou

finanËnÌ situaci a trv· zde i nad·le rychl˝ hospo-

d·¯sk˝ r˘st, naproti tomu vöak zde doch·zÌ ke

zhoröov·nÌ obecnÈho podnikatelskÈho prost¯edÌ,

coû souvisÌ p¯edevöÌm s velkou nestabilitou vlast-

nick˝ch pr·v. Vl·da opÏt zÌskala podÌly v ¯adÏ

podnik˘, coû m˘ûe vÈst k poklesu investiËnÌ

dynamiky. NavÌc finanËnÌ a vlastnickÈ pomÏry

v mnoha spoleËnostech jsou m·lo transparentnÌ.

S urËit˝m znepokojenÌm sleduje Coface takÈ

v˝voj v nÏkter˝ch asijsk˝ch st·tech, p¯estoûe

Asie celkovÏ i nad·le vykazuje rekordnÌ tempa

hospod·¯skÈho r˘stu. ZejmÈna v elektronickÈm

pr˘myslu se zisky podnik˘ v poslednÌ dobÏ sniûu-

jÌ v d˘sledku tvrdÈ konkurence, kurzovÈho zhod-

nocenÌ a niûöÌ popt·vky z USA. Coface jiû proto

p¯i¯adil rating˘m Tchajwanu (A1) a Thajska (A2)

negativnÌ v˝hled. V »ÌnÏ (rating A3) letos dojde

podle odhadu Coface jen k velmi mÌrnÈmu zpo-

malenÌ tempa r˘stu HDP (na 9,5 %), i p¯esto vöak

lze oËek·vat zhoröenÌ ˙vÏrovÈho rizika, protoûe

mnohÈ sektory nar·ûejÌ na problÈm nadbyteËnÈ

v˝robnÌ kapacity. Pr˘zkum platebnÌ mor·lky pod-

nik˘ v »ÌnÏ, kter˝ Coface uskuteËnil v loÚskÈm

roce, naznaËil, ûe zhoröenÌ se t˝k· p¯edevöÌm sou-

krom˝ch ËÌnsk˝ch podnik˘, pro nÏû je nynÌ tÏûöÌ

zÌskat bankovnÌ ˙vÏr, s opoûÔov·nÌm plateb je

vöak t¯eba poËÌtat jiû takÈ u smÌöen˝ch nebo

zahraniËnÌch podnik˘. CelkovÏ trhu sch·zÌ trans-

parentnost, na finanËnÌ data se Ëasto ned· spolÈ-

hat nebo nejsou k dispozici v˘bec.

Jedin˝m regionem svÏta, kde podle prognÛzy

Coface letos dojde ke z¯etelnÈmu poklesu pla-

tebnÌho rizika, je JiûnÌ Amerika, kde se hlavnÌm

zdejöÌm ekonomik·m poda¯ilo vyb¯ednout

z dluh˘ a zavÈst p¯ÌznivÏjöÌ ekonomickÈ prost¯e-

dÌ. (tz)

TouûÌte zaûÌt nÏco nevöednÌho? Chcete poznat

skryt· tajemstvÌ metropole? Praha zp¯ÌstupnÌ uni-

k·tnÌ technickÈ a technologickÈ pam·tky na

˙zemÌ hlavnÌho mÏsta dom·cÌm i zahraniËnÌm

turist˘m. 

N·vötÏvnÌk Prahy dÌky projektu Hospod·¯skÈ

komory hlavnÌho mÏsta Prahy "Praha technick·",

navötÌvÌ mÌsta, kter· byla dosud nedostupn·

a zahalena tajemstvÌm.

Z·ûitkov· turistika pat¯Ì k nejprogresivnÏjöÌm

obor˘m cestovnÌho ruchu v˘bec.

"Z·jem o tento projekt majÌ menöÌ podnikatelskÈ

subjekty, ale i velkÈ instituce a organizace,

N·rodnÌ technickÈ muzeum, »eskÈ dr·hy, Muze-

um hl. m. Prahy, Praûsk· informaËnÌ sluûba

a dalöÌ. Ti vöichni v r·mci kurz˘ projektu ¥Praha

technick·¥, kter˝ je financov·n z EvropskÈho

soci·lnÌho fondu, st·tnÌho rozpoËtu »eskÈ repub-

liky a rozpoËtu HlavnÌho mÏsta Prahy, vytv·¯Ì ve

firm·ch systÈm pro pr˘vodcovskou Ëinnost," ¯ekl

p¯edseda p¯edstavenstva Hospod·¯skÈ komory

hlavnÌho mÏsta Prahy Petr Kuûel.

"Naöe kulturnÏ-historickÈ pam·tky zn· jiû tÈmÏ¯

cel˝ svÏt. Na ˙zemÌ Prahy se vöak nach·zejÌ

i nÏkterÈ skuteËnÈ technickÈ a technologickÈ zajÌ-

mavosti, vËetnÏ taj˘ v˝robnÌch postup˘. Ty stojÌ za

to vidÏt. NaöÌm z·mÏrem je obyvatel˘m i n·vötÏv-

nÌk˘m Prahy jejÌ technickÈ srdce vÌce otev¯Ìt, a to

nejen v r·mci pasivnÌch prohlÌdek. R·di bychom

v r·mci projektu s vlastnÌky a spr·vci objekt˘ hle-

dali z·bavnou, z·ûitkovou formu," vysvÏtloval

n·mÏstek praûskÈho prim·tora Pavel Klega.  

Projekty z·ûitkovÈ turistiky ˙spÏönÏ fungujÌ

v ¯adÏ evropsk˝ch metropolÌ a pro Prahu je tento

obor cestovnÌho ruchu v˝znamn˝m p¯Ìnosem. Do

projektu "Praha technick·" se p¯ihl·silo zatÌm

vÌce neû 20 praûsk˝ch subjekt˘, kterÈ majÌ co

nabÌdnout. V nÏkolika t˝dennÌch kurzech se uËÌ,

jak stavbu, v˝robu atd. p¯izp˘sobit z·ûitkovÈ

turistice nebo jak ji propagovat. Pat¯Ì mezi nÏ

i v˝znamnÈ mÏstskÈ akciovÈ spoleËnosti - Praû-

skÈ vodovody a kanalizace, DopravnÌ podnik

hl. m. Prahy Ëi Kolektory Praha. "HlavnÌ mÏsto

vybudovalo bÏhem staletÌ unik·tnÌ sÌù podzem-

nÌch staveb, kterÈ podle n·zoru laickÈ i odbornÈ

ve¯ejnosti stojÌ za to zaËlenit do turistick˝ch pro-

hlÌdek centra metropole. Na velmi vysokÈ tech-

nickÈ ˙rovni, vËetnÏ systÈmu zabezpeËenÌ, je 

90 km kolektorov˝ch tunel˘, jejichû Ë·st bychom

r·di v budoucnu zp¯Ìstupnili. Kolektory jsou

v centru napojeny p¯Ìm˝mi vstupy na zajÌmavÈ

objekty s gotick˝mi Ëi baroknÌmi sklepy a vytv·-

¯ejÌ pozoruhodn˝ kontrast modernÌ techniky, pod-

zemnÌho stavitelstvÌ a starÈ z·stavby," prozradil

z·mÏry spoleËnosti Kolektory Praha jejÌ gener·l-

nÌ ¯editel a p¯edseda p¯edstavenstva Otakar

»apek, kter˝ je z·roveÚ mÌstop¯edsedou Hospo-

d·¯skÈ komory hl. m. Prahy.  

Pro z·ûitkovou turistiku projekt uvaûuje vyuûÌt

nap¯. vod·rnu v PodolÌ Ëi EkotechnickÈ muze-

um u CÌsa¯skÈho ostrova. "Velmi zajÌmavÈ by

pro ve¯ejnost samoz¯ejmÏ bylo bÏûnÈ otev¯enÌ

historick˝ch stok, nap¯Ìklad tÈ pod StaromÏst-

skou radnicÌ. To je vöak technicky a organizaË-

nÏ velmi n·roËnÈ a je pot¯eba to citlivÏ napl·-

novat," prohl·sil Otakar Novotn˝, gener·lnÌ

¯editel PraûskÈ vodohospod·¯skÈ spoleËnosti. 

DopravnÌ podnik hlavnÌho mÏsta Prahy by podle

svÈho gener·lnÌho ¯editele Tom·öe JÌlka mohl zapo-

jit lanovku na Pet¯Ìn a jejÌ technickÈ z·zemÌ i za pro-

vozu nebo samostatn˝ objekt Muzea mÏstskÈ hro-

madnÈ dopravy, kter˝ je b˝valou vozovnou a kde se

nach·zÌ kompletnÌ sbÌrka historick˝ch voz˘. 

Na ˙zemÌ Prahy se nach·zÌ na t¯i stovky technic-

k˝ch staveb. Mezi nejstaröÌ takovÈ pam·tky

pat¯Ì nap¯. Ml˝ny na NovotnÈho l·vce, kterÈ spa-

dajÌ do PraûskÈ pam·tkovÈ rezervace zapsanÈ

v seznamu svÏtovÈho kulturnÌho dÏdictvÌ

"PRAHA TECHNICKÁ" aneb více otevřených technických památek

Autor: Miloš Krmášek

UNESCO a o nichû se prvnÌ zmÌnka objevila jiû

p¯ed rokem 1347. NejvÏtöÌho rozmachu se tech-

nickÈ stavby a pr˘myslov· architektura doËkaly

od 19. stoletÌ.

Projekt p¯in·öÌ moûnost prezentovat dom·cÌm

i zahraniËnÌm turist˘m technickÈ a technologic-

kÈ pam·tky metropole. (tz)

Podnikatelé budou moci čerpat
prostředky ze SF EU jako první
pokraËov·nÌ ze strany 19
ICT v podnicÌch, Inovace vËetnÏ Patentu, Ekoe-

nergie.

Od Ëervna 2007 se p¯edpokl·d· t¯etÌ vlna v˝zev

do program˘ a to: äkolÌcÌ st¯ediska, ICT a stra-

tegickÈ sluûby, PoradenstvÌ. Programy jako

Prosperita, Spolupr·ce a Nemovitosti jsou

z·vislÈ na jedn·nÌch s EK.

Je z¯ejmÈ, ûe p¯es nevyjasnÏnost postupu

schvalovacÌho procesu operaËnÌch program˘

org·ny EvropskÈ komise se MPO snaûÌ nabÌd-

nout podnikatel˘m p¯Ìleûitost, alespoÚ v dotaË-

nÌch titulech, kterÈ se v uplynulÈm obdobÌ

osvÏdËily, a to i p¯es velkÈ riziko, kterÈ na sebe

MPO bere v p¯ÌpadÏ neschv·lenÌ z·kladnÌho

dokumentu. (tz)
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Podle na¯ÌzenÌ EvropskÈho parlamentu a Evrop-

skÈ rady z roku 2002 o uplatÚov·nÌ mezin·rod-

nÌch standard˘ finanËnÌho v˝kaznictvÌ musÌ spo-

leËnosti s ve¯ejnÏ obchodovan˝mi cenn˝mi papÌ-

ry registrovanÈ na ˙zemÌ EvropskÈ unie sesta-

vovat svÈ konsolidovanÈ ˙ËetnÌ z·vÏrky v soula-

du s mezin·rodnÌmi standardy finanËnÌho v˝kaz-

nictvÌ (IFRS) pro kaûdÈ ˙ËetnÌ obdobÌ n·sledujÌ-

cÌ po 1. lednu 2005 vËetnÏ.

AËkoliv p¯echod na IFRS se v souËasnÈ dobÏ

dot˝k· pouze omezenÈho poËtu spoleËnostÌ,

je moûnÈ oËek·vat, ûe v nadch·zejÌcÌch letech

budou tyto standardy uplatÚov·ny ve st·le

vÏtöÌm mÏ¯Ìtku. Existuje cel· ¯ada v˝znam-

n˝ch maloobchodnÌch spoleËnostÌ, kterÈ

nejsou kÛtov·ny na trzÌch cenn˝ch papÌr˘

v EvropÏ a kterÈ se intenzivnÏ zab˝vajÌ p¯Ìpra-

vou konsolidovan˝ch ˙ËetnÌch z·vÏrek v sou-

ladu s IFRS, p¯estoûe nemusejÌ. NavÌc od roku

2009 jiû ty evropskÈ spoleËnosti, kterÈ sesta-

vujÌ ˙ËetnÌ z·vÏrky dle IFRS a kterÈ jsou kÛto-

v·ny ve Spojen˝ch st·tech, nebudou muset

upravovat tyto z·vÏrky pro ˙Ëely souladu

s americk˝mi standardy. 

JakÈ hlavnÌ v˝hody p¯in·öÌ implementace

IFRS? "Jde p¯edevöÌm o zlepöenÌ transparent-

nosti finanËnÌch informacÌ a jejich harmonizaci

v mezin·rodnÌm mÏ¯Ìtku," vysvÏtlila Romana

Beneöov·, partnerka spoleËnosti KPMG »esk·

republika zodpovÏdn· za sluûby ˙ËetnÌho pora-

denstvÌ a za oblast sluûeb maloobchodnÌmu

segmentu.

ZmÏnily se tedy jednotlivÈ hospod·¯skÈ ukaza-

tele po aplikaci standard˘ IFRS? Z¯eteln˝ byl

p¯edevöÌm dopad na hospod·¯sk˝ v˝sledek,

kter˝ se v roce 2004 v pr˘mÏru zv˝öil o 60 %.

Ke zlepöenÌ v˝sledku doch·zÌ zejmÈna p¯i ˙pra-

v·ch goodwillu - nap¯Ìklad u spoleËnosti Sains-

bury Ëinil p¯i z·kladu 100 zv˝öenÌ o 132 %.

DalöÌ v˝znamnÈ dopady na hospod·¯sk˝ v˝sle-

dek p¯ineslo uplatnÏnÌ standard˘ IAS 21

(Dopady zmÏn mÏnov˝ch kurz˘), IAS 32

IFRS: revoluce v maloobchodě?
Vybrané firmy pohybující se na maloobchodním trhu čekají zásadní

změny - od ledna 2005 totiž musejí sestavovat své účetní závěrky dle
směrnice IFRS. Tato regulace má zásadní vliv zejména na hospodář-

ské výsledky jednotlivých firem. Společnost KPMG ve Francii se proto roz-
hodla provést průzkum mezi 14 maloobchodními společnostmi v Itálii, Fran-
cii, Velké Británii, Německu, Belgii a Austrálii s cílem zjistit, jak jednotlivé spo-
lečnosti pokročily v procesu implementace těchto standardů.

(FinanËnÌ n·stroje - zve¯ejÚov·nÌ a vykazov·nÌ)

a IAS 39 (FinanËnÌ n·stroje - ˙Ëtov·nÌ a oce-

Úov·nÌ).

NovÈ poûadavky na prezentaci ˙ËetnÌch z·vÏrek

zp˘sobily propad u tak vysoce citlivÈho ukaza-

tele pro maloobchodnÌ skupiny, jak˝m je obrat

(v˝nosy). P¯Ìkladem ˙prav vedoucÌch ke snÌûenÌ

obratu o tÈmÏ¯ 9 % je skupina Galeries Lafayet-

te. D˘vodem byla zejmÈna reklasifikace doda-

vatelsk˝ch bonus˘ z v˝nos˘ spoleËnosti a jejich

zobrazenÌ pomoci snÌûenÌ n·klad˘ na prodanÈ

zboûÌ. 

TakÈ v rozvah·ch spoleËnostÌ st·le existujÌ roz-

dÌly. Jsou vyvol·ny nap¯Ìklad tÌm, ûe existujÌ

moûnosti volby p¯i prvnÌm uplatnÏnÌ IFRS, p¯i

vyk·z·nÌ investic do nemovitostÌ Ëi zachycenÌ

investic do p¯idruûen˝ch podnik˘ (pouze Ëty¯i

spoleËnosti ze zkoumanÈho vzorku pouûily

metodu pomÏrnÈ konsolidace), a d·le takÈ p¯i

konsolidaci spoleËnostÌ.

V ot·zce v˝kaz˘ zisku a ztr·ty vedly standardy

IFRS k celkovÈ harmonizaci, coû v r·mci odvÏt-

vÌ p¯ispÏlo k lepöÌmu porozumÏnÌ n·rodnÌch

odliönostÌ. "FrancouzskÈ maloobchodnÌ spoleË-

nosti st·le tÌhnou ke koncepci "obratu", a proto

vÏtöinou prezentujÌ v˝nosy z bÏûnÈ Ëinnosti ve

v˝kazu zisku a ztr·ty na jedinÈm ¯·dku. TÈmÏ¯

vûdy uv·dÏjÌ marûe, coû standardy IFRS nepoûa-

dujÌ. NÏmeckÈ spoleËnosti zase pouûÌvajÌ finanË-

nÌ pozice EBITDA (zisk p¯ed ˙rokov˝mi n·klady,

zdanÏnÌm, odpisy a amortizacÌ) a EBITA (zisk

p¯ed ˙rokov˝mi n·klady, zdanÏnÌm a amortiza-

cÌ), kterÈ standardy IFRS nedefinujÌ," shrnula

Romana Beneöov·. 

Zvl·ötÏ patrn˝ dopad na interpretaci finanËnÌch

v˝kaz˘ maloobchodnÌch spoleËnostÌ m· aplika-

ce standard˘ t˝kajÌcÌch se zachycenÌ v˝nos˘,

z·sob, finanËnÌch n·stroj˘ Ëi zamÏstnaneck˝ch

poûitk˘. S ohledem na rozdÌly v interpretaci

budou jednotlivÈ maloobchodnÌ spoleËnosti

vÏnovat zvl·ötnÌ pozornost postup˘m, kterÈ

uplatÚujÌ ostatnÌ spoleËnosti v danÈm odvÏtvÌ.

Bude se patrnÏ jednat o oblasti, kde je moûn˝

r˘zn˝ v˝klad a kde je takÈ ¯ada nezodpovÏze-

n˝ch ot·zek t˝kajÌcÌch se nov˝ch standard˘.

V tÈto souvislosti nenÌ û·dn˝m p¯ekvapenÌm ani

zneklidÚujÌcÌ zjiötÏnÌ EvropskÈ poradenskÈ sku-

piny pro finanËnÌ v˝kaznictvÌ (EFRAG), ûe mezi

˙ËetnÌmi p¯Ìstupy a metodami uplatÚovan˝mi

v r˘zn˝ch zemÌch EvropskÈ unie panuje znaËn·

nejednotnost.

Rada pro mezin·rodnÌ ˙ËetnÌ standardy (IASB)

v souËasnÈ dobÏ pracuje na vyjasÚov·nÌ urËi-

t˝ch aspekt˘ standard˘; ukazuje se, ûe konzi-

stentnÌ aplikace standard˘ bude moûn· nejd¯Ìve

ve st¯ednÏdobÈm horizontu. Proto je pravdÏpo-

dobnÈ, ûe spoleËnosti, kterÈ se p¯ipravujÌ na

konverzi sv˝ch ˙ËetnÌch z·vÏrek do z·vÏrek dle

IFRS, budou vych·zet ze zkuöenostÌ tÏch spo-

leËnostÌ, kterÈ se rozhodly p¯ejÌt na tyto stan-

dardy jiû d¯Ìve.

Informace o studii: 

Pr˘zkumu se z˙Ëastnilo 14 maloobchodnÌch spo-

leËnostÌ z Evropy a Austr·lie. Ne vöechny skupi-

ny aplikovaly IFRS poprvÈ ve stejnÈ dobÏ. T¯i

nÏmeckÈ skupiny (Karstadt, Metro a Otto) zve-

¯ejÚovaly svÈ ˙ËetnÌ z·vÏrky v souladu s IFRS jiû

nÏkolik let a z tohoto d˘vodu nezve¯ejnily infor-

mace t˝kajÌcÌ se konverze na IFRS. (tz)

V souËasnÈ dobÏ probÌh· vyhodnocov·nÌ dat

nasbÌran˝ch v r·mci v˝zkumu ve¯ejnÈho mÌnÏ-

nÌ, jehoû p¯edmÏtem je produkt ûivotnÌ pojiö-

tÏnÌ. Informace z v˝zkumu budou mÈdiÌm

k dispozici v druhÈ polovinÏ ˙nora 2007.

V˝zkum pro »eskou asociaci pojiöùoven rea-

lizujÌ studenti VysokÈ ökoly ekonomickÈ

v Praze v koordinaci agentury Hauska &

Partner. Do konce ledna studenti Katedry

bankovnictvÌ a pojiöùovnictvÌ dokonËÌ vyhod-

nocenÌ nasbÌran˝ch dat, kter· by mÏla p¯i-

nÈst aktu·lnÌ pohled na postoje ËeskÈ

ve¯ejnosti k ûivotnÌmu pojiötÏnÌ. Tyto infor-

mace budou d·le vyuûity pro zlepöov·nÌ

informovanosti öirokÈ ve¯ejnosti o problema-

tice ûivotnÌho pojiötÏnÌ prost¯ednictvÌm

informaËnÌ kampanÏ p¯ipravovanÈ firmou

Hauska & Partner na druhou polovinu ˙nora

2007.

»esk· asociace pojiöùoven (»AP) je z·jmo-

v˝m sdruûenÌm 26 komerËnÌch pojiöùoven,

jejichû podÌl na celkovÈm p¯edepsanÈm pojist-

nÈm v »R je p¯es 98 %. Posl·nÌm asociace je

zastupovat, h·jit a prosazovat z·jmy pojiöùo-

ven i jejich klient˘ ve vztahu k org·n˘m st·t-

nÌ spr·vy, dalöÌm pr·vnÌm subjekt˘m i ve vzta-

hu k zahraniËÌ a podporovat tak rozvoj pojiö-

ùovnictvÌ a pojistnÈho trhu v »eskÈ republice.

»AP je ¯·dn˝m Ëlenem CEA (Evropsk· federa-

ce n·rodnÌch asociacÌ pojistitel˘). VÌce infor-

macÌ o »AP m˘ûete nalÈzt na internetu:

LednovÈ rozhodnutÌ soudkynÏ SlepiËkovÈ

o vinÏ b˝valÈho ministra informatiky VladimÌra

Mlyn·¯e a jeho nepodmÌnÏnÈm trestu odnÏtÌ

svobody na pÏt a p˘l roku vyrazilo mnoha lidem

dech a r·zem se stalo st¯edem vzruöen˝ch

debat nejen v politick˝ch a profesnÌch kruzÌch.

Hlavou nad tÌmto rozsudkem kroutÌ takÈ odbor-

nÌci v telekomunikaËnÌm svÏtÏ, kter˝ do spr·vy

ministerstva informatiky spad·. Asociace pro-

vozovatel˘ ve¯ejn˝ch telekomunikaËnÌch sÌtÌ,

kter· sdruûuje telekomunikaËnÌ oper·tory pev-

n˝ch sÌtÌ, na svÈm p¯edstavenstvu jednoznaËnÏ

vyj·d¯ila ˙div nad trestem za chybu, kterÈ se

b˝val˝ ministr mÏl dopustit. 

CelÈ telekomunikaËnÌ odvÏtvÌ podlÈh· st·tnÌ

regulaci a tudÌû i vazba a spolupr·ce s minis-

terstvem informatiky je velmi tÏsn·

a nezbytn·. A takÈ nenÌ a nebyla vûdy bezp-

roblÈmov·. RozdÌln˝ch n·zor˘, dÌlËÌch rozpo-

r˘ Ëi z·sadnÌch nesouhlas˘ s tÌm Ëi onÌm roz-

hodnutÌm ministerstva v tÈ Ëi onÈ z·leûitosti

nebylo za dvou a p˘lletÈ ministrov·nÌ Vladi-

mÌra Mlyn·¯e m·lo. P¯esto anebo moûn·

pr·vÏ proto v tuto chvÌli cÌtÌme povinnost se

hlasitÏ ozvat a trest, kter˝ mu byl vymÏ¯en,

odmÌtnout.

Informatika na ˙rovni st·tu byla vûdy spÌöe

popelkou v r·mci vöech ostatnÌch rezort˘. Byla

PraûötÌ podnikatelÈ, a to i ti nejmenöÌ ûivnostnÌ-

ci, majÌ od ledna moûnost zdarma studovat na

PodnikatelskÈ akademii Hospod·¯skÈ komory

hl. m. Prahy. Akademie je otev¯en· nejen pro

majitele a zamÏstnance firem, ale i pro lidi zdra-

votnÏ postiûenÈ a studenty vysok˝ch ökol.

"Pouh· Ëtvrtina Ëesk˝ch firem povaûuje celoûi-

votnÌ vzdÏl·v·nÌ za d˘leûitou souË·st svÈ perso-

n·lnÌ politiky a rozvoj lidsk˝ch zdroj˘ za pod-

mÌnku svÈ prosperity. Bohuûel, naöe zkuöenosti

potvrzujÌ, ûe touto "osvÌcenou" Ëtvrtinou jsou

p¯ev·ûnÏ velkÈ spoleËnosti. Projekt Podnikatel-

sk· akademie je naöÌ reakcÌ na tuto skuteË-

nost. Chceme, aby i malÈ a st¯ednÌ firmy mÏly

moûnost poskytnout sv˝m zamÏstnanc˘m kva-

litnÌ vzdÏl·nÌ," ¯ekla projektov· manaûerka Pod-

nikatelskÈ akademie HKP Martina Smutn·. 

MalÈ a st¯ednÌ firmy podle pr˘zkum˘ praûskÈ

komory do vzdÏl·v·nÌ neinvestujÌ tolik, kolik

by pro zv˝öenÌ konkurenceschopnosti a udrûe-

nÌ na trhu mÏly. V˝daje Ëesk˝ch podnik˘ a dal-

öÌch organizacÌ na vzdÏl·v·nÌ sv˝ch zamÏst-

nanc˘ nedosahujÌ ani poloviny v˝daj˘ v podni-

cÌch EU 15. "NadanÌ a schopnÌ lidÈ vÏtöinou

konËÌ ve velk˝ch spoleËnostech, kterÈ jim

jejich r˘st umoûnÌ," zd˘raznila Martina Smut-

n·.

I Evropsk· unie je o nezbytnosti celoûivotnÌho

vzdÏl·v·nÌ p¯esvÏdËena, proto spoleËnÏ

s Magistr·tem hl. m. Prahy a st·tnÌm rozpo-

Ëtem projekt PodnikatelskÈ akademie HKP

finanËnÏ podpo¯ila. DÌky tomu jsou kurzy pro

vöechny jejich ˙ËastnÌky bezplatnÈ.

Obsahem p¯edn·öek, kterÈ byly zah·jeny poË·t-

kem roku a skonËÌ v roce 2008, jsou  nejnovÏj-

öÌ trendy ¯ÌzenÌ podnik˘, ökolenÌ v oblasti danÌ

a ˙ËetnictvÌ, pr·vnÌ, mzdov·, person·lnÌ Ëi pra-

covnÏ-pr·vnÌ problematika, bude zde moûnÈ zvy-

öovat si svÈ manaûerskÈ a obchodnÌ dovednos-

ti.

Celkem 65 kurz˘ a semin·¯˘ se bude konat

v K centru, Senov·ûnÈ n·m. 23, Praha 1 vûdy od

9:00 hod. a jejich Ëasov˝ harmonogram je na

www.hkp.cz. ZÌsk·te zde i konkrÈtnÌ informace

o obsahu jednotliv˝ch p¯edn·öek.

Andrea K·belov·
tiskov· mluvËÌ HKP

n·m. Franze Kafky 7, Praha 1
tel.: 224 818 197-8

e-mail: kabelova@hkp.cz

Výzkum veřejného mínění o životním pojištění

Chyba jako zločin aneb nesmyslnost Mlynářova trestu
Otevřený dopis představenstva Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí ke kauze Vladimíra Mlynáře

nov˝m oborem, kter˝ nemÏl nikdy rozumnÈ

centr·lnÌ a d˘raznÈ pravomoci p¯es celou st·t-

nÌ spr·vu. StejnÏ tak bylo velmi podceÚov·no

financov·nÌ aplikacÌ a sluûeb, kterÈ by usnad-

Úovaly ûivot obËan˘m tÈto zemÏ. 

Tvorba port·lu ve¯ejnÈ spr·vy byla od svÈho

vzniku ûhav˝m a tudÌû mÈdii i odbornÌky velmi

sledovan˝m tÈmatem. V takovÈ atmosfÈ¯e se

urËitÏ lehce dÏlajÌ chyby, ale tÏûko se prov·-

dÏjÌ zloËiny. Mlyn·¯ hr·l od samÈho poË·tku

s otev¯en˝mi kartami a pro sv˘j projekt vybral

¯eöenÌ, kterÈ mu bylo doporuËeno a z nÏkolika

stran i potvrzeno jako v˝hodnÈ a v mezÌch z·ko-

na. Kdyû se uk·zalo, ûe toto ¯eöenÌ p¯ece jen

z·konu odporuje, Mlyn·¯ od nÏj ihned odstou-

pil. TransparentnÏ a proaktivnÏ. P¯esto je dnes

vinen. Cel˝m Mlyn·¯ov˝m zloËinem v tÈto

kauze je tedy podle vöeho pouze chyba, kterou

s·m napravil. St·tu nevznikla ökoda, nikdo se

protiz·konnÏ neobohatil. Ani ve¯ejnÈ informace

o tom nehovo¯Ì. Mlyn·¯ s Testcomem jen öl·pl

vedle. Vydal se zvolenou cestou, ale vËas

a s·m se z nÌ vr·til po zjiötÏnÌ, ûe je öpatn·. M·

toto pochybenÌ cenu pÏtiletÈho vÏzenÌ? Samo-

z¯ejmÏ, ûe nem·.

Zdrav˝ rozum z˘st·v· st·t. Proto kroutÌme hla-

vou. Jsme znepokojenÌ nejen s Mlyn·¯ov˝m

trestem, ale i soudem, kter˝ ¯eöil tento p¯Ìpad

s tak¯ka nulovou mÌrou spoleËenskÈ nebezpeË-

nosti, ale velk˝m medi·lnÌm a politick˝m

potenci·lem. Moûn· pr·vÏ toto byly okolnosti,

kterÈ p¯inutily ty, kdo mÏli tento p¯Ìpad na sta-

rosti, vynÈst pro jistotu tento r·doby odstraöu-

jÌcÌ, ale zcela ne˙mÏrn˝ trest.

VladimÌr Mlyn·¯ prvnÌ soudnÌ bitvu prohr·l.

DalöÌ ho Ëek· u odvolacÌho soudu. P¯esto vÏ¯Ì-

me, ûe na konci v·lky bude vÌtÏzem on. A otev-

¯enÏ mu p¯itom drûÌme palce.

P¯edstavenstvo APVTS
V Praze 26. 1. 2007

Podnikatelská akademie je otevřená pro všechny Pražany

Svaz obchodu a cestovnÌho ruchu »R oceÚuje

ve vyhl·öenÈm vl·dnÌm prohl·öenÌ skuteËnost,

ûe vl·da, spolu s nÏkter˝mi proreformnÌmi

kroky vËetnÏ pot¯ebn˝ch opat¯enÌ ke zlepöenÌ

podnikatelskÈho prost¯edÌ a trhu pr·ce (nap¯.

sniûov·nÌ administrativnÌ z·tÏûe a podpora

soci·lnÌmu dialogu) ve sv˝ch cÌlech uv·dÌ takÈ

nutnost revokace nÏkter˝ch minul˝ch opat¯e-

nÌ, kter· rozvoj podnikatelskÈho prost¯edÌ a politiku zamÏstnanosti nejen nemotivujÌ, ale naopak

se stala brzdou pot¯ebnÈho hospod·¯skÈho rozvoje (nap¯. nadbyteËn· regulace, z·konÌk pr·ce).

Zde je t¯eba upozornit na to, ûe vedle p¯ijatÈho vÏcnÈho z·mÏru je nutnÈ proklamovanÈ zmÏny

nap¯. legislativy zaËÌt projedn·vat co moûn· nejrychleji i s ohledem na jejich pr˘chodnost dan˝m

politick˝m spektrem z·konod·rnÈho sboru.

SpoleËnÏ s bezodkladn˝m zah·jenÌm p¯Ìpravy pot¯ebn˝ch reforem (danÏ, ve¯ejnÈ rozpoËty,

d˘chody, st·tnÌ spr·vaÖ) zd˘razÚuje Svaz obchodu a cestovnÌch ruchu »R nutnost okamûitÈho

¯eöenÌ n·sledujÌcÌch dvou priorit:

1. promptnÏ dokonËit p¯Ìpravu operaËnÌch program˘ k vyuûÌv·nÌ prost¯edk˘ fond˘ EU (zabr·nit

dalöÌm Ëasov˝m ztr·t·m) a zajistit k nim p¯Ìstup co nejöiröÌ podnikatelskÈ ve¯ejnosti;

2. p¯edloûit novelu z·konÌku pr·ce, kter˝ by mezi jin˝m mÏl zohlednit pot¯ebu pruûnÈho trhu

pr·ce vÏtöÌ flexibilitou v pracovnÌch vztazÌch, öiröÌ smluvnÌ volnostÌ ˙ËastnÌk˘ tÏchto vztah˘

atp.;

3. pro zlepöenÌ podnikatelskÈho prost¯edÌ redukovat st·vajÌcÌ pr·vnÏ-administrativnÌ p¯edpisy

(omezujÌcÌ a komplikujÌcÌ podnik·nÌ).

Ve smyslu tohoto stanoviska je Svaz obchodu a cestovnÌho ruchu »R p¯ipraven podpo¯it pot¯eb-

nÈ racion·lnÌ kroky novÈ vl·dy »R, kterÈ povedou k hospod·¯skÈmu rozvoji zemÏ a aktivnÌ pod-

po¯e podnikatelskÈ sfÈry.

Praha 23. 1. 2007

Nejen záměr, ale také řešení

TÛnem  nÏmeckÈho poslance EvropskÈho parla-

mentu Jo Leinena , jÌmû v Bruselu p¯irovnal Ëes-

kÈho prezidenta  V·clava Klause k hokejovÈmu

hr·Ëi a kritizoval za euroskepticismus, jsme

velmi znepokojeni. Nikdo nem· pr·vo kritizovat

obËana jinÈ zemÏ, natoû hlavu st·tu za urËitÈ

pochybnosti k d˘leûit˝m obËansko-pr·vnÌm

dokument˘m, kterÈ ovlivnÌ na mnoho let dop¯e-

du dÏnÌ v celÈ EvropskÈ unii. NenÌ to ökarohlÌd-

stvÌ ani pochybnosti o EvropskÈ unii jako takovÈ,

ale zcela re·lnÈ ˙vahy o moûnÈm preciznÏjöÌm

vypracov·nÌ tak z·kladnÌho dokumentu, jÌmû

nespornÏ je ˙stava zemÏ nebo celÈho spoleËen-

stvÌ. Pana prezidenta Klause, kter˝ je profeso-

rem ekonomie s ¯adou mezin·rodnÌch ocenÏnÌ za

rozvoj tohoto vÏdnÌho oboru, si v·ûÌme nejen

jako st·totvorce, ale i za jeho velkou pozornost

venkovu a prost˝m lidem, kte¯Ì tam ûijÌ.

T¯i roky po vstupu do EU se jasnÏ ukazuje, ûe roz-

mÏr ËeskÈho zemÏdÏlstvÌ se trvale sniûuje zatÌm-

co u star˝ch 15 Ëlensk˝ch zemÌ EU je tomu nao-

pak. Jan Veleba, prezident Agr·rnÌ komory »R 

Rozměr českého zemědělství se trvale snižuje
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OsobnÌch automobil˘ bylo registrov·no 4 108 610 ks v pr˘mÏrnÈm vÏku 13,87 roku. Stav

k 31.12.2005 byl 3 958 708 ks registrovan˝ch osobnÌch automobil˘ s pr˘mÏrn˝m st·¯Ìm 13,82

roku, v pololetÌ roku 2006 to bylo 4 036 815 ks vozidel v pr˘mÏrnÈm vÏku 13,84 roku. V registru

tak za rok 2006 p¯ibylo 149 902 ks osobnÌch automobil˘, p¯iËemû prvnÌ registrace za rok 2006 Ëini-

ly 307 130 ks (z toho 123 987 nov˝ch a 183 143 ojet˝ch). TÏmto ËÌsl˘m by pak odpovÌdalo vy¯a-

zenÌ 157 228 staröÌch osobnÌch aut z registru (opÏt vÌce neû polovina do tzv. "depozit"). 

Za p¯edpokladu, ûe pr˘mÏrn˝ vÏk vozidel trvale vy¯azen˝ch z provozu byl jen 21 let (absolutnÏ nej-

vÌce se vy¯azujÌ vozy äkoda ¯ady 105 a 120), lze z v˝öe uveden˝ch ˙daj˘ matematicky dopoËÌtat,

ûe skuteËn˝ pr˘mÏrn˝ vÏk dovezen˝ch ojet˝ch osobnÌch automobil˘ z¯ejmÏ p¯ekraËuje hranici 8,5

roku (viz n·sledujÌcÌ tabulka). 

Z informací Sdružení AP: průměrný věk osobních 
automobilů v ČR se opět mírně zvýšil

Dle předběžných údajů CRV bylo k 31. 12. 2006 v ČR registrováno
celkem 6 490 393 ks vozidel všech kategorií, k 31. 12. 2005 to bylo 
6 231 601 ks. Celkový meziroční nárůst registrací činí 258 792 ks

vozidel. V roce 2006 bylo přitom poprvé v ČR zaregistrováno 450 865 ks
vozidel. Z porovnání těchto údajů vyplývá, že z registru bylo v roce 2006
vyřazeno v souhrnu více než 190 000 ks silničních vozidel (z toho je zřej-
mě cca 100 000 ks na "depozitech").

Tomuto propoËtu odpovÌdajÌ i jiû d¯Ìve publikovanÈ ˙daje zÌskanÈ od BavorskÈho zemskÈho ˙¯adu

pro ûivotnÌ prost¯edÌ o poËtech "odregistrov·van˝ch" vozidel v NÏmecku ve vazbÏ na jejich st·¯Ì

a n·slednÈ zpracov·v·nÌ dle smÏrnice ES 2000/53. Z tÏchto ˙daj˘ vypl˝v·, ûe nejvÏtöÌ procento

vozidel (tÈmÏ¯ 50 %), kter· se nedost·vajÌ do systÈmu zpracov·nÌ, jsou osobnÌ automobily ve vÏku

mezi 11 aû 15 lety. Druhou vÏtöÌ skupinu (sniûujÌcÌ v˝öe uveden˝ vÏk na pr˘mÏr pod 10 let) pak

tvo¯Ì "mlad·" ojet· vozidla ve vÏku 2 - 5 let, ovöem s pozn·mkou "hav·rie, kr·deûe". 

Optim·lnÌ st·¯Ì vozovÈho parku osobnÌch automobil˘ se pohybuje v rozmezÌ 8 aû 10 let, coû je stav

ve vÏtöinÏ vyspÏl˝ch zemÌ. Situace v »R je takov·, ûe mÌsto aby se k tÈto optim·lnÌ hodnotÏ postup-

nÏ blÌûila, od roku 1999 prakticky stagnuje na ˙rovni kolem 13,6 roku a v roce 2006 se d·le p¯i-

blÌûila 14 rok˘m (vzrostla na 13,87 roku)!

Tento nep¯Ìzniv˝ stav se pak d·le negativnÏ projevuje v nar˘stajÌcÌm zatÏûov·nÌ ovzduöÌ provozem

osobnÌch automobil˘ a z·roveÚ i v z·vaûnÏjöÌch d˘sledcÌch p¯Ìpadn˝ch nehod tÏchto vozidel.

Jak bylo jiû nÏkolikr·t konstatov·no, dovoz ojet˝ch osobnÌch automobil˘ nep¯ispÌv· ke zlepöenÌ, ale

pouze ke konzervaci souËasnÈho nep¯ÌznivÈho stavu a k rozöi¯ov·nÌ vozovÈho parku v »eskÈ repub-

lice. Pokud by nap¯. doölo alespoÚ ke snÌûenÌ pr˘mÏrnÈho vÏku dov·ûen˝ch ojetin o 2 roky (pod hra-

Zpracov·no z ˙daj˘ BavorskÈho zemskÈho ˙¯adu pro ûivotnÌ prost¯edÌ

nici 7 let) p¯i souËasnÈm zv˝öenÌ prodej˘ nov˝ch osobnÌch automobil˘ o cca 25 000 ks a ke zv˝-

öenÈmu vy¯azov·nÌ star˝ch vozidel z registru (rovnÏû o cca 25 000 ks), bylo by pr˘mÏrnÈ st·¯Ì vozo-

vÈho parku k 31. 12. 2006 opÏt alespoÚ na ˙rovni kolem zmÌnÏn˝ch 13,6 aû 13,7 roku (viz n·sle-

dujÌcÌ tabulka).

Hodnota pr˘mÏrnÈho vÏku osobnÌch automobil˘ pod ˙rovnÌ konce roku 2004 by i p¯i stejnÈ v˝öi

dovoz˘ ojet˝ch voz˘ mohla b˝t dosaûena nap¯. za p¯edpoklad˘ uveden˝ch v TAB. 3, tedy:

● prodej nov˝ch na hranicÌ 160 000 ks (to je o cca 36 000 ks vÌce neû bylo dosaûeno);

● poËet osobnÌch automobil˘ vy¯azen˝ch z registru kolem 190 000 ks (to je o cca 32 000 ks

vÌce), p¯iËemû by se mÏlo jednat p¯ev·ûnÏ o trvalÈ vy¯azenÌ;

● pr˘mÏrn˝ vÏk dov·ûen˝ch ojetin mezi 4 aû 5 lety roku (o cca 4 roky niûöÌ oproti propoËtu).

Pokud tedy nedojde k naznaËenÈmu obratu, bude vozov˝ park osobnÌch automobil˘ v p¯ÌötÌch letech

i nad·le st·rnout. Procento obnovy vozovÈho parku osobnÌch automobil˘ (pomÏr prvnÌch registracÌ

nov˝ch automobil˘ v roce k celkovÈmu poËtu registrovan˝ch vozidel v roce p¯edchozÌm) dos·hlo totiû

v roce 2006 hodnoty jen 3,13 % (viz grafy v p¯Ìloze). Pro srovn·nÌ - ve vyspÏl˝ch zemÌch EU se tento

podÌl pohybuje na ˙rovni 10 aû 12 %, za minim·lnÌ z hlediska optim·lnÌ obnovy je povaûov·no 8 %!

Ing. AntonÌn äÌpek, ¯editel SdruûenÌ automobilovÈho pr˘myslu

I p¯i zapoËtenÌ mal˝ch uûitkov˝ch vozidel je procento obnovy nov˝mi vozidly nÌzkÈ a jiû 3 roky v pod-

statÏ stagnuje!

Věk a počty exportovaných vozidel

Obnova parku osobních automobilů v ČR
(registrace nových za rok k celkovému počtu registrací k 31. 12. předchozího roku)

Obnova parku OA (kat. M1) a LUV (kat. N1) v ČR
(registrace nových za rok k celkovému počtu registrací k 31. 12. předchozího roku)

Obnova parku OA (kat. M1) a LUV (kat. N1) v ČR
(registrace za rok k celkovému počtu registrací OA + LUV k 31. 12. předchozího roku)
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"Pr˘zkum potvrdil naöi hypo-

tÈzu, ûe malÈ a st¯ednÌ podni-

ky v souËasnosti realizujÌ

mnoûstvÌ aktivit, kterÈ lze

za¯adit do konceptu CSR.

NemajÌ vöak informace ani

zkuöenosti o moûnostech

jejich vz·jemnÈho propojenÌ,

jeû  vede k podpo¯e celko-

v˝ch v˝sledk˘ firem," uvedl Miroslav Dinga,

mÌstop¯edseda Business Leaders Forum.

"V »eskÈ republice bohuûel st·le p¯evl·d·

m˝tus, ûe spoleËensk· odpovÏdnost firem je

filantropiÌ. ZahraniËnÌ, ale uû i dom·cÌ zkuöenos-

ti d·vajÌ za pravdu komplexnÌmu p¯Ìstupu k CSR,

jenû propojuje soci·lnÌ, ekonomick˝ a ekologic-

k˝ rozmÏr podnik·nÌ,"  dodal M. Dinga. 

Strategick˝m posl·nÌm CSR z pohledu firmy je

podpo¯it rozvoj prost¯edÌ, v nÏmû p˘sobÌ, co se

n·slednÏ projevÌ ve zv˝öenÈm z·jmu o v˝robky

a sluûby a potaûmo ve v˝konech podniku. V˝z-

kum vöak prok·zal, ûe nejd˘leûitÏjöÌm moti-

vem odpovÏdnÈho chov·nÌ mal˝ch a st¯ednÌch

firem je eticko-mor·lnÌ. To paradoxnÏ dokazu-

je, ûe tato kategorie podnik˘ nech·pe CSR

jako souË·st podnikatelskÈ strategie, ale

pouze jako n·stroj pro zlepöenÌ reputace

firmy. Celkov˝ etick˝ p¯Ìstup k zamÏstnan-

c˘m, transparentnÌ obchodnÌ vztahy Ëi aktivnÌ

politika ochrany ûivotnÌho prost¯edÌ p¯itom

pozitivnÏ p˘sobÌ na celkovÈ v˝kony spoleË-

Malé a střední podniky zaostávají ve využívání společenské odpovědnosti
firem k podpoře své konkurenceschopnosti
Průzkum v rámci projektu Business Leaders Fora zmapoval stav mezi pražskými firmami

Více než tři čtvrtiny malých a středních podniků se sídlem v Praze
považuje odpovědné a etické chování se k zaměstnancům a pro-
středí, v němž působí, za podmínku dlouhodobé prosperity firem.

Cesta k implementaci této vize je rozpracována v konceptu společenské
odpovědnosti firem (CSR), který však zná jen 44 % z celkového počtu oslo-
vených podniků. V případě zařazení CSR do strategie řízení firmy se přitom
vytváří předpoklad k podpoře růstu zisku a celkových výsledků podnikání.
Tyto a další informace přinesl průzkum znalosti a využívání CSR, který jako
součást dlouhodobého vzdělávacího projektu pro malé a středné podniky
zveřejnilo v prosinci 2006 mezinárodní sdružení firem Business Leaders
Forum.

dom·cÌ firmy by mÏly tÈto oblasti vÏnovat mno-

hem vÌce pozornosti. Jinak se z podnikatelskÈ p¯Ì-

leûitosti m˘ûe s odstupem Ëasu st·t problÈm. 

ShrnutÌ dalöÌch v˝sledk˘ pr˘zkumu:

● Oblast spoleËenskÈ odpovÏdnosti firem je

zn·m· 44 % dotazovan˝ch firem.

● O dalöÌ informace m· z·jem vÌce neû 66 %

firem. 

● MÈnÏ neû 20 % firem m· zamÏstnance, kter˝

je na pln˝ Ëi Ë·steËn˝ ˙vazek povÏ¯en˝

oblastÌ spoleËenskÈ odpovÏdnosti firem

a cÌlevÏdomÏ se jÌ vÏnuje. 

● V˝znamn· vÏtöina, vÌce neû 85 % z dotazo-

van˝ch firem, v souËasnosti realizuje ales-

poÚ jednu z aktivit z oblasti CSR.

● Tyto aktivity se koncentrujÌ zejmÈna do

oblasti pÈËe o zamÏstnance a do filantropie,

respektive sponzoringu.

● Jako vÏtöinovou motivaci firmy k realizaci

CSR aktivit respondenti vykazujÌ etickÈ

a mor·lnÌ d˘vody. 

● PÈËe o zamÏstnance zejmÈna v kontextu

rovnÈho a etickÈho p¯Ìstupu a jejich profesi-

on·lnÌho rozvoje pat¯Ì v souËasnosti k stabil-

nÌm souË·stem podnikatelskÈ strategie

mal˝ch a st¯ednÌch podnik˘. 

● V˝hody spoleËensky odpovÏdnÈho chov·nÌ

vidÌ firmy zejmÈna v podpo¯e motivace

a v˝konnosti zamÏstnanc˘. 

Kontakt pro dalöÌ informace:
Business Leaders Forum 

Andrea V·clavÌkov·
manaûerka projektu

ätÏp·nsk· 61
116 02 Praha 1

tel: +420 224 216 275
mobil: +420 602 644 544 www.blf.cz

PodrobnÈ informace o projektu SpoleËensk·

odpovÏdnost firem - nov˝ faktor firemnÌ konku-

renceschopnosti: www.csr-online.cz.

Corporate Social Responsibility (CSR) nebo-li

spoleËensk· odpovÏdnost firem p¯edstavuje

dobrovoln˝ z·vazek firem chovat se v r·mci

svÈho fungov·nÌ odpovÏdnÏ k prost¯edÌ i spo-

leËnosti, ve kterÈm podnikajÌ. 

● Je zaloûena na konceptu dialogu firmy s tzv.

stakehodry a hled·nÌm optim·lnÌch cest

k vz·jemnÈ podpo¯e a rozvoji sv˝ch z·jm˘. 

Pozn.: K stakeholdr˘m nebo-li zainteresovan˝m

stran·m pat¯Ì mj. akcion·¯i, vÏ¯itelÈ, z·kaznÌci,

investo¯i, zamÏstnanci, dodavatelÈ, z·stupci

st·tnÌ spr·vy, mÈdia, neziskovÈ organizace

apod.

● Firma tak podporuje okolÌ, ve kterÈm p˘sobÌ,

a to n·slednÏ p¯ispÌv· k r˘stu firmy zv˝öe-

n˝m z·jmem o ni samotnou, respektive o jejÌ

sluûby Ëi produkty. 

● Algoritmus CSR probÌh· ve 4 hlavnÌch f·zÌch:

- identifikace jednotliv˝ch skupin stakehol-

ders

- ujasnÏnÌ jejich pot¯eb a oËek·v·nÌ

- zahrnutÌ do podnikatelskÈ strategie

- komunikace s jednotliv˝mi stakeholders

● Co lze oËek·vat od CSR:

- CSR je vnÌm·na jako n·stroj vedoucÌ

k ˙spÏönÈmu podnik·nÌ

- Pro-aktivnÏ pom·h· budovat novÈ strate-

gie a p¯Ìstupy v souladu s obchodnÌ strate-

giÌ firmy

- CSR strategie proch·zÌ firemnÌ filozofiÌ od

vrcholovÈho vedenÌ smÏrem dol˘ a vracÌ se

zpÏt

● Oblasti a n·stroje CSR (v˝bÏr k dokumenta-

ci)

DalöÌ informace o projektu SpoleËensk· odpo-

vÏdnost firem - nov˝ faktor firemnÌ konkurence-

schopnosti: www.csr-online.cz.

ano ne neuvedl

znalost »SR 45 57 1

z·jem o info 68 33 2

znalost dokument˘ 19 83 1

povÏ¯en˝ zamÏstnanec 20 81 2

nosti a podporuje rovnÏû image firmy. "CÌlem

projektu, jehoû souË·stÌ je i tento pr˘zkum, je

pomoci mal˝m a st¯ednÌm podnik˘m pochopit

koncept CSR v öiröÌch souvislostech. MÏly by

si uvÏdomit, ûe CSR nemÏnÌ prim·rnÌ motiv

podnik·nÌ - dosahov·nÌ zisku, ale nabÌzÌ n·vod

k zÌsk·nÌ konkurenËnÌ v˝hody. Vytv·¯Ì tak

uzav¯en˝ kruh: spokojenÈ prost¯edÌ - motivo-

van˝ zamÏstnanec - ziskov· firma," uvedla

Andrea V·clavÌkov·, projektov· manaûerka

projektu SpoleËensk· odpovÏdnost firem -

nov˝ faktor firemnÌ konkurenceschopnosti.

"Fakt, ûe jen 20 % firem m· p¯idÏlenou osobnÌ

zodpovÏdnost za CSR dokazuje, ûe dosavadnÌ

aktivity v tÈto oblasti jsou ¯ÌzenÈ vÌce intuitiv-

nÏ, jak strategicky," dodala A. V·clavÌkov·. 

Za velmi d˘leûitou povaûuje spoleËenskou odpo-

vÏdnost firem o 20 % vÌce zahraniËnÌch neû dom·-

cÌch firem z ¯ad mal˝ch a st¯ednÌch podnik˘. Jde

o d˘kaz, ûe CSR trend, jenû vznikl spont·nnÏ

zejmÈna v anglosaskÈm prost¯edÌ, se na Ëesk˝ trh

dost·v· se zpoûdÏnÌm. Jde takÈ o varov·nÌ, ûe

Uveďte nejdůležitější motivy, které vedou váš
podnik k odpovědnému a etickému chování

vůči zaměstnancům, životnímu prostředí 
a komunitě

eticko-mor·lnÌ d˘vody

tradice

zlepöenÌ vztah˘ s ve¯ejnou
spr·vou
zv˝öenÌ loajality z·kaznÌk˘

zlepöenÌ vztah˘ s obchodnÌ-
mi partnery nebo investory
zv˝öenÌ spokojenosti
zamÏstnanc˘
zv˝öenÌ ekonomick˝ch
v˝kon˘ podniku
uplatÚov·nÌ podnikatelskÈ-
ho kodexu
tlak t¯etÌ strany

vyuûÌv·nÌ existujÌcÌ ve¯ejnÈ
podpory
marketing, public relation
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Ujasněme si pojmy

Souhlasíte s výrokem? 
“Aby firma dlouhodobě prospero-
vala, musí se chovat odpovědně 

a eticky vůči zaměstnancům, 
životnímu prostředí a komunitě, 

ve které působí.”

Základní znalost 
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100 zlat˝ch pravidel pro spokojen˝ ûivot
Richard Templar

Zd· se, ûe nÏkte¯Ì lidÈ bez velkÈho ˙silÌ dosa-

hujÌ ˙spÏch˘ a zvl·dajÌ problÈmy. V˝bornÏ se

s nimi pracuje a je ˙ûasnÈ s nimi ûÌt. Existuje

snad nÏco, co oni znajÌ a ostatnÌ lidÈ ne? Nebo

se m˘ûeme my vöichni nauËit ûÌt spokojenÏ?

OdpovÏÔ znÌ: ano! StaËÌ, kdyû se budete ¯Ìdit

Zlat˝mi pravidly pro spokojen˝ ûivot. Pravidla

v·m pomohou vÌce si uûÌt ûivota, snadnÏji zvl·-

dat nep¯ÌznivÈ ud·losti a b˝t celkovÏ öùastnÏj-

öÌm, klidnÏjöÌm a naplnÏnÏjöÌm ËlovÏkem. Vy

i lidÈ kolem v·s pozn·te rozdÌl. 

Projektov˝ management
Alena Svozilov·

KomplexnÌ pr˘vodce pro vöechny projektovÈ

manaûery, vedoucÌ projekt˘, podnikatele a stu-

denty. Autorka prakticky objasÚuje z·kladnÌ

principy a ˙kony ¯ÌzenÌ projekt˘ v r·mci ûivotnÌ-

ho cyklu projektu v souladu se svÏtov˝mi tren-

dy modernÌho projektovÈho managementu: od

p¯Ìpravy, pl·nov·nÌ a zah·jenÌ projektu p¯es

vlastnÌ ¯ÌzenÌ projektu aû po projektovou kontro-

lu a uzav¯enÌ projektu. DÌky praktickÈmu p¯Ìstu-

pu knihy, velkÈmu mnoûstvÌ praktick˝ch n·vo-

d˘, postup˘, rad i n·zorn˝ch obr·zk˘, tabulek

a p¯ehled˘ majÌ Ëten·¯i moûnost skuteËnÏ

pochopit a zvl·dnout z·sady projektovÈho ¯ÌzenÌ

a aplikovat je ˙spÏönÏ v praxi. 

Time management
Jak lÈpe pl·novat a ¯Ìdit sv˘j Ëas
Jˆrg Knoblauch, Holger Wˆltje

Manaûe¯i, obchodnÌci, podnikatelÈ a vöichni ti,

kte¯Ì z·pasÌ s nedostatkem Ëasu a velk˝m mnoû-

stvÌm pr·ce, v knÌûce najdou mnoho skuteËnÏ

fungujÌcÌch rad, tip˘ a p¯Ìklad˘. KromÏ osvÏdËe-

n˝ch technik time managementu v·m p¯edstavÌ-

me celou ¯adu pom˘cek, kterÈ v·m pl·nov·nÌ

ulehËÌ. KnÌûku dopl-

ÚujÌ cviËenÌ a kon-

trolnÌ seznamy. 

Fotografujeme portrÈt
William Cheung

V knize Fotografujeme portrÈt naleznete na zajÌ-

mav˝ch snÌmcÌch od r˘zn˝ch fotograf˘ vöechny

v˝znamnÈ styly a typy portrÈtnÌ fotografie. Port-

rÈt focen˝ ve studiu nebo v p¯irozenÈm prost¯e-

dÌ, portrÈty peËlivÏ naaranûovanÈ pouûitÌm r˘z-

n˝ch doplÚk˘ i rekvizit Ëi portrÈty vyuûÌvajÌcÌ

r˘zn˝ch vlastnostÌ dennÌho svÏtla a stÌn˘. Obje-

vÌte i rady t˝kajÌcÌ se kreativnÌ kompozice snÌm-

ku, nechybÌ ani zamyölenÌ nad tÌm, jak objevit

sv˘j specifick˝ fotografick˝ styl. 

Lond˝n
Velk˝ pr˘vodce National Geographic
Louise Nicholson

V tomto pr˘vodci naleznete: 

● PodrobnÈ popisy mÌst a souvisejÌcÌ informa-

ce 

● ZasvÏcenÈ texty o historii, kultu¯e a sou-

ËasnÈm ûivotÏ 

● VÌce neû 190 barevn˝ch fotografiÌ 

● 19 podrobn˝ch barevn˝ch map 

● Mapy pro proch·zky a v˝lety na kole 

● Speci·lnÏ p¯ipravenÈ n·kresy pl·n˘ budov

a pam·tek 

● P¯ehledn· a snadno pouûiteln· struktura

knihy 

● Informace o hotelech, restauracÌch, moû-

nostech nakupov·nÌ a z·bavy

SvÏtov· ekonomika
Marian Lebiedzik, Ingrid Majerov·, Pavel Nez-

val

UËebnice p¯edstavuje jeden z ˙spÏön˝ch poku-

s˘ o definov·nÌ a analyzov·nÌ Ëty¯ Ë·stÌ svÏto-

vÈ ekonomiky: svÏtov· ekonomika jako

systÈm, mezin·rodnÌ ekonomickÈ vztahy, prvky

svÏtovÈ ekonomiky a postavenÌ »eskÈ republi-

ky ve svÏtovÈ ekonomice. Auto¯i se vÏnujÌ

vymezenÌm svÏtovÈ ekonomiky a poskytujÌ

z·roveÚ Ëten·¯˘m n·zornou i grafickou podobu

fungov·nÌ svÏtovÈ ekonomiky vËetnÏ zpracov·-

nÌ tÈmatu fungov·nÌ n·rodnÌch ekonomik jed-

notliv˝ch st·t˘. 

Microsoft Exchange Server 2003
Hotov· ¯eöenÌ
Petr äetka

Ryze praktick· p¯ÌruËka pamatuje tentokr·t

p¯edevöÌm na sÌùovÈ spr·vce, kte¯Ì nemajÌ Ëas

na podrobnÈ pozn·v·nÌ vöech sv˝ch systÈm˘,

ale pot¯ebujÌ vÏdÏt, jak dospÏt v p¯ÌpadÏ urËi-

tÈho problÈmu do poûadovanÈho stavu. Kniha

p¯edstavuje postupy, kterÈ vedou krok po

kroku a bez zbyteËn˝ch technologick˝ch detai-

l˘ ke k˝ûenÈmu cÌli: k provedenÌ administrativ-

nÌ operace, zprovoznÏnÌ urËitÈ funkce, vy¯eöenÌ

problÈmu - na stranÏ serveru i klient˘ (vËetnÏ

tÏch mobilnÌch). ZaË·teËnÌk˘m i zkuöenÏjöÌm

spr·vc˘m p¯in·öÌ pomoc v podobÏ konkrÈtnÌch

n·vod˘ a ovÏ¯en˝ch rad. 

Microsoft SQL Server 2005
KapesnÌ r·dce administr·tora
William R. Stanek

KapesnÌ r·dce je praktickou publikacÌ, kter·

p¯in·öÌ administr·tor˘m nejvyööÌ moûnou hod-

notu: nejen, ûe vynik· srozumiteln˝m v˝kla-

dem, n·zorn˝mi p¯Ìklady, cenn˝mi radami,

d˘leûit˝mi upozornÏnÌmi a tipy, ale zamÏ¯uje se

vûdy na to nejpodstatnÏjöÌ, co je t¯eba v danÈ

situaci udÏlat, spustit Ëi zadat. 

Computer Press, a. s.
distribuce@cpress.cz
800 555 513
http://knihy.cpress.cz

Nov˝ obraz budoucnosti (RETHINKING THE
FUTURE) 
P¯ednÌ osobnosti svÏtovÈho managementu
a soci·lnÌho myölenÌ o budoucnosti podnik·nÌ,
konkurence, ¯ÌzenÌ a trhu
Rowan Gibson (editor)

3. doplnÏnÈ vyd·nÌ

Kniha p˘vodnÌch p¯ÌspÏvk˘ Ëeln˝ch svÏtov˝ch

p¯edstavitel˘ vÏdy o managementu a dalöÌch spo-

leËensk˝ch vÏd je jedineËn˝m souborem ˙vah

o probÌhajÌcÌch zmÏn·ch v ekonomickÈm prost¯e-

dÌ, byznysu, managementu a spoleËnosti v˘bec,

kterÈ utv·¯ejÌ a budou utv·¯et n·ö zÌt¯ek. Auto¯i

reflektujÌ nutnou zmÏnu v˝chodisek, p¯edpoklad˘

i zp˘sob˘ myölenÌ, majÌ-li naöe podniky a institu-

ce v prost¯edÌ diskontinuit a chaosu p¯eûÌt,

a zkoumajÌ i vöechna podstatn· tÈmata, kter·

s adaptacÌ na mÏnÌcÌ se podmÌnky souvisejÌ. 

RychloËtenÌ aneb äet¯me Ëasem!
David Gruber

6. p¯epracovanÈ vyd·nÌ

NovÈ, p¯epracovanÈ a rozöÌ¯enÈ vyd·nÌ ˙spÏönÈho

bestselleru tv˘rce a lektora racion·lnÌch technik

duöevnÌ pr·ce je urËeno vöem, kdo chtÏjÌ rychle

studovat a ËÌst, a öet¯it tak vlastnÌm Ëasem.

J·dro knihy tvo¯Ì soubor technik racion·lnÌho

ËtenÌ, jejichû osvojenÌ umoûÚuje Ëten·¯i zvyöovat

rychlost ËtenÌ, objem zapamatovanÈho a zlepöo-

vat schopnosti koncentrace. NovÈ vyd·nÌ obsahu-

je vÌce neû dvacet test˘ s t¯emi r˘zn˝mi zp˘soby

jejich vyhodnocov·nÌ, a to i v angliËtinÏ. 

Management Press
n·m. W. Churchilla 2
130 00  Praha 3
Tel.: 234 462 232 
Fax: 234 462 242
E-mail: mgmtpress@mgmtpress.cz
http://www.mgmtpress.cz

ProstorovÏ orientovanÈ systÈmy pro podporu
manaûerskÈho rozhodov·nÌ 
Jitka Machalov·

Publikace se jako v˘bec prvnÌ na naöem kniû-

nÌm trhu zab˝v· ˙lohou geografick˝ch infor-

maËnÌch technologiÌ v procesu manaûerskÈho

rozhodov·nÌ. GeografickÈ informaËnÌ systÈmy

(GIS) jsou podporou p¯i rozhodov·nÌ na vöech

˙rovnÌch ¯ÌzenÌ, a to jak ve st·tnÌ spr·vÏ, tak

v podnikatelskÈ Ëinnosti. Text je rozdÏlen do

t¯in·cti z·kladnÌch kapitol a je doplnÏn ¯adou

obr·zk˘ a graf˘.

Komu je kniha urËena?
Kniha je urËena zejmÈna pracovnÌk˘m st·tnÌ

spr·vy a samospr·vy, ale takÈ soukromÈho sek-

toru - nap¯. plyn·renstvÌ, elektr·renstvÌ, doprav-

nÌch spoleËnostÌ, zemÏdÏlsk˝ch podnik˘, ale

takÈ pojiöùovnictvÌ a cestovnÌho ruchu. V nepo-

slednÌ ¯adÏ je urËena student˘m vysok˝ch ökol.

MÏnov· integrace - n·klady a p¯Ìnosy ËlenstvÌ
v mÏnovÈ unii
Lubor Lacina a kol.

CÌlem publikace je sezn·mit Ëten·¯e s historiÌ

mÏnovÈ integrace, teoriÌ optim·lnÌch mÏno-

v˝ch oblastÌ a zejmÈna pak s p¯Ìnosy a n·kla-

dy spojen˝mi se vstupem do mÏnovÈ unie.

Pozornost je zamÏ¯ena takÈ na proces budo-

v·nÌ hospod·¯skÈ a mÏnovÈ unie v evropskÈm

kontextu. Z pohledu »eskÈ republiky je pak

nejd˘leûitÏjöÌ anal˝za problematiky vstupu »R

a dalöÌch zemÌ EU do hospod·¯skÈ a mÏnovÈ

unie. 

Komu je kniha urËena?
Publikace je urËena zejmÈna odbornÈ ekono-

mickÈ ve¯ejnosti, zamÏstnanc˘m st·tnÌ spr·vy,

v neposlednÌ ¯adÏ takÈ student˘m vysok˝ch

ökol a vöem z·jemc˘m

o tuto nanejv˝ö aktu·l-

nÌ problematiku.

NakladatelstvÌ 
C. H. Beck, 
ÿeznick· 17 
110 00 Praha 1
Tel.: 225 993 911-3 
Fax: 225 993 920 
e-mail: beck@beck.cz 
http://www.beck.cz

Volkswagen - osobní vozy má nového vedoucího
Nov˝m vedoucÌm divize Volkswagen - osobnÌ vozy spoleËnosti Import VOLKSWAGEN Group, s. r. o., (IVG)

byl od 1. ˙nora 2007 jmenov·n Vratislav Straöil. V Ëele tuzemskÈho t˝mu Volkswagen vyst¯Ìdal Davida

Liöku, jenû p¯ebÌr· pozici "managing director" ve firmÏ Porsche Inter Auto CZ. Ing. Vratislav Straöil (36)

na svou novou pozici p¯ich·zÌ ze ävÈdska, kde ̄ Ìdil Ëty¯i roky tamnÌ importÈrskou organizaci znaËky SEAT.

(tz)

Mediaservis posiluje své řady
SpoleËnost Mediaservis, prvnÌ alternativnÌ poötovnÌ oper·tor v »eskÈ republice a poskytovatel tele-

marketingov˝ch sluûeb, p¯eskupila svou manaûerskou strukturu. Vedle gener·lnÌho ¯editele a jedna-

tele spoleËnosti Michala Koliandra (42) byl v˝konn˝m ̄ editelem a druh˝m jednatelem spoleËnosti jme-

nov·n Jaroslav Aujezdsk˝ (32). Po kr·tkÈm p˘sobenÌ v KPMG v Norimberku a PNS nastoupil Jaroslav

Aujezdsk˝ do spoleËnosti Mediaservis v roce 1999 na pozici obchodnÌho ¯editele. (tz)

Nový ředitel pražského OREA HOTELU PYRAMIDA * * * *  
OREA HOTEL PYRAMIDA * * * * m· od ledna novÈho ¯editele. Po osmi letech, kter˝mi ofici·lnÏ zavr-

öil svoji ˙spÏönou kariÈru Ing.VojtÏch P¯idal, jehoû hlavnÌm a jedineËnÏ splnÏn˝m ˙kolem bylo stan-

dardizovat, zmodernizovat a zavÈst na praûskÈm trhu cestovnÌho ruchu Ëty¯hvÏzdiËkov˝ hotel se 344

pokoji, se vyst¯Ìdal s Ing. Martinem Gerstmanem, kter˝ pracuje v oboru p¯es t¯icet let. (tz)

SOS ke kauze neúplných cen CK
SdruûenÌ obrany spot¯ebitel˘ (SOS) reaguje na

ned·vnÈ ve¯ejnÈ sdÏlenÌ Asociace Ëesk˝ch

cestovnÌch kancel·¯Ì a agentur (d·le Asociace),

v nÏmû jsou charakterizov·ny aktivity SOS kriti-

zujÌcÌ uv·dÏnÌ ne˙pln˝ch cen z·jezd˘ cestovnÌmi

kancel·¯emi. Toto sdÏlenÌ nebylo SOS ofici·lnÏ

doruËeno, nicmÈnÏ povaûuje za nutnÈ na nÏj rea-

govat. Jeho obsahem jsou informace, se kter˝mi

se nem˘ûe ztotoûnit a kterÈ jsou zp˘sobilÈ

poökodit dobrou povÏst SOS.

Asociace tvrdÌ, ûe uv·dÏnÌ cen z·jezd˘ je naprosto

v souladu se z·konem Ë. 159/1999 Sb., o nÏkte-

r˝ch podmÌnk·ch podnik·nÌ v oblasti cestovnÌho

ruchu, kter˝ v˘bec nena¯izuje uv·dÏt celkovÈ ceny

z·jezdu. SOS s tÌmto n·zorem nesouhlasÌ a p¯ipo-

mÌn·, ûe existujÌ i jinÈ pr·vnÌ normy, kterÈ stanovu-

jÌ tuto povinnost. Aù uû jde o z·kon Ë. 634/1992

Sb., o ochranÏ spot¯ebitele nebo z·kon Ë. 526/

1990 Sb., o cen·ch, ze kter˝ch je odvoditeln·

povinnost uv·dÏt ceny neklamav˝m zp˘sobem

a tak, aby nevzbuzovaly zd·nÌ, ûe cena je niûöÌ, neû

jak· je ve skuteËnosti. HlavnÌm p¯edmÏtem kritiky

SOS je takÈ poruöov·nÌ z·kazu klamavÈ reklamy

podle z·kona Ë. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.

Pokud chce CK cenu zv˝öit na z·kladÏ pohybu

letiötnÌch tax a dalöÌch p¯Ìplatk˘, d·v· jÌ k tomu

z·kon (obËansk˝ z·konÌk Ë. 40/1964 Sb.) moûnost

v p¯esnÏ stanovÈ lh˘tÏ p¯ed zaË·tkem z·jezdu.

SdruûenÌ obrany spot¯ebitel˘ (SOS) je Ëlenem

evropskÈ spot¯ebitelskÈ organizace BEUC a celo-

svÏtovÈ Consumers International. Za jednu ze

sv˝ch priorit povaûuje sledov·nÌ a podÌlenÌ se na

p¯ipravovan˝ch zmÏn·ch pr·vnÌ ˙pravy nejen v »R,

ale i v r·mci ES. Proto d˘raznÏ odmÌt· tvrzenÌ Aso-

Z·kaznickÈ centrum spoleËnosti Mediaservis

realizovalo v prosinci 2006 kampaÚ ve pro-

spÏch str·dajÌcÌch dÏtÌ v rozvojov˝ch zemÌch.

V po¯adu "Na vlastnÌ oËi" byly koncem minu-

lÈho roku odvysÌl·ny skuteËnÈ p¯ÌbÏhy dÏtÌ

z rozvojov˝ch zemÌ. Na podporu tÈto benefiË-

nÌ kampanÏ byla z¯Ìzena informaËnÌ duhov·

linka 906 209 949, pro kterou Z·kaznickÈ

centrum spoleËnosti Mediaservis a dalöÌ call

centra poskytly sv· z·zemÌ. PracovnÌci Medi-

aservisu, vË. managementu, kter˝ se aktivnÏ

zapojil do benefiËnÌho programu, poskytovali

volajÌcÌm informace o projektu "P¯·telÈ dÏtÌ

UNICEF". (tz)

Knížka před spaním
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Sponzoring, charita, partnerství, pomoc
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Fax: 220 386 400 
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Mediaservis pomáhá dětem

ciace, ûe SOS nevÌ o p¯ipravovanÈ evropskÈ direk-

tivÏ, kter· zak·ûe leteck˝m spoleËnostem neuv·-

dÏt ceny za p¯epravu bez p¯Ìplatk˘. NicmÈnÏ jistÏ

i Asociace vÌ, ûe i kdyby direktivu Evropsk˝ parla-

ment v letoönÌm roce schv·lil, budou mÌt st·ty

EvropskÈ unie jeötÏ dalöÌ p¯echodnÈ obdobÌ na to,

aby ji zanesly do svÈ legislativy. " I na z·kladÏ toho

nenÌ moûnÈ dnes tvrdit, ûe vöe je s ohledem na p¯Ì-

pravu smÏrnice vy¯eöeno," zd˘razÚuje mluvËÌ SOS

Ivana Pickov·. NavÌc, jiû ze st·vajÌcÌho znÏnÌ Ëes-

k˝ch pr·vnÌch p¯edpis˘ lze dovozovat obecnou

pr·vnÌ povinnost vöech podnikatel˘ p˘sobÌcÌch na

naöem ˙zemÌ uv·dÏt ceny zboûÌ a sluûeb jako ceny

re·lnÈ a ˙plnÈ. Na¯ÌzenÌ EK, kterÈ by upravovalo

tuto povinnost pouze u leteck˝ch dopravc˘ by

pochopitelnÏ postihlo pouze tento omezen˝ seg-

ment trhu a nevztahovalo by se na sluûby poskyto-

vanÈ cestovnÌmi kancel·¯emi ani na sluûby posky-

tovanÈ v jin˝ch oblastech trhu. 

Jak je vidÏt z p¯Ìklad˘ nÏkter˝ch Ëesk˝ch CK,

i dnes je moûnÈ nabÌzet spot¯ebitel˘m z·jezdy

s koneËnou cenou, jakkoliv kv˘li tomu mohou

b˝t tyto CK v soutÏûi o z·kaznÌka znev˝hodnÏny.

NavÌc p¯Ìklady ¯ady velk˝ch evropsk˝ch cestov-

nÌch kancel·¯Ì ze sousednÌch zemÌ (zejmÈna

NÏmecka a Rakouska) hovo¯Ì o tom, ûe jde

o nechtÏnÈ specifikum ËeskÈho trhu."

Asociace ˙dajnÏ dÈle neû rok pracuje za zavede-

nÌ jednotnÈho zp˘sobu prezentace ceny z·jezdu.

Je bohuûel ovöem pravdou, ûe SOS dosud û·dn˝

n·vrh, jak to udÏlat, od Asociace nezaznamena-

lo. OËek·v·me tedy, ûe v z·jmu skuteËnÈho ¯eöe-

nÌ souËasnÈ situace Asociace p¯edloûÌ konkrÈtnÌ

n·vrh, nap¯Ìklad formou legislativnÌ ˙pravy nebo

˙silÌm o sjednocenÌ p¯Ìstupu k informov·nÌ spo-

t¯ebitel˘ minim·lnÏ Ëleny Asociace, kter˝ by

smÏ¯oval k odstranÏnÌ v˝kladovÈ nejistoty mezi

cestovnÌmi kancel·¯emi a agenturami.

SOS se bude i nad·le snaûit dos·hnout toho, aby

ËeötÌ spot¯ebitelÈ dost·vali v katalozÌch ˙plnÈ

a koneËnÈ informace o cenÏ z·jezdu. Byù to st·le

SOS povaûuje za krajnÌ ¯eöenÌ, nem˘ûe v r·mci ˙silÌ

o sjednocenÌ v˝kladovÈ praxe vylouËit ani pod·nÌ

ûaloby na nÏkterou cestovnÌ kancel·¯. (tz)
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Leasing jako životní styl - to už není nadčasová
filozofie, ale celkem aktuální a opodstatněná…
ÿekl bych, ûe leasing pat¯Ì prostÏ k ûivotu.

Firem i jednotlivc˘. Vûil se jako jedna z dobr˝ch

forem po¯izov·nÌ investic v »eskÈ republice;

jeho podÌl tvo¯Ì 33 %, a to je pomÏrnÏ vysokÈ

ËÌslo ve srovn·nÌ s Evropou. Stala se z toho tra-

dice, a to proto, ûe pro mnoho subjekt˘ byl a je

leasing p¯ijatelnÏjöÌm zp˘sobem financov·nÌ

neû jinÈ alternativy. Je takÈ v nÏkter˝ch p¯Ìpa-

dech rychlejöÌ a zajÌmavÏjöÌ i z hlediska dostup-

nosti, neû je klasick˝ ˙vÏr banky. Leasing se

stal aktivnÏ vyhled·vanou alternativnÌ formou

k nabÌdce bank. Napom·h· udrûet volnÈ finanË-

nÌ prost¯edky firm·m i dom·cnostem.

VÏtöina lidÌ tento zp˘sob financov·nÌ zaËala

br·t jako samoz¯ejmost, prostÏ nauËila se ûÌt

na dluh.  UbezpeËila se, ûe to nenÌ nic öpatnÈ-

ho, hanlivÈho, zmÏnila n·zor. RozumnÏ ûÌt na

dluh je v˝razem modernÌ spoleËnosti, je to pro-

stÏ ûivotnÌ styl. FinanËnÌ produkty se st·vajÌ

rok co rok dostupnÏjöÌ, samoz¯ejmÏ tÌm i l·ka-

vÏjöÌ, sniûuje se nepohodln· administrativa,

protoûe to byla pr·vÏ ona, kter· z·jemc˘m

o leasing nÏkdy aû ztrpËovala, ba otravovala

ûivot. Dnes vy¯ÌdÌte leasing rychle, v pohodÏ,

s minimem doklad˘. Vych·zÌ se klientovi maxi-

m·lnÏ vst¯Ìc. Ten chce mÌt vöechno hned a bez

potÌûÌ. I to je jedna str·nka ûivotnÌho stylu.

A ta druhá tedy je?
Nejde jen o poskytov·nÌ finanËnÌch prost¯edk˘,

ale takÈ o to, aby se klient nauËil spl·cet, tedy

p¯em˝ölel v horizontu budoucnosti. TakÈ to pat¯Ì

k ûivotnÌmu stylu. Je to v˝raz korektnosti, etiky

podnik·nÌ. 

JeötÏ pozn·mka: reklama je l·kav·, lidÈ i firmy si

berou na ˙vÏr, na leasing, na spl·tky to, co pot¯e-

bujÌ, a nÏkdy skuteËnÏ nedomyslÌ rizika takovÈho

kroku. ée m˘ûe p¯ijÌt okamûik, kdy nebude z Ëeho

spl·cet. P¯i platebnÌ mor·lce nÏkter˝ch subjekt˘

na dom·cÌm trhu, kdy se d· proplacenÌ faktury

opozdit bez postihu, je zde nebezpeËÌ zejmÈna pro

poctivÏ podnikajÌcÌ malÈ firmy, pro serioznÌ ûiv-

nostnÌkyÖ To by si mÏl kaûd˝ zrekapitulovat, neû

podepÌöe smlouvu. NemÏlo by to nynÌ vyznÌt tak,

ûe mluvÌm proti byznysu, v nÏmû se pohybuji a za

jehoû v˝voj do velkÈ mÌry v naöÌ spoleËnosti zod-

povÌd·m, ale buÔme otev¯enÌ: p˘jËovat a poËÌtat.

Smysl m· ûivotnÌ styl bez vr·sek.

Nejvíce smluv se ve vaší společnosti vztahuje
k leasingu aut - jak ten souvisí s životním stylem?
MÌt auto u n·s uû nenÌ luxus, je to ûivotnÌ stan-

dard, je to tÈmÏ¯ nezbytnost. PostupnÏ se setk·-

v·me s variantou dvou automobil˘ v rodinÏ: "velkÈ

a malÈ". Nejsou to slova ku podpo¯e vaöÌ ot·zky,

je to fakt, kter˝ vych·zÌ z mÏnÌcÌch se pot¯eb ûivo-

ta lidÌ. Jsme opÏt u ûivotnÌho stylu. Roste poËet

nakupovan˝ch nov˝ch i ojet˝ch aut, roste poËet

tÏch, kter· jsou po¯izov·na prost¯ednictvÌm r˘z-

n˝ch forem financov·nÌ. RoËnÏ se v »R prod· na

160 tisÌc nov˝ch voz˘ a zhruba stejnÈ mnoûstvÌ

ojet˝ch, p¯itom poËet prodan˝ch ojet˝ch aut takÈ

stoup·. To je jiû vypovÌdajÌcÌ. Ceny uû nejsou tak

vysokÈ, takûe mÌt auto je "skoro totÈû" jako mÌt

doma dva t¯i televizory nebo dvÏ koupelny. 

Klasick· Ëesk· rodina s pr˘mÏrn˝m p¯Ìjmem

auto m·, pot¯ebuje ho ke svÈmu ûivotnÌmu stylu.  

Svou roli hraje takÈ marketing, kter˝ dok·ûe

öikovnÏ ovlivnit rozhodov·nÌ klienta. A pro mar-

keting je klasick· Ëesk· rodina velmi zajÌmav·

cÌlov· skupina.

ZmÌnÏn˝ trend je mÌt vöechno "hned" a s co

nejmenöÌ n·mahou, na nic neöet¯it, ale uûÌvat si

dom˘, aut atd. TÏöit se z p¯edmÏt˘, na kterÈ se

d¯Ìve pracnÏ öet¯Ìvalo, uûÌvat si jich tehdy, kdy

je k tomu p¯edurËeno, to je souËasn˝ "rytmus

doby". ÿeknÏte sama - co byste mÏla z auta, na

kterÈ do 60 let budete öet¯it korunku ke korun-

ce? 

Vsadili jste na leasing nemovitostí, a to i přes slo-

Leasing jako součást životního stylu? Proč ne?
O tom, že rozumně žít na dluh je pro moderní firmu a klasickou rodinu výhodnou samozřejmostí, jsme hovořili s Ing. Jaroslavem Jaroměřským,
místopředsedou představenstva a výkonným ředitelem společnosti CAC LEASING

Kde vzít peníze? Otázka, na kterou si před deseti patnácti lety neumě-
la odpovědět velká většina z nás. Jen vyvolené společnosti dosáhly
na bankovní úvěr, drobnému začínajícímu živnostníkovi půjčila málok-

terá finanční instituce. I když - byl zde leasing. Financování, které pomohlo
výrazným způsobem na nohy malému a střednímu podnikání v České
republice. Dala by se jmenovat řada příkladů firem, jejichž majitelé dnes
na své začátky s úsměvem vzpomínají. Staly se věrnými klienty leasingo-
vých společností, vybavují se novými technologickými komplexy, pořizují
nábytek, doplňují počítačovou síť, zavedly operativní leasing pro svůj vozo-
vý park. Je to ten nejlepší  výsledek obchodního vztahu. Také o tom hovo-
řil Ing. Jaroslav Jaroměřský, místopředseda představenstva a výkonný ředi-
tel společnosti CAC LEASING.

statnou v˝hodou jsou postupnÈ spl·tky (a jejich

daÚov· znatelnost), zatÌmco dalöÌ penÌze m˘ûe

podnikatel vyuûÌt k investov·nÌ, leasing mu pro-

stÏ nezadrûuje finance, s nimiû on m˘ûe nakl·-

dat podle pot¯eby. PodobnÏ je tomu u pojiötÏnÌ -

rozloûenÌ placenÌ v Ëase.

Z nev˝hod bych zmÌnil zejmÈna dvÏ oblasti: vzr˘-

stajÌcÌ cenu penÏz, ta p˘sobÌ vr·sky nejen klien-

t˘m, ale i leasingov˝m spoleËnostem, a za druhÈ

p¯Ìpadn· dalöÌ daÚov· omezenÌ leasingu.

Jaký trend se rýsuje ve vývoji produktů a služeb
vaší společnosti?
JednoznaËnÏ budeme posilovat individu·lnÌ p¯Ì-

stup ke klientovi s cÌlem maxim·lnÏ uspokojit

jeho pot¯eby. Na tom sice stavÌme od prvopoË·t-

ku, ale st·le je co zlepöovat. 

Leasing je ËÌm d·l vÌce o balÌËku doprovodn˝ch

sluûeb, o variabilitÏ, kombinacÌch (nap¯. pojiötÏ-

nÌ moûnosti spl·cet, pojiötÏnÌ p¯ednÌho skla,

pojiötÏnÌ sedadel).

DalöÌm prvkem je flexibilita, nenutit klientovi

naöe ökatulkov·nÌ, nezjednoduöovat si to, ale

br·t v potaz jeho moûnosti, p¯·nÌ, jak by chtÏl

spl·cet, naË staËÌ v zaË·tku leasingu, co m˘ûe

v druhÈ p˘li apod. DÈlka a v˝öe spl·cenÌ se d·

dnes jiû rozmanitÏ namodelovat.

VelkÈ moûnosti se skr˝vajÌ v technologiÌch

schvalov·nÌ smluv. Bude se zvyöovat rychlost,

sniûovat "doba Ëek·nÌ". P˘jde tedy o zrychlenÌ

a zp¯ÌstupnÏnÌ sluûby, o v˝raznÏjöÌ vyuûÌv·nÌ moû-

nostÌ internetu, o rychlÈ zad·v·nÌ dat do systÈ-

mu, okamûitÈ vyhodnocov·nÌ.

UrËitÏ byste se zeptala na leasing po internetu -

tudy se cesta ubÌrat asi nebude. Z·jemci zÌsk·-

vajÌ pomocÌ internetu informace, vyhodnocujÌ si

je, ale pak stejnÏ jedou do showroomu k deale-

rovi, jelikoû  si to auto musÌ osahat. Sednout si

do nÏj, zv·ûit barevnÈ provedenÌ, zkonzultovat,

jakÈ jeötÏ doplÚkyÖ

Z pohledu produkt˘ p˘jde spÌöe o modifikace

a kombinace toho, co jiû existuje, protoûe super

novinky se rodÌ v leasingu spÌöe v˝jimeËnÏ. Mar-

keting s·zÌ tak trochu na hry s n·zvy a vlast-

nostmi produkt˘, ale to je bÏûnÈ v leasingu

v celÈ EvropÏ. 

CÌtÌme vöak jednu skulinku - vÌkendovÈ fungov·-

nÌ. HodnÏ lidÌ nech·v· podstatnÏjöÌ n·kupy na

vÌkend. Naöe sluûby se tomu musÌ p¯izp˘sobit. 

A vaše cíle pro letošní rok? V čem se liší od těch,
které platily pro léta předcházející?
Priorit m·me hodnÏ, ale ne vöechny mohu pro-

zradit. Pl·nujeme n·r˘st trûeb. M·me pomÏrnÏ

p¯ÌsnÏjöÌ ekonomickÈ ukazatele od naöeho akci-

on·¯e. VÌce se budeme zamÏ¯ovat na poskytov·-

nÌ leasingu na stroje a za¯ÌzenÌ, protoûe zde vidÌ-

me st·le velk˝ prostor pro zlepöov·nÌ. VÏtöÌ

pozornost hodl·me vÏnovat financov·nÌ ojetin.

Je-li kaûdÈ des·tÈ novÈ auto prodanÈ v »R finan-

covanÈ prost¯ednictvÌm CAC LEASING, je to

p¯Ìmo v˝zva. Leasing nemovitostÌ takÈ nez˘stane

stranou, mÏl by postoupit o nÏco v˝öe, neû loni.

Zab˝v·me se hodnÏ  efektivitou a rentabilitou

pr·ce, optimalizacÌ n·klad˘. R·di bychom byli

klientovi jeötÏ blÌûe, d˘kazem je i fakt, ûe jsme

od ledna otev¯eli novou poboËku v JihlavÏ.

UrËitÏ prohloubÌme naöi specializaci cestou exklu-

zivnÌho leasingu nap¯. se znaËkami Subaru

a Ssang Yong. VÌce zatÌm nebudu uv·dÏt, ale bude

se jednat o urËitou uûöÌ spolupr·ci, kter· p¯inese

¯adu p¯Ìjemn˝ch moûnostÌ p¯edevöÌm pro klienty.

za rozhovor o leasingu na jinou notu
podÏkovala Eva Brixi  ✑

žitosti na poli zákonů. Jaké jsou vaše vyhlídky do
budoucnosti? 
Moûn· bych to formuloval trochu p¯esnÏji: vÌce

neû na nemovitosti s·zÌme na univerz·lnost naöÌ

nabÌdky. Na ËeskÈm trhu jsme nejuniverz·lnÏjöÌ

leasingovou spoleËnostÌ. NabÌzÌme od finanËnÌho

leasingu p¯es ˙vÏr, pojiötÏnÌ aû po spl·tkov˝ pro-

dej pln˝ sortiment produkt˘ a sluûeb vËetnÏ ope-

rativnÌho leasingu se sluûbami. V portfoliu m·me

takÈ vöechny komodity, kterÈ lze profinancovat.

A takÈ obsluhujeme vöechny typy klient˘ od jed-

notlivc˘ aû po nadn·rodnÌ korporace.

Leasing nemovitostÌ tvo¯Ì cca 10 % naöeho obra-

tu. Toto ËÌslo roste i p¯esto, ûe naöe legislativa

st·le nenÌ k leasingu nemovitostÌ p¯Ìliö naklonÏ-

na. I tak je na tomto poli do budoucna velmi sluö-

n˝ potenci·l. Oproti bankovnÌmu ˙vÏru je leasing

nemovitostÌ ve v˝hodÏ tÌm, ûe leasingov· spo-

leËnost je vlastnÌkem leasovanÈ nemovitosti po

dobu financov·nÌ, kdeûto banka poskytujÌcÌ ˙vÏr

nikoli. 

A moûn· jeötÏ jedna zajÌmavost. Naöe spoleË-

nost je dnes schopna pokr˝t veökerÈ investiËnÌ

pot¯eby klienta. Na leasing dok·ûeme dnes

postavit fabriku na zelenÈ louce, vybavit ji tech-

nologiemi,  poËÌtaËi, n·bytkem, stejnÏ tak jako

profinancovat flotilu sluûebnÌch vozidel. ProstÏ

komplexnÌ balÌk produkt˘ a sluûeb.

Vöe z·leûÌ na podnikatelskÈm z·mÏru. Kdyû je

projekt dob¯e promyölen˝ a solidnÏ postaven˝ na

budoucÌch v˝nosech a ty jsou dostateËnÏ garan-

tovanÈ, pak do toho jdeme. Smlouva musÌ b˝t

v˝hodn· pro oba partnery.

Leasing je také stále více o službách… 
MusÌ b˝t. Sluûby vöeobecnÏ majÌ v »R oproti

vyspÏl˝m z·padnÌm zemÌm jeötÏ co doh·nÏt,

v leasingu je pro nÏ p¯Ìleûitost dok·zat, jak se d·

jeötÏ kvalifikovanÏji peËovat o budoucÌho Ëi st·-

vajÌcÌho klienta. VezmÏme si t¯eba jako p¯Ìklad

leasing aut a öirokÈ spektrum r˘zn˝ch pojiötÏnÌ,

vysok˝ stupeÚ poradenstvÌ, mnoho ËinnostÌ, kterÈ

vykon·vajÌ k vaöÌ spokojenosti za v·s pracovnÌci

dealera danÈ znaËky. ZjednoduöenÏ ¯eËeno:

naznaËÌte, co pot¯ebujete, a systÈm praxe odbor-

nÈho pracovnÌka a souhra leasingovÈ spoleËnosti,

pojiöùovny a dalöÌch firem v·m p¯ipravÌ vöe, co je

nezbytnÈ. Na jednom mÌstÏ, p¯i jednÈ n·vötÏvÏ. 

Jsou ještě firmy, které se brání leasingu a nepoři-
zují např. auta na leasing? Proč?
Zcela jistÏ p·r takov˝ch je a vidÌm to jen jako

ot·zku Ëasu a dalöÌch p¯ÌleûitostÌ, kdy se bariÈra

prolomÌ. Jinak mne nenapadajÌ û·dnÈ velkÈ

a p·dnÈ argumenty. Je pravdou, ûe daÚovÏ b˝val

kdysi leasing v˝hodnÏjöÌ, ale i dnes m· st·le svÈ

kouzlo. U nÏkter˝ch subjekt˘, nap¯. majitel˘

menöÌch firem Ëi ûivnostnÌk˘ moûn· p¯evaûuje

n·zor, ûe nenÌ nutnÈ se zadluûit a ûe je lepöÌ pla-

tit vöe ze svÈho, neû si p˘jËovat. Moûn· je to

nÏkde st·le jeötÏ generaËnÌ problÈm. NÏkdo se

bojÌ administrativy kolem leasingu, aniû tuöÌ, ûe

d·vno jsou ty tam Ëasy, kdy byl leasing nesrozu-

miteln˝. NÏkdy takÈ ˙ËetnÌ firem nedok·ûÌ zv·ûit

ze vöech ˙hl˘ pohledu, za jak˝ch okolnostÌ je lea-

sing nejv˝hodnÏjöÌ a jak postupovat. A snad

jeötÏ jeden prvek - nÏkdy se mi zd·, ûe je vöeo-

becnÏ v naöÌ zemi ËlovÏk vnÌm·n, pokud m·

jakoukoli p˘jËku, jako dluûnÌk, nikoli jako z·kaz-

nÌk. A to je velk· chyba. Z·kaznÌk je ten, jemuû

m· b˝t projevov·na pat¯iËn· ˙cta. On si u n·s

p˘jËuje, abychom my mohli existovat!

Mohl byste tedy zopakovat ty nejaktuálnější výho-
dy finančního leasingu osobních automobilů
a upozornit rovněž na nevýhodu, která dělá vrás-
ky na čele šéfů leasingových společností i jejich
zákazníků?
V˝hodou je nap¯. st·le odpoËitatelnost DPH

z prodejnÌ ceny na vstupu. D·le automobil je

po¯·d v prvnÌ odpisovÈ skupinÏ (doba odepiso-

v·nÌ je 4 roky p¯i n·kupu za hotovÈ), ale v r·mci

leasingu je za t¯i roky z ˙ËetnictvÌ venku. Pod-

Klienti leasingovÈ spoleËnosti CAC LEASING i jejÌ dce¯inÈ spoleËnosti RENAULT LEASING CZ

nemusÌ mÌt obavy z neËekan˝ch ûivotnÌch ud·lostÌ, kterÈ by mohly ohrozit jejich schopnost spl·-

cet z·vazky v˘Ëi tÏmto spoleËnostem. Od zaË·tku letoönÌho roku mohou vyuûÌt pojiötÏnÌ schop-

nosti spl·cet.

A to jak u leasingu, tak i ˙vÏru na nov˝ nebo ojet˝ automobil. PojiötÏnÌ je urËeno pro osoby

samostatnÏ v˝dÏleËnÏ ËinnÈ (tzv. OSV») a zamÏstnance.   

SpoleËnosti CAC LEASING a RENAULT LEASING, spoleËnÏ s pojiöùovnou AMCICO AIG Life,

pom·hajÌ sv˝m klient˘m ˙spÏönÏ p¯ekonat i takovÈ ûivotnÌ situace, kterÈ jim mohou znemoûnit

pravidelnÏ a vËas spl·cet leasingovÈ spl·tky Ëi ˙vÏr na nov˝ nebo ojet˝ automobil. "DÌky tomu-

to pojiötÏnÌ p¯evezme pojiöùovna spl·cenÌ v p¯ÌpadÏ dlouhodobÈ pracovnÌ neschopnosti z d˘vodu

˙razu nebo nemoci, ˙plnÈ a trvalÈ invalidity a rovnÏû v p¯ÌpadÏ ˙mrtÌ dluûnÌka," ¯ekl k detail˘m

pojiötÏnÌ schopnosti spl·cet P¯emysl KvasniËka, jednatel spoleËnosti CAC pojiöùovacÌ maklÈ¯-

sk·. PojiötÏnÌ je urËeno zamÏstnanc˘m a osob·m samostatnÏ v˝dÏleËnÏ Ëinn˝m. "ZamÏstnan-

ci si mohou u CAC LEASING pojiötÏnÌ rozöÌ¯it rovnÏû o riziko spojenÈ s nedobrovolnou ztr·tou

zamÏstn·nÌ," dodal P¯emysl KvasniËka. 

PojiötÏnÌ schopnosti spl·cet pat¯Ì k voliteln˝m pojiötÏnÌm, jejichû uzav¯enÌ je pro klienty CAC

LEASING a RENAULT LEASING velmi jednoduchÈ. Pojistnou smlouvu mohou uzav¯Ìt z·roveÚ se

smlouvou na financov·nÌ automobilu. Pojistn· ud·lost nast·v· nap¯Ìklad po uplynutÌ dvou mÏsÌ-

c˘ trv·nÌ pracovnÌ neschopnosti. Po probÏhnutÌ tÈto lh˘ty p¯ebÌr· ˙hradu mÏsÌËnÌch spl·tek pojiö-

ùovna. V p¯ÌpadÏ trvalÈ invalidity nebo ˙mrtÌ pojiötÏnÈho pak pojiöùovna jednor·zovÏ vyrovn· cel˝

z·vazek. PojiötÏnÌ neschopnosti spl·tek tak klient˘m p¯in·öÌ klid pro p¯Ìpady, kterÈ bohuûel

nemohou sami ovlivnit. (tz)

Pojistěte si splácení svých finančních závazků


