
V druhÈm kroku p¯edstavujeme moûnÈ scÈn·¯e

¯eöenÌ klientovy pot¯eby a demonstrujeme zku-

öenost s pracÌ podobnÈho druhu. NaöÌ velkou

p¯ednostÌ v tÈto f·zi je sedmn·ctilet· historie,

lÈpe ¯eËeno banka zkuöenostÌ ze stovek n·roË-

n˝ch projekt˘ a t˝m vÌce neû pades·ti erudo-

van˝ch odbornÌk˘.

KonkrÈtnÏ velmi p·dn˝m argumentem je n·ö

d˘raz na pragmatickou pomoc v implementa-

ci nalezen˝ch ¯eöenÌ. Jin˝mi slovy - jsme

takÈ tÏmi, kdo zmÏny u klienta dovedou do

re·lnÈho ûivota. Velmi Ëasto b˝v· pr·vÏ to,

ûe klientovi poskytneme takÈ manaûery

k praktickÈmu uskuteËnÏnÌ zmÏn, tÌm nejvÌ-

ce oceÚovan˝m fenomÈnem v naöÌ spolupr·-

ci.

K poradenství se totiž, a vy to víte lépe než já,
vytvořila v České republice svého času tak tro-
chu nedůvěra - poradenské firmy rostly jako
houby po dešti, účtovaly si hodně peněz za ne
vždy dobře odvedenou práci. Navíc tu bylo
(a ještě je) zakořeněno cosi ve smyslu: Hele,
Karle, ukaž mi, jak se to dělá! Zkrátka to nej-
cennější, rady, byly zdarma, samozřejmostí,
nebyly ničím chráněné. Prostě poradit bylo
bezmála morální povinností a nedej bože, aby
se za to braly peníze.  Někomu poradit a účto-
vat si za to  se považovalo za nestoudnou opo-
vážlivost. Jenže - proč asi kdysi dávno vzniklo
přísloví Dobrá rada nad zlato? Tedy - jak jste

učili českou odbornou veřejnost, že službou je
i kvalitní rada a ta má být náležitě ohodnoce-
na?
Na poË·tku 90. let byla naöe manaûersk·

ve¯ejnost k poradenstvÌ pro mne aû p¯ekvapivÏ

vst¯Ìcn·. Obzvl·ötÏ zahraniËnÌ poradci byli vÌt·-

ni s d˘vÏrou hraniËÌcÌ s naivitou. To vedlo z·ko-

nitÏ k rychlÈmu öÌ¯enÌ poradensk˝ch sluûeb

Ëasto i velmi nÌzkÈ kvality za neodpovÌdajÌcÌ

ceny. N·sledovalo p¯irozenÈ rozËarov·nÌ

a dodnes p¯etrv·vajÌcÌ poökozenÌ dobrÈho

jmÈna poradenstvÌ. 

Od poË·tku jsme v pr·ci s cenami naöich slu-

ûeb volili jednoduchou strategii. Hodnotou, za

kterou klient platÌ, je re·ln˝ efekt. Ten je dosa-

ûiteln˝ za splnÏnÌ t¯Ì p¯edpoklad˘: 

1. PoskytnutÌ kvalitnÌch myölenek, n·pad˘,

¯eöenÌ - chcete-li "rad".

2. DosaûenÌ p¯ijetÌ takov˝ch ¯eöenÌ v prost¯edÌ

klienta - v jeho realitÏ, firemnÌ kultu¯e,

schopnostech lidÌ.

3. Ve spolehlivÈm uvedenÌ do praxe a stabili-

zace dosaûen˝ch v˝sledk˘.

Vedli jsme naöe klienty k tomu, aby vÏnovali

pozornost vöem tÏmto p¯edpoklad˘m, struktu-

rovali jsme od poË·tku podle nich i pr·ce na

projektech. 

Dnes je st·le ËastÏjöÌ, ûe klienti na naöe lidi

delegujÌ i v˝konnou pravomoc k tomu, aby pro-

jekt p¯inesl re·lnÈ v˝sledky. Naöe sluûby jsou

tak realizov·ny formou interim managementu.

N·ö honor·¯ pak z v˝znamnÈ Ë·sti tvo¯Ì podÌl

na dosaûen˝ch v˝sledcÌch, tzv. success fee.

Podle výzkumu společnosti Factum Invenio jste
z hlediska tržeb v roce 2005 první mezi pora-
denskými firmami s majoritou českého kapitálu.
Přitom v roce 2006 v porovnání s rokem 2005
vám tržby narostly o 20 %. To už zní! V čem tkví
vaše kouzlo úspěchu?
Po celou dobu existence TRITONu jsme s·zeli

na dvÏ karty. Na sÌlu t˝mu a na d˘slednost

v tlaku na re·lnÈ efekty.

Podstatu naöÌ person·lnÌ politiky vyjad¯ujeme

dvÏma slovy: "spolupracujÌcÌ individuality".

PoctivÏ si vybÌr·me lidi nesmÌrnÏ schopnÈ,

ambiciÛznÌ, opravdovÈ osobnosti. Nejsme fir-

mou, kter· m· jednu nebo dvÏ hvÏzdy, p·r

firemnÌch tv·¯Ì. Chceme b˝t opravdu "All stars

team". P¯i v˝bÏru je ale stejnÏ v˝znamn·

schopnost tÏchto osobnostÌ spolupracovat,

sdÌlet svÈ znalosti a zkuöenosti, navz·jem se

posilovat. NetrpÌme primadony.

NÏkolikr·t jsem zmÌnil ˙silÌ o praktiËnost

naöich sluûeb. I tomu odpovÌd· v˝bÏr lidÌ -

manaûer˘ s vrcholov˝mi exekutivnÌmi zkuöe-

nostmi, kte¯Ì spolehlivÏ vÏdÌ, jak chutn· praxe.

V poslednÌch letech jsme ve strategii poloûili

d˘raz na mezin·rodnÌ rozmÏr naöich sluûeb.

Vstoupili jsme - cestou vlastnÌch spoleËnostÌ

- na slovensk˝ a bulharsk˝ trh, v roce 2008 se

chyst·me do Rakouska a Rumunska. KromÏ

toho jsme se vloni stali Ëlenem alianËnÌ sÌtÏ

European Independent Consulting Group, coû

je spoleËenstvÌ vedoucÌch evropsk˝ch pora-

densk˝ch p˘vodem lok·lnÌch firem.

A co bývá nejsvízelnější překážkou vlastního
růstu vašich klientů, kteří pak díky spolupráci
s vámi posílili své podnikání a vrací se k vám
i nadále?
NejsvÌzelnÏjöÌ p¯ek·ûkou kaûdÈho r˘stu je

pohodlnost a stereotypy. V ¯ÌzenÌ je schop-

nost p¯ekon·vat tou nejcennÏjöÌ ingrediencÌ.

VÌte, tak to s bojem s vlastnÌ pohodlnostÌ

b˝v·. CviËenÌ je efektivnÏjöÌ s trenÈrem,

osvojenÌ jazyka s dobr˝m uËitelem. Tak i boj

se stereotypy a rutinÈrstvÌm v ¯ÌzenÌ je ˙spÏö-

nÏjöÌ s externÌm partnerem. Proto se k n·m

klienti vracejÌ.

Motivace, ambice, zdravé sebevědomí, chuť
něčeho dosáhnout - to jsou prvky, okolo nichž se
růst firem hodně točí. Čeho se českým firmám
nejvíce nedostává? 
Motivovan˝ch manaûer˘ na st¯ednÌm Ël·nku

¯ÌzenÌ. St¯ednÌch manaûer˘, kte¯Ì by mÏli p¯esnÏ

to, co jste zmÌnila - motivaci, ambice, zdravÈ

sebevÏdomÌ, chuù nÏËeho dos·hnout. NamÌsto

toho majÌ spÌö sklon k negativizmu, alibizmu

a opatrnictvÌ. Vt·hnout do hry na ˙spÏch a zau-

jetÌ pro nÏj st¯ednÌ Ël·nek ¯ÌzenÌ povaûuji za klÌ-

ËovÈ.

Na vlastním podnikání si TRITON vyzkoušel,
jaké jsou začátky, růst a úspěch, expanze do
zahraničí. I vaše firma potřebuje sílit. Jaká je
vize, kudy půjde?
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Zhruba před měsícem jste na tiskové konferenci
komentoval cíle a vize společnosti, již řídíte -
M. C. TRITON, spol. s r. o. Vaše poradenské služ-
by jsou určeny zejména firmám - mají přinést
růst jejich businessu. Máte za sebou řadu výteč-
ných referencí - prostě umíte. Je však ještě dosti
klientů, kteří nedbají na žádné reference
a zeptají se: jak tomu mám věřit? Mohu se spo-
lehnout na to, že mi poradíte a mně se bude lépe
dařit? Vždyť je to pohádka…
Manaûersk· skepse uû st·la ˙spÏch ¯adu

firem. A m·te pravdu - mezi naöimi potenci·l-

nÌmi klienty se se skepsÌ potk·v·me nez¯Ìdka.

P¯ÌËinou takovÈ skepse b˝v· ned˘vÏra ke "knÌ-

ûecÌm" rad·m nebo i minul˝ öpatn˝ z·ûitek

s efektivitou poradensk˝ch sluûeb. 

OsvÏdËen˝ zp˘sob rozpt˝lenÌ podobn˝ch obav

je ve Ëty¯ech slovech: pot¯eba - ¯eöenÌ - zkuöe-

nost - pomoc.

Jsme dÌkybohu v situaci, kdy n·s kontaktujÌ kli-

enti, kte¯Ì si uvÏdomujÌ, ûe pro svou budoucÌ kon-

kurenceschopnost pot¯ebujÌ nÏco udÏlat. VnÌma-

jÌ pot¯ebu nÏco zmÏnit a vnÌmajÌ pot¯ebu externÌ-

ho partnera pro uskuteËnÏnÌ zmÏny. D·v·me si

hodnÏ z·leûet na tom, abychom se v samÈm

poË·tku vztahu s klientem shodli na definici jeho

pot¯eb, oËek·vanÈm efektu a mÏ¯ÌtcÌch ˙spÏchu

spolupr·ce. To je z·klad.

Manažerská skepse už stála úspěch řadu firem,
nezdráhal se vyslovit vážnou pravdu Ing. Luděk Pfeifer, CSc., ze společnosti M. C. TRITON

Ještě jsem neslyšela, že by
někdo založil firmu k tomu, aby
záhy zkrachovala, i když…

Záměry mohou být různé až speku-
lativní. Mám však na mysli vznik
takové firmy, která na svět přichá-
zí s touhou po seberealizaci zakla-
datele, s touhou něco užitečného
udělat, neméně pragmatickým
cílem uživit se, v přeneseném slova
smyslu zasadit strom a postavit
dům. Ten, kdo se rozhodne zařadit
do světa businessu, činí tak
z mnoha důvodů, někdy obyčej-
ných, prostých, a někdy i extrém-
ních jako je sázka nebo tvrdohlavá
snaha ukázat, že to prostě půjde.
Děje se tak vždy a zejména s opti-
mizmem, s vírou ve vlastní schop-
nosti, nápady, zkušenosti, chutí jít
novému naproti. 
Odvaha je zahájit dráhu podniká-
ní, ale odvaha násobnější je dělat
vše k tomu, aby se firma udržela
nad vodou, a vést ji k rozkvětu. Při-
cházejí však také okamžiky, kdy se
firma nemůže hnout z místa
a managament či majitel to cítí.
Prostě - není to ono. Globální zku-
šenosti nesčetněkrát prokázaly, že
se vyplácí nechat si poradit. Třetí
stranou, která dokáže dění i nedě-
ní v příslušné společnosti vidět jiný-
ma očima. Umí přijít s nápadem,
odvahou na druhou. Umocněnou
uvažováním osobností, kterým je
dobré důvěřovat. 
O úloze poradenství jsem hovořila
s Ing. Luďkem Pfeiferem, CSc.,  jed-
natelem společnosti M. C. TRITON,
spol. s r. o.:

Z výsledků hospodaření za rok 2006 
Generali Pojiöùovna, a. s., dos·hla v roce

2006 hospod·¯skÈho v˝sledku 363 mil. KË po

zdanÏnÌ (podle mezin·rodnÌch ˙ËetnÌch stan-

dard˘). Ve srovn·nÌ s rokem 2005 narostl

tento ukazatel o 3 %.

P¯edepsanÈ pojistnÈ v neûivotnÌm pojiötÏnÌ

Ëinilo v loÚskÈm roce 4423,4 mil. KË a v ûivot-

nÌm pojiötÏnÌ 1964,7 mil. KË. NejvÌce rostlo

pojiötÏnÌ ûivotnÌ, jehoû p¯edpis se meziroËnÏ

zv˝öil o 26 %.

Po Ëtvrt roce od katastrofickÈho ork·nu Kyrill se da¯Ì likvidovat ökody,

kterÈ vÌtr zp˘sobil na majetku lidÌ v »eskÈ republice.

Pojiöùovna Generali zlikvidovala 68 % vöech

nahl·öen˝ch ökod a vyplatila postiûen˝m

vÌce neû 52 milion˘ KË.

äkody na dom·cnostech a rodinn˝ch

domech jsou zlikvidov·ny z vÌce neû 80 %,

vyplaceno bylo tÈmÏ¯ 20 milion˘ KË.

äkody na lesnÌch porostech jsou vy¯eöeny

kompletnÏ.

U technick˝ch a podnikatelsk˝ch pojiötÏnÌ

se jeötÏ Ëek· na dod·nÌ poklad˘. (tz)

Příloha Prosperita Madam Business

pokraËov·nÌ na stranÏ 12

Prosperita? Především!
Nic jiného neřeším.

● prodej valiv˝ch loûisek z produkce »R a SR (ZVL - ZKL)
● autorizovan˝ prodejce SKF
● ostatnÌ loûiska na objedn·vku
● technicko-konzultaËnÌ sluûby
● v¯etenov· loûiska
● loûiska NN30 K

Karel Dvo¯·k, Lidick· 301, 258 34 Vlaöim, 
tel./fax: 317 844 979 mobil: 602 297 483, 
e-mail: loziska.vlasim@iol.cz
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Reklamní použky
Reklama je v˝znamn˝ prvek

pat¯ÌcÌ k ûivotu tak¯ka kaûdÈ

firmy. O tÈ na webov˝ch str·nk·ch se jeötÏ p¯ed

p·r lety vedly bou¯livÈ debaty, dnes je samoz¯ej-

mostÌ. Inzerenti za ni vyd·vajÌ st·le vÌce prost¯ed-

k˘. Proto bychom v·s, naöe Ëten·¯e, r·di upozor-

nili na jednu z naöich sluûeb - navrhujeme a vyr·-

bÌme rovnÏû internetovou reklamu. Jde o bannery

rozliËn˝ch velikostÌ, jednoduöÌ i ty velmi n·roËnÈ

co do pracnosti. Zkr·tka - m˘ûeme v·m nejen

poradit, co je pro ten kter˝ ˙Ëel a ty kterÈ webo-

vÈ str·nky vhodnÈ, ale takÈ navrhnout obsah pre-

zentace i to, jak by mÏla reklama vypada. S kli-

enty spolupracujeme - od konzultace a n·padu,

p¯es design aû po plnou funkËnost prouûk˘, dod·-

v·me na klÌË. Poskytnete-li n·m podklady, do

druhÈho dne je baner na svÏtÏ v nÏkolika verzÌch,

staËÌ si pak vybrat tu nejoptim·lnÏjöÌ, p¯ÌpadnÏ ji

jeötÏ dotvo¯it. A ûe nevÌte, jakÈ podklady m·me

na mysli? Pom˘ûeme i s nimi. 

ée s tÌm vöÌm nem·te mnoho zkuöenostÌ a ûe

byste to p¯esto uû r·di vyzkouöeli? Napiöte n·m

e-mail Ëi zavolejte, ostatnÌ nechte na n·s.

Martin äimek, obchodnÌ ¯editel RIX, s. r. o,
autor internetov˝ch projekt˘

martin@prosperita.info, 606 615 0609

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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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 strojírenské technologie, zájmové sdružení
●● 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. 8
Jak je to (nejen) s leasingem 
na českém trhu

str. 10
Pro podnikatele se vymýšlejí samé
překážky

str. 12
Trendy v manažerském poradenství
v ČR

str. 16
K rozvoji elity českého 
managementu

str. 21
Firmy objevují výhody služebních
platebních karet

»esk· spo¯itelna prodluûuje od dubna 2007 ote-

vÌracÌ dobu vÌce neû 430 poboËek, a to o vÌce

neû 800 hodin t˝dnÏ. Nejde o zmÏnu ploönou,

˙pravy vych·zejÌ ze zkuöenostÌ s provozem jed-

notliv˝ch poboËek a budou tedy v kaûdÈ poboË-

ce individu·lnÌ. Na nÏkter˝ch mÌstech »esk·

spo¯itelna od dubna zruöÌ polednÌ p¯est·vky,

jinde poboËka r·no otev¯e d¯Ìve Ëi bude zavÌrat

pozdÏji.

"K rozöÌ¯enÌ otevÌracÌ doby jsme p¯istoupili na

z·kladÏ pr˘zkumu pot¯eb klient˘. Pot¯ebujeme

mÌt takovou provoznÌ dobu poboËek, kter· bude

plnÏ vyhovovat poûadavk˘m naöich klient˘, jeû

se lok·lnÏ liöÌ. S ˙pravou otevÌracÌ doby budeme

pokraËovat i nad·le, abychom mohli pruûnÏ rea-

govat na mÏnÌcÌ se pot¯eby naöich klient˘,"

uvedl Aleö Sloupensk˝, ¯editel ˙seku Region

v˝chod.

"Po etapÏ, kdy jsme se soust¯edili na vybudo-

Praktické e-mailové…
V poslednÌ dobÏ p¯evl·d· p¯i zasÌl·nÌ pozv·nek

na tiskovky hledisko praktiËnosti. NejvÌce jich

totiû chodÌ e-mailem. Pravda, pro organiz·tora

je to nejjednoduööÌ a nej˙ËinnÏjöÌ zp˘sob, jak

d·t vÏdÏt, ûe se "nÏco" bude konat. Podstatn˝

je obsah sdÏlenÌ - co, kdy, kde, p¯ÌpadnÏ jak se

tam novin·¯ dostane, kdo bude hovo¯it a na jakÈ

tÈma. Je to takÈ novin·¯em nejvÌce akceptova-

teln· forma,  prostÏ praktick·. KromÏ struËnÈ-

ho sdÏlenÌ se jako p¯Ìloha p¯ipojuje nejËastÏji

v pdf kreativnÌ grafickÈ ztv·rnÏnÌ tÈhoû. Coû

o to, ËlovÏk se r·d podÌv·, agentura u klienta

zaboduje, grafik se vy¯·dÌ, protoûe je hrav˝Ö

ale k niËemu jinÈmu to zas aû tak nenÌ. ProË si

tisknout obr·zky, pl˝tvat n·plnÏ tisk·ren, zatÏ-

ûovat se, kdyû staËÌ p·r slov a je jasno? Moûn·

se mnou nesouhlasÌte; nejste sami - ani j·

nevÌm, m·m-li stoprocentnÌ pravdu (kdyû obr·z-

ky, tak na pozv·nce v˝pravnÈ a poslanÈ poötou,

pÏknÏ v ob·lce, ty si dokonce nÏkte¯Ì z n·s

schov·vajÌ).

A tak dnes oceÚujeme sice jednu pr·vÏ e-mailo-

vou, ale ne "obr·zkovou", naopak tu ryze ˙Ëelo-

vou:   byla to pozv·nka na tiskovou  konferenci

RWE Transgas, kter· se uskuteËnila v Praze 

3. dubna 2007. (rix)

Hned jde všechno lépe
A to jste si vöimli, ûe zÌv·nÌ je n·ramnÏ nakaûli-

vÈ? Jakmile si p¯ed v·mi nÏkdo zÌvne, bÏhem

nÏkolika sekund zÌv·te taky. Ale p¯edstavte si

situaci, kdy se sejdou z·stupci nÏkolika

v˝znamn˝ch firem, sesednou si ke stolu s p¯i-

pravenou mattonkou a k·vou. PustÌ se do pro-

jedn·v·nÌ d˘leûit˝ch vÏcÌ a vtom si ten v Ëele

zÌvne. PravdÏpodobnÏ to bude takovÈ to kamuf-

lovanÈ zÌvnutÌ: pusa sice z˘st·v· zav¯en·, ale je

vidÏt, jak to dotyËnÈmu dÏl· potÌû, aby se mu

rty nerozletÏly jeden nahoru, druh˝ dol˘, a pak

se mu nepat¯iËnÏ rozöÌ¯Ì nosnÌ dÌrky! A v˘bec,

dolnÌ polovina obliËeje se podivnÏ prot·hne

a kolem nosu zr˘ûovÌ. I takov· zÌvnutÌ jsou

nakaûliv·. BÏhem chvÌle zÌv· celÈ zased·nÌ,

a vöichni kamuflovanÏ, takûe vypadajÌ jako by

na sebe dÏlali obliËeje. Na ËlovÏka prostÏ tako-

vÈ vÏci p˘sobÌ. Ale j· m·m odkoukanou radu.

ZastÌranÈ zÌvnutÌ se d· nepozorovanÏ zmÏnit.

StaËÌ nat·hnout koutky ˙st do stran a uû se na

sebe u v˝znamnÈho stolu pÏknÏ usmÌv·te. Hned

jde vöechno lÈpe. A to jste si vöimli, ûe ˙smÏv

je n·ramnÏ nakaûliv˝? 

MarkÈta BartÌkov·

v·nÌ internetovÈho, telefonnÌho a mobilnÌho ban-

kovnictvÌ, nejen ûe nynÌ prodluûujeme otevÌracÌ

dobu, ale pl·nujeme v letoönÌm roce i otev¯enÌ

zhruba deseti nov˝ch poboËek. Do dvou let

bychom chtÏli souËasnou sÌù 637 poboËek roz-

öÌ¯it o desÌtky dalöÌch. I kdyû klienti prov·dÏjÌ

ËÌm d·l vÌc finanËnÌch operacÌ p¯es p¯ÌmÈ ban-

kovnictvÌ, osobnÌ obsluha je u nÏkter˝ch sluûeb

nenahraditeln·," uzav¯el Tom·ö VanÌËek, ¯editel

˙seku Region z·pad.

»esk· spo¯itelna m· v souËasnÈ dobÏ takÈ 

7 poboËek, kterÈ jsou otev¯eny 7 dnÌ v t˝dnu.

Tyto poboËky jsou umÌstÏny ve vybran˝ch

obchodnÌch centrech, klienti tak mohou

i o vÌkendu vy¯eöit svÈ finanËnÌ z·leûitosti,

nejsou z·vislÌ na svÈ emisnÌ poboËce. Klienti

majÌ d·le k dispozici 14 HypoteËnÌch center

a takÈ KlientskÈ centrum, kterÈ je dostupnÈ 

24 hodin, 7 dnÌ v t˝dnu. Z·roveÚ mohou vyuûÌt

1090 multifunkËnÌch bankomat˘ nabÌzejÌcÌch aû

sedm funkËnostÌ. (tz)

Komerční banka otevře
druhé call centrum
KomerËnÌ banka, t¯etÌ nejvÏtöÌ banka v »eskÈ

republice, zprovoznÌ v prvnÌm ËtvrtletÌ roku

2008 jiû druhÈ telefonnÌ centrum. Stane se tak

jedinou bankou v »eskÈ republice se dvÏma call

centry. TelefonnÌ centrum vznikne ve ZlÌnÏ

a nabÌdne novÈ pracovnÌ moûnosti pro obyvate-

le ZlÌna a okolÌ. Do roku 2012 totiû call centrum

KomerËnÌ banky otev¯e p¯ibliûnÏ 230 pracov-

nÌch pozic.

Provoz svÈho prvnÌho telefonnÌho centra zah·ji-

la KomerËnÌ banka jiû v roce 1998 v Liberci. Ke

konci loÚskÈho roku zamÏstn·valo 387 pracov-

nÌk˘, kte¯Ì ve öpiËk·ch obslouûÌ dennÏ vÌce neû

120 tisÌc klient˘. 

ExpresnÌ linku KomerËnÌ banky, nejoblÌbenÏjöÌ

produkt p¯ÌmÈho bankovnictvÌ, vyuûÌvalo na

konci loÚskÈho roku 705 tisÌc klient˘ (meziroË-

nÌ n·r˘st 6 %). 

"HlavnÌ v˝hodou ExpresnÌ linky je opravdu öiro-

k˝ rozsah sluûeb. KromÏ standardnÌ moûnosti

zadat p¯Ìkaz k ˙hradÏ, dot·zat se na z˘statek

na ˙Ëtu, zjistit historii transakcÌ Ëi zadat trval˝

p¯Ìkaz a povolenÌ k inkasu umoûÚuje takÈ poû·-

dat o platebnÌ Ëi kreditnÌ kartu, investovat do

podÌlov˝ch fond˘ IKS KB, zakl·dat termÌnovanÈ

˙Ëty nebo obchodovat na praûskÈ burze cen-

n˝ch papÌr˘," uvedl vedoucÌ telefonnÌho centra

KB Ji¯Ì Medonos. 

Vol·nÌ na tuto linku je bezplatnÈ, vËetnÏ vol·nÌ

z mobilnÌho telefonu. (bar)

ČS prodlužuje otevírací dobu poboček o více než 800 hodin týdně

Cena Bosch - Technik roku
2007/2008

Bosch Group v »eskÈ republice vyhlaöuje prvnÌ

roËnÌk soutÏûe Cena Bosch - Technik roku

2007/2008. CÌlem soutÏûe je podpora mlad˝ch

student˘ a technik˘ z oblasti pr˘myslu, p¯ede-

vöÌm automobilovÈ techniky, propojenÌ teorie

a praxe ökol a pr˘myslov˝ch podnik˘.

Zad·nÌ vzejdou vÏtöinou z naöich v˝robnÌch

z·vod˘ Bosch v »eskÈ republice. SoutÏû umoû-

nÌ p¯i p¯ÌmÈm kontaktu v˝robnÌch z·vod˘ Bosch

se studenty a mlad˝mi konstruktÈry najÌt neob-

vykl· a inovaËnÌ technick· ¯eöenÌ zadan˝ch

tÈmat a jejich p¯ÌpadnÈ uvedenÌ do praxe

v r·mci inovace produkt˘.

Z·jemci se mohou p¯ihl·sit do konce roku 2007

prost¯ednictvÌm internetovÈ str·nky www.bosch.

cz/technikroku. (tz)
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"CNG plnicÌ stanice jsou nynÌ v »eskÈ republice

dosaûitelnÈ v kaûdÈm regionu. Jsme svÏdky

zaË·tku novÈho trendu, jen za loÚsk˝ rok se zv˝-

öil poËet automobil˘ na CNG v »R o 30 % na

630 vozidel. U CNG plnicÌ stanice v MladÈ Bole-

slavi budou rovnÏû dostupnÈ informace o v˝ho-

d·ch jÌzdy na stlaËen˝ zemnÌ plyn a o moûnos-

tech po¯ÌzenÌ Ëi p¯estavby automobil˘ na toto

ekologickÈ palivo," uvedl Milan Kajtman, Ëlen

p¯edstavenstva a obchodnÌ ¯editel RWE Trans-

gas, a. s. 

V »eskÈ republice je v souËasnosti provozov·-

no 16 ve¯ejn˝ch plnicÌch stanic CNG. Do

konce letoönÌho roku by jich mÏlo b˝t okolo

20 a do roku 2020 se hovo¯Ì o poËtu aû 400

ve¯ejn˝ch plnicÌch stanic CNG. StejnÏ dyna-

micky by mÏl r˘st poËet vozidel na stlaËen˝

zemnÌ plyn. V EvropÏ by jich mÏlo do roku

2020 jezdit aû 23,5 milionu a jen v »eskÈ

republice se k tomu datu odhaduje jejich

poËet na 350-450 tisÌc.

"V˝hodou CNG nenÌ pouze jeho cena, kter· je

oproti benzinu poloviËnÌ, ale takÈ minim·lnÌ dopa-

dy na ûivotnÌ prost¯edÌ. PlynovÈ motory produkujÌ

podstatnÏ niûöÌ emise, u CO2 je to o 30 % mÈnÏ,

neû benzinovÈ motory. CNG automobily tak splÚu-

jÌ i nejp¯ÌsnÏjöÌ normy Euro IV resp. V. TakÈ vzhle-

dem k tÏmto fakt˘m uvaûujeme o v˝robÏ auto-

mobil˘ äkoda Octavia, Roomster a Superb na

stlaËen˝ zemnÌ plyn," vysvÏtlil Dr. Eckhard

Scholz, Ëlen p¯edstavenstva äkoda Auto odpo-

vÏdn˝ za technick˝ v˝voj.

Cena sÈriovÏ vyr·bÏn˝ch osobnÌch automobil˘

na CNG je zhruba o 5 % vyööÌ neû u standardnÌch

verzÌ. Tyto n·klady se vöak stejnÏ jako u doda-

teËnÏ upraven˝ch voz˘, do nichû byla namonto-

Skupina RWE otevřela první plnicí stanici CNG ve středních Čechách
První plnicí stanici CNG ve Středočeském kraji otevřela v dubnu

v Mladé Boleslavi skupina RWE. Její provoz slavnostně zahájil Martin
Bursík, místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR. Jako

ekologické a ekonomicky výhodné řešení osobní dopravy prezentovala
na akci Škoda Auto prototyp automobilu Škoda Octavia na stlačený
zemní plyn. Mladá Boleslav se po Brně a Ostravě stala součástí páteřní
sítě plnicích stanic CNG v České republice. Dalšími městy, která nabídnou
řidičům v nejbližší době možnost natankovat zemní plyn, budou Karlovy
Vary (od 27. 4.) a Ústí nad Labem (od 3. 5.).

Stlačený zemní plyn pro řidiče v Mladé Boleslavi
DalöÌ plnicÌ stanici na CNG, neboli stlaËen˝ zemnÌ plyn, kter· byla otev¯ena v polovinÏ dubna

v MladÈ Boleslavi, postavila St¯edoËesk· plyn·rensk·.

Teprve p¯ed ned·vnem byly otev¯eny plniËky v BrnÏ a T·bo¯e. Do konce kvÏtna budou navÌc

otev¯eny dalöÌ dvÏ plnicÌ stanice na CNG v Karlov˝ch Varech a ⁄stÌ nad Labem. 

Vozidla na zemnÌ plyn produkujÌ minim·lnÌ mnoûstvÌ ökodlivin oproti vozidl˘m na kapaln· paliva.

EkologickÈ v˝hody zemnÌho plynu v dopravÏ vypl˝vajÌ z jeho sloûenÌ. ZemnÌ plyn je tvo¯en z 98 %

methanem CH4, zbyl· 2 % zahrnujÌ dalöÌ uhlovodÌky, oxid uhliËit˝ a dusÌk. P¯i spalov·nÌ zemnÌho

plynu nevznikajÌ û·dnÈ emise pevn˝ch Ë·stic a oxid si¯iËit˝. Emise oxid˘ dusÌku a oxidu uhelnatÈ-

ho jsou v minim·lnÌ mÌ¯e. A co se t˝k· dnes velmi sledovan˝ch emisÌ oxidu uhliËitÈho, vozidlo na

zemnÌ plyn jich produkuje aû o 25 % mÈnÏ neû vozidlo na benzin. Ale takÈ emise karcinogennÌch

l·tek - polyaromatickÈ uhlovodÌky, aldehydy a arom·ty vËetnÏ benzenu, kterÈ vznikajÌ spalov·nÌm

vyööÌch uhlovodÌk˘, jsou u vozidel na zemnÌ plyn zanedbatelnÈ (cca 0,01 kg/GJ). Je to d·no tÌm,

ûe zemnÌ plyn obsahuje pouze do 0,03 % vyööÌch uhlovodÌk˘. (tz)

ZemnÌ plyn se st·v· vÌce a vÌce centrem pozor-

nosti motorist˘; 17. kvÏtna v dopolednÌch hodi-

n·ch p¯ivÌt· Praha pos·dku vozu Ecofuel World

Tour, kter· absolvuje prvnÌ cestu kolem svÏta

s vozidlem na zemnÌ plyn. T˝m Rainera Zietlowa

se pokusÌ o z·pis do Guinessovy knihy rekord˘.

CÌlem Ëty¯ËlennÈ pos·dky je ujet na ekologicky

ËistÈ palivo 45 tisÌc kilometr˘ nap¯ÌË pÏti konti-

nenty. Na V·clavskÈm n·mÏstÌ se pos·dka

podÏlÌ s n·vötÏvnÌky o z·ûitky ze 40 zemÌ svÏta

a 70 velk˝ch mÏst. Akce bude prezentov·na

formou open-air v˝stavy, zab˝vajÌcÌ se nejekolo-

giËtÏjöÌm a nejekonomiËtÏjöÌm alternativnÌm

palivem (promÌt·nÌ film˘, fotografickÈ panely,

uk·zky z cesty kolem svÏta) a p¯ehlÌdkou voz˘

na CNG. Akce bude ve spolupr·ci s Francouz-

sk˝m velvyslanectvÌm propojena s v˝stavou

fotografiÌ z celÈho svÏta Yanna Arthuse Bert-

randa. ÿada jeho fotografiÌ z ptaËÌ perspektivy

ukazuje na negativnÌ a p¯itom velmi agresivnÌ

p¯Ìstup ke krajinÏ. V˝stava klade d˘raz na eko-

logii, obnovitelnost energetick˝ch a zachov·nÌ

p¯ÌrodnÌch zdroj˘ pro budoucÌ generace. 

ZaË·tkem roku 2007 mÏla v˝prava za sebou uje-

t˝ch asi 27 000 km, bÏhem nichû se potvrdily

vöechny p¯edpoklady hovo¯ÌcÌ ve prospÏch zem-

nÌho plynu - menöÌ zatÌûenÌ ûivotnÌho prost¯edÌ,

vöeobecn· dostupnost a nÌzk· cena po celÈm

svÏtÏ. V tomto ohledu je CNG nadÏjÌ mnoha

megapolÌ v Africe i Asii, v souËasnÈ dobÏ zaha-

len˝ch zplodinami z v˝fuk˘ benzinov˝ch a diese-

lov˝ch motor˘. ZemnÌ plyn je vöude dostupn˝

a levn˝. V Ir·ku bylo nap¯. moûnÈ naplnit n·drû

plynem za mÈnÏ neû jeden eurocent a p¯i vyj·-

d¯enÌ v cen·ch uöet¯ila v˝prava na palivu v porov-

n·nÌ s naftou zatÌm vÌce neû 2700 eur. SouËas-

nÏ se na svÈ dosavadnÌ cestÏ nikde nesetkala

s tÌm, ûe by zemnÌ plyn nemohla bez problÈm˘

doplnit. Druh· Ë·st cesty zaËala v lednu v Aust-

r·lii a nynÌ pokraËuje p¯es JiûnÌ Ameriku a USA

zpÏt do Evropy, kde by po vÌce neû 200 dnech na

cestÏ mÏla v˝prava navötÌvit Prahu a p¯edstavit

rekordnÌ vozidlo p¯Ìmo v centru metropole na

V·clavskÈm n·mÏstÌ. Pos·dku p¯ivÌt· mÌstop-

¯edseda vl·dy a ministr ûivotnÌho prost¯edÌ

»eskÈ republiky Martin BursÌk.

RostoucÌho v˝znamu stlaËenÈho zemnÌho plynu

(CNG) jako alternativnÌho paliva öet¯ÌcÌho ûivot-

nÌ prost¯edÌ si je vÏdoma i spoleËnost End-

ress+Hauser, jeden z p¯ednÌch svÏtov˝ch v˝rob-

c˘ mÏ¯icÌ techniky pro ¯ÌzenÌ technologick˝ch

proces˘ v pr˘myslu. Je proto jednÌm ze sponzo-

r˘. Akci p¯ipravila ve spolupr·ci s »eskou ply-

n·renskou uniÌ a agenturou GSMA. (tz)

ECOFUEL WORLD TOUR 2007 v Praze v rámci Týdne udržitelného
rozvoje 2007: udržitelná doprava

v·na CNG soupra-

va, vr·tÌ p¯i nynÏj-

öÌch cen·ch moto-

rov˝ch paliv zhru-

ba po 50 tisÌci

najet˝ch kilomet-

rech. ZejmÈna

firmy s velk˝m

akËnÌm r·diem

a vysok˝m poËtem

ujet˝ch kilometr˘

tak mohou dÌky

zemnÌmu plynu

uöet¯it aû desetiti-

sÌce korun mÏsÌË-

nÏ. (tz) Významný okamžik pro motoristy a životní prostředí
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Henkel vyhlásil soutěž
Jiû poöestÈ vyhlaöuje spoleËnost Henkel

Central Eastern Europe se sÌdlem ve VÌdni

v˝roËnÌ umÏleckou soutÏû Henkel Art.Award.

urËenou pro umÏlce z 29 zemÌ st¯ednÌ

a v˝chodnÌ Evropy a centr·lnÌ Asie, tentokr·t

v kategorii pr˘myslovÈho designu. SoutÏûÌ

podporujÌcÌ mladÈ a talentovanÈ umÏlce chce

spoleËnost Henkel p¯ispÏt k procesu evrop-

skÈ integrace a zv˝öenÌ kulturnÌho povÏdomÌ

v regionu. VÌtÏzkou loÚskÈho roËnÌku vyhl·öe-

nÈho v oboru fotografie se stala Ëesk· umÏl-

kynÏ SoÚa Goldov·. ➡

Soutěž Český direkt už má své
nejlepší firmy 
V˝sledky soutÏûe »esk˝ direkt, tentokr·t

o nejlepöÌ directmarketingovÈ kampanÏ roku

2006, byly slavnostnÏ vyhl·öeny 30. b¯ezna

v r·mci doprovodnÈho programu veletrhu

Reklama 2007.

"5. roËnÌk soutÏûe s rekordnÌ ˙ËastÌ 67 sou-

tÏûnÌch pracÌ uk·zal, ûe Ëesk˝ p¯Ìm˝ marke-

ting je stejnÏ dobr˝ jako ten zahraniËnÌ," sdÏ-

lil p¯i vyhl·öenÌ v˝sledk˘ Tom·ö H·jek, v˝kon-

n˝ ¯editel po¯·dajÌcÌ asociace ADMAZ. ➡

Komerční banka - příležitost pro
zhodnocení finančních prostředků
KomerËnÌ banka p¯ich·zÌ s novou moûnostÌ pro

klienty, kte¯Ì chtÏjÌ lÈpe zhodnotit svoje finanË-

nÌ prost¯edky - rodinou KB fond˘. Fondy se spe-

cializujÌ na vyhled·v·nÌ zajÌmav˝ch investiËnÌch

p¯ÌleûitostÌ s nejlepöÌm pomÏrem v˝nos/riziko

u jednotliv˝ch podkladov˝ch aktiv - penÏûnÌho,

dluhopisovÈho a akciovÈho trhu. ➡

LCS uspořádala seminář o nových
trendech v řízení podniků
Semin·¯ na tÈma NovÈ trendy ¯ÌzenÌ podnik˘ -

Business Inteligence uspo¯·dala dne 28. b¯ezna

spoleËnost LCS. KromÏ ˙vodu do problematiky BI

mÏli ˙ËastnÌci semin·¯e, moûnost vyslechnout

takÈ prezentace na navazujÌcÌ tÈmata, jako vyuûi-

tÌ OLAP anal˝z, finanËnÌ anal˝za a pl·nov·nÌ, ¯Ìze-

nÌ penÏûnÌch tok˘ Ëi manaûerskÈ rozhranÌ. ➡

OcenÏnÌ Podnikatelsk˝ projekt roku je urËeno

pro kvalitnÌ projekty Ëesk˝ch podnik˘ ze zpra-

covatelskÈho pr˘myslu a s nÌm souvisejÌcÌch

sluûeb, kterÈ byly podpo¯eny ze Struktur·lnÌch

fond˘ EvropskÈ unie a z·roveÚ v roce 2006 jiû

probÌhala jejich realizace.

"Chceme tak ocenit ¯adu podnikatel˘ za aktivnÌ

p¯Ìstup k podnik·nÌ a takÈ za to, jak se chopili

p¯Ìleûitosti, kter· se n·m v podpo¯e podnik·nÌ

naskytla po vstupu do EvropskÈ unie," ¯ekl Mar-

tin ÿÌman, ministr pr˘myslu a obchodu. 

Oproti minulÈmu roËnÌku se ocenÏnÌ rozrostlo

o dvÏ novÈ kategorie. O vÌtÏzÌch v celkem öesti

kategoriÌch rozhodovaly komise sloûenÈ z nez·-

visl˝ch odbornÌk˘, z·stupc˘ Ministerstva pr˘-

myslu a obchodu »R a agentury CzechInvest

a ti letos rozhodli takto:

● V kategorii Projekt s nejvÏtöÌm inovaËnÌm

Jít za svou vizí a učinit z ní realitu
Nejlepší podnikatelské projekty roku 2006 oceněny v Praze

Vpražském Kongresovém centru byly v dubnu slavnostně předány
ceny nejlepším českým podnikatelským projektům loňského roku.
Druhý ročník udílení ocenění "Podnikatelský projekt roku" se i letos

konal pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, orga-
nizátorem byla tradičně Agentura pro podporu podnikání a investic Cze-
chInvest a Sdružení pro zahraniční investice - AFI.

potenci·lem porota p¯i¯adila nejvyööÌ ohod-

nocenÌ spoleËnosti Rieter CZ, a. s. za pro-

jekt ZavedenÌ sÈriovÈ v˝roby sp¯·dacÌho

stroje pro tryskovÈ p¯edenÌ J 10.

● V kategorii Klastr roku ocenÏnÌ p¯evzal

CLUTEX - klastr technickÈ textilie.

● V novÈ kategorii äkolicÌ projekt roku porota

p¯i¯adila nejvyööÌ ohodnocenÌ spoleËnosti-

CPN, spol. s r. o., za projekt OborovÈho öko-

licÌho st¯ediska.

● V novÈ kategorii VÏdockotechnick˝ park

roku zvÌtÏzil VÏdeckotechnick˝ park PlzeÚ.

● V kategorii Podnikatelsk˝ inkub·tor roku se

vÌtÏzem stal Podnikatelsk˝ inkub·tor VÏdec-

kotechnickÈho parku Univerzity PalackÈho

v Olomouci.

● V kategorii Technologick˝ rozvoj roku zvÌtÏ-

zila spoleËnost TMT, spol. s r. o. Chrudim,

a to dÌky projektu N·kup a zprovoznÏnÌ CNC

vysek·vacÌho lisu kombinovanÈho s plazmou

a rotacÌ vöech n·stroj˘.

"Je to takÈ öance zve¯ejnit, a nep¯Ìmo tak oce-

nit ˙silÌ vöech ostatnÌch podnikatel˘, kte¯Ì se

snaûÌ efektivnÏ vyuûÌt moûnostÌ, kterÈ do oblas-

ti podpory podnik·nÌ p¯in·öejÌ prost¯edky ze

struktur·lnÌch fond˘," komentoval ˙lohu ocenÏ-

nÌ Jakub Mikul·öek, v˝konn˝ ¯editel CzechInve-

stu.

Celkem komise v kaûdÈ kategorii zhodnotily

zhruba 10 projekt˘. Ty byly vybr·ny na z·kladÏ

bodovÈho hodnocenÌ jiû zÌskanÈho v pr˘bÏhu

jejich posuzov·nÌ pro zÌsk·nÌ dotace a poslÈze

takÈ komisemi sloûen˝mi ze zamÏstnanc˘ Cze-

chInvestu. Komise projekty hodnotily podle p¯e-

dem stanoven˝ch kritÈriÌ, kter· kladla d˘raz

p¯edevöÌm na kvalitu a potenci·l projektu a jeho

p¯Ìnos pro danou oblast. V kaûdÈ z kategoriÌ byly

potÈ nominov·ny 3 nejlepöÌ projekty, z nichû

n·slednÏ vzeöel i absolutnÌ vÌtÏz kategorie.

"OcenÏnÌ Podnikatelsk˝ projekt roku je smÏro-

v·no k dynamick˝m mal˝m a st¯ednÌm podni-

k˘m, kterÈ zvl·dly to nejtÏûöÌ - jÌt za svou vizÌ

a uËinit z nÌ realitu. VÏ¯Ìm, ûe jejich p¯Ìklad je

praktickou inspiracÌ pro mnoho dalöÌch, kte¯Ì

v naöem hospod·¯skÈm r˘stu vidÌ svou p¯Ìleûi-

tost," uvedl Martin Slab˝, p¯edseda SdruûenÌ

pro zahraniËnÌ investice - AFI - kterÈ bylo part-

nerem tohoto projektu. (tz ci)

V kategorii Projekt s nejvÏtöÌm inovaËnÌm potenci-
·lem byli nominov·ni tito ûadatelÈ o dotaci:
1. Rieter CZ, a. s., za projekt ZavedenÌ sÈriovÈ v˝ro-

by sp¯·dacÌho stroje pro tryskovÈ p¯edenÌ J 10

2. EVEKTOR_AEROTECHNIK, a. s., za projekt

ZavedenÌ sÈriovÈ v˝roby ¯ady letounu VUT100

3. RAMET C.H.M., a. s., za projekt Realizace sÈri-

ovÈ v˝roby v˝vojovÏ ukonËen˝ch projekt˘

V kategorii Klastr roku byli nominov·ni tito ûadate-
lÈ o dotaci:   
1. Clutex - klastr technickÈ textilie

2. Moravskoslezsk˝ d¯eva¯sk˝ klastr, obËanskÈ

sdruûenÌ

3. Plastik·¯sk˝ klastr, z. s. p. o.

V kategorii äkolicÌ projekt roku byli nominov·ni tito
ûadatelÈ o dotaci:   
1. CPN, spol. s r. o. - OborovÈ ökolicÌ st¯edisko

2. Hofmeister, s. r. o. - Rozvoj kvalifikace zamÏst-

nanc˘ 

3. Slov·ckÈ strojÌrny, akciov· spoleËnost - Vybu-

dov·nÌ st¯ediska vzdÏl·v·nÌ SUB

V kategorii VÏdeckotechnick˝ park roku byli nomi-
nov·ni tito ûadatelÈ o dotaci:   
1. VÏdeckotechnick˝ park PlzeÚ

2. VÏdeckotechnick˝ park Univerzity PalackÈho

v Olomouci

3. T¯eboÚskÈ inovaËnÌ centrum

V kategorii Podnikatelsk˝ inkub·tor roku byli nomi-
nov·ni tito ûadatelÈ o dotaci:   
1. Podnikatelsk˝ inkub·tor VÏdeckotechnickÈho

parku Univerzity PalackÈho v Olomouci

2. Technologick˝ inkub·tor VUT v BrnÏ

3. PodnikatelskÈ inovaËnÌ centrum ZlÌn

V kategorii Technologick˝ rozvoj roku byli nomino-
v·ni tito ûadatelÈ o dotaci:   
1. TMT, spol. s r. o., Chrudim za projekt N·kup

a zprovoznÏnÌ CNC vysek·vacÌho lisu kombino-

vanÈho s plazmou a rotacÌ vöech n·stroj˘

2. IZOS, s. r. o., za projekt Inovace technologie

v˝roby izolaËnÌch dvojskel

3. Pavliö a Hartmann, spol. s. r. o., za projekt

Technologick· linka na v˝robu pryûov˝ch vloûek

do poû·rnÌch hadic

PODNIKATELSK› PROJEKT ROKU 2006 - VÕTÃZOV…

● V kategorii Projekt s nejvÏtöÌm inovaËnÌm
potenci·lem vybrala odborn· komise jako nej-
lepöÌ projekt spoleËnosti Rieter CZ, a. s. - Zave-
denÌ sÈriovÈ v˝roby sp¯·dacÌho stroje pro trys-
kovÈ p¯edenÌ J 10

SpoleËnost Rieter CZ, a. s., je souË·stÌ öv˝car-

skÈho koncernu Rieter. VyvÌjÌ a vyr·bÌ bezv¯eteno-

vÈ dop¯·dacÌ stroje, strojÌrenskÈ komponenty,

tepelnou a zvukovou izolaci pro automobilov˝ pr˘-

mysl a formy pro v˝robu tÏchto plastov˝ch a hlinÌ-

kov˝ch dÌl˘. P¯edmÏtem nominovanÈho projektu

bylo zavedenÌ sÈriovÈ v˝roby sp¯·dacÌho stroje pro

tryskovÈ p¯edenÌ J 10 v Rieter CZ, a. s., v ⁄stÌ nad

OrlicÌ. Tryskov˝ zp˘sob p¯edenÌ p¯edstavuje svÏto-

vou öpiËku, v souËasnÈ dobÏ sp¯·dacÌ stroj zalo-

ûen˝ na podobnÈm principu vyr·bÌ celosvÏtovÏ

pouze japonsk· spoleËnost Murata. Stroj J 10 byl

vyvinut ve spolupr·ci s mate¯skou firmou Rieter ve

äv˝carsku za ˙Ëasti v˝vojov˝ch t˝m˘ z nÏkolika

poboËek Rieter v EvropÏ. Fin·lnÌ konstrukce stro-

je, urËenÈho pro sÈriovou v˝robu, byla z p¯ev·ûnÈ

Ë·sti realizov·na v Design centru Rieter CZ, a. s.,

v ⁄stÌ nad OrlicÌ. DÌky tomuto projektu rovnÏû

dojde ke zv˝öenÌ zamÏstnanosti v regionu vytvo¯e-

nÌm aû 67 nov˝ch pracovnÌch mÌst.

● V kategorii Klastr roku vybrala odborn· komise
jako nejlepöÌ projekt CLUTEX - klastr technickÈ
textilie

K zaloûenÌ tohoto klastru doölo v LibereckÈm kraji

v oblasti technick˝ch textiliÌ, kterÈ p¯edstavujÌ

tradiËnÌ sektor ËeskÈho pr˘myslu, jeû proöel

˙spÏönou promÏnou. CÌlem klastru je zmÏnit ori-

entaci v˝roby Ëlensk˝ch firem smÏrem k produk-

t˘m s vyööÌ p¯idanou hodnotou a k vyööÌmu vyuûÌ-

v·nÌ v˝sledk˘ vÏdy a v˝zkumu, a zÌskat tak kon-

kurenËnÌ v˝hodu. Snahou je zv˝öit prestiû Ëlen-

sk˝ch firem jejich zapojenÌm do v˝roby speci·l-

nÌch typ˘ technick˝ch textiliÌ. Napom·hat by jim

v tom mÏla i nabÌdka vy¯eöen˝ch vÏdeckov˝-

zkumn˝ch ˙kol˘ ze sfÈry TechnickÈ univerzity

v Liberci a v˝zkumn˝ch podnik˘, jeû jsou partnery

klastru. Velkou roli v tomto projektu hrajÌ inova-

ce, kterÈ majÌ b˝t spoleËn˝m v˝stupem spolupr·-

ce mezi zapojen˝mi subjekty. ZnaËn· Ë·st finanË-

nÌch prost¯edk˘ je proto urËena na n·kup za¯ÌzenÌ

pro v˝zkum a v˝voj pro vybavenÌ zkuöeben.

● V kategorii äkolicÌ projekt roku vyhodnotila
odborn· komise jako nejlepöÌ projekt spoleË-
nosti CPN, spol. s r. o. - OborovÈ ökolicÌ st¯e-
disko

OborovÈ ökolicÌ st¯edisko spoleËnosti CPN, spol.

s r. o., vzniklo v pronajat˝ch prostor·ch za ˙Ëelem

ökolenÌ vlastnÌch zamÏstnanc˘, nov˝ch i st·vajÌ-

cÌch, vedoucÌch pracovnÌk˘, vedenÌ spoleËnosti,

ale takÈ z·kaznÌk˘ a obchodnÌch partner˘ jak spo-

leËnosti CPN, spol. s r. o., tak takÈ celÈho holdin-

gu Contipro Group. Cel˝ projekt byl zamÏ¯en na

vybavenÌ tÏchto prostor pot¯ebn˝m za¯ÌzenÌm a p¯Ì-

stroji (videokonferenËnÌm za¯ÌzenÌm, dataprojekto-

rem, kamerou a DVD rekordÈrem). äkolenÌ jsou zde

realizov·na jak klasickou cestou, to znamen· p¯ed-

n·ökami odbornÌk˘ na mÌstÏ ökolenÌ, tak vyuûitÌm

nejmodernÏjöÌho systÈmu videoökolenÌ, kter˝

umoûnÌ, aby ökolitel byl na svÈm pracoviöti a onli-

ne p¯edn·öel zamÏstnanc˘m shrom·ûdÏn˝m ve

ökolicÌm st¯edisku. äkolenÌ probÌh· 135 dn˘ v roce

a jeho cÌlem je proökolit 200 osob.

● V kategorii VÏdeckotechnick˝ park roku vyhod-
notila odborn· komise jako nejlepöÌ projekt
VÏdeckotechnick˝ park PlzeÚ

Realiz·torem projektu je spoleËnost VÏdeckotech-

nick˝ park PlzeÚ, a. s., kter· byla v roce 2005 zalo-

ûena statut·rnÌm mÏstem PlzeÚ a PlzeÚsk˝m kra-

jem. Projekt navazuje na aktivity BIC PlzeÚ, jenû od

roku 1997 v danÈ lokalitÏ provozuje podnikatelsk˝

inkub·tor a objekt "TechnologickÈ centrum". CÌlem

nominovanÈho projektu je p¯ispÏt k rozvoji techno-

logicky orientovanÈho podnik·nÌ v PlzeÚskÈm kraji.

V obdobÌ 2005-2008 budou v pr˘myslovÈ zÛnÏ

PlzeÚ - Borsk· pole vybudov·ny novÈ objekty, kterÈ

budou plnit funkci vÏdeckotechnickÈho parku.

V are·lu s celkovou rozlohou cca 4 ha budou p¯i-

praveny prostory o velikosti tÈmÏ¯ 8 tis. m2, kterÈ

budou slouûit jako kancel·¯skÈ i provoznÌ plochy pro

zaËÌnajÌcÌ firmy, pro podniky v r˘stovÈ f·zi i pro v˝vo-

jovÈ aktivity velk˝ch firem. SouËasnÏ zde bude

vytvo¯eno z·zemÌ pro poskytov·nÌ sluûeb technolo-

gickÈho transferu, asistenci firm·m zejmÈna v prv-

nÌm stadiu rozvoje a dalöÌ aktivity propagujÌcÌ tech-

nologickÈ inovace a spolupr·ci v˝zkumn˝ch institu-

cÌ s podnikatelskou sfÈrou.

● V kategorii Podnikatelsk˝ inkub·tor roku vybra-
la komise jako nejlepöÌ projekt Podnikatelsk˝
inkub·tor VÏdeckotechnickÈho parku p¯i Uni-
verzitÏ PalackÈho v Olomouci

Nominovan˝ projekt podnikatelskÈho inkub·toru

p¯i UniverzitÏ PalackÈho si dal za cÌl nÏkolik oblas-

tÌ. P¯edevöÌm to bylo zv˝öenÌ konkurenceschop-

nosti podnik·nÌ v olomouckÈm regionu a podpora

inovacÌ. CÌlem byla z·roveÚ takÈ stimulace

popt·vky po v˝sledcÌch v˝zkumu a v˝voje, komer-

cializace v˝sledk˘ tÏchto dvou oblastÌ, podpora

podnikatelskÈho ducha podporou vzniku spin-off

firem a vytvo¯enÌ p¯ÌznivÈho podnikatelskÈho pro-

st¯edÌ. Vznik podnikatelskÈho inkub·toru by mÏl

takÈ usnadnit inovace napojenÌm podnikatelskÈho

prost¯edÌ na vÏdeckov˝zkumnÈ kapacity Univerzi-

ty PalackÈho v Olomouci. KonkrÈtnÌm cÌlem toho-

to projektu je mÌt v regionu kvalitnÌ podp˘rnÈ z·ze-

mÌ - Podnikatelsk˝ inkub·tor VÏdeckotechnickÈho

parku UP pro zaËÌnajÌcÌ inovativnÌ firmy, spin-off

firmy vzeölÈ p¯edevöÌm z v˝zkumn˝ch pracoviöù

univerzity. Inkub·tor podpo¯Ì aû 22 zaËÌnajÌcÌ vyso-

ce inovaËnÌ firmy.

● V kategorii Technologick˝ rozvoj roku vyhodno-
tila odborn· komise jako nejlepöÌ projekt spo-
leËnosti TMT, spol. s r. o., Chrudim - N·kup
a zprovoznÏnÌ CNC vysek·vacÌho lisu kombino-
vanÈho s plazmou a rotacÌ vöech n·stroj˘

SpoleËnost TMT, spol. s r. o., Chrudim realizuje

dod·vky transportnÌ a manipulaËnÌ techniky vËetnÏ

dod·vek cel˝ch dopravnÌch technologiÌ pro tuzem-

skÈ i zahraniËnÌ z·kaznÌky. Z·mÏrem nominovanÈ-

ho projektu bylo rozöÌ¯enÌ st·vajÌcÌ v˝robnÌ techno-

logie na zpracov·nÌ plechu o za¯ÌzenÌ CNC vysek·-

vacÌho lisu kombinovanÈho s plazmou a rotacÌ

vöech n·stroj˘, kterÈ se mÏlo st·t souË·stÌ cent-

r·lnÌho pracoviötÏ na zpracov·nÌ plechu umÌstÏnÈ-

ho ve v˝robnÌm komplexu spoleËnosti. CNC ¯Ìzen˝

vysek·vacÌ lis je v souËasnÈ dobÏ nejnovÏjöÌ tech-

nologie, kter· spoËÌv· ve sjednocenÌ kombinace

vysek·vacÌho lisu a p·licÌho stroje do jednoho za¯Ì-

zenÌ. CÌlem tohoto projektu bylo podstatnÈ vylep-

öenÌ technickÈ ˙rovnÏ, rozöÌ¯enÌ sortimentu v˝rob-

k˘, zv˝öenÌ konkurenceschopnosti a pruûnost p¯i

plnÏnÌ stanoven˝ch termÌn˘. (tz)

PODNIKATELSKÝ PROJEKT ROKU 2006 - NOMINOVANÍ CZECH TOP 100 a výsledky
žebříčku 100 obdivovaných
firem 2007 
S d r u û e n Ì

CZECH TOP

100 zve¯ejnila

v˝sledky ûeb-

¯ÌËku 100 obdi-

vovan˝ch firem

»eskÈ republi-

ky 2007. Na

vrcholu ALL

STARS stanuly

opÏt t¯i st·lice z p¯edchozÌch let. Zcela

jasnÏ zvÌtÏzila a nejoblÌbenÏjöÌ spoleËnostÌ

v roce 2007 se st·v· äKODA AUTO. DruhÈ

po¯adÌ zÌsk·v· spoleËnost »EZ a t¯etÌ spo-

leËnost Zentiva. LoÚsk˝ nov·Ëek spoleË-

nost STUDENT AGENCY si o jedno mÌsto

polepöila a vystoupla na Ëtvrtou p¯ÌËku. Na

p·tou p¯ÌËku postoupila spoleËnost »esk·

pojiöùovna, öestou zaujala spoleËnost

PlzeÚsk˝ Prazdroj, sedm· je spoleËnost

Skanska CZ. Osm· se umÌstila spoleËnost

Kofola, dev·t· spoleËnost TÿINECK…

éELEZ¡RNY a des·t· spoleËnost LINET. 

"V prvnÌ desÌtce ALL STARS se umÌstili

z·stupci z devÌti r˘zn˝ch obor˘, p¯itom

potravin·¯stvÌ m· z·stupce dva. Mezi

prvnÌ stovku obdivovan˝ch firem novÏ

pronikla ¯ada nov·Ëk˘," uvedl k letoönÌm

v˝sledk˘m ûeb¯ÌËku p¯edseda SdruûenÌ

CZECH TOP 100 Jan Struû a dodal: "Jsou

jimi spoleËnosti CE WOOD, GTS NOVERA,

Globus »R, TPCA, Four Seasons Hotel

(Czech Republic), MORAVIA ENERGO,

éœAS, »esk· zbrojovka a L·znÏ Teplice

v »ech·ch, a jednoho vyzdvihl aû p¯Ìmo

mezi ALL STARS. Nej˙spÏönÏjöÌm nov·Ë-

kem je spoleËnost Kofola, kter· zÌskala

osmou p¯ÌËku, umÌstila se druh· v oboru

a zaujala prvenstvÌ v MoravskoslezskÈm

kraji. DalöÌm ˙spÏön˝m nov·Ëkem je

MOIRA CZ, vÌtÏz v oboru. ⁄spÏön˝ vze-

stup zaznamenala i spoleËnost LINET,

kter· obh·jila loÚskÈ vÌtÏzstvÌ v oboru

a poprvÈ se propracovala do prvnÌ desÌt-

ky."

VÌtÏznÈ firmy na Ëele s desÌtkou ALL

STARS byly slavnostnÏ vyhl·öeny veËer

29. b¯ezna 2007 v Praze za p¯Ìtomnosti top

manaûer˘ stovky nejobdivovanÏjöÌch firem,

partner˘ projektu a Ëestn˝ch host˘.

éeb¯ÌËek je tvo¯en na z·kladÏ hlasov·nÌ

manaûer˘ v˝znamn˝ch spoleËnostÌ, ekono-

mick˝ch a finanËnÌch analytik˘, z·stupc˘

oborov˝ch sdruûenÌ, svaz˘ a profesnÌch

asociacÌ, osloven˝ch SdruûenÌm CZECH

TOP 100. V˝sledkov· listina 100 obdivova-

n˝ch firem »eskÈ republiky 2007 je uve¯ej-

nÏna na www.czechtop100.cz (tz)
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V kategorii Budoucnost Evropy podpo¯il OIEZ

13 projekt˘, kterÈ se zab˝valy dalöÌm rozöi¯o-

v·nÌm EvropskÈ unie, ot·zkou reforem trhu

v oblasti sluûeb nebo takÈ Ëasto diskutovanou

Smlouvou o ⁄stavÏ pro Evropu. Pro tuto kate-

gorii bylo na granty urËeno 6 milion˘ korun,

jednÌm z podpo¯en˝ch projekt˘ se stal takÈ

MÏsÌËnÌk EU aktualit. "Dotace, kterou mÏsÌË-

nÌk obdrûel, je 381 281 korun a jeho ˙kolem je

p¯in·öet öirokÈ ve¯ejnosti mÏsÌËnÌ monitoring

klÌËov˝ch, p¯ev·ûnÏ ekonomick˝ch ud·lostÌ

v EvropskÈ unii," uvedla Blanka T˝¯ov·, ¯edi-

telka odboru pro informov·nÌ o evropsk˝ch

z·leûitostech MMR »R. P¯edkladatelem û·dos-

ti byla Kancel·¯ EU »S, zastoupena Ing. Pet-

rem ZahradnÌkem, MSc. 

V kategorii BezpeËn· Evropa bylo na granty

vyËlenÏno 4 miliony korun, dotaci obdrûelo 5

projekt˘. Mezi vybran˝mi byl mimo jinÈ projekt

Stabilita Balk·nu a Evropsk· unie: P¯ÌspÏvek

»eskÈ republiky. "Projekt si klade za cÌl poskyt-

nout Ëten·¯˘m p¯ehlednou formou aktu·lnÌ infor-

mace o politickÈ, ekonomickÈ a bezpeËnostnÌ

situaci na Balk·nÏ a o ˙loze EU p¯i stabilizaci

Balk·nu, vËetnÏ p¯ÌspÏvku »eskÈ republiky,"

¯ekla Blanka T˝¯ov·. Jak podotkla, zmÌnÏnÈ

aktivity p¯ispÏjÌ k objasnÏnÌ jednoho z tÈmat,

kterÈ bude p¯edmÏtem zvl·ötnÌho z·jmu »eskÈ

republiky v letech 2008-2009, kdy bude nest·-

l˝m Ëlenem Rady bezpeËnosti OSN a v prvnÌ

polovinÏ roku 2009, kdy bude vykon·vat p¯ed-

sednickou funkci v RadÏ EU. P¯edkladatelem

û·dosti byla Rada pro mezin·rodnÌ vztahy, jejÌmû

p¯edsedou je b˝val˝ ministr zahraniËnÌch vÏcÌ

»R, Ji¯Ì Dienstbier. 

NejvÏtöÌ finanËnÌ dotace byla urËena na oblast

EU do ökol - jednalo se o 10 milion˘ korun.

V˝bÏrovou komisi, kter· vybrala 15 projekt˘,

mezi jin˝mi zaujal projekt Generace nula. Jde

o vzdÏl·v·nÌ student˘ poslednÌch roËnÌk˘ peda-

gogick˝ch fakult prost¯ednictvÌm workshop˘

a z·ûitkov˝ch semin·¯˘. "Projekt je zamÏ¯en na

budoucÌ uËitele, kte¯Ì budou v tÈto oblasti nej-

vÌce p˘sobit na svÈ û·ky - tedy na novou evrop-

skou generaci," ¯ekla k projektu v tÈto katego-

rii Blanka T˝¯ov·, ¯editelka OIEZ MMR »R.

P¯edkladatelem projektu byla Mgr. Alena »er-

venkov·. 

O vybran˝ch projektech v r·mci grantovÈho

¯ÌzenÌ rozhodovaly jednotlivÈ v˝bÏrovÈ komise,

sloûenÈ z odborn˝ch z·stupc˘ st·tnÌch i nest·t-

nÌch organizacÌ a institucÌ (ministerstva, vyso-

kÈ ökoly, neziskovÈ organizace, mÈdia). Pro

z·jemce o detailnÌ informace o grantovÈm ¯Ìze-

nÌ bylo v pr˘bÏhu roku 2006 vyps·no ökolenÌ,

objasÚujÌcÌ principy metodiky vypracov·nÌ pro-

jekt˘. Pr·ce samÈ byly posuzov·ny p¯edevöÌm

s ohledem na definovanÈ cÌle a kritÈria finan-

cov·nÌ. Projekt musel b˝t logick˝m, na sebe

navazujÌcÌm celkem. O grant mohly û·dat jak

fyzickÈ, tak pr·vnickÈ osoby, vyjma p¯ÌspÏvko-

v˝ch organizacÌ. 

V˝stupy z jednotliv˝ch projekt˘ jsou zdarma

k dispozici v jednotliv˝ch Eurocentrech, kter·

jsou v kaûdÈm krajskÈm mÏstÏ a v elektronickÈ

podobÏ takÈ na internetov˝ch str·nk·ch

www.euroskop.cz.

VÌce informacÌ ke grantovÈmu ¯ÌzenÌ Odboru pro

informov·nÌ o evropsk˝ch z·leûitostech MMR

»R naleznete na tÈto internetovÈ adrese:

www.euroskop.cz/granty 

Kontakt pro mÈdia
Blanka T˝¯ov·, ¯editelka OIEZ MMR »R

T/ +420 224 861 742
F/ +420 224 861 462

www.euroskop.cz

Výsledky grantového řízení a informování o evropských záležitostech
Odbor pro informování o evropských záležitostech (OIEZ) rozdělil

v loňském roce více než 18,5 milionů korun na grantová řízení.
Jeho cílem bylo podporovat vyvážené informování o Evropské

unii v České republice. S ohledem na priority v rámci "Koncepce infor-
mování o evropských záležitostech pro rok 2006" byly granty vypsány
v následujících oblastech: Budoucnost Evropy, Bezpečná Evropa a EU
do škol. Celkem bylo hodnoceno 98 projektů, ze kterých bylo dotačně
podpořeno 33 projektů.

Odbor pro informov·nÌ o evropsk˝ch z·leûitostech 

Odbor pro informov·nÌ o evropsk˝ch z·leûitostech

(OIEZ) ⁄¯adu vl·dy »R vznikl 1. dubna 2005

s cÌlem zajistit kontinu·lnÌ a kvalitnÌ informova-

nost obËan˘ »eskÈ republiky o EvropskÈ unii

a naöem ËlenstvÌ v nÌ. Od 1. listopadu 2006 tento

odbor p˘sobÌ v r·mci Ministerstva pro mÌstnÌ roz-

voj »R. Mezi jeho hlavnÌ cÌle pat¯Ì zvyöovat ve¯ej-

nÈ povÏdomÌ o EvropskÈ unii, rozvÌjet systÈm

informov·nÌ ve¯ejnosti o evropsk˝ch z·leûitos-

tech, zajistit  decentralizaci informaËnÌch aktivit

s d˘razem na vytvo¯enÌ efektivnÌ sÌtÏ informaËnÌch

center v regionech a p¯Ìprava a vyd·v·nÌ infor-

maËnÌch materi·l˘, broûurek nebo prezentacÌ na

aktu·lnÌ evropsk· tÈmata. Jako hlavnÌ n·stroj

komunikace pouûÌv· OIEZ tzv. integrovan˝ infor-

maËnÌ systÈm, zaloûen˝ na pÏti pilÌ¯Ìch: Eurocent-

ra, Eurofon 800 200 200, Euroskop.cz, informaË-

nÌ bulletin Eurokur˝r a grantov˝ systÈm. (tz)

SpoleËnost PPL CZ, Ëlen skupiny Deutsche

Post World Net, rozöÌ¯ila portfolio produkt˘

o z·kaznÌky tolik oËek·vanou pozemnÌ p¯epravu

balÌkov˝ch z·silek do zahraniËÌ. Na tom bude

˙zce spolupracovat s partnerskou spoleËnostÌ

DHL Express.

Ofici·lnÏ byl nov˝ produkt pojmenov·n jako PPL

Export. Vzeöel ze vz·jemnÈ spolupr·ce spoleË-

nostÌ PPL a DHL Express, kdy PPL bude pro svÈ

z·kaznÌky z·silky vyzved·vat u Ëesk˝ch z·kaz-

nÌk˘ a DHL je n·slednÏ doruËÌ ve svÈ mezin·-

rodnÌ pozemnÌ distribuËnÌ sÌti. 

"SpuötÏnÌm novÈho produktu PPL Export velmi

v˝raznÏ rozöi¯ujeme nabÌdku zahraniËnÌch sluûeb

pro naöe z·kaznÌky. V minulosti bylo moûnÈ p¯e-

pravovat balÌkovÈ z·silky pouze na Slovensko.

PPL nynÌ nabÌzÌ za p¯ÌznivÈ ceny p¯epravu z·silek

tÈmÏ¯ do vöech zemÌ Evropy," vysvÏtlil marke-

tingov˝ ¯editel spoleËnosti PPL Milan Loidl.  

SpoleËnost PPL CZ v loÚskÈm roce p¯epravila

celkem 11,65 milionu z·silek, v letoönÌm roce

pl·nuje p¯ekroËit hranici 15 milion˘, coû odpo-

vÌd· meziroËnÌmu r˘stu o 28 %. Mezi dalöÌ

v˝znamnÈ projekty spoleËnosti PPL v tomto

roce pat¯Ì: v˝voj dalöÌch produkt˘ a optimaliza-

ce produkt˘ existujÌcÌch, v˝stavba a p¯estÏho-

v·nÌ nÏkolika dep PPL, vËetnÏ otev¯enÌ spoleË-

n˝ch termin·l˘ s DHL v Plzni, TeplicÌch, Hradci

Kr·lovÈ a »esk˝ch BudÏjovicÌch. 

SpoleËnost PPL - Professional Parcel Logistic

byla zaloûena v roce 1995 a od tÈ doby si vybu-

dovala pozici leadera na ËeskÈm trhu v oblasti

expresnÌ p¯epravy balÌk˘ z domu do domu pro

podniky, firmy a podnikatele (business-to-busi-

PPL CZ významně rozšířila mezinárodní přepravu
ness) s doruËenÌm n·sledujÌcÌ pracovnÌ den.

ExpresnÌ balÌkov· sluûba dosahuje rychlosti

a kvality kur˝rnÌch sluûeb, ale cenou se blÌûÌ

z·sluhou propracovanÈho systÈmu organizace

p¯epravy sluûb·m spediËnÌm. Z·silky jsou dennÏ

p¯epravov·ny flotilou tÈmÏ¯ 400 dod·vkov˝ch

voz˘ a manipulov·ny v 11 region·lnÌch depech

a na centr·lnÌm p¯ekladiöti v Praze, kterÈ je

vybaveno nejmodernÏjöÌ automatickou t¯ÌdÌcÌ lin-

kou. V souËasnÈ dobÏ p˘sobÌ PPL na ËeskÈm

trhu jako partner spoleËnosti DHL - leadera na

poli mezin·rodnÌ p¯epravy, neboù poË·tkem roku

2006 nabyla spoleËnost DPWN, pod nÌû DHL

spad·, v PPL 100% podÌl vlastnictvÌ. (tz)

Systém NEMO pro management 
SpoleËnost Aquasoft, zamÏ¯ujÌcÌ se na v˝voj

a dod·vky informaËnÌch systÈm˘, vyvinula nov˝

informaËnÌ systÈm NEMO. SystÈm NEMO p¯ed-

stavuje specifickÈ ¯eöenÌ pro spoleËnosti, pohy-

bujÌcÌ se v Asset a Property managementu. "Trh

spr·vy portfolia a nemovitostÌ se v souËasnosti

chov· velice dynamicky, neust·le se vyvÌjÌ

a mÏnÌ. Pr˘bÏûnÏ tak doch·zÌ k postupnÈmu zvy-

öov·nÌ tlaku z·kaznÌk˘ a poûadavk˘ na spr·vu

nemovitostÌ," uvedl Petr Franc, gener·lnÌ ¯editel

Aquasoftu. Nov˝ systÈm podporuje vöechny klÌ-

ËovÈ procesy tÏchto spoleËnostÌ a souËasnÏ

v˝raznÏ zefektivÚuje provoz v oblasti Asset

a Property managementu. SystÈm NEMO ¯eöÌ

nap¯. sloûitÈ zÌsk·v·nÌ informacÌ pro rozhodov·nÌ

a Ëasovou n·roËnost rutinnÌch operacÌ.
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Prezident Ulf Bˆge 
se po sedmi letech louËil

Prezident SpolkovÈho kar-

telovÈho ˙¯adu Ulf Bˆge,

pro kterÈho bylo mezin·-

rodnÌ setk·nÌ v Bayeri-

scher Hof jeho poslednÌm

vystoupenÌm v roli nejvyö-

öÌho ochr·nce hospod·¯-

skÈ soutÏûe v NÏmecku,

protoûe mu pr·vÏ konËilo

jeho sedmiletÈ funkËnÌ

obdobÌ, na konferenci

varoval p¯ed p¯Ìliönou st·t-

nÌ podporou velk˝m kon-

cern˘m.

"N·rodnÌ öampioni, to znÌ

p¯irozenÏ velmi dob¯e.

Kaûd˝ z n·s se r·d stane

vÌtÏzem a öampiÛnem,"

konstatoval na jedn·nÌ

v MnichovÏ Ulf Bˆge.

Poloûil si p¯itom z·roveÚ

¯eËnickou ot·zku, zda

radost z vÌtÏzstvÌ je i potÈ

tak velk·, kdyû se zjistÌ,

ûe sportovec pouûil dopin-

gu, a tÌm poruöil soutÏûnÌ pravidla. Podle jeho slov

nenÌ "vytv·¯enÌ" n·rodnÌch öampion˘ s pomocÌ

st·tnÌ pr˘myslovÈ politiky nic jinÈho neû doping.

N·sledky jsou potom takovÈ, ûe doch·zÌ k naru-

öenÌ volnÈ soutÏûe, schopnÈ podniky jsou vytla-

Ëov·ny a koneËn˝ spot¯ebitel je poökozov·n. 

S nejd˘leûitÏjöÌm p¯ÌspÏvkem na mnichovskÈm

setk·nÌ expert˘ na soutÏûnÌ pr·vo vystoupila

komisa¯ka pro hospod·¯skou soutÏû EvropskÈ

unie Neelie Kroes, kter· hovo¯ila zejmÈna o pro-

blematice energetiky, o tom, co se povaûovalo

za nutnÈ v pr˘bÏhu liberalizace, to je oddÏlenÌ

p¯enosov˝ch soustav od v˝roby. 

pokraËov·nÌ na stranÏ 7

na, na rozdÌl od

nÏkter˝ch d¯ÌvÏjöÌch n·vrh˘ neobsahuje z·kaz

podn·kladov˝ch cen. Toto ¯eöenÌ ⁄¯ad podpo-

ruje. Jednak proto, ûe se touto ot·zkou Ë·s-

teËnÏ zab˝vajÌ jinÈ p¯edpisy, zejm. z·kon

o cen·ch, jednak proto, ûe absolutnÌ z·kaz

prodeje za podn·kladovÈ ceny by se snadno

mohl obr·tit proti spot¯ebitel˘m i vlastnÌm

dodavatel˘m. Prodej za podn·kladovÈ ceny

m˘ûe b˝t v mnoha p¯Ìpadech legitimnÌm

a ˙Ëinn˝m marketingov˝m n·strojem tÏch

obchodnÌk˘, kte¯Ì se soust¯eÔujÌ na strategii

"nÌzkÈ ceny/velk˝ objem". NavÌc, zkuöenosti

ze zemÌ, kde se z·konn˝ z·kaz prodeje za pod-

n·kladovÈ ceny uplatÚuje, ukazujÌ mj. to, ûe

tyto z·kony vedou k r˘stu spot¯ebitelsk˝ch

cen (v Irsku podle ˙daj˘ OECD vedlo zavedenÌ

takovÈho z·kona k n·r˘stu v˝daj˘ irskÈ rodi-

ny na potraviny o 500 Eur za rok), ûe z·kaz

prodeje za podn·kladovÈ ceny vede k oslabe-

nÌ cenovÈ konkurence a dokonce ûe tyto z·ko-

ny vedou k niûöÌmu ekonomickÈmu r˘stu

a k vyööÌ nezamÏstnanosti. 

ShrnutÌ

NenÌ t¯eba zakr˝vat, ûe podstatou navrhovanÈho

¯eöenÌ zneuûÌv·nÌ ekonomickÈ z·vislosti je ome-

zenÌ smluvnÌ svobody. OmezenÌ svobody odbÏra-

tele zvolit si obsah smlouvy je tu vöak  od˘vod-

nÏno nutnostÌ zachovat smluvnÌ svobodu ekono-

micky z·vislÈho soutÏûitele, a to ve smyslu svo-

body smlouvu uzav¯Ìt Ëi ne, aniû by odmÌtnutÌ

kontraktu znamenalo jeho z·nik Ëi ohroûenÌ exi-

stence. 

Robert Neruda
¯editel Kabinetu p¯edsedy ⁄OHS

duben 2007
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Pomazánková másla zmizí
v příštím roce z trhu
Evropsk· Unie rozhodla, ûe nepovolÌ »eskÈ

republice v˝jimku pro pouûÌv·nÌ n·zvu pomaz·n-

kovÈ m·slo. To by jiû v p¯ÌötÌm roce mÏlo p¯e-

stat existovat. ZmÏna n·zvu tÏchto v˝robk˘ se

dotkne i nÏkter˝ch drûitel˘ znaËky KLASA.

Pomaz·nkovÈ m·slo nesplÚuje podle EvropskÈ

Unie normy pro v˝robky s oznaËenÌm "m·slo".

Do kategorie m·sel jsou totiû za¯azov·ny jen

v˝robky, u kter˝ch podÌl tuku dosahuje alespoÚ

39 %. ➡

Lidé chtějí platit jednou kartou
v celé Evropě
Aû 80 % spot¯ebitel˘ by chtÏlo pouûÌvat svou

debetnÌ kartu v r·mci celÈ Evropy. To jim umoû-

nÌ zavedenÌ tzv. JednotnÈ evropskÈ platebnÌ zÛny

(SEPA) k 1. lednu 2008.  VÏtöina evropsk˝ch

drûitel˘ karet vöak zatÌm pojem SEPA nezn·.

Z novÈho pr˘zkumu spoleËnosti MasterCard

vypl˝v·, ûe t¯i Ëtvrtiny (73 %) evropsk˝ch drûite-

l˘ debetnÌch karet by tyto karty r·dy nahradily

takov˝mi platebnÌmi kartami, kterÈ by bylo

moûnÈ jednotnÏ pouûÌvat v celÈ EvropÏ. ➡

Nová fabia má první titul
OcenÏnÌ Auto roku 2007 zÌskala v Srbsku nov·

äkoda Fabia. Jde o prvnÌ v˝znamnÈ ocenÏnÌ pro

novinku z produkce mladoboleslavskÈ automo-

bilky. Druhou generaci modelu Fabia, kter·

pr·vÏ v tÏchto dnech p¯ich·zÌ na trh v »eskÈ

republice a dalöÌch klÌËov˝ch evropsk˝ch

zemÌch, ocenili v Srbsku tÌmto prestiûnÌm titu-

lem v tradiËnÌ anketÏ vyhlaöovanÈ p¯i p¯Ìleûi-

tosti bÏlehradskÈho autosalonu. ➡

IBM - šance pro nezaměstnané
se zdravotním postižením
T¯ebaûe poËet nezamÏstnan˝ch kles· a ke konci

˙nora 2007 se mÌra registrovanÈ nezamÏstnanos-

ti v »eskÈ republice snÌûila na 7,7 % z 9,1 %

v ˙noru 2006, jinak je tomu u uchazeË˘ se zdra-

votnÌm postiûenÌm. P¯i mÌrnÈm snÌûenÌ poËtu

o 3219 se zv˝öil jejich podÌl na celkovÈm poËtu

nezamÏstnan˝ch ze 14,5 % na 15,9 %. ➡

SoutÏûnÌ pr·vo a instituce ve SpolkovÈ republi-

ce NÏmecko zanedlouho oslavÌ pades·t let,

vûdyù nÏmeck˝ Bundeskartellamt (BKA)

a nÏmeck˝ soutÏûnÌ z·kon vzniknul jiû v roce

1958, rok po podeps·nÌ Smlouvy o zaloûenÌ

Evropsk˝ch spoleËenstvÌ. NÏmecko z historic-

k˝ch d˘vod˘ pat¯ilo od poloviny 20. stoletÌ mezi

zemÏ, ve kter˝ch byla ochrana fÈrovÈ konkuren-

ce, a to zejmÈna ve formÏ zabraÚov·nÌ zneuûitÌ

trûnÌ sÌly velk˝ch pr˘myslov˝ch  podnik˘, priori-

tou. BÏhem svÈho dosavadnÌho p˘sobenÌ si

nÏmeck˝ Spolkov˝ kartelov˝ ˙¯ad vybudoval

pozici svÏtovÏ uzn·vanÈho regul·tora soutÏûe.

StejnÏ jako Ëesk˝ ⁄¯ad pro ochranu hospod·¯-

skÈ soutÏûe (⁄OHS) i nÏmeck˝ BKA aplikuje

vedle n·rodnÌho pr·va i soutÏûnÌ pr·vo Evrop-

sk˝ch spoleËenstvÌ odvozenÈ z americkÈ

doktrÌny ochrany konkurence. DÌky sv˝m dlou-

V souËasnÈ dobÏ je Poslaneckou snÏmovnou

projedn·v·n poslaneck˝ n·vrh z·kona, kter˝m

by mÏla b˝t do pr·vnÌho ¯·du »eskÈ republiky

zavedena ˙prava z·kazu ekonomickÈ z·vislosti.

Ta by se mÏla st·t souË·stÌ z·kona o ochranÏ

hospod·¯skÈ soutÏûe a na dodrûov·nÌ z·kazu by

mÏl dohlÌûet ⁄¯ad pro ochranu hospod·¯skÈ sou-

tÏûe. ⁄¯ad se nebr·nÌ zakotvenÌ novÈ p˘sobnos-

ti; je vöak t¯eba db·t na to, aby nov· ustanove-

nÌ byla v praxi aplikovateln· a aby se p¯Ìliö p¯Ìs-

n· ˙prava neobr·tila proti spot¯ebitel˘m.

ProblÈm

Novela z·kona usiluje o systÈmovÈ ¯eöenÌ pro-

blematiky nerovnÈho postavenÌ smluvnÌch stran

na trhu. Jakkoli by mÏlo jÌt o ¯eöenÌ obecnÏ plat-

nÈ, nenÌ tajemstvÌm, ûe p¯Ìprava n·vrhu novely

byla motivov·na snahou zamezit nÏkter˝m prak-

tik·m obchodnÌch ¯etÏzc˘ p¯i jejich jedn·nÌ

s dodavateli. SouËasn˝ n·vrh je p¯itom od roku

1999 jiû öest˝m pokusem z·kaz zneuûitÌ ekono-

mickÈ z·vislosti do ËeskÈho soutÏûnÌho pr·va

zavÈst. Podobn˝ z·kaz platÌ v nÏkolika dalöÌch

zemÌch EvropskÈ unie, nap¯Ìklad na Slovensku

a v NÏmecku.

Na maloobchodnÌm trhu v »eskÈ republice

doch·zÌ jiû vÌce neû deset let k podstatn˝m zmÏ-

n·m pomÏr˘, a to p¯edevöÌm v souvislosti se

st·le rostoucÌm v˝znamem p˘sobenÌ nadn·rod-

nÌch obchodnÌch ¯etÏzc˘. Vedle nesporn˝ch

v˝hod pro koneËnÈ spot¯ebitele, nap¯. tlaku na

sniûov·nÌ cen, m· chov·nÌ tÏchto ¯etÏzc˘ tÈû

neblahÈ d˘sledky na hospod·¯skou soutÏû.

Jedn· se p¯edevöÌm o silnou vyjedn·vacÌ pozici

tÏchto subjekt˘ p¯i jedn·nÌ se sv˝mi dodavate-

li. DÌky silnÏjöÌmu postavenÌ mohou tyto subjek-

I nformace Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Zákaz podnákladových cen povede ke zvyšování cen pro spotřebitele
Typick˝mi formami zneuûitÌ ekonomickÈ z·vis-

losti je vyûadov·nÌ poplatk˘ za tzv. listing

(˙hradu ze strany dodavatele za to, ûe jej odbÏ-

ratel zanese do datab·ze sv˝ch obchodnÌch

partner˘), tzv. reg·lnÈ (poûadov·nÌ ˙hrad za

za¯azenÌ zboûÌ do prodeje nebo umÌstÏnÌ zboûÌ

v provozovnÏ) Ëi poûadov·nÌ nejr˘znÏjöÌch bez-

platn˝ch sluûeb. SpoleËn˝m znakem takov˝ch

jedn·nÌ je p¯enos Ë·sti n·klad˘ maloobchodnÌ-

ka na dodavatele. TakovÈ jedn·nÌ pak postihu-

je p¯edevöÌm malÈ a st¯ednÌ dodavatele, kter˝m

hrozÌ odchod z trhu a s tÌm spojen˝ z·nik v˝rob-

kov˝ch znaËek. 

SouËasnÈ znÏnÌ soutÏûnÌho z·kona podle zkuöe-

nostÌ ⁄¯adu neumoûÚuje tyto praktiky postih-

nout, neboù dotyËnÈ subjekty nejsou v domi-

nantnÌm postavenÌm. P¯ÌpadnÈ kartelovÈ doho-

dy mezi tÏmito obchodnÌky je pak nesmÌrnÏ slo-

ûitÈ prok·zat, aË o to ⁄¯ad soustavnÏ usiluje.

Proto je k ¯eöenÌ tohoto problÈmu t¯eba p¯i-

jmout novou pr·vnÌ ˙pravu, kter· zakotvÌ samo-

statn˝ z·kaz zneuûitÌ ekonomickÈ z·vislosti.

Podstatou navrhovanÈho ¯eöenÌ je pak definice

ekonomickÈ z·vislosti a absolutnÌ z·kaz jejÌho

zneuûÌv·nÌ doplnÏn˝ o nÏkolik p¯Ìpad˘ takovÈho

zneuûitÌ, kterÈ by mÏly kr˝t mj. shora uvedenÈ

praktiky. Za prok·zanÈ zneuûitÌ obchodnÌ z·vis-

losti by mohl ⁄¯ad udÏlovat pokuty ve stejnÈ

v˝öi jako za kartelovÈ dohody Ëi zneuûitÌ domi-

nance, tedy aû do v˝öe 10 % roËnÌho obratu

toho soutÏûitele, kter˝ se poruöenÌ z·konnÈho

z·kazu dopustil.  

Ne z·kazu podn·kladov˝ch cen

Novela soutÏûnÌho z·kona, kter· je v souËas-

nÈ dobÏ Poslaneckou snÏmovnou projedn·v·-

ty do odbÏratelsk˝ch smluv prosazovat pro nÏ

v˝hodnÈ podmÌnky, kterÈ dodavatel, kter˝ je na

dod·vk·ch obchodnÌm ¯etÏzc˘m z·visl˝, je

nucen p¯ijmout, a vstoupit tak do jednostrannÏ

nev˝hodn˝ch obchodnÌch vztah˘ z existenËnÌch

d˘vod˘. 

Podstata navrhovanÈho ¯eöenÌ

Navrhovan· pr·vnÌ ˙prava by mÏla zamezit p¯Ì-

pad˘m, kdy doch·zÌ ke zneuûitÌ tÈto ekonomic-

kÈ z·vislosti dodavatel˘ ze strany odbÏratel˘.

Mnichov, svÏtovÏ proslul· bavorsk· metropole

se sv˝mi nesËetn˝mi historick˝mi pam·tkami,

olympijsk˝m are·lem Ëi nejvÏtöÌmi pivnÌmi slav-

nostmi na svÏtÏ Oktoberfest, hostila koncem

b¯ezna velkou mezin·rodnÌ konferenci vÏnova-

nou problematice soutÏûnÌho pr·va. 

DvoudennÌ akce, jejÌû hlavnÌ Ë·st se konala

poblÌû centra Mnichova, v hotelu Bayerischer

Hof, se ˙Ëastnilo p¯es t¯i stovky öpiËkov˝ch

odbornÌk˘ ze sedmi desÌtek zemÌ celÈho svÏta.

Na mnichovskÈ konferenci samoz¯ejmÏ nechy-

bÏla ani delegace ⁄¯adu pro ochranu hospod·¯-

skÈ soutÏûe veden· jeho p¯edsedou Martinem

Pecinou.

Vztahy mezi ÚOHS a BKA jsou vzorem
holet˝m zkuöenostem a vynikajÌcÌmu odbornÈ-

mu z·zemÌ je nÏmeck˝ soutÏûnÌ ˙¯ad tradiËnÏ

v Ëele mezin·rodnÌch organizacÌ i neform·l-

nÌch seskupenÌ zab˝vajÌcÌch se ochranou trhu.

Tak je tomu nap¯Ìklad v r·mci pracovnÌch

org·n˘ EvropskÈ komise p¯ipravujÌcÌch novou

evropskou soutÏûnÌ legislativu, SoutÏûnÌho

v˝boru Organizace pro spolupr·ci a rozvoj

(OECD) Ëi nejnovÏji v r·mci Mezin·rodnÌ sou-

tÏûnÌ sÌtÏ (ICN) sdruûujÌcÌ tÈmÏ¯ sto soutÏû-

nÌch org·n˘ svÏta.  

⁄OHS proto logicky usiluje o rozvoj vztah˘ se

sv˝m nÏmeck˝m partnerem, se kter˝m jej

vedle st·le vÌce uzn·vanÈ aktivity v mezin·-

rodnÌm rozmÏru pojÌ i mnohÈ ot·zky kaûdoden-

nÌ praktickÈ aplikace soutÏûnÌho pr·va v jed-

notliv˝ch p¯Ìpadech. Vedle pracovnÌch vztah˘

nav·zan˝ch v r·mci fungov·nÌ EvropskÈ sou-

tÏûnÌ sÌtÏ (ECN), zaloûenÈ spolu s rozöÌ¯enÌm

EvropskÈ unie v roce 2004, udrûujÌ ⁄OHS

a BKA ËetnÈ neform·lnÌ kontakty, kterÈ p¯i-

spÌvajÌ k harmonizaci podmÌnek pro ochranu

konkurence v obou zemÌch. Oba ˙¯ady se na

z·kladÏ doporuËenÌ OECD informujÌ o spojenÌ

podnik˘, kterÈ mohou mÌt dopad na ˙zemÌ

partnerskÈ jurisdikce. Samoz¯ejmostÌ je hlad-

k· spolupr·ce p¯i v˝mÏnÏ informacÌ o karte-

lech Ëi zneuûitÌ dominace zasahujÌcÌch ˙zemÌ

obou st·t˘. Velmi p¯·telsk· atmosfÈra vz·-

jemn˝ch vztah˘ umoûÚuje najÌt v mnoha p¯Ìpa-

dech shodu i ohlednÏ stanovisek prosazova-

n˝ch v z·sadnÌch koncepËnÌch ot·zk·ch ve

struktur·ch EU i ve zbytku svÏta. Takto p¯Ìz-

niv· situace je p¯Ìslibem do nejbliûöÌ budouc-

nosti, kdy bude »esk· republika prosazovat

v r·mci p¯edsednictvÌ v RadÏ EU svÈ pozice

i v oblasti modernizace soutÏûnÌho pr·va,

nebo nap¯Ìklad p¯i urËov·nÌ priorit novÈ pra-

covnÌ skupiny ICN pro zneuûitÌ dominace, vzni-

kajÌcÌ pr·vÏ pod nÏmeck˝m vedenÌm. Vztahy

s BKA jsou pro ⁄OHS vzorem pro navazov·nÌ

bilater·lnÌch vztah˘ s dalöÌmi zemÏmi svÏta.

Ond¯ej Dostal 
¯editel mezin·rodnÌho odboru ⁄OHS

Národní šampioni, energetika, obchodní řetězce
Předseda ÚOHS Martin Pecina se zúčastnil prestižní konference v Mnichově

Předseda ÚOHS Martin Pecina se aktivně účastní mezinárodních set-
kání v oblasti hospodářské soutěže foto Jiří Sláma
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Komisa¯ka Kroes v tÈto souvislosti p¯ipomnÏla,

ûe jedin· cesta k efektivnÌ hospod·¯skÈ soutÏûi

spoËÌv· v jejÌm lednovÈm n·vrhu na kompletnÌ

z·konnÈ oddÏlenÌ sÌtÏ od v˝roby. 

Na prestiûnÌ konferenci v bavorskÈ metropoli

zaznÏla takÈ ¯ada dalöÌch p¯ÌspÏvk˘, kterÈ se

aktu·lnÏ t˝kajÌ problÈm˘, kterÈ ¯eöÌme v naöÌ

republice. JednÌm z nich jsou vztahy mezi

obchodnÌmi ¯etÏzci a jejich dodavateli. Na toto

tÈma hovo¯il v MnichovÏ gener·lnÌ ¯editel pro

soutÏû EvropskÈ unie Philip Lowe. PodobnÏ jako

p¯edseda ⁄OHS Martin Pecina i tento ¯eËnÌk

zd˘raznil, ûe smyslem soutÏûnÌho pr·va je na

prvnÌm mÌstÏ ochrana hospod·¯skÈ soutÏûe

jako takovÈ a nikoliv ochrana jednotliv˝ch

z·jmov˝ch skupin p¯ed jin˝mi. V projevu i v kulo-

·rech konference opakovanÏ zaznÏlo, ûe je ale

pot¯eba vyv·ûit urËit˝ nepomÏr mezi vyjedn·va-

cÌ pozicÌ siln˝ch nadn·rodnÌch ¯etÏzc˘ a doda-

vatel˘.

Mezin·rodnÌ kontakty jsou velmi p¯ÌnosnÈ

VedenÌ ⁄¯adu pro ochranu hospod·¯skÈ soutÏûe

povaûuje ˙zkÈ a intenzivnÌ pracovnÌ kontakty se

soutÏûnÌmi ˙¯ady jin˝ch zemÌ za velmi d˘leûitÈ

a prospÏönÈ. Nap¯Ìklad v p¯ÌpadÏ tÏchto pracov-

nÌch kontakt˘ s italsk˝m soutÏûnÌm ˙¯adem, se

slovensk˝m ProtimonopolnÌm ˙¯adem nebo

pr·vÏ se Spolkov˝m kartelov˝m ˙¯adem (Bun-

deskartellamt) to platÌ dvojn·sob.

"Vztahy se Spolkov˝m kartelov˝m ˙¯adem majÌ

dvÏ roviny. Jednak je to ËistÏ profesnÌ a potom

samoz¯ejmÏ i obecnÏ lidsk· a p¯·telsk· rovina.

My jsme mÏli a m·me v obou tÏchto rovin·ch

spolupr·ci intenzivnÏjöÌ neû je bÏûnÈ mezi

˙¯ady," ¯ekl po setk·nÌ s nÏmeck˝m hostitelem

p¯edseda ⁄OHS Martin Pecina. Dodal z·roveÚ,

ûe si oba antimonopolnÌ ˙¯ady majÌ p¯i v˝mÏnÏ

zkuöenostÌ z jednotliv˝ch kauz co ¯Ìci. Spolupr·-

ci mezi kolegy z Bundeskartellamtu a ËeskÈho

antimonopolnÌho ˙¯adu zhodnotil Martin Pecina

jako nadstandardnÌ. RovnÏû odch·zejÌcÌ prezi-

dent nÏmeckÈho soutÏûnÌho ˙¯adu Ulf Bˆge,

kter˝ se koncem listopadu loÚskÈho roku

z˙Ëastnil brnÏnskÈ konference k patn·ctÈmu

v˝roËÌ soutÏûnÌho pr·va v »eskÈ republice,

oznaËil vz·jemnou spolupr·ci Ëesk˝ch a nÏmec-

k˝ch odbornÌk˘ na hospod·¯skou soutÏû za

velmi p¯Ìnosnou. 

⁄¯ad pro ochranu hospod·¯skÈ soutÏûe od z·¯Ì

roku 2005, tedy od n·stupu novÈho vedenÌ,

v˝znamnÏ rozöÌ¯il spolupr·ci a kontakty se sou-

tÏûnÌmi institucemi EvropskÈ unii i mimo ni. V˝z-

nam v˝mÏny zkuöenostÌ a n·zor˘ na ned·vnÈ

konferenci v MnichovÏ potvrdila slova p¯edsedy

⁄OHS Martina Peciny o p¯Ìnosu takovÈ spolu-

pr·ce p¯i ¯eöenÌ problÈm˘ s protisoutÏûnÌm cho-

v·nÌm velk˝ch spoleËnostÌ v oblasti energetiky,

p¯Ìpadn˝ch kartelov˝ch dohod nebo zneuûÌv·nÌ

dominantnÌho postavenÌ.  

Kristi·n Chalupa
¯editel odboru vnÏjöÌch vztah˘ ⁄OHS

Národní šampioni, energetika, obchodní řetězce
Předseda ÚOHS Martin Pecina se zúčastnil prestižní konference v Mnichově

"Rok 2006 byl v mnoha ohledech v˝jimeËn˝

a nabÌzÌ zajÌmavÈ srovn·nÌ," komentoval

dosaûenÈ v˝sledky Arnaud Burlin, gener·lnÌ

¯editel McDonald¥s »R/SR. "V˝sledek jsme

totiû dos·hli se stejn˝m poËtem restauracÌ

jako v roce p¯edch·zejÌcÌm. Soust¯edili jsme

se p¯edevöÌm na zlepöov·nÌ prost¯edÌ

a modernizaci st·vajÌcÌch provozoven.

I proto v˝öe investic Ëinila 128 mil. KË, coû

je ËÌslo srovnatelnÈ s minul˝mi obdobÌmi.

D·le jsme rozöÌ¯ili naöi nabÌdku smÏrem

k vÏtöÌ pestrosti a vyv·ûenosti. SouËasnÏ

Patn·ct let ˙spÏönÈho podnik·nÌ v »eskÈ republi-

ce si v tÏchto dnech p¯ipomÌn· spoleËnost McDo-

nald¥s. PrvnÌ restauraci firma otev¯ela 20. b¯ezna

1992 v Praze ve VodiËkovÏ ulici. JeötÏ v tÈmû roce

se v hlavnÌm mÏstÏ objevily dalöÌ dvÏ provozovny:

na V·clavskÈm n·mÏstÌ a u AndÏla. V roce 1993

n·sledovala prvnÌ "mimopraûsk·" restaurace

v OstravÏ (16. Ëervence 1993) a prvnÌ "drive-thru"

ve VelkÈm Mezi¯ÌËÌ na d·lnici D1. Dnes je McDo-

nald¥s nejvÏtöÌ sÌtÌ restauracÌ na ËeskÈm trhu. To

vöak nenÌ jedinÈ prvenstvÌ, kter˝m se firma za

uplynul˝ch 15 let m˘ûe pochlubit.

McDonald¥s vykazuje kontinu·lnÌ r˘st na ËeskÈm trhu

To se projevuje dlouhodobÏ pozitivnÌm v˝vojem nej-

d˘leûitÏjöÌch ekonomick˝ch ukazatel˘ firmy. PoËet

n·vötÏv restauracÌ McDonald¥s za celou dobu jeho

historie se tÏsnÏ blÌûÌ 400 milion˘m (p¯es 394 mil.)

a roËnÌ n·vötÏvnost neust·le vzr˘st· i p¯es to, ûe

firma v roce 2006 neotev¯ela û·dnou novou res-

tauraci. BÏhem 15 let podnik·nÌ v »eskÈ republice

McDonald¥s utrûil 20,6 mld. KË. Z toho vöak p¯es

3,1 mld. KË investoval do budov·nÌ nov˝ch Ëi

rekonstrukce st·vajÌcÌch restauracÌ. 

McDonald¥s pat¯Ì mezi nejvÏtöÌ zamÏstnavatele u n·s  

⁄vodnÌm trÈninkem ve firmÏ dosud proölo 60 762

zamÏstnanc˘, kte¯Ì zde buÔ pracovali nebo st·le

jeötÏ pracujÌ. SpoleËnost za 15 let investovala

p¯es 5 mld. do oblasti lidsk˝ch zdroj˘. P¯ibliûnÏ

polovinu zamÏstnanc˘ tvo¯Ì mladÌ lidÈ pracujÌcÌ na

Ë·steËn˝ ˙vazek. Pro vÏtöinu z nich je McDo-

nald¥s prvnÌ pracovnÌ zkuöenostÌ. Firma obecnÏ

pat¯Ì mezi nejvÏtöÌ zamÏstnavatele tÏch skupin

pracovnÌk˘, pro nÏû je obtÌûnÈ nach·zet zamÏst-

n·nÌ - jedn· se zejmÈna o mladÈ lidi bez zkuöe-

nostÌ, maminky s mal˝mi dÏtmi a zdravotnÏ zne-

v˝hodnÏnÈ pracovnÌky. DÌky propracovanÈmu

systÈmu pÈËe o zamÏstnance zaloûenÈmu na rov-

nosti p¯ÌleûitostÌ a neust·lÈm osobnÌm rozvoji

m˘ûe McDonald¥s nabÌdnout zajÌmavÈ uplatnÏnÌ

tÈmÏ¯ vöem. V souËasnÈ dobÏ nap¯Ìklad vÌce neû

50 % pracovnÌk˘ ¯editelstvÌ McDonald¥s zaËÌnalo

p¯Ìmo v restauracÌch.

McDonald¥s je nositelem ocenÏnÌ ZamÏstnavatel roku -
Stejn· öance 

SpoleËnost dlouhodobÏ nabÌzÌ uplatnÏnÌ i lidem

s r˘zn˝mi typy zdravotnÌho znev˝hodnÏnÌ. Syste-

maticky hled· a vytv·¯Ì pozice vhodnÈ pro tyto

zamÏstnance. Na jejich n·slednÈm obsazenÌ spo-

lupracuje s ¯adou institucÌ, jako jsou nap¯. JedliË-

k˘v ˙stav, obËanskÈ sdruûenÌ Rytmus Ëi spoleË-

nost Duha. I proto McDonald¥s a jednotlivÌ fran-

chisanti zÌsk·vajÌ kaûdoroËnÏ ocenÏnÌ ZamÏstna-

vatel roku - Stejn· öance.

⁄spÏch McDonald¥s stojÌ na podnikavosti jednotlivc˘ 

VÏtöina restauracÌ McDonald¥s je v souËasnÈ dobÏ

provozov·na smluvnÌmi partnery - franchisanty.

Jedn· se o 45 restauracÌ, tedy 62 % z celkovÈho

poËtu. PrvnÌm franchisantem McDonald¥s byl Karel

Suk, kter˝ v roce 1996 p¯evzal provozovnu v RudnÈ

u Prahy. Karlu Sukovi n·leûÌ jeötÏ jeden prim·t - byl

vedoucÌm v˘bec prvnÌ otev¯enÈ restaurace McDo-

nald¥s v »R.

McDonald¥s pat¯Ì mezi pr˘kopnÌky zlepöov·nÌ 
nutriËnÌch parametr˘ jÌdel 

Firma neust·le sleduje vÏdeckÈ poznatky v oblas-

ti v˝ûivy a ûivotnÌho stylu a reaguje i na aktu·lnÌ

trendy a zmÏny chov·nÌ spot¯ebitel˘. V roce 1996

p¯edstavila osvÏûujÌcÌ novinku ve svÈm sortimen-

tu: prvnÌ sal·t oznaËen˝ jako "zahradnÌ". Od tÈ

doby se nabÌdka McDonald¥s rozöÌ¯ila o celou ¯adu

jÌdel s cÌlem zv˝öit rozmanitost a vyv·ûenost sorti-

mentu. I rodina sal·t˘ se rozrostla, a to o Chef

sal·t a Chicken Premiere sal·t. A k nim pr˘bÏûnÏ

p¯ib˝vajÌ dalöÌ novÈ produkty. McDonald¥s postup-

nÏ zlepöuje takÈ v˝ûivovÈ parametry nabÌzen˝ch

jÌdel. P¯Ìkladem mohou b˝t nugety z bÌlÈho ku¯ecÌ-

ho masa p¯edstavenÈ v loÚskÈm roce. White Chic-

ken Nuggets jsou vyr·bÏny podle speci·lnÌ recep-

tury v˝hradnÏ z jemnÏ nasekan˝ch ku¯ecÌch prsou

a obsahujÌ o 20 % mÈnÏ soli a tuku neû klasickÈ

nugety, a to bez jakÈhokoliv vlivu na chuù Ëi struk-

turu masa.

McDonald´s ČR zaznamenal rekordní nárůst zájmu zákazníků v roce 2006
Rekordní nárůst návštěv zákazníků o více než 20 % ve srovnání s rokem

předchozím zaznamenala společnost McDonald´s ČR v roce 2006.
Počet zákaznických návštěv se zvýšil z 37 milionů (2005) na 44,5 milio-

nů (2006). Společnost tak dosáhla nejlepší výsledek od roku 1997. Stejně
tak vykázala i zvýšení ročních tržeb o 12,9 % na 2,58 mld. Kč. McDonald´s,
který v letošním roce slaví 15 let úspěšného podnikání na českém trhu, zde
provozuje 72 restaurace a s 3700 pracovníky patří mezi největší zaměstna-
vatele u nás.

jsme vöak takÈ uvedli do ûivota jedineËn˝

systÈm, kter˝ prost¯ednictvÌm jednoduch˝ch

a srozumiteln˝ch ikon informuje naöe z·kaz-

nÌky o nutriËnÌch hodnot·ch a skladbÏ

naöich jÌdel."

Podle p¯edbÏûn˝ch v˝sledk˘ za prvnÌ Ëtvrtle-

tÌ 2007 by trûby McDonald¥s v »R mohly

letos r˘st jeötÏ rychleji. "Ukazuje se, ûe

Ëesk˝ trh m· st·le jeötÏ mimo¯·dn˝ potenci-

·l pro dalöÌ rozvoj," dodal Arnaud Burlin.

"TÏöÌ n·s, ûe si z·kaznÌci st·le ËastÏji

nach·zejÌ cestu do naöich restauracÌ. OËe-

k·v·me, ûe by v letoönÌm roce mohly trûby

r˘st asi o 15 - 20 %." McDonald¥s navÌc pl·-

nuje otev¯enÌ 2 aû 4 nov˝ch restauracÌ. PrvnÌ

z nich by se mÏla objevit v are·lu ruzyÚskÈ-

ho letiötÏ v z·¯Ì.

McDonald´s a 15 let úspěchů v České republice

McDonald¥s jako prvnÌ informoval z·kaznÌky 
o v˝ûivov˝ch hodnot·ch pokrm˘

DobrÈ informace jsou z·kladem spr·vnÈho rozho-

dov·nÌ. Aby se z·kaznÌci mohli dob¯e rozhodnout,

jak· jÌdla budou konzumovat nebo nabÌdnou sv˝m

blÌzk˝m, uû 30 let McDonald¥s zve¯ejÚuje sloûenÌ

a v˝ûivovÈ hodnoty sv˝ch produkt˘. V loÚskÈm

roce navÌc firma jako prvnÌ v oboru zavedla jedi-

neËn˝ systÈm publikov·nÌ tÏchto informacÌ na

obalech v˝robk˘. Nov˝ form·t p¯ev·dÌ vÏdeckÈ

poznatky do ve¯ejnosti srozumitelnÈ podoby. V˝ûi-

vovÈ informace jsou zn·zornÏny formou jednodu-

ch˝ch obr·zk˘ a sloupcov˝ch graf˘ a zahrnujÌ jak

˙daje o v˝ûivov˝ch hodnot·ch jednotliv˝ch v˝rob-

k˘, tak i o jejich podÌlu na doporuËenÈ dennÌ stra-

vÏ. JednotlivÈ ikony charakterizujÌ pÏt sloûek,

jejichû znalost je podle n·zoru expert˘ nejd˘leûi-

tÏjöÌ pro kvalitnÌ v˝ûivu: kalorie, proteiny, tuk,

karbohydr·ty a sodÌk. DodateËnÈ informace, a to

i vËetnÏ vysvÏtlenÌ, jak˝ vliv majÌ v˝öe uvedenÈ

sloûky na kaûdodennÌ ûivot ËlovÏka, mohou z·kaz-

nÌci nalÈzt na webov˝ch str·nk·ch McDonald¥s Ëi

v dalöÌch informaËnÌch materi·lech. 

McDonald¥s garantuje prvot¯ÌdnÌ kvalitu 

Maxim·lnÌ kvalita je cÌl, kter˝ si spoleËnost vytkla

jiû od poË·tku svÈho podnik·nÌ v »eskÈ republice.

Proto kdokoliv navötÌvÌ McDonald¥s, m˘ûe si b˝t

jist, ûe vûdy dostane jÌdla tÈ nejvyööÌ kvality. D¯Ìve

neû hotov˝ pokrm dorazÌ k z·kaznÌkovi, proch·zejÌ

jednotlivÈ suroviny p¯Ìsn˝m v˝bÏrem a kontrolou.

McDonald¥s pouûÌv· vûdy pouze prvot¯ÌdnÌ a pro-

vÏ¯enÈ suroviny. Kontrola kvality zaËÌn· uû p¯Ìmo

u dodavatel˘. KritÈria McDonald¥s jsou vûdy mno-

hem p¯ÌsnÏjöÌ neû vyûadujÌ n·rodnÌ p¯edpisy. V res-

tauraci jsou pokrmy p¯ipravov·ny z chlazen˝ch

nebo zmrazen˝ch polotovar˘. Skladov·nÌ i p¯Ìprava

jÌdel jsou peËlivÏ sledov·ny a ¯Ìzeny. Pokrmy jsou

p¯ipravov·ny rychle, öetrnÏ a bezpeËnÏ.  V˝sled-

kem jsou kvalitnÌ jÌdla z tÏch nejlepöÌch surovin.

McDonald¥s pr˘bÏûnÏ modernizuje
restaurace 

CÌlem McDonald¥s je, aby se jeho restaurace staly

oblÌben˝m mÌstem obËerstvenÌ z·kaznÌk˘. K tomu

pochopitelnÏ pat¯Ì p¯ÌjemnÈ prost¯edÌ, kterÈ odpo-

vÌd· p¯edstav·m souËasn˝ch spot¯ebitel˘. I z toho

d˘vodu proch·zejÌ pr˘bÏûnÏ jednotlivÈ restaurace

n·kladnou rekonstrukcÌ. PrvnÌ z nich byla provo-

zovna na V·clavskÈm n·mÏstÌ - M˘stku v Praze.

Pod dohledem architekta Davida Marka zÌskala

mladistv˝ vzhled, ËistÈ tvary a modernÌ jednodu-

chou barevnost. JedineËnost interiÈru podtrhlo

i 34 abstraktnÌch grafik. K modernÌmu charakteru

p¯ispÏlo i vybavenÌ velkoploön˝mi plazmov˝mi

obrazovkami a poËÌtaËov˝mi termin·ly s p¯Ìstu-

pem na Internet. SouË·stÌ rekonstrukce byla

i n·roËn· p¯estavba provoznÌho z·zemÌ.

McDonald¥s podnik· v souladu s ekologick˝mi principy

Respekt k ûivotnÌmu prost¯edÌ se promÌt· do

vöech rozhodovacÌch proces˘ spoleËnosti. Od

roku 1992 McDonald¥s sbÌr· pouûit˝ tuk a karto-

ny. V roce 1996 firma uvedla do ûivota projekt  t¯Ì-

dÏnÌ odpad˘ po z·kaznÌcÌch, a to testem ve dvou

restauracÌch. Dnes jsou do systÈmu zapojeny

vöechny provozovny. V roce 1999 zaËala kromÏ

karton˘ a tuku recyklovat takÈ veökerÈ plasty (PE

folie a n·doby, PS a PP) a vÏtöinu papÌru. Vöech-

ny restaurace, kterÈ McDonald¥s na ˙zemÌ »eskÈ

republiky provozuje, se zaËaly ¯Ìdit pravidly tzv.

ekologickÈho ¯ÌzenÌ podniku. CÌlem systÈmu je

minimalizovat dopad fungov·nÌ spoleËnosti

a jejÌch jednotliv˝ch restauracÌ na ûivotnÌ prost¯e-

dÌ. KaûdÈmu uskuteËnÏnÈmu kroku musÌ p¯edch·-

zet vyhodnocenÌ jeho dopad˘ na ûivotnÌ prost¯edÌ.

Pro pot¯eby ekologickÈho pl·nov·nÌ byla vytvo¯e-

na pracovnÌ skupina, kter· sest·v· z vedoucÌch

vöech oddÏlenÌ. Politika ekologickÈho ¯ÌzenÌ se

projevuje ve Ëty¯ech oblastech: sniûov·nÌ spot¯eby

zdroj˘, jejich efektivnÌ vyuûÌv·nÌ, sniûov·nÌ emisÌ

a sniûov·nÌ tuhÈho odpadu.

McDonald¥s podporuje dlouhodobÏ nemocnÈ dÏti
a jejich rodiny

Od poË·tku svÈho podnik·nÌ v »eskÈ republice

spolupracuje McDonald¥s s klinikou dÏtskÈ hema-

tologie a onkologie 2. LF UK v Praze Motole.

V roce 2002 zaloûil obecnÏ prospÏönou spoleË-

nost Ronald McDonald Charity. JejÌm ˙kolem je

nynÌ financovat prozatÌmnÌ ubytovacÌ kapacity pro

dlouhodobÏ nemocnÈ dÏti a jejich blÌzkÈ p¯i FN

v Motole. P¯edsedou dozorËÌ rady je

prof. MUDr. Josef Kouteck˝, CSc., nestor ËeskÈ

onkologie a nositel prestiûnÌho st·tnÌho vyzname-

n·nÌ "Medaile za z·sluhy". DÌky podpo¯e Ronald

McDonald Charity se dosud poda¯ilo ubytovat od

roku 2001 p¯es 3250 rodiË˘ a dÏtÌ.

Od roku 2003 organizuje McDonald¥s pravidelnÏ

v listopadu oslavu Mezin·rodnÌho dne dÏtÌ (World

Children¥s Day). Akce se kaûdoroËnÏ ˙ËastnÌ ¯ada

zn·m˝ch osobnostÌ, p¯·tel a partner˘ McDo-

nald¥s. JejÌm cÌlem je upozornit na aktivity, kterÈ

ve prospÏch nemocn˝ch dÏtÌ uskuteËÚuje Ronald

McDonald Charity a zÌskat prost¯edky na jejÌ Ëin-

nost. McDonald¥s vûdy v tento den vÏnuje obecnÏ

prospÏönÈ spoleËnosti Ë·st sv˝ch trûeb. Z·kaznÌ-

ci mohou navÌc p¯ispÏt n·kupem "ruËiËek"

v r·mci akce "Pomocn· ruka".

V budoucnu je cÌlem Ronald McDonald Charity, 

o. p. s., vybudovat tzv. Ronald McDonald House,

ubytovacÌ za¯ÌzenÌ, kterÈ bude slouûit ubytov·nÌ

dÏtÌ a maminek v are·lu FN Motol. Projekt je v jed-

n·nÌ. Byla zpracov·na velmi pÏkn· studie tohoto

velice prospÏönÈho za¯ÌzenÌ. (tz) ✑

SendviËe McDonald¥s aû na Kubu. Za patn·ct let podnik·nÌ na ËeskÈm trhu se v restauracÌch
McDonald¥s prodalo p¯es 44,8 milion˘ hamburger˘. Pokud bychom jednotlivÈ hamburgery se¯a-
dili za sebou, pak by takto vytvo¯en· ¯ada sahala z Prahy aû do Lisabonu a zpÏt, p¯ÌpadnÏ opaË-
n˝m smÏrem do Dubaje. Pokud bychom za hamburgery p¯idali i vöechny prodanÈ sendviËe Big
Mac (44,1 milion˘), pak bychom - moûn· trochu symbolicky - dos·hli aû na Kubu. ProdanÈ ham-
burgery by navÌc pokryly plochu o velikosti 47 fotbalov˝ch h¯iöù nebo 8-kr·t V·clavskÈ n·mÏs-
tÌ v Praze.

Systém NEMO pro management 
pokraËov·nÌ ze strany 5
T˝kajÌ se sestavov·nÌ rozpoËtu a jeho n·slednou

kontrolou. NEMO takÈ dok·ûe p¯ehlednÏ uspo-

¯·dat prim·rnÌ data spoleËnosti nebo generovat

manaûerskÈ reporty. Uûivatel jednÌm klikem

zÌsk· detailnÌ informace o pronajat˝ch i nepro-

najat˝ch prostor·ch, prognÛzy finanËnÌho v˝vo-

je, statut·rnÌ reporty pro investory Ëi informace

o obsazenosti pronajÌmateln˝ch ploch. Infor-

maËnÌ systÈm NEMO navÌc dok·ûe optimalizo-

vat cash flow nap¯ÌË cel˝m investiËnÌm portfoli-

em vËetnÏ ¯ÌzenÌ hotovosti mezi bankovnÌmi

˙Ëty projektov˝ch spoleËnostÌ. (tz)
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Buřinka rozšířila nabídku úvěru HYPO
TREND o pevnou úrokovou sazbu
StavebnÌ spo¯itelna »eskÈ spo¯itelny uvedla 

1. dubna 2007 na trh p¯eklenovacÌ ˙vÏru HYPO

TREND s pevnou ˙rokovou sazbou a pevnou

spl·tkou ˙vÏru po celou dobu spl·cenÌ. SouËas-

nÏ sniûuje ˙rokovÈ sazby a minim·lnÌ mÏsÌËnÌ

platby u vöech typ˘ p¯eklenovacÌch ˙vÏr˘ a zjed-

noduöuje ˙vÏrovou nabÌdku. Klient m˘ûe zÌskat

u Bu¯inky p¯eklenovacÌ ˙vÏr s roËnÌ  sazbou uû

3,95 % p. a. Za ˙vÏr ve v˝öi 500 tisÌc KË tak kli-

ent bude mÏsÌËnÏ platit pouze 2600 KË. ➡

Plzeňský Prazdroj ušetřil 46 %
emisí CO2

HlavnÌm d˘vodem poklesu emisÌ CO2 byla

modernizace varny v pivovaru v Plzni, dÌky

kterÈ se poda¯ilo snÌûit emise z 15 000 tun

CO2 na 2000 tun CO2 - ˙spora 87 %. K ˙spo¯e

doölo i v pivovaru Radegast v NoöovicÌch, kde

se dÌky v˝stavbÏ anaerobnÌ ËistiËky odpad-

nÌch vod poda¯ilo snÌûit emise zpracov·nÌm

bioplynu o 6-8 %. PlzeÚsk˝ Prazdroj obdrûel

pro obdobÌ NAP I. 118,11 tisÌc emisnÌch

povolenek. ➡

Společnost Enterprise Investors
a investiční plány 
Enterprise Investors (EI), nejvÏtöÌ private equity

investor ve st¯ednÌ a v˝chodnÌ EvropÏ, ozn·mila

investiËnÌ pl·ny svÈho novÈho fondu Polish

Enterprise Fund VI (PEF VI). PEF VI s celkov˝mi

investiËnÌmi prost¯edky 658 miliÛn˘ eur je nej-

vÏtöÌm private equity fondem, kter˝ se kdy ori-

entoval na st¯ednÌ a v˝chodnÌ Evropu. ➡

Společnostem skupiny RWE v ČR
vloni přibyli zákazníci
PoËet z·kaznÌk˘ skupiny RWE v »eskÈ republi-

ce za poslednÌ rok narostl o 18 710. NejvÏtöÌ

p¯Ìr˘stek zaznamenala v r·mci skupiny St¯edo-

Ëesk· plyn·rensk·, kterÈ v roce 2006 p¯ibylo

8676 odbÏratel˘. RostoucÌ trend z˘stal zacho-

v·n p¯edevöÌm dÌky akvizicÌm a novÈ v˝stavbÏ

rodinn˝ch dom˘. ➡

2006 1- 12 (v mil.KË) Tuzemsk˝ ExportnÌ ImportnÌ Celkem fact. OstatnÌ Celkem PodÌl

total fact

»SOB Factoring 16 616 2 902 0 19 518 0 19 518 17,7% 18,6%

D. S. Factoring 1500 148 0 1 648 0 1 648 1,5% 1,6%

Factoring »S 25 069 1 446 770 27 285 2 722 30 007 27,2% 26,0%

Factoring KB 14 467 1 697 911 17 075 0 17 075 15,5% 16,3%

HVB Factoring 2 353 57 0 2 410 0 2 410 2,2% 2,3%

NLB Factoring 8 628 1 098 109 9 835 2 826 12 661 11,5% 9,4%

Transfinance 17 926 7 304 1 808 27 038 0 27 038 24,5% 25,8%

Celkem 86 559 14 652 3 598 104 809 5 548 110 357 81% 80%

1. K v˝voji leasingu movit˝ch vÏcÌ 

● ËlenskÈ spoleËnosti »eskÈ leasingovÈ

a finanËnÌ asociace p¯edaly vloni do leasin-

govÈho uûÌv·nÌ movitÈ vÏci (stroje, za¯ÌzenÌ

a dopravnÌ prost¯edky) v celkovÈ po¯izovacÌ

hodnotÏ (bez DPH) 106,365 mld. KË 

● objem loÚskÈho leasingu movit˝ch vÏcÌ

Ëlen˘ asociace se proti roku 2005 zv˝öil

o 5,84 % (p¯i inflaci 2,5 %)

● za re·lnÈho p¯edpokladu, ûe ËlenskÈ spoleË-

nosti »LFA ovl·dajÌ 97 % naöeho leasingovÈ-

ho trhu, lze konstatovat, ûe celkem byly v »R

v r. 2006 p¯ed·ny do leasingu stroje, za¯Ìze-

nÌ a dopravnÌ prost¯edky za cca 109,7

mld. KË

● podÌl leasingu osobnÌch aut v roce 2006

dos·hl  29 %, podÌl leasingu lehk˝ch uûitko-

v˝ch aut 18,2 %, podÌl leasingu motocykl˘

0,3 %, podÌl leasingu n·kladnÌch aut (vËetnÏ

p¯ÌvÏs˘ a n·vÏs˘) 22,6 %, podÌl leasingu

autobus˘ 1,2 %, podÌl leasingu ostatnÌch tÏû-

öÌch silniËnÌch vozidel 1,2 %, podÌl leasingu

lodÌ a ûelezniËnÌch vozidel 1,1 %, podÌl leasin-

gu poËÌtaË˘ a kancel·¯skÈ techniky 1,2 %,

podÌl leasingu stroj˘ a za¯ÌzenÌ 23,3 %, podÌl

leasingu ostatnÌch komodit 1,9 %

● ˙daje za loÚsk˝ rok 2006 potvrzujÌ dlouhodo-

bou stabilizaci komoditnÌho zamÏ¯enÌ naöeho

leasingu movit˝ch vÏcÌ. PodÌl leasingu osob-

nÌch a uûitkov˝ch voz˘ se jiû öest˝m rokem

udrûuje pod 50 % a vloni d·le poklesl

● podÌl nov˝ch osobnÌch aut na celkovÈm obje-

mu leasingu osobnÌch voz˘ loni proti roku

2005 poklesl a dos·hl 82 % (86,4 % v roce

2005, v roce 2004 to bylo 82 %)

● pokud jde o z·kaznickÈ zamÏ¯enÌ leasingu,

vloni opÏt dominoval leasing do soukrom˝ch

sluûeb (54,1 %) a leasing do pr˘myslu a sta-

vebnictvÌ (36,3 %), leasing do zemÏdÏlstvÌ

Ëinil vloni 4,5 %, leasing do ve¯ejnÈho sekto-

ru sluûeb 5,1 %

● podÌl operativnÌho leasingu se na celkov˝ch

loÚsk˝ch leasingov˝ch objemech  zv˝öil na 

14 % (v roce 2000 Ëinil 3,5 %, v roce 2001 

4,5 %, v roce 2002 4,25 %, v roce 2003 

4,63 %, v roce 2004 8 % a v roce 2005 12 %)

● ËlenskÈ spoleËnosti »LFA uzav¯ely vloni

3938 smluv o zpÏtnÈm leasingu movit˝ch

vÏcÌ v celkovÈ hodnotÏ 4,65 mld. KË, coû

p¯edstavovalo 4,37 % z celkovÈ hodnoty lea-

sovan˝ch movit˝ch vÏcÌ

● ËlenskÈ spoleËnosti asociace ohl·sily uza-

v¯enÌ 157 065 smluv o leasingu movit˝ch

vÏcÌ v roce 2006, z toho 11 407 smluv o ope-

rativnÌm leasingu ˙ËetnÏ daÚovÈm, 12 599

smluv o full-service leasingu a 132 smluv

o spr·vÏ vozov˝ch park˘ (v r. 2005 ölo o cel-

kem 160 181 leasingov˝ch smluv, v roce

2004 ölo o 197 891 leasingov˝ch smluv,

v roce 2003 o 237 343 leasingov˝ch smluv,

v roce 2002 o 197 871 leasingov˝ch smluv).

Zvyöuje se pr˘mÏrn· hodnota financovan·

jednotlivou leasingovou smlouvou.

2. K v˝voji leasingu nemovitostÌ

● v roce 2006 byly do leasingovÈho uûÌv·nÌ

p¯ed·ny nemovitosti za 11,183 mld. KË.

Doölo tak k poklesu objemu leasingu nemo-

vitostÌ proti roku 2005 o cca 10,1 %

● do leasingovÈho uûÌv·nÌ byly p¯ed·ny nemo-

vitosti z 96 uzav¯en˝ch leasingov˝ch smluv,

z toho 13 uzav¯en˝ch na operativnÌ leasing

nemovitostÌ 

● brzdou jeötÏ v˝raznÏjöÌho rozvoje naöeho lea-

singu nemovitostÌ z˘st·v· jeho dvojÌ zatÌûenÌ

danÌ z p¯evodu nemovitostÌ a obtÌûn· odhad-

nutelnost jejÌ kalkulace s ohledem na dlou-

hodobost leasingu nemovitostÌ (minim·lnÏ 

8 let)

● mezi leasovan˝mi nemovitostmi dominovaly

pr˘myslovÈ budovy (35,9 %), prodejny (24,5 %)

a ˙¯ednÌ budovy (20,1 %). PodÌl hotel˘ na cel-

kovÈm leasingu nemovitostÌ Ëinil 9,9 %, podÌl

ostatnÌch typ˘ budov 9,6 %. VÏtöina smluv

o leasingu nemovitostÌ byla vloni uzav¯ena na

obdobÌ 8-16 let (91,2 %)

● ËlenskÈ spoleËnosti asociace uzav¯ely vloni

93 nov˝ch smluv o leasingu nemovitostÌ,

kter˝m odpovÌd· souhrn po¯izovacÌch cen

leasovan˝ch nemovitostÌ 10,48 mld. KË

● ˙ËetnÌ z˘statkov· hodnota vöech leasova-

n˝ch nemovitostÌ ve vlastnictvÌ Ëlen˘ asoci-

ace dos·hla po odpisech za rok 2006

51,464 mld. KË.

Jak je to (nejen) s leasingem na českém trhu
Statistika leasingu, nebankovních spotřebitelských úvěrů a neleasingových finančních služeb pro podnikatele v ČR v roce 2006

Sekretariát asociace zaslal všem členům asociace rozšířený dotazník
k jejich obchodům uzavřeným v loňském roce doplněný podle rozhod-
nutí členské  schůze ČLFA z 19. ledna 2007 o další statistické údaje. 

Z údajů o objemech a zaměření obchodů členských společností asociace
vyplývají následující závěry k aktuální situaci na našem trhu:

3. K v˝voji poskytov·nÌ neleasingov˝ch finanËnÌch
produkt˘ pro osobnÌ spot¯ebu 

● 21 Ëlensk˝ch spoleËnostÌ »LFA poskytlo

v roce 2006 spot¯ebitelskÈ ˙vÏry na movitÈ

vÏci v celkovÈm objemu 36 617,72 mil. KË,

z toho 8 334,39 mil. KË ve formÏ osobnÌch

p˘jËek, 15 095,96  mil. KË ve formÏ revol-

vingov˝ch ˙vÏr˘ a 13 187,37 mil. KË p¯i

financov·nÌ v mÌstÏ prodeje

● proti roku 2005 doölo vloni k r˘stu objemu

spot¯ebitelsk˝ch ˙vÏr˘ poskytnut˝ch Ëlen-

sk˝mi spoleËnostmi  »LFA o 12,8 % 

● vloni uzav¯ely ËlenskÈ spoleËnosti »LFA 589

osobnÌch p˘jËek na po¯ÌzenÌ nemovitostÌ cel-

kem za 142,25 mil. KË.

4. K neleasingovÈmu financov·nÌ investiËnÌho majetku 

● vloni profinancovaly ËlenskÈ spoleËnosti

asociace podnikatel˘m jejich investiËnÌ

z·mÏry cestou prodeje na spl·tky Ëi jin˝m

"neleasingov˝m" zp˘sobem v celkovÈ hodno-

tÏ 11,922 mld. KË, z toho 1,513 mld. KË p¯i

po¯ÌzenÌ nemovitostÌ. Proti roku 2005 ölo

o n·r˘st o 105 %

● nejvÏtöÌ podÌl p¯i neleasingovÈm financov·nÌ

podnikatel˘ dos·hly uûitkovÈ vozy (25,6 %

z celkovÈho objemu), osobnÌ automobily

(20,5 %) a stroje a za¯ÌzenÌ (19,7%)

● vloni uzav¯ely ËlenskÈ spoleËnosti asocia-

ce 26 430 smluv o prodeji na spl·tky Ëi

o jinÈm neleasingovÈm financov·nÌ podni-

katelsk˝ch pot¯eb vËetnÏ 19 smluv

o financov·nÌ nemovitostÌ (v roce 2005

ölo o 11 038 smluv, v roce 2004 o 8081

smluv, v roce 2003 o 3714 smluv).

5. Ke koncentraci leasingovÈho trhu v »R

● statistiky za rok 2006 potvrzujÌ vysok˝ stupeÚ

koncentrace na naöem leasingovÈm trhu

a prohlubov·nÌ tohoto trendu. PodÌl vedoucÌch

pÏti spoleËnostÌ na leasingu movit˝ch vÏcÌ

v »R dos·hl vloni 53,3 % (52,3 % v roce

2005). PodÌl vedoucÌch 15 spoleËnostÌ na

naöem trhu movit˝ch vÏcÌ dosahuje nynÌ 80 %

(79,6 % v roce 2005). (tz Ëlfa)

2006 1-12 (EUR Mio) Domestic Export Import Total fact. Other Total Share

»SOB Factoring 604 105 0 709 0 709 17,7%

D. S. Factoring 54 5 0 60 0 60 1,5%

Factoring »S 911 53 28 991 99 1 090 27,2%

Factoring KB 525 62 33 620 0 620 15,5%

HVB Factoring 85 2 0 88 0 88 2,2%

NLB Factoring 313 40 4 357 103 460 11,5%

Transfinance 651 265 66 982 0 982 24,5%

Total 3 144 532 131 3 807 202 4 009 100%

Obrat 2006 1 - 12

Leasing movitých předmětů v ČR v r. 2006 
podle podnikatelského zaměření zákazníků
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Pořadí největších leasingových společností podle objemu nově uzavřených leasingových obchodů v r. 2006
(souhrn pořizovacích cen leasovaných věcí bez DPH v mil. Kč)

celkem z toho nemovitosti

1. »SOB Leasing, a. s. 17 547

2. CAC Leasing, a. s. */ 13 195    752

3. äkoFIN, s. r. o. 9 894    41  

4. SG Equipment Finance Czech Republic, s. r. o. 8 461

5. VB Leasing CZ, s. r. o. 8 400

6. sAutoleasing, a. s. 5 180

7. IMMORENT »R, s. r. o. 5 065    5 056  

8. CREDIUM, a. s. 4 598

9. DaimlerChrysler Financial Services Bohemia, s. r. o. 4 521

10. Raiffeisen-Leasing, s. r. o. 3 692    2 188  

11. LeasePlan »R, s. r. o. 3 448

12. Deutsche Leasing »R, s. r. o. 3 238

13. IMPULS-Leasing -AUSTRIA, s. r. o. 3 140    1 628  

14. S MORAVA Leasing, a. s. 2 367    160  

15. ALD Automotive, s. r. o. 2 251

*/ vËetnÏ objem˘ RLCZ a CAC FSL - leasingy realizovanÈ pracovnÌky CAC Leasing, a. s.

Pořadí největších leasingových společností podle objemu nově uzavřených leasingů movitých věcí v r. 2006
(souhrn pořizovacích cen leasovaných věcí bez DPH v mil. Kč)
1. »SOB Leasing, a. s. 17 547

2. CAC Leasing, a. s. */ 12 443

3. äkoFIN, s. r. o. 9 853

4. SG Equipment Finance Czech Republic, s. r. o. 8 461    

5. VB Leasing CZ, s. r. o. 8 400    

6. sAutoleasing, a. s. 5 180    

7. CREDIUM, a. s. 4 598    

8. DaimlerChrysler Financial Services Bohemia, s. r. o. 4 521    

9. LeasePlan »R, s. r. o. 3 448    

10. Deutsche Leasing »R, s. r. o. 3 238    

11. ALD Automotive, s. r. o. 2 251    

12. SCANIA FINANCE Czech Republic, s. r. o. 2 228   

13. S MORAVA Leasing, a. s. 2 207    

14. UNILEASING, a. s. 1 768    

15. PSA FINANCE »ESK¡ REPUBLIKA, s. r. o. 1 691    

*/ vËetnÏ objem˘ RLCZ a CAC FSL - leasingy realizovanÈ pracovnÌky CAC Leasing, a. s.

Pořadí největších leasingových společností podle objemu leasingu nemovitostí předaných do užívání 
v r. 2006 (souhrn pořizovacích cen leasovaných nemovitostí v mil. Kč)
1. IMMORENT »R, s. r. o. 5 056    

2. Raiffeisen-Leasing, s. r. o. 2 188    

3. IMPULS-Leasing -AUSTRIA, s. r. o. 1 628    

4. Immoconsult Czechia, s. r. o. 1 200    

5. CAC Leasing, a. s. 752    

6. S MORAVA Leasing, a. s. 160    

7. Oberbank Leasing, spol. s. r. o. 142    

8. äkoFIN, s. r. o. 41    

9. D. S. Leasing, a. s. 8    

Pořadí největších leasingových společností podle objemu nově uzavřených operativních leasingů movitých
věcí v r. 2006 (souhrn pořizovacích cen leasovaných věcí bez DPH v mil. Kč)
1. LeasePlan »R, s. r. o. 3 304    

2. äkoFIN, s. r. o. 1 440    

3. ALD Automotive, s. r. o. 1 085    

4. ARVAL CZ, s. r. o. 1 009    

5. »SOB Leasing, a. s. 831    

6. CAC Leasing, a. s. */ 744    

7. BUSINESS LEASE, s. r. o. 729    

8. DaimlerChrysler Financial Services Bohemia, s. r. o. 666    

9. SG Equipment Finance Czech Republic, s. r. o. 614    

10. äkoFIN Fleet Services, a. s. 540    

11. CREDIUM, a. s. 396    

12. IKB Leasing »R, s. r. o. 381    

13. sAutoleasing, a. s. 374    

14.-15. D. S. Leasing, a. s. **/ 318    

SCANIA FINANCE Czech Republic, s. r. o. 318    

*/ vËetnÏ objem˘ RLCZ a CAC FSL - leasingy realizovanÈ pracovnÌky CAC Leasing, a. s.

**/ vËetnÏ objem˘ D. S. Leasing Full Service, s. r. o

Pořadí členských společností podle objemu spotřebitelských úvěrů poskytnutých v r. 2006 
(souhrn úvěrových prostředků poskytnutých pro potřebu domácností resp. financovaná částka v mil. Kč)
1. GE Money Multiservis, a. s. 9 610    

2. CETELEM »R, a. s. 8 916    

3. Home Credit, a. s. 7 098    

4. GE Money Auto, a. s. 2 877    

5. ESSOX, s. r. o. 2 834    

6. Santander Consumer Finance, a. s. 1 945    

7. »SOB Leasing, a. s. 771    

8. COFIDIS, s. r. o. 633    

9. sAutoleasing, a. s. 567    

10. äkoFIN, s. r. o. 502    

11. GMAC, a. s. 253    

12. Toyota Financial Services Czech, s. r. o. 199    

13. CAC Leasing, a. s. 186    

14. SUMMIT LEASING CZ, s. r. o. 56    

15. VB Leasing CZ, s. r. o. 48   

Pořadí členských společností podle objemu neleasingového financování podnikatelů (souhrn poskytnutých
finančních prostředků v mil. Kč)
1. »SOB Leasing, a. s. 2 075    

2. IMMORENT »R, s. r. o. 1 421    

3. äkoFIN, s. r. o. 1 417    

4. SG Equipment Finance Czech Republic, s. r. o. 1 190    

5. GE Money Auto, a. s. 1 146    

6. CAC Leasing, a. s. 662    

7. S MORAVA Leasing, a. s. 643    

8. VB Leasing CZ, s. r. o. 447    

9. Deutsche Leasing »R, s. r. o. 427    

10. ESSOX, s. r. o. 387    

11. CREDIUM, a. s. 354    

12. sAutoleasing, a. s. 314   

13. Santander Consumer Finance, a. s. 301    

14. Oberbank Leasing, spol. s. r. o. 268    

15. Toyota Financial Services Czech, s. r. o. 168   

pokraËov·nÌ ze strany 8

Zaměření leasingu movitých předmětů v ČR v r. 2006 podle komodit

Zaměření leasingu nemovitostí v ČR v r. 2006 podle povahy pronajaté
nemovitosti

23,3 %
1,9 %

29,0 %

18,2 %
0,3 %22,6 %

1. osobnÌ auta 29 %
3. motocykly 0,3 %
5. autobusy 1,2 %
7. lodÏ, ûelezniËnÌ vozidla 1,1 %
9. stroje a za¯ÌzenÌ 23,3 %

1. pr˘myslovÈ budovy 35,9 % 2. prodejny 24,5 %
4. hotely a z·bavnÌ za¯ÌzenÌ 9,9 %3. ˙¯ednÌ budovy 20,1 %

5. ostatnÌ 9,6 %

2. lehk· uûitkov· auta 18,2 %
4. n·kladnÌ auta 22,6 %
6. ostatnÌ teûöÌ silniËnÌ vozidla 1,2 %
8. poËÌtaËe, kancel·¯sk· technika 1,2 %
10. ostatnÌ komodity 1,9 %

1,2 %

9,9 %

9,6 % 35,9 %

24,5 %

20,1 %

1,2 %

1,1 %

1,2 %
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Zd˘vodnÏnÌ:

Je t¯eba konstatovat, ûe problematika "evrop-

skÈho pracovnÌho pr·va" je pro segment mal˝ch

a st¯ednÌch podnik˘ i ûivnostnÌk˘ velmi vzd·le-

n·, neboù je zavalen problÈmy souvisejÌcÌmi

s vyrovn·nÌm se s nov˝m z·konÌkem pr·ce

a v˘bec s p¯eûitÌm a plnÏnÌm vöech poûadavk˘,

kterÈ na nÏj klade Ëesk· administrativa. P¯esto

se Asociace mal˝ch a st¯ednÌch podnik˘ a ûiv-

nostnÌk˘ »R touto problematikou zab˝v·, a to

v r·mci pr·ce OdbornÈho v˝boru AMSP »R pro

hospod·¯stvÌ a danÏ.

AMSP »R vÌt· diskuzi k iniciativÏ EvropskÈ

komise o modernizaci pracovnÌho pr·va na

evropskÈ ˙rovni. FenomÈnem dneönÌ doby je

globalizace, kter· mÏnÌ vöe vËetnÏ soci·lnÌ

oblasti. Jiû v roce 1997 byla p¯edloûena v UNICE

(dnes Businesseurope) Zelen· kniha o organi-

zaci pr·ce a vûdy se p¯i jejÌm projedn·v·nÌ na

evropskÈ ˙rovni narazilo na diverzifikaci podmÌ-

nek jednotliv˝ch st·t˘. Velkou p¯ek·ûkou se

v souËasnÈ dobÏ jevÌ tato velk· rozmanitost

n·rodnÌch ˙prav v oblasti pracovnÌch vztah˘.

ZmÌnÏn· snaha vyuûÌt tÈto situace ke zv˝öenÌ

souËasnÈho standardu v jednotliv˝ch zemÌch by

mohla vÈst v Ëesk˝ch podmÌnk·ch podnik·nÌ

k neblah˝m d˘sledk˘m.

Minim·lnÌ pr·va zamÏstnavatel˘

Nejsme p¯esvÏdËeni o celkovÈ prospÏönosti

snahy o vytvo¯enÌ "EvropskÈho z·konÌku pr·ce",

kter˝ by stanovil minim·lnÌ pr·va zamÏstnava-

tel˘ a maxim·lnÌ z·vazky v ochranÏ zamÏstnan-

c˘ pro v˝kon z·vislÈ pr·ce. Minim·lnÌ pracovnÌ

podmÌnky jsou navÌc jiû upraveny a garantov·ny

⁄mluvami mezin·rodnÌ organizace pr·ce a acqu-

is. RozhodnÏ tedy nenÌ û·doucÌ jejich duplicitnÌ

zakotvov·nÌ ve SmÏrnicÌch EU, p¯Ìp. v Evrop-

skÈm z·konÌku pr·ce, kde by se dala p¯edpo-

kl·dat jeho p¯Ìm· z·vaznost na celÈm ˙zemÌ EU.

Z pozice MSP jako segmentu, kter˝ v »eskÈ

republice zamÏstn·v· p¯es 61 % pr·ceschopnÈho

obyvatelstva, prosazujeme, aby ˙prava pracovnÌ-

ho pr·va byla i nad·le ponech·na v kompetenci

n·rodnÌ legislativy jednotliv˝ch Ëlensk˝ch zemÌ

a Evropsk· unie sehr·vala pouze koordinaËnÌ roli,

jako tomu je nap¯. v oblasti systÈm˘ soci·lnÌho

zabezpeËenÌ. ÿada rigidit vznik· na n·rodnÌ ˙rov-

ni, proto p¯ev·ûn· vÏtöina opat¯enÌ musÌ b˝t p¯i-

jata na ˙rovni Ëlensk˝ch st·t˘. Dle naöeho n·zo-

ru by ˙loha EU mÏla

spoËÌvat v monitorov·nÌ

n·rodnÌch reforem

a zprost¯edkov·nÌ

v˝mÏny dobr˝ch zkuöe-

nostÌ. RozhodnÏ se sta-

vÌme za n·zor, ûe vytv·-

¯enÌ legislativy shora je

kont rap rodukt i vn Ì .

Bohuûel k neblah˝m

z·ûitk˘m mal˝ch

a st¯ednÌch podnik˘

v »eskÈ republice pat¯Ì

negativnÌ zkuöenosti

s neznalostÌ a nekompe-

tentnostÌ Ëesk˝ch ˙¯ed-

nÌk˘, kte¯Ì p¯i p¯ejÌm·nÌ

evropsk˝ch norem do

ËeskÈ legislativy jsou

mnohdy "papeûötÏjöÌ

neû papeû". V d˘sledku

legislativnÌ smrötÏ, kte-

rou nejsou schopni pod-

nikatelÈ ani renomovanÌ

poradci uû sledovat,

vyûadujÌ ˙¯ady Ëasto

Pro podnikatele se vymýšlejí samé překážky
Stanovisko Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR k Zelené knize EK "Modernizace pracovního práva"

AMSP ČR je zásadně proti Zelené knize EK "Modernizace pracovního
práva", doporučuje vládě ČR tuto iniciativu vetovat, a tím zabránit
ještě složitějším podmínkám podnikání, než které dnes v ČR jsou.

tato pr·ce zdrojem obûivy (ûeny na mate¯skÈ

dovolenÈ, lidÈ peËujÌcÌ o postiûenou osobu, star-

öÌ lidÈ apod.). JednoznaËnÏ vöak podporujeme

vym˝cenÌ tzv. zast¯en˝ch pracovnÌch vztah˘

a nehl·öenÈ pr·ce.

Rozvazov·nÌ pracovnÌch vztah˘ a pracovnÌ doba

Problematickou oblastÌ pro zamÏstnavatele se

rovnÏû jevÌ rozvazov·nÌ pracovnÌch vztah˘ a pra-

covnÌ doba. V tÈto souvislosti lze oËek·vat

nelehkou aû konfrontaËnÌ diskuzi s odbory na

nadn·rodnÌ i n·rodnÌ ˙rovni. DlouhodobÈ pokusy

o revizi smÏrnice o nÏkter˝ch aspektech pra-

covnÌ doby ukazujÌ, ûe sjednotit p¯edstavy jed-

notliv˝ch zemÌ, p¯edstavy zamÏstnavatel˘

i z·stupc˘ zamÏstnanc˘ nenÌ a nebude jednodu-

chÈ. 

Co se t˝k· agenturnÌho zamÏstn·v·nÌ, rozhodnÏ

¯eöÌ problÈm mnoha firm·m, zejmÈna se sezon-

nÌmi pracemi (stavebnÌ firmy apod.), avöak dnes

tyto firmy stojÌ p¯ed problÈmem, jak vy¯eöit pro-

pouötÏnÌ zamÏstnanc˘ p¯i skonËenÌ zak·zky.

Proto prioritou reforem je i odstranÏnÌ rigidit

zejmÈna p¯i ukonËov·nÌ pracovnÌch vztah˘.

Ch·peme snahu odbor˘ o zajiötÏnÌ sluön˝ch

a d˘stojn˝ch podmÌnek pro pr·ci zamÏstnan-

c˘, kdy upozorÚujÌ na to, ûe souËasn˝ Z·konÌk

pr·ce umoûÚuje pracovat i 16 h dennÏ, coû

umoûÚuje flexibilitu pr·ce zamÏstnance dle

poûadavk˘ zamÏstnavatele, ale z·roveÚ je na

˙kor zamÏstnance. Tato skuteËnost je dle

n·zoru odbor˘ v rozporu se z·mÏrem EU sluËo-

vat a kloubit rodinn˝ a pracovnÌ ûivot zamÏst-

nanc˘. Dle odbor˘ i dalöÌ vzdÏl·v·nÌ je velmi

sloûitÈ p¯i p¯etÌûenosti zamÏstnanc˘ a ze stra-

ny st·tu je podceÚov·no. AgenturnÌ zamÏst-

nanci vytlaËujÌ kmenovÈ zamÏstnance, nejsou

dodrûov·ny srovnatelnÈ pracovnÌ podmÌnky

a pronik· sem touto cestou organizovan˝ zlo-

Ëin. NefungujÌ kontrolnÌ systÈmy v EvropÏ ani

u n·s. Kontrola ze strany ⁄¯ad˘ pr·ce v oblas-

ti zamÏstnanosti je nedostaËujÌcÌ, je zde nedo-

stateËnÈ vybavenÌ, chybÌ kvalifikovanÌ zamÏst-

nanci na tÏchto ˙¯adech, kontrolnÌ akce

nejsou prov·zanÈ, dublujÌ se, v urËit˝ch ot·z-

k·ch nem· zodpovÏdnost ani Inspekce pr·ce

ani ⁄¯ad pr·ce.

Je t¯eba vöak zd˘raznit, ûe nedodrûov·nÌ sluö-

n˝ch a d˘stojn˝ch podmÌnek zamÏstnanc˘ je

detekov·no v »R p¯edevöÌm u nadn·rodnÌch

spoleËnostÌ, zejmÈna obchodnÌch ¯etÏzc˘, niko-

li u mal˝ch a st¯ednÌch firem! MSP si naopak

kvalitnÌho pracovnÌka velmi v·ûÌ, snaûÌ se jej

udrûet, platÌ mu ökolenÌ, kurzy, r˘znÈ bonusy

apod., p¯estoûe souËasnÏ ËelÌ tlaku pr·vÏ nad-

n·rodnÌch spoleËnostÌ, kterÈ schopnÈ zamÏst-

nance "p¯etahujÌ a p¯epl·cejÌ". 

Proces zamÏstn·v·nÌ cizinc˘ - brzda v podnik·nÌ

MalÌ a st¯ednÌ podnikatelÈ naopak poukazujÌ

na to, ûe ˙¯ady pr·ce a proces zamÏstn·v·nÌ

cizinc˘ jsou velkou brzdou v podnik·nÌ. Pokud

firma nem˘ûe sehnat zamÏstnance z ¯ad obËa-

n˘ »R na mÌsta jako jsou sv·¯eËi, obr·bÏËi,

konstruktÈ¯i apod., m· povinnost nahl·sit

volnÈ mÌsto na ˙¯ad pr·ce. Nast·v· 2-mÏsÌËnÌ

Ëek·nÌ, zda ˙¯ad pr·ce mÌsto obsadÌ, coû se

v 90 % nepoda¯Ì. MezitÌm si podnikatel najde

pracovnÌka s·m v zahraniËÌ, a pokud je tento

pracovnÌk ze t¯etÌ zemÏ (mimo EU), nast·v·

dalöÌ peripetie, kdy jej musÌ nahl·sit opÏt na

˙¯ad pr·ce a Ëekat min. 2 mÏsÌce na vyj·d¯enÌ

a schv·lenÌ. V optim·lnÌm p¯ÌpadÏ trv· cel˝

proces obsazenÌ mÌsta 4 mÏsÌce, p¯iËemû 

1) dan· zak·zka firmÏ jiû d·vno "uteËe" nebo

2) ztratÌ z·jem dan˝ pracovnÌk, kter˝ nenÌ

pochopitelnÏ ochoten tak dlouho Ëekat. Podni-

katelÈ pot¯ebujÌ pruûn˝ trh!

Podle novÈ studie nizozemskÈ spoleËnosti SEO

se Ëesk˝ trh takÈ vyrovn·v· s v·ûn˝m problÈ-

mem nedostatku pracovnÌch sil, a to zejmÈna

v oborech jako je sv·¯eË, obr·bÏË, konstruktÈr

apod. Pokud »esk· republika nebude vÌce pod-

porovat svÈ podnikatele a nebude p¯ijÌmat vÌce

imigrant˘, ËeskÈ hospod·¯stvÌ zkolabuje. Podle

tÈto studie bude »esku v r. 2050 chybÏt cel-

kem p˘ldruhÈho milionu pracovnÌch sil. To je

pln· t¯etina pr·ceschopnÈho obyvatelstva. Na

vinÏ je jednak st·rnutÌ populace, ale takÈ odliv

dÏlnÌk˘ na z·pad. »esko bude mÌt s pracovnÌ

silou v˘bec nejvÏtöÌ problÈmy ze zemÌ EU.

Recept je p¯itom jedin˝ - p¯ijÌmat vÌce imigrant˘

a vËas zaËÌt hledat vhodnÈ adepty. NejvÏtöÌ pro-

blÈmy bude mÌt p¯edevöÌm pr˘mysl, kde bude

chybÏt p¯es 400 000 lidÌ, dÏlnÌci budou ale chy-

bÏt i ve stavebnictvÌ, obchodÏ a dopravÏ. 

Z·vÏr: AMSP »R doporuËuje ˙pravu pracovnÌho

pr·va i nad·le ponechat v kompetenci n·rodnÌ

legislativy.

AMSP »R, 5. 3. 2007

AMSP »R sleduje dÏnÌ v CZECHINVESTu s urËi-

t˝mi obavami. CZECHINVEST od doby, kdy spra-

vuje Ëerp·nÌ finanËnÌch prost¯edk˘ ze struktu-

r·lnÌch fond˘, zaËal b˝t d˘leûitou st·tnÌ sloûkou

i pro segment MSP. Je t¯eba konstatovat, ûe

k jeho Ëinnosti pod vedenÌm gener·lnÌho ¯edite-

le T. Hrudy nebyly ze strany firem û·dnÈ p¯ipo-

mÌnky, naopak p¯Ìstup a spolupr·ce CzechInve-

stu v r·mci p¯edkl·d·nÌ projekt˘ byl hodnocen

ze strany firem velmi pozitivnÏ. ProblÈmov˝mi

se jevila jen nÏkter· aû nesmysln· kritÈria

u vybran˝ch projekt˘, kde vöak jejich tvorba

nebyla v plnÈ kompetenci CZECHINVESTu. 

Uzn·v·me pr·vo MPO »R na prov·dÏnÌ perso-

n·lnÌch zmÏn v tÈto i druh˝ch jÌm ¯Ìzen˝ch agen-

tur·ch. Stav v CZECHINVESTu po odvol·nÌ

gener·lnÌho ¯editele Hrudy vöak nenÌ stabilizo-

van˝. P¯edpokl·d·me, ûe MPO si je vÏdomo svÈ

plnÈ odpovÏdnosti a v p¯ÌpadÏ zhoröenÌ Ëinnosti

CZECHINVESTu p¯ijme tuto odpovÏdnost za

vyvolan˝ stav. PodnikatelÈ se ob·vajÌ dalöÌho

moûnÈho zpoûdÏnÌ spuötÏnÌ mechanizmu pro

Ëerp·nÌ finanËnÌch prost¯edk˘ z EU v novÈm

programovacÌm obdobÌ 2007-2013.

AMSP »R
V Praze dne 6. 4. 2007

AMSP »R vÌt· odhodl·nÌ vl·dy provÈst soci·lnÌ a daÚovou reformu. K tomu, co bylo v souËasnÈ

dobÏ zve¯ejnÏno, m· n·sledujÌcÌ p¯ipomÌnky:

1. Mezi mal˝mi a st¯ednÌmi podnikateli zve¯ejnÏn· reforma nesplnila oËek·v·nÌ, kterÈ jim d·va-

la avizovan· reforma z pera ODS. V souËasnÈ dobÏ nÏkter· opat¯enÌ, ¯·dnÏ nevysvÏtlen·,

vzbuzujÌ obavy z vÏtöÌho zatÌûenÌ podnikatel˘. 

2. V soci·lnÌ oblasti, kterou nechceme hodnotit, vzbuzuje rozpaky nemocensk·. VÌt·me nepla-

cenÌ prvnÌch t¯Ì dn˘ nemoci, ale co bude d·l? Douf·me, ûe zamÏstnavatelÈ nebudou muset

platit dalöÌch 14 dnÌ nemocenskÈ tak, jak je to nynÌ p¯ipraveno. 

3. DaÚov· Ë·st v dani z p¯Ìjmu pr·vnick˝ch osob nesplnila z·sadnÌ oËek·v·nÌ a navÌc nebyly zve-

¯ejnÏny podrobnosti, tj. jak˝ bude z·klad pro v˝poËet danÏ z p¯Ìjmu a jak bude naloûeno

s odpoËitateln˝mi poloûkami. 

4. TakÈ DPH je stanovena proti z·mÏr˘m a roste jen jednÌm smÏrem.

To jsou z·sadnÌ p¯ipomÌnky mal˝ch a st¯ednÌch firem a ûivnostnÌk˘, kterÈ v souËasnÈ dobÏ vzbu-

zujÌ obavy, ûe pro MSP bude h˘¯e neû lÈpe. AMSP »R, V Praze dne 6. 4. 2007

Reforma veřejných financíPersonální změny v agentuře na podporu 
podnikání a investic CzechInvest
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Nov˝ gener·lnÌ ¯editel CzechInvestu Roman »er-

m·k p¯edstavil svÈ priority. V nejbliûöÌch mÏsÌ-

cÌch bude jeho hlavnÌm cÌlem, aby CzechInvest

obst·l v auditu p¯ipravenosti, kter˝ v kr·tkÈ

dobÏ zah·jÌ Evropsk· komise. Agentura d·le

pod jeho vedenÌm  rozvine spolupr·ci s univerzi-

tami v oblasti podpory investic do technologic-

ky n·roËn˝ch projekt˘ a zamÏ¯Ì se takÈ na revi-

talizaci pr˘myslov˝ch brownfields. Mezi svÈ pri-

ority ¯adÌ Roman »erm·k takÈ racion·lnÌ vy¯e-

öenÌ problÈm˘ agentury v oblasti lidsk˝ch zdro-

j˘, za kterÈ povaûuje vysok˝ poËet stupÚ˘ ¯Ìze-

nÌ, nadmÏrnou fluktuaci zamÏstnanc˘ a nepr˘-

hledn˝ outsourcing pracovnÌk˘.

"Ch·pu, ûe po n·hlÈm odvol·nÌ Tom·öe Hrudy je

situace v agentu¯e napjat·. Jsem p¯esvÏdËen,

ûe toto obdobÌ v kr·tkÈ dobÏ p¯ekon·me. V tuto

chvÌli je d˘leûitÈ, aby agentura proöla auditem

p¯ipravenosti, kter˝ v rezortu pr˘myslu a obcho-

du brzy zah·jÌ Evropsk· komise. Do mÏsÌce chci

takÈ reagovat na v˝sledky kontroly, kv˘li kte-

r˝m byl odvol·n m˘j p¯edch˘dce. To jsou v tuto

chvÌli priority ËÌslo jedna," ¯ekl jmenovan˝ gene-

r·lnÌ ¯editel agentury CzechInvest Roman »er-

m·k.  

Audit p¯ipravenosti je d˘leûit˝m milnÌkem pro

bezproblÈmovÈ Ëerp·nÌ prost¯edk˘ ze struktu-

r·lnÌch fond˘. TÌmto auditem proch·zejÌ vöechny

instituce, kterÈ se v »eskÈ republice podÌlejÌ na

Ëerp·nÌ evropsk˝ch prost¯edk˘. 

"Chci se zamÏ¯it na revitalizaci pr˘myslov˝ch

brownfields, kterÈ investo¯i doposud spÌöe p¯ehlÌ-

ûejÌ. P¯ednostnÌ podpora vyuûitÌ opuötÏn˝ch pr˘-

myslov˝ch are·l˘ pro novÈ  investiËnÌ projekty

v »eskÈ republice je prioritou rezortu pr˘myslu

a obchodu. VÌm, ûe CzechInvest jiû v tÈto oblasti

aktivnÏ pracuje, m· nap¯Ìklad p¯ipravenou mapu

nevyuûit˝ch pr˘myslov˝ch ˙zemÌ. TeÔ p˘jde o to,

aby se tato pr·ce takÈ projevila na poËtu podpo-

¯en˝ch projekt˘," uvedl Roman »erm·k.   

"V person·lnÌ oblasti je zcela nezbytnÈ ¯eöit

vysokou mÌru fluktuace zamÏstnanc˘. Kdo pra-

videlnÏ sleduje person·lnÌ servery, vÌ, ûe ve

srovn·nÌ s jin˝mi st·tnÌmi institucemi vyd·v·

CzechInvest pravidelnÏ velmi vysok˝ poËet inze-

r·t˘ na voln· pracovnÌ mÌsta. Zde je evidentnÌ

chyba b˝valÈho managementu, kter˝ dlouhodo-

bÏ nebyl schopen tuto situaci vy¯eöit. Druhou

oblastÌ, kterou se chci v oblasti lidsk˝ch zdroj˘

zab˝vat, je efektivnost manaûerskÈho ¯ÌzenÌ.

OrganizaËnÌ struktura CzechInvestu m· v sou-

ËasnÈ dobÏ nÏkolik divizÌ a tÈmÏ¯ dvacet odbo-

r˘. P¯i poËtu zhruba t¯Ì set kmenov˝ch i p¯es

agenturu najat˝ch pracovnÌk˘ se jedn· o p¯Ìliö

sloûit˝ manaûersk˝ model," uvedl d·le R. »er-

m·k. (tz)

Ředitel CzechInvestu představil své priority

dalöÌ potvrzenÌ, hl·öenÌ a v˝kazy nad r·mec bÏû-

n˝ch povinnostÌ, o jejichû ˙Ëelovosti lze v·ûnÏ

pochybovat. Net¯eba zmiÚovat administrativnÌ

z·tÏû MSP, kter· je v souËasnÈ dobÏ enormnÌ

a se zvyöujÌcÌm se p¯Ìvalem administrativnÌch

poûadavk˘ z Bruselu, potaûmo od Ëesk˝ch

˙¯ad˘, zvyöuje jejich n·klady a ned·v· malÈ Ëi

st¯ednÌ firmÏ moûnost plnÏ se vÏnovat svÈ Ëin-

nosti, v˝robÏ, sluûb·m Ëi obchodu, tedy obst·t

v tvrdÈm konkurenËnÌm prost¯edÌ. Tzn. evropsk·

˙prava m· smysl pouze tehdy, pokud nebude

eskalovat mnoûstvÌ dokument˘. DoporuËujeme

revidovat st·vajÌcÌ dokumenty z tÈto oblasti

a novou ˙pravu p¯ipravit struËnÏji, r·mcovÏ

a takÈ zajistit jejÌ plnÏnÌ a kontrolu (doposud

tÈmÏ¯ nefunguje). 

Flexibilita a silnÈ soci·lnÌ zabezpeËenÌ

Jako problematickÈ se rovnÏû jevÌ pro p¯ed-

stavitele MSP naplnÏnÌ poûadavku tzv. flexi-

curity, coû je kombinace flexibility a silnÈho

soci·lnÌho zabezpeËenÌ ("social security").

Jeho ko¯eny najdeme v poslednÌch dek·d·ch

19. stoletÌ a na poË·tku 20. stoletÌ. Moûnost

rychlÈho propouötÏnÌ a p¯ijÌm·nÌ je vÌce neû

sto let star· a vych·zÌ z "d·vn˝ch" dohod mezi

odborov˝mi a zamÏstnavatelsk˝mi svazy. Fle-

xicurita je velmi tÏûk˝m hled·nÌm rovnov·hy

mezi flexibilitou na jednÈ stranÏ a vysokou

soci·lnÌ jistotou na stranÏ druhÈ. Flexicurity

nenÌ konfrontace flexibility a jistoty, ale jde

o dva protipÛly, kterÈ se vöak vz·jemnÈ dopl-

ÚujÌ a vytv·¯ejÌ kvalitu. P¯Ìliön· regulace zp˘-

sobuje, ûe zamÏstnavatelÈ i zamÏstnanci "utÌ-

kajÌ" do jin˝ch pracovnÏ pr·vnÌch vztah˘, do

obËansko pr·vnÌch vztah˘, navÌc Ëesk˝ pr·vnÌ

¯·d atypickÈ formy zamÏstn·v·nÌ umoûÚuje.

V Z·konÌku pr·ce existujÌ st·le i dohody o pro-

vedenÌ pr·ce a dalöÌ netypickÈ formy zamÏst-

n·v·nÌ, kterÈ vöak jsou v »R ve srovn·nÌ

s jin˝mi st·ty vyuûÌv·ny m·lo (8-10 %) - zde je

znaËn· rezerva. 

Dle naöeho n·zoru vöak Zelen· kniha - Moder-

nizace pracovnÌho pr·va jde proti duchu flexicu-

rity. Jedn· se o nedocenÏnÌ ˙lohy OSV» pro roz-

voj podnikatelskÈho sm˝ölenÌ a negativnÌ

pohled na flexibilnÌ formy pr·ce podloûenÈ chyb-

nÏ v˝kladem "insiders" a "outsiders". Zelen·

kniha zaËlenila pod "outsiders" nap¯. telework

a jinÈ formy pr·ce, p¯iËemû pro mnoho lidÌ je
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NovÏ budou, nad r·mec z·kladnÌch 15 produk-

tov˝ch kategoriÌ, vyhl·öeny dvÏ hlavnÌ ceny -

Novinka roku a Cena ve¯ejnosti. PrvnÌ z nich,

Novinku roku, zvolÌ sv˝m hlasov·nÌm ËlenovÈ

FinanËnÌ akademie. Nominov·ny mohou b˝t

pouze produkty, jeû byly uvedeny na Ëesk˝ trh

v pr˘bÏhu poslednÌho roku. "Touto cenou

chceme odmÏnit novÈ inovativnÌ produkty,

kterÈ nÏjak˝m zp˘sobem v˝raznÏ p¯ispÏly

k rozvoji ËeskÈho finanËnÌho trhu," ¯ekl Pavel

Doleûal, ¯editel soutÏûe, a dodal: "V letoönÌm

roËnÌku bylo na toto ocenÏnÌ nominov·no cel-

kem 47 produkt˘."

V druhÈ hlavnÌ kategorii, kterou je Cena ve¯ej-

nosti, 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. Do 31. b¯ezna 2007

probÌhala na www.zlatakoruna.info nominaËnÌ

etapa, v nÌû bylo moûnÈ nominovat jak˝koliv

finanËnÌ produkt, kter˝ je v souËasnosti dostup-

n˝ na ËeskÈm trhu. Celkem bylo zasl·no 10 087

hlas˘ 314 r˘zn˝m produkt˘m. Dvan·ct produk-

t˘ s nejvÏtöÌm poËtem nominacÌ postoupilo do

druhÈho kola, v nÏmû m· nynÌ ve¯ejnost aû do

16. kvÏtna 2007 p¯Ìleûitost hlasovat vedle inter-

netu takÈ prost¯ednictvÌm SMS zpr·v. Dvan·ct-

ka nejv˝öe nominovan˝ch produkt˘ je uvedena

v p¯iloûenÈ tabulce.

Mezi 15 z·kladnÌch produktov˝ch kategoriÌ byla

za¯azena kategorie NeûivotnÌ pojiötÏnÌ, v nÌû

budou letos FinanËnÌ akademiÌ poprvÈ hodnoce-

ny takÈ produkty povinnÈho ruËenÌ, havarijnÌho

pojiötÏnÌ a pojiötÏnÌ majetku.

Ve svÈm jubilejnÌm 5. roËnÌku se Zlat· koruna

m˘ûe pochlubit nejen v˝razn˝m n·r˘stem poËtu

p¯ihl·öen˝ch produkt˘ a ¯adou programov˝ch

novinek, ale takÈ zÌsk·nÌm silnÈho strategickÈ-

ho partnera. Gener·lnÌm partnerem soutÏûe se

stala p¯ednÌ svÏtov· poradensk· spoleËnost

12 produktů nominovaných do finálové etapy hlasování v Ceně veřejnosti 
»Ìslo produktu 

pro SMS hlasov·nÌ

AMCICO - éivotnÌ pojiötÏnÌ AMCICO AIG Life, PRVNÕ AMERICKO-»ESK¡  AZK 01

PREMIUM POJIäçOVNA, a. s.

Aviva EasyLife Aviva ûivotnÌ pojiöùovna, a. s. AZK 02

DYNAMIK Plus »esk· pojiöùovna, a. s. AZK 03

InvestiËnÌ ûivotnÌ pojiötÏnÌ AXA ûivotnÌ pojiöùovna, a. s. AZK 04

COMFORT PLUS

Max Internetbanking PS »eskoslovensk· obchodnÌ banka, a. s. AZK 05

/PoötovnÌ spo¯itelna

Pastelka Allianz pojiöùovna, a. s. AZK 06

PERSPEKTIVA Kooperativa, pojiöùovna, a. s. AZK 07

Program Student+ »esk· spo¯itelna, a. s. AZK 08

P¯ÌmÈ bankovnictvÌ eBanky eBanka, a. s. AZK 09

SERVIS 24 »esk· spo¯itelna, a. s. AZK 10

Sluûba »P INVEST Online plus »P INVEST investiËnÌ spoleËnost, a. s. AZK 11

Spo¯icÌ ˙Ëet ING Konto ING Bank N. V., organizaËnÌ sloûka AZK 12

Cena ve¯ejnosti je jednou ze dvou hlavnÌch cen soutÏûe Accenture Zlat· koruna 2007. V cenÏ

ve¯ejnosti rozhodujÌ o nejoblÌbenÏjöÌm finanËnÌm produktu roku sv˝mi hlasy sami klienti. Hlaso-

v·nÌ je dvoukolovÈ. Do 31. b¯ezna 2007 probÌhala na www.zlatakoruna.info nominaËnÌ etapa.

Dvan·ct produkt˘ s nejvÏtöÌm poËtem nominacÌ postoupilo do fin·lovÈho kola, v nÏmû m· nynÌ

ve¯ejnost aû do 16. kvÏtna 2007 p¯Ìleûitost hlasovat vedle internetu takÈ prost¯ednictvÌm SMS

zpr·v. 

SvÈ hlasy v podobÏ SMS zpr·v mohou z·jemci zasÌlat na telefonnÌ ËÌslo 9001106 

ve tvaru AZK(mezera)ËÌslo produktu uvedenÈ v tabulce (p¯. AZK 05).

SdruûenÌ SOLUS, kterÈ pro svÈ Ëleny spravuje

negativnÌ registry klientsk˝ch informacÌ (registr

FO a registr I»), p¯ijalo nabÌdku organiz·tor˘

soutÏûe o nejlepöÌ finanËnÌ produkty roku 2007

a stalo se odborn˝m partnerem soutÏûe Accen-

ture Zlat· koruna 2007.

Z·stupci sdruûenÌ SOLUS budou organiz·tor˘m

soutÏûe poskytovat odbornÈ konzultace

a koment·¯e k tÈmat˘m finanËnÌho trhu. "Dom-

nÌv·me se, ûe vzhledem k tomu, ûe mezi Ëleny

sdruûenÌ SOLUS pat¯Ì ¯ada v˝znamn˝ch neban-

kovnÌch finanËnÌch institucÌ, bank a vöichni t¯i

mobilnÌ oper·to¯i, umoûÚuje n·m to zÌsk·vat

p¯ehled o dÏnÌ na ËeskÈm finanËnÌm trhu

a z·roveÚ si zachovat dostateËn˝ nadhled,"

vysvÏtluje tajemnÌk sdruûenÌ SOLUS Jan Stopka.

SdruûenÌ SOLUS takÈ nominuje svÈ dva kandi-

d·ty do FinanËnÌ akademie. Odborn· porota,

kter· hodnotÌ produkty v soutÏûi Accenture

Zlat· koruna 2007, m˘ûe zvaûovat, komu d·

Produkty nominované v kategorii Novinka roku soutěže Accenture Zlatá koruna 2007
1. AEGON Invest AEGON Pojiöùovna, a. s.

2. AMCICO - éivotnÌ pojiötÏnÌ PREMIUM AMCICO AIG Life, PRVNÕ 

AMERICKO-»ESK¡ POJIäçOVNA, a. s.

3. ASKO MAX UNIQA pojiöùovna, a. s.

4. Aviva EasyLife Aviva ûivotnÌ pojiöùovna, a. s.

5. BusinessGuard - pojiötÏnÌ odpovÏdnosti manaûer˘ AIG CZECH REPUBLIC pojiöùovna, a. s.

soukrom˝ch spoleËnostÌ AIG CZECH REPUBLIC 

pojiöùovna, a. s.

6. CashBack »eskoslovensk· obchodnÌ banka, a. s.

/PoötovnÌ spo¯itelna

7. CashBack »eskoslovensk· obchodnÌ banka, a. s.

8. Clever Invest Junior Generali Pojiöùovna, a. s.

9. CS RealitnÌ fond fond˘ CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT 

investiËnÌ spoleËnost, a. s.

10. »SOB HypotÈka s garantovanou v˝öÌ spl·tky »eskoslovensk· obchodnÌ banka, a. s.

11. »SOB Chr·nÏn˝ fond »eskoslovensk· obchodnÌ banka, a. s.

12. »SOB KreditnÌ karta pro podnikatele »eskoslovensk· obchodnÌ banka, a. s.

13. »SOB Private Banking World Jumper 1 »SOB InvestiËnÌ spoleËnost, a. s.

14. »SOB RealitnÌ mix(P) »eskoslovensk· obchodnÌ banka, a. s.

15. »SOB VodnÌho bohatstvÌ 1 »eskoslovensk· obchodnÌ banka, a. s.

16. Drobn˝ podnikatel - myslÌte si, ûe pojiötÏnÌ  Generali Pojiöùovna, a. s.

podnikatel˘ musÌ b˝t sloûitÈ?

17. DruûstevnÌ byt W¸stenrot - stavebnÌ spo¯itelna, a. s.

18. EUROleasing 2007 »SOB Leasing, a. s.

19. ExpresnÌ ocenÏnÌ bytu HypoteËnÌ banka, a. s.

20. Financov·nÌ s eLeasingem »SOB Leasing, a. s.

21. Horizont Invest Conseq Investment Management, a. s.

22. HypotÈka hypotÈk BAWAG Bank BAWAG Bank CZ, a. s.

- p¯edfinancov·nÌ st·vajÌcÌ hypotÈky 

23. HypotÈka on-line HypoteËnÌ banka, a. s.

24. InvestiËnÌ ûivotnÌ pojiötÏnÌ COMFORT PLUS AXA ûivotnÌ pojiöùovna, a. s .

25. IQp˘jËka - prvnÌ ˙vÏr na trhu urËen˝ na  BAWAG Bank CZ, a. s.

p¯efinancov·nÌ st·vajÌcÌch p˘jËek a ˙vÏr˘ 

(konsolidace)

26. KB Mojekarta KomerËnÌ banka, a. s.

27. KomplexnÌ znaËkovÈ financov·nÌ vozidel KIA »SOB Leasing, a. s.

28. KONSOLIDACE PŸJ»EK - novinka na ËeskÈm  GE Money Bank, a. s.

bankovnÌm trhu

29. Konto Genius Active GE Money Bank, a. s.

30. Konto Genius Business Active GE Money Bank, a. s.

31. Leasing s lustracÌ zdarma Santander Consumer Finance, a. s.

32. Pastelka Allianz pojiöùovna, a. s.

33. PERSPEKTIVA Kooperativa, pojiöùovna, a. s.

34. PojiötÏnÌ V KOSTCE - pojiötÏnÌ movit˝ch  »esk· pojiöùovna, a. s.

a nemovit˝ch vÏcÌ a odpovÏdnosti

35. Postûirov˝ ˙Ëet se sluûbou CashBack »eskoslovensk· obchodnÌ banka, a. s. 

/PoötovnÌ spo¯itelna

36. Profi ˙vÏr bez p¯Ìjm˘ KomerËnÌ banka, a.s.

37. PROGRAM Plus(P) GE Money Auto, a. s.

38. P¯edhypoteËnÌ ˙vÏr HypoteËnÌ banka, a. s.

39. P¯eklenovacÌ ˙vÏr HYPO TREND StavebnÌ spo¯itelna »eskÈ 

spo¯itelny, a. s.

40. RAPID ˙razovÈ pojiötÏnÌ VICTORIA VOLKSBANKEN 

pojiöùovna, a. s.

41. Refinancov·nÌ hypotÈk GE Money Bank, a. s.

42. Rentier Invest - InteligentnÌ portfÛlio pro ûivot Pioneer Asset Management, a. s.

43. Shell MasterCard od Citibank, a. s. Citibank, a. s.

44. SystÈm umoûÚujÌcÌ klient˘m volit v˝öi ˙rokovÈ  »eskomoravsk· stavebnÌ 

sazby u p¯eklenovacÌch ˙vÏr˘. spo¯itelna, a. s. 

45. ⁄razov· pojistka W¸stenrot, ûivotnÌ pojiöùovna, a. s.

46. ⁄vÏr s lustracÌ zdarma Santander Consumer Finance, a. s.

47. éivotnÌ pojiötÏnÌ Rodina ING éivotnÌ pojiöùovna N. V., poboËka 

pro »eskou republiku

Accenture. "ZÌsk·nÌ silnÈho strategickÈho part-

nera n·m umoûnÌ dalöÌ v˝raznÈ zkvalitnÏnÌ sou-

tÏûe. I dÌky vstupu Accenture do soutÏûe jsme

byli letos schopni realizovat novinky," sdÏlil

d·le Pavel Doleûal. V souvislosti se vstupem

novÈho gener·lnÌho partnera se zmÏnil takÈ

n·zev letoönÌho roËnÌku soutÏûe, a to na Accen-

ture Zlat· koruna 2007. Nov˝ n·zev se promÌtl

i do loga soutÏûe.

Odborn˝mi partnery Accenture Zlat· koruna

2007 se stala sdruûenÌ SOLUS a AFIZ. 

SlavnostnÌ vyhl·öenÌ v˝sledk˘ soutÏûe Accentu-

re Zlat· koruna 2007 se uskuteËnÌ ve Ëtvrtek

24. kvÏtna v pal·ci éofÌn v Praze. 

O soutÏûi Zlat· koruna

SoutÏû Zlat· koruna oceÚuje nejlepöÌ finanËnÌ

produkty roku na ËeskÈm trhu. Od jejÌho zaË·t-

ku v roce 2003 se jÌ z˙ËastÚujÌ vöechny v˝znam-

nÈ banky, pojiöùovny, leasingovÈ, investiËnÌ

a dalöÌ finanËnÌ spoleËnosti. Stovka finanËnÌch

odbornÌk˘ ve FinanËnÌ akademii vybÌr· z jejich

nabÌdek v jednotliv˝ch kategoriÌch nejlepöÌ pro-

dukty. V˝sledky hodnocenÌ ve ZlatÈ korunÏ

pom·hajÌ ve¯ejnosti sn·ze se orientovat v z·pla-

vÏ nabÌdek finanËnÌch produkt˘. AtraktivnÌ je

i doprovodnÈ hlasov·nÌ o Cenu ve¯ejnosti, kde

nejoblÌbenÏjöÌ finanËnÌ produkty volÌ ve¯ejnost

prost¯ednictvÌm internetu a SMS zpr·v. Zlat·

koruna tak p¯ispÌv· ke zdravÈ konkurenci, moti-

vuje vznik nov˝ch produkt˘ a ve¯ejnosti napo-

m·h· k vyööÌ finanËnÌ gramotnosti. Letos se

uskuteËnÌ jiû 5. roËnÌk soutÏûe. DalöÌ informace

o soutÏûi Zlat· koruna najdete na www.zlatako-

runa.info.

O Accenture

Accenture je vedoucÌ svÏtovou spoleËnostÌ

poskytujÌcÌ odbornÈ sluûby v oblasti manaûer-

skÈho poradenstvÌ, informaËnÌch technologiÌ

a outsourcingu. V r·mci svÈho posl·nÌ dod·vat

inovace a inovativnÌ ¯eöenÌ spolupracuje spo-

leËnost Accenture se sv˝mi klienty, aby jim

pomohla st·t se vysoce v˝konn˝mi podniky.

Prost¯ednictvÌm vyuûÌv·nÌ rozs·hl˝ch znalostÌ

pr˘myslov˝ch odvÏtvÌ a podnikov˝ch proces˘,

glob·lnÌch zdroj˘ a osvÏdËen˝ch zkuöenostÌ

dok·ûe Accenture zmobilizovat vhodnÈ lidi,

schopnosti a technologie, aby pomohla sv˝m

klient˘m zlepöit jejich v˝konnost. S vÌce neû

146 000 pracovnÌky ve 49 zemÌch dos·hly p¯Ìj-

my spoleËnosti 16,65 mld. USD za fisk·lnÌ rok

konËÌcÌ 31. srpnem 2006. VÌce informacÌ na

http://www.accenture.cz. (tz)

Accenture Zlatá koruna 2007
Rekordních 62 finančních institucí přihlásilo celkem 175 produktů do

jubilejního 5. ročníku soutěže Zlatá koruna. V této soutěži vybírají
odborníci i široká veřejnost nejlepší finanční produkty dostupné na

českém trhu. Letošní 5. ročník soutěže čeká řada zajímavých novinek, které
organizátoři představili v polovině dubna na tiskové konferenci v Praze.

Sdružení SOLUS se přidalo k soutěži
svÈ hlasy, aû do 6. kvÏtna 2007. SlavnostnÌ

vyhl·öenÌ v˝sledk˘ soutÏûe Accenture Zlat·

koruna 2007 se uskuteËnÌ 24. kvÏtna 2007 na

éofÌnÏ.

SdruûenÌ SOLUS se dlouhodobÏ vÏnuje prevenci

r˘stu poËtu dluûnÌk˘ v prodlenÌ, snaze o zv˝öenÌ

vymahatelnosti st·vajÌcÌch dluh˘, snaze o snÌ-

ûenÌ finanËnÌch ztr·t z poskytovan˝ch sluûeb

a v neposlednÌ ¯adÏ takÈ o ochranu samotn˝ch

klient˘ p¯ed jejich dalöÌm neuv·ûen˝m zadluûo-

v·nÌm v p¯ÌpadÏ, ûe jiû majÌ problÈmy se spl·ce-

nÌm sv˝ch p¯edchozÌch smluvnÌch z·vazk˘. CelÈ

se to d· shrnout pod pojem "odpovÏdnÈ ˙vÏro-

v·nÌ". Na tÈma "Cesta k odpovÏdnÈmu ˙vÏrov·-

nÌ v »R" po¯·d· sdruûenÌ SOLUS pravidelnÏ kaû-

d˝ch 6 mÏsÌc˘ semin·¯e a snaûÌ se tak o "kulti-

vaci" trhu. "OdbornÈ partnerstvÌ soutÏûe Accen-

ture Zlat· koruna 2007 zapad· do dlouhodo-

b˝ch cÌl˘ sdruûenÌ SOLUS. P¯edstavuje pro n·s

dalöÌ n·stroj, jak vzdÏl·vat spot¯ebitele a p¯i-

spÌvat ke zlepöov·nÌ prost¯edÌ na tuzemskÈm

finanËnÌm trhu," ¯Ìk· Jan Stopka. (tz)
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pokraËov·nÌ ze strany 1
NaöÌ vizÌ je podnikatelsk· skupina p˘sobÌcÌ

v perspektivnÌch oborech, atraktivnÌ pro schop-

nÈ lidi touûÌcÌ po r˘stu a atraktivnÌ pro solidnÌ

investory.

Uû dneska podnik·me ve Ëty¯ech oborech.

NejdÈle v manaûerskÈm poradenstvÌ a souvi-

sejÌcÌch sluûb·ch (certifikace, executive

search). To je n·ö tradiËnÌ obor. VÌc neû pÏt

let ale podnik·me i v investicÌch do stavebnÌ-

ho developmentu a od loÚska takÈ v biotech-

nologiÌch. Tam n·s najdete pod znaËkou Len-

tikat¥s. Pokud se pt·te na vizi "tradiËnÌho"

TRITONu, budujeme standardnÌ mezin·rodnÌ

poradenskou korporaci, charakteristickou

vysokou p¯idanou hodnotou sluûeb, p¯edevöÌm

v d˘slednÈ realizaci strategick˝ch zmÏn. Jak

uû jsem zmÌnil, bezprost¯ednÌm krokem na

cestÏ k tÈto vizi je etablov·nÌ TRITONu

v Rakousku a Rumunsku.

Čím odoláváte konkurenci, zejména té se zahra-

Manažerská skepse už stála úspěch řadu firem,
nezdráhal se vyslovit vážnou pravdu Ing. Luděk Pfeifer, CSc., ze společnosti M. C. TRITON

1. »eötÌ manaûe¯i se st·le ËastÏji dost·vajÌ do

nadn·rodnÌch pozic. Jejich ˙kolem je ¯Ìdit

urËitou oblast v nÏkolika zemÌch. NejËastÏji

se jedn· o st·ty st¯ednÌ a v˝chodnÌ Evropy.

Tento fakt vyvol·v· novou pot¯ebu Ëesk˝ch

manaûer˘. HledajÌ poradenskÈ firmy, kterÈ

jsou schopny poskytnout stejnou sluûbu se

stejnou kvalitou v nÏkolika zemÌch. NejvÏtöÌ

Trendy v manažerském poradenství v ČR
Poradenské služby jsou oblastí podnikání, která velmi rychle reaguje na

měnící se potřeby manažerů a majitelů firem. V České republice jsme
v posledních letech u našich klientů zaznamenali následující trendy:

problÈmy majÌ s nalezenÌm poradenskÈ nebo

vzdÏl·vacÌ firmy pro oblast personalistiky

a vzdÏl·v·nÌ.  Zde je zv˝öen˝ d˘raz na zna-

lost lok·lnÌch specifik a je vyûadov·n reali-

zaËnÌ t˝m sloûen˝ z lektor˘ nebo poradc˘,

rodil˝ch mluvËÌch danÈho st·tu. Jenom ang-

liËtina prostÏ nenÌ pro kvalitnÌ realizaci

v oblasti personalistiky postaËujÌcÌ.

Speci·lnÏ v naöÌ spoleËnosti se popt·vka po

tÏchto sluûb·ch zdvojn·sobila a jsme r·di, ûe

na ni dÌky alianci E-I Consulting Group

umÌme reagovat.

2. DravÈ malÈ a st¯ednÌ firmy vyuûÌvajÌ p¯ÌznivÈ

situace na trhu - roste ûivotnÌ ˙roveÚ, roste

ekonomika - a takÈ rostou. U celÈ ¯ady z nich

se objevujÌ jednoznaËnÈ n·znaky krize z r˘stu

a hledajÌ cesty, jak firmu "efektivnÏ u¯Ìdit".

Aktu·lnÏ realizujeme nÏkolik projekt˘, kde

ambicÌ majitel˘ mal˝ch a st¯ednÌch firem je

zdvojn·sobenÌ obratu. 

3. SouËasnÏ si ËeskÈ st¯ednÌ firmy st·le vÌce

uvÏdomujÌ, ûe Ëesk˝ trh je "mal˝" a ûe pokud

chce firma dlouhodobÏ prosperovat, tak jedi-

nÏ pomocÌ expanze do zahraniËÌ. Firmy p¯i-

stupujÌ nejen k vyuûÌv·nÌ levnÈ pracovnÌ sÌly

v zahraniËÌ (aktu·lnÏ zaznamen·v·me p¯ede-

vöÌm b˝valÈ st·ty ruskÈ federace a »Ìnu),

ale zvyöuje se z·jem o rozvoj obchodnÌch sÌtÌ

v jednotliv˝ch st·tech.

4. Stejn· expanze ale probÌh· i v jin˝ch st·tech.

ZahraniËnÌ firmy vstupujÌ na Ëesk˝ trh a budu-

jÌ zde svÈ obchodnÌ sÌtÏ (poboËky v jednotli-

v˝ch regionech). Vysok˝ n·r˘st jsme zazna-

menali v oblasti finanËnÌch institucÌ. 

Tato situace vyvol·v· n·sledujÌcÌ situaci 
na ËeskÈm trhu:
Zvyöuje se konkurenËnÌ boj - v celÈ ¯adÏ podni-

katelsk˝ch segment˘ aû "cenov· v·lka".

U finanËnÌch institucÌ s p¯Ìjemn˝m dopadem pro

obyvatelstvo - sniûujÌ se poplatky za sluûby, zvy-

öujÌ se moûnosti pro p˘jËky, vylepöujÌ se pro-

dukty. Ale takÈ s nov˝mi ˙koly pro management

tÏchto firem - zefektivnit ¯ÌzenÌ, hledat dalöÌ

˙spory v n·kladech, zrychlit hlavnÌ proces apod.

SouËasnÏ se zaËÌn· prohlubovat "problÈm"

s nabÌr·nÌm schopn˝ch lidÌ do obchodu. Dob¯Ì

obchodnÌci jsou na trhu nedostatkovÈ zboûÌ

a firmy se musÌ uËit pracovat    "s tÌm co majÌ"

a souËasnÏ pracovat s obchodnÌmi schopnostmi

sv˝ch zamÏstnanc˘.

Za poslednÌ 2 roky jsme pom·hali rozöÌ¯it poboË-

kovou sÌù v jednotliv˝ch regionech 3 zahraniËnÌm

finanËnÌm institucÌm.

5. PokraËuje p¯esun servisnÌch center, kter·

poskytujÌ sluûby pro firmu v nÏkolika st·-

tech, do »R. V˝znamn˝m zp˘sobem na trhu

pracovnÌch sil zah˝bal vznik nÏkolika vel-

k˝ch IT Center pro spoleËnosti jako je IBM,

DHL apod. Popt·vka po IT specialistech p¯e-

vyöuje nabÌdku. Firmy uû musely p¯ikroËit

k n·boru IT pracovnÌk˘ takÈ v dalöÌch st·-

tech p¯edevöÌm v˝chodnÌ Evropy nebo zaËÌ-

najÌ budovat podobn· centra na Slovensku.

V loÚskÈm roce jsme zaËali spolupracovat na

projektu, po jehoû skonËenÌ bude dominant-

nÏ z »R a Slovenska poskytov·n IT servis pro

vöechny spoleËnosti jednÈ v˝znamnÈ finanË-

nÌ skupiny p˘sobÌcÌ v EvropÏ.

6. Firmy se uËÌ vyuûÌvat penÌze z EvropskÈ Unie.

PoËet v˝bÏrov˝ch ¯ÌzenÌ, kde firma hled· doda-

vatele na vzdÏl·vacÌ sluûby, kterÈ bude finan-

covat z Evropsk˝ch struktur·lnÌch fond˘, naros-

tl o vÌce neû 100 %. Naöe spoleËnost m· kon-

krÈtnÌ zkuöenost s realizacÌ takov˝chto projek-

t˘ nejen v roli dodavatele, ale takÈ p¯Ìjemce

prost¯edk˘. Jenom dalöÌ roky uk·ûÌ, jak efektiv-

nÏ byly prost¯edky investov·ny. SpoleËn˝m

jmenovatelem pro spoleËnosti, kterÈ takovÈto

projekty realizujÌ, je totiû jejich z˙ûen· orienta-

ce na trhu vzdÏl·vacÌch sluûeb a Ëasto mini-

m·lnÌ zkuöenost s n·kupem takov˝chto sluûeb.

Lenka äkodov· 
Business Development manager

skodova@mc-triton.cz
Tel: 724 005 660

Studie Trh poradensk˝ch sluûeb v »R, kterou

ned·vno zve¯ejnila spoleËnost Factum Invenio,

s. r. o., vypovÌd· jednoznaËnÏ: hlavnÌm cÌlem

v˝zkumu bylo z dostupn˝ch zdroj˘ zpracovat

p¯ehled o trhu poradensk˝ch sluûeb v »R

v oblasti manaûerskÈho a strategickÈho pora-

denstvÌ.

V r·mci v˝zkumu bylo zkoum·no 37+1 poraden-

sk· spoleËnost (dodateËnÏ byla p¯id·na firma

Accenture Central Europe, org. sloûka v »R).

Z·kladem byl seznam poradensk˝ch firem,

odsouhlasen˝ po poskytnutÌ prvotnÌch ˙daj˘

zadavatelem.

JakÈ je hlavnÌ zjiötÏnÌ?

Z hlediska v˝öe CELKOV›CH TRéEB v roce

2005 je poradensk· firma M. C. Triton v »R na

prvnÌm mÌstÏ mezi poradensk˝mi firmami

s majoritou ËeskÈho kapit·lu.

M. C. TRITON je elegantní jedničkou

Pořadí poradenských firem s majoritou českého kapitálu z hlediska výše tržeb v roce 2005:

Po¯adÌ Zkr·cen˝ Trûby Pozn·mka PoËet 

dle celk. n·zev firmy v tis. KË st·l. pracovnÌk˘ 

trûeb 2005 a externÌch 

2005 spolupracovnÌk˘

1 M. C. TRITON 68 563 trûby 2006:  82,3 mil. KË 42

(n·r˘st o 20 %)

2 INCOMA Consult 36 715 11

3 RAVEN Consulting 27 909 34

4 BERMAN GROUP 16 640 8

5 TES Praha 13 942 9

6 INVENTIO CONSULTING 13 788 16

TOP 6 poradenských firem s majoritou českého kapitálu 
v oblasti manažerského poradenství podle výše tržeb/obratu 

v roce 2005 
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Consult

RAVEN Con-
sulting, a. s.

BERMAN
GROUP TES Praha

ničním kapitálem? Třeba tím, že budete rozvíjet
komunikaci s těmi drobnějšími zákazníky?
Naöi trûnÌ pozici posilujeme dvojÌm zp˘so-

bem. PostavenÌ "velk˝ch" klient˘ inovacemi

a rozöi¯ov·nÌm sluûeb. Druh˝m zp˘sobem je

opravdu to, co jste uvedla - rozöÌ¯enÌ spolu-

poradenstvÌ skvÏl· p¯Ìleûitost.

Jen - zcela z·konitÏ - volÌme

naprosto odliön˝ postup i obsah

sluûeb. MalÈ a st¯ednÌ firmy

vyûadujÌ komplexnÏjöÌ, integro-

vanou a mÈnÏ specializovanou

sluûbu. Pot¯ebujÌ vyjasnÏnÌ vzta-

h˘ vlastnÌk˘ a n·jemnÈho mana-

gementu. Pot¯ebujÌ oddÏlenÌ

corporate governance a vrcho-

lovÈho ¯ÌzenÌ.

Na tomto mÌstÏ by se, v·ûenÌ Ëten·-

ī, sluöelo autoru odpovÏdÌ podÏko-

vat za rozhovor a ¯adu podnÏtn˝ch

myölenek. Ale nebude tomu tak.

V kvÏtnovÈm vyd·nÌ bude totiû roz-

hovor pokraËovat. P īpraveny jsou

dalöÌ ot·zky. OdpovÏdi na nÏ najde-

te na p Ì̄sluönÈ vnit¯nÌ stranÏ naöeho

Ëasopisu. VÏ Ì̄m, ûe se jiû tÏöÌte

a kvÏtnovÈ ËÌslo budete oËek·vat

s netrpÏlivostÌ. Eva Brixi

1. Deloitte Czech Republic

2. Mc Kinsey & Company

3. Consulting »eskÈ spo¯itelny

4. M. C. TRITON

5. INCOMA Consult

6. Raven Consulting

7. Arthur D. Little GmbH

8. BERMAN GROUP

9. TES Praha

10. INVENTIO CONSULTING (tz)

Pořadí prvních deseti poradenských firem, u nichž podíl tržeb ve sféře manažerského 
a strategického poradenství činí více než 50 % z celkových ročních tržeb 

(domácí i zahraniční vlastníci):

naše služby přinášejí růst vašeho core businessu

naší doménou jsou projekty a důsledná 
uskutečnění velkých změn

jsme mimořádný tým osobností dosahující 
opravdových efektů

pr·ce se segmentem mal˝ch a st¯ednÌch

firem. Jsem p¯esvÏdËen˝, ûe malÈ a st¯ednÌ

firmy jsou trhem budoucnosti. Mezi tÏmito

spoleËnostmi cÌtÌm ohromn˝ potenci·l -

i ohromnÈ rezervy. V tom je pro manaûerskÈ

zdroj: Obch. vÏstnÌk, ˙ËetnÌ z·vÏrky firem
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P¯i p¯Ìleûitosti Dne ZemÏ

byl ve st¯edu 18. dubna

2007 v Praze ofici·lnÏ

zavröen 16. roËnÌk sou-

tÏûe Ceny zdravÌ a bez-

peËnÈho ûivotnÌho pro-

st¯edÌ 2006. SlavnostnÌ-

mu ozn·menÌ v˝sledk˘ soutÏûe, kterou kaûdoroË-

nÏ vyhlaöuje sdruûenÌ mezin·rodnÌch a Ëesk˝ch

firem Business Leaders Forum s cÌlem zviditelnit

a ocenit organizace nebo spoleËnosti, kterÈ

svou ËinnostÌ p¯ispÌvajÌ k nejlepöÌmu mÏ¯itelnÈ-

mu zlepöenÌ v mÌstÏ svÈho p˘sobenÌ, p¯edch·zel

kr·tk˝ semin·¯ na tÈma z·vaûnosti glob·lnÌho

oteplov·nÌ. 

PrestiûnÌ ocenÏnÌ zÌskal ⁄stav chemick˝ch pro-

ces˘ Akademie vÏd »eskÈ republiky za projekt

V˝voj technologie pro

recyklaci luminoforu

z televiznÌch obrazovek. 

Technologie umoûÚuje

regeneraci dvou velmi

drah˝ch prvk˘, kterÈ

dosud konËily spolu

s luminoforem na skl·dk·ch jako toxick˝

odpad. P¯i separaci uveden˝ch prvk˘ doch·zÌ p¯i

vhodnÈ volbÏ podmÌnek k jejich oddÏlenÌ od

vöech prvk˘ doprovodn˝ch. Tato p¯evratn·

metoda je patentov·na v »eskÈ republice a byla

p¯ihl·öena k mezin·rodnÌ patentovÈ ochranÏ.

Zvl·ötnÌ ocenÏnÌ si odneslo mÏsto HavlÌËk˘v

Brod, obecnÏ prospÏön· organizace »eskÈ äv˝-

carsko a »eskÈ ekologickÈ manaûerskÈ cent-

rum. (tz)

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí udělena

ENVIRO 2007 - ekologie, kvalita a rozvoj Středočeského kraje

Konference ENVIRO se jiû sedm˝m rokem ¯adÌ

k nejv˝znamnÏjöÌm akcÌm s environment·lnÌ

tematikou po¯·dan˝m na ˙zemÌ »R. A jako kaû-

doroËnÏ, p¯inese i letos nejucelenÏjöÌ pohled

nejen na problematiku ûivotnÌho prost¯edÌ

naöich i zahraniËnÌch odbornÌk˘. ⁄ËastnÌci kon-

ference zÌskajÌ p¯ehled o trendech v oblastech

ochrany ûivotnÌho prost¯edÌ, systÈm˘ manage-

mentu, bezpeËnosti a ochrany zdravÌ p¯i pr·ci

a celÈ ¯adÏ souvisejÌcÌch tÈmat. 

"Konference Enviro se zab˝v· oblastmi, na

kterÈ je ve vyspÏl˝ch ekonomik·ch kladen st·le

vÏtöÌ d˘raz - ûivotnÌm prost¯edÌm, kvalitou, cer-

tifikacÌ a poradenstvÌm," ¯ekl Ing. Pavel Char-

v·t, jednatel spoleËnosti CERT Kladno, kter·

konferenci po¯·d·. "MyslÌm, ûe novÈ informace,

kterÈ zde ˙ËastnÌk˘m nabÌzÌme, jsou v tako-

vÈmto rozsahu a v takto p¯ehlednÈ formÏ v naöÌ

zemi jinak prakticky nedostupnÈ," dodal. To

potvrzuje i moto konference "O aktu·lnÌch pro-

blÈmech v jakosti, environmentu a bezpeËnosti

je t¯eba mluvit". Zkuöenosti ze zahraniËÌ ukazu-

jÌ, ûe bez  informacÌ o novink·ch zav·dÏn˝ch

mimo ˙zemÌ naöÌ zemÏ se naöe firmy nebudou

moci dlouhodobÏ ˙spÏönÏ mÏ¯it se svÏtovou

konkurencÌ.

V r·mci plen·rnÌho zased·nÌ konference

ENVIRO 2007 budou nastÌnÏny p¯Ìleûitosti pro

vyuûitÌ evropsk˝ch fond˘ pro projekty ochrany

ûivotnÌho prost¯edÌ, a to jak ze strany podnika-

tel˘, tak i ze strany ve¯ejnÈ spr·vy. Pro podni-

ky budou d˘leûitÈ informace o zmÏn·ch, kterÈ

p¯in·öÌ nov· chemickÈ legislativa REACH,

a rizicÌch pro rozvoj naöich firem. Diskutov·ny

budou takÈ dalöÌ novinky v evropskÈ legislati-

vÏ, kterÈ budou mÌt v˝znamn˝ vliv na konku-

renceschopnost Ëesk˝ch podnik˘. SystÈmy

ochrany ûivotnÌho prost¯edÌ budou mÌt

v budoucnu st·le vÏtöÌ vliv i na ekonomickou

˙spÏönost firem, a to nejen dÌky v souËasnos-

ti popul·rnÌmu tÈmatu emisnÌch povolenek, ale

i dÌky daÚov˝m zmÏn·m, kterÈ budou st·le

vÌce zv˝hodÚovat v˝robnÌ postupy öetrnÈ k p¯Ì-

rodÏ. Ekologie se tak stane ekonomick˝m

n·strojem t¯etÌho tisÌciletÌ, jak ¯Ìk· n·zev jed-

noho z p¯ÌspÏvk˘. Velkou v˝hodou je, ûe vöech-

ny tyto post¯ehy a informace budou ˙ËastnÌ-

k˘m konference zprost¯edkov·ny z nejpovola-

Rada České republiky pro jakost,  společnost CERT Kladno a Středo-
český kraj   seznámily veřejnost se záměry, programem, cíli a hlavními
přínosy celostátní konference ENVIRO 2007, která se bude  konat ve

dnech 26.- 27. dubna v Kladně. Konference, které se zúčastní odborníci
z podnikové sféry, vysokých škol, vědeckých pracovišť a představitelé
veřejné správy se zaměří na nejpalčivější otázky z oblasti ekologie, kvality,
odpadového hospodářství a řady dalších oborů. Jednou z nejvýznamněj-
ších diskutovaných otázek bude i téma zohlednění ochrany životního pro-
středí při územním plánování ve Středočeském kraji.

nÏjöÌch mÌst - od nejvyööÌch p¯edstavitel˘

ministerstev, z·stupc˘ vysok˝ch ökol, odbor-

n˝ch asociacÌ, Hospod·¯skÈ komory »R

a ˙spÏön˝ch Ëesk˝ch i zahraniËnÌch firem.  

V letoönÌm roce v˝znam ENVIRA d·le vzroste

dÌky rozöÌ¯enÌ tÈmat o problematiku rozvoje

St¯edoËeskÈho kraje a jeho souvislost s ochra-

nou ûivotnÌho prost¯edÌ, kter· budou projedn·-

v·na v sekcÌch pod n·zvem "Ochrana ûivotnÌho

prost¯edÌ p¯i strategickÈm, region·lnÌm a ˙zem-

nÌm pl·nov·nÌ ve St¯edoËeskÈm kraji". Ohled na

ûivotnÌ prost¯edÌ je jiû vyûadov·n nejen legislati-

vou, ale i samotn˝mi obËany, kte¯Ì v kraji ûijÌ.

Dob¯e p¯ipraven˝ pl·n rozvoje, kter˝ bere ohled

pr·vÏ na environment·lnÌ z·jmy, je tak z·rukou,

ûe budou minimalizov·ny problÈmy p¯i v˝stavbÏ

silniËnÌ a ûelezniËnÌ sÌtÏ, bytovÈ v˝stavbÏ ale

i p¯i budov·nÌ a rozvoji pr˘myslov˝ch zÛn.

"Ochranu ûivotnÌho prost¯edÌ je nutnÈ zapojit do

˙vah o ˙zemnÌm pl·nov·nÌ i do jeho rozvojov˝ch

strategiÌ jako nedÌlnou souË·st. Znamen· to

mimo jinÈ p¯em˝ölet v daleko delöÌch Ëasov˝ch

horizontech," uvedl n·mÏstek hejtmana St¯edo-

ËeskÈho kraje Ing. VilÈm é·k. V tÈto sekci kon-

ference vöak budou naznaËeny i novÈ moûnosti

v oblasti vyuûitÌ obnoviteln˝ch zdroj˘, alterna-

tivnÌch paliv, pl·nov·nÌ protipovodÚov˝ch opat-

¯enÌ a ¯ada dalöÌch tÈmat.

Pro podnikatele jsou kromÏ v˝öe zmÌnÏn˝ch

oblastÌ p¯ipraveny i zkuöenosti z aplikace novÈ-

ho Z·konÌku pr·ce a jeho d˘sledky pro BOZP

(BezpeËnost a ochranu zdravÌ p¯i pr·ci), upozor-

nÏnÌ na novinky v p¯Ìstupech Inspekce pr·ce

a v systÈmech environment·lnÌho managemen-

tu. V dobÏ, kdy naprost· vÏtöina podnik˘ vede

vÏtöinu sv˝ch agend elektronicky, stoup·

v˝znam ochrany bezpeËnosti dat a anal˝zy rizik

v tÈto oblasti. Proto jÌ organiz·to¯i konference

vÏnovali samostatnou sekci. 

Konference ENVIRO 2007 se kon· pod z·ötitou

ministra ûivotnÌho prost¯edÌ Martina BursÌka,

hejtmana St¯edoËeskÈho kraje Petra Bendla,

p¯edsedy Rady »R pro jakost Roberta Szurma-

na, prim·tora Statut·rnÌho mÏsta Kladna Dana

Jir·nka a prezidenta Hospod·¯skÈ komory »R

JaromÌra Dr·bka. 

ENVIRO je takÈ jednou ze stÏûejnÌch akcÌ N·rod-

nÌ politiky podpory jakosti, kter· sdruûuje

vöechny aktivity st·tnÌch organizacÌ, nevl·dnÌch

skupin, oborov˝ch a v˝robnÌch svaz˘ vztahujÌcÌ

se ke kvalitÏ. "Kvalita a ochrana ûivotnÌho pro-

st¯edÌ spolu velmi ˙zce souvisejÌ a v poslednÌ

dobÏ se st·vajÌ takÈ jednÌm z hlavnÌch argu-

ment˘ konkurenËnÌho boje. Proto Rada »R pro

jakost podporuje vöechny aktivity, kterÈ zjedno-

duöujÌ naöim firm·m p¯Ìstup k nov˝m informa-

cÌm v tÏchto oblastech a v koneËnÈm d˘sledku

p¯in·öÌ vöem obËan˘m kvalitnÏjöÌ v˝robky

a sluûby, lepöÌ ûivotnÌ prost¯edÌ a takÈ ˙spÏö-

nÏjöÌ firmy," dodal JUDr. Ing. Robert Szurman,

p¯edseda Rady »R pro jakost. 

(tz)
dalöÌ informace:

www.cert.cz, www.npj.cz

SpoleËnost OSRAM chce sv˝m aktivnÌm p¯Ìstu-

pem zmÌrnit ˙Ëinky glob·lnÌho oteplov·nÌ. Hlav-

nÌm cÌlem je prosazenÌ trvalÈ n·hrady bÏûn˝ch

û·rovek ˙sporn˝mi z·¯ivkami.

"SnÌûenÌ spot¯eby elektrickÈ energie a zmenöenÌ

mÌry zneËiöùov·nÌ klimatu a ûivotnÌho prost¯edÌ je

obecnÏ nelehk˝ ˙kol, avöak s ekologicky öetrn˝-

mi v˝robky, se na jeho splnÏnÌ m˘ûe velmi snad-

no podÌlet kaûd˝ z n·s," uvedl Robert Caban,

gener·lnÌ ¯editel spoleËnosti OSRAM, kter· je

p¯ednÌm v˝robcem energeticky nen·roËn˝ch

˙sporn˝ch z·¯ivek.

Diskuze a debaty o problematice glob·lnÌho oteplo-

v·nÌ jsou tÈmÏ¯ na kaûdodennÌm po¯·dku. Kaûd˝

kdo Ëetl Ëi shlÈdl nÏkter˝ z mnoha dokument˘

o tomto problÈmu vÌ, ûe je nejvyööÌ Ëas v boji proti

glob·lnÌmu oteplov·nÌ nÏco podniknout. Trvale udr-

ûiteln˝ rozvoj pat¯Ì k firemnÌm cÌl˘m spoleËnosti

OSRAM, jejÌû z·kladnÌm kamenem jsou pr·vÏ ener-

geticky ˙spornÈ v˝robky. TÈmÏ¯ jednu pÏtinu svÏ-

tovÈ spot¯eby elekt¯iny tvo¯Ì umÏlÈ svÏtlo, kterÈ je

z velkÈ vÏtöiny zastoupeno ekologicky neöetrn˝mi

û·rovkami s velmi malou ˙ËinnostÌ. Tento fakt by

mÏl b˝t alarmujÌcÌ nejen pro ekology, ale takÈ pro

firmy a dom·cnosti. SnÌûenÌm tÈto spot¯eby by

doölo k v˝znamnÈmu poklesu zneËiöùov·nÌ klimatu,

fenomÈnu, kter˝ je s glob·lnÌm oteplov·nÌm ˙zce

spjat; a mimo to by se tÌm uöet¯ily znaËnÈ finanËnÌ

prost¯edky. OSRAM proto, stejnÏ jako politici

v ¯adÏ vyspÏl˝ch zemÌch, usiluje o trvalÈ nahrazenÌ

bÏûn˝ch û·rovek ˙sporn˝mi z·¯ivkami.

"Naöe cÌle spojenÈ s ochranou klimatu jsou ambi-

ciÛznÌ, ale re·lnÈ. Vzhledem ke skuteËnosti, ûe se

po celÈm svÏtÏ prod· 12,5 miliardy bÏûn˝ch û·ro-

vek roËnÏ, je jasnÈ, ûe je nebude moûnÈ nahradit

˙spornÏjöÌmi zdroji svÏtla p¯es noc. SpoleËnÏ s p¯Ì-

sluön˝mi odborn˝mi asociacemi po celÈm svÏtÏ

zkoum·me moûnÈ zp˘soby p¯echodu na ˙spornÈ

osvÏtlenÌ. Chceme nejen hodnotnÏ p¯ispÏt

k ochranÏ klimatu, ale takÈ s vyuûitÌm naöich ino-

vaËnÌch schopnostÌ posunout spoleËnost vp¯ed.

V EvropÏ jsme jiû dos·hli skvÏlÈho pokroku s n·vr-

hy na pouliËnÌ osvÏtlenÌ a kancel·¯skÈ osvÏtlenÌ

a nynÌ pracujeme na scÈn·¯Ìch pro dom·cnosti,"

up¯esnil Robert Caban.

Spot¯ebitel˘m i komerËnÌm uûivatel˘m OSRAM

nabÌzÌ öirokou ¯adu v˝robk˘ n·hradou za bÏûnÈ

û·rovky a jinou mÈnÏ ˙Ëinnou techniku. BÏhem

tohoto roku bude z·roveÚ uvedeno nÏkolik novi-

nek, vËetnÏ stmÌvateln˝ch nebo bezelektrodo-

v˝ch ˙sporn˝ch z·¯ivek s rychl˝m startem Ëi

˙sporn˝ch halogenov˝ch svÌtidel.

Ing. Roman Ostert·g, tiskov˝ mluvËÌ

OSRAM inovativně

České gumárenské firmy směřují do Vietnamu
Pod z·ötitou Ministerstva pr˘myslu a obchodu »R a agentury na podporu exportu CzechTrade

se v b¯eznu v Praze uskuteËnilo setk·nÌ Ëesk˝ch firem s ofici·lnÌ delegacÌ VietnamskÈ gum·-

renskÈ spoleËnosti GERUCO, jejÌchû 36 dce¯in˝ch spoleËnostÌ vyv·ûÌ technicky specifikovanou

gumu a latex do celÈho svÏta. Dovozci tÏchto komodit stejnÏ jako v˝vozci gum·rensk˝ch v˝rob-

k˘ a strojnÌho vybavenÌ a z·jemci o investiËnÌ p¯Ìleûitosti ve VSR tak mÏli moûnost nav·zat na

tradici Ëesko-vietnamskÈ spolupr·ce a zÌskat novÈ kontakty a cennÈ informace.

Setk·nÌ se z˙Ëastnila tÈmÏ¯ desÌtka Ëesk˝ch firem. Vyplynulo z nÏj, ûe Vietnam nabÌzÌ Ëesk˝m

exportÈr˘m perspektivnÌ trh a rozs·hlÈ moûnosti.

Pan Le Muoi, z·stupce gener·lnÌho ¯editele the Vietnam General Rubber Corportation, nap¯Ìklad

projevil z·jem o ËeskÈ firmy, kterÈ by se chtÏly podÌlet na z¯ÌzenÌ spoleËn˝ch gum·rensk˝ch pod-

nik˘ ve Vietnamu. Mimo jinÈ velmi ocenil pomoc agentury CzechTrade a uvÌtal z·mÏr agentury

otev¯Ìt ve Vietnamu jeötÏ letos zahraniËnÌ kancel·¯. 

Vietnamsk· gum·rensk· spoleËnost (GERUCO) m· za sebou sedmn·ctiletou tradici. JejÌch 36 dce-

¯in˝ch spoleËnostÌ, kterÈ sÌdlÌ v nÏkter˝ch provinciÌch v Centr·lnÌ zÛnÏ a Jihov˝chodnÌ oblasti Viet-

namu, vyv·ûÌ svÈ v˝robky do celÈho svÏta. RoËnÌ produkce p¯edstavuje vÌce neû 230 000 metric-

k˝ch tun a roËnÏ se zvyöuje o 15 %. SpoleËnost poskytuje takÈ odbornÈ, poradenskÈ a konzultaË-

nÌ sluûby pro gum·rensk˝ pr˘mysl, kontroluje a monitoruje kvalitu gumy a gum·rensk˝ch v˝robk˘,

aktivnÏ se zapojuje do oblasti v˝zkumu a v˝voje tohoto odvÏtvÌ apod. (tz) SpoleËnost Incoma Research provede poprvÈ na

ËeskÈm trhu celoploön˝ audit distribuce reklam-

nÌch let·k˘. Nez·vislÈ mÏ¯enÌ umoûnÌ obchodnÌ-

k˘m a distributor˘m objektivnÏ zhodnotit efektiv-

nost n·klad˘ vynaloûen˝ch na let·kovou reklamu. 

"V loÚskÈm roce jsme prov·dÏli monitorig distri-

buce let·k˘ pro ¯adu ¯etÏzc˘ a napadlo n·s,

proË nesledovat vÌce let·k˘ dohromady formou

panelovÈho v˝zkumu, tak jak je to bÏûnÈ

v z·padnÌ EvropÏ," vysvÏtlil d˘vody pr˘zkumu

Dr. Tom·ö Drtina, Managing Partner spoleËnos-

ti Incoma Research. "Pro ˙Ëely tohoto projektu

jsme vytvo¯ili panel 2000 dom·cnostÌ, kterÈ

naöe dotaznÌky vyplÚujÌ po dobu 14 dn˘," dodal

Ing. Martin R·û, Project Manager spoleËnosti

Incoma Research. 

V˝sledky nez·vislÈho auditu budou p¯ÌnosnÈ

jak pro distributory, kte¯Ì zjistÌ sv· slab·

mÌsta, tak pro obchodnÌky, kte¯Ì na doruËov·-

nÌ sv˝ch let·k˘ poprvÈ zÌskajÌ skuteËnÏ nez·-

visl˝ pohled. 

"Naprosto û·dn˝ z ¯etÏzc˘ ani distributor˘ nevÌ,

kterÈ dom·cnosti navötÏvujeme," sdÏlil

Dr. Tom·ö Drtina. "Let·k je v dneönÌ dobÏ jed-

nÌm z hlavnÌch komunikaËnÌ mÈdiÌ a jsou do nÏj

investov·ny n·klady v desÌtk·ch milion˘ korun,

takûe je pro n·s d˘leûitÈ vÏdÏt, zda z·kaznÌk

n·ö vzkaz opravdu dostane," dodala Sylva BÈb-

rov·, Marketing Specialist Leaflets spoleËnosti

Ahold. "Od tohoto projektu si slibujeme p¯ede-

vöÌm nez·visl˝ monitoring distribuce let·k˘,"

p¯ipojil se k n·zoru obchodnÌch ¯etÏzc˘ i Ajoy

Chatterjee, Sales Director spoleËnosti TNT Post

»R, kter· se zatÌm jako jedin· z ¯ad distributor˘

k pr˘zkumu p¯ihl·sila. PrvnÌ v˝sledky auditu

nejsou pro ¯etÏzce ani distributory p¯Ìliö potÏöu-

jÌcÌ. UkazujÌ nap¯Ìklad, ûe proklamovanÈ 90%

˙rovnÏ distribuce nebylo dosaûeno ani u jedno-

ho z mÏ¯en˝ch ¯etÏzc˘. ZatÌmco nÏkte¯Ì distri-

buto¯i se tÈto hranici alespoÚ blÌûÌ, jinÌ k nÌ majÌ

zatÌm hodnÏ daleko.

Panel pr˘zkumu je st·le otev¯en˝ a spoleËnost

Incoma Research vyz˝v· i dalöÌ distributory

a obchodnÌky, aby se k nez·vislÈmu auditu p¯i-

pojili, a zÌskali tak objektivnÌ ˙daje o doruËitel-

nosti let·kovÈ reklamy. (tz)

Audit distribuce letáků začal
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ZdravotnÌ pojiöùovna ministerstva vnitra »R

zesiluje boj proti kou¯enÌ podporou projekt˘ Spo-

leËnosti pro lÈËbu z·vislosti na tab·ku (SLZT).

V souladu se sv˝m programem podpory projekt˘

ve prospÏch odvyk·nÌ kou¯enÌ chce zlepöit ˙ro-

veÚ povÏdomÌ o lÈËbÏ nemoci z·vislosti na tab·-

ku, souËasnÏ chce podpo¯it rozvoj odborn˝ch

center lÈËby z·vislosti na tab·ku (CLZT). Cel-

kovÏ pl·nuje nav˝öit takÈ medializaci dalöÌch

aktivit souvisejÌcÌch s kontrolou tab·ku.

CÌlen· podpora SLZT kr·tce navazuje na loÚsk˝

motivaËnÌ program pro ty, kte¯Ì chtÏjÌ p¯estat

kou¯it. TÏm v roce 2006 nabÌdla p¯ÌspÏvky na

p¯Ìpravky urËenÈ k lÈËbÏ z·vislosti na nikotinu

zakoupenÈ v lÈk·rn·ch. LetoönÌ druh· etapa

boje proti kou¯enÌ je vÌce orientov·na takÈ na

lÈka¯e a zdravotnÌky zab˝vajÌcÌ se lÈËbou z·vis-

losti na tab·ku. (tz)

Zdravotní pojišťovna ministerstva
vnitra ČR ještě více zesiluje boj
PROTI KOUŘENÍ

Patn·ct let na trhu a s dobr˝m kreditem - to

nenÌ öpatn· vizitka. Jak byste komentoval vaöe

postavenÌ na trhu?

ZP MV »R vznikla  26. ¯Ìjna 1992 podle z·ko-

na Ë. 280/1992 Sb., o resortnÌch, oborov˝ch,

podnikov˝ch a dalöÌch zdravotnÌch pojiöùov-

n·ch. Jiû po nÏkolika mÏsÌcÌch mÏla ve svÈm

kmeni 90 tisÌc klient˘.  ZP MV »R je dnes nej-

vÏtöÌ zamÏstnaneckou zdravotnÌ pojiöùovnou,

kter· je otev¯ena vöem vÏkov˝m, soci·lnÌm

i profesnÌm vrstv·m obyvatelstva. PojiötÏnci

n·m p¯ib˝vajÌ, takûe dalöÌ d˘kaz o tom, ûe

m·me co nabÌdnout, jistÏ nenÌ t¯eba. Dodal

bych vöak, ûe si jejich d˘vÏry nesmÌrnÏ v·ûÌme,

a r·d bych i p¯i tÈto p¯Ìleûitosti vöem, kte¯Ì n·m

d˘vÏru vyslovili, podÏkoval.

Zkusil byste se vrátit do vaší patnáctileté historie?
Jaké byly mezníky?
Pomohou mi letopoËty. »Ìsla k historii pat¯Ì,

takûe to zkusme.

Významné pilíře uplynulých 15 let: 
● 1993 - vznik prvnÌho programu rozöÌ¯enÈ

pÈËe a otev¯enÌ prvnÌch region·lnÌch praco-

viöù

● 1996 - rozöÌ¯enÌ portfolia sluûeb o nabÌdku

v˝hodnÈho cestovnÌho p¯ipojiötÏnÌ

● 1. 5. 1997 - slouËenÌ se éelezniËnÌ zdravotnÌ

pojiöùovnou GR¡L

● 1. 1. 1998 - slouËenÌ s Region·lnÌ zamÏst-

naneckou zdravotnÌ pojiöùovnou REZAPO

● 2004 - dosaûenÌ milionovÈho kmene pojiö-

tÏnc˘

● 1. 1. 2006 - vznik novÈho vÏrnostnÌho pro-

gramu Klub pojiötÏnc˘

● 2006 - v˝stup ze Svazu zdravotnÌch pojiöùo-

ven »R a vstup do Otev¯enÈho svazu 

zdravotnÌch pojiöùoven (dalöÌ Ëlen: VZP »R).

Matematika je mocná čarodějka - mohl byste
komentovat, jak  je to s kmenem vašich pojištěn-
ců?
UrËitÏ, vezmÏme si na pomoc opÏt ËÌsla, ta

vypovÌdajÌ zcela jasnÏ.

PoËet pojiötÏnc˘ ZP MV »R k 31. prosinci

2006 Ëinil 1 038 342, coû p¯edstavuje v porov-

n·nÌ ke stejnÈmu obdobÌ loÚskÈho roku n·r˘st

o tÈmÏ¯ 24 tisÌc pojiötÏnc˘. Z toho tÈmÏ¯ 52 %

Ëinili pojiötÏnci, za kterÈ hradÌ pojistnÈ st·t

(nap¯. dÏti, studenti, ûeny Ëi muûi na mate¯skÈ

dovolenÈ, d˘chodci).  

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR je 15 let na českém trhu
Pamatujete se? Před nedávnem spousty firem oslavovalo desetiletí své

existence. Říká se, že deset let na trhu znamená překonání všech
základních nástrah podnikání a že ta společnost, která to všechno

zvládla, se už nemusí ničeho obávat. V tomto roce slaví mnohé z těch,
o kterých jsme psali před oněmi pěti lety jako o desetiletých, své patnácti-
ny. Je to další příležitost k ohlédnutí se. Slovo má Generální ředitel Zdravot-
ní pojišťovny ministerstva vnitra ČR Karel Šatera:

Snad poslední dávka číselných údajů by se mohla
týkat hospodaření ZP MV ČR v roce 2006. Co
napovídají?
ZP MV »R mÏla po cel˝ rok 2006 vyrovnanÈ

hospoda¯enÌ a ˙hrady zdravotnÌ pÈËe byly vûdy

ve lh˘t·ch splatnosti. P¯Ìjmy z pojistnÈho po

p¯erozdÏlenÌ Ëinily 16,173 miliardy korun.

Vynaloûeno na zdravotnÌ pÈËi bylo celkem 

14,452 miliard korun. V p¯epoËtu na 1 pojiötÏn-

ce ZP MV »R bylo vynaloûeno 14 032 KË za rok.

Pomozme si jeötÏ n·sledujÌcÌmi tabulkami.

A co tolik diskutovaná síť zdravotnických zaříze-
ní?
ZP MV »R mÏla k poslednÌmu loÚskÈmu dni uza-

v¯enou smlouvu s celkem 22 227 zdravotnick˝-

mi za¯ÌzenÌmi, coû p¯edstavuje pokles o 0,47 %

oproti roku 2005. D˘vodem tohoto mÌrnÈho

sestupu smluvnÌch zdravotnick˝ch za¯ÌzenÌ je

optimalizace sÌtÏ na z·kladÏ odbornosti a hos-

pod·rnosti jednotliv˝ch zdravotnick˝ch za¯ÌzenÌ.

Stále více se také hovoří o snižování nákladů,
lepším hospodaření, a to ve prospěch pojištěnců.
Pokud vím, vždy jste si tyto záležitosti hodně bed-
livě hlídali…
To m·te pravdu. N·klady na provoz ZP MV »R

jsou trvale nÌzkÈ, coû umoûÚuje realizovat pro-

st¯edky uspo¯enÈ v provoznÌch n·kladech

v oblasti ˙hrad zdravotnÌ pÈËe. Za poslednÌ 

3 roky nebyl vyuûit limit tvorby provoznÌho fondu

v Ë·stce 306,6 milion˘ korun  a tyto penÌze byly

pouûity skuteËnÏ jen k ˙hrad·m zdravotnÌ pÈËe.

V˝voj provoznÌch n·klad˘ odpovÌd· r˘stu poËtu

pojiötÏnc˘ a rozvoji pojiöùovny, jak je patrno

z n·sledujÌcÌ tabulky:

öÌ n·r˘st v oblasti oöet¯ovatelsk˝ch l˘ûek (17,7 %)

a zdravotnickÈ z·chrannÈ sluûby (10,4 %). Naopak

ke snÌûenÌ n·klad˘ doölo nap¯Ìklad v segmentu lÈky

vydanÈ na recept (7,9 %). 

za rozhovor na hodnÏ odbornÈ tÈma 
podÏkovala Eva Brixi

Náklady na zdravotní péči podle jednotlivých
segmentů - co si pod tím mám představit?
Z hlediska vynaloûenÈho objemu n·klad˘ na zdra-

votnÌ pÈËi dle jednotliv˝ch segment˘ doölo v roce

2006 k nejvÏtöÌmu nav˝öenÌ Ëerp·nÌ v oblasti

ambulantnÌ pÈËe - pÈËe praktick˝ch lÈka¯˘ 

(13,8 %), gynekologick· pÈËe (9,2 %) a dom·cÌ

pÈËe (8,9 %). V segmentu ˙stavnÌ pÈËe byl nejvÏt-

Postavení zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR mezi
ostatními pojišťovnami*

Hodnocení ZP MV ČR z pohledu pojistného kmene 2005 - 2006
(počet pojištěných osob)

äKODA
»NZP
M-A
HZP
RBP
VoZP
OZP
ZP MV »R
VZP

PoËet
pojiötÏnc˘

2005 
-2006

PodÌl pojiötÏnc˘ 
v %

*údaje k 31. 12. 2006

65 %

1,2
1,014 mil 1,038 mil

0,522 mil 0,538 mil

0,123 mil 0,132 mil

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0
stav k 31. 12. 2005

pojištění celkem státem hrazení nad 60 let
1,014 mil. - 0,522 mil - 0,123 mil 1,038 mil. - 0,538 mil - 0,132 mil

stav k 31. 12. 2006 stav k 31. 12. 2005 stav k 31. 12. 2006 stav k 31. 12. 2005 stav k 31. 12. 2006

1 %

3 %

3 %

3 %

3 %

5 %

6 %

11 % ZP MV ČR
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Charakteristika soutÏûe:

● NejprestiûnÏjöÌ a nejobjektivnÏjöÌ soutÏû

osobnostÌ v oblasti managementu a ekono-

miky v »eskÈ republice.

● SoutÏû je nez·vislÈ, nadoborovÈ, exaktnÌ

hodnocenÌ uzn·van˝ch odbornÌk˘, ne nahodi-

l· anketa Ëten·¯˘ Ëi laik˘. 

● M· dlouholetou podporu vl·dnÌch p¯edstavi-

tel˘ - z·ötita p¯edsedy vl·dy.

● M· dlouholetou tradici a ohlas u odbornÈ

i laickÈ ve¯ejnosti. 

● SoutÏû Manaûer roku byla poprvÈ vyhl·öena

v roce 1993. Je ve¯ejn·, p¯Ìstupn· vöem

manaûer˘m p˘sobÌcÌm na ˙zemÌ »R, tedy

i cizinc˘m.

● SoutÏû o Manaûera roku s pr·vem udÏlovat

titul Manaûer roku / Manaûerka roku je

chr·nÏna zn·mkou pod ËÌslem 231164

⁄¯adu pr˘myslovÈho vlastnictvÌ od 14. 12.

1999.

● Jedn· se o ryze prestiûnÌ soutÏû, udÏlenÌ titulu

nenÌ doprov·zeno û·dnou finanËnÌ odmÏnou.

Ofici·lnÌ vyhlaöovatelÈ:

● »esk· manaûersk· asociace (www.cma.cz) 

● Svaz pr˘myslu a dopravy »R (www.spcr.cz) 

● Konfederace zamÏstnavatelsk˝ch a podnika-

telsk˝ch svaz˘ »R (www.kzps.cz) 

HlavnÌ podporovatelÈ:

● »esk· spo¯itelna, a. s. - gener·lnÌ marketin-

gov˝ partner

● T¯ineckÈ ûelez·rny, a. s. - hlavnÌ partner 

● Economia, a. s. - exklusivnÌ medi·lnÌ partner

● V˝znamnÌ partne¯i: AUTO HASE, s. r. o.,

Diners Club Czech, s. r. o., Kooperativa,

pojiöùovna, a. s., LeasePlan »R, s. r. o.,

N·rodnÌ politika podpory jakosti, Olympus

C&S, s. r. o., ProMoPro, s. r. o., Skanska CZ,

a. s., Steilmann Praha, s. r. o.

● DalöÌ podporovatelÈ: Fotoäkoda, s. r. o., Gra-

n·t, druûstvo umÏleckÈ v˝roby, Turnov,

Iveco Czech Republic, a. s., Kofola Holding

a. s., PlzeÚsk˝ Prazdroj, a. s., Svaz Ëesk˝ch

a moravsk˝ch v˝robnÌch druûstev, ZEPO

Bohuslavice, a. s., ZnovÌn Znojmo, a. s.

Kategorie soutÏûe:

● Manaûer roku

● Manaûerka roku

● TOP 10 

● Cena VydavatelstvÌ Economia, a. s.

● VynikajÌcÌ manaûer malÈ firmy (do 50

zamÏstnanc˘)

● VynikajÌcÌ manaûer st¯ednÌ firmy (do 250

zamÏstnanc˘)

● Manaûer odvÏtvÌ

Proces v˝bÏru:

P¯i v˝bÏru a hled·nÌ manaûersk˝ch osobnostÌ

jsou vûdy osloveny vöechny profesnÌ a zamÏst-

navatelskÈ svazy a asociace, hospod·¯skÈ

komory a desÌtky individu·lnÌch nomin·tor˘

z ¯ad odbornÌk˘ na management, profesor˘

vysok˝ch ökol, lektor˘ i vÌtÏz˘ minul˝ch roËnÌ-

k˘ soutÏûe atd. FinalistÈ soutÏûe jsou vybÌr·ni

zpravidla z vÌce neû stovky nominovan˝ch. 

RegulÈrnost a objektivnost hodnocenÌ zajiöùuje

kaûdoroËnÏ ÿÌdÌcÌ v˝bor soutÏûe, kter˝ ustano-

vuje Hodnotitelskou komisi a N·rodnÌ komisi.

Kaûd˝ finalista soutÏûe proch·zÌ d˘sledn˝m

hodnocenÌm a musÌ splÚovat ¯adu podmÌnek

a kritÈriÌ. HodnotitelskÈ komisi se v pÌsemnÈ

p¯ihl·öce p¯edstavuje pomocÌ p¯esn˝ch kvantifi-

kovan˝ch i doplÚujÌcÌch ˙daj˘. Mezi rozhodujÌcÌ

hodnocen· kritÈria pat¯Ì osobnÌ p¯Ìnos k ˙spÏö-

nÈ Ëinnosti firmy, etika jedn·nÌ v obchodnÌm

K rozvoji elity českého managementu
Morálním a etickým posláním soutěže je přispívat k rozvoji elity čes-

kého managementu. Jejím cílem je vyhledávat, popularizovat
a oceňovat manažerské osobnosti, prezentovat jejich manažerské

dovednosti, odborné i lidské kvality, moderní metody řízení, originalitu při
dosahování úspěchu, přínosu k výkonnosti firem.

a podnikatelskÈm styku, p¯Ìnos k rozvoji danÈ-

ho oboru a odvÏtvÌ, schopnost strategickÈho

myölenÌ, schopnost komunikace s pracovnÌm

kolektivem, podÌl na rozvoji a motivaci zamÏst-

nanc˘ a takÈ soci·lnÌ aspekty Ëinnosti. Samo-

statnou kapitolou v hodnocenÌ kaûdÈho z kandi-

d·t˘ jsou jeho n·zory na ¯ÌzenÌ firmy a na fakto-

ry, ovlivÚujÌcÌ jejÌ rozvoj. UchazeËi ze st·tnÌch Ëi

soukrom˝ch spoleËnostÌ musejÌ b˝t v manaûer-

skÈ funkci alespoÚ t¯i roky a jejich podnik musÌ

mÌt sÌdlo v »R.

Spr·vnost a pravdivost p¯edloûen˝ch ˙daj˘ na

mÌstÏ (ve firmÏ) zpracov·v· a ovÏ¯uje audit

odbornÌk˘. PodrobnÏ zpracovanÈ podklady

vöech kandid·t˘ jsou postoupeny k prostudo-

v·nÌ N·rodnÌ komisi, kter· volÌ vÌtÏze jednotli-

v˝ch kategoriÌ.

Kontakt:
Manaûersk˝ svazov˝ fond

Podolsk· 50
Praha 4

Tel: 241 087 218, 204, 201
Fax: 241 431 626

Mobil: 731 471 621, 723 042 068, 
731 471 620

E-mail: manazerroku@manazerroku.cz
nebo msf@msf.cz

Web: www.manazerroku.cz nebo www.msf.cz

Manažeři nominovaní v oborech
1 ZEMÃDÃLSTVÕ, RYBOLOV A CHOV RYB

2 V›ROBA POTRAVIN A N¡POJŸ

3 V›ROBA A ZPRACOV¡NÕ TEXTILU, ODÃVŸ A KŸéE

4 CHEMIE A PLASTY

5 V›ROBA NEKOVOV›CH V›ROBKŸ 

6 V›ROBA Z¡KLADNÕCH KOVŸ A HUTNÕCH V›ROBKŸ

7 V›ROBA KOVODÃLN›CH V›ROBKŸ

8 V›ROBA STROJŸ

9 V›ROBA ZAÿÕZENÕ

10 V›ROBA DOPRAVNÕCH PROSTÿEDKŸ A ZAÿÕZENÕ

11 STAVEBNICTVÕ A V›ROBA STAVEBNÕCH MATERI¡LŸ

12 OBCHOD 

13 UBYTOV¡NÕ, STRAVOV¡NÕ A CESTOVNÕ RUCH

14 DOPRAVA, SPOJE A LOGISTIKA

15 PENÃéNICTVÕ A POJIäçOVNICTVÕ

16 BEZPE»NOSTNÕ SLUéBY

17 »INNOSTI V OBLASTI V›PO»ETNÕ TECHNIKY

18 VZDÃL¡VACÕ »INNOSTI

19 VYSOKOäKOLSK… VZDÃL¡V¡NÕ

20 ZDRAVOTNICTVÕ

21 SLUéBY PRO PODNIKATELE

22 SLUéBY PRO VEÿEJNOST

23 OSTATNÕ PODNIKATELSK… SLUéBY A VEÿEJN… »INNOSTI

● 72 finalist˘ v 23 odvÏtvÌch

● 10 ûen + 62 muûi

● nejmladöÌ finalista m· 28 let (M. änoblov·,

TOP HOTEL Praha), nejstaröÌ 67 let (L. ätros,

ZD Senomaty) 

● vÏkov˝ pr˘mÏr finalist˘ je 48 let

- vÏkov˝ pr˘mÏr finalistek je nÏco p¯es 39 let

- vÏkov˝ pr˘mÏr finalist˘-muû˘ dosahuje

50 let

- do 35 let jsou 4 finalistÈ

- 60 a vÌce let m· 11 finalist˘

● 72 finalistÈ pracujÌ ve firm·ch, kterÈ zamÏst-

n·vajÌ celkem cca 64 tisÌc zamÏstnanc˘

● 17 finalist˘ ¯ÌdÌ malÈ firmy do 50 zamÏst-

nanc˘

● 24 finalist˘ ¯ÌdÌ st¯ednÌ firmy do 250 zamÏst-

nanc˘

● nejvÏtöÌ firma, kterou reprezentuje finalista

soutÏûe MR, zamÏstn·v· 27 640 zamÏst-

nanc˘ (D. Wittig, äkoda Auto, a. s.)

pokraËov·nÌ na stranÏ 17

Historie 14 ročníků soutěže 
osobností české ekonomiky 

v několika číslech

Historie 14 ročníků soutěže osobností české ekonomiky 
v několika číslech
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pokraËov·nÌ ze strany 16
● 8 finalist˘ stojÌ v Ëele firem, kterÈ zamÏst-

n·vajÌ 1000 aû 7800 zamÏstnanc˘

● finalista stojÌcÌ v Ëele nejmenöÌ firmy zamÏst-

n·v· 5 zamÏstnanc˘ na pln˝ ˙vazek (L. Tome-

öov·, Tisk·rna LT)

● finalistÈ reprezentujÌ firmy, kterÈ v uplynu-

lÈm roce dos·hly trûby cca 285 miliard KË

- z toho export 173 mld. KË

- p¯idan· hodnota cca 13 mld. KË

- 21 firma dosahuje trûby p¯es 1 mld. KË

● z hlediska pr·vnÌ subjektivity je zastoupenÌ

n·sledujÌcÌ:

- 24 akciov˝ch spoleËnostÌ

- 31 spoleËnost s ruËenÌm omezenÌm

- 7 v˝robnÌch druûstev

- 10 ostatnÌ firmy

● nejvÌce 5 finalist˘ je v odvÏtvÌ:

ZEMÃDÃLSTVÕ, RYBOLOV A CHOV RYB

● 23 finalist˘ soutÏûÌ opakovanÏ

● nejvÌce zastoupen˝ kraj: Praha 23x, Jihomo-

ravsk˝ 7x, St¯edoËesk˝ 7x

Za dobu existence (14 roËnÌk˘) do fin·le
postoupilo celkem 685 manaûersk˝ch osobnos-
tÌ: 
● z toho 82 ûeny

● 603 muûi

Titulem Manaûer/ka roku bylo celkem ocenÏno
37 osobnostÌ.
V prvnÌch dvou roËnÌcÌch zÌskalo titul MR vûdy

6 manaûer˘: 

● MR 1993: Feix, Handl, KrejËÌ, Navr·til, Popo-

viË, ZboûÌnek

● MR 1994: Domeck˝, JÌzdn˝, Karas, Sikora,

Surka, Zelenka

V n·sledujÌcÌch t¯ech roËnÌcÌch  zÌskali titul vûdy
3 manaûe¯i:
● MR 1995: K·zeck˝, PavlÌËek, Soudek

● MR 1996: Kadlus, KratochvÌl, Poul

● MR 1997: Pevn˝, PopoviË, R˝dl

V roce 1996 byla v novÈ kategorii poprvÈ oce-
nÏna Manaûerka roku jako nej˙spÏönÏjöÌ ûena
mezi manaûery:
● MR 1996: PÌskovsk·

● MR 1997: Parmov·

Od roku 1998 je vyhl·öen vûdy jeden Manaûer
roku pop¯. Manaûerka roku.
● MR 1998: »ern˝ äim·Ëkov·

● MR 1999: M¸lhfeit Rˆgnerov·

● MR 2000: Pelc Negrov·

● MR 2001: Majer  Koz·kov·

● MR 2002: KaËena  Koutsk·

● MR 2003: Roman   Pant˘Ëkov·

● MR 2004: Burda    Petr·Úov·

● MR 2005: Kafka    Mal·

Jedin˝m dvojn·sobn˝m nositelem titulem MR je

ätÏp·n PopoviË (1993, 1997).

Od roku 1997 je soutÏû otev¯ena pro vöechny
manaûery p˘sobÌcÌ na ˙zemÌ »R (i pro cizÌ st·t-
nÌ p¯ÌsluönÌky, kte¯Ì u n·s p˘sobÌ alespoÚ po
dobu 3 let). ZatÌm se z˙Ëastnili:

● MR 1999: Lars E. O. Lundquist, Rostya Gor-

don-Smith

● MR 2000: Pascal Guillaume 

● MR 2001: Petr A. Urban 

● MR 2002:  nikdo

● MR 2003: Javier Perez de Leza 

● MR 2004: Harald Hofmann, Sepp Leimgru-

ber, Jean-Francois Salzmann

● MR 2005: Leopold Schoeller

Ke zkvalitnÏnÌ a pro vÏtöÌ objektivitu soutÏûe
byly v roce 2002 zavedeny kategorie VynikajÌ-
cÌ manaûer malÈ firmy (do 50 zamÏstnanc˘),
VynikajÌcÌ manaûer st¯ednÌ firmy (do 250
zamÏstnanc˘) a Manaûer odvÏtvÌ. VÌtÏzovÈ:
● MR 2002: do 50 zamÏstnanc˘: BulÌn

do 250 zamÏstnanc˘: HanzlÌk

● MR 2003: do 50 zamÏstnanc˘: Janiczek

do 250 zamÏstnanc˘: ZahradnÌËek

● MR 2004: do 50 zamÏstnanc˘: Pastorek

do 250 zamÏstnanc˘: Dev·t

● MR 2005: do 50 zamÏstnanc˘: äest·k

do 250 zamÏstnanc˘: Fejk

V roce 2003 bylo poprvÈ vyhl·öeno po¯adÌ TOP 10:

TOP 10 MR 2003:
1 Roman

2 Pant˘Ëkov·

3-4 Cienciala

3-4 Janiczek

5 Klimöa

6 BÏlohlav

7 Dvo¯·k R.

8 HanzlÌk P.

9 PÈrez de Leza

10 ZahradnÌËek

TOP 10 MR 2004:
1 Burda

2 Petr·Úov·

3 Dev·t

4 P·lffy

5 Jener·l

6 äarman

7 Zem·nek

8 Blecha

9 éikovsk˝

10 Mikol·ö

TOP 10 MR 2005:
1 Kafka

2 Fejk

3 FrolÌk

4 KonÌËek

5 äubrt

6 H˘da

7 Mal·

8 NoûiËka

9 Blecha

10 Pfeifer

Od MR 2003 ÿÌdÌcÌ v˝bor soutÏûe z d˘vodu vÏtöÌ

objektivnosti rozhodl, ûe Manaûer roku, Mana-

ûerka roku, TOP 10 MR bude vybÌr·n ze vöech

finalist˘ a nejenom ze skupiny Manaûer˘ odvÏt-

vÌ, jak tomu bylo do tÈ doby.

Aktuálně o soutěži Manažer roku 2006 Od MR 1996 v dalších 6 ročnících, tj. do MR 2001 byl kromě titulu Manažer a Manažerka roku 
udělován taktéž titul: Úspěšný manažer. Nositeli tohoto titulu jsou:
⁄M 1996 ⁄M 1997 ⁄M 1998 ⁄M 1999 ⁄M 2000 ⁄M 2001

»ern˝ Pevn˝ »ern˝ Buka Appelfeld Adamec

Kadlus Vozdeck˝ H·ba CÌlek Buda Burda

KaluûÌk R˝dl K·zeck˝ Dvo¯·k Burda Burian

KratochvÌl Chmela¯ Knotek Grund »erm·k »erm·k

Kub·k Jindra Lambert H·ba FrolÌk Dedkov·

Neöpor Zeman MotlÌkov· Han·k Chmela¯ Fiöer

Nov·k Kutilov· M¸hlfeit KoötÌ¯ Kraus Chmela

Parmov· Duba Ovsjannikov Lambert K˘la Koz·kov·

Pe¯ina Mal· Pallay Lelek LukaËoviË Kraus

PÌskovsk· Kulh·nek Rˆgnerov· Maty·ö Majer Majer

Pomik·Ëek »ern˝ Semer·d M¸hlfeit Negrov· Seidler

Poul He¯mansk˝ äim·Ëkov· OtÈpka Pelc Smolka

äv·b Hlinka Vozdeck˝ Rˆgnerov· P¯erost St·vkov·

Vajnar Kraus Zem·nek Stroner äubrt 

V·lka MakoviËka äenk˝¯ov· Urban

ZboûÌnek Matouökov· Vlk Vyhn·lek

Zeman PopoviË Weigl

ärÈdl Zem·nek

Vaöek

Od MR 2002 se uděluje titul: Manažer odvětví
MR 2002 MR 2003

Adamec ELEKTROTECHNIKA Bayer V›ROBA STROJŸ A ZAÿÕZEN

Appelfeld V›ROBA KOMPONENTŸ PRO BÏlohlav STAVEBNICTVÕ A V›ROBA

AUTOMOBILOV› PRŸMYSL STAVEBNÕCH MATERI¡LŸ

Bor·k V›ROBA KOVŸ V». HUTNÕHO Cienciala ZPRACOV¡NÕ éELEZA

ZPRACOV¡NÕ, DOB›V¡NÕ A A NEéELEZN›CH KOVŸ

⁄PRAVA OSTATNÕCH NEROSTŸ

Br˘na ZDRAVOTNICTVÕ Dvo¯·k V›ROBA TEXTILNÕCH A ODÃVNÕCH

V›ROBKŸ

Dvo¯·k SLUéBY PRO PODNIKY F·bera OCHRANA OSOB A MAJETKU

Eiselt ZPRACOV¡NÕ DAT A PRODEJ Filip V›ZKUM A V›VOJ

TECHNIKY

Han·k DOPRAVA A SLUéBY HanzlÌk V›ROBA NEKOVOV›CH V›ROBKŸ,

V DOPRAVÃ SKL¡ÿSTVÕ

HanzlÌk OBCHOD A ZPROSTÿEDKOV¡NÕ Hlinka UBYTOVACÕ  A POHOSTINSK… 

OBCHODU SLUéBY

H¸ner SLUéBY PRO PODNIKY Klimöa ZPRACOV¡NÕ DÿEVA, PAPÕRU 

A POLYGRAFIE

HusnÌk V›ROBA CHEMICK›CH V›ROBKŸ Kousal DOPRAVA, LOGISTIKA A SPOJE

Chudomel ZEMÃDÃLSTVÕ Pant˘Ëkov· PENÃéNICTVÕ A POJIäçOVNICTVÕ

KaËena STAVEBNICTVÕ PÈrez de LezaOBCHOD A CESTOVNÕ RUCH

Kulovan˝ V›ROBA STROJŸ A ZAÿÕZENÕ Pet¯Ìkov· PORADENSK… SLUéBY PRO 

PODNIKATELE

äafa¯Ìk CESTOVNÕ RUCH Roman ENERGETIKA A ENERGETICK… 

STROJÕRENSTVÕ

äedlbauer V›ROBA OSTATNÕCH NEKOVOV›CH äarman V›ROBA ELEKTRICK›CH PÿÕSTROJŸ 

MINER¡LNÕCH V›ROBKŸ A ZAÿÕZENÕ

Tlapa SLUéBY K PODPOÿE PODNIK¡NÕ Tlapa SLUéBY PRO FIRMY

Vroûina FINAN»NÕ SLUéBY Vaöina ZEMÃDÃLSTVÕ, MYSLIVOST 

A RYBOLOV

Voûeh SLUéBY PRO VEÿEJNOST
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NepodceÚujte p¯Ìpravu

Ne nadarmo se ¯Ìk·, ûe ötÏstÌ p¯eje p¯ipraven˝m.

Kdyû se to umocnÌ na druhou, platÌ to pro expor-

tÈry. Pokud p¯ijede Ëesk˝ podnikatel do Indie

nep¯ipraven, je ztracen. Pot¯ebuje k sobÏ nÏko-

ho, kdo zn· prost¯edÌ, zvyky, mentalitu. TÌm

nÏk˝m se pro nÏkterÈ firmy stal nap¯Ìklad Cze-

chTrade.  Je totiû vyzkouöenÈ, ûe prvnÌ sezn·-

menÌ se s touto zemÌ v ËlovÏku, kter˝ sem jede

hledat novÈ p¯Ìleûitosti pro sv˘j byznys, v nÏm

nejspÌö vyvol· pocit naprostÈ beznadÏje. TÈmÏ¯

okamûitÏ na jeho smysly za˙toËÌ nikdy nekonËÌ-

cÌ hluk, tot·lnÌ dopravnÌ chaos, p¯elidnÏnÈ ulice

a mimo centra velk˝ch mÏst takÈ vöudyp¯Ìtom-

n· demonstrace neuvÏ¯itelnÈ bÌdy. Chuù vyvÌjet

v tÈto zemi podnikatelskÈ aktivity je patrnÏ ta

tam. Nic na tom nezmÏnÌ fakt, ûe je uû dnes

Indie podle statistik co do poËtu miliard·¯˘ Ëtvr-

t· na svÏtÏ a p¯edstihla nap¯Ìklad i Japonsko.

Avöak, kdo to nevÌ, podlehne popsan˝m rozdÌ-

l˘m, aù si to p¯ipouötÌ nebo ne.

Bez podrobn˝ch informacÌ o moûnostech nav·za-

nÌ obchodnÌch kontakt˘ v tom kterÈm oboru, bez

alespoÚ z·kladnÌch analytick˝ch ˙daj˘ o danÈm

segmentu trhu, bez p¯Ìpravy na zcela odliönÈ zvy-

klosti obchodnÌch jedn·nÌ, bez informacÌ o spo-

leËensko-soci·lnÌch zvyklostech a bez p¯edem

vytipovan˝ch obchodnÌch partner˘ je vstup na

sloûit˝ indick˝ trh velmi obtÌûn˝, ne-li nemoûn˝.

Pokud ale Ëesk˝ podnikatel vÏnuje p¯ÌpravÏ

dostateËnou pozornost a je p¯i obchodnÌch jed-

n·nÌch trpÏliv˝ a vytrval˝, m· velkou öanci vyuûÌt

obrovsk˝ potenci·l, kter˝ dnes Indie nabÌzÌ. A je

ten prav˝ Ëas. NÏkter· pr˘myslov· odvÏtvÌ uû se

rozvÌjÌ, na nÏkter· boom teprve Ëek·. Pro ̇ spÏch

v celosvÏtovÈ konkurenci je nutnÈ b˝t na trhu

vËas. NejlÈpe - d¯Ìve neû vËas.

Vyuûijte odbornÈ pomoci CzechTrade

Vybavit ËeskÈ exportÈry pot¯ebn˝mi informacemi

je stÏûejnÌ ˙lohou st·tnÌ agentury CzechTrade. Ta

m· dnes jednu zahraniËnÌ kancel·¯ v Bombaji,

obsazenou ËlovÏkem, kter˝ se sezn·mil s indic-

k˝m prost¯edÌm a tedy i trhem jiû p¯ed dvaceti

lety. Druhou kancel·¯ pl·nuje otev¯Ìt letos

v Chennai. I pro tuto kancel·¯ je vybr·n zkuöen˝

specialista. "Jsme tu, abychom pomohli Ëesk˝m

firm·m najÌt spr·vnÈ partnery, abychom jim pora-

dili s prvnÌmi kroky v Indii a abychom je nauËili se

zde pohybovat," ¯ekl VladimÌr Jeniöta z bombaj-

skÈ kancel·¯e CzechTrade. "Kdo m· prvnÌ zkuöe-

nosti za sebou, urËitÏ moje slova potvrdÌ."  Podle

nÏj pr·vÏ shrom·ûdÏnÌ informacÌ o danÈm pr˘my-

slovÈm oboru a p¯edevöÌm vyhled·nÌ potenci·l-

nÌch partner˘ je ve vÏtöinÏ p¯Ìpad˘ nÏkolikat˝-

dennÌ tÈmÏ¯ detektivnÌ pr·ce. "Nefunguje to tady

jako v jin˝ch zemÌch, kde si zad·te do interneto-

vÈho vyhled·vaËe pot¯ebn· hesla a poËÌtaË v·s

zasype spoustou informacÌ a kontakt˘. V Indii

jsou to hodiny a hodiny telefonov·nÌ a n·sledn˝ch

jedn·nÌ, vyuûÌv·nÌ osobnÌch mÌstnÌch kontakt˘

a opakovanÈho ovÏ¯ov·nÌ zjiötÏn˝ch v˝sledk˘,"

dodal VladimÌr Jeniöta. 

Jak obchodovat v Indii

● V indick˝ch firm·ch je striktnÏ dodrûov·na

hierarchie, zvl·ötÏ patrnÈ to je v rodinn˝ch

firm·ch. Z·sadnÌ slovo m· vûdy managing

director. To je pot¯eba mÌt na pamÏti p¯ede-

vöÌm v p¯Ìpadech, kdy ˙vodnÌ jedn·nÌ probÌ-

hajÌ s funkËnÏ nÌûe postaven˝m obchodnÌ-

kem danÈ firmy. Fin·lnÌ jedn·nÌ je nakonec

vûdy u gener·lnÌho ¯editele a zde je t¯eba

dojednat pot¯ebnÈ jiû jen s "nejvyööÌm".

Dovol·vat se ujedn·nÌ s pod¯Ìzen˝m m˘ûe

b˝t ch·pano jako nedostatek ˙cty k dosaûe-

nÈ funkci - a dosud p¯ÌjemnÈmu pr˘bÏhu jed-

n·nÌ je konec.

● IndovÈ sami tvrdÌ, ûe nepodepÌöÌ û·dn˝ kon-

trakt d¯Ìve, neû zÌskajÌ k partnerovi d˘vÏru

a urËitou n·klonnost.  A i kdyû ji zÌskajÌ, jsou

velmi tvrd˝mi vyjednavaËi a vyuûijÌ sebemen-

öÌ skulinku k zÌsk·nÌ vlastnÌho prospÏchu.

Proto je nezbytnÈ p¯ipravit se na jedn·nÌ

s maxim·lnÌ peËlivostÌ. IndovÈ se vÏtöinou

vyznajÌ ve financov·nÌ zahraniËnÌho obchodu,

v platebnÌch n·strojÌch, zajiötÏnÌ financov·nÌ

atd. mnohem lÈpe neû ËeötÌ obchodnÌci.

● Pro jedn·nÌ je bezpodmÌneËnÏ nutn· dobr·

angliËtina.

Pro úspěch v celosvětové konkurenci je nutné být na trhu včas
Podle slov Vladimíra Jeništy z bombajské kanceláře CzechTrade to platí i pro byznys v Indii

Kam obrací exportéři stále častěji svou pozornost? Je to Rusko, Viet-
nam, Čína, Indie? Zcela určitě, i když je řada vývozců ještě z mnoha
důvodů zdrženlivá, třeba pro značnou vzdálenost těchto zemí či odliš-

né obchodní zvyklosti.  Například v Indii má Česká republika a české výrob-
ky velmi dobrý zvuk a bohatou  tradici. Ti starší si vzpomenou, že bývalé
Československo pomáhalo budovat základy indické energetiky. Společ-
nost Škoda India zde působí od 30. let minulého století a značka Škoda, bez
ohledu na to, zda se jedná o auta, energetická zařízení nebo investiční
celky, je zde doposud synonymem pro Českou republiku. Podobně je tomu
s motocykly Jawa, známé před lety v Indii pod značkou Yezdi (jezdí). Čes-
koslovensko tu pomáhalo s výstavbou komplexů Ranchi a Visakhapatnam. 
Populačně miliardová Indie nastartovala ke svému ekonomickému rozvoji
a zdejší trh nabízí v současné době obrovský potenciál takřka ve všech
oborech. České firmy mohou stavět na dobrém základě z minulosti, ale
tato nabízená šance je zatím využívána jen málo. Mohou za to z velké
části, jak již bylo uvedeno, geografická vzdálenost a především zcela cizí,
odlišná, zdánlivě nepochopitelná, na jednání náročná, a proto mnohé
odrazující pravidla trhu. 

N·zev ZemÏ urËenÌ Firma Popis popt·vky, »esk˝ popis ReferenËnÌ ËÌslo

St¯Ìh·nÌ rouna, NÏmecko NÏmeck· firma, kter· z netkanÈho rouna vyr·bÌ r˘znÈ prachovky a hadry na mytÌ POCZ200749545

skl·d·nÌ oken pro dom·cnost pod znaËkou VILEDA, hled· v »R volnÈ kapacity na st¯Ìh·nÌ 

rouna a skl·d·nÌ mycÌch mop˘ (nÏmecky Wischmops). Dod· pot¯ebnÈ stroje a materi·l.

P¯ekliûka Turecko Tureck· firma m· z·jem o n·kup p¯eklÌûky na v˝robu vËelÌch ˙l˘ od ËeskÈho v˝robce. POCZ200749598

ElektrickÈ sk¯ÌÚky Francie DMT, a. s. Francouzsk˝ producent plastov˝ch p·sk˘ hled· ËeskÈ v˝robce elektrick˝ch sk¯ÌnÏk POCZ200749603

na ¯ÌzenÌ v˝robnÌch linek na ¯ÌzenÌ v˝robnÌch linek, obsahujÌcÌch automatick˝ mÏniË frekvencÌ, Ël·nkov˝ kotel.

LÈk·¯skÈ a medicÌnskÈ BangladÈö A. R. Trade international Firma m· z·jem o lÈk·¯skÈ a medicÌnskÈ pom˘cky a techniku. POCZ200749608 

pom˘cky, technika

DalöÌ popt·vky na www.premium.prosperita.info servis CzechTrade

● Pro ˙vodnÌ jedn·nÌ staËÌ standardnÌ firemnÌ

materi·ly. Jakmile ovöem Ëesk· firma zjistÌ,

co indick˝ partner poûaduje, je pot¯eba oka-

mûitÏ reagovat. Pokud od specifikace

popt·vky uplyne mÏsÌc a nabÌdka nep¯ich·zÌ,

indick˝ obchodnÌk to bere jako nez·jem

a obr·tÌ se na jinÈho partnera. Na druhÈ stra-

nÏ je nutno poËÌtat s tÌm, ûe po odesl·nÌ

detailnÌ nabÌdky pobÏûÌ velmi dlouh· doba,

neû na tuto nabÌdku indick˝ partner zareagu-

je. Je velmi dobrÈ se po odesl·nÌ nabÌdky

vhodn˝m zp˘sobem ozvat a ujistit se, zda

partner nabÌdku obdrûel, zda jÌ rozumÌ, nepo-

t¯ebuje nÏco doplnit atd. »as od Ëasu je

nutno se tÌmto zp˘sobem p¯ipomenout.

Pokud tato komunikace neexistuje a Ëesk·

firma pouze Ëek· na reakci, m˘ûe to b˝t opÏt

pro Inda sign·l o nez·jmu o kontrakt.

● IndovÈ ctÌ jednoduchost p¯i jedn·nÌch. Proto

je dobrÈ hned na prvnÌm jedn·nÌ p¯edloûit

kompletnÌ produktov˝ katalog, a to vËetnÏ

indikativnÌch cen. O cen·ch se v r·mci uzavÌ-

r·nÌ kontraktu samoz¯ejmÏ jeötÏ d·le disku-

tuje, indiËtÌ obchodnÌci vöak nemajÌ r·di na

prvnÌch jedn·nÌch p¯i dotazu na ceny odpo-

vÏÔ, ûe Ëesk˝ partner jim cenovou kalkulaci

zpracuje na z·kladÏ konkrÈtnÌ popt·vky.

● Pro n·vötÏvu Indie a potenci·lnÌch obchod-

nÌch partner˘ je dobrÈ volit takÈ vhodnÈ

obdobÌ s ohledem na klimatickÈ podmÌnky.

NejvhodnÏjöÌ doba, kter· je proto takÈ cha-

rakterizov·na obsazen˝mi hotely a letadly, je

od poloviny listopadu do poloviny dubna.

ObchodnÌ cesta pl·novan· do obdobÌ od

konce dubna do konce Ëervna se odehr·v·

za nesnesiteln˝ch veder a pokud nenÌ moûno

ji odloûit, je t¯eba ji pl·novat v mÈnÏ hektic-

kÈm tempu, neû jsou ËeötÌ podnikatelÈ zvy-

klÌ. RovnÏû v n·sledujÌcÌm obdobÌ monzun˘ -

od konce Ëervna do konce z·¯Ì - je t¯eba

poËÌtat s moûn˝mi komplikacemi a je vhodnÈ

tÏsnÏ p¯ed cestou zjistit stav a pr˘bÏh mon-

zun˘ v cÌlovÈ oblasti.

● Je nutnÈ rovnÏû poËÌtat s rozlehlostÌ Indie.

Cestov·nÌ po nÌ je co do vzd·lenosti stejnÈ

jako cestov·nÌ po celÈ EvropÏ. Rozlehlost

hraje roli i p¯i v˝bÏru obchodnÌho partnera

a z·stupce firmy v Indii. BuÔ by mÏl sv˝mi

poboËkami a vlastnÌmi lidmi pokr˝vat cel˝

indick˝ subkontinent, nebo je pot¯eba pro

jednotlivÈ oblasti Indie zvolit vÌce partner˘.

VÏ¯te, ûe ËeskÈ firmy majÌ v Indii öanci uspÏt

PotÈ, co jste doËetli aû k tÈto pas·ûi, si moûn·

¯eknete, ûe nebudete pokouöet osud a Indii

nech·te radÏji stranou svÈho z·jmu. To vöak

nemusÌte. Jak uû bylo zmÌnÏno v ˙vodu Ël·nku,

»esk· republika m· v obchodnÌch stycÌch s IndiÌ

bohatou historii a p¯edevöÌm pozitivnÌ obchodnÌ

bilanci. »esk˝ export do Indie roste od roku

2002 v desÌtk·ch procent roËnÏ, v nÏkter˝ch

oborech jde o meziroËnÌ n·r˘st o 30 aû 40 %. Jak

ale p¯ipomÌn· obchodnÌ rada v Indii Richard

David, je nutno velmi rychle zareagovat na v˝zvy

rozvÌjejÌcÌ se indickÈ ekonomiky. V opaËnÈm p¯Ì-

padÏ by mohl b˝t v˝voj vz·jemnÈho obchodu

podobn˝ jako s »Ìnou. Tady byla jeötÏ v roce

1993 vz·jemn· obchodnÌ bilance »R a »Ìny

vyrovnan·. Dnes je schodek ve prospÏch dovozu

z »Ìny do »R nÏkolikan·sobn˝. 

ExportÈ¯i vÏdÌ, ûe n·ö v˝voz do Indie dnes p¯ed-

stavujÌ p¯edevöÌm auta. äkoda Auto m· v Indii

mont·ûnÌ z·vod, kde se montujÌ octavie, super-

by a poËÌt· se i s feliciÌ. V souËasnÈ dobÏ pro

vytÏûenÌ kapacit montuje zdejöÌ z·vod i vozy

audi. V˝vozy zatÌm bohuûel jen v objemech

nÏkolika milion˘ korun roËnÏ p¯edstavujÌ nap¯Ì-

klad kuliËkov· loûiska nebo armatury. P¯ÌmÈ

zastoupenÌ v celÈ obrovskÈ Indii m· dnes jen

desÌtka Ëesk˝ch firem. "JednoznaËnÏ klÌËov˝m

odvÏtvÌm je vöak dnes v Indii energetika, kde

m·me rozpracov·no nÏkolik projekt˘, strojÌren-

stvÌ a spot¯ebnÌ zboûÌ dlouhodobÈho charakteru

pro st·le rostoucÌ st¯ednÌ t¯Ìdu obyvatel, p¯ede-

vöÌm automobily, coû je dnes nejrychleji rostou-

cÌ obor v Indii," dodal obchodnÌ rada R. David.

V oblasti strojÌrenstvÌ se podle nÏj jevÌ nejper-

spektivnÏji obr·bÏcÌ stroje. Od samÈho zaË·t-

ku pr·ce kancel·¯e CzechTrade v Bombaji jsou

tyto moûnosti sledov·ny, uskuteËnilo se nÏko-

lik v˝znamn˝ch akcÌ v reûii tÈto kancel·¯e za

p¯Ìtomnosti vedoucÌch manaûer˘ p¯ednÌch Ëes-

k˝ch firem po celÈ Indii a vznikla ¯ada nov˝ch

kontakt˘, p¯edevöÌm v nejvÌce rostoucÌm auto-

mobilovÈm pr˘myslu a v oblasti ûelezniËnÌ

dopravy. Ve spolupr·ci s indick˝m minister-

stvem hospod·¯stvÌ proto takÈ vznikla pracov-

nÌ skupina indo-Ëesk· "Joint Working Group on

Industries", zamÏ¯en· v souËasnosti p¯ede-

vöÌm na obr·bÏcÌ stroje, kter· mapuje moûnos-

ti modernizace a v˝mÏny tam, kde uû z d¯ÌvÏj-

öÌch dob ËeskÈ obr·bÏcÌ stroje pracujÌ, a kde je

potenci·l pro novÈ dod·vky.

VÏtöÌ öanci na ˙spÏch na indickÈm trhu

v oblasti strojÌrenskÈho pr˘myslu majÌ velkÈ

dod·vky sloûitÏjöÌch stroj˘, v˝robnÌch linek

a investiËnÌch celk˘. MenöÌ strojÌrenskou

v˝robu zvl·dajÌ dnes IndovÈ sami. Obrovskou

perspektivu majÌ rovnÏû "hifi" v˝robky, kterÈ

IndovÈ musejÌ tak jako tak nakoupit v zahra-

niËÌ. Do tÈto skupiny pat¯Ì nap¯Ìklad labora-

tornÌ p¯Ìstroje.
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● Vyz˝v·me v·s, abyste aktivi-

zacÌ kontrolnÌch org·n˘

zabezpeËili ochranu spot¯ebi-

tele p¯ed nekvalitnÌmi potra-

vinami z dovozu, zejmÈna

p¯ed nepravdivou deklaracÌ

(p¯ebalov·nÌ dovezen˝ch

potravin). NÌzk· cena zpravidla neznamen·

vysokou kvalitu.

● Vyz˝v·me v·s, abyste se zasadili o odstra-

nÏnÌdiskriminace Ëesk˝ch dodavatel˘ do

obchodnÌch ¯etÏzc˘, aby tito mÏli stejnÈ

podmÌnky jako dodavatelÈ zahraniËnÌ.

● Vyz˝v·me v·s, abyste se nestydÏli ve¯ejnÏ

podpo¯it ËeskÈ zemÏdÏlce, ËeskÈ zpracovate-

le a ËeskÈ potraviny.

● é·d·me Ministerstvo

zemÏdÏlstvÌ »R, aby pod-

po¯ilo ËeskÈ zemÏdÏlce.

SdÏlujeme, ûe naöe trpÏlivost

je u konce a û·d·me v·s,

abyste se shora uveden˝mi

problÈmy neprodlenÏ zab˝vali

a zaËali je ¯eöit. V opaËnÈm p¯ÌpadÏ n·s dosta-

nete do situace, kdy budeme nuceni p¯estat br·t

ohledy a p¯istoupÌme k organizov·nÌ akcÌ jinÈho

druhu. Podobn˝ch, k jak˝m Ëas od Ëasu p¯istu-

pujÌ naöi kolegovÈ v zahraniËÌ. 

Neberte prosÌm, tato slova jako n·tlak a vyhro-

ûov·nÌ, ale konstatov·nÌ a sdÏlenÌ Ëesk˝ch zemÏ-

dÏlc˘ a potravin·¯˘, kte¯Ì uû nemajÌ kam ustupo-

vat a kte¯Ì p¯es veökerou snahu nenach·zejÌ

pochopenÌ, respektive se doposud nedoËkali

pomoci a ¯eöenÌ nar˘stajÌcÌ krizovÈ situace.

Z·vÏrem v·s û·d·me, abyste se k tÈto v˝zvÏ ofi-

ci·lnÏ vyj·d¯ili.

Ing. Jan Veleba, Prezident AK »R, 
Ing. Miroslav Jirovsk˝ p¯edseda ZS »R,
Ing. ZdenÏk Koubek, p¯edseda »MSZP

Ing. Jaroslav Hajda, CSc., P¯edseda SCHP,
Ing. ZdenÏk St·vek gen. ¯editel Agropork,

Ing. Pavel KrejËÌk, CSc., 
¯editel Centroodbyt

Ing. JaromÌr Kloud p¯edseda »SZM

www.premium.prosperita.info
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Do pop¯edÌ pozornosti se dost·vajÌ takÈ za¯Ìze-

nÌ na ˙pravu vody, za¯ÌzenÌ pro farmaceutick˝

a chemick˝ pr˘mysl. Dlouhou tradici zde majÌ

ËeskÈ textilnÌ stroje a bylo by dobrÈ na tuto

tradici nav·zat d¯Ìv, neû bude zapomenuta.

äanci majÌ rozhodnÏ v˝robci dob˝vacÌ techniky

a d· se takÈ oËek·vat rozs·hl˝ rozvoj hotelo-

v˝ch sÌtÌ a gastronomick˝ch provozoven, kterÈ

budou pot¯ebovat vybavenÌ vöeho druhu. Od

skla a porcel·nu aû po peËÌcÌ linky a vzducho-

techniku. V podstatÏ "neobydlen·" je zatÌm

oblast potravin·¯stvÌ. P¯ibliûnÏ 30 procent

zemÏdÏlskÈ produkce se v Indii musÌ likvido-

vat, protoûe ji neumÌ zpracovat. A to mohlo b˝t

pro ËeskÈ firmy vÌce neû zajÌmavou pobÌdkou.

"»esk· republika m· s IndiÌ podepsanou

smlouvu o ochranÏ investic. DÌky vysok˝m cel-

nÌm bariÈr·m na dovoz v˝robk˘ se tak jevÌ jako

velk· v˝zva pro ËeskÈ v˝robce investice do

v˝roby v Indii," doplnil Richard David. Je navÌc

velmi pravdÏpodobnÈ, ûe dÌky rostoucÌ popt·v-

ce trhu dojdou mÌstnÌm firm·m st·vajÌcÌ v˝rob-

nÌ kapacity. To je dalöÌ sign·l k vÏtöÌ orientaci

na v˝voz investic.

ZaËnete-li o v˝vozu do Indie p¯ece jen p¯em˝ö-

let, nev·hejte a nasmÏrujte svÈ kroky nejprve

k odbornÌk˘m do CzechTrade. UrËitÏ v·m hle-

dat cestu k byznysu pom˘ûeme.

Aleö ÿih·Ëek
tiskov˝ mluvËÌ CzechTrade

Pro úspěch v celosvětové 
konkurenci je nutné být na trhu včas

»esk· agentura na podporu exportu CzechTrade ve spolupr·ci s katedrou mezin·rodnÌho obcho-

du fakulty mezin·rodnÌch vztah˘ VäE v Praze vyhl·sila 1. roËnÌk soutÏûe o nejlepöÌ studentskou

pr·ci na n·sledujÌcÌ tÈmata: Teritori·lnÌ a zboûov· struktura zahraniËnÌho obchodu »R - zmÏny

po vstupu do EU, ExportnÌ aliance a jejich uplatnÏnÌ v mezin·rodnÌm obchodu »R, DotaËnÌ pro-

gramy a jejich efektivnost, Evropsk· rozvojov· pomoc - exportnÌ p¯Ìleûitosti pro ËeskÈ firmy. 

SoutÏû je otev¯ena pro studenty fakulty mezin·rodnÌch vztah˘ VäE. Komise jmenovan· gene-

r·lnÌm ¯editelem CzechTrade Ivanem Juklem vyhodnotÌ t¯i nejlepöÌ pr·ce odevzdanÈ do 

15. 6. 2007 na katedru mezin·rodnÌho obchodu VäE. OdmÏnou pro vÌtÏze je ˙Ëast na pro-

jektu prezentace pr˘myslu »R na veletrhu HI INDUSTRY 2007, kter˝ se kon· na poË·tku z·¯Ì

v D·nsku. (tz)

Soutěž CzechTrade o nejlepší studentskou práci

Dnes 26. b¯ezna 2007 jsme se seöli v poËtu asi

300 reprezentant˘ z celÈ »R s traktory a n·klad-

nÌmi auty zde na hraniËnÌm p¯echodu v DolnÌm

Dvo¯iöti, abychom pokojn˝m a nen·siln˝m zp˘so-

bem vyj·d¯ili d˘razn˝ protest v˘Ëi zniËujÌcÌm dum-

pingov˝m dovoz˘m potravin, kterÈ v˝raznÏ poöko-

zujÌ ËeskÈ zemÏdÏlce a ËeskÈ potravin·¯e.

DÏje se tak uû velmi dlouho a v·mi Ëi vaöimi p¯ed-

ch˘dci ¯ÌzenÈ instituce k tomu p¯ihlÌûejÌ, aniû by

projevily v˘li n·m pomoci a nar˘stajÌcÌ problÈmy

¯eöit a neberou v potaz naöe letitÈ apely a varo-

v·nÌ. Do tÈto doby se nic nestalo v oblasti legis-

lativy, zdaleka nejsou vyuûÌv·ny moûnosti st·t-

nÌch kontrolnÌch institucÌ, v hlubokÈ neËinnosti je

⁄¯ad pro ochranu hospod·¯skÈ soutÏûe. Pokud

snad st·t vyuûÌv· sv˝ch sankËnÌch moûnostÌ, pak

je to zpravidla proti n·m prvov˝robc˘m a zpraco-

vatel˘m, p¯iËemû nekorektnÌ praktiky obchodnÌch

¯etÏzc˘ se rozrostly do obludn˝ch rozmÏr˘ a jsou

br·ny jako danÈ status quo. Dan˝ stav pokl·d·-

me za nad·le neudrûiteln˝ a je t¯eba p¯istoupit

k okamûitÈmu ¯eöenÌ. Svoje poûadavky jsme zfor-

mulovali do n·sledujÌcÌch bod˘ a vyz˝v·me v·s,

abyste se jimi bezodkladnÏ zab˝vali:

● Vyz˝v·me v·s, abyste iniciovali p¯ijetÌ legisla-

tivnÌ normy, novely z·kona o hospod·¯skÈ sou-

tÏûi, ve kterÈ by byla definovan· ekonomick·

dominance, respektive ekonomick· z·vislost

a podn·kladov· cena, kter· by pomohla navo-

dit korektnÌ a spravedlivÈ vztahy v potravinovÈ

vertik·le zemÏdÏlec - zpracovatel - obchod -

spot¯ebitel. 

Výzva českých zemědělců a potravinářů z hraničního přechodu Dolní Dvořiště,
26. března 2007

Určeno: ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
předseda Poslanecké sněmovny PČR Miloslav Vlček
předseda Senátu ČR Přemysl Sobotka

Port·l BusinessInfo.cz ve spolupr·ci s Minister-

stvem pr˘myslu a obchodu »R spustil na zaË·t-

ku dubna novou rubriku vÏnovanou sluûb·m.

Sluûby se v poslednÌch letech st·vajÌ v˝znam-

n˝m a dynamick˝m prvkem mezin·rodnÌho

obchodu. Tempo jejich r˘stu dosahuje vÏtöÌch

meziroËnÌch p¯Ìr˘stk˘ neû obchod se zboûÌm

a jejich podÌl na svÏtovÈm obchodnÌm obratu se

st·le zvyöuje. 

Nov· rubrika si klade za cÌl poskytnout praktic-

kÈ informace z oblasti exportu sluûeb, a usnad-

nit tak podnikatelskÈ ve¯ejnosti orientaci

v danÈ problematice. 

Sektor sluûeb v »R si svÈ postavenÌ v zahra-

niËnÌm obchodÏ teprve hled·. Se z·mÏrem pod-

po¯it aktivity Ëesk˝ch poskytovatel˘ sluûeb na

zahraniËnÌch trzÌch je v r·mci ExportnÌ strate-

gie 2006 - 2010 realizov·n projekt Zv˝öenÌ

v˝vozu sluûeb. CÌlem projektu je zv˝öenÌ podÌlu

exportu sluûeb na celkovÈm exportu a zkvalit-

nÏnÌ jeho struktury, a to zejmÈna prost¯ednic-

tvÌm posÌlenÌ liberalizace obchodu se sluûbami

na vnit¯nÌm trhu EU a prosazov·nÌm liberaliza-

ce na p˘dÏ WTO. DalöÌ cestou je i zv˝öenÌ

informovanosti Ëesk˝ch poskytovatel˘ sluûeb

a prezentace a propagace Ëesk˝ch konkuren-

ceschopn˝ch sluûeb na zahraniËnÌch trzÌch. 

Obsah rubriky Export sluûeb:

● N·vrh smÏrnice o sluûb·ch na vnit¯nÌm trhu

● Terminologie pouûÌvan· v souvislosti se

smÏrnicÌ o sluûb·ch na vnit¯nÌm trhu

● Jak˝ p¯Ìnos bude mÌt smÏrnice o volnÈm

pohybu sluûeb pro podnikatele?

● DÌlËÌ ot·zky spojenÈ se smÏrnicÌ o sluûb·ch 

● Oblast p˘sobnosti smÏrnice o sluûb·ch na

vnit¯nÌm trhu

● P¯eshraniËnÌ poskytov·nÌ sluûeb

● PracovnÌ pr·vo

● P¯evzetÌ n·klad˘ za zdravotnÌ pÈËi

● P¯edpokl·danÈ dopady smÏrnice o sluûb·ch

● Anal˝za ekonomick˝ch dopad˘ n·vrhu smÏr-

nice o sluûb·ch na vysÌl·nÌ pracovnÌk˘

● Informace pro poskytovatele sluûeb vysÌlajÌcÌ

svÈ pracovnÌky mimo ˙zemÌ »R

● PodmÌnky vysÌl·nÌ pracovnÌk˘ do jednotli-

v˝ch zemÌ EU

● PodmÌnky vysÌl·nÌ pracovnÌk˘ do Rakouska

a NÏmecka - st·t˘ s p¯echodn˝m obdobÌm

Informace o exportu služeb na portálu BusinessInfo.cz

● Sluûby na trzÌch t¯etÌch zemÌ - liberalizace

sluûeb v r·mci WTO

KompletnÌ informace jsou k dispozici na port·lu

BusinessInfo.cz v rubrice ZahraniËnÌ obchod:

http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/expor

t-sluzeb/1001638/

PraûskÈ firmy majÌ jeötÏ moûnost p¯ihl·sit se do

bezplatn˝ch ökolenÌ, kterÈ jim p¯iblÌûÌ procesy

v˝bÏrov˝ch ¯ÌzenÌ EU a problematiku zahraniËnÌ

rozvojovÈ spolupr·ce (ZRS) vËetnÏ nov˝ch pro-

gram˘ ZRS na obdobÌ 2007-2013. TÌm jim

pomohou zÌskat praktickÈ dovednosti pot¯ebnÈ

k ˙spÏönÈ ˙Ëasti ve v˝bÏrov˝ch ¯ÌzenÌch ZRS.

V p¯ÌpadÏ z·jmu vÌce firem z jednoho oboru bude

moûnÈ vybran· ökolenÌ tematicky p¯izp˘sobit

jejich zamÏ¯enÌ.

PrvnÌ termÌn ökolenÌ na konci kvÏtna je jiû zapl-

nÏn, proto nabÌzÌme dalöÌ termÌny: 19. - 20. 6.

a 24. - 25. 7. 2007. P¯ihl·sit se m˘ûete na

str·nk·ch projektu www.sanceprofirmy.cz.

Projekt "PosÌlenÌ konkurenceschopnosti praû-

sk˝ch podnikatel˘ v programech zahraniËnÌ roz-

vojovÈ spolupr·ce Evropsk˝ch spoleËenstvÌ",

jehoû realiz·torem je »esk· agentura na podpo-

ru obchodu / CzechTrade, je financov·n v r·mci

JednotnÈho programovÈho dokumentu pro CÌl 3

region NUTS2 hlavnÌ mÏsto Praha ze st·tnÌho

rozpoËtu »R a EvropskÈho soci·lnÌho fondu.

Partnerem projektu je spoleËnost DIREKTA

GROUP, s. r. o., kter· jiû nynÌ poskytuje bez-

platnÈ individu·lnÌ poradenstvÌ.

KontaktnÌ osoba:
Tom·ö Kotiö

manaûer projektu, CzechTrade
GSM: 724 340 444

Email: tomas.kotis@czechtrade.cz
http: www.sanceprofirmy.cz



z·nÌ vynalezenÈho", nenÌ problÈmem dos·hnout

n·vratnosti n·klad˘ na poradenstvÌ v ¯·du nÏko-

lika m·lo mÏsÌc˘. U kolika investic do v˝robnÌ-

ho za¯ÌzenÌ by to bylo moûnÈ? 

Jak byste postupovali v případě, že se na vás
obrátí podnikatel-začátečník, který  se rozhodl
vstoupit do světa byznysu, ale nic o tom vlastně
neví? Ale pozor: má peníze a je perfekcionalista
a touží po brzkém úspěchu. Rozhodl se využít
poradenského potenciálu prestižní světové spo-
lečnosti jakou je Deloitte Czech Republic. Máte
například ve své nabídce služeb prostor i pro
takového zájemce? V čem ho dokážete vést, posí-
lit?
Z pohledu poradenskÈ firmy se defacto jedn·

o standardnÌ situaci, kdy finanËnÌ investor hled·

alternativnÌ moûnosti pro zhodnocenÌ sv˝ch vol-

n˝ch finanËnÌch prost¯edk˘. Deloitte je v tÈto

souvislosti schopen nabÌdnout celou ök·lu pora-

densk˝ch sluûeb od vyhled·nÌ vhodnÈ investiËnÌ

p¯Ìleûitosti (pochopitelnÏ s p¯ihlÈdnutÌm k pre-

ferencÌm investora nap¯. pokud jde o segment

trhu, oËek·vanou v˝nosnost, resp. akceptova-

telnou mÌru rizika atd.), p¯es komplexnÌ zajiötÏ-

nÌ p¯ÌsluönÈ akvizice a restrukturalizaci Ëi zhod-

nocenÌ danÈ spoleËnosti aû po poskytnutÌ

pot¯ebn˝ch manaûersk˝ch kapacit. Jestliûe se

podnikatel rozhodne restrukturalizovanou spo-

leËnost opÏt prodat, m˘ûe pochopitelnÏ Deloit-

te pomoci i p¯i vyhled·nÌ novÈho investora. 

Publikujete řadu studií, výsledků, analýz, jež
odrážejí vývoj podnikatelského prostředí globál-
ně, mapují mnoho oborů a ukazují zároveň tren-
dy, nevyjímaje Českou republiku. Nač se mohou
připravit střední firmy v USA nebo v Evropě,
potažmo u nás? Co je čeká?
Je velmi obtÌûnÈ srovn·vat a predikovat situaci

st¯ednÌch firem v tak rozdÌln˝ch podmÌnk·ch

jako nabÌzÌ trhy USA, z·padnÌ Evropy a st¯ednÌ Ëi

v˝chodnÌ Evropy; vûdyù ani samotn· definice

duben 2007
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NejvÏtöÌ bankovnÌ domy svÏta se dnes v˘bec

nepodobajÌ bank·m, jak jsme je zn·vali p¯ed

deseti lety. A jeötÏ hluböÌmi promÏnami projdou

bÏhem p¯ÌötÌch deseti let. Tato ˙vaha otevÌr·

prvnÌ ze sÈrie v˝zkumn˝ch zpr·v Centra pro ban-

kovnictvÌ, kterÈ je souË·stÌ  poradenskÈ a ˙Ëet-

nÌ spoleËnosti Deloitte, jeû byla ned·vno publi-

kov·na. Zpr·va nese titul Glob·lnÌ v˝hled ban-

kovnÌho pr˘myslu v horizontu roku 2007.

HlavnÌ poznatky z pr˘zkumu:

● Na ˙vÏrov˝ch trzÌch kromÏ bank operuje na

9000 hedgeov˝ch fond˘, jejichû aktiva dosa-

hujÌ 1,2 bilionu dolar˘.

● »istÈ ˙rokovÈ marûe 70 nejvÏtöÌch evrop-

sk˝ch bank za poslednÌ dva roky klesly ze 2 %

na 1,8 %, zatÌmco ne˙rokovÈ poplatky se

staly p¯edmÏtem st·tnÌ regulace.

● V z·mo¯sk˝ch fili·lk·ch banky na nÏkter˝ch

Ëinnostech uöet¯Ì aû 40 % provoznÌch n·kla-

d˘.

● Na vyspÏl˝ch trzÌch banky otevÌrajÌ vÌce

poboËek, neû kolik jich d¯Ìve zruöily.

RychlÈ zmÏny podnikatelskÈho prost¯edÌ, jejichû

zdrojem nenÌ jen globalizace, sÌlÌcÌ konkurence

Každá firma, ať si to přizná nebo ne, potřebuje
občas s něčím poradit. Také na českém trhu úloha
poradenství roste. Mohl byste modelově ukázat,
jak a v čem dokážete poradit středně velké spo-
lečnosti s českým kapitálem, která se rozhodne
k radikální změně - chce být brzy lepší?
Pokud nech·me stranou konzultace ve vysoce

specializovan˝ch ot·zk·ch, nap¯. v ˙ËetnÌ,

daÚovÈ Ëi marketingovÈ oblasti, je moûno pova-

ûovat za velmi typickou situaci pro vyuûitÌ pora-

densk˝ch sluûeb okamûik p¯emÏny malÈ firmy

ve firmu st¯ednÌ velikosti.  VÏtöina majitel˘ se

totiû snaûÌ nad·le ¯Ìdit rychle rostoucÌ firmu stej-

n˝mi metodami a n·stroji, jako to byli zvyklÌ

dÏlat u firmy podstatnÏ menöÌ. Brzy pak doch·-

zÌ - i p¯es veökerou snahu, obÏtavost a v˝daje

Ëasu - ke ztr·tÏ kontroly nad spoleËnostÌ.

Pomoc poradenskÈ firmy je v tÈto situaci pro

majitele mimo¯·dnÏ uûiteËn·, neboù mu rychle

a efektivnÏ umoûnÌ zvl·dnout problÈmy r˘stu.

M˘ûe se jednat o celou ¯adu r˘zn˝ch sluûeb,

poËÌnaje nastavenÌ organizace a systÈmu ¯ÌzenÌ

firmy p¯es vybudov·nÌ novÈho motivaËnÌho

systÈmu aû po poskytnutÌ kvalifikovan˝ch

manaûer˘ pro tzv. interim (p¯echodn˝ manage-

ment). 

Často jistě slýcháváte, že jsou velké nadnárodní
poradenské společnosti pro drobnější firmy příliš
drahé. Jak byste takový argument "jedna paní
povídala" vyvrátili? Stále totiž platí, že "dobrá
rada nad zlato" a know how se prostě platí
a bude stále dražší…
Na naöem trhu bohuûel st·le jeötÏ nenÌ zcela

obvyklÈ platit adekv·tnÌ cenu za informace. Na

druhÈ stranÏ vöak v souËasnÈ dobÏ p¯ib˝v·

mal˝ch a st¯ednÌch firem, kterÈ vyuûÌvajÌ sluûeb

nadn·rodnÌch poradensk˝ch spoleËnostÌ, i kdyû

vûdy velmi peËlivÏ dbajÌ na prokazatelnou

n·vratnost vynaloûen˝ch prost¯edk˘. Jestliûe si

vöak majitel firmy dok·ûe spoËÌtat, kolik Ëasu

by on a jeho pod¯ÌzenÌ museli vÏnovat "vynalÈ-

Na našem trhu ještě není zcela obvyklé platit adekvátní cenu za informace
Na otázky Prosperity odpovídá Petr Kymlička, partner společnosti Deloitte Czech Republic

Známou auditorskou a poradenskou společnost Deloitte Czech Repub-
lic z našich stránek dobře znáte. Zejména v poslední době jsme publi-
kovali řadu informací týkajících se podnikání z výstupů rozmanitých

analýz a studií právě této společnosti. Naposledy to bylo na titulní stránce
Prosperity v březnovém vydání. Také tentokrát, stejně jako v předcházejí-
cích vydáních, navazujeme na bohatou spolupráci s Komorou auditorů
České republiky - cílem je publikovat rozhovory s představiteli auditorských
společností, členy komory, a tak ještě více přiblížit úlohu auditu a pora-
denství u nás.
Slovo má Petr Kymlička, partner společnosti Deloitte Czech Republic:

st¯ednÌ firmy

na tÏchto

trzÌch nenÌ

j e d n o t n · .

Jestliûe se

vöak soust¯e-

dÌme na pod-

mÌnky »R,

m˘ûeme p¯ed-

pokl·dat, ûe

firmy st¯ednÌ

velikosti se

ve vztahu ke

" g l o b · l n Ì m

hr·Ë˘m" roz-

dÏlÌ na dvÏ

skupiny. PrvnÌ

skupinu budou tvo¯it firmy, kterÈ p˘sobÌ

v oblastech m·lo atraktivnÌch pro velkÈ konku-

renty (m˘ûe se jednat nap¯. o r˘znÈ typy lok·l-

nÏ realizovan˝ch sluûeb, drobnou v˝robu atd.).

Druhou skupinu budou tvo¯it firmy, jejichû

oblast podnik·nÌ je pro glob·lnÌ spoleËnosti vÌce

Ëi mÈnÏ atraktivnÌ; zde pak m˘ûe dojÌt ke t¯em

typ˘m ¯eöenÌ: buÔ st¯ednÌ firma nevydrûÌ konku-

renËnÌ tlak a zanikne, nebo je r˘znou formou

integrov·na do podnikatelsk˝ch aktivit glob·lnÌ

spoleËnosti, anebo si najde sv˘j relativnÏ ˙zk˝

a p¯esnÏ vymezen˝ prostor na trhu (niche), ve

kterÈm m˘ûe b˝t plnÏ konkurenceschopn·,

a tedy ˙spÏön·. PochopitelnÏ nelze vylouËit ani

situaci, ûe se z malÈ Ëi st¯ednÌ firmy vyvine nad-

n·rodnÌ kolos, avöak to lze v naöich podmÌn-

k·ch povaûovat za skuteËnÏ v˝jimeËnÈ.  

V čem mohou hledat podnikatelské subjekty další
konkurenční výhody? U nás se například pojem
služby skloňuje ve všech pádech. Ale i tato plat-
forma bude někdy takřka vyčerpaná. Oč půjde
dál? O investování do lidských zdrojů, do náku-
pu mozků, půjde o nápady, technologie, vědu
a vývoj? Půjde o marketing, který bude stále více
působit na city člověka?
UrËitÏ se bude jednat o oblasti vyuûÌvajÌcÌ kvali-

fikovanÈ pracovnÌ sÌly, a to na vöech ˙rovnÌch -

od vÏdy a v˝zkumu aû po poskytov·nÌ sofistiko-

van˝ch technick˝ch Ëi ekonomick˝ch sluûeb. 

A jakou budoucnost mohou mít ty firmy, které se
nikdy nerozhodnou exportovat, ale působit jen
na českém trhu pro nepříliš rostoucí okruh zákaz-
níků? To je tak trochu v rozporu s cílem podniká-
ní… Budou přežívat, nikoli růst.
To je ot·zka strategickÈho z·mÏru kaûdÈho

podnikatele, nicmÈnÏ nejde o nijak neobvyklou

situaci (ostatnÏ ¯ada v˝robk˘ Ëi sluûeb ani nenÌ

vhodn· pro export). Z ekonomickÈho hlediska -

p¯i urËitÈm zjednoduöenÌ - takovÈ firmy mohou

r˘st alespoÚ s r˘stem trhu jako celku; a to

Ëasto nenÌ v podmÌnk·ch st¯ednÌ a v˝chodnÌ

Evropy m·lo ambiciÛznÌm cÌlem. KromÏ toho

jistÏ kaûd˝ zn· z vlastnÌ zkuöenosti malÈ Ëi

st¯ednÌ podnikatele, kte¯Ì spat¯ujÌ smysl podni-

k·nÌ vÌce ve vlastnÌ seberealizaci neû ve vydÏl·-

v·nÌ st·le vÏtöÌho a vÏtöÌho objemu penÏzÖ

Hodně se nyní hovoří o daňové reformě. Odbor-
níci se rozdělili do dvou táborů. Jaký je názor
velké auditorské a poradenské firmy? Rozvoji
podnikání v ČR by určitě prospělo…
DaÚovou reformu v dneönÌm vl·dnÌm n·vrhu je

moûno oznaËit jako "mal˝ krok spr·vn˝m smÏ-

rem". Je vöak ot·zkou, co z p˘vodnÌch n·vrh˘

z˘stane po nepochybnÏ sloûitÈm projedn·v·nÌ

na  politickÈ ˙rovni. Z·roveÚ je t¯eba zd˘raznit,

ûe skuteËn˝ efekt se projevÌ teprve tehdy,

pokud budou n·sledovat dalöÌ reformnÌ kroky,

a to nejen v daÚovÈ oblasti, ale nap¯. takÈ

v systÈmu soci·lnÌho a zdravotnÌho zabezpeËe-

nÌ. 

dÏkuji za rozhovor
Eva Brixi

Auditoři pro vaši jistotu

Kontakt:
Deloitte Czech Republic
Nile House 
Karolinsk· 654/2 
180 00 Praha 8 - KarlÌn 
Tel: +420 246 042 500 
Fax: +420 246 042 555
Email: deloitteCZ@deloitteCZ.com
www.deloitte.cz

Deloitte konstatuje: Banky čelí stejným problémům, ale také novým příležitostem
a technologick˝ pokrok, ale takÈ p¯ÌsnÏjöÌ regu-

lace a bankovnÌ dohled, vyvÌjejÌ na finanËnÌ insti-

tuce silnÈ tlaky, od kter˝ch si neulevÌ ani v p¯Ìö-

tÌch 12 aû 18 mÏsÌcÌch. Deloitte ve svÈm v˝hle-

du ale p¯in·öÌ i dobrÈ zpr·vy. "V souËasnosti se

otevÌr· mnohem vÌce nov˝ch p¯ÌleûitostÌ k dalöÌ-

mu rozvoji, zejmÈna dÌky globalizaci a rozöi¯ov·-

nÌ nov˝ch trh˘," podotkl Mike Jennings, vedou-

cÌ skupiny firmy Deloitte pro poskytov·nÌ finanË-

nÌch sluûeb se st¯edoevropskou p˘sobnostÌ.

"Banky proöly za poslednÌ desetiletÌ velmi dra-

matick˝m v˝vojem a prok·zaly svou schopnost

p¯izp˘sobit se nov˝m podmÌnk·m."

Deloitte soudÌ, ûe globalizace a p¯esun na novÏ

se otevÌrajÌcÌ trhy uû nebude bankami ch·p·n

jen jako zp˘sob konkurenËnÌho boje, ale takÈ

jako zdroj dalöÌho r˘stu. Jen v Indii se kaûd˝ rok

vyno¯Ì 22 miliony nov˝ch p¯ÌsluönÌk˘ st¯ednÌ

t¯Ìdy, kte¯Ì popt·vajÌ bankovnÌ sluûby. Do roku

2010 jich bude 250 milion˘. V »ÌnÏ se odhadu-

je, ûe ve stejnÈm roce bude v pouûÌv·nÌ 75 mili-

on˘ kreditnÌch karet.

Hedge fondy v bankovnÌ "zahr·dce"

KonkurenËnÌ tlaky ovöem nepolevÌ. Naopak, p¯i-

ch·zejÌ od zcela nov˝ch hr·Ë˘ na trhu - hedge

fond˘. V poslednÌ dobÏ tyto fondy v˝raznÏ zinten-

zivnily svÈ operace na sekund·rnÌm ̇ vÏrovÈm trhu. 

Fondy vöak dokonce uû samy ˙vÏry sjedn·vajÌ

a poskytujÌ. Jestliûe v 80. letech banky p¯iöly

o velkou Ë·st ˙vÏrovÈho trhu tÌm, ûe si podniky

zaËaly opat¯ovat finanËnÌ prost¯edky na kapit·-

lov˝ch trzÌch, nynÌ musejÌ Ëelit ˙vÏrov˝m aktivi-

t·m hedge fond˘, kterÈ vyuûÌvajÌ toho, ûe jejich

regulace je benevolentnÏjöÌ a majÌ nad sebou

slaböÌ dohled. OdbornÌci se ob·vajÌ, ûe tato situ-

ace m˘ûe vÈst k destabilizaci finanËnÌch trh˘,

coû se konec konc˘ uû stalo p¯i finanËnÌ krizi

v 90. letech v Asii. 

äet¯it ano, ale klienty

Nutnost sniûovat n·klady v bankovnictvÌ nenÌ

novÈ tÈma. Uû ¯adu let klesajÌ ËistÈ ˙rokovÈ

marûe. Zpomaluje se r˘st p¯Ìjm˘ z ne˙rokov˝ch

poplatk˘ a provizÌ, jeû byly kdysi povaûov·ny za

nejd˘leûitÏjöÌ zdroj nahrazujÌcÌ p¯Ìjmy ˙rokovÈ.

Uk·zalo se, ûe ochota klient˘ hradit tyto

poplatky m· svÈ meze. R˘stu poplatk˘ zabr·-

nila siln· konkurence, ale takÈ regulaËnÌ org·-

ny. V Austr·lii st·tnÌ banka uvalila strop na

poplatky spojenÈ s uûÌv·nÌm karet Visa a Mas-

terCard, k regulaci poplatk˘ za kartovÈ obcho-

dy se odhodlala takÈ Evropsk· komise. Ve

VelkÈ Brit·nii st·tnÌ dohled donutil banky zpr˘-

hlednit cenÌk poplatk˘ za vybÌr·nÌ hotovosti

z bankomat˘ a stanovil maxim·lnÌ ˙roky na

˙vÏry ËerpanÈ kreditnÌ kartou. V »eskÈ repub-

lice nebyly zatÌm podniknuty û·dnÈ kroky smÏ-

¯ujÌcÌ k regulaci poplatk˘ a ˙rok˘, avöak Minis-

terstvo financÌ »R vyvÌjÌ v poslednÌch dvou

letech v tomto smÏru znaËn˝ n·tlak.

Dosahovat ˙spor v n·kladech prost˝m "utahov·-

nÌm opask˘" uû ale nepostaËÌ. Podle zpr·vy Delo-

itte je jedinou perspektivnÌ cestou zvyöov·nÌ

efektivnosti zmÏnou proces˘ a vyuûitÌm moder-

nÌch informaËnÌch technologiÌ. Nap¯Ìklad Grupo

Santander v roce 2005 investovala 500 milion˘

dolar˘ do IT, sjednotila technologickou platfor-

mu, obsluhu klient˘ a zpracov·nÌ produkt˘ v celÈ

skupinÏ a roËnÌ ˙spory vyËÌslila na 265 milion˘

dolar˘. 

D˘leûit· je takÈ ot·zka, jak banky s ˙sporami

naloûÌ. Deloitte je nab·d· k tomu, aby ˙spory

p¯evedly aû ke klient˘m a reinvestovaly je do

nov˝ch poboËek, zv˝öenÌ poËtu zamÏstnanc˘

a nov˝ch sluûeb. Zisk se dostavÌ pozdÏji, gene-

rov·n r˘stem poËtu z·kaznÌk˘. (tz)
pokraËov·nÌ v p¯ÌötÌm ËÌsle
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Z 300 firem, kterÈ byly do pr˘zkumu spoleË-

nosti MasterCard zahrnuty, vlastnilo sluûebnÌ

platebnÌ karty 27 %  (81 spoleËnost). "Celkem

78 % z nich uvedlo, ûe se jedn· o kreditnÌ karty.

NenÌ p¯ekvapujÌcÌ, ûe tyto karty jsou z·roveÚ

pro podnik·nÌ vnÌm·ny jako nejvhodnÏjöÌ - p¯ed-

stavujÌ totiû pro firmy v p¯ÌpadÏ pot¯eby ide·lnÌ

prost¯edek ke snadnÈmu zÌsk·nÌ v˝hodnÈ p˘jË-

ky," ¯ekl J·n »arn˝, gener·lnÌ ¯editel spoleË-

nosti MasterCard Europe pro »eskou republi-

ku, Slovensko a Polsko. DebetnÌ karty pouûÌv·

55 % osloven˝ch firem a 23 % pouûÌv· sluûebnÌ

charge karty.

Jak vypl˝v· z pr˘zkumu spoleËnosti Master-

Card mezi mal˝mi a st¯ednÌmi podniky v »eskÈ

republice, tak vedoucÌ pozici v tomto segmen-

Firmy objevují výhody služebních platebních karet
Segment firemních platebních karet pokračuje v dynamickém růstu

z posledních let. Počet vydaných firemních platebních karet Master-
Card dosáhl na konci minulého roku 78 000 při meziročním nárůstu ve

výši 44 %. Celková útrata uskutečněná těmito kartami v roce 2006 činila
14,3 mld. Kč a oproti roku 2005 se zvýšila o 24 %. 

tu zaujÌm· KomerËnÌ banka n·sledovan· »SOB

a »eskou spo¯itelnou. TÈmÏ¯ polovina oslove-

n˝ch spoleËnostÌ m· firemnÌ ˙Ëet pr·vÏ

u KomerËnÌ banky (44 %), 24 % u »SOB a 11 %

vede sv˘j ˙Ëet u »eskÈ spo¯itelny.

KomerËnÌ banka je  z·roveÚ nejvÏtöÌm vydava-

telem firemnÌch platebnÌch karet mezi mal˝mi

a st¯ednÌmi podniky - vydala celkem 51 % tÏch-

to karet. »SOB vydala 18 % firemnÌch plateb-

nÌch karet a »esk· spo¯itelna spoleËnÏ s GE

Money Bank shodnÏ 9 %. Tato zjiötÏnÌ potvrzu-

je i fakt, ûe 93 % osloven˝ch firem pouûÌv·

firemnÌ platebnÌ karty tÈ banky, u nÌû majÌ

veden˝ sv˘j firemnÌ ˙Ëet. 

"Realizovan˝ pr˘zkum n·m poskytuje mimo

jinÈho takÈ informace o tom, jak Ëasto jsou

firemnÌ platebnÌ karty pouûÌv·ny. P¯edstavitelÈ

osloven˝ch spoleËnostÌ svÈ sluûebnÌ platebnÌ

karty pouûÌvajÌ v pr˘mÏru 1,44x t˝dnÏ. NejËas-

tÏji jsou pak pouûÌv·ny v drobn˝ch firm·ch

s roËnÌm obratem 1-5 mil. KË. Tyto podniky je

vyuûÌvajÌ pr˘mÏrnÏ 1,8x t˝dnÏ," dodal J·n

»arn˝. 

VnÌm·nÌ v˝hod firemnÌch platebnÌch karet je

prakticky stejnÈ jak mezi jejich drûiteli, tak

i mezi tÏmi, kte¯Ì tyto karty jeötÏ nepouûÌvajÌ.

Mezi hlavnÌmi v˝hodami bylo nejËastÏji zmiÚo-

v·no p¯eklenutÌ kr·tkodob˝ch v˝padk˘ p¯Ìjm˘,

snÌûenÌ n·rok˘ na administrativu Ëi poskytnutÌ

bohat˝ch dodateËn˝ch sluûeb jako je nap¯Ìklad

cestovnÌ a ˙razovÈ pojiötÏnÌ nebo pojiötÏnÌ pro

zamÏstnance. Tyto v˝hody firemnÌch plateb-

nÌch karet byly u vÏtöiny osloven˝ch podnik˘

takÈ hlavnÌmi d˘vody pro jejich po¯ÌzenÌ. 

"S firemnÌmi platebnÌmi kartami MasterCard je

ve svÏtÏ spojeno öirokÈ spektrum doplÚkov˝ch

sluûeb. P¯Ìkladem m˘ûe b˝t sluûba, kter· umoû-

Úuje rychlÈ a jednoduchÈ navr·cenÌ aû 100 %

danÏ z p¯idanÈ hodnoty ze zahraniËnÌch trans-

akcÌ. DrûitelÈ firemnÌch platebnÌch karet Mas-

terCard mohou vyuûÌt rovnÏû rozs·hlÈ cestovnÌ

sluûby prost¯ednictvÌm nonstop asistenËnÌho

centra, komplexnÌ pohotovostnÌ servis v p¯Ìpa-

dech ztr·ty karty a nedostatku hotovosti Ëi

nadstandardnÌ podmÌnky na letiötÌch. DalöÌm

p¯Ìkladem rozöi¯ujÌcÌch se sluûeb m˘ûe b˝t

i card customization firemnÌch platebnÌch

karet," dodal J·n »arn˝, gener·lnÌ ¯editel spo-

leËnosti MasterCard Europe pro »eskou repub-

liku, Slovensko a Polsko.   

Z odpovÏdÌ p¯edstavitel˘ osloven˝ch firem

disponujÌcÌch sluûebnÌmi platebnÌmi kartami

vypl˝v·, ûe nejvÌce se tyto karty pouûÌvajÌ

k v˝bÏru penÏz z bankomat˘. TÈmÏ¯ 40 % je

pak  vyuûÌv· k placenÌ n·klad˘ bÏhem sluûeb-

nÌch cest a kaûd˝ Ëtvrt˝ k p¯eklenutÌ kr·tko-

dob˝ch v˝padk˘ p¯Ìjm˘ a k ˙hradÏ v˝daj˘

n·kupËÌch. 

FiremnÌ platebnÌ karty vyuûÌvajÌ nejvÌce maji-

telÈ spoleËnostÌ (98 % tÏch, jejichû firma m·

tyto karty k dispozici). Gener·lnÌ ¯editelÈ je

pouûÌvajÌ ve 44 % a finanËnÌ ¯editelÈ ve 24 %

p¯Ìpad˘. MajitelÈ spoleËnostÌ jsou z·roveÚ

osobami, kterÈ ve vÌce neû polovinÏ (56 %)

p¯Ìpad˘ rozhodujÌ o po¯ÌzenÌ firemnÌch plateb-

nÌch karet. Ve 41 % podnik˘ ËinÌ toto rozhod-

nutÌ gener·lnÌ ¯editelÈ a v 9 % spoleËnostÌ

finanËnÌ ¯editelÈ. Mezi dalöÌ zjiötÏnÌ pr˘zku-

mu pat¯Ì i fakt, ûe 92 % drûitel˘ firemnÌch

karet je nepouûÌv· k placenÌ osobnÌch v˝daj˘

a naopak - jen 10 % drûitel˘ osobnÌch plateb-

nÌch karet je vyuûÌv· k ˙hradÏ firemnÌch

n·klad˘.

● ● ●
Pr˘zkum byl na z·kladÏ zad·nÌ MasterCard rea-

lizov·n v ˙noru 2007 spoleËnostÌ Synovate.

Bylo do nÏj zahrnuto celkem 300 firem, rozdÏ-

len˝ch do t¯Ì stejnÏ velk˝ch skupin podle v˝öe

roËnÌho obratu (100 drobn˝ch firem s obratem

1-5 mil. KË, 100 mal˝ch firem s obratem 5-30

mil. KË a 100 st¯ednÌch firem s obratem 30-

100 mil. KË). NejvÏtöÌ Ë·st osloven˝ch spoleË-

nostÌ p˘sobÌ v sektoru sluûeb (35 %), 24 % pak

v oblasti pr˘myslu. TÈmÏ¯ devÏt z deseti z nich

p˘sobÌ na ËeskÈm trhu dÈle neû 5 let. CÌlem

v˝zkumu bylo zjiötÏnÌ informacÌ o pot¯eb·ch

mal˝ch a st¯ednÌch podnik˘ t˝kajÌcÌch se slu-

ûebnÌch platebnÌch karet a zÌsk·nÌ povÏdomÌ

o souËasn˝ch platebnÌch zvyklostech tÏchto

firem. (tz)

Nech·te-li si vyrobit

plastovou kartu ve

ST¡TNÕ TISK¡RNÃ

CENIN, m˘ûete si

b˝t jisti, ûe vaöe

karta bude chr·nÏ-

na jiû dlouho p¯ed

tÌm, neû ji poprvÈ

vezmete do ruky.

ST¡TNÕ TISK¡RNA

CENIN pouûÌv· p¯i v˝robÏ karet ty nejmoder-

nÏjöÌ technologie a nejp¯ÌsnÏjöÌ bezpeËnostnÌ

opat¯enÌ, obdobn· jako p¯i v˝robÏ bankovek. 

A se kter˝mi ochrann˝mi prvky se m˘ûeme na

kart·ch setkat? 

Ochranu karet m˘ûeme rozdÏlit do nÏkolika

skupin. Podle typu pouûitÈho materi·lu, podle

prvk˘ pro ukl·d·nÌ dat, podle pouûit˝ch

ochrann˝ch prvk˘ v designu karty, p¯ÌpadnÏ

podle pouûit˝ch speci·lnÌch personalizaËnÌch

metod.

Dnes se podÌv·me na prvnÌ dvÏ skupiny.

NejbÏûnÏjöÌm materi·lem pro v˝robu plasto-

v˝ch karet je st·le, i p¯es jeho negativnÌ vliv

na ûivotnÌ prost¯edÌ, PVC. Jedn· se o relativ-

nÏ levn˝ materi·l, jehoû vlastnosti dostateË-

nÏ vyhovujÌ poûadavk˘m kladen˝m na vÏtöinu

plastov˝ch karet na trhu. Z pohledu zabezpe-

ËenÌ vöak PVC mnoho moûnostÌ nenabÌzÌ.

Proto bylo nutnÈ najÌt materi·l, kter˝ by PVC

nahradil v oblasti aplikacÌ, kde je kladen˝ zv˝-

öen˝ d˘raz na ûivotnost a bezpeËnost celÈ

karty. Tedy i na materi·l, ze kterÈho je karta

vyrobena.

Tyto poûadavky splÚuje asi nejlÈpe polykar-

bon·t (PC). Jedn· se o materi·l, kter˝ m·

oproti PVC asi 3x delöÌ ûivotnost a je v˝raz-

nÏ odolnÏjöÌ v˘Ëi mechanick˝m vliv˘m. Rov-

nÏû struktura "sendviËe" polykarbon·tov˝ch

karet je rozdÌln· od struktury karet vyrobe-

n˝ch z PVC, coû umoûÚuje vyuûÌvat takovÈ

personalizaËnÌ techniky, jejichû pouûitÌ je

u PVC nemoûnÈ. To vöe p¯edurËilo polykar-

bon·tovou kartu k tomu, aby se stala svÏto-

v˝m standardem pro v˝robu doklad˘ na pla-

stov˝ch kart·ch.

KromÏ standardnÌch identifikaËnÌch karet se

dnes na trhu setk·v·me s celou ¯adou karet,

kterÈ jsou opat¯eny prost¯edky pro ukl·d·nÌ

dat. Jedn· se zejmÈna o karty s magnetic-

kou p·skou a o ËipovÈ karty. ⁄roveÚ bez-

peËnosti tÏchto karet p¯Ìmo souvisÌ s jejich

pouûitÌm.

Karty s magnetickou p·skou se vyuûÌvajÌ

vöude tam, kde je pot¯eba uloûit na kartu

malÈ mnoûstvÌ dat bez vÏtöÌho poûadavku na

bezpeËnost. Data z p·sky lze p¯eËÌst za pou-

ûitÌ jednoduchÈ ËteËky. BÏûnÏ se pouûÌvajÌ

dva typy magnetickÈ p·sky - HiCo a LoCo. 

U Ëipov˝ch karet je to trochu sloûitÏjöÌ.

M·me karty kontaktnÌ, bezkontaktnÌ, du·lnÌ

Ëi hybridnÌh. »ipy mohou b˝t pamÏùovÈ nebo

mikroprocesorovÈ.

V p¯ÌpadÏ kontaktnÌch Ëip˘ doch·zÌ k p¯enosu

informacÌ z nebo do Ëipu p¯Ìmo prost¯ednic-

tvÌm kovov˝ch kontakt˘ Ëipu. Kartu je pot¯e-

ba vloûit do ËteËky, kde speci·lnÌ ËtecÌ

mechanismus zajistÌ propojenÌ jednotliv˝ch

kontakt˘.

Na rozdÌl od tohoto typu karet, bezkontaktnÌ

kartu je moûnÈ ËÌst, nebo do nÌ zapisovat, ve

vymezenÈ vzd·lenosti od instalovanÈ ËteËky.

To s sebou sk˝t· jistou moûnost "odposle-

chu" p¯en·öen˝ch dat mezi termin·lem a kar-

tou. Proto se tyto typy karet bÏûnÏ nepouûÌ-

vajÌ u aplikacÌ, kde je bezpeËnost p¯en·öe-

n˝ch dat na prvnÌm mÌstÏ.

KombinacÌ obou v˝öe uveden˝ch typ˘ karet

jsou pak hybridnÌ karty, kterÈ kombinujÌ jak

kontaktnÌ Ëip, tak i bezkontaktnÌ ve dvou

samostatn˝ch Ëipech. Speci·lnÌm typem

karty je du·lnÌ karta, kter· je osazena jednÌm

Ëipem napojen˝m na dvÏ r˘zn· rozhranÌ (kon-

taktnÌ i bezkontaktnÌ). To znamen·, ûe

k dat˘m na Ëipu m˘ûe b˝t p¯istupov·no jak

prost¯ednictvÌm kontaktnÌ ËteËky, tak pro-

st¯ednictvÌm vzd·lenÈho termin·lu.

NavÌc Ëipy mohou b˝t vyrobeny tak, ûe kromÏ

bÏûnÏ p¯Ìstupn˝ch oblastÌ obsahujÌ i zabezpe-

ËenÈ oblasti, do kter˝ch je moûnÈ zapisovat,

nebo z nich ËÌst data pouze po zad·nÌ bez-

peËnostnÌho klÌËe. 

Variabilita dnes pouûÌvan˝ch Ëip˘ je obrov-

sk·. JednotlivÈ Ëipy se liöÌ velikostÌ pamÏti,

p¯enosovou rychlostÌ, rychlostÌ prov·dÏnÌ

matematick˝ch v˝poËt˘, atd. Speci·lnÌ kate-

goriÌ Ëip˘ jsou Ëipy s implementacÌ kryptogra-

fick˝ch funkcÌ. 

Samoz¯ejmÏ, ûe ochrann˝ch a bezpeËnostnÌch

prvk˘ je mnohem vÌce... (stc, bar)

Vaše plastová karta je chráněna ještě dříve, 
než ji dostanete poprvé do ruky

Státní tiskárna cenin - tiskárna pro vaše pohodlí

O pouûÌv·nÌ sluûebnÌch platebnÌch karet v »eskÈ republice vypovÌd· n·sledujÌcÌ graf: 

Způsoby používání firemních platebních karet

Rozdělení trhu v rámci SME segmentu - firemní bankovní účty

Rozdělení trhu v rámci SME segmentu - firemní platební karty
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FiremnÌ platebnÌ karty podle vydavatelskÈ banky

25 %

0 %

DominantnÌ pozici v SME
segmentu zaujÌm· KomerË-
nÌ banka n·sledovan·
»SOB a »eskou spo¯itel-
nou.

TÈmÏ¯ polovina osloven˝ch
firem (44 %) m· firemnÌ
˙Ëet pr·vÏ u KomerËnÌ
banky

NejvÏtöÌm vydavatelem firemnÌch platebnÌch karet je u vöech t¯Ì sledo-
van˝ch skupin podnik˘ KomerËnÌ banka.

93 % osloven˝ch firem pouûÌv· firemnÌ platebnÌ karty tÈ banky, u nÌû
majÌ veden˝ sv˘j firemnÌ ˙Ëet.
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Logicky celkov˝ poËet nezamÏstnan˝ch absol-

vent˘ je v˝znamnÏ ovlivnÏn cyklem ökolnÌho

roku, kdy jejich poËet dosahuje svÈho maxima

v z·¯Ì a minim·lnÌ hodnoty v kvÏtnu. Ke konci

srpna 2005 registrovaly ˙¯ady pr·ce 37,5 tisÌce

nezamÏstnan˝ch absolvent˘ a na celkovÈm

poËtu nezamÏstnan˝ch se podÌleli 7,4 %. Ve

stejnou dobu p¯ed rokem evidovaly ˙¯ady pr·ce

51,5 tisÌce nezamÏstnan˝ch absolvent˘, tedy

o 14 tisÌc vÌce. DlouhodobÏ evidovan˝ch absol-

vent˘ nezamÏstnan˝ch dÈle neû jeden rok je 

10 - 11 % ze vöech evidovan˝ch absolvent˘. 

P¯ÌznivÈ v˝sledky zaznamenanÈ v r·mci mezi-

roËnÌch srovn·nÌ let 2004 a 2005 byly pravdÏ-

podobnÏ zp˘sobeny i vyööÌm z·jmem ekonomiky

o pracovnÌ sÌlu, ale p¯ÌsnÏjöÌ p¯Ìstup ˙¯ad˘ pr·ce

k finanËnÌ podpo¯e Ëerstv˝m absolvent˘m ökol

od prvnÌho mÏsÌce po odchodu ze ökoly, kter˝ je

uplatÚov·n od ¯Ìjna roku 2004, je d˘vodem,

proË nelze p¯esnÏ srovn·vat pozdÏjöÌ ˙daje

s ˙daji z roku 2004. Na meziroËnÌm celkovÈm

˙bytku vöech uchazeË˘ o pr·ci se podÌlelo snÌ-

ûenÌ poËtu absolvent˘ vÌce neû 45 %. Podle jiû

zmÌnÏnÈ novÈ pr·vnÌ normy totiû uû absolventi

nemajÌ automatick˝ n·rok na vypl·cenÌ podpory

v nezamÏstnanosti (bÏhem poslednÌch t¯Ì let

musÌ odpracovat alespoÚ 12 mÏsÌc˘).  Pr˘mÏr-

n˝ podÌl absolvent˘ na celkovÈ nezamÏstnanos-

ti m· klesajÌcÌ tendenci uû od roku 1998, jedn·

se vöak v nemalÈ mÌ¯e takÈ o d˘sledek organi-

zaËnÌch opat¯enÌ. PoËet nezamÏstnan˝ch absol-

vent˘ se totiû sniûuje od roku 1999 v souvislos-

ti se zavedenÌm povinnÈ devÌtiletÈ ökolnÌ

doch·zky, v˝raznÏji nar˘st· poËet absolvent˘

pokraËujÌcÌch ve vzdÏl·v·nÌ a postupnÏ kles·

jejich populaËnÌ k¯ivka. 

VyplatÌ se registrace na ˙¯adu pr·ce

KromÏ toho, ûe se oËek·v· ˙spora st·tnÌch pro-

st¯edk˘ na pasivnÌ politiku zamÏstnanosti, v˝öe

zmÌnÏn· novela z·kona o zamÏstnanosti by se

mÏla pozitivnÏ odrazit minim·lnÏ jeötÏ ve dvou

oblastech. Za prvÈ by mÏla p¯edch·zet letnÌmu

zamÏstn·v·nÌ mlad˝ch "na Ëerno", tj. bez ¯·dnÈ

pracovnÌ smlouvy. DalöÌm p¯Ìnosem by mÏlo b˝t

zrovnopr·vnÏnÌ podmÌnek pro poskytnutÌ hmot-

nÈ podpory ostatnÌch nezamÏstnan˝ch pr·vÏ

s absolventy. TakÈ je stanoveno, ûe p¯Ìjem z bri-

g·dy za Ëervenec a srpen se nebude zapoËÌt·-

vat do rozhodnÈho p¯Ìjmu pro d·vky st·tnÌ soci-

·lnÌ podpory. 

I p¯es omezenÌ n·roku na hmotnou podporu

v nezamÏstnanosti je st·le pro absolventy

v˝hodnÈ se na ˙¯adu pr·ce registrovat, pokud

ihned po dokonËenÌ ökoly nenastoupÌ do

zamÏstnaneckÈho pomÏru nebo nezaËnou pra-

covat jako ûivnostnÌci. Tento aspekt sice kaû-

doroËnÏ negativnÏ ovlivÚuje mÌru nezamÏstna-

nosti v obdobÌ od konce Ëervna do zaË·tku z·¯Ì,

ale jsou na nÏ zamÏ¯eny jednak odbornÈ praxe

absolvent˘ ökol a zvyöov·nÌ kvalifikace mladist-

v˝ch, jednak tzv. rekvalifikace - st·ûe. Pak je tu

ten dobr˝ fakt, ûe evidencÌ na pracovnÌm ˙¯adÏ

se mladÌ opÏt st·vajÌ st·tnÌmi pojiötÏnci a zdra-

votnÌ pojiötÏnÌ za nÏ hradÌ st·t.

NezamÏstnanost? Z·leûÌ na regionu

Je obecnÏ zn·mou skuteËnostÌ, ûe nezamÏstna-

nost m· silnÏ region·lnÌ charakter. StejnÏ v˝raz-

nÈ rozdÌly jsou patrnÈ i v hodnot·ch mÌry neza-

mÏstnanosti absolvent˘ ökol. Ovöem zatÌmco

absolventi - uchazeËi o zamÏstn·nÌ jsou evido-

v·ni podle mÌsta trvalÈho bydliötÏ, absolventi

ökol, v˘Ëi nimû je poËet nezamÏstnan˝ch absol-

vent˘ pomÏ¯ov·n, jsou uv·dÏni podle mÌsta

ökoly, kde vystudovali. Tento problÈm je v˝raz-

n˝ zejmÈna u monotypnÌch st¯ednÌch ökol a d·le

u vöech ökol terci·rnÌho studia, neboù vÏtöina

z nich stahuje û·ky z velk˝ch ˙zemÌ p¯esahujÌ-

cÌch rozsah kraje, v p¯ÌpadÏ Prahy i z mÌst v celÈ

republice. To vede ke skuteËnosti, ûe region·lnÌ

hodnoty mÌry nezamÏstnanosti absolvent˘,

zejmÈna ve struktu¯e skupin obor˘, jsou neko-

rektnÌ. 

ZamÏstnavatelÈ v nÏkter˝ch regionech postr·-

dajÌ pracovnÌky vzdÏlanÈ v urËit˝ch oborech,

mezi jin˝mi nap¯Ìklad hornÌky, zednÌky, öiËky,

soustruûnÌky, n·stroj·¯e, z·meËnÌky atd., a to

i p¯esto, ûe lidÌ bez pr·ce je zde obrovskÈ mnoû-

stvÌ. St¯ednÌ a vysokÈ ökoly vyjde ¯ada odbornÌ-

k˘, problÈm je ale v tom, ûe nÏkterÈ obory

nejsou pro mladÈ lidi perspektivnÌ nebo dob¯e

zaplacenÈ. HlavnÌm d˘vodem tohoto nedostatku

nenÌ ani nÌzk˝ poËet absolvent˘ a nespr·vnÏ

nastaven· vzdÏlanostnÌ struktura ökolskÈho

systÈmu, ale je to p¯edevöÌm nez·jem mlad˝ch

lidÌ studovat tyto obory, resp. je pak vykon·vat

po jejich studiu. ProblÈm nedostatku z·jemc˘

o studium mÈnÏ atraktivnÌch, p¯edevöÌm tech-

nick˝ch obor˘, rezultuje do situace, kdy ökoly

p¯izp˘sobujÌ strukturu nabÌdky popt·vce ve¯ej-

nosti a u nÏkter˝ch obor˘ otevÌrajÌ vÌce t¯Ìd, neû

kolik je trh pr·ce schopen absorbovat. Naopak

v nÏkter˝ch oborech trv· nez·jem o jejich stu-

dium ze strany rodiË˘ i dÏtÌ, a to i p¯esto, ûe zde

existuje popt·vka po pracovnÌ sÌle. Jsou to p¯e-

devöÌm uËebnÌ strojÌrenskÈ obory.  

TechnickÈ a zemÏdÏlskÈ obory - tak trochu pr˘övih

Za hlavnÌ rozpor mezi vzdÏl·vacÌ nabÌdkou

odbornÈho vzdÏl·v·nÌ a popt·vkou na trhu

pr·ce je oznaËov·na "nadprodukce" absolvent˘

ekonomick˝ch maturitnÌch obor˘ SOä na jednÈ

Absolventi mají originální nápady, znají nové technologie a jazyky - to se cení
Ikdyž nezaměstnanost absolventů výrazně souvisí s celkovou ekonomic-

kou situací státu, tedy i s celkovou mírou nezaměstnanosti, není pouze
jejím odrazem. Míra nezaměstnanosti o něco více než dvojnásobně pře-

vyšuje obecnou míru. Tento stav na trhu práce je však ve světě běžný.
Absolventi jsou totiž skupinou uchazečů o zaměstnání, která je handicapo-
vána zejména tím, že jí chybí praktické zkušenosti. Při hledání pracovního
místa však mohou konkurovat jinými přednostmi - zejména aktuálními
odbornými znalostmi, znalostmi cizích jazyků, počítačovými dovednostmi
nebo větší profesní flexibilitou.

stranÏ a nedostatek absolvent˘ pr·vÏ technic-

k˝ch uËebnÌch obor˘ na stranÏ druhÈ. Hodnoty

mÌry nezamÏstnanosti ekonomick˝ch obor˘

SOä neukazujÌ, ûe by nezamÏstnanost v tÏchto

oborech byla vysok· a aËkoliv je v tomto oboro-

vÈm zamÏ¯enÌ produkov·n vysok˝ poËet absol-

vent˘, jejich situace na trhu pr·ce je uspokoji-

v·. A naopak, v r·mci nÏkter˝ch profesÌ si

zamÏstnavatelÈ stÏûujÌ na nedostatek pracovnÌ-

k˘ technick˝ch uËebnÌch obor˘. Jenûe paradox-

nÏ, mÌry nezamÏstnanosti absolvent˘ strojÌren-

sk˝ch, elektrotechnick˝ch a stavebnick˝ch

uËebnÌch obor˘ jsou st·le vysokÈ. ZejmÈna vyu-

ËenÌ se zamÏ¯enÌm na stavebnictvÌ dosahujÌ

vysokÈ mÌry nezamÏstnanosti. Tento nep¯Ìzniv˝

v˝voj z¯ejmÏ souvisÌ se zamÏstn·v·nÌm levnÈ

pracovnÌ sÌly ze zahraniËÌ a se zamÏstn·v·nÌm

pracovnÌk˘ naËerno, kde nÏkte¯Ì z nich mohou

b˝t z·roveÚ evidov·ni na ˙¯adech pr·ce jako

nezamÏstnanÌ. Ve vöech kategoriÌch vzdÏl·nÌ

zaËÌnajÌ v poslednÌ dobÏ vykazovat zv˝öenÈ mÌry

nezamÏstnanosti zemÏdÏlskÈ obory. 

Problematiku nedostatku absolvent˘ urËit˝ch

obor˘ jiû nynÌ ¯eöÌ kraje ve sv˝ch dlouhodob˝ch

z·mÏrech ökolstvÌ. MÏly by do nich zahrnout

svÈ pl·ny na rozvoj urËit˝ch oblastÌ a informovat

o nich rodiËe, kte¯Ì tak budou vÏdÏt, jakÈ obory

budou za nÏkolik let v jejich regionu û·danÈ,

a podle toho smÏ¯ovat svÈ potomky do ökol.  

Moûnosti volby rozöi¯uje nejen vznik soukro-

m˝ch ökol, ale takÈ rozdÏlenÌ studia na jasnÈ

cykly - bakal·¯sk˝, magistersk˝ a doktorand-

sk˝. Studenti by tak v budoucnosti mÏli mÌt

vÏtöÌ moûnost zmÏnit svÈ rozhodnutÌ v pr˘bÏhu

studia, mÌt jasnÏ danou a porovnatelnou studij-

nÌ z·tÏû a takÈ moûnost kombinovat studium se

zamÏstn·nÌm. 

Vhodnou alternativou pro ty, kdo se nedostali

na vysokou ökolu, je studium na vyööÌch odbor-

n˝ch ökol·ch (VOä). VyööÌ odbornÈ vzdÏl·v·nÌ

nabÌzÌ 170 ökol, s v˝ukou zhruba 180 obor˘

vzdÏl·nÌ vöech odvÏtvÌ. NedÌlnou souË·stÌ stu-

dia je odborn· praxe, kter· m· student˘m zpro-

st¯edkovat kontakt s re·ln˝m pracovnÌm pro-

st¯edÌm. DÌky odbornÈ praxi majÌ absolventi

takÈ tu v˝hodu, ûe mohou bÏhem studia nav·zat

kontakt se sv˝m potenci·lnÌm zamÏstnavate-

lem. 

N·zor zamÏstnavatel˘ se liöÌ

Abstrahujeme-li od ˙rovnÏ vzdÏl·nÌ, celkovÏ nej-

frekventovanÏjöÌm d˘vodem velkÈho poËtu neu-

mÌstÏn˝ch absolvent˘ je skuteËnost, ûe v regio-

nu nenÌ zamÏstnavatel, kter˝ by mÏl o absol-

venty dan˝ch obor˘ z·jem. V˝raznÏ do pop¯edÌ

vystupuje tento d˘vod p¯edevöÌm z pohledu

dlouhodobÈ nezamÏstnanosti. Druh˝m nejv˝-

znamnÏjöÌm d˘vodem je nedostatek praxe, kdy

si zamÏstnavatelÈ uvÏdomujÌ, ûe by museli inve-

stovat do rozvoje absolventa a Ëekat, neû se p¯i-

zp˘sobÌ firmÏ, a t¯etÌm, jiû ale podstatnÏ mÈnÏ

frekventovan˝m d˘vodem, jsou vysokÈ poËty

absolvent˘ oboru. OstatnÌ d˘vody jsou zastou-

peny jen okrajovÏ, jako v˝znamnÏjöÌ se jevÌ

pouze nÌzk· ˙roveÚ pracovnÌ mor·lky Ëi vysokÈ

n·roky na finanËnÌ ohodnocenÌ. 

MÏli bychom ale takÈ zmÌnit, ûe zamÏstnavate-

lÈ p¯ÌpadnÈ uchazeËe o zamÏstn·nÌ z ¯ad absol-

vent˘ ökol odmÌtajÌ i kv˘li stavu souËasnÈ legis-

lativy. Podle z·konÌku pr·ce jsou absolventi

ökol zahrnuti mezi skupiny pracujÌcÌch, se kte-

r˝mi nenÌ moûnÈ uzavÌrat pracovnÌ smlouvu na

dobu urËitou Ëi sjedn·vat v pracovnÌ smlouvÏ

zkuöebnÌ lh˘tu. ⁄myslem tohoto ustanovenÌ

byla ochrana absolvent˘ ökol na trhu pr·ce,

avöak v souËasnÈ situaci p˘sobÌ zcela kontra-

produktivnÏ. 

Jestliûe nap¯Ìklad nÏkterÈ firmy odmÌtajÌ absol-

venty proto, ûe pro zapracov·nÌ a zÌsk·nÌ pot¯eb-

n˝ch pracovnÌch n·vyk˘ je nutn· delöÌ doba,

jinÈ firmy p¯ijÌmajÌ absolventy pr·vÏ z d˘vodu, ûe

nemajÌ û·dnÈ negativnÌ n·vyky Ëi zkuöenosti

z p¯edchozÌho zamÏstn·nÌ a sn·ze p¯ijÌmajÌ filo-

zofii firmy, kam poprvÈ nastoupili. K dalöÌm

p¯ednostem absolvent˘ jsou ¯azeny zejmÈna ori-

ginalita jejich n·pad˘, znalost nov˝ch technolo-

giÌ, znalost pr·ce s poËÌtaËi Ëi znalost jazyk˘.

V neposlednÌ ¯adÏ znaËn· Ë·st firem absolventy

p¯ijÌm· z finanËnÌch d˘vod˘, neboù ˙¯ad pr·ce

p¯ispÌv· firm·m, kterÈ p¯ijÌmajÌ absolventy do

pracovnÌho pomÏru.

K dalöÌ diferenciaci zamÏstnavatel˘ doch·zÌ

v n·zoru na d˘leûitost p¯ÌpadnÈ pracovnÌ zkuöe-

nosti zÌskanÈ jiû bÏhem studia. I zde se zamÏst-

navatelÈ dÏlÌ na dvÏ poloviny. Pro Ë·st zamÏst-

navatel˘ jsou pracovnÌ zkuöenosti zÌskanÈ jiû

v pr˘bÏhu studia d˘leûitÈ, a to zejmÈna tehdy,

jsou-li z oboru, ve kterÈm dan˝ zamÏstnavatel

podnik·. U mnoh˝ch zamÏstnavatel˘ vstupuje

p¯i posuzov·nÌ pracovnÌch zkuöenostÌ nabyt˝ch

v pr˘bÏhu studia i dalöÌ faktor - pr·ce p¯i studiu

je vnÌm·na jako fenomÈn, kter˝ vypovÌd· o cha-

rakteru p¯ÌpadnÈho uchazeËe o zamÏstn·nÌ. Jde

o to, ûe zamÏstnavatelÈ zde nehodnotÌ pouze

pracovnÌ zkuöenosti samy o sobÏ, ale vztahujÌ je

k osobnosti absolventa jako celku. Spat¯ujÌ

v nich jeden z ukazatel˘, kter˝ m˘ûe vypovÌdat

o vlastnostech a schopnostech absolventa,

o jeho postoji k pr·ci apod.  
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1. VOX, a. s., vás srdečně zve
kurzy a semináře
MZDOV› AUDIT neboli internÌ provÏrka mzdovÈho ˙ËetnictvÌ

VzdÏl·vacÌ program s mezin·rodnÌ certifikacÌ IES

TERMÕN: 21. - 25. 5. a 18. - 20. 6. 2007 

Tento osmidennÌ semin·¯ reaguje na pot¯eby praxe a trhu pra-

covnÌch sil, kter˝ signalizuje nedostatek vysoce kvalifikovan˝ch

odbornÌk˘.

I. BLOK: 21. - 25. 5. 2007
● PracovnÌ pr·vo v praxi po vstupu »R do EU - JUDr. Bohuslav

Kahle

● ObecnÏ z·vaznÈ mzdovÈ p¯edpisy, vedenÌ mzdovÈ agendy

(1. Ë·st) - Ing. R˘ûena KlÌmov·

● Z·kon o cestovnÌch n·hrad·ch ve vazbÏ na z·kon o danÌch

z p¯Ìjm˘ - JUDr. SoÚa äamalov·

● Praktick· aplikace mzdov˝ch p¯edpis˘ a pracovnÌho pr·va,

modelovÈ p¯Ìklady z praxe - dopady pohledu kontrolnÌch sub-

jekt˘ - Ing. R˘ûena KlÌmov·

● P¯edpisy o zamÏstnanosti, vËetnÏ pr·vnÌ ˙pravy zamÏstn·v·nÌ

cizinc˘ a osob se zdravotnÌm postiûenÌm. Kontrola dodrûov·nÌ

pracovnÏpr·vnÌch p¯edpis˘ - JUDr. Ladislava Steinichov·

● ObecnÏ z·vaznÈ mzdovÈ p¯edpisy, vedenÌ mzdovÈ agendy

(2. Ë·st) - Ing. R˘ûena KlÌmov·

● VedenÌ person·lnÌ agendy v kontextu novÈho z·konÌku pr·ce

- JUDr. Hana d'Ambrosov·

● ZdaÚov·nÌ p¯Ìjm˘ fyzick˝ch osob ze z·vislÈ Ëinnosti, funkË-

nÌch poûitk˘, z˙Ëtov·nÌ z·loh ze z·vislÈ Ëinnosti - Irena Jind-

rov·

II. Blok: 18. - 20. 6. 2007
● NemocenskÈ pojiötÏnÌ - Mgr. Magdalena äv·chov·

● Soci·lnÌ pojiötÏnÌ - Ing. Marta éenÌökov·

● ZdravotnÌ pojiötÏnÌ - Ing. Ludmila Trnkov·

● Tvorba a pouûitÌ prost¯edk˘ z fond˘ kultury a soci·lnÌch

pot¯eb a soci·lnÌch fond˘ - Ing. Anna Libnarov·

● D˘chodovÈ pojiötÏnÌ, vedenÌ evidenËnÌch list˘ - JUDr. Helena

Pelik·nov·

● Personalistika a bezpeËnost pr·ce - Bc. ZdenÏk äenk

● Mzdov˝ audit, dÈlka smÏny ve vztahu k z·vodnÌmu stravov·-

nÌ - Ing. R˘ûena KlÌmov·

● TEST IES - oprava a vyhodnocenÌ - Ing. R˘ûena KlÌmov·

● TEST IES - oprava a vyhodnocenÌ - Irena Jindrov· (z·visl· Ëin-

nost)

CENA: 15 290 KË (vËetnÏ 19% DPH a mezin·rodnÌho certifik·-

tu IES)

MANAéERSK… VZDÃL¡V¡NÕ!                      DOPORU»UJEME!

Osobnost kouËe - p¯edpoklady k ˙spÏönÈmu kouËov·nÌ

TERMÕN: 26. - 27. 4. 2007

LEKTOR: Ivona Homolkov· 

CENA: 7190 KË 

Time management v krizov˝ch situacÌch

TERMÕN: 26. - 27. 4. 2007

LEKTOR: Mgr. Duöan Kal·öek

CENA: 7190 KË 

EfektivnÌ zvl·d·nÌ stresu a hospoda¯enÌ 

s Ëasem

TERMÕN: 3. - 4. 5. 2007

LEKTOR: Mgr. Jana Wiesnerov· 

CENA: 7190 KË 

Workshop "PraktickÈ problÈmy s realizacÌ systÈmu hodnocenÌ"

TERMÕN: 10. 5. 2007

LEKTOR: PhDr. ZdeÚka Br·zdov·

CENA: 3590 KË 

VedenÌ porad II.

TERMÕN: 16. 5. 2007

MÕSTO: K CENTRUM, Senov·ûnÈ n·mÏstÌ 23, Praha 1

LEKTOR: Mgr. Irena Pila¯ov· 

CENA: 3590 KË 

Jak vÈst t˝m k ˙spÏön˝m v˝sledk˘m

TERMÕN: 21. - 22. 5. 2007

LEKTOR: PhDr. Lenka Kolajov· 

CENA: 7190 KË 

VÌce informacÌ na www.vox.cz, 
informaËnÌ linka: 226 539 670-1.
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Nov˝mi Ëleny »AP se od 28. b¯ezna 2007 staly

AEGON pojiöùovna, a. s., a Pojiöùovna VZP,

a. s.

AEGON pojiöùovna, a. s., pat¯Ì do mezin·rodnÌ

finanËnÌ skupiny AEGON. Na ËeskÈm trhu zah·-

jila Ëinnost v dubnu 2005. Specializuje se p¯e-

devöÌm na prodej investiËnÌho ûivotnÌho pojiötÏ-

nÌ, kterÈ v roce 2005 tvo¯ilo 96 % celkovÈho

objemu obchodu. 

Pojiöùovna VZP, a. s., p˘sobÌ na ËeskÈm trhu od

kvÏtna 2004. JejÌ Ëinnost je zamÏ¯ena zejmÈna

na pojiötÏnÌ lÈËebn˝ch v˝loh do zahraniËÌ,

Česká asociace pojišťoven se rozrůstá
Shromáždění členů České asociace pojišťoven (ČAP) přijalo za členy

dvě další pojišťovny. V plánu činnosti na letošní rok byly přijaty nové
úkoly a schváleny zásadní organizační změny.

cestovnÌ pojiötÏnÌ, a zdravotnÌ pojiötÏnÌ cizinc˘.

Jedin˝m akcion·¯em spoleËnosti je Vöeobecn·

zdravotnÌ pojiöùovna »R. 

Shrom·ûdÏnÌ Ëlen˘ »AP schv·lilo novÈ znÏnÌ

stanov. K nejd˘leûitÏjöÌm zmÏn·m pat¯Ì dopl-

nÏnÌ povinnosti Ëlena dodrûovat Kodex etiky

v pojiöùovnictvÌ, zp¯esnÏnÌ role prezidia

a v˝konnÈho ¯editele ve vazbÏ na provoz a Ëin-

nost »AP a ˙prava postavenÌ p¯idruûen˝ch

Ëlen˘ v »AP.

Shrom·ûdÏnÌ Ëlen˘ »AP podpo¯ilo hlavnÌ ˙koly

asociace, kterÈ jsou zamÏ¯eny kromÏ oblasti

legislativy zejmÈna na aktivity v problematice

boje s pojistn˝m podvodem, vzdÏl·v·nÌ a vÏtöÌ

informovanost spot¯ebitel˘ o problematice

pojistn˝ch produkt˘ a pojiöùovnictvÌ komplex-

nÏ. SouËasnÏ »AP zv˝öÌ svou angaûovanost

v oblasti dodrûov·nÌ princip˘ etiky na pojist-

nÈm trhu. (tz Ëap)

Od chvÌle, kdy automobil zabil p¯ed 110 lety prv-

nÌho ËlovÏka, m· uû na kontÏ 25 milion˘ obÏtÌ.

To znamen·, ûe na silnicÌch zem¯elo tolik lidÌ,

kolik jich dnes ûije v »esku, na Slovensku

a v MaÔarsku dohromady. Automobilizmus se

postupnÏ stal t¯etÌm nejv˝konnÏjöÌm zabij·kem

lidstva. Tento svÏtov˝ trend se samoz¯ejmÏ

nevyh˝b· ani »eskÈ republice, kde se roËnÏ

stane vÌce neû 187 000 dopravnÌch nehod. 

»eskÈ silnice bohuûel pat¯Ì k nejrizikovÏjöÌm

mÌst˘m v naöÌ republice. "Podle statistik Poli-

cejnÌho prezidia »R se v »eskÈ republice stane

roËnÏ vÌce neû 187 000 dopravnÌch nehod, to

znamen· v pr˘mÏru vÌce neû 500 dopravnÌch

nehod dennÏ. RoËnÏ je v »R p¯i tÏchto doprav-

nÌch nehod·ch zranÏno tÈmÏ¯ 28 000 osob, to

je v pr˘mÏru 76 osob kaûd˝ den, a co je nejhor-

öÌ, tak kaûd˝ rok p¯i nich zem¯e vÌce neû 950

osob, coû pr˘mÏrnÏ znamen· vÌce neû 2 osoby

za den," komentoval situaci na Ëesk˝ch silni-

cÌch Pavel SouËek, manaûer ˙razovÈho pojiötÏ-

nÌ pojiöùovny AMCICO AIG Life.

S p¯ihlÈdnutÌm ke statistik·m nehodovosti za

rok 2005 a 2006 by se dalo konstatovat, ûe se

situace na Ëesk˝ch silnicÌch vyvÌjÌ pomÏrnÏ

pozitivnÏ. Celkov˝ poËet dopravnÌch nehod

v roce 2006 poklesl oproti roku 2005 o 5,7 %,

poËet mrtv˝ch o 15,2 %, poËet tÏûce zranÏn˝ch

o 9,2 % a poËet lehce zranÏn˝ch o 13,4 %.

Bohuûel p¯i porovn·nÌ statistik z ledna 2007

s lednem 2006 nenÌ situace jiû tak p¯Ìzniv·, jak

tendence napovÌdala v roce 2006 - neboù doölo

ke zv˝öenÌ vöech n·sledk˘ dopravnÌch nehod

na ûivotech a zdravÌ nad ˙roveÚ roku 2006.

UrËitÈ snÌûenÌ je zaznamen·no pouze u poËtu

nehod, ale toto snÌûenÌ je pravdÏpodobnÏ ovliv-

AMCICO AIG Life: Vážná
rizika na českých silnicích

nÏno zv˝öenÌm hranice pro povinnÈ hl·öenÌ

nehody (z 20 na 50 tisÌc KË od 1. 7. 2006).

CelkovÏ se tedy d· konstatovat, ûe statistiky

nehodovosti za rok 2006 v˝znamnÏ ovlivnilo

zavedenÌ bodovÈho systÈmu, dÌky Ëemuû ve dru-

hÈm pololetÌ roku 2006 klesl poËet usmrcen˝ch

p¯i dopravnÌch nehod·ch o 20,79 %. Avöak sta-

tistika z ledna roku 2007 potvrzuje obavy nÏkte-

r˝ch expert˘, ûe po poË·teËnÌ opatrnosti pra-

menÌcÌ z bodovÈho systÈmu p¯ijde n·vrat do

star˝ch kolejÌ a situace se na Ëesk˝ch silnicÌch

v˝znamnÏ nezmÏnÌ.

NejohroûenÏjöÌ skupinou ˙ËastnÌk˘ dopravnÌho

provozu jsou podle statistik z roku 2006 ¯idiËi

osobnÌch automobil˘ a spolujezdci v osobnÌm

automobilu. D˘vody, proË tomu tak je, odhaluje

nap¯Ìklad saÚov˝ crash test s nep¯ipoutan˝m

pasaûÈrem na zadnÌm sedadle, kter˝ si nechala

pojiöùovna AMCICO AIG Life zpracovat. P¯i

tomto testu byl simulov·n n·raz vozu niûöÌ

st¯ednÌ t¯Ìdy na pevnou bariÈru v rychlosti

50 km/h. P¯i testu nep¯ipoutan· figurÌna na

zadnÌm sedadle vylÈtla prudce dop¯edu (bÏhem

setin sekundy doch·zÌ k n·r˘stu hmotnosti figu-

rÌny v ¯·dech tun) a narazila na sedaËku p¯ipou-

Porovnání jednotlivých produktů AMCICO-ŘIDIČ:
Program Pojistn· Ë·stka RoËnÌ

1 x N¡SOBEK 2 x N¡SOBEK 3 x N¡SOBEK pojistnÈ

Vöechny ˙razy ⁄razy n·sledkem dopravnÌ nehody Smrt ˙razem v KË
obou rodiË˘ n·sledkem 

stejnÈ dopravnÌ nehody 

- SirotËÌ plnÏnÌ (SP)

Smrt ˙razem TrvalÈ n·sledky Smrt ˙razem TrvalÈ n·sledky Smrt ˙razem

STANDARD I 400 000 400 000 800 000 800 000 1 200 000 3 068

STANDARD II 500 000 500 000 1 000 000 1 000 000 1 500 000 3 835

SILVER I 400 000 800 000 800 000 1 600 000 1 200 000 4 580

SILVER II 500 000 1 000 000 1 000 000 2 000 000 1 500 000 5 725

GOLD I 800 000 1 200 000 1 600 000 2 400 000 2 400 000 7 648

GOLD II 1 000 000 1 500 000 2 000 000 3 000 000 3 000 000 9 560

Internetov˝ trh vzrostl

v »eskÈ republice o 40 %

a letos by podle nez·visl˝ch

odhad˘ mÏl poËet z·kaznÌ-

k˘, kte¯Ì jej vyuûijÌ k n·ku-

p˘m, p¯ekroËit dva miliony.

TakÈ »esk· pojiöùovna m·

svÈ st·lÈ i novÈ klienty,

kte¯Ì chtÏjÌ prost¯ednictvÌm internetu nakupo-

vat zboûÌ, jeû nenÌ v internetovÈ nabÌdce zdaleka

tak dlouho jako elektronika Ëi knihy. 

O tom, ûe o alternativnÌ kan·ly majÌ z·jem,

svÏdËÌ ËÌsla dokl·dajÌcÌ n·r˘st pojiötÏnÌ on-line.

"Mezi roky 2005 a 2006 jsme zaznamenali

130% meziroËnÌ n·r˘st. Pr˘kopnÌkem mezi

produkty bylo zhruba p¯ed pÏti lety cestovnÌ

pojiötÏnÌ. PostupnÏ se nabÌdka rozöi¯ovala

a nynÌ je moûnÈ z pohodlÌ domova sjednat

havarijnÌ pojiötÏnÌ, povinnÈ ruËenÌ, ˙razovÈ

pojiötÏnÌ a p¯ipravujÌ se dalöÌ," komentoval

trend Stanislav Uma, vrchnÌ ¯editel ˙seku

komunikaËnÌho centra »eskÈ pojiöùovny.

»esk· pojiöùovna zaznamenala v roce 2006

trojn·sobn˝ n·r˘st poËtu uzav¯en˝ch smluv

na povinnÈ ruËenÌ prost¯ednictvÌm internetu

oproti roku 2004. ZatÌm st·le nejvÌce - 82 %

smluv uzavÌran˝ch p¯es internet u »P tvo¯Ì

cestovnÌ pojiötÏnÌ a 14 % povinnÈ ruËenÌ.

Z·jem je rovnÏû o havarijnÌ pojiötÏnÌ, ˙razovÈ

pojiötÏnÌ a pojiötÏnÌ odpovÏdnosti.

CÌlovou skupinou pro sjedn·nÌ pojiötÏnÌ po

internetu jsou p¯edevöÌm lidÈ mezi 30 a 39

lety, tÏch je zhruba polovina.  Web vöak nenÌ

pouze domÈnou lidÌ mlad˝ch a st¯ednÌho vÏku,

ale i senior˘. V internetovÈ datab·zi m·

»esk· pojiöùovna 27 klient˘ narozen˝ch ve

20. letech minulÈho stoletÌ. 

S on-line cestovnÌm pojiötÏnÌm vycestovali

v poslednÌ dobÏ t¯i klienti narozenÌ v roce 1920. 

A ûe povinnÈ ruËenÌ nenÌ pouze domÈnou

muû˘, dokazuje 85let· ¯idiËka z Opavska,

kter· si prost¯ednictvÌm

internetu uzav¯ela a takÈ

zaplatila povinnÈ ruËenÌ. 

Pokud jde o pohlavÌ, je

pomÏr muû˘ k ûen·m zhru-

ba 70 % k 30 % a rozdÌly

u jednotliv˝ch typ˘ pojiö-

tÏnÌ se pomÏrnÏ stÌrajÌ -

nejvÌce ûen sjedn·v· cestovnÌ pojiötÏnÌ - 36 %,

nejmÈnÏ auta - 27 %. 

Co se t˝Ëe mÌsta bydliötÏ, nejËastÏjöÌmi

n·vötÏvnÌky webu jsou PraûanÈ - tÈmÏ¯ 36 %,

pak obyvatelÈ St¯edoËeskÈho kraje a Morava-

nÈ. Takûe typick˝m klientem on-line nabÌdky

»eskÈ pojiöùovny je muû ve vÏku 30 - 39 let

z Prahy nebo St¯edoËeskÈho kraje.

"Po internetu nelze samoz¯ejmÏ prod·vat

vöechny pojiöùovacÌ produkty, protoûe nabÌze-

nÈ pojiötÏnÌ musÌ b˝t pro klienta snadno

pochopitelnÈ a ne p¯Ìliö administrativnÏ n·roË-

nÈ. TakÈ musÌ b˝t dodrûena optim·lnÌ doba

u poËÌtaËe, kterou je z·kaznÌk sjedn·nÌ pojiö-

tÏnÌ ochoten vÏnovat," vypoËÌtal p¯edpoklady

˙spÏönÈho prodeje on-line Stanislav Uma.

Nap¯Ìklad ûivotnÌ pojiötÏnÌ je pomÏrnÏ sloûi-

t˝m produktem, skl·dajÌcÌm se z nÏkolika slo-

ûek, z vyplnÏnÌ zdravotnÌho dotaznÌku, p¯Ìpad-

nÏ lÈka¯skÈ prohlÌdky, a proto jeho dalöÌ roz-

mach je st·le spÌöe v osobnÌch setk·nÌch

s pracovnÌky pojiöùovny.

Budoucnost internetu v pojiöùovnictvÌ je nejen

v uzavÌr·nÌ pojistek, ale takÈ v komplexnÌm

servisu, to znamen·, ûe klienti budou mÌt moû-

nost nahl·sit pojistnou ud·lost on-line, potÈ

sledovat jejÌ pr˘bÏh, podÌvat se do svÈ pojist-

nÈ smlouvy, zkontrolovat si termÌny placenÌ

a splacenÈ Ë·stky. V tomto p¯ÌpadÏ bude

samoz¯ejmÏ t¯eba promyslet zp˘sob identifi-

kace klienta, kter· musÌ b˝t dostateËnÏ bez-

peËn·, ale na druhÈ stranÏ jej nesmÌ p¯Ìliö

obtÏûovat. (tz)

tanÈ figurÌny ¯idiËe. N·raz byl natolik siln˝, ûe

trvale zdeformoval opÏru ¯idiËova sedadla. P¯i-

poutan˝ ¯idiË byl natlaËen nep¯ipoutan˝m pasa-

ûÈrem na volant, kter˝ byl rovnÏû trvale defor-

mov·n. TÌmto testem se jasnÏ potvrdilo, ûe

nep¯ipoutan˝ pasaûÈr na zadnÌm sedadle m˘ûe

v p¯ÌpadÏ nehody znamenat smrtelnÈ riziko

nejen pro sebe samotnÈho, ale p¯edevöÌm pro

svÈ okolÌ. ÿidiË by tak mohl mÌt po n·razu kv˘li

nep¯ipoutanÈmu pasaûÈrovi na zadnÌm sedadle

velmi v·ûnÏ poranÏnou hlavu a krk, tÏûkÈ

n·sledky by mohly poznamenat i jeho hrudnÌk

a p·te¯. ZranÏnÌ ¯idiËe a pasaûÈra na zadnÌm

sedadle mohou b˝t po n·razu smrteln·.

Pojistn˝ program AMCICO-ÿIDI»

V reakci na situaci na naöich silnicÌch uv·dÌ

pojiöùovna AMCICO AIG Life na trh produkt

AMCICO-ÿIDI», coû je zcela ojedinÏl˝ pojistn˝

program na ËeskÈm trhu, kter˝ je zamÏ¯en˝ na

pokrytÌ nejv·ûnÏjöÌch rizik spojen˝ch se silniË-

nÌm provozem, jeû se nynÌ st·vajÌ celosvÏtovou

hrozbou. Tento produkt nabÌzÌ naprosto jedineË-

nÈ pojistnÈ krytÌ vöem ˙ËastnÌk˘m silniËnÌho

provozu, aù uû se ˙ËastnÌ dopravy p¯Ìmo jako

¯idiËi motorovÈho vozidla nebo nep¯Ìmo, jako

chodci, spolujezdci, cyklistÈ a dalöÌ. "P¯estoûe

pojistn˝ program AMCICO-ÿIDI» nabÌzÌ pojistnÈ

krytÌ vöem ˙ËastnÌk˘m silniËnÌho provozu, tedy

nejen ¯idiË˘m, ale i chodc˘m, spolujezdc˘m

a dalöÌm, oËek·v·me, ûe nejvÏtöÌ z·jem vzbudÌ

u profesion·lnÌch ¯idiË˘, kte¯Ì na silnici tr·vÌ

nejvÌce Ëasu, a jsou tak dennÏ vystavov·ni

nebezpeËÌ dopravnÌ nehody," doplnil Pavel Sou-

Ëek, manaûer ˙razovÈho pojiötÏnÌ pojiöùovny

AMCICO AIG Life. 

"Naöe pojiöùovna bohuûel nem˘ûe zabr·nit neho-

dovosti na Ëesk˝ch silnicÌch, co vöak m˘ûe a co

umÌme, je poskytnutÌ pojistnÈ ochrany proti uve-

denÈmu riziku, ËÌmû pojiötÏnÈmu zaruËÌme, ûe

v p¯ÌpadÏ ˙razu p¯i dopravnÌ nehodÏ pom˘ûe

jemu a jeho rodinÏ udrûet ûivotnÌ standard, na

jak˝ je zvykl·," vysvÏtlil uvedenÌ tohoto produk-

tu na trh Daniel MartÌnek, gener·lnÌ ¯editel

pojiöùovny AMCICO AIG Life.

Produkt AMCICO-ÿIDI» zahrnuje öest ˙rovnÌ

pojistnÈho plnÏnÌ - Standard I, II, Silver I, II

a Gold I, II. Vöechny tyto ˙rovnÏ pojistnÈho pro-

gramu AMCICO-ÿIDI» nabÌzejÌ v˝jimeËnÏ vyso-

kou pojistnou ochranu proti nejz·vaûnÏjöÌm

n·sledk˘m dopravnÌch nehod (smrti a trvalÈ

invalidity) a jsou nastaveny tak, aby poskytly

r˘znÈ ˙rovnÏ pojistnÈho krytÌ na z·kladÏ pot¯eb

klienta, a to aû do v˝öe 3 milion˘ KË. Produkt

AMCICO-ÿIDI» samoz¯ejmÏ neposkytuje pojist-

nou ochranu pouze na ˙razy v d˘sledku doprav-

nÌ nehody, ale i na ty, kterÈ nevzniknou v sou-

vislosti se silniËnÌm provozem. Struktura pojist-

nÈ ochrany je stanovena n·sledujÌcÌm zp˘so-

bem: 

● 1 x n·sobek sjednan˝ch pojistn˝ch Ë·stek -

pro p¯Ìpad n·sledk˘ bÏûn˝ch ˙raz˘ nezp˘so-

ben˝ch v souvislosti s dopravnÌ nehodou,

● 2 x n·sobek sjednan˝ch pojistn˝ch Ë·stek -

pro p¯Ìpad n·sledk˘ ˙raz˘ vznikl˝ch v d˘sled-

ku dopravnÌ nehody,

● 3 x n·sobek sjednanÈ pojistnÈ Ë·stky - pro

p¯Ìpad smrti n·sledkem ˙razu p¯i dopravnÌ

nehodÏ.  

Mezi hlavnÌ v˝hody produktu AMCICO-ÿIDI»

pat¯Ì to, ûe se jedn· o jedineËn˝ produkt na Ëes-

kÈm trhu, kter˝ je zamÏ¯en na konkrÈtnÌ cÌlovou

skupinu a nabÌzÌ pojistnou ochranu s v˝jimeË-

n˝m pojistn˝m plnÏnÌm. DalöÌ v˝hody plynou

z vysokÈ pojistnÈ Ë·stky, atraktivnÌ ceny a jed-

noduchÈho sjedn·nÌ bez finanËnÌho dotaznÌku.

"I kdyû si ¯Ìk·te, ûe jezdÌte bezpeËnÏ (a m˘ûe to

b˝t i pravda), na silnicÌch se pohybujÌ i ostatnÌ,

kte¯Ì bezpeËnÏ jezdit nemusejÌ. MyslÌte si, ûe

mezi tÏmi vÌce neû 950 mrtv˝mi a tÈmÏ¯ 28 000

zranÏn˝mi roËnÏ jsou jen vinÌci tÏchto doprav-

nÌch nehod?" od˘vodnil ot·zkou na ned·vnÈ tis-

kovÈ konferenci v Praze smysluplnost tohoto

pojiötÏnÌ Daniel MartÌnek, gener·lnÌ ¯editel

pojiöùovny AMCICO AIG Life a dodal: "V p¯ÌpadÏ,

kdy jeden ze dvou ûivitel˘ rodiny - nebo jeötÏ

h˘¯e jedin˝ ûivitel - utrpÌ v·ûn˝ ˙raz s trval˝mi

n·sledky, je nere·lnÈ, aby si tato rodina udrûela

sv˘j dosavadnÌ ûivotnÌ standard, a to i v p¯ÌpadÏ,

ûe obdrûÌ p¯ÌsluönÈ soci·lnÌ d·vky. Proto na

tento druh pojiötÏnÌ je t¯eba nahlÌûet zejmÈna

jako na projev odpovÏdnosti danÈho jedince

v˘Ëi jeho blÌzk˝m." (tz)

České pojišťovně roste prodej pojištění přes internet

Pojišťovna roku 2006 
už 23. dubna

V˝sledky Ankety pojiöùovacÌch maklÈ¯˘

Pojiöùovna roku 2006 se odborn· ve¯ejnost

dozvÌ jiû 23. dubna odpoledne. Asociace Ëes-

k˝ch pojiöùovacÌch maklÈ¯˘ ji po¯·d· jiû

ponÏkolik·tÈ se sv˝mi medi·lnÌmi partnery,

mezi nimi je letos poprvÈ takÈ Prosperita.

O tom, kterÈ pojiöùovny a jakÈ jejich produk-

ty se jevÌ maklÈ¯˘m jako optim·lnÌ, v·s

budeme informovat v naöem kvÏtnovÈm

vyd·nÌ.

Aviva ûivotnÌ pojiöùovna, a. s., se v roce 2006

zamÏ¯ila na rozvoj pravidelnÏ placenÈho pojistnÈ-

ho, u kterÈho dos·hla meziroËnÌho r˘stu 11,7 %.

V tomto segmentu, jenû p¯edstavuje prim·rnÌ

zdroj pojiöùovny, znaËnÏ p¯evyöuje r˘st celÈho

pojistnÈho trhu, kter˝ se pohybuje kolem 6,7 %

(dle p¯edbÏûn˝ch ˙daj˘ »AP za rok 2006).

Kvalita v˝sledku je umocnÏna pozitivnÌm v˝vojem

dalöÌch ukazatel˘. K 31. prosinci 2006 Ëinil cel-

kov˝ objem aktiv 2 483,4 mil KË, z Ëehoû 2 372

mil. KË je p¯ipisov·no finanËnÌm umÌstÏnÌm s 24%

n·r˘stem oproti minulÈmu roku. TechnickÈ rezer-

vy na konci roku dos·hly hodnoty 1 990,5 mil. KË,

coû p¯edstavuje n·r˘st o 28,3 % ve srovn·nÌ

s p¯edchozÌm rokem.

"I kdyû dynamika trhu ûivotnÌho pojiötÏnÌ nenÌ

st·le tak v˝razn·, jak bychom si p¯·li, jsme

r·di, ûe Aviva p¯esto dok·ûe drûet r˘st bÏûnÏ

placenÈho pojistnÈho, navÌc v˝raznÏ nad ˙rov-

nÌ celÈho pojistnÈho trhu," komentoval v˝sled-

ky Pavel Matouöek, p¯edseda p¯edstavenstva

Životní pojišťovna Aviva zvětšila objem pravidelně placeného pojistného
a gener·lnÌ ¯editel Aviva ûivotnÌ pojiöùovna, a.

s. Pojiöùovna pravidelnÏ inovuje nabÌdku

sv˝ch produkt˘ tak, aby plnÏ odpovÌdala tren-

d˘m trhu a p¯in·öela klient˘m hodnotn˝ p¯Ì-

nos. (tz)
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V souËasnÈ dobÏ je t¯eba se na implementaci

REACH p¯ipravit. P¯Ìpravn· opat¯enÌ p¯edstavujÌ

p¯edevöÌm nutnost inventury l·tek, kter˝ch se

REACH dotkne, a sbÏr povinn˝ch dat, resp. zkou-

öek. Od 1. Ëervna 2008 zaËne tzv. p¯edregistra-

ce l·tek u helsinskÈ agentury. V dalöÌ f·zi vöech-

ny l·tky s objemem v˝roby nebo dovozu jednÈ

tuny a vÌce roËnÏ musejÌ b˝t registrov·ny, a to

postupnÏ podle harmonogramu danÈho legislati-

vou, ve vazbÏ na jejich mnoûstvÌ a potenci·lnÌ

nebezpeËnost. Do roku 2020 se tak postupnÏ

dos·hne stavu, ûe vöechny chemickÈ l·tky vyr·-

bÏnÈ, dov·ûenÈ Ëi pouûÌvanÈ v EU (v mnoûstvÌ

minim·lnÏ 1t/rok) budou zn·my a budou posou-

zeny z hlediska jejich bezpeËnosti, resp. nebez-

peËnosti, a to ve vöech aplikacÌch.

Poplatky za jednotlivÈ procedury nejsou jeötÏ

p¯esnÏ stanoveny, ale odhaduje se, ûe nap¯Ìklad

poplatek za testov·nÌ jednÈ l·tky bude mezi 

19 tis. - 89 tis. EUR, poplatek za registraci mini-

m·lnÏ 32 tis. EUR (pro ton·ûnÌ hladinu p¯evyöujÌ-

cÌ 1000 t chemickÈ l·tky za rok) Ëi poplatek za

povolov·nÌ nejmÈnÏ 60 tis. EUR. Evropsk· komi-

se odhaduje, ûe na testov·nÌ a registraci vynaloûÌ

povinnÈ subjekty minim·lnÏ 1,47 mld. EUR, prav-

dÏpodobnÏjöÌ je vöak Ë·stka 3,6 mld. EUR. 

V »eskÈ republice se implementace REACH

dotkne stovek aû tisÌc˘ firem. P¯itom stovky

menöÌch podnik˘ o sv˝ch z·konn˝ch povinnos-

tech zatÌm nevÏdÌ a nemohou se tak p¯ipravit na

obrovskou administrativnÌ a finanËnÌ z·tÏû,

kter· se zavedenÌm REACH bude spojena. Exis-

tuje odhad, ûe celkovÏ se n·klady na REACH

pro ËeskÈ v˝robce a dovozce budou pohybovat

ve v˝öi 5,5 aû 11 mld. KË. Bude to pr·vÏ nej-

zranitelnÏjöÌ skupina - malÌ a st¯ednÌ podnikate-

lÈ, kdo ponese aû 80 % vöech n·klad˘ spoje-

n˝ch s implementacÌ REACH! 

Svaz chemickÈho pr˘myslu »R (SCHP »R)

aktivnÏ p˘sobil a p˘sobÌ v ovlivÚov·nÌ vznikajÌ-

cÌch pr·vnÌch dokument˘ smÏrem k lepöÌ prove-

ditelnosti, niûöÌ byrokratickÈ a administrativnÌ

n·roËnosti. Organizoval a podÌlel se na vypraco-

v·nÌ dopadov˝ch studiÌ, s cÌlem zhodnotit a zmÌr-

nit rizika snÌûenÌ zamÏstnanosti jakoûto nejz·-

vaûnÏjöÌho soci·lnÌho dopadu a konkurence-

schopnosti ËeskÈho chemickÈho pr˘myslu

a ¯ady navazujÌcÌch odvÏtvÌ zpracovatelskÈho

pr˘myslu (nap¯. odvÏtvÌ textilnÌho, celulÛzopapÌ-

renskÈho, elektrotechnickÈho, hutnickÈho pr˘-

myslu, kovov˝roby, v˝roby pigment˘ a lak˘

a dalöÌch).

Logick˝m pokraËov·nÌm tÏchto aktivit byla p¯Ì-

prava projektu Adaptabilita a posÌlenÌ konkuren-

ceschopnosti chemickÈho pr˘myslu »R (projekt

Adaptabilita), kter˝ uspÏl v r·mci operaËnÌho

Projekt Adaptabilita připravuje na změny kolem nové chemické legislativy REACH
Evropský parlament a Rada schválily koncem roku 2006 stěžejní doku-

ment nové chemické politiky, nařízení č. 1907/2006 známé pod zkrat-
kou REACH, které vejde v platnost 1. června 2007 (oficiální překlad

představuje 850 stránek textu). V Evropské unii tak dochází k zásadní refor-
mě chemické legislativy, která se významným způsobem dotkne všech,
kteří chemikálie vyrábějí, obchodují s nimi nebo je používají, tedy nejen
chemického průmyslu. Všechny povinné subjekty musejí prokázat, že veš-
keré chemické látky (jako takové i obsažené v přípravcích, v některých pří-
padech i předmětech) uváděné na trh v zemích EU byly zaregistrovány
u Evropské chemické agentury v Helsinkách.

programu Rozvoj lidsk˝ch zdroj˘ a zÌskal p¯ÌspÏ-

vek ve v˝öi 19 mil. KË.

Z·mÏrem projektu Adaptabilita je p¯ipravit

v˝robce, zpracovatele a obchodnÌky na zmÏny

spojenÈ s implementacÌ novÈ chemickÈ legisla-

tivy REACH, vËetnÏ minimalizace jeho oËek·va-

n˝ch dopad˘ (1. f·ze) a podpora v˝zkumu

a v˝voje (V&V) a zav·dÏnÌ nov˝ch technologiÌ,

inovacÌ a jejich p¯enosu do pr˘myslu (2. f·ze).

Projekt by mÏl p¯ispÏt ke stabilizaci pracovnÌch

mÌst, resp. vzniku nov˝ch pracovnÌch p¯Ìleûitos-

tÌ a k posÌlenÌ konkurenceschopnosti chemickÈ-

ho pr˘myslu a navazujÌcÌch odvÏtvÌ se zvl·ötnÌm

z¯etelem na mikro, malÈ a st¯ednÌ podniky.

CÌlem projektu je zdarma sezn·mit a proökolit

öirokou podnikatelskou ve¯ejnost nejen chemic-

kÈho pr˘myslu, ale i navazujÌcÌch odvÏtvÌ o tom,

co pro nÏ nov· legislativa znamen·, jak s nÌ

zach·zet a jak minimalizovat identifikovanÈ

dopady REACH v »eskÈ republice.

Projekt Adaptabilita byl zah·jen v prosinci

2006, ukonËen bude v srpnu 2008. Realizaci

budou zajiöùovat pracovnÌci SCHP »R, spolu

s vÌtÏzi dvou ve¯ejn˝ch soutÏûÌ (p¯Ìprava specia-

lizovan˝ch vzdÏl·vacÌch modul˘ a vzdÏl·vacÌch

materi·l˘, specializovan˝ch ökolenÌ z·stupc˘

zamÏstnavatel˘ a odborn˝ch ökolenÌ zamÏst-

nanc˘ v problematice REACH a problematice

v˝zkumu a v˝voje (V&V), inovacÌ a projektovÈho

¯ÌzenÌ).

CÌlov˝mi skupinami, na kterÈ je projekt Adapta-

bilita zamÏ¯en, jsou zamÏstnavatelÈ a zamÏst-

nanci v chemickÈm pr˘myslu a navazujÌcÌch

odvÏtvÌch. OËek·van˝m p¯Ìnosem projektu

a jeho specializovan˝ch ökolenÌ pro zamÏstna-

vatele je rozöÌ¯enÌ znalostÌ o aktu·lnÌ chemickÈ

legislativÏ REACH a p¯Ìprava na jejÌ oËek·vanÈ

dopady, pojmenov·nÌ struktur·lnÌch zmÏn

a jejich vliv na podnik·nÌ a vliv v˝zkumu a v˝vo-

je (V&V), transferu nov˝ch technologiÌ a inovacÌ

na dalöÌ rozvoj a pomoc v orientaci p¯i vyhled·-

v·nÌ zdroj˘. ⁄ËastnÌci zÌskajÌ osvÏdËenÌ o absol-

vov·nÌ kurzu. OdbornÈ ökolenÌ zamÏstnanc˘ je

zamÏ¯eno na zvl·dnutÌ poûadavk˘ REACH

a sezn·menÌ ˙ËastnÌk˘ s nov˝mi trendy v˝zku-

mu a v˝voje (V&V), inovacÌ a s nov˝mi techno-

logiemi. ZamÏstnanci zÌskajÌ certifik·t o absol-

vov·nÌ kurzu.

Pro ˙Ëely projektu Adaptabilita z¯Ìdil SCHP »R

centr·lnÌ kancel·¯ a t¯i kontaktnÌ region·lnÌ pra-

coviötÏ pro kraje s vysokou koncentracÌ che-

mickÈ v˝roby, tj. St¯edoËesk˝, ⁄steck˝

a Moravskoslezsk˝ kraj s rozöÌ¯enou p˘sobnostÌ

na dalöÌ kraje »eskÈ republiky. RealizaËnÌ t˝m

projektu tvo¯Ì 10 pracovnÌk˘. 

K zah·jenÌ projektu se 23. 1. 2007 uskuteËnila

v Praze ˙vodnÌ konference SCHP »R Implemen-

tace REACH, podpora v˝zkumu. Prezentace jed-

notliv˝ch p¯edn·öek jsou k dispozici na port·lu

projektu www.schp-adaptabilita.cz, na kterÈm

budou zve¯ejÚov·ny veökerÈ informace, vËetnÏ

nabÌdky ökolenÌ a instrukcÌ pro p¯ihl·öenÌ.

»asovÏ strukturovan· ökolenÌ budou zah·jena

ve 2. ËtvrtletÌ 2007. Aktivity projektu Adaptabi-

lita p¯edstavujÌ unik·tnÌ p¯Ìleûitost pro vöechny

zÌskat bezplatnÏ znalosti pot¯ebnÈ ke zd·rnÈ

implementaci klÌËovÈ chemickÈ legislativy

a informace o moûnostech podpory v˝zkumu,

v˝voje, inovacÌ a transferu nov˝ch technologiÌ.

Zveme vöechny k vyuûitÌ tÈto jedineËnÈ öance!

Ing. Ladislav Nov·k, v˝konn˝ ¯editel 
Svazu chemickÈho pr˘myslu »R

V roce 2006 bylo novÏ na¯Ìzeno 309 457 soudnÌch

exekucÌ oproti 270 844 exekucÌm na¯Ìzen˝m v roce

2005. MeziroËnÌ n·r˘st tak p¯edstavuje 14 %. To je

v˝raznÏ mÈnÏ neû v roce 2005, kdy oproti roku

2004 narostl poËet novÏ na¯Ìzen˝ch exekucÌ o

74 %. RekordnÌ byl oproti tomu n·r˘st poËtu skon-

Ëen˝ch exekucÌ - v roce 2006 vzrostl o 68 %.

"V loÚskÈm roce mÏl poËet novÏ na¯Ìzen˝ch exe-

kucÌ nejniûöÌ dynamiku od roku 2001, kdy v Ëes-

kÈm pr·vnÌm ¯·du zaËal institut soudnÌch exeku-

cÌ fungovat. D˘vody spat¯ujeme v tom, ûe v p¯ed-

chozÌch letech byl v z·sadÏ vyËerp·n nahroma-

dÏn˝ potenci·l drobn˝ch pohled·vek od vÏ¯itel˘

jako zdravotnÌ pojiöùovny, dopravnÌ podniky,

distributo¯i energiÌ, vod·renstvÌ, telekomunikaËnÌ

oper·to¯i a dalöÌ. Naopak zjevnÏ nedoölo k situa-

ci, ûe by lidÈ ve vÏtöÌm mÏ¯Ìtku nebyli schopni

spl·cet svÈ ˙vÏry u bank a spl·tkov˝ch prodej-

c˘," ¯ekl JUDr. Juraj Podkonick˝, Ph.D., prezident

ExekutorskÈ komory »eskÈ republiky. PoËet

skonËen˝ch exekucÌ narostl v loÚskÈm roce

o bezm·la 30 000 na celkem 111 170. I v tomto

ohledu se jedn· rekord - je to nejvÌce za celou

dobu existence soudnÌch exekucÌ v absolutnÌch

i relativnÌch ËÌslech. "Takto vysok˝ poËet skon-

Ëen˝ch exekucÌ svÏdËÌ o zvyöujÌcÌ se efektivitÏ

jak exekutorsk˝ch ˙¯ad˘, tak i soud˘ a spr·vnÌch

org·n˘," uvedl d·le J. Podkonick˝.

V souËasnÈ dobÏ takÈ probÌh· zkuöebnÌ provoz

Centr·lnÌ evidence exekucÌ. JejÌ spuötÏnÌ exeku-

torsk· komora oËek·v· ve druhÈ polovinÏ letoö-

nÌho roku. "Bude se jednat o velmi jednoduch˝

a rychl˝ n·stroj provÏ¯enÌ obchodnÌho partnera Ëi

z·kaznÌka. Datab·ze bude p¯Ìstupn· komukoliv

po zaplacenÌ nÌzkÈho poplatku za dotaz," prohl·-

sil prezident ExekutorskÈ komory »R J. Podko-

nick˝. Vznik centr·lnÌ evidence prov·zela cel·

¯ada legislativnÌch a organizaËnÌch nejasnostÌ,

kterÈ se poda¯ilo vy¯eöit v loÚskÈm roce novelou

exekutorskÈho tarifu (vyhl. Ministerstva sprave-

dlnosti 330/2001 Sb. zmÏnou 291/2006 Sb.

s ˙ËinnostÌ ke dni 1. srpna 2006).

I v loÚskÈm roce pokraËoval velmi p¯Ìzniv˝

v˝voj v poËtu stÌûnostÌ a podnÏt˘, kter˝mi si

˙ËastnÌci ¯ÌzenÌ stÏûujÌ na postup soudnÌho

exekutora. Za cel˝ rok 2006 bylo proti postu-

pu soudnÌho exekutora pod·no 517 stÌûnostÌ

nebo podnÏt˘ (v roce 2005 to bylo 658).

PoËet exekucÌ napaden˝ch stÏûovateli v roce

2006 p¯edstavuje pouze 0,17 % z poËtu na¯Ì-

zen˝ch soudnÌch exekucÌ (v roce 2005 to bylo

0,24 %, v roce 2003 0,31 %). V meziroËnÌm

srovn·nÌ pomÏru k poËtu na¯Ìzen˝ch exekucÌ

to p¯edstavuje pokles o 29 %. V roce 2006

bylo pod·no 22 k·rnÈ ûaloby (z toho 5 pod·no

ministrem spravedlnosti), coû je v porovn·nÌ

s rokem 2005, kdy bylo pod·no 28 ûalob,

pokles o 22 %. Jeden soudnÌ exekutor byl roz-

hodnutÌm ministra spravedlnosti odvol·n z exe-

kutorskÈho ˙¯adu. Podrobnosti k p¯Ìpadu nenÌ

Exekutorsk· komora »R opr·vnÏna sdÏlit.

O ExekutorskÈ komo¯e »eskÈ republiky a soudnÌch
exekutorech

EK »R m· sÌdlo v BrnÏ. JejÌmi Ëleny jsou ze z·ko-

na vöichni soudnÌ exekuto¯i, kte¯Ì jsou vybÌr·ni na

z·kladÏ v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ po¯·danÈho komorou

a jmenov·ni do funkce ministrem spravedlnosti.

Exekuto¯i se p¯i v˝konu svÈ Ëinnosti ¯ÌdÌ exekuË-

nÌm ¯·dem (z·kon Ë.120/2001 Sb. o soudnÌch

exekutorech a exekuËnÌ Ëinnosti) a jsou povinni

Meziroční nárůst počtu exekucí je nejnižší od roku 2001
na svÈ n·klady z¯Ìdit v p¯idÏlenÈm okrese exeku-

torsk˝ ˙¯ad. V˝konem exekuce povÏ¯uje exeku-

tora p¯Ìsluön˝ soud. Exekutor je ze z·kona nez·-

visl˝ na opr·vnÏnÈm (tj. vÏ¯iteli) i povinnÈm 

(tj. dluûnÌkovi). Od roku 2002 je komora Ëlenem

UIHJ (Mezin·rodnÌ unie soudnÌch exekutor˘) se

sÌdlem v Pa¯Ìûi. OdmÏnu exekutora hradÌ vûdy

povinn˝ a ËinÌ 15 % z vym·hanÈ Ë·stky do 3 mili-

on˘ KË (minim·lnÏ vöak 3000 KË), resp. 10 % p¯i

v˝öi nad 3 do 40 milion˘ KË, resp. 5 % nad 40 do

50 milion˘ KË, nad 50 milion˘ KË n·leûÌ exeku-

torovi odmÏna ve v˝öi 1 %.

Počet nařízených soudních exekucí
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Aktu·lnÌ podnikatelsk· rizika v »R z hlediska roz-

voje glob·lnÌ ekonomiky po 11. z·¯Ì 2001- tÈma,

jeû bylo obsahem celost·tnÌ konference, kter· se

konala minul˝ t˝den ve Ëtvrtek v TOP Hotelu

Praha za ˙Ëasti tÈmÏ¯ 70 ˙ËastnÌk˘. 

Na konferenci byla p¯ednesena ¯ada podnÏtn˝ch

vystoupenÌ analyzujÌcÌch moûnÈ p¯Ìstupy k mana-

gementu podnikatelsk˝ch rizik ve znalostnÌ spoleË-

nosti z pohledu identifikace a zvl·d·nÌ finanËnÌch,

person·lnÌch a bezpeËnostnÌch rizik v podnikatel-

skÈm prost¯edÌ subjekt˘, p˘sobÌcÌch na ˙zemÌ »R.

Jiû ˙vodnÌ vystoupenÌ prof. ZbyÚka Pitry, p¯edsedy

Rady expert˘ »MA uk·zalo, ûe znalostnÌ spoleË-

nost charakterizuje prudk˝ rozvoj technologiÌ a zao-

st·v·nÌ zmÏn v uspo¯·d·nÌ institucÌ (vËetnÏ podni-

katelsk˝ch subjekt˘), kterÈ spoleËnost vytv·¯Ì

v z·jmu ˙ËelnÈ reakce na rozvoj technologie a jeho

zvl·dnutÌ. D˘sledkem tÈto skuteËnosti je, ûe dneö-

nÌ instituce se nedok·ûÌ dostateËnÏ rychle a pruû-

nÏ adaptovat na v˝voj, kter˝ probÌh· v jejich okolÌ.

To s sebou p¯in·öÌ ¯adu rizik (p¯edevöÌm podnika-

telsk˝ch), se kter˝mi se musÌ vyrovn·vat ve svÈm

kaûdodennÌm spoleËenskÈm p˘sobenÌ. 

Z ¯ady dalöÌch nemÈnÏ zajÌmav˝ch vystoupenÌ zau-

jal ing. ZbynÏk FrolÌk, ¯editel Linet, s. r. o., öpiË-

kov˝ podnikatel a exportÈr vyr·bÏjÌcÌ nemocniËnÌ

l˘ûka, kter˝ na konkrÈtnÌch p¯Ìkladech doloûil rizi-

ka doprov·zejÌcÌ inovaËnÌ aktivity a zp˘soby, jak

se s nimi vyrovn·v· ötÌhl˝ a inovaËnÌ podnik.

RovnÏû vystoupenÌ JUDr. VÌta B·rty, gener·lnÌho

¯editele bezpeËnostnÌ agentury ABL, a. s., bylo

naplnÏno zcela konkrÈtnÌmi fakty a n·vody, jak

majÌ podniky p¯istupovat k obranÏ proti bezpeË-

nostnÌm hrozb·m, co management bezpeËnosti

podniku p¯in·öÌ (jakou p¯idanou hodnotu) a jak

se budou vyvÌjet bezpeËnostnÌ rizika v nejbliûöÌch

t¯ech letech.

V pr˘bÏhu celÈ konference se mluvilo zejmÈna

o zp˘sobech, jak souËasn˝, nÏkdy znaËnÏ neutÏ-

öen˝ stav mÏnit a zmÏnit. Prof. Jaroslav A. Jir·sek

v diskuzi p¯ipomenul: "Bylo by chybou pojedn·vat

o riziku a nebezpeËÌ jenom ze z·pornÈho hlediska.

Zvl·d·nÌ rizika a nebezpeËÌ m· takÈ kladn˝ ˙Ëinek

- rozöi¯uje trh, umoûÚuje vstupovat na mÌsta, kam

jsme se d¯Ìve neodvaûovali. Zvl·dnutÌ rizik a nebez-

peËÌ se tak st·v· d˘leûit˝m konkurenËnÌm posl·-

nÌm a podniky, kterÈ se vyznajÌ v riziku a v nebez-

peËÌ, majÌ tÌm p·dem konkurenËnÌ v˝hodu. Rizika

a nebezpeËÌ zvyöujÌ takÈ v˝znam pojiöùov·nÌ a zajiö-

ùov·nÌ (hedging, futures). (tz msf)

Zvládnutí podnikatelských rizik jako konkurenční výhoda
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PromyölenÏ navrûen˝ Touran s pohonem p¯ed-

nÌch kol potvrdil svoji pozici velmi praktickÈho

a pro kaûdodennÌ ûivot vöestrannÈho talentu.

Nov˝ CrossTouran umocÚuje tyto vlastnosti

o jeötÏ vÏtöÌ radost z jÌzdy, kvalitu zpracov·nÌ

i atraktivnÌ pomÏr ceny a v˝konu. CrossTouran

si Ëesk˝ z·kaznÌk m˘ûe objednat ve t¯ech z·ûe-

hov˝ch a t¯ech vznÏtov˝ch variant·ch s v˝kony

od 75 kW (102 k) do 125 kW (170 k), p¯iËemû

vrcholem nabÌdky je stopÏtadvacetikilowattov˝

motor 1.4 TSI Twincharger se sÈriovÏ dod·va-

nou dvouspojkovou p¯evodovkou DSG.

Jiû na prvnÌ pohled CrossTouran zaujme pneu-

matikami na r·fcÌch ve dvojÌ öÌ¯ce - 6,5 palce

vp¯edu resp. 215/50 a 8 palc˘ vzadu (235/40)

na sÈriovÏ dod·van˝ch 17" kolech z lehk˝ch sli-

tin, kterÈ zv˝razÚujÌ v˝bornÈ jÌzdnÌ vlastnosti

CrossTouranu. RozöÌ¯enÈ podbÏhy a prahy ply-

nule p¯ech·zejÌcÌ do dve¯nÌch panel˘ poskytujÌ

vozu solidnÌ a robustnÌ charakter.

Kv˘li zv˝öenÌ svÏtlÈ v˝öky o 12 mm vybavili kon-

struktÈ¯i CrossTouran upravenou verzÌ zesÌlenÈ-

ho podvozku, vËetnÏ modifikovanÈho systÈmu

odpruûenÌ. PodÈln˝ st¯eönÌ nosiË takÈ nem·

CrossTouran jen pro ozdobu: DÌky nÏmu je na

st¯echu moûnÈ ukotvit systÈm skladovacÌch

box˘ s maxim·lnÌ hmotnostÌ aû 100 kilogram˘.

Se sv˝m funkËnÌm designem a zejmÈna s oran-

ûovo-öediv˝m interiÈrem navozuje CrossTouran

mladistvou a p¯Ìjemnou atmosfÈru. Zvl·ötÏ ve

spojenÌ s lakem karoserie Ëerven· "Rock" je

tato oranûovo-öediv· kombinace mimo¯·dnÏ

öarmantnÌ. BarevnÏ korespondujÌcÌ materi·ly

pouûili designÈ¯i nejen na komfortnÌ p¯ednÌ

i zadnÌ sedadla, ale takÈ na v˝plnÏ dve¯Ì. Lemy

na t¯ÌramennÈm sportovnÌm volantu v perforova-

nÈ k˘ûi doplÚujÌ svÏtlejöÌ övy.

Vysokou uûitnou hodnotu nabÌzÌ CrossTouran

i p¯i p¯evozu zavazadel. Z·kladnÌ objem zavaza-

dlovÈho prostoru ËinÌ 695 litr˘, po odstranÏnÌ

druhÈ ¯ady sedadel lze tuto hodnotu zv˝öit aû na

˙ctyhodn˝ch 1989 litr˘. ObjemnÈ p¯edmÏty

CrossTouran přijel na český trh
Po úspěšném loňském startu CrossPola a příchodu CrossGolfu počát-

kem roku 2007 rozšířilo řady Cross modelů v České republice také
úspěšné MPV CrossTouran. Jeho cena začíná na 694 400 Kč včetně

DPH za model s motorem o objemu 1,6 litru.

Nejprod·vanÏjöÌm dov·ûen˝m automobi-
lem v »R byl  v roce  2006 i v lednu 2007
uûitkov˝ Ford Transit. V ˙noru ho pro
zmÏnu vyst¯Ìdal Ford Focus, a tak v souË-
tu dvou prvnÌch mÏsÌc˘ letoönÌho roku
okupuje modr˝ ov·l prvnÌ dvÏ pozice nej-
û·danÏjöÌch zahraniËnÌch automobil˘
v »R!
⁄daje z ofici·lnÌ statistiky Centr·lnÌho registru

vozidel potvrzujÌ, ûe se oba Fordy umÌstily hned

za vozy dom·cÌho v˝robce - a p¯ede vöemi

ostatnÌmi dov·ûen˝mi automobily vöech t¯Ìd

a segment˘.

Fordu Transit tak st·le n·leûÌ prvnÌ mÌsto mezi

vozy importovan˝mi do »R - a druh· p¯ÌËka

pat¯Ì Fordu Focus. To souËasnÏ pro oba zna-

men· pozici ËtvrtÈho, resp. p·tÈho nejprod·va-

nÏjöÌho vozu v »R,  viz n·sledujÌcÌ tabulka. 

ZnaËka 1 aû 2/2007

Po¯. verze OA LUV Celk.

1 äkoda Fabia 4042 533 4575

2 äkoda Octavia 2346 1053 3399

3 äkoda Roomster 652 205 857

4 Ford Transit 41 436 477

5 Ford Focus 256 195 451

6 VW Passat      237 213 450

7 Renault Thalia 444 0 444

8 VW Golf  327 95 422

9 CitroÎn Berlingo 98 283 381

10 Peugeot 206 296 56 352

11 VW Transporter 73 264 337

Dva Fordy v čele tabulek dovážených vozů!
"Jestliûe se Focus prosadil mezi

nejvÌce dov·ûen˝mi vozy, je to

samoz¯ejmÏ potvrzenÌ jeho skvÏ-

l˝ch kvalit. NavÌc to ale znamen·,

ûe Ëesk˝ z·kaznÌk st·le vÌce

vnÌm· fakt, ûe s nov˝m vozem

Ford dost·v· nejenom v˝bornÈ

auto za dobrou cenu, ale takÈ

kompletnÌ balÌËek zahrnujÌcÌ nap¯Ì-

klad nÌzkÈ provoznÌ n·klady, kva-

litnÌ servis s hustou sÌtÌ zastoupe-

nÌ, öirokou nabÌdku "znaËkovÈho"

financov·nÌ a dalöÌ sluûby. Nebo-

jÌm se ¯Ìci, ûe takto kompletnÌ

nabÌdku u n·s nikdo nem·",

komentoval ˙spÏch Fordu ¯editel

jeho ËeskÈho zastoupenÌ, VladimÌr

Voöick˝. (tz)

i nap¯Ìklad rekreaËnÌ vybavenÌ se tak do Cros-

sTouranu vejdou bez sebemenöÌch problÈm˘.

Pokud jde o bezpeËnost, u CrossTouranu jeho

tv˘rci nep¯ipustili û·dn˝ kompromis! Rozs·hl·

sÈriov· v˝bava se skl·d· z bezpeËnostnÏ opti-

malizovan˝ch hlavov˝ch opÏrek na p¯ednÌch

sedadlech a krajnÌch sedadlech druhÈ ¯ady, air-

bag˘ pro ¯idiËe a spolujezdce, boËnÌch airbag˘

vp¯edu a z hlavov˝ch airbag˘ pro prvnÌ dvÏ ¯ady

sedadel. Vysok· ˙roveÚ aktivnÌ bezpeËnosti je

mj. d·na elektronick˝m stabilizaËnÌm systÈmem

ESP s komfortnÌm brzdov˝m asistentem, funkce-

mi impulzu do volantu a stabilizace p¯ÌvÏsu

a posilovaËem ¯ÌzenÌ s promÏnliv˝m ˙Ëinkem. 

TradiËnÏ velmi bohat· sÈriov· v˝bava model˘

Volkswagen v p¯ÌpadÏ CrossTouranu zahrnuje

nap¯Ìklad takovÈ prvky jako klimatizaci "clima-

tic" s poloautomatickou regulacÌ, automatick˝

spÌnaË svÏtlomet˘ pro trvalÈ svÌcenÌ, Ëi 3ramen-

n˝ volant v perforovanÈ k˘ûi s alu-dekoracÌ. (tz)
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DalöÌ akcÌ, kter· v souËasnÈ dobÏ probÌh·, je

11. roËnÌk ankety Motocykl roku v »R, vyhl·öe-

n˝ sekcÌ Moto SDA. Ve¯ejnost a odborn· porota

spoleËnÏ volÌ vÌtÏze v öesti kategoriÌch a abso-

lutnÌho vÌtÏze z p¯ihl·öen˝ch 42 motocykl˘.

V˝sledky ankety budou vyhl·öeny 25. dubna

2007 na motork·¯skÈm veËeru. Ve dnech 7.-11.

b¯ezna probÏhla ˙spÏönÏ v˝stava Motocykl

v Praze - HoleöovicÌch. Z dosavadnÌch 11 roËnÌ-

k˘ rekordnÌch 62 tisÌce n·vötÏvnÌk˘ shlÈdlo

Na půdě SDA v prvním čtvrtletí
Vtomto období již tradičně vrcholí nebo jsou zahajovány rozhodující

celosvazové akce. Na slavnostním večeru 18. ledna 2007 byly vyhlá-
šeny výsledky 13. ročníku ankety Auto roku v ČR. Novinářská porota

zvolila autem roku 2007 v ČR Opel Corsa. Tipovací a doprovodné soutěže
se zúčastnilo přes 175 tis. respondentů, což jistě svědčí o oblíbenosti anke-
ty u veřejnosti. Z účastníků tipovací soutěže byl vylosován vítěz tradiční
ceny - poukázky na zakoupení automobilu v hodnotě 600 tis. Kč. Již počtvr-
té vyhrála žena - tentokrát Iva Výborná z Kolného.

novinky letoönÌ sezony a z·roveÚ mÏlo moûnost

sezn·mit se se vöemi motocykly p¯ihl·öen˝mi

do ankety Motocykl roku.

Ve st·diu fin·lnÌch p¯Ìprav je zajiötÏnÌ mezin·-

rodnÌ v˝stavy osobnÌch automobil˘ Autosalon

2007 v BrnÏ, kter· se uskuteËnÌ ve dnech 

9.-14. Ëervna 2007 (7. 6. - tiskov˝ den, 8. 7. -

odborn˝ den). KromÏ ¯ady novinek uv·dÏn˝ch

na Ëesk˝ trh jsou p¯ipravov·ny doprovodnÈ pro-

gramy jak pro odbornÌky, tak pro öirokou moto-

ristickou ve¯ejnost. Novinkou je program éena

a auto, kter˝ m· zp¯Ìjemnit pobyt ûen na v˝sta-

vÏ a umoûnit jim sezn·menÌ se atraktivnÌ formou

jak s nov˝mi osobnÌmi automobily, tak s jejich

provozem. 

Z hlediska vnitrosvazovÈ Ëinnosti bylo d˘leûitÈ

zased·nÌ Rady ¯editel˘ SDA 28. b¯ezna 2007,

na nÏmû byly schv·leny z·sadnÌ dokumenty -

Ëerp·nÌ rozpoËtu za rok 2006 a n·vrh rozpoËtu

na rok 2007, harmonogram zased·nÌ org·n˘

SDA, vyhl·öenÌ 14. roËnÌku ankety Auto roku

v »R, atd.

Od ledna 2007 doölo k rozöÌ¯enÌ statistiky prvnÏ

registrovan˝ch vozidel v »R, zpracov·vanÈ SDA,

o p¯ehledy registrovan˝ch ojet˝ch vozidel dle

jednotliv˝ch kategoriÌ (M, N, L) a jejich st·¯Ì.

Kaûd˝ mÏsÌc je na naöem port·lu zve¯ejÚov·no

134 tabulky (zhruba 160 vytiötÏn˝ch stran for-

m·tu A4) s p¯ehledy o registracÌch vozidel

(v minulÈm roce to bylo 101). (tz sda/cia)

Registrace nov˝ch vozidel

V 1. ËtvrtletÌ 2007 bylo registrov·no v »R cel-

kem 30 105 ks nov˝ch  osobnÌch, 12 824 ks

lehk˝ch uûitkov˝ch a 2186 ks n·kladnÌch auto-

mobil˘, 153 ks autobus˘ a 3428 ks motocykl˘

a to vËetnÏ moped˘. Za srovnatelnÈ  obdobÌ

minulÈho roku to bylo 27 568 ks osobnÌch, 

10 445 ks lehk˝ch uûitkov˝ch, 2020 ks n·klad-

nÌch automobil˘, 187 ks autobus˘ a 2156 ks

motocykl˘. 

OsobnÌ automobily

CelkovÏ registrace osobnÌch automobil˘ oproti

stejnÈmu obdobÌ roku 2006 vzrostly o 9,2 %, to

je o 2537 ks. PodÌl registrovan˝ch vozidel Ëlen˘

SDA z registrovan˝ch vozidel vzrostl na 61,24 %

, u ostatnÌch 38,76 %. 

PrvnÌ je znaËka äkoda s 11 595 ks automobil˘

(38,52 %), n·sledujÌ znaËky Renault - 1943 ks

(6,45 %), VW - 1710 ks (5,68 %), Peugeot -

1607 ks (5,34 %), Citroen - 1529 ks (5,08 %),

Ford - 1493 ks (4,96 %), Hyundai - 1337 ks

(4,44 %), Toyota - 1105 ks (3,67 %), Opel -

1030 ks (3,42 %), Kia - 928 ks (3,08 %) atd.

Z hlediska segment˘ vozidel tvo¯Ì podÌl mal˝ch

vozidel (mini + malÈ) 49,16 % (4,85 % + 44,31 %),

n·sleduje st¯ednÌ t¯Ìda - 17,14 %, niûöÌ st¯ednÌ -

15,08 %, MPV - 9,39 % atd.

Podle druhu pohonu je 68,62 % vozidel s benzi-

nov˝m motorem, 28,63 % vozidel s naftov˝m

motorem, 2,75 % - neurËeno.

LehkÈ uûitkovÈ automobily

Celkov˝ poËet oproti sledovanÈmu obdobÌ

roku 2006 vzrostl o 22,78 % (2379 ks vozi-

del). Z 12 824 ks registrovan˝ch vozidel je na

prvnÌm mÌstÏ äkoda - s 22,36 % trhu,

(2867 ks), n·sleduje VW s 12,17 % trhu

(1561 ks), d·le Ford - 11,42 % (1464 ks),

Renault - 7,30 % (936 ks), Citroen - 6,11 %

(784 ks), Peugeot- 5,45 % (699 ks) atd. 

PodÌl obchodnÌch t¯Ìd: do 2 t - 40,74 %,  2-3 t -

44,40 %, 3-3,5 t - 12,13 %, neza¯azeno- 2,74 %.

Benzinov˝m motorem je vybaveno 21,68 % vozi-

del, naftov˝m 75,58 %, neurËeno - 2,74 %.

Automobily do 3,5 t ( OA + LUV )

SpoleËnÏ bylo celkem registrov·no 42 929 ks

osobnÌch a lehk˝ch uûitkov˝ch vozidel, coû je

o 4916 ks (12,94 %) vÌce neû ve stejnÈm obdo-

bÌ roku 2006. SpoleËn˝ podÌl Ëlen˘ SDA dos·hl

65,80 %.

N·kladnÌ automobily a autobusy

Celkem bylo registrov·no 2186 ks n·kladnÌch

vozidel, to je o 166 ks (8,2 %) vÌce neû v loÚ-

skÈm obdobÌ. Na prvnÌm mÌstÏ je Scania

s 17,84 % trhu (390 ks), n·sleduje MB (Daim-

lerChrysler) - 15,78 % (345 ks), spoleËnÏ na t¯e-

tÌm a ËtvrtÈm mÌstÏ je Iveco a MAN - s 14,73 %

(322 ks), d·le DAF - 12,99 % (284 ks), Volvo -

9,97 % (218 ks), RVI - 8,28 % (181 ks), atd.

Z celkovÈho poËtu n·kladnÌch automobil˘ je

46,43 % v provedenÌ podvozek, 46,16 % tvo¯Ì

tahaËe atd. Z hlediska kategoriÌ vozidel je

25,80 % kat. N2, 68,57 % kat. N3, neza¯azeno -

5,26 %.

Autobus˘ bylo registrov·no 153 ks, to je

o 34 ks (18,2 %) mÈnÏ neû ve sledovanÈm obdo-

bÌ 2006. Podle provedenÌ bylo 8,50 % (13 ks)

kat. M2, 88,24 % (135 ks) kat. M3, neurËeno -

3,27 %.

Prodej motocykl˘

Z celkovÏ registrovan˝ch 3428 ks motocykl˘

Ëinil podÌl "malÈ" t¯Ìdy - moped˘ a motocykl˘

do 50 cm3 - 19,92 % (683 ks), nad 50 cm3 -

38,07 % (1305 ks), ostatnÌ - 3,15 % (108 ks),

neza¯azeno je 38,86 % (1332 ks). Oproti roku

2006 jsou registrace vyööÌ o 1272 ks 

(58,99 %). 

(tz SDA/CIA)

Ke statistice nových vozidel registrovaných v ČR za leden až březen 2007

Atlantis a Startline - dva sourozenci ze stejnÈho

rodu. DvÏ verze popul·rnÌho modelu Volkswa-

gen Multivan vstoupily zaË·tkem letoönÌho roku

na Ëesk˝ trh. Cena Multivanu Atlantis zaËÌn· na

891 184 KË bez DPH, Multivan Startline startu-

je s cenou od 675 214 KË bez DPH.

Multivan Atlantis

Jiû öest let se Volkswagen Multivan Atlantis

¯adÌ mezi nejoblÌbenÏjöÌ modely tohoto typu.

Speci·lnÌ modr˝ model v p¯edchozÌ generaci

vyËnÌval nad ostatnÌ zejmÈna dÌky svÈmu spor-

tovnÌmu vzhledu a eleganci exteriÈru i interiÈru.

Nov˝ Atlantis ˙zce navazuje na svÈho p¯ed-

ch˘dce a je jiû tradiËnÏ vyveden v krystalicky

modrÈ metalickÈ barvÏ. DynamiËnost vozu zd˘-

razÚujÌ exkluzivnÌ 17palcov· kola z lehk˝ch sli-

tin a sportovnÌ odpruûenÌ, p¯ed zvÏdav˝mi pohle-

dy okolÌ pak pos·dku chr·nÌ zatmaven· skla.

V interiÈru Multivanu Atlantis je postar·no

o maxim·lnÌ komfort cestujÌcÌch: Automatick·

klimatizace Climatronic, vyh¯Ìvan· sedadla,

skl·dacÌ postrannÌ stolek, lavice, kter· se d·

sklopit a vyuûÌt jako postel, a otoËn· sedadla

Volkswagen Multivan Atlantis a Startline jako výzva
zp˘sobiv˝, ekonomick˝, robustnÌ, a proto je

zamÏ¯en zejmÈna na mladÈ rodiny, kterÈ jsou ve

svÈm volnÈm Ëase aktivnÌ. Speci·lnÏ navrûenÈ

st¯ÌbrnÈ fÛlie a zatmaven· skla prop˘jËujÌ vozu

elegantnÌ vzhled, zatÌmco jemnÈ obloûenÌ ËinÌ

interiÈr praktick˝m. Multivan Startline se tak

d· velmi jednoduöe udrûovat, coû ocenÌ rodiny

s dÏtmi i aktivnÌ sportovci.

Posuvnou t¯ÌmÌstnou zadnÌ lavici lze snadno

sloûit, aby uvolnila prostor pro zavazadla,

nebo je moûnÈ ji naopak rozloûit, a vznikne tak

l˘ûko na spanÌ. Stolek, kter˝ se ukotvuje do

kolejnice po levÈ stranÏ a m˘ûe b˝t

pouûit i vnÏ vozidla, je

bÏhem cest usklad-

nÏn v obloûenÌ

p o s u v n ˝ c h

dve¯Ì. Mul-

Jednou z p¯ednostÌ automobilky Hyundai je, ûe svou nabÌdku neust·le inovuje. Dokladem toho je

takÈ nov˝ motor 2,5 CRDi VGT, jÌmû jsou nynÌ vybaveny modely ¯ady H-1. 

Nov˝ motor nahrazuje v nabÌdce turbodiesel o stejnÈm objemu, na rozdÌl od nÏj ale plnÌ emisnÌ

normu Euro4. »ty¯v·lcov˝ diesel s 2,5litrov˝m objemem je vybaven modernÌm vst¯ikovacÌm

systÈmem Common Rail a VGT. SystÈm oznaËovan˝ zkratkou VGT (Variable Geometry Turbo-

charger) zajiöùuje vyööÌ ˙Ëinnost p¯eplÚov·nÌ, zejmÈna pak rychlejöÌ n·r˘st plnicÌho tlaku tur-

bodmychadla uû v nÌzk˝ch ot·Ëk·ch. Nat·ËenÌm rozv·dÏcÌch lopatek statoru turbodmychadla

lze v˝raznÏ zmÌrnit takzvan˝ turboefekt, tedy prodlevu reakce motoru bÏûÌcÌho v nÌzk˝ch ot·Ë-

k·ch na seöl·pnutÌ ped·lu akceler·toru. Zp˘sobuje to nÌzk· rychlost malÈho mnoûstvÌ v˝fuko-

v˝ch plyn˘, kterÈ je v danÈm okamûiku k dispozici. 

SystÈm VGT dok·ûe lÈpe odebrat energii v˝fukov˝ch plyn˘ i p¯i jejich malÈm mnoûstvÌ, a tÌm zv˝-

öit schopnost akcelerace turbÌny, potaûmo kompresoru plnÌcÌho motor kyslÌkem. V˝sledkem

technickÈho zlepöenÌ je zv˝öenÌ toËivÈho momentu v celÈm rozsahu ot·Ëek a zrychlenÌ reakce

motoru na pokyny plynovÈho ped·lu. 

Nov˝ motor v modelu H-1 dosahuje nejvyööÌho toËivÈho momentu 314 Nm v rozmezÌ 2000

a 3000 ot·Ëek a maxim·lnÌho v˝konu 103 kW p¯i 3800 ot·Ëk·ch za minutu. Jeho kombinova-

n· spot¯eba je 9,0 litru nafty na 100 km, p¯iËemû maxim·lnÌ rychlost dosahuje hodnoty

163 km/h a zrychlenÌ z mÌsta na 100 km/h za 19,4 s.

H-1 je nabÌzena jako t¯Ì- nebo öestimÌstnÈ auto. Z·jemce o co nejvÏtöÌ uûitkovost vozu uspoko-

jÌ Hyundai H -1 paletou moûnostÌ. K dispozici je dod·vka s kr·tk˝m (2810 mm) nebo dlouh˝m

(3080 mm) rozvorem, s provoznÌ hmotnostÌ aû 2080 kilogram˘. Hyundai H-1 dod·vka nabÌdne

rovnÏû r˘znÈ varianty dve¯Ì, podle pot¯eby a p¯·nÌ k¯ÌdlovÈ nebo vykl·pÏcÌ. (tz)

Hyundai H-1 s novým motorem

pat¯Ì mezi nejzajÌmavÏjöÌ prvky tohoto vozu.

ÿidiËi Multivanu Atlantis se mohou tÏöit na

exkluzivnÌ p¯Ìstrojovou desku s chromovan˝mi

doplÚky, multifunkËnÌ displej a radiop¯ehr·vaË

Delta. K sÈriovÈ v˝bavÏ Atlantisu d·le pat¯Ì

takÈ mlhov· svÏtla a postrannÌ ochrannÈ liöty.

Model je k dispozici volitelnÏ s jednÏmi nebo se

dvÏmi posuvn˝mi dve¯mi.

Multivan Atlantis se na Ëesk˝ trh dod·v· se

öirokou paletou pohonn˝ch jednotek. Z·klad-

nÌm motorem je Ëty¯v·lcov˝ turbodiesel 

o objemu 1,9 litru s v˝konem 75 kW (102 k).

PÏtiv·lcov˝ vznÏtov˝ agreg·t o objemu 2,5 litru

s v˝kony

tivan Startline je za p¯Ìplatek v nabÌdce i s p¯Ì-

davn˝mi sedadly, dÌky nimû m˘ûe vozem

cestovat aû sedm osob.

S designem exteriÈru vozu koresponduje

i vyvedenÌ interiÈru, vËetnÏ nov˝ch potah˘

sedadel Panama. V sÈriovÈ v˝bavÏ nechybÌ

centr·lnÌ zamyk·nÌ, elektricky ovl·dan· okna

a zpÏtn· zrc·tka, a na objedn·vku z·kaznÌk

obdrûÌ i rozöÌ¯enÌ pro l˘ûko Ëi z·vÏsy na okna. 

Z·kladnÌm motorem dod·van˝m v modelu Start-

line je vznÏtov˝ Ëty¯v·lec o objemu 1,9 litru

s v˝konem 62 kW (84 k). K dispozici jsou d·le

dvÏ verze motoru 2,5 TDI o v˝konech 96 a 128

kW (130 a 174 k) a z·ûehov˝ dvoulitr o v˝konu

85 kW (115 k).

U obou verzÌ modelu Multivan platÌ pro z·kaznÌ-

ky moûnost odpoËtu DPH. (tz)
96 kW nebo 128 kW (130 a 174 k) pak splnÌ

poûadavky vöech z·jemc˘, kte¯Ì hledajÌ vysok˝

v˝kon a toËiv˝ moment spolu s hladk˝m cho-

dem motoru. Vrcholem nabÌdky je öestiv·lcov˝

z·ûehov˝ motor 3,2 V6, kter˝ disponuje v˝ko-

nem 173 kW (235 k).

Multivan Startline

ÿady voz˘ Volkswagen rozöi¯uje takÈ vöestran-

nÈ velkÈ MPV za atraktivnÌ cenu -

Multivan Startline. Model

Startline se vracÌ zpÏt

k z·klad˘m: Je

praktick˝, p¯i-
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Role manažerů
kvality ve 21. století
V·ûenÌ p¯·telÈ,

»esk· spoleËnost pro jakost by V·s r·da

pozvala na historicky prvnÌ setk·nÌ EOQ regist-

rovan˝ch manaûer˘ kvality, kterÈ se kon· dne

21. kvÏtna 2007 pod motem

"Nov· role manaûer˘ kvality ve 21. stoletÌ".
Tento prekongresov˝ semin·¯ p¯edch·zÌ 51.

kongresu EvropskÈ organizace pro kvalitu

(EOQ), kterÈ jsme plnopr·vn˝m Ëlenem. Kon-

gres se kon· ve dnech 22. aû 23. kvÏtna 2007

v Praze, a nav·ûe tak na dlouholetou tradici

kongres˘ po¯·dan˝ch v jednotliv˝ch Ëlensk˝ch

zemÌch.

Jedn· se o velmi prestiûnÌ akci, kter· vytv·¯Ì

prostor pro setk·nÌ na mezin·rodnÌ ˙rovni

a v˝mÏnu zkuöenostÌ pracovnÌk˘ zab˝vajÌcÌch

se problematikou kvality, pracovnÌk˘, kte¯Ì ch·-

pou, ûe kvalita nenÌ samo˙Ëeln· z·leûitost, ale

˙Ëinn˝ n·stroj zlepöov·nÌ systÈmu ¯ÌzenÌ. 

Z˙ËastnÌ se jÌ öirok· odborn· ve¯ejnost, vedou-

cÌ p¯edstavitelÈ v˝znamn˝ch spoleËnostÌ a insti-

tucÌ p˘sobÌcÌch v r˘zn˝ch oblastech pr˘myslu,

sluûeb, vzdÏl·v·nÌ i ve¯ejnÈ spr·vy, kte¯Ì jsou si

vÏdomi, ûe kvalita tvo¯Ì r·mec v˝voje jakÈkoliv

organizace, jeû podporuje vöechny modernÌ

praktiky kvalitnÌho ¯ÌzenÌ. Moûnosti spoleËnosti

r˘st a rozvÌjet se z·visejÌ do znaËnÈ mÌry na

schopnostech jejÌch manaûer˘. 

M˘ûete se tÏöit na velmi zajÌmav˝ program,

v nÏmû budou vystoupenÌ v˝znamn˝ch zahraniË-

nÌch p¯edn·öejÌcÌch doplnÏna o praktickÈ

workshopy souvisejÌcÌ s p¯edn·öenou problema-

tikou. V˝sledky workshop˘ V·m budou prezen-

tov·ny spoleËnÏ z pohledu p¯edn·öejÌcÌch.

Workshopy budou ¯Ìzeny pro-aktivnÏ, ˙ËastÌ kaû-

dÈho z V·s, na V·mi vybranÈ klÌËovÈ tÈma:

1. "Jak mohou manaûe¯i kvality pomoci k lepöÌ-
mu ¯ÌzenÌ organizace"
2. "Nov· ˙loha manaûer˘ kvality v oblasti ino-
vace, udrûitelnosti rozvoje a implementace
zmÏn"
3. "Jak mohou manaûe¯i kvality vytv·¯et efek-
tivnÌ t˝my plnÌcÌ budoucÌ poûadavky kladenÈ na
v˝kon"

Odbornou n·plÚ semin·¯e, na kter˝ V·s srdeËnÏ

zveme, jsme zvolili v duchu mota "Nov· role

manaûer˘ kvality ve 21. stoletÌ". Vyuûijte jedi-

neËnÈ moûnosti z˙Ëastnit se a vz·jemnÏ sdÌlet

informace se sv˝mi kolegy, EOQ registrovan˝mi

manaûery kvality, kter˝ch je v souËasnÈ dobÏ jiû

p¯es 50 000 z jednotliv˝ch zemÌ Evropy.

TÏöÌme se na Vaöi ˙Ëast. 

Jan Hn·tek, manaûer 51. kongresu EOQ
ätÏp·nka Steinbachov·, v˝konn· ¯editelka »SJ

Elena Stib˘rkov·, garant pre-kongresovÈho
semin·¯e

O polovinu mÈnÏ tÏûk˝ch kov˘, o t¯etinu niûöÌ

spot¯eba energie a snÌûenÌ emisÌ oxidu uhliËitÈ-

ho - to vöe p¯i 66 % n·r˘stu objemu v˝roby. To

jsou jedny z v˝born˝ch v˝sledk˘ strategie trvale

udrûitelnÈho rozvoje spoleËnosti Henkel

v poslednÌch pÏti letech. U p¯Ìleûitosti zve¯ejnÏ-

nÌ Zpr·vy o p¯Ìnosech strategie trvale udrûitel-

nÈho rozvoje informovali souËasnÌ i b˝valÌ

zamÏstnanci Henkel takÈ o svÈ dobrovolnickÈ

pr·ci v soci·lnÏ zamÏ¯en˝ch projektech - Make

Impact on Tomorrow (MIT). Iniciativa probÌh·

i v »eskÈ republice - v letoönÌm roce podpo¯Ì

firma celkem pÏt soci·lnÌch projekt˘. 

"Z·kaznÌci a spot¯ebitelÈ, kte¯Ì se rozhodnou

pro nÏkter˝ v˝robek Henkel, svou koupÌ proje-

vujÌ uzn·nÌ a oceÚujÌ ˙silÌ naöÌ spoleËnosti

v oblasti trvale udrûitelnÈho rozvoje," prohl·sil

Ulrich Lehner, p¯edseda p¯edstavenstva Henkel

KgaA, na tiskovÈ konferenci v D¸sseldorfu.

Podle Lehnera je chov·nÌ kaûdÈ firmy p¯i tvorbÏ

sv˝ch zisk˘ klÌËovÈ.  

V r·mci komplexnÌho odpovÏdnÈho p¯Ìstupu

spoleËnost provÏ¯uje svÈ v˝robky ve vöech

f·zÌch jejich ûivotnÌho cyklu - od v˝zkumu a v˝vo-

je, p¯es suroviny, v˝robu, logistiku a uûitÌ aû po

likvidaci. Technologick˝ ¯editel a p¯edseda rady

pro trvale udrûiteln˝ rozvoj spoleËnosti Henkel

W. Gawrisch na p¯Ìkladu pr·öku do automatic-

k˝ch myËek n·dobÌ vysvÏtlil, ûe vÏtöina energie

a vody se spot¯ebuje ve f·zi uûÌv·nÌ v˝robku - to

znamen·, kdyû myËka bÏûÌ. "JednÌm z klÌËov˝ch

˙kol˘ pracovnÌk˘ v˝voje tedy je zv˝öit ˙Ëinnost

pr·ök˘ p¯i niûöÌch teplot·ch a p¯i niûöÌ spot¯ebÏ

vody," shrnul z·vÏrem. Jako p¯Ìklad takovÈ ino-

vace m˘ûe slouûit v˝robek Somat 7 se zesilova-

Ëem ˙Ëinku a aktiv·torem p¯i nÌzk˝ch teplo-

Když firmám není jedno, co bude zítra t·ch. Ke snÌûenÌ spot¯eby energie p¯i v˝robÏ

a distribuci v˝znamnÏ p¯ispÌv· i p¯echod na v˝ro-

bu kompaktnÌch pracÌch pr·ök˘. TradiËnÌ

objemnÈ pracÌ pr·öky dnes jiû firma Henkel

v˘bec nevyr·bÌ.

Nejv˝znamnÏjöÌ ˙spÏchy strategie trvale udrûi-
telnÈho rozvoje v obdobÌ 2002 - 2006
● o 59 % mÈnÏ tÏûk˝ch kov˘

● o 30 % mÈnÏ odpad˘

● o 27 % niûöÌ spot¯eba energie

● o 26 % mÈnÏ emisÌ kysliËnÌku si¯iËitÈho

● o 21 % mÈnÏ emisÌ kysliËnÌku uhliËitÈho

● o 18 % mÈnÏ odpadnÌch vod 

● o 8 % niûöÌ spot¯eba vody

Iniciativa Make an Impact on Tomorrow 2007

SpoleËnost Henkel se povaûuje za "zodpovÏdnÈ-

ho obËana" a vedle svÈ podnikatelskÈ Ëinnosti

vyjad¯uje sv˝mi r˘znorod˝mi aktivitami i sv˘j

z·vazek ke spoleËnosti. Na tyto aktivity, zast¯e-

öenÈ pod znaËkou Henkel Smile, vydala v roce

2006 öest milion˘ eur. V roce 1998 spoleËnost

uvedla dnes jiû ˙spÏönou iniciativu Make an

Impact on Tomorrow (MIT), jejÌmû prost¯ednic-

tvÌm podporuje zejmÈna dobrovolnickÈ aktivity

sv˝ch souËasn˝ch i b˝val˝ch zamÏstnanc˘

zamÏ¯enÈ na soci·lnÌ pomoc. Jedn· se o podpo-

ru jak obecn˝ch ve¯ejnÏ prospÏön˝ch projekt˘,

tak program˘ urËen˝ch speci·lnÏ pro dÏti. Do

dneönÌho dne probÏhlo za podpory iniciativy MIT

4574 projekt˘ ve 105 zemÌch, z Ëehoû 1125

bylo zamÏ¯eno na dÏti.

V letoönÌm roce podpo¯Ì Henkel »R v r·mci tÈto

iniciativy pÏt projekt˘. Jsou mezi nimi neziskov·

organizace Jahoda pom·hajÌcÌ ohroûen˝m a zne-

v˝hodnÏn˝m dÏtem a rodin·m, Volejbalov·

ökola Praha, Projekt "M·me si kde hr·t" - dÏt-

skÈ h¯iötÏ pro vöechny vÏkovÈ kategorie, DÏt-

sk· tiskov· agentura a Azylov˝ d˘m Ezer.

P¯Ìklady tÈto pr·ce najdete v publikaci Henkel

Smile na webovÈ adrese www.henkel-smile.com

(tz)

Bohemia - kvalita, 
na kterou se lze spolehnout
Podle nez·visl˝ch pr˘zkum˘ jsou mezi Ëesk˝mi

spot¯ebiteli bramborov˝ch lupÌnk˘ nejoblÌbenÏj-

öÌ v˝robky znaËky Bohemia. SpoleËnost Inters-

nack, v˝robce produkt˘ Bohemia, si velmi

zakl·d· na kvalitÏ sv˝ch v˝robk˘ a z·roveÚ na

p¯·nÌch sv˝ch z·kaznÌk˘. V lednu 2007 t¯i

v˝robky znaËky Bohemia zÌskaly ocenÏnÌ Klasa.

Vöechny produkty, kterÈ spoleËnost Intersnack

vyr·bÌ, proch·zejÌ celou ¯adou p¯Ìsn˝ch kontrol.

Kontroluje se vöe - kvalita vstupnÌch produkt˘,

teplota vody pro om˝v·nÌ brambor, sÌla lupÌnk˘,

kvalita a teplota oleje ve fritÈze, ko¯enÌ a samo-

z¯ejmÏ fin·lnÌ produkt. Celkem je v laborato¯i

provedeno aû 10 tisÌc mÏ¯enÌ za mÏsÌc. Na st˘l

k z·kaznÌkovi se tak majÌ öanci dostat pouze

v˝robky prvot¯ÌdnÌ kvality. 

pokraËov·nÌ na stranÏ 29
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"Nikdy jsme se nepouötÏli do lacin˝ch slib˘

a marketingov˝ch akcÌ, kterÈ obËas v honbÏ za

nov˝mi pojiötÏnci nabÌzÌ konkurence. Budeme

nad·le d˘slednÏ preferovat, podporovat a moti-

vovat svÈ pojiötÏnce k takovÈ prevenci a aktivi-

t·m, kterÈ skuteËnÏ vedou k posÌlenÌ jejich

zdravÌ a kterÈ mohou dlouhodobÏ vyuûÌvat" ¯ekl

na ned·vnÈ tiskovÈ konferenci gener·lnÌ ¯editel

OZP Ladislav Friedrich.

Celkem na tyto programy OZP pl·nuje v letoö-

nÌm roce vynaloûit 85 500 000 korun, coû je

zhruba o 7 % vÌce neû oËek·vanÈ Ëerp·nÌ v˝da-

j˘ v roce 2006. 

NabÌdka OZP v oblasti prevence z·vaûn˝ch one-

mocnÏnÌ, kter· nejvÌce ohroûujÌ souËasnou

populaci zejmÈna ve vyööÌch vÏkov˝ch skupi-

n·ch, je dlouhodobÏ nejrozs·hlejöÌ na trhu zdra-

votnÌho pojiötÏnÌ v »eskÈ republice. 

V roce 2007 OZP plnÏ hradÌ tyto skupiny 
preventivnÌch program˘:

V r·mci tzv. sekund·rnÌ prevence
PREVENCI ONKOLOGICK›CH ONEMOCNÃNÕ,

jako nap¯. prevence pigmentov˝ch n·dorov˝ch

zmÏn k˘ûe, rakoviny prsu, vËasn˝ z·chyt karci-

nomu prostaty, hrtanu a dalöÌ.

PREVENCI VZNIKU CIVILIZA»NÕCH NEMOCÕ,

jak˝mi jsou kardiovaskul·rnÌ onemocnÏnÌ, podpo-

ra sniûov·nÌ nadv·hy, pomoc p¯i odvyk·nÌ kou¯enÌ.

PREVENCI METABOLICK›CH ONEMOCNÃNÕ,

jako je nap¯. osteoporÛza Ëi poruchy tukovÈho

metabolizmu.

Pro skupiny pojiötÏnc˘, u kter˝ch je s ohledem na

vÏk riziko z·vaûn˝ch onemocnÏnÌ nÌzkÈ, m· OZP

p¯ipraveny n·sledujÌcÌ programy. NÏkterÈ z nich

OZP plnÏ hradÌ, na nÏkterÈ v˝raznÏ p¯ispÌv·. 

● zahraniËnÌ klimatickÈ ozdravnÈ pobyty pro

dÏti a mladistvÈ na z·kladÏ doporuËenÌ lÈka-

¯e

● p¯ÌspÏvky pro p¯edökol·ky z oblastÌ s ekolo-

gickou z·tÏûÌ

● vitaminy pro aktivnÌ d·rce krve nebo kostnÌ

d¯enÏ

● oËkovacÌ programy

V r·mci tzv. prim·rnÌ prevence
● Klub zdravÌ OZP

● Sportujte s OZP

● Plavejte s OZP

OZP se v prevenci soustředí na závažná onemocnění
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank pojišťoven a sta-

vebnictví se v rámci zdravotní prevence soustředí na předcházení
závažným onemocněním, které nejvíce ohrožují českou populaci.

Komplex těchto odborně připravených zdravotně preventivních programů
nad rámec veřejného zdravotního pojištění, které svým klientům zcela
nebo zčásti hradí OZP z Fondu prevence, výrazně přispívá ke snižování
zdravotních rizik pojištěnců OZP.

KreditnÌ systÈm OZP

Oborov· zdravotnÌ pojiöùovna zamÏstnanc˘

bank, pojiöùoven a stavebnictvÌ uû t¯i roky

˙spÏönÏ realizuje a rozöi¯uje unik·tnÌ KreditnÌ

systÈm OZP. Podstata KreditnÌho systÈmu

vych·zÌ z tradiËnÌch z·sad pojiöùovnictvÌ, tedy

solidarity a zv˝hodnÏnÌ tÏch, kte¯Ì sami peËujÌ

o svÈ zdravÌ a systÈm zdravotnÌho pojiötÏnÌ

sv˝m Ëerp·nÌm zdravotnÌ pÈËe zatÏûujÌ v pr˘-

mÏru mÈnÏ neû ostatnÌ. Tyto pojiötÏnce OZP

odmÏÚuje formou p¯ÌspÏvk˘ na r˘znÈ preven-

tivnÌ programy. TÌm je i z·roveÚ motivuje ke

zdravÈmu ûivotnÌmu stylu. 

KreditnÌ systÈm OZP m· v letoönÌm roce moû-

nost vyuûÌt jiû na 190 000 pojiötÏnc˘, tedy pod-

statnÏ vÌce, neû tomu bylo v p¯edeöl˝ch letech.

P¯itom si sami mohou zvolit z 29 moûnostÌ, mezi

nimi nap¯.

● lÈky, lÈËebnÈ p¯Ìpravky, potravinovÈ doplÚky

a prost¯edky zdravotnickÈ techniky s proka-

zatelnÏ preventivnÌm charakterem

● plav·nÌ pro dÏti

● pevn· rovn·tka a stomatologickÈ v˝robky po

dÏti

● ochrannÈ pom˘cky zvyöujÌcÌ bezpeËnost dÏtÌ

(nap¯. autosedaËka, helma na kolo)

● vitaminy pro nast·vajÌcÌ maminky

● p¯ÌspÏvek rodiËce na ˙hradu n·klad˘ v sou-

vislosti s porodem

● r˘zn· oËkov·nÌ proti infekËnÌm nemocem,

neza¯azen· do pravidelnÈho oËkov·nÌ

v r·mci tzv. oËkovacÌho kalend·¯e

● a dalöÌ

Klienti se o za¯azenÌ do KreditnÌho systÈmu

nemusÌ starat. Od OZP obdrûÌ dopis s nabÌdkou

program˘ a p¯idÏlenou v˝öÌ kreditu pro rok

2007. Pak uû staËÌ poslat ˙ËetnÌ doklad spolu

s formul·¯em s p¯idÏlen˝m kreditem a OZP p¯Ìs-

pÏvek pouk·ûe klientovi.

Typy kredit˘ v roce 2007:

Z·kladnÌ - ve v˝öi 500 korun ve vazbÏ na n·kla-

dy na zdravotnÌ pÈËi v danÈm referenËnÌm obdo-

bÌ

Bonusov˝
● pro nast·vajÌcÌ maminky - 1200 korun

● pro novorozence - 500 korun

● pro d·rce krve - 450 nebo 2000 korun

● pro d·rce kostnÌ d¯enÏ nebo org·n˘ - 2000

korun

● pro novÈ pojiötÏnce - 450 korun (tz)

V˝voj kreditnÌho systÈmu 2005 2006 2007

PoËet za¯azen˝ch ˙ËastnÌk˘ 163 000 172 000 190 000

Pr˘mÏrnÈ Ëerp·nÌ na ˙ËastnÌka v KË 444 455 457

P¯ÌspÏvek v KË v rozmezÌ 150-2000 350-2000 450-2000

SpoleËnost »SOB Leasing v roce 2006 opÏt

obh·jila pozici bezkonkurenËnÌ jedniËky leasin-

govÈho trhu, kterou drûÌ nep¯etrûitÏ jiû od roku

2001. »SOB Leasing sv˝m loÚsk˝m rekordnÌm

obratem ve v˝öi 21,8 miliardy korun a 19%

meziroËnÌm r˘stem v˝raznÏ upevnil svÈ posta-

venÌ v Ëele leasingovÈho trhu a opÏt zv˝öil

odstup od konkurenËnÌch spoleËnostÌ. 

Podle metodiky vykazov·nÌ »LFA dos·hl cel-

kov˝ objem nov˝ch leasingov˝ch obchod˘ spo-

leËnosti »SOB Leasing hodnoty 17,6 miliardy

korun, v neleasingov˝ch produktech pak hod-

noty financov·nÌ ve v˝öi 2,8 miliardy korun,

tedy celkem 20,4 miliardy korun. »LFA vyka-

zuje v˝sledky sv˝ch Ëlen˘ podle souËtu po¯izo-

vacÌch cen u p¯edmÏt˘ po¯Ìzen˝ch leasingem

a souËtu financovan˝ch Ë·stek u spot¯ebitel-

sk˝ch ˙vÏr˘, vûdy podle data p¯ed·nÌ p¯edmÏ-

tu z·kaznÌk˘m do uûÌv·nÌ. »SOB Leasing

u vöech produkt˘ uv·dÌ svÈ v˝sledky jako sou-

Ëet po¯izovacÌch cen financovan˝ch p¯edmÏt˘

dle data zaË·tku spl·cenÌ smluv. Podle tÈto

metodiky dos·hl »SOB Leasing za loÚsk˝ rok

rekordnÌho obratu 21,8 miliardy korun a 19%

meziroËnÌho r˘stu.

Za rok 2006 dos·hl podÌl »SOB Leasing na

relevantnÌm trhu v˝öe 15,72 %. RelevantnÌ trh

zahrnuje leasingov˝ trh movitostÌ a Ë·st obje-

mu obchod˘ v produktech spot¯ebitelsk˝ ˙vÏr

a spl·tkov˝ prodej komoditnÏ odpovÌdajÌcÌ

oblasti p˘sobenÌ »SOB Leasing.

»SOB Leasing dlouhodobÏ zÌsk·v· n·skok

p¯ed sv˝mi hlavnÌmi konkurenty na leasingo-

vÈm trhu. V loÚskÈm roce zv˝öil n·skok p¯ed

spoleËnostmi CAC Leasing a äkoFIN o vÌce

neû 50 %. Odstup od leasingovÈ dvojky, CAC

Leasing, ËinÌ 7,1 miliardy korun a vÌce neû 5%

bod˘ podÌlu na trhu. Na t¯etÌ nejvÏtöÌ leasin-

govou spoleËnost, äkoFIN, m· »SOB Leasing

n·skok 8,6 miliardy korun a tÈmÏ¯ 7% bod˘

podÌlu na trhu.

"ObchodnÌ v˝sledky naöÌ spoleËnosti rostou

dlouhodobÏ vysok˝m tempem, coû je d˘sledek

naöÌ dobrÈ obchodnÌ strategie zaloûenÈ na

komplexnÌ a vst¯ÌcnÈ obsluze z·kaznÌk˘ a part-

ner˘," komentoval v˝sledky gener·lnÌ ¯editel

»SOB Leasing Karel BouËek. 

"V loÚskÈm roce vzrostly obchody »SOB Leasing

tÈmÏ¯ o polovinu vyööÌm tempem neû celkov˝

relevantnÌ trh," doplnil Karel BouËek. (tz)Klienti leasingovÈ spoleËnosti CAC LEASING  se

mohou ochr·nit p¯ed finanËnÌ ztr·tou v p¯Ìpa-

dech tot·lnÌ ökody nebo odcizenÌ vozidla, a spo-

lehlivÏ tak chr·nit svou investici dÌky p¯ipojiötÏ-

nÌ po¯izovacÌ ceny vozidla (GAP). To totiû v tÏch-

to p¯Ìpadech kryje klientovi rozdÌl mezi po¯izova-

cÌ a obecnou cenou automobilu. GAP lze sjednat

k havarijnÌmu pojiötÏnÌ u kterÈkoliv pojiöùovny

na dobu t¯Ì let, a to jak pro vozidlo po¯ÌzenÈ na

leasing, tak i za hotovÈ.

SpoleËnost CAC LEASING ve spolupr·ci s pojiöùo-

vnou UNIQA vych·zejÌ sv˝m klient˘m vst¯Ìc a nabÌ-

zejÌ jim moûnost p¯ipojiötÏnÌ GAP, kterÈ pokryje

rozdÌl mezi po¯izovacÌ cenou vozidla v dobÏ zakou-

penÌ a obecnou hodnotou v Ëase, kdy dojde

k tot·lnÌ ökodÏ nebo odcizenÌ. Pokud m· klient

z·jem, GAP pokryje i spolu˙Ëast z havarijnÌho

pojiötÏnÌ, kterou je jinak t¯eba zaplatit v tÏchto

p¯Ìpadech ze svÈho. P¯ipojiötÏnÌ po¯izovacÌ ceny

vozidla je doplnÏnÌm havarijnÌho pojiötÏnÌ KASKO.

"Uzav¯enÌ p¯ipojiötÏnÌ GAP je pro klienty velmi jed-

noduchÈ, lze ho sjednat souËasnÏ s podpisem lea-

singovÈ smlouvy a havarijnÌho pojiötÏnÌ v den n·ku-

pu vozidla nebo do t¯Ì mÏsÌc˘ od jeho koupÏ," dodal

k dostupnosti p¯ipojiötÏnÌ GAP jednatel spoleËnos-

ti CAC pojiöùovacÌ maklÈ¯sk· P¯emysl KvasniËka.

V p¯ÌpadÏ leasingu je spl·tka, pojistnÈho zapoËÌt·-

na do leasingovÈ spl·tky, a klient tak hradÌ vöe sou-

ËasnÏ v mÏsÌËnÌch spl·tk·ch. P¯i odcizenÌ nebo

tot·lnÌ ökodÏ na vozidle je pak klientovi pojiöùovnou

uhrazena po¯izovacÌ cena v plnÈ v˝öi, jeho investice

tÌm z˘stane spolehlivÏ uchr·nÏna.

Nap¯Ìklad jiû u rok starÈho auta, jehoû po¯izova-

cÌ cena byla 500 tis. korun, ztr·cÌ majitel jednu

t¯etinu jeho ceny, tj. 158 tis. KË, kterÈ jiû nepo-

kr˝v· havarijnÌ pojiötÏnÌ. Tuto Ë·st vöak kryje

p¯ipojiötÏnÌ po¯izovacÌ ceny. V˝znam GAP v Ëase

ukazuje n·sledujÌcÌ graf: (tz)

CAC LEASING a připojištění GAP chrání pořizovací cenu vozidla

ČSOB Leasing kraluje českému leasingu

Pořadí na relevantním trhu *
Po¯adÌ SpoleËnost Celkov˝ objem Odstup od »SOB PodÌl na trhu

obchod˘ (v mil. KË) leasing (v mil. KË) movitostÌ

1. »SOB Leasing, a. s. 20 393 15,72 %

2. CAC Leasing, a. s. 13 291 7 102 10,24 %

3. äkoFIN, s. r. o. 11 772 8 621 9,07 %

* po¯adÌ dle celkovÈho objemu novÏ uzav¯en˝ch obchod˘ podle vykazov·nÌ »LFA v oblasti finan-

cov·nÌ movitostÌ za rok 2006

Vývoj příjmů pojistného a výdajů na zdravotní péči 
v OZP  2003 - 2006

15 000 000

V˝voj p¯Ìjm˘ pojistnÈho a v˝daj˘ na zdravotnÌ pÈËi v OZP
2003 - 2006 (v tis. KË)
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2004 2005 2006

»SOB Leasing

CAC Leasing

äkoFIN

0. rok 1. rok

GAP se
spolu˙ËastÌ

GAP 

po¯izovacÌ
cena

spolu˙Ëastobecn·
cena

plnÏnÌ
z KASKO

2. rok 3. rok

1

2003
8 919 425
7 491 802
7 442 503

2

2004
10 404 361
8 907 780
8 742 181

3

2005
11 547 459
9 442 894
9 288 159

4

2006
12 563 179
9 943 986
9 717 551

Vývoj podílu na celkovém relevantním trhu



www.premium.prosperita.info

duben 2007 PRO VAŠI INSPIRACI

29

jsou tam dvÏ, domluvÌ se... m·me to pokryto

norm·lnÏ placen˝mi hodinami... ne p¯esËasy." 

Z·sadnÌ v˝hodou z hlediska firmy je vy¯eöenÌ

problematiky p¯esËas˘. Ve firmÏ se jimi nemusÌ

zab˝vat a propl·cet je: "ÖneplatÌme û·dnÈ

p¯esËasy... v tu chvÌli je to o posunutÌ pracovnÌ

doby..." ZamÏstnanci/-kynÏ si nemusÌ br·t

n·hradnÌ volno na vy¯izov·nÌ sv˝ch z·leûitostÌ na

˙¯adech apod.  Nezanedbateln· je takÈ skuteË-

nost, ûe toto opat¯enÌ m· ve firmÏ podporu

zamÏstnanc˘/-kyÚ, p¯iËemû nenÌ urËeno v˝hrad-

nÏ ûen·m nebo rodiË˘m, ale vöem zamÏstnan˝m.

Firma realizacÌ toho opat¯enÌ povaûuje problema-

tiku slaÔov·nÌ profesnÌho a rodinnÈho/osobnÌho

ûivota za vy¯eöenou.

Nev˝hodou jsou, v porovn·nÌ se standardnÌ ˙pra-

vou pracovnÌ doby, vyööÌ n·roky na organizaci

pr·ce: "...klouzav· pracovnÌ doba neznamen·,

ûe je to holubnÌk a nenÌ ¯Ìzen·..." Nap¯Ìklad

porady musÌ b˝t organizov·ny ve fixnÌ dobÏ, kdy

jsou p¯Ìtomni vöichni zamÏstnanci/-kynÏ. TakÈ

nenÌ moûnÈ vÈst p¯esnou evidenci odpracova-

n˝ch hodin a je t¯eba se spolehnout na loajalitu

zamÏstnanc˘. Lze oËek·vat, ûe jako kladn˝ p¯Ì-

klad bude tento model p˘sobit p¯edevöÌm

v nev˝robnÌch firm·ch. 

Ve firm·ch existujÌ jeötÏ dalöÌ v˝hody, kterÈ

umoûÚujÌ slaÔov·nÌ profesnÌho a rodinnÈho/osob-

nÌho ûivota zamÏstnanc˘/-kyÚ. Je to nap¯Ìklad

pr·ce z domova, samostatnÈ projekty apod. VÏt-

öinou tÏchto opat¯enÌ vyuûÌvajÌ zamÏstnanci/-

kynÏ z vyööÌho managementu, nebo tÈû v odbor-

n˝ch profesÌch, kdy nenÌ nutn· fyzick· p¯Ìtom-

nost ve firmÏ kv˘li p¯Ìstroj˘m apod. 

HlavnÌ v˝hodu vidÌ spoleËnosti, kterÈ tato opat-

¯enÌ organizujÌ v tom, ûe je levnÏjöÌ udrûet si

zamÏstnance/-kyni s know-how neû investovat

do nov˝ch: "...kdyû o ty ûeny stojÌme, firma do

nich investuje ... zavedli jsme programy: Pr·ce

z domu... Upravit n·plÚ pr·ce... SamostatnÈ

projekty... to se n·m osvÏdËilo..."

Obvykle jsou tato opat¯enÌ p¯edmÏtem individu-

·lnÌ dohody a ve firemnÌch dokumentech nema-

jÌ formalizovanou podobu: "...myslÌm, ûe se to vÌ,

ûe hodnÏ pr·ce dÏl·m doma, ale nikde to uve-

deno nenÌ, je to takov· tich· dohoda." (tz)

Postoj zamÏstnavatel˘ k ˙prav·m pracovnÌ

doby je celkem vst¯Ìcn˝. Vyplynulo to z anal˝zy

v˝povÏdÌ v˝zkumu na tÈma RovnÈ p¯Ìleûitosti

muû˘ a ûen v Ëesk˝ch firm·ch respondent˘/

-tek. Firmy vych·zejÌ ûen·m vst¯Ìc obvykle

v tom, ûe jim umoûnÌ pracovat na zkr·cen˝ pra-

covnÌ ˙vazek, nebo jim posunou pracovnÌ dobu.

Poû·d·-li o nÏco takovÈho ûena z d˘vodu pÈËe

o dÌtÏ a nebr·nÌ-li tomu z·vaûnÈ pracovnÌ p¯e-

k·ûky, pak zamÏstnavatelÈ posuzujÌ jejÌ poûada-

vek jako legitimnÌ n·rok dle Z·konÌku pr·ce. Po

ûenÏ pak nejsou vyûadov·ny p¯esËasy a pr·ce

ve smÏnnÈm provozu: 

"...pokud m· ûena problÈm, chce upravit pra-

covnÌ dobu, tak Ëek·me, ûe p¯ijde ona... my jÌ

sami nic nenabÌzÌme... ale pokud chce, umoûnÌ-

me jÌ to... nedÏl·me problÈmy..."

NicmÈnÏ zkr·cenÈ pracovnÌ ˙vazky podle n·zo-

ru zamÏstnavatel˘/-lek zvyöujÌ n·klady na

zamÏstnance a n·roky na organizaci pr·ce,

takûe je vnÌmajÌ spÌöe jako nev˝hodu: "...zkr·-

cenÈ ˙vazky jsou ekonomicky n·roËnÏjöÌ... dva

zamÏstnanci na Ëty¯i hodiny, to se nerovn· jed-

nomu zamÏstnanci na osm hodin..."

JednÌm z opat¯enÌ, kterÈ firmy pouûÌvajÌ, je pruû-

n· pracovnÌ doba. Ta je obvykl· hlavnÏ ve vel-

k˝ch firm·ch. V r·mci klouzavÈ pracovnÌ doby si

zamÏstnanci/-kynÏ mohou zvolit zaË·tek

a konec pracovnÌ doby. V p¯ÌpadÏ pot¯eby, aù ze

strany firmy nebo ze strany zamÏstnance/-kynÏ,

mohou p¯esunout Ë·st hodin do jinÈho dne.

ZamÏstnanci musÌ dodrûovat tzv. fixnÌ dobu,

nap¯Ìklad b˝t ve firmÏ od 9.00 hod. do 13.30

hod. A musÌ takÈ dodrûovat poËet odpracova-

n˝ch hodin, tedy 40,5 hodin t˝dnÏ. Tato ˙prava

umoûÚuje vytv·¯et sdÌlen· pracovnÌ mÌsta a roz-

loûit pracovnÌ dobu zamÏstnanc˘/-kyÚ do celÈ-

ho dne. Jako p¯Ìklad uvedla z·stupkynÏ jednÈ

firmy situaci: "...¯editel je tu od sedmi do sedmi,

ale jedna sekret·¯ka tu dvan·ct hodin nebude...

Můžete si upravit pracovní dobu?
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ZejmÈna o ËerstvÈ vysokoökol·ky se jiû nÏkolik

let pomÏrnÏ systematicky zajÌmajÌ p¯edevöÌm

vÏtöÌ firmy, obvykle se zahraniËnÌ ˙ËastÌ, kte¯Ì

mÏnÌ v˝öe zmÌnÏn˝ trend a kte¯Ì hledajÌ mladÈ

lidi a vötÏpujÌ jim svÈ pracovnÌ i kulturnÌ n·vyky.

P¯Ìstup tÏchto firem je d·n jejich ekonomickou

stabilitou. Nev·hajÌ chybÏjÌcÌ praxi absolventa

dohnat pomocÌ speci·lnÌch trÈnink˘ a ökolenÌ.

InvestujÌ s cÌlem vychovat si zamÏstnance

"k obrazu svÈmu". 

Jak zlepöit strukturu vzdÏl·vacÌ nabÌdky?

ProblÈm optimalizace oborovÈ struktury absol-

vent˘ je pomÏrnÏ öirok˝. V jeho ¯eöenÌ se st¯e-

t·vajÌ r˘znÈ z·jmy, od pot¯eby zamÏstnavatel-

skÈ sfÈry zÌskat p¯ipravenou pracovnÌ sÌlu

v poûadovanÈ struktu¯e, p¯es snahu û·k˘ vystu-

dovat zajÌmav˝ a perspektivnÌ obor s dobr˝mi

pracovnÌmi a platov˝mi podmÌnkami. RovnÏû

i n·vrhy na formu p¯izp˘sobenÌ vzdÏl·vacÌ nabÌd-

ky, tedy na zmÏnu oborovÈ struktury ökol, zahr-

nujÌ celou ök·lu p¯Ìstup˘, poËÌnaje tedy poûa-

davky na direktivnÌ regulaci a striktnÌ omezenÌ

studijnÌ nabÌdky tak, aby struktura absolvent˘

odpovÌdala poûadavk˘m zamÏstnavatelskÈ

sfÈry, aû po liber·lnÏjöÌ pohled, kter˝ respektuje

pr·vo û·k˘ na p¯Ìstup ke studiu oboru podle

sv˝ch z·jm˘ a p¯edstav. Na stranÏ trhu pr·ce je

v tÈto souvislosti pot¯eba zmÌnit jeho velkou

promÏnlivost v »eskÈ republice a obtÌûnost

p¯edvÌd·nÌ poûadovanÈ vzdÏlanostnÌ struktury,

v oblasti ökolskÈ sfÈry pak omezenÈ moûnosti

a znaËnÈ zpoûdÏnÌ, i s ohledem na nÏkolik let

trvajÌcÌ p¯Ìpravu absolventa, v reakci ökol na

kvalifikaËnÌ popt·vku firem, kterÈ z hlediska

˙Ëinnosti direktivnÌ regulace p¯edstavujÌ

v˝znamnÈ limitujÌcÌ faktory. 

RelevantnÌ zp˘soby ¯eöenÌ nevyhovujÌcÌ struktu-

ry vzdÏl·vacÌ nabÌdky se tak koncentrujÌ do

nÏkolika oblastÌ. V prvnÌ ¯adÏ se jedn· o n·mÏ-

ty na zdokonalenÌ spolupr·ce a informovanosti

soci·lnÌch partner˘ vËetnÏ zamÏstnavatel˘, na

nutnost vytv·¯enÌ prognÛz pot¯eb kvalifikaËnÌ

struktury v jednotliv˝ch regionech a n·slednÏ

na zv˝öenÌ informovanosti rodiËovskÈ ve¯ejnos-

ti. Proto je p¯i stanovenÌ struktury vzdÏl·vacÌ

nabÌdky pro dalöÌ obdobÌ d˘leûitÈ zn·t program

rozvoje regionu a z·mÏry hlavnÌch zamÏstnava-

tel˘. To se ale takÈ ne ˙plnÏ da¯Ì, protoûe velkÈ

firmy po¯·d jeötÏ nejsou dostateËnÏ stabilizov·-

ny a drobnÈ a st¯ednÌ firmy reagujÌ vesmÏs ûivel-

nÏ bez dlouhodob˝ch strategiÌ.

N·mÏty pro ökolskou sfÈru obvykle zahrnujÌ

doporuËenÌ na korigov·nÌ novÏ otvÌran˝ch obor˘

na z·kladÏ anal˝zy trhu pr·ce a konzultace

s ˙¯ady pr·ce, na omezenÌ nabÌdky obor˘,

o kterÈ nenÌ na trhu pr·ce z·jem a naopak upo-

zorÚujÌ na nedostateËnou nabÌdku jin˝ch obor˘,

nutnost rozöÌ¯enÌ moûnostÌ d·lkovÈho studia

a celoûivotnÌho vzdÏl·v·nÌ a obecnÏ na pot¯eby

pruûnÏjöÌch reakcÌ ökolstvÌ na trh pr·ce a vÏtöÌ

prostupnost a v˝znam flexibility ve volbÏ vzdÏ-

l·vacÌ cesty. V oblasti ekonomick˝ch souvislos-

tÌ tvorby struktury vzdÏl·vacÌ nabÌdky v regio-

nech st·le vÌce p¯evl·d· n·zor, ûe financov·nÌ

st¯ednÌho ökolstvÌ formou finanËnÌch normativ˘

neplnÌ ˙Ëel ˙ËinnÈho regul·toru a vede ökoly

k otvÌr·nÌ obor˘ bez ohledu na uplatnitelnost

jejich absolvent˘ na trhu pr·ce. P¯i zav·dÏnÌ

obor˘ se ökoly orientujÌ hlavnÏ podle z·jmu

potenci·lnÌch student˘ o obor. Jak jiû bylo ¯eËe-

no, v nÏkter˝ch oborech vzdÏl·vacÌ nabÌdka p¯e-

vyöuje popt·vku po pracovnÌ sÌle s tÌmto vzdÏl·-

nÌm a n·slednÏ po ukonËenÌ p¯Ìpravy na povol·-

nÌ nekoresponduje s moûnostmi umÌstÏnÌ absol-

vent˘ na trhu pr·ce. Z tohoto d˘vodu se jevÌ

jako logick· doporuËenÌ, kter· zd˘razÚujÌ pot¯e-

bu, aby ökoly sledovaly ˙spÏönost sv˝ch absol-

vent˘ na trhu pr·ce a byly hodnoceny a finan-

cov·ny i podle tÈto ˙spÏönosti sv˝ch absolven-

t˘ na trhu pr·ce. 

Projekt ISA pom˘ûe student˘m lÈpe se orientovat 
na trhu pr·ce

Dobrou zpr·vou pro absolventy, souËasnÈ

i budoucÌ studenty je, ûe pod z·ötitou Minister-

stva pr·ce a soci·lnÌch vÏcÌ »R vytvo¯Ì v r·mci

systÈmovÈho projektu VIP KariÈra N·rodnÌ

˙stav odbornÈho vzdÏl·v·nÌ integrovan˝ Infor-

maËnÌ SystÈm o uplatnÏnÌ Absolvent˘ ökol na

trhu pr·ce (ISA). O co jde? HlavnÌm cÌlem celÈ-

ho projektu je vybudov·nÌ funkËnÌho systÈmu,

kter˝ umoûnÌ shromaûÔovat a analyzovat infor-

mace o pot¯eb·ch trhu pr·ce a v˝voji vzdÏl·va-

cÌho systÈmu. PropojÌ informace o ökol·ch

a oborech vzdÏl·nÌ s poznatky o uplatnÏnÌ absol-

vent˘ ökol na trhu pr·ce a o pot¯eb·ch zamÏst-

navatel˘. Z·kladnÌm ˙kolem je zjiötÏnÌ a zp¯Ì-

stupnÏnÌ komplexnÌch informacÌ pot¯ebn˝ch pro

efektivnÌ rozhodov·nÌ jednotliv˝ch cÌlov˝ch sku-

pin uûivatel˘, k nimû pat¯Ì p¯edevöÌm z·jemci

o studium a jejich rodiËe, ökoly, st·tnÌ org·ny,

poradenskÈ systÈmy, zamÏstnavatelÈ i persona-

listÈ. JednÌm z cÌl˘ je tak tedy napomoci stu-

dent˘m a ostatnÌm subjekt˘m, kterÈ se podÌlejÌ

na rozhodov·nÌ o v˝bÏru studia, v orientaci na

trhu pr·ce, aby jejich rozhodov·nÌ bylo kvalifi-

kovanÏjöÌ a volba budoucÌ profese zahrnovala

pr·vÏ i problematiku na trhu pr·ce. SystÈm by

mÏl b˝t spuötÏn v lÈtÏ tohoto roku. 

Ochota uËit se - d˘leûit˝ poûadavek zamÏstnavatel˘

Z tÈto eseje tedy zjevnÏ vypl˝v·, ûe za uplatni-

telnost, respektive ˙roveÚ zamÏstnatelnosti

kaûdÈho konkrÈtnÌho absolventa nese nejvÏtöÌ

dÌl zodpovÏdnosti pr·vÏ s·m absolvent. Avöak

i st·t uzn·v· Ë·st svÈ zodpovÏdnosti za tento

jev a lze identifikovat pozitivnÌ smÏry a kroky,

kterÈ byly uËinÏny Ëi byly minim·lnÏ vy¯Ëeny

v koncepËnÌch dokumentech. Dovolte mi

poslednÌ pozn·mku a vraùme se kr·tce k feno-

mÈnu celoûivotnÌho uËenÌ. Kaûd˝ z n·s, nejen

absolventi, si musÌ uvÏdomit a nalÈhavÏ osvojit

fakt, ûe ukonËenÌm ökoly nekonËÌ uËenÌ v dal-

öÌm ûivotÏ. »eöi v˘bec se v porovn·nÌ s obËany

dalöÌch evropsk˝ch st·t˘ bohuûel st·le jen veli-

ce m·lo ˙ËastnÌ dalöÌho vzdÏl·v·nÌ. ZatÌmco

v EU se do nÏj pr˘mÏrnÏ zapojÌ 9,4 % ekono-

micky aktivnÌ populace, v »esku to je pouze

zhruba 6,5 %. Znovu opakuji, ûe ochota a schop-

nost uËit se je p¯itom jeden z nejd˘leûitÏjöÌch

poûadavk˘ zamÏstnavatel˘. 

Ing. Zdenka Vostrovsk·, CSc
P¯edsedkynÏ p¯edstavenstva 1. VOX, a. s.

Kontakty:
1. VOX, a. s.
www.vox.cz

tel.: 226 539 670-1

Absolventi mají originální nápady, znají nové 
technologie a jazyky - to se cení

Jsou dnešní zaměstnavatelé vstřícní, co se týče individuální pracovní
doby? Vyhoví vám, pokud potřebujete například pracovat z domova,
když vám onemocní děti? A co když si musíte něco nutně zařídit

během dne?

Podnik Fair Play
V Praze se za p¯Ìtomnosti mnoha v˝znamn˝ch

osobnostÌ a z·stupc˘ mÈdiÌ p¯ed·valy ceny

"Podnik Fair Play" za rok 2006. Jednou z pou-

h˝ch öesti (!) firem (a jedinou svÈho druhu pod-

nik·nÌ), kterÈ toto prestiûnÌ ocenÏnÌ zÌskaly, se

stala spoleËnost Auto Staiger, nejsilnÏjöÌ Ëesk˝

dealer automobil˘ Opel. SoutÏû "Podnik Fair

Play" po¯·d· obËanskÈ sdruûenÌ EtickÈ fÛrum

»R, kterÈ sdruûuje a podporuje v˝znamnÈ osob-

nosti ze vöech sfÈr ve¯ejnÈho ûivota. Do soutÏûe

se m˘ûe p¯ihl·sit kaûd˝ podnik, kter˝ ctÌ p¯i

svÈm podnik·nÌ obsah pojmu etika. Zdaleka ne

kaûd˝ ale projde ˙spÏönÏ tzv. etick˝m auditem,

p¯i kterÈm se hodnotÌ mj. respektov·nÌ smluv-

nÌch z·vazk˘, vztah firmy ke klient˘m i zamÏst-

nanc˘m, legitimita podnik·nÌ atd.

"OcenÏnÌ od EtickÈho fÛra »R si velmi v·ûÌme,

protoûe dokl·d·, ûe v automobilovÈ branûi lze

podnikat ˙spÏönÏ a fÈrovÏ," ¯ekla Lenka Kortu-

sov·, jednatelka spoleËnosti Auto Staiger. (tz)

Bohemia - kvalita, 
na kterou se lze spolehnout
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SpoleËnost Intersnack jako jedna z m·la firem

splÚuje kromÏ certifik·tu ISO 9001 velmi p¯ÌsnÈ

poûadavky mezin·rodnÌho potravinovÈho stan-

dardu IFS, a to dokonce vyööÌ ˙rovnÏ. Kvalitu

lupÌnk˘ Bohemia potvrzuje takÈ Fakulta potravi-

n·¯skÈ a biochemickÈ technologie VysokÈ ökoly

chemicko-technologickÈ v Praze, kter· jim udÏ-

lila certifik·t kvality. ZnaËka Bohemia poû·dala

takÈ o udÏlenÌ ocenÏnÌ KLASA pro t¯i svÈ v˝rob-

ky, konkrÈtnÏ pro Bohemia Chips Horsk· s˘l,

Bohemia Chips Moravsk· slanina a TradiËnÌ

ËeskÈ bramb˘rky JemnÏ solenÈ. V lednu 2007

zÌskala zmÌnÏnÈ ocenÏnÌ pro vöechny navrûenÈ

produkty. ZnaËka je prop˘jËov·na na t¯i roky

a jejÌ vlastnictvÌ m˘ûe b˝t po tÈto lh˘tÏ prodlou-

ûeno. Poûadovanou kvalitu a sloûenÌ v˝robk˘

posuzuje a po jejÌm udÏlenÌ kontroluje St·tnÌ

zemÏdÏlsk· a potravin·¯sk· inspekce. (tz)



gas. "Pro z·kaznÌky p¯ipravujeme ¯adu nov˝ch

cenov˝ch produkt˘ a sluûeb a jsme p¯esvÏd-

Ëeni, ûe dok·ûeme b˝t stejnÏ ˙spÏönÌ i na

otev¯enÈm trhu. NaöÌ hlavnÌ konkurenËnÌ v˝ho-

dou je schopnost garance stabilnÌch a bez-

peËn˝ch dod·vek zemnÌho plynu," doplnil M.

Herrmann, v souvislosti s prodlouûenÌm kon-

traktu s ruskou spoleËnostÌ Gazprom Export

do roku 2035.

RWE Transgas je ¯ÌdÌcÌ spoleËnostÌ skupiny RWE

v »R, do kterÈ pat¯Ì takÈ sÌùov· spoleËnost RWE

Transgas Net, öest region·lnÌch plyn·rensk˝ch

spoleËnostÌ, öest provozovatel˘ distribuËnÌch

sÌtÌ, servisnÌ spoleËnost RWE Energy Customer

Services a spoleËnost RWE Plynoprojekt.

V r·mci skupiny vzrostl v porovn·nÌ s rokem

2005 agregovan˝ zisk po zdanÏnÌ o 46 % na

11,372 mld. KË. CelkovÈ trûby se zv˝öily

o 25,818 mld. KË na 149,569 mld. KË. 

Skupina RWE v »R mÏla ke konci roku 3666

zamÏstnanc˘ a 2,272 miliÛnu tuzemsk˝ch

z·kaznÌk˘, coû je o 18 710 vÌce neû v roce

2005.

Mezin·rodnÌ energetick· skupina RWE v »R

vlastnÌ spoleËnosti RWE Transgas, a. s., a Seve-

roËesk· plyn·rensk·, a. s. D·le drûÌ majoritnÌ

majetkovÈ podÌly ve spoleËnostech Jihomorav-

sk· plyn·rensk·, a. s., Severomoravsk· plyn·-

rensk·, a. s., St¯edoËesk· ply-

n·rensk·, a. s., V˝chodoËesk·

plyn·rensk·, a. s., a Z·padoËes-

k· plyn·rensk·, a. s.

Skupina RWE ¯ÌdÌ svÈ obchodnÌ

aktivity v »eskÈ republice pro-

st¯ednictvÌm divize RWE Energy.

VedoucÌ spoleËnostÌ v »R je

RWE Transgas, kter˝ odpovÌd·

za ¯ÌzenÌ dovozu a tranzitu zem-

nÌho plynu a za d·lkovÈ z·sobo-

v·nÌ zemnÌm plynem. Prodej

zemnÌho plynu zabezpeËuje pro-

st¯ednictvÌm region·lnÌch plyn·-

rensk˝ch spoleËnostÌ. (tz)

duben 2007

www.prosperita.info
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Trh se zemnÌm plynem v »R p¯eöel z regulovanÈ

formy na tzv. voln˝ trh, kde je cena komodity, tj.

zemnÌho plynu, odvozov·na od trûnÌch cen rop-

n˝ch deriv·t˘, ËernÈho uhlÌ a kurzu ËeskÈ koru-

ny. Ceny za p¯epravu a distribuci plynu, usku-

teËÚovanÈ prost¯ednictvÌm plyn·renskÈ sousta-

vy »R, jeû svou podstatou tvo¯Ì p¯irozen˝ mono-

pol, budou i nad·le regulov·ny nebo-li pod kon-

trolou ER⁄.

»esk· republika je Ëlenskou zemÌ EU a jako

takov· se zav·zala k plnÏnÌ legislativnÌch pod-

mÌnek, kterÈ stanovujÌ vytv·¯et rovnÈ konku-

renËnÌ prost¯edÌ. Tomu ale st·vajÌcÌ situace na

trhu s plynem v »R neodpovÌdala. Znovuzavede-

nÌ celoploönÈ regulace cen k 1. 1. 2006 u n·s

liberalizaci trhu s plynem zastavilo a takÈ ome-

zilo rozvoj konkurenËnÌho prost¯edÌ. UkonËenÌ

regulace cen znamen· opÏtovnÈ vytvo¯enÌ ¯·d-

Ukončení regulace cen zemního plynu v ČR
Od 1. ledna 2007 je trh se zemním plynem v ČR plně liberalizován.

K 1. dubnu 2007 došlo ke zrušení regulace cen za dodávku zemní-
ho plynu, zavedené od 1. ledna 2006. Energetický regulační úřad

již nebude regulovat cenu komodity, která tvoří asi 80 % z celkové ceny
zemního plynu. U cen za distribuci a přepravu plynu bude však i nadále
určovat jejich maximální možnou výši.

nÈho konkurenËnÌho prost¯edÌ na trhu s plynem

v »R, volnost p¯i urËov·nÌ marûÌ jednotliv˝mi

obchodnÌky a vytvo¯enÌ z·kladnÌch podmÌnek

pro vstup konkurence na Ëesk˝ trh s plynem.

Jen skuteËnÏ otev¯en˝ a konkurenËnÌ trh umoûnÌ

provÏ¯it opodstatnÏnost nastaven˝ch cen, neboù

obecnÏ vytv·¯Ì tlak na jejich sniûov·nÌ, vede

k soutÏûi mezi dodavateli, rozöi¯ov·nÌ nabÌdky

doprovodn˝ch sluûeb a jejich zkvalitÚov·nÌ. "Lze

oËek·vat, ûe cenovÈ nabÌdky budou srovnatelnÈ

a budou se pohybovat ve velice ˙zkÈm cenovÈm

spektru, avöak velkÈ rozdÌly mohou nastat v kva-

litÏ sluûeb a z·ruk·ch za spolehlivost dod·vek,"

¯ekl Josef Kastl, gener·lnÌ sekret·¯ »eskÈ plyn·-

renskÈ unie. "é·dn· energie jiû nebude levn·.

UplatÚov·nÌ n·stroj˘ jako jsou konkurenËnÌ trhy,

ekologickÈ daÚovÈ reformy apod. povedou

k modernizaci technologick˝ch za¯ÌzenÌ, ke sni-

ûov·nÌ energetickÈ spot¯eby a zvyöov·nÌ efektiv-

nosti, ˙spor·m n·klad˘ na energie a kladn˝m

dopad˘m na ûivotnÌ prost¯edÌ. To vöe d·v· zem-

nÌmu plynu dÌky jeho nesporn˝m p¯ednostem

öanci na vyööÌ uplatnÏnÌ." 

Dodavatele plynu na plnÏ otev¯enÈm trhu zatÌm

zmÏnil jen zlomek Ëesk˝ch odbÏratel˘. NovÈho

obchodnÌka si vybralo necel˝ch 6000 dom·c-

nostÌ. V kategorii velkoodbÏratel˘ si naölo jinÈ-

ho obchodnÌka jen osm firem, pod kterÈ spada-

lo 36 odbÏrn˝ch mÌst. NovÈho dodavatele si od

ledna 2006 vybraly t¯eba spoleËnosti Spolana

Neratovice, Pivovar VelkÈ Popovice, Colorlak

StarÈ MÏsto, Nov· Mosilana Brno, Vetropak

Moravia Glass nebo Energetika VÌtkovice.

Z·kaznÌci mÏnÌ dodavatele plynu jen m·lo

i v jin˝ch zemÌch EU a k nejmÈnÏ aktivnÌm pat¯Ì

hlavnÏ dom·cnosti. (tz)

Spalov·nÌm levnÈho nekvalitnÌho paliva si niËÌme

zdravÌ. Na n·sledky zneËiöùov·nÌ ovzduöÌ zem¯e

v EvropÏ roËnÏ asi 350 tisÌc lidÌ. Lidem se dnes

d˝ch· öpatnÏ nejen v pr˘myslov˝ch oblastech,

jak tomu bylo d¯Ìve, ale st·le ËastÏji i v menöÌch

mÏstech a obcÌch, zvl·ötÏ pokud se nach·zejÌ

v ˙dolÌ. V »R jsou dom·cnosti spolu se sektorem

dopravy nejvÏtöÌmi zneËiöùovateli ovzduöÌ.

"Koncentrace pevn˝ch Ë·stic a oxidu si¯iËitÈho

v˝znamnÏ stoupajÌ zvl·ötÏ v mal˝ch mÏstech

a vesnicÌch, kde obyvatelÈ nÏkdy z d˘vod˘ ceny

paliv se vracejÌ od zemnÌho plynu a elekt¯iny na

pevn· paliva. Toto ¯eöenÌ je vöak "kr·tkozrakÈ",

a tÏmto tendencÌm majÌ br·nit p¯ipravovanÈ eko-

logickÈ danÏ, kterÈ majÌ ve v˝öi zdanÏnÌ jednot-

liv˝ch paliv zohlednit jejich dopady na ûivotnÌ

prost¯edÌ," uvedl Old¯ich Petrûilka, senior mana-

ger »eskÈ plyn·renskÈ unie. Na venkovÏ ûije

tÈmÏ¯ polovina obyvatel »R a p¯itom dnes nenÌ

z·sadnÌ rozdÌl mezi kvalitou ovzduöÌ ve velk˝ch

mÏstsk˝ch aglomeracÌch a na mal˝ch vesnicÌch.

Dom·cÌ topenÌ a starÈ kotle na tuh· paliva se

podÌlejÌ na zneËiötÏnÌ ovzduöÌ prachem aû 40 %

a p¯ispÌvajÌ tak st·le vÏtöÌ mÏrou k d˝chacÌm

onemocnÏnÌm. äpatn· kvalita ovzduöÌ vede

bohuûel aû k degenerativnÌm onemocnÏnÌm, vro-

zen˝m vad·m a r˘stu zhoubn˝ch n·dor˘. 

To, ûe Ëistota vzduchu nap¯Ìklad v malÈ vÌsce

HavlovicÌch m˘ûe b˝t stejnÏ öpatn· jako na

Ostravsku, Karvinsku Ëi v praûsk˝ch VröovicÌch,

potvrdila mimo jinÈ i studie St·tnÌho zdravotnÌ-

ho ˙stavu "Charakterizace z·tÏûe obyvatel

mal˝ch sÌdel ökodlivinami z ovzduöÌ a zneËiötÏnÌ

ovzduöÌ bioaerosoly". NamÏ¯enÈ ˙daje mÏly stej-

nÏ vysokÈ hodnoty jako ˙daje z pr˘myslov˝ch

oblastÌ. A to v »esku existuje jeötÏ asi pÏt tisÌc

obcÌ, kde se ˙roveÚ zamo¯enÌ vzduchu zhoröuje

jeötÏ vÌce. "Dnes m·me ¯adu moûnostÌ jak svÈ

ûivotnÌ prost¯edÌ zlepöit. Znamen· to ale p¯ede-

vöÌm zamÏ¯it se na takov˝ druh paliva, kter˝ ke

zneËiötÏnÌ ovzduöÌ p¯ispÌv· co nejmÈnÏ, a to

nejen pro vyt·pÏnÌ, ale i pro pohon automobil˘,"

¯ekl  O. Petrûilka. 

Od ledna 2008 dojde i v »R k zavedenÌ 1. etapy

ekologickÈ daÚovÈ reformy k zatÌûenÌ spot¯eby

paliv neöetrn˝ch k ûivotnÌmu prost¯edÌ spot¯ebnÌ-

mi danÏmi podle poûadavk˘ EvropskÈ unie. Nej-

vÌc, a to zhruba o 14 %, by mÏlo podraûit hnÏdÈ

uhlÌ. MajitelÈ domk˘, kte¯Ì nynÌ zaplatÌ roËnÏ za

uhlÌ asi patn·ct tisÌc korun, musÌ poËÌtat s tÌm,

ûe jejich v˝daje se zvednou aû o t¯i tisÌce korun

roËnÏ. "Ekologicky öetrnÏjöÌ paliva, ke kter˝m

pat¯Ì i zemnÌ plyn, by mÏla b˝t finanËnÏ zv˝hod-

Úov·na. Pr·vÏ tento princip bude naplÚovat eko-

logick· daÚov· reforma zav·dÏn· v »R postupnÏ

v obdobÌ od r. 2008 aû do r. 2017. 

OmezenÌ emisÌ CO2 je ambiciÛznÌm cÌlem. KjÛt-

sk˝ protokol vyûaduje, aby Evropsk· unie

v letech 1990 aû 2012 (tj. v pr˘bÏhu 22 let) snÌ-

ûila mnoûstvÌ emisÌ CO2 o 8 %. DneönÌ cÌl ochra-

ny klimatu, kter˝ by mÏl b˝t p¯ijat˝ jako souË·st

akËnÌho pl·nu, vöak znamen·, ûe ËlenskÈ st·ty

EU budou muset v letech 2012 aû 2020 (tj.

v pr˘bÏhu osmi let) snÌûit svÈ emise CO2 o dal-

öÌch 12 %. Podle zpr·vy IEA z roku 2005 na jed-

notku HDP m·me mezi 26 Ëlensk˝mi zemÏmi

IEA zneËiötÏnÌ CO2 nejvyööÌ.

(tz)

Dne 16. b¯ezna 2007 uplynul rok, kdy byla

v Praze na éofÌnÏ slavnostnÏ podeps·na "Doho-

da o rozöÌ¯enÌ zemnÌho plynu jako alternativnÌho

paliva v dopravÏ". Dohodu uzav¯el st·t repre-

zentovan˝ ministrem pr˘myslu a obchodu na

stranÏ jednÈ a 9 plyn·rensk˝mi spoleËnostmi

na stranÏ druhÈ.

ZemnÌ plyn pat¯Ì spoleËnÏ s biopalivy mezi dvÏ

nejperspektivnÏjöÌ alternativnÌ paliva, s jejichû

masov˝m rozöÌ¯enÌm v p¯ÌötÌch letech poËÌt·

Evropsk· unie. V roce 2020 by v EvropÏ mÏlo jez-

dit zhruba 23,5 milionu CNG vozidel. V souËasnÈ

dobÏ jezdÌ v »R asi 630 voz˘ na zemnÌ plyn, coû

p¯edstavuje meziroËnÌ n·r˘st tÈmÏ¯ 30 %. Z toho

je cca 200 autobus˘ v mÏstskÈ hromadnÈ

a mezimÏstskÈ linkovÈ dopravÏ (v severnÌch

»ech·ch 90 autobus˘, v HavÌ¯ovÏ 42, v ProstÏjo-

vÏ 22, ve Fr˝dku-MÌstku 5 atd.). U MHD se vyu-

ûitÌ zemnÌho plynu jevÌ jako ide·lnÌ, protoûe se

jedn· o velkÈ zneËiöùovatele mÏstskÈho ûivotnÌ-

ho prost¯edÌ vzhledem k tomu, kolik kilometr˘ po

mÏstÏ autobusy a pop¯. kuka vozy najedou. St·t

d·v· dotaci 800 tisÌc KË na jeden autobus, 200

tisÌc KË p¯ispÌvajÌ plyn·renskÈ spoleËnosti

a navÌc existuje dotace 2,3 milionu KË na nÌzko-

podlaûnÌ verzi. Takov˝ v˘z m˘ûe b˝t teoreticky

pro provozovatele levnÏjöÌ o 3,3 milionu KË.

"DopravnÌ podnik mÏsta Brna porovnal spot¯ebu

autobus˘ poh·nÏn˝ch zemnÌm plynem a naftou

a celkov· spoËten· ˙spora n·klad˘ pro jednu

vozovnu v BrnÏ za 12 let by Ëinila aû 170 milio-

n˘ KË. Na z·kladÏ tÏchto skuteËnostÌ BrnÏnsk·

radnice zaËala v·ûnÏ uvaûovat o pouûÌv·nÌ voz˘

na stlaËen˝ zemnÌ plyn. Je ökoda, ûe Praha zatÌm

nic podobnÈho nepl·nuje," uvedl Jaroslav Tom·-

nek, Senior Manager »eskÈ plyn·renskÈ unie.

V r·mci dohody v roce 2006 probÏhlo prvnÌ jed-

n·nÌ se z·stupci äkoda Auto a prototyp vozu

äkoda Octavia na CNG byl p¯islÌben koncem roku

2007.

Plyn·renskÈ spoleËnosti se v dohodÏ kromÏ

finanËnÌ podpory n·kupu ekologick˝ch autobu-

s˘ takÈ zav·zaly, ûe vybudujÌ sÌù plnicÌch stanic

v hodnotÏ 1 miliardy korun, a to jak na hlavnÌch

silniËnÌch tranzitnÌch tazÌch, tak i na komunika-

cÌch mÌstnÌ a region·lnÌ ˙rovnÏ. NynÌ svÈ z·vaz-

ky plnÌ, v prosinci byla otev¯ena nov· plnicÌ sta-

nice v OstravÏ, v dubnu budou zprovoznÏny sta-

nice v MladÈ Boleslavi, BrnÏ, ⁄stÌ nad Labem

a Karlov˝ch Varech a koncem b¯ezna byla zpro-

voznÏna stanice pro autobusy MHD v T·bo¯e

investovan· spoleËnostÌ COMETT PLUS. Na

konci dubna bude tudÌû 16 ve¯ejn˝ch plnicÌch

stanic na CNG a investiËnÏ se jiû p¯ipravuje

v˝stavba dalöÌch. 

"V EvropÏ dnes uû jezdÌ asi 520 tisÌc voz˘ na

CNG a podle odhad˘ EvropskÈ komise by v roce

2020 mÏlo jen na naöem kontinentÏ jezdit zhru-

ba 23,5 milionu CNG vozidel. »len˘m EU se

doporuËuje nahradit do roku 2020 cca 20 % kla-

sick˝ch ropn˝ch produkt˘ v silniËnÌ dopravÏ

alternativnÌmi palivy. Pro »eskou republiku, kde

podle ned·vno publikovanÈ zpr·vy SdruûenÌ auto-

mobilovÈho pr˘myslu je 5,6 milionu motorov˝ch

vozidel, by to mohlo znamenat asi 400 tisÌc voz˘

na zemnÌ plyn," ¯ekl J. Tom·nek. 

Na 25 % Evropan˘ bydlÌ mÈnÏ neû 500 metr˘ od

silnic, po kter˝ch dennÏ projede vÌce neû 8220

aut. ZatÌmco emise sklenÌkov˝ch plyn˘ v ostat-

nÌch odvÏtvÌch hospod·¯stvÌ v poslednÌch letech

klesajÌ, doprava jich produkuje st·le vÌce. Podle

agentury Deutsche Presse-Agentur se v »eskÈ

republice zv˝öily o 107 %, tedy dokonce vÌce neû

zdvojn·sobily.

Dobrovoln· dohoda naplÚuje usnesenÌ 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 zele-

nou rozvoji vyuûitÌ zemnÌho plynu v dopravÏ

s cÌlem dos·hnout do roku 2020 minim·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·rnÈ-

ho nakl·d·nÌ s energiÌ a vyuûÌv·nÌ jejÌch obnovi-

teln˝ch a druhotn˝ch zdroj˘. (tz)

Hospoda¯enÌ RWE Transgas skonËilo v roce

2006 se ziskem po zdanÏnÌ ve v˝öi 8,189

mld. KË. Oproti roku 2005, ve kterÈm spo-

leËnosti meziroËnÏ poklesl zisk tÈmÏ¯ o t¯eti-

nu na 5,168 mld. KË, ËinÌ n·r˘st 58 %. R˘st

v ¯·du desÌtek procent byl oËek·van˝, proto-

ûe Energetick˝ regulaËnÌ ˙¯ad stanovil

v poslednÌm ËtvrtletÌ roku 2005 ceny zemnÌ-

ho plynu p¯Ìliö nÌzko. To se negativnÏ odrazi-

lo v ekonomick˝ch v˝sledcÌch spoleËnosti,

coû ER⁄ zohlednil v roce 2006 sv˝mi kom-

penzacemi. PozitivnÌ efekt mÏlo takÈ  znovu-

zavedenÌ regulace koncov˝ch cen zemnÌho

plynu. CelkovÈ trûby spoleËnosti vzrostly

o 22 % na 85,043 mld. KË.

V˝sledky RWE Transgas, a. s., z obchodu se zem-

nÌm plynem jsou agregovanÈ s hospoda¯enÌm

spoleËnosti RWE Transgas Net, s. r. o., do kterÈ

byly k 1. lednu 2006 vyËlenÏny Ëinnosti spojenÈ

s provozem p¯epravnÌ plyn·renskÈ soustavy.

"V˝razn˝ n·r˘st hospod·¯sk˝ch v˝sledk˘ jsme

oËek·vali a informovali jsme o tom uû v loÚ-

skÈm roce. Je to logick˝ v˝voj, protoûe jde

o meziroËnÌ p¯esun zisku. Doölo k vyrovn·nÌ

propadu a nynÌ navazujeme na kontinuitu pozi-

tivnÌho r˘stu v˝sledk˘ naöeho hospoda¯enÌ

z let 2003 a 2004," uvedl Martin Herrmann,

p¯edseda p¯edstavenstva a CEO RWE Trans-

Skupina RWE v ČR bez RWE Transgas a RWE Plynoprojekt 
- vybrané ukazatele - srovnání let 2005 a 2006

2005 2006

PoËet z·kaznÌk˘ 2 253 542 2 272 252

Trûby celkem (v mil. KË.) 54 125 64 526

HV po zdanÏnÌ (v mil. KË) 2 610 3 183

Prodej zemnÌho plynu (v GWh) 82 875 79 904

DÈlka plynovod˘ (v km) 61 268 62 351

ZamÏstnanci 3 841 3 361

Domácnosti a zhoršování kvality ovzdušíChování občanů se nezmění, pokud nebudou rozlišeny
daně podle množství negativních externalit
Ekologick· daÚov· reforma v »R, kterou dne 3. ledna 2007 vzala na vÏdomÌ vl·da, by mÏla pro-

bÌhat ve t¯ech postupn˝ch etap·ch, a to aû do roku 2017. »esk· plyn·rensk· unie (»PU) se chce

aktivnÏ podÌlet na jejÌ tvorbÏ, bude velmi peËlivÏ sledovat proces p¯Ìpravy, a to nejen smyslupl-

nost navrhovan˝ch opat¯enÌ z hlediska dopad˘ na ekologii, hospod·¯stvÌ a ekonomiku »R, ale

i mÌru vyuûitÌ zemnÌho plynu a jeho nesporn˝ch p¯ednostÌ p¯i naplÚov·nÌ posl·nÌ a cÌl˘ reformy.

N·vrh paragrafovanÈho znÏnÌ t¯Ì nov˝ch z·kon˘ pro prvnÌ etapu ekologickÈ daÚovÈ reformy rea-

guje zejmÈna na povinnost zapracovat "povinnÈ" poûadavky SmÏrnice 2003/96/ES o zdanÏnÌ

energetick˝ch produkt˘ a elekt¯iny do n·rodnÌ legislativy. "Tuto etapu nelze povaûovat za plno-

hodnotnou ekologickou daÚovou reformu, neboù se jedn· zejmÈna o zatÌûenÌ uhlovodÌkov˝ch

a pevn˝ch paliv danÏmi a dalöÌ principi·lnÌ ot·zky zatÌm z˘st·vajÌ nedo¯eöeny (kompenzace

zav·dÏnÈho zdanÏnÌ snÌûenÌm jin˝ch danÌ, d˘slednÈ uplatnÏnÌ principu diferenciace daÚovÈho

zatÌûenÌ podle dopadu jejich spot¯eby na ûivotnÌ prost¯edÌ atd.). Na druhÈ stranÏ je ale moûnÈ

konstatovat, ûe souËasnÈ n·vrhy Ë·steËnÈ ekologickÈ zohlednÏnÌ p¯in·öejÌ, nap¯. ûe zemnÌ plyn

pro dom·cnosti je osvobozen od danÏ, zatÌmco uhlÌ nikoliv," sdÏlil ned·vno p¯ed novin·¯i v Praze

Josef Kastl, gener·lnÌ sekret·¯ »eskÈ plyn·renskÈ unie. "»esk· plyn·rensk· unie bude usilovat

o öiröÌ zohlednÏnÌ v˝znamnÏ niûöÌho zatÏûov·nÌ prost¯edÌ emisemi CO2 p¯i uûitÌ zemnÌho plynu

oproti uûitÌ jin˝ch paliv se srovnatelnou energetickou hodnotou." 

St·tnÌ energetick· koncepce p¯edpokl·d· krytÌ energetick˝ch pot¯eb urËit˝m mixem zdroj˘, tedy

paliv a energiÌ. DosavadnÌ p¯Ìstup vedl ke znehodnocov·nÌ d¯ÌvÏjöÌch investic do plynofikace.

Omezoval vyuûÌv·nÌ prokazatelnÏ nejËistöÌho dostupnÈho fosilnÌho paliva, tedy zemnÌho plynu,

a vedl k jeho nahrazov·nÌ palivy s v˝znamnÏ niûöÌ efektivitou a vyööÌm zatÏûov·nÌm ûivotnÌho pro-

st¯edÌ. PodÌl spot¯eby zemnÌho plynu se na celkovÈ spot¯ebÏ paliv proti p¯edpoklad˘m Energetic-

kÈ koncepce »R pohybuje o vÌce jak 5 % nÌûe a st·le kles·. Nejsou tedy zcela na mÌstÏ Ëasto

prezentovanÈ obavy ze zvyöov·nÌ dovoznÌ z·vislosti. Naopak jsou zde znaËnÈ rezervy a prostor,

aby p¯ipravovan· ekologick· daÚov· reforma vyslala sign·l ke zmÏnÏ dosavadnÌho p¯Ìstupu.

PraxÌ provÏ¯en˝m faktem je, ûe chov·nÌ subjekt˘ ani obËan˘ se nezmÏnÌ, pokud nenÌ rozliöena

daÚov· z·tÏû na energetickÈ suroviny podle mnoûstvÌ negativnÌch externalit, kterÈ jejich uûitÌm

vznikajÌ. StejnÏ tak je d˘leûitÈ, aby sign·ly danÈ ˙rovnÌ zdanÏnÌ byly dlouhodobÏ platnÈ, srozu-

mitelnÈ a z·roveÚ i dostateËnÏ pr˘hlednÈ. JedinÏ pak bude ekologick· daÚov· reforma v˝znam-

n˝m a smyslupln˝m n·strojem, kter˝m lze prakticky orientovat vöechny investory (vËetnÏ

dom·cnostÌ) na vyuûÌv·nÌ energetick˝ch surovin a technologiÌ tak, aby dlouhodobÏ a systema-

ticky minimalizovali dopady na ûivotnÌ prost¯edÌ. (tz)

RWE Transgas vyrovnal loňský propad zisku
Počet aut na zemní plyn v ČR za rok vzrostl asi o 30 %
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Manaûersk· ekonomika
Miloslav Synek a kolektiv
4., aktualizovanÈ a rozöÌ¯enÈ vyd·nÌ

V knize se dozvÌte nezbytnÈ informace o vöech

Ëinnostech, kterÈ vykon·vajÌ ekonomovÈ

a manaûe¯i ve firm·ch (v˝roba, z·sobov·nÌ, ino-

vace a marketing, n·kup, investiËnÌ a finanËnÌ

Ëinnost, controlling a internÌ audit), sezn·mÌte

se s veliËinami charakterizujÌcÌmi hospod·¯skou

Ëinnost firmy (v˝nosy, n·klady, v˝sledek hospo-

da¯enÌ) a majetkovou a kapit·lovou v˝stavbu

firmy. ZjistÌte, co obn·öÌ zaloûenÌ podniku, sdru-

ûov·nÌ podnik˘ a internacionalizace podniko-

v˝ch ËinnostÌ, sanace a z·nik podniku. DozvÌte

se o metod·ch oceÚov·nÌ podniku, harmonizaci

˙ËetnictvÌ, opcÌch, o nov˝ch druzÌch kalkulacÌ.

V publikaci novÏ nechybÌ ani soutÏûnÌ pr·vo,

offshorovÈ spoleËnosti, z¯izov·nÌ firem v EU. 

Marketingov· komunikace
Patrick De Pelsmacker, Maggie Greuens, Joeri

Van den Bergh

Kniha nabÌzÌ ˙pln˝ p¯ehled stavebnÌch kamen˘,

technik a aplikacÌ marketingov˝ch komunikacÌ,

a to p¯edevöÌm v evropskÈm kontextu. Jednotli-

vÈ kapitoly pokr˝vajÌ vöechny sloûky komuni-

kaËnÌho mixu, vËetnÏ reklamy, public relations,

sponzoringu, podpory prodeje, direct marketin-

gu, komunikace na mÌstech prodeje, v˝stav,

osobnÌho prodeje a internetovÈ komunikace.

Publikace obsahuje takÈ p¯ÌpadovÈ studie.

T˝kajÌ se nap¯Ìklad znaËek Pringles, Pepsi,

Max, Mercedes, Pentene, Redbull, Yahoo! 

ProË ûeny muûe nech·pou
»tenÌ o muûÌch a ûen·ch
David Gruber

Autor nabÌzÌ hlubokÈ porozumÏnÌ muûsko-ûen-

sk˝m vztah˘m a origin·lnÌ ¯eöenÌ z·drhel˘

v jejich vz·jemnÈ komunikaci. KromÏ dobro-

druûstvÌ pozn·nÌ p¯in·öÌ text i nejeden roman-

tick˝ z·ûitek ve vloûen˝ch povÌdk·ch N·vrat do

ZrcadlovÈ zemÏ a OpÏt na Z·padÏ. Kniha je

v dneönÌ z·plavÏ knih s·zkou na jistotu. Pokud

hled·te odpovÏÔ na ot·zku, jak uspÏt v muûsko-

ûenskÈ komunikaci, najdete ji pr·vÏ v tÈto pub-

likaci.

Reklama
Jak dÏlat reklamu
Jitka Vysekalov·, Ji¯Ì Mikeö

2. aktualizovanÈ a rozöÌ¯enÈ vyd·nÌ

Kniha p¯edstavuje novÈ trendy v marketingovÈ

komunikaci (nap¯. guerillov˝ a vir·lnÌ marketing),

zd˘razÚuje spoleËenskou odpovÏdnost reklamy

a p¯ibliûuje oËek·vanÈ zmÏny v komerËnÌch komu-

nikacÌch. V knize najdete novÈ p¯Ìklady - p¯Ìklad

rozpoËtu reklamnÌ kampanÏ, p¯Ìklady mÏ¯enÌ efek-

tivity reklamy Ëi p¯Ìklad, jak se vybÌr· agentura.

VÌce se dozvÌte takÈ o znaËce a zÌsk·te vöechna

nov· d˘leûit· data - od p¯ehledu n·klad˘ na rekla-

mu aû po novinky

v pr·vnÌch norm·ch

a vzdÏl·v·nÌ. 

Z kodÈra v˝voj·¯em
N·stroje a techniky pro opravdovÈ program·-
tory
Mike Gunderloy

Jste pyönÌ na svÈ programovacÌ schopnosti

a m·te v·gnÌ ideu o tom, co chcete vytvo¯it.

PokuöenÌ rovnou se na to vrhnout a zaËÌt ps·t

kÛd m˘ûe b˝t obrovskÈ. NedÏlejte to. Pro

vöechny projekty, ten v·ö nevyjÌmaje, m·

smysl trochu dop¯edu p¯em˝ölet, pl·novat,

navrhovat a zvaûovat. V tÈto knize budeme

hovo¯it o vöech d˘leûit˝ch Ëinnostech, kterÈ

musÌ dÏlat dobr˝ program·tor, chce-li se st·t

opravdov˝m v˝voj·¯em a ne z˘stat navûdy pou-

hopouh˝m kodÈrem. 

ProË uû neplatÌ tradiËnÌ marketing
Kamran Kashani, Jean-Pierre Jeannet, Jacquez

Horovitz, Sean Meehan, Adrian Ryans, Domini-

que Turpin and John Walsh

Publikace se zab˝v· nÏkter˝mi z nejd˘leûitÏj-

öÌch mezer v tradiËnÌ literatu¯e marketingu.

Zachycuje ¯adu inovacÌ, nabÌzÌ ËerstvÈ myölen-

ky inspirovanÈ modernÌmi ¯eöenÌmi v marketin-

gu sluûeb, v marketingu rozhodov·nÌ. Ukazuje,

jak se vytv·¯Ì p¯idanÈ hodnoty v organizacÌch,

kterÈ usilujÌ o uspokojenÌ a udrûenÌ si z·kaznÌ-

ka. 

Rusky na cesty
Z·kladnÌ slovnÌ obraty pro dorozumÏnÌ s cizin-
cem
KvÏtuöe Lepilov·

Kniha je urËena lidem, kte¯Ì majÌ v ˙myslu

cestovat do Ruska, vyuûijÌ ji turistÈ, podnika-

telÈ i studenti. P¯ÌruËka obsahuje z·kladnÌ

obraty pot¯ebnÈ k dorozumÏnÌ bÏhem cesty, po

dobu pobytu v zahraniËÌ nebo v ËeskÈm pro-

st¯edÌ p¯i jedn·nÌ s cizincem. 

KoöÌka¯enÌ
Lucie UlÌkov·, Blanka Svobodov·, Zdena Char-

v·tov·

DÌky tÈto publikaci si m˘ûete vyzkouöet pr·ci

s pedigem p¯i v˝robÏ praktick˝ch i dekoraË-

nÌch p¯edmÏt˘. V öestn·cti projektech si vytvo-

¯Ìte nap¯Ìklad dÛzu na kapesnÌky, podnos, oöat-

ku, v·noËnÌ hvÏzdiËky Ëi rybky, koöÌk, ûelvu

a lososa. 

Francouzsk· slovesa + 2 AUDIO CD
Jan Seidl

P¯ÌruËka je urËena pro zaË·teËnÌky nebo

i pokroËilÈ studenty a samouky francouzötiny.

UmoûnÌ procviËit si slovesa, kter· tvo¯Ì jednu

ze z·kladnÌch mluvnick˝ch kategoriÌ francouz-

skÈho jazyka, bez nÌû se prostÏ nedomluvÌte. 

L·tka je rozdÏlena do dvou hlavnÌch Ë·stÌ: gra-

matika francouzskÈho slovesa, slovnÌ z·soba

a cviËebnice. Ke knize jsou p¯ipojena 2 AUDIO

CD urËen· pro porozumÏnÌ mluvenÈmu slovu

a procviËov·nÌ v˝slovnosti slovesn˝ch tvar˘. 

Computer Press, a. s.
distribuce@cpress.cz
800 555 513
http://knihy.cpress.cz

InterkulturnÌ komunikace v ¯ÌzenÌ a podnik·nÌ:
Ëesko-nÏmeck· 
Ivan Nov˝ - Sylvia Schroll-Machl

Auto¯i se zamÏ¯ujÌ v˝luËnÏ na nÏmeckou

a Ëeskou kulturu, resp. jejich odliönosti,

kterÈ jsou nejËastÏjöÌm zdrojem vz·jemn˝ch

nedorozumÏnÌ. NavazujÌ na svÈ p¯edchozÌ

knihy, v nichû formulovala z·kladnÌ kulturnÌ

standardy ËeskÈ a nÏmeckÈ kultury, a nynÌ

tyto standardy promÌtajÌ do konkrÈtnÌch pra-

covnÌch a manaûersk˝ch situacÌ. Vych·zejÌ

z rozs·hl˝ch zkuöenostÌ z Ëesko-nÏmeck˝ch

firem a institucÌ a nejnovÏjöÌch empirick˝ch

v˝zkum˘ zamÏ¯en˝ch na klÌËovÈ situace

v managementu a person·lnÌm ¯ÌzenÌ. NabÌze-

jÌ ¯eöenÌ Ëetn˝ch problÈm˘ manaûer˘

i zamÏstnanc˘ Ëesko-nÏmeck˝ch firem. 

ProË muûi neberou manaûerky v·ûnÏ a co se
s tÌm d· dÏlat aneb ritu·ly ËarodÏjek byznysu 
Silke Fothov· 

Kniha ukazuje, jak se mohou ûeny v tvrdÈm

svÏtÏ byznysu efektivnÏ prosazovat. Nach·zÌ

zp˘soby, jimiû ûeny proniknou do zatÌm p¯ev·û-

nÏ muûsk˝ch pracovnÌch, obchodnÌch a podni-

katelsk˝ch vztah˘ a sÌtÌ. Navrhuje postupnÈ

kroky, jak vytv·¯et vlastnÌ vztahy a sÌtÏ a jakÈ

˙ËinnÈ "ritu·ly" si v pracovnÌm ûivotÏ osvojo-

vat. "éensk˝" pohled na interperson·lnÌ vztahy

je mimo¯·dnÏ inspirativnÌ a - zejmÈna pro muûe

- Ëasto i p¯ekvapiv˝.

ModernÌ systÈmy ¯ÌzenÌ jakosti
Quality Management
Jaroslav Nenad·l - Darja NoskieviËov· - R˘ûena

Pet¯Ìkov· - Ji¯Ì Plura - Josef Toöenovsk˝ 

Dotisk 2. doplnÏnÈho vyd·nÌ

OjedinÏl· dom·cÌ publikace vymezuje z·klad-

nÌ koncepce budov·nÌ ˙Ëinn˝ch a ekonomic-

ky efektivnÌch podnikov˝ch systÈm˘ ¯ÌzenÌ

jakosti ve vöech etap·ch produkËnÌho cyklu,

p¯in·öÌ v˝klad hlavnÌch aktu·lnÌch poûadavk˘

souboru nov˝ch norem ISO 9000:2000, resp.

»SN EN ISO 9000:2001, smyslu a struktury

tzv. modelu excelence podle EFQM, novÈ

zkuöenosti s aplikacÌ n·stroj˘ pl·nov·nÌ

a zvyöov·nÌ jakosti v p¯ÌpadÏ metody FMEA,

volbou vhodn˝ch regulaËnÌch mechanizm˘,

jakoû i popis nov˝ch n·rok˘ na rozvoj odbor-

nÈ zp˘sobilosti lidÌ p¯i zajiöùov·nÌ jakosti.

Kniha nach·zÌ uplatnÏnÌ v podnikovÈ praxi

i jako studijnÌ text na Vä ekonomick˝ch

smÏr˘ a v dalöÌch vzdÏl·vacÌch progra-

mech.

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

Management lidsk˝ch zdroj˘    
Zuzana Dvo¯·kov· a kol.

UËebnice zahrnuje komplexnÌ v˝klad person·lnÌ

pr·ce v organizaci, a to v kontextu glob·lnÌ eko-

nomiky a integrujÌcÌ se Evropy. Kniha je rozdÏ-

lena do Ëty¯ z·kladnÌch Ë·stÌ. PrvnÌ vymezuje

cÌle a obsah person·lnÌ pr·ce, p¯edstavuje v˝voj

n·zor˘ na person·lnÌ ¯ÌzenÌ a popis organizace

person·lnÌho ˙tvaru. Druh· Ë·st se podrobnÏ

vÏnuje person·lnÌm Ëinnostem. V˝chodiskem

k tomu je charakteristika trhu pr·ce a p˘sobe-

nÌ EU na formov·nÌ pracovnÌ sÌly v organizaci.

Person·lnÌ Ëinnosti jsou vyloûeny z hlediska

jejich cÌle, obsahu a metod, p¯itom kaûd· z nich

je ilustrov·na na p¯Ìkladu k procviËenÌ Ëi p¯Ìpa-

dovÈ studii. T¯etÌ Ë·st soust¯eÔuje metody

mÏ¯enÌ a hodnocenÌ efektivnosti person·lnÌ

pr·ce, jako je ocenÏnÌ intelektu·lnÌho kapit·lu,

person·lnÌ audit, person·lnÌ benchmarking

a person·lnÌ controlling a takÈ person·lnÌ infor-

maËnÌ systÈm coby jejich zdroje informacÌ.

V poslednÌ Ë·sti jsou prezentov·na specifika

¯ÌzenÌ lidÌ v transnacion·lnÌch spoleËnostech,

mal˝ch podnicÌch

a neziskov˝ch organiza-

cÌch.

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

HVB Bank a Živnostenská banka
- personální změny ve vedení
V souvislosti s p¯ipravovanou f˙zÌ éivnostenskÈ

banky a HVB Bank doölo ke zmÏn·m v person·lnÌm

sloûenÌ nejvyööÌho vedenÌ bank. Ing. Ji¯Ì Kunert bude

vykon·vat funkci gener·lnÌho ¯editele a p¯edsedy

p¯edstavenstva éivnostenskÈ banky a novÏ takÈ

prvnÌho n·mÏstka a mÌstop¯edsedy p¯edstavenstva

HVB Bank. Gener·lnÌm ¯editelem a p¯edsedou p¯ed-

stavenstva HVB Bank i nad·le z˘st·v· Ing. David

Grund, kter˝ se vöak z·roveÚ st·v· prvnÌm n·mÏst-

kem a mÌstop¯edsedou p¯edstavenstva v éivno-

stenskÈ bance. Na pozice n·mÏstk˘ a Ëlen˘ p¯ed-

stavenstva byli do obou bank jmenov·ni Dr. Peter

Koerner, kter˝ dosud p˘sobil v p¯edstavenstvu HVB

Bank, a Ing. Aleö Barabas, kter˝ byl mÌstop¯edse-

dou p¯edstavenstva v éivnostenskÈ bance. (tz)

První digitální kartotéka 
a přehled pohřebišť v ČR
Ministerstvo pro mÌstnÌ rozvoj zve¯ejnilo prvnÌ

v˝sledky dlouholetÈho v˝zkumu ve formÏ p¯e-

hledu ve¯ejn˝ch a neve¯ejn˝ch poh¯ebiöù v »R.

V˝sledn˝ p¯ehled se vÏnuje celkem 5799 nezru-

öen˝m ve¯ejn˝m a neve¯ejn˝m poh¯ebiötÌm.

Uv·dÌ ˙daje o katastr·lnÌm ˙zemÌ, mÌstÏ urËenÌ

a provozovateli, d·le pak v˝mÏru, GPS sou¯ad-

nice, vlastnickÈ pr·vo k pozemku a provozova-

tele poh¯ebiötÏ. Jde o postupnÏ doplÚovan˝ sou-

pis prostor urËen˝ch k poh¯bÌv·nÌ lidsk˝ch

poz˘statk˘ nebo k uloûenÌ zpopelnÏn˝ch lid-

sk˝ch ostatk˘. 

Digit·lnÌ verze kartotÈky je zp¯ÌstupnÏna na

webov˝ch str·nk·ch Ministerstva pro mÌstnÌ roz-

voj (www.mmr.cz). TiötÏn· publikace je jiû nynÌ

distribuov·na na krajskÈ ˙¯ady, kancel·¯e infor-

maËnÌch sluûeb a dalöÌm z·jemc˘m. Datab·ze

zahrnuje i takovÈ prostory, kde jiû uplynuly

vöechny lh˘ty, na kterÈ byla hrobov· mÌsta pro-

najata vËetnÏ tlecÌ doby od poslednÌho uloûenÌ

lidsk˝ch poz˘statk˘ do hrobu. SouË·stÌ pr˘zku-

mu bylo i dohled·v·nÌ z·znam˘ o vlastnickÈm

pr·vu k poh¯ebiöti - mnohÈ nemajÌ vyjasnÏnÈ

vlastnickÈ pr·vo, nÏkterÈ pat¯Ì soukrom˝m oso-

b·m, jinÈ pozemky nap¯Ìklad nejsou vedeny jako

poh¯ebiötÏ, aËkoliv se na nÏm poh¯ebiötÏ nach·-

zÌ. V˝sledky ukazujÌ, ûe 56 % pozemk˘ poh¯ebiöù

je v obecnÌm vlastnictvÌ a dalöÌch 34 % ve vlast-

nictvÌ registrovan˝ch cÌrkvÌ a n·boûensk˝ch spo-

leËnostÌ. DÌky novÏ zÌskan˝m informacÌm bude

moûnÈ ujasnit a p¯ÌpadnÏ zjednoduöit vlastnick·

pr·va k pozemk˘m poh¯ebiötÏ Ëi vy¯eöit vlast-

nick· pr·va z˙ËastnÏn˝ch subjekt˘.

Datab·ze bude vz·cn˝m zdrojem dosud chybÏjÌ-

cÌch informacÌ pro archeology. TakÈ usnadnÌ

z·jemc˘m dohled·v·nÌ informacÌ o sv˝ch p¯ed-

cÌch, a to i cizinc˘m, kte¯Ì ËeskÈ h¯bitovy navötÏ-

vujÌ Ëasto pr·vÏ za tÌmto ˙Ëelem. VelkÈ oblibÏ se

takÈ tÏöÌ n·vötÏvy star˝ch ûidovsk˝ch h¯bitov˘.

Povinnost vÈst centr·lnÌ evidenci tÏchto hrob˘

a mÌst m· Ministerstvo obrany, vypl˝v· to pro

nÏj ze z·kona Ë. 122/2004 Sb., o v·leËn˝ch

hrobech a pietnÌch mÌstech. Bylo takÈ pot¯ebnÈ

zamÏ¯it se na neve¯ejn· poh¯ebiötÏ, tj. ˙Ëelov·

za¯ÌzenÌ urËen· v˝luËnÏ pro uloûenÌ lidsk˝ch

poz˘statk˘ nebo zpopelnÏn˝ch lidsk˝ch ostatk˘

Ëlen˘ uzav¯en˝ch, zejmÈna p¯Ìbuzensk˝ch spo-

leËenstvÌ, ¯eholnÌch ¯·d˘ nebo kongregacÌ a p¯Ì-

sluönÌk˘ registrovan˝ch cÌrkvÌ nebo n·boûen-

sk˝ch spoleËnostÌ, jejichû vnit¯nÌ p¯edpisy

a ob¯ady neumoûÚujÌ ukl·d·nÌ lidsk˝ch poz˘-

statk˘ nebo zpopelnÏn˝ch lidsk˝ch ostatk˘ na

ve¯ejnÈm poh¯ebiöti.

JednÌm z hlavnÌch ˙Ëel˘ p¯ipravovanÈ anal˝zy

Ministerstva pro mÌstnÌ rozvoj je stanovit pomÏr

mezi obnovou existujÌcÌch ve¯ejn˝ch poh¯ebiöù

a mÌrou jejich novÈho rozvoje. CÌlem je shrnout

p¯Ìnos z·sad ˙zemnÌho rozvoje (˙zemnÌho pl·nu)

k vytv·¯enÌ podmÌnek pro p¯edch·zenÌ zjiötÏn˝m

rizik˘m ovlivÚujÌcÌm pot¯eby poh¯bÌv·nÌ souËas-

nÈ generace obyvatel ¯eöenÈho ˙zemÌ a p¯edpo-

kl·dan˝m ohroûenÌm podmÌnek poh¯bÌv·nÌ gene-

racÌ budoucÌch. (tz)

SOS otevírá v Ostravě novou
poradnu pro spotřebitele
Spot¯ebitelÈ v MoravskoslezskÈm kraji

mohou zdarma vyuûÌt sluûby novÏ z¯ÌzenÈ

poradny SdruûenÌ obrany spot¯ebitel˘ (SOS)

v OstravÏ. Ta se st·v·, vËetnÏ dvou mobil-

nÌch poraden, jiû sedmn·ct˝m spot¯ebitel-

sk˝m informaËnÌm a poradensk˝m mÌstem

SOS. Spot¯ebitelÈ v MoravskoslezskÈm kraji

najdou novou poradnu ve St¯elniËnÌ ulici Ë. 8

v OstravÏ. NavötÌvit ji mohou kaûdÈ pondÏlÌ

od 14 do 18 hodin, kaûdÈ ˙ter˝ od 14 do 17

hodin a po telefonickÈ domluvÏ i ve st¯edu

a ve Ëtvrtek mezi 9. a 12. hodinou. TelefonnÌ

ËÌslo linky, kter· bude v provozu od dubna, je

597 822 501. 

VÌce informacÌ o naöich poradn·ch naleznete na

www.spotrebitele.info/poradna. 

(tz)

Knížka před spaním

Naše kavárna

Ivan Remšík - generálním 
ředitelem CCS České společnosti
pro platební karty, a. s. 
CCS »esk· spoleËnost pro platebnÌ karty, a. s.,

ozn·mila jmenov·nÌ Ivana RemöÌka na pozici

gener·lnÌho ¯editele s ˙ËinnostÌ od 21. b¯ezna

2007. William Kendal Greenway, p¯edseda

p¯edstavenstva CCS a staröÌ viceprezident spo-

leËnosti FleetCor, vlastnÌka CCS, ¯ekl: "Pan

RemöÌk je manaûer s bohat˝mi zkuöenostmi

z oblasti finanËnÌch sluûeb v prost¯edÌ mezin·-

rodnÌch spoleËnostÌ. Jeho profesnÌ praxe dob¯e

koresponduje s nep¯etrûit˝m ˙silÌm FleetCoru

glob·lnÏ rozvÌjet a rozöi¯ovat naöe produkty

a sluûby."  

(tz)

Lego naší legislativy

Sponzoring, charita, partnerství, pomoc

Grada Publishing, a. s.
U Pr˘honu 22, 
170 00 Praha 7, 
Tel.: 220 386 401 
Fax: 220 386 400 
www.grada.cz

Do Ëela spoleËnosti RWE Transgas, a. s., kter·

¯ÌdÌ aktivity energetickÈho koncernu RWE

v »eskÈ republice, nastoupil k 1. dubnu 2007

Martin Herrmann (39). 

Ve funkci p¯edsedy p¯edstavenstva vyst¯Ìd·

Dr. Ulricha Jobse, kter˝ postoupil do vedenÌ

mate¯skÈ RWE AG. Dr. Filip Thon se novÏ

stane mÌstop¯edsedou p¯edstavenstva RWE

Transgas.

(tz)

Řízení českých aktivit RWE přebral Martin Herrmann
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Kooperativa si v loÚskÈm roce upevnila posta-

venÌ druhÈ nejvÏtöÌ pojiöùovny a tuto pozici

obh·jila ve vöech klÌËov˝ch segmentech - pojiö-

tÏnÌ majetku, pojiötÏnÌ vozidel i v ûivotnÌm pojiö-

tÏnÌ. V neûivotnÌm pojiötÏnÌ (zejmÈna v oblasti

pr˘myslu a podnikatel˘) potvrdila svÈ v˝sadnÌ

postavenÌ, kdyû meziroËnÌ p¯Ìr˘stek pojistnÈho

v tomto segmentu byl nejvyööÌ na ËeskÈm trhu

a dos·hl v˝öe 664 milion˘ KË (na celkov˝ch

21,2 miliardy KË). Oproti nejbliûöÌ konkurenci si

Kooperativa polepöila a jako jedin· dok·zala

z vedoucÌ trojky na trhu obh·jit sv˘j trûnÌ podÌl,

kter˝ ËinÌ p¯ibliûnÏ 23 %. "DÌky restrukturalizaci,

centralizaci nÏkter˝ch ËinnostÌ a vyuûÌv·nÌ

nov˝ch technologiÌ, jako je digitalizace doku-

ment˘ Ëi modernÌ call centrum, se poda¯ilo

nejen uspo¯it n·klady, ale z·roveÚ zlepöit sluûby

- zv˝öit rychlost likvidacÌ a komfort pro klienty,"

zd˘raznil V. Mr·z. 

Objem p¯edepsanÈho pojistnÈho v ûivotnÌm

pojiötÏnÌ vzrostl o tÈmÏ¯ 4 % (z 6 miliard KË

v 2005 na 6,3 miliardy KË v 2006). V kmeni

bylo na konci loÚskÈho roku vÌce neû 1,05 mili-

onu smluv pojiötÏnÌ osob, z toho je 853 tisÌc

smluv ûivotnÌho pojiötÏnÌ, coû znamen· n·r˘st

o 4 % oproti stavu ke konci roku 2005. Koope-

rativa rozöÌ¯ila svou nabÌdku kapit·lov˝ch,

d˘chodov˝ch, zdravotnÌch a ˙razov˝ch pojiötÏ-

nÌ o ˙spÏönÈ investiËnÌ pojiötÏnÌ PERSPE-

KTIVA.

V pojiötÏnÌ vozidel Kooperativa posÌlila postave-

nÌ na trhu, kdyû dÌky ˙spÏchu ûivelnÌho pojiötÏnÌ

k povinnÈmu ruËenÌ zv˝öila poËet pojiötÏn˝ch

vozidel na 1,4 milionu. V havarijnÌm pojiötÏnÌ

Ëinil r˘st pojistnÈho 7,3 % a na trh byl ˙spÏönÏ

uveden speci·lnÌ produkt pro sezonnÌ pojiötÏnÌ

motocykl˘. Byly vyvinuty unik·tnÌ programy

pojiötÏnÌ vozov˝ch park˘ (EASY FLEET, PROFI

FLEET a BUSINESS FLEET), kterÈ dÌky benefi-

t˘m pro klienty a kvalitnÏjöÌmu oceÚov·nÌ rizika

p¯i snÌûenÈ adiministrativnÌ n·roËnosti zazname-

naly kladn˝ ohlas u korpor·tnÌ klientely. V˝raz-

nÈho ˙spÏchu se poda¯ilo dos·hnout ve spolu-

pr·ci s leasingov˝mi a finanËnÌmi spoleËnostmi

- meziroËnÌ n·r˘st p¯edepsanÈho pojistnÈho jak

za havarijnÌ pojiötÏnÌ, tak povinnÈ ruËenÌ Ëinil

v tomto segmentu 30 %.

V sektoru pojiötÏnÌ majetku byla uskuteËnÏna

preventivnÌ opat¯enÌ proti opakov·nÌ kalamit-

nÌch ökod v pojiötÏnÌ obËan˘ i st¯ednÌch

a mal˝ch podnikatel˘ (zv˝öenÌ spolu˙ËastÌ, p¯Ìs-

nÏjöÌ posuzov·nÌ rizika, d˘slednÈ upisov·nÌ

podle povodÚov˝ch zÛn ze systÈmu Aquarius

atp.) a byla zdokonalena funkËnost geografic-

kÈho informaËnÌho systÈmu povodÚov˝ch zÛn

Aquarius. Loni byl ˙spÏönÏ zaveden zjednoduöe-

n˝ produkt pojiötÏnÌ menöÌch podnikatel˘

START a z·roveÚ byl zah·jen prodej inovovanÈ-

ho produktu cestovnÌho pojiötÏnÌ KOLUMBUS.

CelkovÈ nav˝öenÌ p¯edepsanÈho pojistnÈho

v pojiötÏnÌ majetku a odpovÏdnosti obËan˘

a v cestovnÌm pojiötÏnÌ Ëinilo 7,7 %. 

Výsadní postavení na českém trhu má Kooperativa v pojištění průmyslu a podnikatelů

Rekordní objem předepsaného pojistného - 27,4 miliardy korun (mezi-
roční růst o 3,4 %) - vykázala v roce 2006 Kooperativa, druhá největší
pojišťovna na českém trhu. Předpis v přepočtu dosáhl přibližně jedné

miliardy eur, což řadí Kooperativu mezi významné evropské pojišťovny. His-
toricky nejvyšší byl i čistý zisk ve výši 964 milionů Kč (meziroční růst o 1,7 %).
"Navzdory kalamitním škodám způsobeným tíhou sněhu a ledu a násled-
ným povodním Kooperativa udržela předloňskou ziskovost a solidní růst
pojistného, který odpovídá dynamice růstu českého trhu," komentoval
výsledky firmy předseda jejího představenstva a generální ředitel Ing. Vla-
dimír Mráz.

NejvÏtöÌ rakousk· pojiöùovacÌ skupina Vienna

Insurance Group (VIG), jejÌû souË·stÌ jsou na

ËeskÈm trhu Kooperativa a »esk· podnikatel-

sk· pojiöùovna, ustavuje poprvÈ ve svÈ historii

holdingovÈ vedenÌ koncernu. "Vzhledem k ros-

toucÌ mezin·rodnÌ sÌle skupiny je vznik tohoto

nejvyööÌho ¯ÌdicÌho org·nu logick˝. HoldingovÈ

vedenÌ, jehoû Ëleny budou i z·stupci jak rakous-

k˝ch firem koncernu, tak firem z dalöÌch

v˝znamn˝ch trh˘ st¯ednÌ a v˝chodnÌ Evropy, se

bude vÏnovat prioritnÏ tÈmat˘m p¯esahujÌcÌm

hranice jednotliv˝ch st·t˘," uvedl Dr. G¸nter

Geyer, gener·lnÌ ¯editel VIG.

Do novÈ struktury se promÌtne i klÌËov˝ v˝znam

ËeskÈho trhu - jednÌm z Ëlen˘ holdingovÈho

vedenÌ je jmenov·n n·mÏstek gener·lnÌho ¯edi-

tele Kooperativy Ing. Martin Diviö, MBA. "Je to

vyznamen·nÌ nejen pro mÏ, ale pro vöechny

zamÏstnance Kooperativy, kter· je nejvÏtöÌ

zahraniËnÌ spoleËnostÌ koncernu a v˘bec prvnÌ

zahraniËnÌ akvizicÌ skupiny. M˝m z·mÏrem je

podÏlit se s kolegy z celÈ Evropy o naöe zkuöe-

nosti a uk·zat, ûe v »eskÈ republice m·me

schopnosti, n·pady i odbornÌky na to, abychom

se aktivnÏ podÌleli na ¯ÌzenÌ celÈ skupiny a byli

p¯Ìnosem pro ostatnÌ firmy koncernu VIG. Usta-

venÌ holdingovÈho vedenÌ jednoznaËnÏ p¯ispÏje

k dalöÌmu mezin·rodnÌmu rozvoji skupiny a vÏt-

öÌmu zapojenÌ mimorakousk˝ch spoleËnostÌ do

¯ÌzenÌ," uvedl Martin Diviö. Ing. Diviö samoz¯ej-

mÏ nad·le z˘st·v· prim·rnÏ Ëlenem vedenÌ Koo-

perativy.

»esk˝ trh se na p¯edepsanÈm pojistnÈm i hru-

bÈm zisku koncernu podÌlel v roce 2006 p¯ibliû-

nÏ 19 %. 

V˝sledky koncernu VIG v roce 2006

Vienna Insurance Group dos·hla v p¯edepsa-

nÈm konsolidovanÈm pojistnÈm v roce 2006

meziroËnÌ n·r˘st o 17,4 % na celkem 5,88 mld.

eur. Zisk koncernu (p¯ed zdanÏnÌm, konsolido-

van˝) se zv˝öil v roce  2006 o 80,63 mil. eur

na 320, 97 mil. Eur (meziroËnÌ r˘st 33,5 %).

V˝znamn· je skuteËnost, ûe zisk byl dosaûen

i p¯es stoupajÌcÌ n·klady na ökody z tÌhy snÏhu

a z·plav. "V roce 2006 jsme uËinili d˘leûitÈ

kroky k posÌlenÌ pozice Vienna Insurance

Group v zemÌch st¯ednÌ a v˝chodnÌ Evropy

a v Rakousku a efektivita naöich spoleËnostÌ

d·le vzrostla," komentoval v˝sledky loÚskÈho

roku gener·lnÌ ¯editel skupiny Dr. G¸nter

Geyer. "V Rakousku jsme ve vöech druzÌch

pojiötÏnÌ zv˝öili podÌly na trhu a v zemÌch

st¯ednÌ a v˝chodnÌ Evropy n·ö podÌl na pojist-

nÈm v porovn·nÌ s ostatnÌmi mezin·rodnÌmi

pojiöùovnami v˝raznÏ vzrostl. To je dosaûeno

zË·sti  strategick˝mi n·kupy, ale i n·r˘stem

vlastnÌho pojistnÈho. StoupajÌcÌ obchod se

projevuje i na rostoucÌm zisku, a proto chce

management navrhnout zv˝öenÌ dividendy

o cca 25 %," doplnil. Dividenda by se tedy

mÏla zv˝öit o 16 cent˘ na 82 centy za jednu

akcii.

V˝sledky koncernu podle segment˘ v roce 2006 

(konsolidovanÈ) 

Koncern Vienna Insurance Group dos·hl ve

vöech druzÌch pojiötÏnÌ  v r. 2006 n·r˘st

pojistnÈho, p¯iËemû nejvyööÌ nav˝öenÌ bylo

dosaûeno v neûivotnÌm a ˙razovÈm pojiötÏnÌ.

V zemÌch st¯ednÌ a v˝chodnÌ Evropy (CEE) Ëini-

lo p¯edepsanÈ pojistnÈ v roce 2006 2,21 mld.

eur, tj. rekordnÌ n·r˘st o 41,4 % oproti roku

2005. PoprvÈ p¯ev˝öilo pojistnÈ ze zemÌ CEE

hranici 2 mld eur. V ostatnÌch zemÌch kromÏ

CEE (Rakousko, NÏmecko, Lichtenötejnsko)

dos·hly spoleËnosti skupiny v roce 2006

pojistnÈ ve v˝öi 3,68 mld. eur - n·r˘st o 6,6 %.

Kooperativa je souË·stÌ jednÈ z nejvÏtöÌch evrop-

sk˝ch pojiöùovacÌch skupin Vienna Insurance

Group, kter· zÌskala od prestiûnÌ agentury Stan-

dard & Poor¥s rating A+ se stabilnÌm v˝hledem.

Koncern Vienna Insurance Group je vedoucÌm

rakousk˝m pojiöùovacÌm koncernem ve st¯ednÌ

a v˝chodnÌ EvropÏ. V mezin·rodnÌm srovn·nÌ

zaujÌm· skupina v tomto prostoru celkovÏ druhÈ

mÌsto. Vedle dom·cÌho trhu v Rakousku p˘sobÌ

skupina v Bulharsku, NÏmecku, Gruzii, Chorvat-

sku, Lichtenötejnsku, Polsku, Rumunsku,

Rusku, Srbsku, na Slovensku, v »eskÈ republi-

ce, MaÔarsku, na UkrajinÏ a v BÏlorusku.

Ned·vno koncern vstoupil na trhy v Turecku

a Alb·nii, v It·lii a ve Slovinsku m· poboËky. Do

skupiny Vienna Insurance Group v Rakousku

pat¯Ì vedle spoleËnosti WIENER STƒDTISCHE

Versicherung AG takÈ Donau Versicherung,

Bank Austria Creditanstalt Versicherung

a Union Versicherung. D·le m· podÌl v pojiöùov-

nÏ W¸stenrot Versicherung a Sparkassen Versi-

cherung. V Rakousku, Bulharsku, v »eskÈ

republice, na Slovensku a v Rumunsku zaujÌm·

skupina Vienna Insurance Group prvnÌ Ëi druhÈ

mÌsto na trhu. (tz) ✑

InternetovÈ str·nky Kooperativy www.koop.cz zvÌ-

tÏzily v soutÏûÌ Zlat˝ st¯ednÌk 2006 mezi finanË-

nÌmi institucemi v kategorii nejlepöÌ on-line pre-

zentace a celkovÏ obsadily st¯Ìbrnou p¯ÌËku. LepöÌ

podle odbornÈ poroty je pouze on-line prezentace

spoleËnosti T-Mobile. 

InternÌ Ëasopis Kooperativy Smaragd navÌc zÌs-

kal uzn·nÌ Rated za profesion·lnÌ ˙roveÚ v kate-

gorii InternÌ noviny. "Cen si velmi v·ûÌme, pat¯Ì

nejen celÈmu t˝mu PR v KooperativÏ, ale samo-

z¯ejmÏ i spolupracujÌcÌm firm·m, tedy agentu¯e

FG Forest v p¯ÌpadÏ internetov˝ch str·nek Koo-

perativy a AC & C v p¯ÌpadÏ naöeho internÌho

Ëasopisu. Dokl·dajÌ, ûe jdeme spr·vnou ces-

tou," uvedl vedoucÌ odboru PR a tiskov˝ mluvËÌ

Kooperativy Marek VÌch.

PrestiûnÌ soutÏû Zlat˝ st¯ednÌk, kterou po¯·d·

PR klub, hodnotÌ a oceÚuje firemnÌ periodickÈ

a neperiodickÈ publikace, urËenÈ k reprezenta-

ci spoleËnosti Ëi prezentaci v˝robk˘ a sluûeb

v˘Ëi z·kaznÌk˘m, obchodnÌm partner˘m nebo

zamÏstnanc˘m. Letos se p¯ihl·silo rekordnÌch

165 pracÌ. P¯edsedkynÏ PR klubu Jana Jab˘rko-

v· konstatovala: "Z·jem soutÏûÌcÌch o letoönÌ

jubilejnÌ 5. roËnÌk opÏt uk·zal, ûe firemnÌ publi-

kace jsou v˝znamnou souË·stÌ komunikaËnÌho

mixu.

SoutÏû je podporov·na APRA (AsociacÌ Public

Relations Agentur), AsociacÌ poskytovatel˘

internetov˝ch ¯eöenÌ, Ëasopisy Marketing

Magazine a Strategie, »eskou marketingovou

spoleËnostÌ, Marketingov˝m klubem »R

a SIMAR (SdruûenÌm agentur pro v˝zkum trhu

a ve¯ejnÈho mÌnÏnÌ). (tz)

Kooperativa loni ˙spÏönÏ vy¯eöila p¯es 484 tisÌc

ökod a opÏt v kaûdÈm smÏru dost·la vöem sv˝m

z·vazk˘m v˘Ëi klient˘m. V roce 2006 d·le

pokraËovala ˙zk· spolupr·ce s FinanËnÌ skupi-

nou »S, dÌky nÌû mohou pojiöùovacÌ poradci Koo-

perativy nabÌdnout klient˘m öirokÈ spektrum

dalöÌch finanËnÌch sluûeb, jako jsou stavebnÌ

spo¯enÌ, penzijnÌ p¯ipojiötÏnÌ, hypotÈky Ëi pla-

tebnÌ karty. (tz)

Vienna Insurance Group ustavuje holdingové vedení, jehož členem bude rovněž Ing. Martin Diviš, MBA

Kooperativa uspěla v soutěži Zlatý středník

Rozdělení předepsaného pojistného Kooperativy 2006

pojiötÏnÌ majetku obËan˘
6,7 %

standardnÌ pojiötÏnÌ podnikatel˘
0,6 %

pojiötÏnÌ osob - neûivotnÌ
1,1 % cestovnÌ pojiötÏnÌ a lÈËebnÈ v˝lohy

0,7 %

produkty ûivotnÌho pojiötÏnÌ
24,1 %

povinnÈ ruËenÌ
21 %

pojiötÏnÌ hospod·¯sk˝ch rizik
15,1 %

pojiötÏnÌ hav·rie
15,3 %

z·konnÈ pojiötÏnÌ 
15,4 %


