
ticky mÏnÌ. ZnaËka jako takov· se dost·v·

st·le hloubÏji do öiröÌho povÏdomÌ, roste jejÌ

image a st·le ËastÏji se p¯i v˝bÏru nach·zÌ na

seznamu moûn˝ch kandid·t˘ pro koupi.

S n·stupem v˝roby ve v˝robnÌm z·vodÏ v éilinÏ

a s uvedenÌm na trh naöeho modelu cee'd se

n·m poda¯ilo ˙spÏönÏ proniknout do segmentu

trhu, kde je obrovsk˝ potenci·l a kde pr·vÏ

firemnÌ z·kaznÌci nakupujÌ. My jim nabÌzÌme

öirok˝ sortiment model˘, vysokou kvalitu, ötÏd-

rou z·ruku a silnou a rozvinutou dealerskou sÌù.

nÈ, kvalitnÌ a se sedmiletou z·rukou. UrËitÏ si

je v BrnÏ dob¯e prohlÈdnÏte a rovnÏû si

u nÏkterÈho z naöich 43 dealer˘ objednejte

p¯edv·dÏcÌ jÌzdu.

Budete participovat na doprovodném programu
Žena a auto?
Ano samoz¯ejmÏ. Nem˘ûeme si nechat ujÌt p¯Ì-

leûitost komunikovat se skupinou z·kaznÌk˘,

kter· rozhoduje ze 40 % o koupi vozu.

Vaše marketingová strategie si nenechala unik-
nout žádnou atraktivní příležitost, aby se dobře
zviditelnila. Jaký kurz nabere v letošním druhém
pololetí?
Zd· se, naöe souËasn· marketingov· strategie

nese svoje ovoce, a proto nenÌ z·sadnÌ d˘vod ji

mÏnit. Chceme b˝t vidÏt a slyöet, p¯ejeme si,

abychom p¯estali b˝t vnÌm·ni jako druh· liga.

M·me svÈ kvality a ty hodl·me prodat.

Končí květen, kterému příroda přisoudila syno-
nymum měsíc lásky. Neměli jste nějakou akci
pro zamilované?
Ne, nemÏli ani nem·me, ale je to dobr˝ n·pad.

P¯ÌötÌ rok to t¯eba zkusÌme.

Máte pro motoristy nějaké eso, které vytáhnete
před konkurencí z rukávu nyní, v době úvah
o dovolené?
Uû jsme eso pro motoristy dovolenk·¯e p¯ipra-

vili - m·me pÏtiletou z·ruku na velkoprostoro-

v˝ model Carens, coû je ide·lnÌ spoleËnÌk pro

pr·zdninovÈ cestov·nÌ. Komu bude Carens

m·lo, aù se p¯ijde podÌvat a svÈzt 185 naftov˝-

mi koÚmi naöeho velkoprostorovÈho modelu

Carnival - nejoblÌbenÏjöÌho mpv u ¯idiË˘ na

druhÈ stranÏ Atlantiku.

Zhruba před rokem jste koketovali s myšlenkou,
že změníte sídlo firmy. Ještě stále o tom uvažu-
jete? Odhaduji, že nejde pouze o adresu, ale
náročnou investici spojenou s komfortními služ-
bami pro zákazníky.
S touto myölenkou jsme p¯estali koketovat

a p¯istoupili jsme od ˙vah k Ëin˘m. StÏhovat

se budeme v z·¯Ì a z·kaznÌk˘m nabÌdneme

500 m2 showroomu a k tomu odpovÌdajÌcÌ z·ze-

mÌ. Naöe novÈ prostory se nach·zejÌ vedle

obchodnÌho domu Spektrum, naproti Hyperno-

vÏ v »estlicÌch.

Obchodníci mívají konec roku naplánovaný
dříve, než povyrostou vánoční stromečky. Nala-
díte nás? Na co se můžeme těšit v prosinci?
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Kolik aut jste letos prodali a o jaký model je nej-
větší zájem?
Do konce dubna jsme prodali celkem 1989

vozidel naöim dealer˘m a 1713 z·kaznÌk˘ si od

naöich dealer˘ odvezlo sv˘j nov˝ v˘z. Tento

v˝sledek n·s za¯adil na naöem trhu do prvnÌ

desÌtky nejvÏtöÌch prodejc˘ automobil˘. Nej-

prod·vanÏjöÌmi modely jsou cee'd, rio, Sprota-

ge a Picanto. RovnÏû se zaËÌn· dob¯e prod·vat

i mpv model Carens.

Jak KIA boduje u firemní klientely a jak vidíte
zákazníka podnikatele či manažera ve vztahu
k vaší firmě v budoucnu?
Kia nebyla typick˝ dodavatel pro firemnÌ klien-

telu, ale to se v poslednÌch dvou letech drama-

Chceme být vidět a slyšet, máme své kvality 
a ty hodláme prodat
O společnosti, za jejíž výsledky zodpovídá, hovoří věren svému příjmení Ing. Vít Pěkný

Jaký vztah máte k autům? Je
vám jedno, čím jedete, hlavně
že se můžete přemístit z bodu

a do bodu b? Anebo jste silnou
osobností, která si oblíbila jedinou
značku a na tu nedáte dopustit?
Naopak také můžete být takovým
výstředníkem, že máte každé dva
roky jiný model, jinou značku, ale
zásadně v červené metalíze, či
kupujete pouze kombíky a na nic
jiného jako je cena a další atributy
nehledíte… Anebo pokaždé dáte
na radu své sekretářky a vybíráte na
první pohled? Jsou firmy, které
dávájí přednost nejrozšířenější znač-
ce na českém trhu, domácímu
výrobci, a jsou ti klienti, kteří se zami-
lovali do auťáků japonských, korej-
ských nebo ctí tradici pouze evrop-
ské výroby. Těch měřítek, podle
njichž se zákazníci od sebe liší, je asi
hodně. Je mezi nimi řada takových,
kteří pořizují auta na leasing, další
z prestiže kupují za hotové, ostatní
mají v oblibě úvěry. Dělí se na ženy
a muže, na věkové kategorie, rodi-
ny s dětmi, sportovně založené páry,
na firmy malé, střední a velké.
Blíží se začátek června. Vždy ob rok
se v Brně schází takřka všichni dovoz-
ci osobních automobilů a množství
dalších specialistů - vystavovatelů
z oborů, jež souvisejí s motorizmem.
Avšak i běžných obdivovatelů auto-
mobilů, aut, vozů, vozidel, auťáků,
čtyřnohých miláčků, krabic na
kolech, koní pod kapotou a bůhví jak
se jim ještě přezdívá. Nové modely
a nová překvapení techniky, desig-
nu, cen, názorů, filozofie. To bude 
i letošní Autosalon Brno 2007.
Jak se mění postavení značky KIA
na českém trhu, o tom jsem hovoři-
la s generálním ředitelem společ-
nosti KIA MOTORS CZECH Ing. Vítem
Pěkným:

U pojišťovny Generali sjednáte
povinné ručení online
Generali Pojiöùovna, a. s., se po letech velmi

dobr˝ch zkuöenostÌ s provozem aplikace na

sjedn·nÌ cestovnÌho pojiötÏnÌ online pro-

st¯ednictvÌm internetu  rozhodla rozöÌ¯it

nabÌdku o online aplikaci na sjedn·nÌ povin-

nÈho ruËenÌ. Od 2. kvÏtna 2007 mohou

vöichni z·jemci sjedn·vat tento produkt

nejen na obchodnÌch mÌstech pojiöùovny, ale

i na internetov˝ch str·nk·ch www.generali.cz.

"Nepochybujeme, ûe bude o tuto sluûbu z·jem. Vûdyù prvnÌ online

smlouva na povinnÈ ruËenÌ byla sjedn·na do

1 hodiny po spuötÏnÌ aplikace. Vzhledem

k rostoucÌmu poËtu Ëesk˝ch a moravsk˝ch

dom·cnostÌ, kterÈ dnes vyuûÌvajÌ internet,

povaûujeme takovÈto sluûby za samoz¯ej-

most, kterou naöi klienti oËek·vajÌ. Je proto

jen ot·zkou Ëasu, kdy nabÌdneme touto ces-

tou takÈ naöe dalöÌ pojistnÈ produkty a p¯e-

devöÌm rozöÌ¯enÌ klientskÈho servisu,"

up¯esnil Mgr. Mario Bˆhme, tiskov˝ mluvËÌ

pojiöùovny Generali. 

Online sjedn·v·nÌ pojistn˝ch smluv je pro

klienty v˝hodnÈ z mnoha d˘vod˘. Mezi ty

nejpreferovanÏjöÌ pat¯Ì moûnost zadat vöech-

ny ˙daje kdykoli z pohodlÌ domova Ëi kance-

l·¯e. OcenÌ to nejen velmi zamÏstnanÌ lidÈ,

ale takÈ zapomnÏtlivci, kte¯Ì rozhodnutÌ

nech·vajÌ na poslednÌ chvÌli. Nap¯Ìklad apli-

kaci online cestovnÌho pojiötÏnÌ Generali

vyuûÌvajÌ roËnÏ stovky klient˘. (tz)

Příloha Prosperita Madam Business

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

To jsou fakta, kter· jsou nejen pro firmy velmi

atraktivnÌ a p¯itaûliv·.

Čím povzbudíte chuť zájemců o vaši značku na
letošním brněnském autosalonu?
M·me pro naöe motoristy p¯ipravenou lah˘dku

v podobÏ modelu Kia cee'd sportywagon.

Kombi, kterÈ v naöÌ nabÌdce doposud chybÏlo.

Kombi, kterÈ navazuje a d·le rozvÌjÌ kvality

modelu cee'd. Kombi, kterÈ je kr·snÈ, prostor- pokraËov·nÌ na stranÏ 7
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O ceně webových
stránek
Podle jak˝ch mÏ¯Ìtek stanovit objektivnÌ cenu

za n·vrh a v˝robu nov˝ch webov˝ch str·nek? Je

to nesnadn· ot·zka, protoûe nejde jen o ËÌsla,

absolutnÌ mÏ¯itelnost, ned· se p¯Ìliö srovn·vat.

Co z·kaznÌk, to jinÈ p¯·nÌ, to jeho v˝voj v pr˘-

bÏhu v˝roby. Byù i v tomto oboru existujÌ kate-

gorie, do nichû se dajÌ jednotlivÈ weby zhruba

za¯adit, p¯esnÏ se ökatulkovat ned·. Velice p¯i-

tom z·leûÌ na invenci designÈra i jeho technolo-

gick˝ch dovednostech a zkuöenostech. Na jeho

umÏnÌ ËÌst z·kaznÌkovy myölenky, aniû je on

dok·ûe p¯esnÏ zformulovat. »asto se st·v·, ûe

takÈ aû p¯i samotnÈm vytv·¯enÌ a programov·nÌ

praxe danÈho okamûiku poopravÌ p˘vodnÌ vizi,

rozöÌ¯Ì p¯·nÌ klienta, nÏkdy je dokonce p¯evr·tÌ

zcela naruby...

Z·leûÌ tedy, jak je vidÏt, na nÏkolika promÏn-

n˝ch, coû by si mÏl jak v˝robce, tak zadavatel

uvÏdomit a vyjasnit. K jejich komunikaci by mÏl

pat¯it prostor, v r·mci kterÈho je moûnÈ se

cenovÏ pohybovat, aù jiû nahoru nebo dol˘. Roz-

hodnÏ by nemÏlo jÌt o to, "kdo z koho" a jak kdo

na toho druhÈho vyzraje, ale spÌöe o to, jak se

strany pochopÌ a budou se snaûit vyjÌt si vst¯Ìc.

Vûdyù v kaûdÈm obchodÏ platÌ, ûe za dobr˝ je

povaûov·n ten, kter˝ je v˝hodn˝ pro kupujÌcÌho

i prod·vajÌcÌho.

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

martin@prosperita.info, 606 609 615

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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1. N·rodnÌ politika podpory jakosti

2. Auto roku »eskÈ republiky 2007

3. Akce »eskÈ manaûerskÈ asociace a Mana-

ûerskÈho svazovÈho fondu

4. Znojemsk˝ hrozen 2007

5. MarketÈr roku

6. Motocykl roku 2007

7. St¯echy Praha

8. CLUTEX - Klastr TechnickÈ textilie na vele-

trhu Styl 2007 (˙nor)

9. Semin·¯e AMSP »R

10. Konference Nov· Evropa

11. Pojiöùovna roku 2006

12. 51. kongres EOQ v Praze

13. Konference LinuxExpo 2007

14. Accenture Zlat· koruna 2007

15. Konference Business Solutions

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
●● KUnie soukromých bezpečnostních služeb ČR

Z obsahu:
str. 3
Česká podnikatelská pojišťovna 
posiluje svou tržní pozici

str. 4
Podnikatelé jsou zklamaní, jejich
život bude složitější

str. 8
Exekutorská komora ČR se brání:
naroste byrokracie, a zdaleka 
nejen to

str. 9
Nová chemická legislativa má více
než osm set padesát stran textu

str. 15
Úspěch znamená jít dál

Internetov˝ obchod s p¯edzaloûen˝mi (tzv. ready-

made) spoleËnostmi eSMART rozöÌ¯il moûnosti

koupÏ o platbu kartou. Pr˘vodce na

www.esmart.cz z·kaznÌka provede devÌti kroky,

ve kter˝ch vyplnÌ pot¯ebnÈ ˙daje, vygenerovanÈ

formul·¯e si vytiskne, podepÌöe a zavol· posky-

Tiskovka v rytmu
Bylo to zase o nÏËem jinÈm, neû jsme bÏûnÏ zvy-

klÌ. Tiskovka spoleËnosti Henkel o znaËce Taft

konËila elegantnÌm vyzv·nÌm k tanci ve zvoni-

v˝ch rytmech. »ernoöötÌ taneËnÌci v tmav˝ch

oblecÌch a jasnÏ zelen˝ch koöilÌch pozvali na

parket tÈmÏ¯ vöechny d·my novin·¯ky, protoûe

ûivot nenÌ jen o sezenÌ, ale o kr·se pohybu,

takÈÖ AtmosfÈra toho dubnovÈho dne v Praze

na St¯eleckÈm ostrovÏ byla öùavnat· a b·jeËn·,

a nejen proto, ûe barevnÏ vyöla jako jarnÏ zele-

n·. 

NamÌsto klasickÈ pozv·nky tedy hodnotÌme

samotnou tiskovku a zejmÈna n·pad, kter˝ p¯e-

d·vanÈ informace smÏle obohatil. (rix)

Krátká setkání na silnicích
Pokud jezdÌte autem, urËitÏ jste uû nejednou

nav·zali oËnÌ komunikaci nebo dokonce oËnÌ

flirt. Juknete do zpÏtnÈho zrc·tka a vida, za

v·mi kr·sn· ûena! Tak si tak spolu chvÌli popo-

jÌûdÌte, protoûe ve mÏstÏ je opÏt öÌlen· kolona

aut. Mrk·te na sebe, usmÏjete se a pozvednete

oËi, jak je to zase zasekanÈ. Ach ta doprava.

A uû vedete Ëilou posunkovou konverzaci. Kdyû

se kolona koneËnÏ rozjede, oËima se rozlouËÌte

a pokraËujete v cestÏ. Za chvilku se chcete

za¯adit z vedlejöÌ silnice do hlavnÌ vlny a narazÌ-

te na nÏkoho sluönÈho, kdo na v·s zablik·

a pustÌ v·s p¯ed sebe. UklonÌte se mu a usmÏ-

jete. Na dalöÌch semaforech vöak nestaËÌte oka-

mûitÏ vyrazit kup¯edu hned jak se objevÌ zelen·

a ¯idiË za v·mi na v·s zlostnÏ zatroubÌ. NavÌc

ukazuje, co si myslÌ o vaöÌ inteligenci tÌm, ûe se

bouch· do Ëela! NaötÏstÌ na n·sledujÌcÌch

semaforech vedle v·s v pruhu zabrzdÌ sympatic-

k· ûena a uû zase juk·te a navazujete oËnÌ auto-

mobilov˝ kontakt a uû m·te zase rozz·¯enou

tv·¯.

Tak to jde d·l, naöe cesty pokraËujÌ a i ty, kterÈ

zdol·v·me autem, mohou b˝t nÏkdy propleteny

zajÌmav˝mi, byù kr·tk˝mi, setk·nÌmi. 

MarkÈta BartÌkov·

tovateli sluûby. Ten pro podepsanÈ formul·¯e

poöle kamkoliv po »eskÈ republice zdarma kur˝-

ra, p¯evod penÏz je pak moûnÈ ¯eöit p¯evodem,

hotovÏ nebo novÏ pr·vÏ i platebnÌ kartou.

"Samotn˝ n·kup tak nezabere ani 15 minut,"

ujiöùoval Josef Jaroö, jednatel spoleËnosti

SMART Office & Companies, s. r. o., kter·

eSMART provozuje. "DÌky eSMARTU je moûnÈ ve

velmi kr·tkÈm Ëase takÈ zmÏnit sÌdlo nebo si

objednat jakoukoliv dalöÌ sluûbu," dodal Jaroö.

Origin·lnÌ systÈm eSMART vyvinula firma Com-

puter MCL Brno.

V˝hodou koupÏ p¯edzaloûenÈ spoleËnosti je

kromÏ vyhnutÌ se nÏkolikat˝dennÌmu jedn·nÌ

s ˙¯ady takÈ moûnost okamûitÈho zah·jenÌ pod-

nikatelskÈ Ëinnosti. Firma jiû je zapsan·

v obchodnÌm rejst¯Ìku a k jedn·nÌ za ni proto

staËÌ jen jmenovat klienta statut·rnÌm org·-

nem, coû je ot·zka maxim·lnÏ dvou t¯Ì hodin.

Podnikatel navÌc nemusÌ skl·dat z·kladnÌ kapi-

t·l, kter˝ je jiû plnÏ splacen, coû se naplno pro-

jevÌ zejmÈna u akciov˝ch spoleËnostÌ, kde ËinÌ

z·kladnÌ kapit·l 2 000 000 KË. Ready-made

spoleËnosti jsou p¯ed prodejem samoz¯ejmÏ

naprosto neaktivnÌ, takûe je garantov·na 100%

bezdluûnost a ekonomick· "Ëistota". (tz)

Změna systému investičních
pobídek prošla Sněmovnou
Novela z·kona o investiËnÌch pobÌdk·ch, kterou

p¯ipravil ministr pr˘myslu a obchodu Martin

ÿÌman, proöla 2. kvÏtna v PoslaneckÈ snÏmov-

nÏ t¯etÌm ËtenÌm. Novela vn·öÌ do dosavadnÌho

systÈmu podpory investic podstatnÈ zmÏny. Pro

tuzemsk˝ pr˘mysl bude  znamenat snazöÌ dosa-

ûitelnost investiËnÌch pobÌdek a jejich nasmÏro-

v·nÌ do technologicky n·roËn˝ch provoz˘.  

"»esk· ekonomika dlouhodobÏ roste p¯edevöÌm

dÌky v˝hodnÈ geografickÈ poloze, sluönÈ infra-

struktu¯e, stabilnÌmu politickÈmu r·mci a uk·z-

nÏnÈ, trÈnovanÈ a levnÈ pracovnÌ sÌle. Za nej-

lepöÌ pobÌdku pro vöechny podnikatele povaûuji

snÌûenÌ danÌ a omezenÌ byrokratickÈ z·tÏûe. P¯i

souËasnÈm rozloûenÌ politick˝ch sil v Poslane-

ckÈ snÏmovnÏ vöak nenÌ moûnÈ investiËnÌ

pobÌdky nahradit nÌzk˝mi danÏmi. SystÈm jsme

proto zmÏnili tak, aby byl vÌce otev¯en˝ dom·-

cÌm firm·m," uvedl ministr.

Novela z·kona sniûuje poûadavek na minim·lnÌ

v˝öi investice z p˘vodnÌch 200 mil. KË na 

100 mil. KË. InvestiËnÌ pobÌdky se tak stanou

dosaûiteln˝mi i pro st¯ednÏ velkÈ firmy, jejichû

projekty nebyly dostateËnÏ velkÈ, aby splnily

doposud platnÈ podmÌnky. V okresech, kde je

mÌra nezamÏstnanosti nejmÈnÏ o 50 % vyööÌ neû

pr˘mÏrn· mÌra nezamÏstnanosti v »eskÈ repub-

lice, bude navÌc minim·lnÌ investice snÌûena na

50 mil. KË. SnÌûenÌ minim·lnÌ investice vÌce otev-

¯e systÈm pro dom·cÌ podniky. OstatnÌ tuzem-

skÈ podniky, kterÈ nesplnÌ uveden˝ limit, budou

moci vyuûÌt prost¯edk˘ ze struktur·lnÌch fond˘.

Podpora bude urËena jen na nov· strojnÌ za¯Ìze-

nÌ, kter· nesmÌ b˝t staröÌ 2 let a nesmÌ b˝t ode-

pisov·na v û·dnÈ zemi na svÏtÏ. VÏtöÌ techno-

logickou n·roËnost projekt˘ p¯inese poûadavek

proinvestovat do stroj˘ 60 % celkovÈ investice

namÌsto dosavadnÌch 40 %. Toto opat¯enÌ zame-

zÌ p¯esunu investic, kterÈ jsou v jin˝ch st·tech

jiû nerentabilnÌ. 

Novela takÈ vnese do systÈmu investiËnÌch

pobÌdek rozliöenÌ mezi technologicky n·roËn˝-

mi a mÈnÏ n·roËn˝mi sektory. Sektory s vyso-

kou p¯idanou hodnotou dos·hnou na maxi-

mum ve¯ejnÈ podpory, maxim·lnÌ v˝öe podpo-

ry pro druhou skupinu bude 75 %. DÌky novele

takÈ dojde ke zjednoduöenÌ procesu posuzo-

v·nÌ z·mÏr˘ a zkr·cenÌ lh˘t pro vyd·v·nÌ roz-

hodnutÌ. Oproti souËasnÈ praxi, kdy ¯ÌzenÌ

o udÏlenÌ investiËnÌ pobÌdky muselo b˝t ukon-

Ëeno do 1 roku od pod·nÌ û·dosti, m˘ûe b˝t ve

vÏci rozhodnuto do 3 mÏsÌc˘. (tz)

Kupte si společnost - zabere vám to 15 minut

Visa a bezkontaktní platby   
SpoleËnost Visa Europe na setk·nÌ Ëlensk˝ch

bank asociace v ÿÌmÏ p¯edstavila n·zev, pod

nÌmû v EvropÏ zavede technologii bezkontakt-

nÌch plateb. Nov· technologie se bude jmenovat

"Visa payWave", coû by se dalo volnÏ p¯eloûit

jako "m·vni a zaplaù". BezkontaktnÌ platby jsou

platby, p¯i nichû nenÌ t¯eba fyzickÈho kontaktu

mezi platebnÌ kartou nebo mobilnÌm za¯ÌzenÌm

a termin·lem obchodnÌka. 

BezkontaktnÌ platby se hodÌ zejmÈna pro pouûi-

tÌ u obchodnÌk˘ jako jsou jÌdelny rychlÈho obËer-

stvenÌ, restaurace, kav·rny, trafiky, prodejny

n·poj˘, bary, hospody, parkoviötÏ nebo prodejnÌ

automaty, pro vöechna mÌsta, kde doch·zÌ k vel-

k˝m obrat˘m hotovosti a kde je zapot¯ebÌ rychlÈ

obsluhy. (tz)
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"P¯estoûe v˝sledky loÚskÈho roku ovlivnily kala-

mity zp˘sobenÈ tÌhou snÏhu a rozs·hl˝mi povod-

nÏmi, dos·hla »PP vysokÈ ziskovosti a velmi

solidnÌho n·r˘stu pojistnÈho. RovnÏû start do roku

2007 naznaËuje pokraËujÌcÌ pozitivnÌ trend

v dynamice r˘stu," sdÏlil na ned·vnÈ tiskovÈ kon-

ferenci o v˝sledcÌch spoleËnosti jejÌ p¯edseda

p¯edstavenstva a gener·lnÌ ¯editel Dr. Franz Kosy-

na.

V˝znamnÈho ˙spÏchu dos·hla pojiöùovna zejmÈ-

na u segmentu ûivotnÌho pojiötÏnÌ, kterÈ dÌky

p¯edepsanÈmu pojistnÈmu ve v˝öi 1082,8

mil. KË vyk·zalo nejvyööÌ dynamiku meziroËnÌho

r˘stu 21,8 %, p¯iËemû trh vzrostl pouze o 4,8 %.

V neûivotnÌm pojiötÏnÌ p¯edepsanÈ pojistnÈ

vzrostlo o 4,5 %, zatÌmco trh neûivotnÌho pojiö-

tÏnÌ vzrostl pouze o 3,1 %. 

PojiötÏnÌ motorov˝ch vozidel meziroËnÏ rostlo

o 2,9 % a zejmÈna v oblasti povinnÈho ruËenÌ byl

rok 2006 pro pojiöùovnu rokem z·sadnÌch zmÏn.

Pojiöùovna zavedla zcela nov˝ zp˘sob tarifov·nÌ

pojistnÈho, kter˝ zohledÚuje vÌce rizikov˝ch kri-

tÈriÌ,  b˝v· oznaËov·n jako segmentace tarif˘.

V˝sledkem segmentace bylo nav˝öenÌ pojistnÈ-

ho kmene o 51 tisÌc smluv. DÌky poËtu smluv

uzav¯en˝ch v segmentu pojiötÏnÌ odpovÏdnosti

z provozu motorov˝ch vozidel, kterÈ se dnes jiû

blÌûÌ hranici 640 tisÌc, zaujÌm· »PP t¯etÌ mÌsto

na dom·cÌm trhu. Segment havarijnÌho pojiötÏnÌ

vozidel vzrostl v roce 2006 dokonce o 53,9 %.

⁄spÏch zaznamenala »esk· podnikatelsk·

pojiöùovna rovnÏû v oblasti podnikatelsk˝ch

pojiötÏnÌ, kde se p¯es mÌrn˝ pokles trhu poda¯i-

lo dos·hnout n·r˘stu o 5,6 %. PojiötÏnÌ obËan˘

a dom·cnostÌ vzrostlo dokonce o 40 %.

»esk· podnikatelsk· pojiöùovna, a. s., je drûite-

lem ocenÏnÌ za rok 2005 v anketÏ o nej˙spÏö-

nÏjöÌ pojiöùovnu roku, po¯·danÈ AsiociacÌ Ëes-

k˝ch pojiöùovacÌch maklÈ¯˘. V kategorii "Pojiö-

tÏnÌ motorov˝ch vozidel" se umÌstila na 5. mÌstÏ,

stejnou p¯ÌËku obsadila v kategorii  "Spolupr·ce

s maklÈ¯i" a v hlavnÌ kategorii "Pojiöùovna roku"

obsadila rovnÏû 5. mÌsto.

»esk· podnikatelsk· pojiöùovna je od roku

2005 Ëlenem koncernu Vienna Insurance

Group. 

Tento koncern je vedoucÌ rakouskou pojiöùovacÌ

skupinou ve st¯ednÌ a v˝chodnÌ EvropÏ. Na

trzÌch v tÈto oblasti zaujÌm· v mezin·rodnÌm

mÏ¯Ìtku vynikajÌcÌ 2. mÌsto. Vedle Rakouska

p˘sobÌ Vienna Insurance Group v »eskÈ republi-

ce, na Slovensku a v Rumunsku. K dalöÌm klÌ-

Ëov˝m trh˘m n·leûÌ Polsko, MaÔarsko, Chorvat-

sko, Srbsko a »ern· Hora a Bulharsko. D·le je

skupina zastoupena v BÏlorusku a na UkrajinÏ,

v NÏmecku, v Lichtenötejnsku, v It·lii a ve Slo-

vinsku. Na trzÌch v Rakousku, v »eskÈ republi-

ce, na Slovensku a v Rumunsku zaujÌm· v sou-

Česká podnitelská pojišťovna posiluje svou tržní pozici
Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., zveřejnila v dubnu své hospo-

dářské výsledky za rok 2006. Vykázala opět růst. Celkové předepsa-
né pojistné vzrostlo oproti minulému roku na hodnotu 4345,2 mil. Kč,

což v porovnání s hodnotami dosaženými v loňském roce (4010, 5 mil. Kč)
představuje nárůst o 8,3 %. ČPP tak výrazně překročila růst domácího
pojistného trhu, který dle údajů České asociace pojišťoven v celkovém
předepsaném pojistném dosáhl růstu 3,75 %. ČPP tak posílila svůj tržní podíl
na 3,6 %. Zisk společnosti podle IFRS vrostl ve srovnání s loňským rokem
zhruba o 112 mil. Kč a dosáhl hodnoty 184,7 mil. Kč

Nové produkty
NeûivotnÌ pojiötÏnÌ
SPOROPOV: - nov˝ produkt povinnÈho ruËenÌ pro klienty mal˝ch mÏst a obcÌ

- vÏk pojistnÌka: 35 let a vÌce

- st·¯Ì vozidla: 8 let a vÌce

- pojistnÌk m· trvalÈ bydliötÏ v obci do 10 tis. obyvatel.

- PojiötÏnÌ jÌzdnÌch kol: ve spolupr·ci s fy. Mountfield (jedniËka na trhu).

- PojiötÏnÌ n·klad˘ na veterin·rnÌ lÈËbu ps˘ ÑMazlÌkì

- umoûnÌ obËan˘m »R pojistit n·klady na veterin·rnÌ lÈËbu psa.

- PojiötÏnÌ ÑPODNIKATEL PLUSì ñ urËeno pro malÈ a st¯ednÌ podnikatele

- jednoduchÈ p¯i sjedn·nÌ, jeden formul·¯ (kryta nejbÏûnÏjöÌ rizika).

éivotnÌ pojiötÏnÌ
- InvestiËnÌ ûivotnÌ pojiötÏnÌ

- s libovolnou pojistnou Ë·stkou na smrt a variabilnÌm p¯ipojiötÏnÌm
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Cetelem letos financoval úvěry
za 2,4 miliardy 
"Cetelem financoval v prvnÌm ËtvrtletÌ letoönÌ-

ho roku ˙vÏry za 2,4 miliardy korun, o 27 %

vÌce neû v loÚskÈm roce," ozn·mil Ing. V·clav

Hor·k, gener·lnÌ ¯editel spoleËnosti Cetelem.

St·le vÌce lidÌ projevuje z·jem o financov·nÌ

rekonstrukcÌ a ˙prav bydlenÌ. Oproti roku

2006 narostly osobnÌ p˘jËky na rekonstrukce

o 38 %. NejvÏtöÌ n·r˘st, o vÌce neû 70 %,

zaznamenalo financov·nÌ automobil˘ a moto-

cykl˘. ➡

Home Credit už financoval
nákupy za 1,7 miliardy korun
RostoucÌ z·jem »ech˘ o praktickÈ formy spo-

t¯ebitelskÈho financov·nÌ se potvrdil i na

poË·tku roku 2007. BÏhem jeho prvnÌch t¯Ì

mÏsÌc˘ financovala spoleËnost Home Credit,

a. s., sv˝m klient˘m v »eskÈ republice n·ku-

py v celkovÈ hodnotÏ 1,697 miliardy korun,

coû p¯edstavuje 34% n·r˘st ve srovn·nÌ se

stejn˝m obdobÌm minulÈho roku. ⁄spÏönÈ

v˝sledky prvnÌho ËtvrtletÌ jsou mimo jinÈ d·ny

i zv˝öen˝m z·jmem o loÚskÈ novinky. ➡

Každý sedmý žadatel měl 
problémy se splácením závazků
»lenskÈ spoleËnosti sdruûenÌ SOLUS odesla-

ly v prvnÌm ËtvrtletÌ letoönÌho roku do nega-

tivnÌho on-line registru FO vÌce neû 630 tisÌc

dotaz˘ na klienty, kte¯Ì û·dali o poskytnutÌ

jejich sluûby. Kaûd˝ sedm˝ ûadatel o novou

sluûbu byl nalezen se z·znamem v registru

FO (registr spot¯ebitel˘). ➡

Česká spořitelna poskytla 
hypotéky za 200 miliard Kč 
»esk· spo¯itelna, jedniËka na ËeskÈm hypoteËnÌm

trhu, poskytla k 25. dubnu 2007 hypoteËnÌ ˙vÏry

v celkovÈm objemu 200 mld. KË. Objem obËan-

sk˝ch hypotÈk ËinÌ 120 mld. KË, objem podnika-

telsk˝ch a municip·lnÌch hypotÈk tvo¯Ì 80 mld. KË.

PodÌl »eskÈ spo¯itelny dos·hl na ËeskÈm trhu

hypotÈk ke konci b¯ezna 2007 tÈmÏ¯ 40 %. ➡

Jak to bude s vepřovým
Dne 24. dubna 2007 uspo¯·dal Svaz obchodu

a cestovnÌho ruchu »R druhÈ kolo jedn·nÌ k proble-

matice dovozu a maloobchodnÌho prodeje vep¯ovÈho

masa na ËeskÈm trhu jako pokraËov·nÌ ˙vodnÌho set-

k·nÌ ze dne 21. b¯ezna 2007, kterÈ svolal ministr zemÏdÏlstvÌ P. GandaloviË.

DruhÈ kolo tohoto jedn·nÌ, kterÈ ¯Ìdil viceprezident Svazu obchodu a cestovnÌho ruchu »R

Z. JuraËka, se za p¯Ìtomnosti ministra zemÏdÏlstvÌ P.GandaloviËe a z·stupc˘ vedenÌ Mze »R

d·le z˙Ëastnili vrcholnÌ p¯edstavitelÈ Agr·rnÌ komory »R, Potravin·¯skÈ komory »R, ZemÏdÏl-

skÈho svazu »R, »eskÈho svazu zpracovatel˘ masa, SdruûenÌ Ëesk˝ch spot¯ebitel˘  a celÈ ¯ady

obchodnÌch ¯etÏzc˘, Ëlen˘ Svazu obchodu a cestovnÌho ruchu »R.

Program jedn·nÌ byl rozöÌ¯en o posouzenÌ poslaneckÈho n·vrhu zmÏny z·kona o hospod·¯skÈ

soutÏûi, ned·vno p¯edloûenÈho skupinou poslanc˘ ke snÏmovnÌmu tisku Ë.167.

Z celÈho velmi otev¯enÈho jedn·nÌ a posuzov·nÌ vÏcn˝ch argument˘ lze obecnÏ formulovat
n·sledujÌcÌ z·vÏry:
1. ˙ËastnÌci jedn·nÌ zhodnotili diskuzi ve zvolenÈ sestavÏ zainteresovan˝ch stran za velmi uûi-

teËnou a podnÏtnou, neboù z nÌ vyplynuly okruhy problÈm˘ i nÏkterÈ konkrÈtnÌ ot·zky, kter˝mi

je nutnÈ se v danÈ kauze zab˝vat. NicmÈnÏ je û·doucÌ, zejmÈna o obchodnÌch podmÌnk·ch,

nad·le jednat z·sadnÏ na bilater·lnÌ ˙rovni. Pokud vöak v budoucnosti i v tÏchto souvislostech

vznikne nov˝ Ëi dalöÌ v˝razn˝ podnÏt k öiröÌmu jedn·nÌ, jsou z˙ËastnÏnÈ strany ochotny tako-

vÈto setk·nÌ uskuteËnit. P¯edbÏûn· dohoda obou stran smÏ¯uje k termÌnu dalöÌch konzultacÌ

na podzim letoönÌho roku s cÌlem posouzenÌ dalöÌho trûnÌho v˝voje v diskutovan˝ch oblastech;

2. obchodnÌci se v û·dnÈm p¯ÌpadÏ nebr·nÌ nutnÈmu a pot¯ebnÈmu znaËenÌ masa Ëi dalöÌch

potravin s uv·dÏnÌm vöech d˘leûit˝ch informacÌ pro spot¯ebitele. VarujÌ vöak p¯ed jejich nad-

byteËn˝m rozsahem, kter˝ naopak m˘ûe vÈst k nep¯ehlednosti ˙daj˘, jejich devalvaci

a k podceÚov·nÌ spot¯ebitele. Za nejlepöÌho z·kaznÌka povaûujÌ z·kaznÌka informovanÈho;

3. Svaz obchodu a cestovnÌho ruchu »R z·sadnÏ nesouhlasÌ jak s poslaneck˝m n·vrhem pod

snÏmovnÌm tiskem Ë. 167 ke zmÏnÏ z·kona o hospod·¯skÈ soutÏûi, tak i s n·sledn˝m

pozmÏÚovacÌm n·vrhem stejn˝ch p¯edkladatel˘. Svaz se tak ztotoûÚuje s negativnÌm n·zo-

rem ministra zemÏdÏlstvÌ a v z·sadÏ i s vÏcnÏ zamÌtav˝m stanoviskem vl·dy »R.  

Praha, 24. dubna 2007 

Stanovisko AMSP »R je rozËlenÏno z pohledu priorit
asociace v oblasti danÌ:

1) Ke snÌûenÌ daÚovÈho zatÌûenÌ
AMSP »R z·sadnÏ nesouhlasÌ s n·vrhy t˝kajÌcÌ-

mi se dodanÏnÌ neuhrazen˝ch z·vazk˘. SnÌûenÌ

hranice pro evidov·nÌ dlouhodobÈho hmotnÈho

a nehmotnÈho majetku a technickÈho zhodno-

cenÌ je rovnÏû n·vrh, se kter˝m musÌme vyj·d¯it

z·sadnÌ nesouhlas. N·vrh je krokem zpÏt a p¯i-

nese znaËnÈ n·roky na systÈm evidence majet-

ku, a tÌm i zv˝öenÌ administrativnÌ n·roËnosti

z d˘vod˘ nastavenÌ rozdÌln˝ch vstupnÌch cen.

SouËasnÏ se jedn· o poloûku zvyöujÌcÌ daÚovou

povinnost na ˙kor obmÏny technologickÈho za¯Ì-

zenÌ a technickÈho zhodnocenÌ. Porovn·nÌ limit˘

vstupnÌch cen se zemÏmi EU v d˘vodovÈ zpr·vÏ

povaûujeme za ˙ËelovÈ. SnÌûenÌ vstupnÌch cen

DHM a NHDM se projevilo modernizacÌ a zv˝öe-

nou konkurenceschopnostÌ p¯edevöÌm u MSP,

jejichû technologick· ˙roveÚ st·le jeötÏ nedo-

s·hla ˙rovnÏ porovn·van˝ch zemÌ. TotÈû se t˝k·

i zp¯ÌsnÏnÌ pravidel pro finanËnÌ leasing. 

Dle poûadavk˘ podnikatel˘ by ˙pravy danÌ fyzic-

k˝ch osob ze z·vislÈ Ëinnosti mÏly stimulovat

z·jem o pr·ci, kariÈrnÌ r˘st, vËetnÏ preferov·nÌ

kvalifikace. Podle tÏchto princip˘ je nejkontro-

verznÏjöÌ ˙prava daÚovÈho zatÌûenÌ tzv. st¯ednÌ

vrstvy, u kterÈ lze p¯edpokl·dat solidnÌ kvalifi-

kaËnÌ strukturu, silnou soci·lnÌ odpovÏdnost,

loajalitu a z·jem o pr·ci. V˝sledky daÚov˝ch

˙prav jsou u tÈto skupiny nulovÈ, ËÌmû fakticky

dojde k neû·doucÌ nivelizaci mezi st¯ednÌmi

a niûöÌmi p¯Ìjmov˝mi skupinami, resp. mezi kva-

lifikovanou a mÈnÏ Ëi nekvalifikovanou  pracÌ. 

NeakceptovatelnÈ z naöÌ strany je zruöenÌ daÚo-

vÈ uznatelnosti n·klad˘ na provoz vlastnÌho

stravovacÌho za¯ÌzenÌ nebo p¯ÌspÏvk˘ na stravo-

v·nÌ prost¯ednictvÌm jin˝ch subjekt˘ (vË. stra-

venek). P¯edpoklad, ûe disponibilnÌ prost¯edky

jsou levnÏjöÌ, neû mzdovÈ prost¯edky zatÌûenÈ

odvody na soci·lnÌ a zdravotnÌ pojiötÏnÌ je,

vzhledem k administrativnÌm n·rok˘m na evi-

denci, spÌöe fikcÌ. Z hlediska zamÏstnavatel˘

jde zcela jednoznaËnÏ o zv˝öenÌ daÚovÈ z·tÏûe,

a tÌm i o zhoröenÌ podnikatelskÈho prost¯edÌ. 

Program zmÏn p¯edpokl·d· postupnÈ sniûov·nÌ

sazby danÏ pr·vnick˝ch osob z 24 % na 19 %

v roce 2010. SnÌûenÌ sazby nepochybnÏ samo

o sobÏ znamen· snÌûenÌ daÚovÈho zatÌûenÌ. Proti

tomu vöak stojÌ z·mÏr rozöÌ¯it daÚov˝ z·klad.

Jeho rozöÌ¯enÌ odkl·d· v˝znam snÌûenÌ sazby

danÏ a v roce 2008 jej dokonce zcela eliminuje.

Za neakceptovatelnÈ povaûujeme zejmÈna opat-

¯enÌ, kdy ËistÏ fisk·lnÌ cÌle se negativnÏ projevÌ

diferencovanÏ  jen v nÏkterÈm podnikatelskÈm

sektoru. Jde zejmÈna o zp¯ÌsnÏnÌ pravidel pro

pojiöùovny (snÌûenÌ limit˘ a zdanÏnÌ technick˝ch

rezerv a zajiötÏnÌ). Toto opat¯enÌ v˝raznÏ zhor-

öuje podmÌnky pojiöùovnictvÌ v »R, povede ve

svÈm d˘sledku ke zv˝öenÌ sazeb pojistnÈho

a omezenÌ pojistnÈho plnÏnÌ; pro pojiötÏnce -

podnikatelskou sfÈru, zejmÈna MSP - to bude

znamenat neadekv·tnÌ n·klady, minimalizaci

rozsahu pojiötÏnÌ, a tÌm i ne˙mÏrnÈ zv˝öenÌ  rizik

tÏchto podnik˘. 

2) Ke sniûov·nÌ administrativnÌ z·tÏûe podnika-
tel˘, zjednoduöenÌ a transparentnosti v˝kaznic-
tvÌ pro v˝bÏr danÌ
ZjednoduöenÌ daÚovÈ legislativy, zjednoduöenÌ

systÈmu vykazov·nÌ danÌ, ani snÌûenÌ administ-

rativnÌ z·tÏûe poplatnÌka reforma nep¯in·öÌ,

v mnoha p¯Ìpadech doch·zÌ dokonce k opaËn˝m

efekt˘m. St·le se zvyöujÌcÌ administrativnÌ

n·roËnost v daÚovÈ oblasti nenÌ kontrolnÌm

mechanizmem, ale jen dalöÌ brzdou v rozvoji pod-

nik·nÌ. PodnikatelÈ se zejmÈna v menöÌch mÏs-

tech setk·vajÌ s neinformovanostÌ ˙¯ednÌk˘

finanËnÌch ˙¯ad˘ Ëi p¯Ìmo öikanoznÌm jedn·nÌm

z jejich strany. Z tohoto d˘vodu se jiû cel· ¯ada

firem rozhodla p¯esunout svÈ podnik·nÌ do

jin˝ch region˘ - nejvÌce je tento problÈm dete-

Podnikatelé jsou zklamaní, jejich život bude složitější
Stanovisko Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR k návrhům zákonů, které představují
výstupy realizující daňovou reformu v rámci reformy veřejných rozpočtů

AMSP ČR nesouhlasí se současným návrhem daňové reformy, neboť
z pohledu podnikatelů přináší další zhoršení. Jde jednoznačně o zkla-
mání podnikatelské sféry.

Asociace soukromÈho zemÏ-

dÏlstvÌ v poslednÌch dnech

rozpoutala kampaÚ, ve kterÈ

obviÚuje AK »R z n·pomoci

zneuûitÌ myölenky odbyto-

v˝ch organizacÌ. K tomu sdÏlujeme n·sledujÌcÌ

fakta:

● Na¯ÌzenÌm vl·dy Ë. 655/2004 byly stanoveny

podmÌnky pro zakl·d·nÌ skupin v˝robc˘

k zajiötÏnÌ spoleËnÈho odbytu v˝robk˘ a pod-

mÌnky pro poskytnutÌ dotacÌ k jejich Ëinnosti.

● Od samÈho zaË·tku bylo jasnÈ, ûe stanovenÈ

podmÌnky, aË p¯evzatÈ z na¯ÌzenÌ EvropskÈ

komise, nejsou pro podmÌnky ËeskÈho zemÏ-

dÏlstvÌ vhodnÈ a ûe jsou p¯Ìliö mÏkkÈ.

● AK »R navrhla v r·mci ve¯ejnÈho p¯ipomÌn-

kovÈho ¯ÌzenÌ podstatnÈ zp¯ÌsnÏnÌ podmÌnek

p¯izn·nÌ dotacÌ.

StejnÏ tak uËinily v˝znamnÈ ËlenskÈ organizace

Agr·rnÌ komory, nap¯Ìklad Centroodbyt - n·rodnÌ

odbytovÈ druûstvo.

● P¯ipomÌnky Asociace sou-

kromÈho zemÏdÏlstvÌ n·m

nejsou zn·my a vyz˝v·me

p¯edsedu Stanislava

NÏmce, aby je zve¯ejnil.

● Po realizaci na¯ÌzenÌ vl·dy Ë. 655/2004

zaËaly ke st·vajÌcÌm patn·cti odbytov˝m

organizacÌm vznikat novÈ. TakovÈ, kterÈ

nenaplÚovaly smysl a v˝znam posÌlenÌ pozice

prvov˝robc˘ p¯i odbytu sv˝ch v˝robk˘, zejmÈ-

na takovÈ, jejichû ˙Ëelem je zÌsk·nÌ dotace

bez ohledu na integraci.

Z·roveÚ pokl·d·me ot·zku, proË Asociace sou-

kromÈho zemÏdÏlstvÌ nevyuûila a nevyuûÌv· moû-

nosti sdruûov·nÌ odbytu v˝robk˘ sv˝ch Ëlen˘ za

vyuûitÌ dotaËnÌ podpory ze shora uvedenÈho

vl·dnÌho na¯ÌzenÌ.

Agr·rnÌ komora »R se distancuje od obviÚov·nÌ

z organizace zneuûÌv·nÌ dotacÌ na zakl·d·nÌ sku-

pin v˝robc˘ a pokl·d· je za ˙ËelovÈ politizov·nÌ

ËeskÈho zemÏdÏlstvÌ.

VedenÌ Agr·rnÌ komory »R, duben 2007

Letos v dubnu tomu bylo p¯esnÏ 13 let, kdy byla

v souvislosti se zah·jenÌm privatizace ËeskÈho

plyn·renstvÌ zaloûena »esk· plyn·rensk· unie.

Zakl·dajÌcÌmi Ëleny se tehdy stalo 8 distribuË-

nÌch spoleËnostÌ a st·tnÌ »esk˝ plyn·rensk˝ pod-

nik, o. z. Transgas. Vzniklo tak nez·vislÈ a dob-

rovolnÈ profesnÌ sdruûenÌ pr·vnick˝ch osob ply-

n·renskÈho odvÏtvÌ »R. »esk· plyn·rensk· unie

v souËasnÈ dobÏ zastupuje z·jmy 18 Ëlen˘, drûi-

tel˘ licencÌ na obchod, p¯epravu, distribuci nebo

uskladÚov·nÌ zemnÌho plynu.

Posl·nÌm unie je soustavnÈ zlepöov·nÌ podmÌ-

nek pro podnik·nÌ v plyn·renskÈm oboru

v »eskÈ republice i EvropskÈ unii, tzn. h·jenÌ

z·jm˘ sv˝ch Ëlen˘ ve vztahu k dom·cÌm i mezi-

n·rodnÌm institucÌm a ve vztahu k ve¯ejnosti,

a p¯edstavov·nÌ zemnÌho plynu odbornÈ i laickÈ

ve¯ejnosti jako energeticky v˝hodnÈho a ekolo-

gicky öetrnÈho paliva. 

HlavnÌ pozornost a Ëinnost unie je zamÏ¯ena do

oblastÌ energetickÈ politiky, energetickÈ legis-

lativy, mezin·rodnÌ spolupr·ce, medializace

odvÏtvÌ a styku s ve¯ejnostÌ.

BÏhem svÈho t¯in·ctiletÈho p˘sobenÌ se »PU

podÌlela p¯edevöÌm na vytv·¯enÌ energetickÈ

politiky »R i navazujÌcÌ legislativy, a to zejmÈna

spolupracÌ p¯i tvorbÏ nebo formou p¯ipomÌnko-

v·nÌ, zve¯ejÚov·nÌ stanovisek Ëi p¯edkl·d·nÌ

vlastnÌch n·vrh˘ k mnoha dokument˘m a n·mÏ-

t˘m t˝kajÌcÌch se energetiky. 

kov·n u firem z kraje VysoËina a KarlovarskÈho

kraje. 

Z·kon˘ a p¯edpis˘ t˝kajÌcÌch se daÚovÈ oblasti

je enormnÌ mnoûstvÌ, podnikatelÈ a zejmÈna ûiv-

nostnÌci se v nich obtÌûnÏ orientujÌ, potÌûe p˘so-

bÌ i samotn˝m daÚov˝m poradc˘m. Zcela kon-

krÈtnÌm n·vrhem AMSP »R v oblasti daÚov˝ch

z·kon˘ je jejich rozdÏlenÌ na t¯i samostatnÈ sku-

piny: pro fyzickÈ osoby, pro pr·vnickÈ osoby

a pro samospr·vu a nadace atd. Navrhujeme

rovnÏû odstranÏnÌ rozdÌl˘ mezi ˙ËetnictvÌm

a daÚov˝m ˙ËetnictvÌm.

3) Zrovnopr·vnÏnÌ vztahu mezi daÚov˝m poplat-
nÌkem a spr·vcem danÏ zejmÈna legislativnÌm
zakotvenÌm tzv. editaËnÌ povinnosti
AMSP »R dlouhodobÏ prosazuje zavÈst ˙plnou

editaËnÌ povinnost st·tu v oblasti daÚov˝ch

z·kon˘, tzn. legislativnÏ zakotvit odpovÏdnost

st·tnÌho ˙¯ednÌka za jÌm vydan· a realizovan·

opat¯enÌ. KritÈriem musÌ b˝t jasn· definice

z·kon˘, menöÌ mnoûstvÌ prov·dÏcÌch vyhl·öek,

a to aby si st·tnÌ ˙¯ednÌk nemohl vykl·dat

z·kon a prov·dÏcÌ p¯edpisy sv˝m zp˘sobem.

ProblÈm je zn·m z menöÌch mÏst, kde je ze stra-

ny st·tnÌch ˙¯ednÌk˘ detekov·na neochota

a kdy vöe m˘ûe vy˙stit aû v poökozenÌ zamÏst-

navatele.

Vztah spr·vce danÏ a poplatnÌka byl ¯eöen n·vr-

hem "DaÚovÈho ¯·du", kter˝ jsme jiû p¯ed Ëasem

odmÌtli v celÈm rozsahu, neboù st·vajÌcÌ situaci

fakticky nezlepöoval. Reforma v tÈto oblasti

navrhuje jen dÌlËÌ posun v editaËnÌ povinnosti.

Z·vÏr:

Tento n·vrh daÚovÈ reformy nep¯in·öÌ zjednodu-

öenÌ systÈmu vykazov·nÌ danÌ, ani snÌûenÌ admi-

nistrativnÌ z·tÏûe, naopak v mnoha p¯Ìpadech

doch·zÌ p¯esnÏ k opaËn˝m efekt˘m. P¯edloûenÈ

materi·ly t˝kajÌcÌ se reformy ve¯ejn˝ch financÌ

p¯edstavujÌ v daÚovÈ oblasti jen urËitÈ opatrnÈ

kroky, kterÈ p¯edstavujÌ "p¯esuny" v·hy jednot-

liv˝ch danÌ. Tato opatrnost u n·s vyvol·v·

obavy, ûe reformnÌ kroky budou devalvov·ny

dalöÌmi ˙pravami z·kladu danÏ a zvyöov·nÌm

jin˝ch danÌ a odvod˘ v takovÈm rozsahu, ûe

dojde k re·lnÈmu zv˝öenÌ sloûenÈ daÚovÈ kvÛty,

coû povede ke zvyöov·nÌ n·klad˘ podnikatel˘

a zvyöov·nÌ administrativnÌ n·roËnosti.

Prohlášení Agrární komory ČR k odbytovým organizacím

Česká plynárenská unie má 13. narozeniny

V poslednÌch letech se Plyn·rensk· unie silnÏ

angaûuje rovnÏû v oblasti vytv·¯enÌ podmÌnek

pro rozvoj vyuûÌv·nÌ stlaËenÈho zemnÌho plynu

(CNG) jako vöeobecnÏ velice v˝hodnÈho alter-

nativnÌho paliva v dopravÏ. 

ZemnÌ plyn je pro svÈ p¯ednosti vyuûiteln˝

k ¯eöenÌ ¯ady souËasn˝ch problÈm˘ energetiky

i ûivotnÌho prost¯edÌ. Plyn·renskÈ odvÏtvÌ

a »esk· plyn·rensk· unie usilujÌ svojÌ ËinnostÌ,

objektivnÌmi informacemi i vÏcnou argumentacÌ

o posun zemnÌho plynu do role, kter· mu

nespornÏ n·leûÌ. 

»esk· plyn·rensk· unie (»PU) byla zaloûena ply-

n·rensk˝mi distribuËnÌmi spoleËnostmi a st·tnÌm

podnikem »esk˝ plyn·rensk˝ podnik, o.z. Trans-

gas, v roce 1994 jako nez·visl· a dobrovoln· pro-

fesnÌ organizace pr·vnick˝ch osob. Po 13 let svÈ

existence se »PU vÏnuje v˝znamn˝m tÈmat˘m

ovlivÚujÌcÌm plyn·renstvÌ v »eskÈ republice - dnes

zejmÈna ekologickÈ daÚovÈ reformÏ, novele ener-

getickÈho z·kona, novele Pravidel trhu s plynem,

podpo¯e vyuûitÌ zemnÌho plynu v dopravÏ a dalöÌm.

CÌlem »PU je pom·hat rozvoji podnikatelskÈho

prost¯edÌ (tz)
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Na Accenture Zlatá koruna 2007 Žofínském finančním fóru o globalizaci 
- největší ekonomické změně od průmyslové revoluce

Česká republika je na rozcestí a pokud chce jít cestou úspěšného
ekonomického rozvoje, je nezbytné urychleně přistoupit ke strate-
gickým změnám v ekonomické politice státu. Na tom se  dnes shod-

li ministr financí Miroslav Kalousek a profesor Michiganské univerzity Jan
Švejnar, kteří vystoupili jako hlavní řečníci na Accenture Zlatá koruna 2007
Žofínském finančním fóru v Praze 10. dubna.

Ministr financÌ Miroslav Kalousek mimo jinÈ

uvedl, ûe na srpnovÈm jedn·nÌ vl·dy o stra-

tegii p¯ijetÌ eura bude prosazovat, aby kabi-

net stanovil pevn˝ termÌn p¯ijetÌ spoleËnÈ

mÏny na 1. leden 2012. "Vstup do eurozÛny

je politickÈ rozhodnutÌ a politick˝ projekt

a ty majÌ mÌt svÈ pevnÏ stanovenÈ termÌny,"

dodal k termÌnu p¯ijetÌ eura ministr Kalou-

sek. 

Profesor Jan ävejnar povaûuje nynÏjöÌ vlnu glo-

balizace za nejvÏtöÌ ekonomickou zmÏnu od

pr˘myslovÈ revoluce. Z jeho pohledu je pro

˙spÏön˝ rozvoj ËeskÈ ekonomiky pr·vÏ v sou-

ËasnÈ dobÏ t¯eba snÌûit rozpoËtov˝ deficit

st·tu pomocÌ omezenÌ neefektivnÌch v˝daj˘.

Nastartovat penzijnÌ reformu a provÈst revizi

zdravotnÌch a soci·lnÌch d·vek. P¯esunout

daÚovÈ zatÌûenÌ z danÌ a odvod˘ z platu do

Na snímku Jan Švejnar a Miroslav Kalousek

Otázka Prosperity pro Jana Švejnara:
KterÈ zemÏ budou umÏt nejlÈpe obchodovat s duöevnÌm vlastnictvÌm? Bude to USA, Japonsko,
Rusko, Korea, »esk· republika - jak˝ je v·ö odhad?

OdpovÏÔ: ZatÌm vedou USA, postupnÏ se p¯ipojuje Korea a nebylo by v˘bec p¯ekvapenÌm, kdyby

»Ìna zmÏnila sv˘j p¯Ìstup k obchodov·nÌ s duöevnÌm kapit·lem. V »ÌnÏ nynÌ studuje mnoho mlad˝ch

lidÌ, do vzdÏl·v·nÌ se zde investujÌ obrovskÈ Ë·stky, takûe lze Ëekat i v tomto ohledu expanzi. 

»esk· republika leûÌ ve st¯edu Evropy. Nem· suroviny, nem· mo¯e. NaË tedy m˘ûe s·zet jejÌ eko-

nomika? Na lidsk˝ kapit·l a pÈËi o nÏj, na rozvoj vzdÏlanosti. V tom m· i velkou tradici. VzdÏ-

lanÌ, chyt¯Ì lidÈ s n·pady budou û·danÌ v celÈm svÏtÏ.

Trh se spot¯ebitelsk˝mi ˙vÏry zaûÌv· v »R
v poslednÌch pÏti letech v˝razn˝ r˘st. ZatÌmco
na konci roku 2002 dluûily ËeskÈ dom·cnosti
na spot¯ebitelsk˝ch ˙vÏrech cca 41 miliard KË,
na konci roku 2006 tato Ë·stka p¯es·hla jiû
100 miliard KË. O nejen ËeskÈm trhu se spo-
t¯ebitelsk˝mi ˙vÏry jsme si proto povÌdali
s Milanem K·Úou, ¯editelem ˙seku komunika-
ce Profireal, a. s.

České domácnosti dnes dluží bankám a finanč-
ním institucím jen ve spotřebitelských úvěrech
přes 100 miliard korun. Myslíte, že zde ještě
existuje prostor pro další růst? Samozřejmě. Od
roku 2002, kdy došlo k takzvanému úvěrovému
zlomu, se začalo tempo růstu úvěrů prudce zvy-
šovat, a například v minulém roce spotřebitelské
úvěry rostly o téměř 30 %. To svědčí o stálém
zájmu našich spoluobčanů o úvěry. A pokud
srovnáme průměrný dluh české domácnosti
s průměrem původních 15-ti členů EU nebo i se
státy ekonomicky na chvostu z této patnáctky, je
zde stále obrovský rozdíl.  Jsem přesvědčen, že
trh spotřebitelských úvěrů v České republice
bude ještě řadu let růst dvouciferným číslem.
LidÈ by vöak mÏli b˝t obez¯etnÌ a peËlivÏ v·ûit

svÈ zadluûenÌ zejmÈna s ohledem na ˙Ëel pou-

ûitÌ zÌskan˝ch prost¯edk˘. MyslÌm, ûe v tomto

ohledu je u n·s st·le nedostateËn· osvÏta.  

Proč myslíte, že Češi přišli na chuť životu na
dluh? 
D˘vod˘ pro zadluûov·nÌ dom·cnostÌ je vÌce.

R˘st ekonomiky, nÌzkÈ ˙rokovÈ sazby, nÌzk·

inflace a rostoucÌ re·lnÈ p¯Ìjmy zvyöujÌ opti-

mizmus dom·cnostÌ ohlednÏ budoucnosti.

Proto se zvyöuje chuù dom·cnostÌ ke spot¯e-

bÏ a z·roveÚ se sniûuje strach ze zadluûenÌ.

FinanËnÌ subjekty z·roveÚ st·le upravujÌ pod-

mÌnky pro zÌsk·nÌ ˙vÏru a postupnÏ se rozöi-

¯uje skupina obyvatelstva, kter· m· öanci

˙vÏr vyuûÌt. NesmÌme zapomenout ani na

dalöÌ d˘vod posilujÌcÌ r˘st zadluûenosti -

demografick˝ v˝voj. V˝raznou skupinou,

kter· dnes Ëerp· ˙vÏry, jsou  populaËnÏ silnÈ

roËnÌky 70. let, s ËÌmû je spjatÈ i postupnÈ

odbour·v·nÌ urËitÈho tabu z let  minul˝ch,

kdy ËlovÏk s p˘jËkou vyjma p˘jËky novoman-

ûelskÈ byl povaûov·n za cosi neseriÛznÌho.

VyuûÌv·nÌ ˙vÏr˘ je naprosto p¯irozenÈ, vûdy je

t¯eba zv·ûit individu·lnÌ moûnosti spl·cenÌ

˙vÏru kaûdÈ rodiny. NÏkdy se totiû st·v·, ûe

se lidÈ snaûÌ dalöÌmi nevhodn˝mi ˙vÏry

pokr˝t p¯edchozÌ dluhy, a to m˘ûe vy˙stit

v ne¯eöitelnou situaci. 

Zpočátku jste poskytovali pouze úvěry pro sou-
kromé osoby, postupně jste nabídku rozšířili
i o úvěry pro podnikatele a živnostníky. Můžete
prozradit, o jaké produkty je největší zájem?
M·te pravdu. ⁄vÏry pro podnikatele a ûivnost-

nÌky nabÌzÌme aû od roku 2004. TakÈ proto je

nejprod·vanÏjöÌm produktem zamÏstnaneck˝

Profireal myslí na soukromé osoby i podnikatele podmÌnÏna zajiötÏnÌm ve formÏ z·stavy. V˝öe

p˘jËky nenÌ omezena, z·leûÌ na moûnosti ruËe-

nÌ z·stavou. DÌky tomu je podnikatelsk· p˘jË-

ka dostupn· i zaËÌnajÌcÌm podnikatel˘m na roz-

jezd firmy, pokud vlastnÌ nÏjak˝ bonitnÌ maje-

tek. P˘jËka je ne˙Ëelov·, posouzenÌ û·dosti

o p˘jËku je bezplatnÈ. 

Po Slovensku Profireal vstoupil také na polský
a bulharský trh. Dají se tyto trhy nějak porovnat
nebo jsou naprosto odlišné? Plánujete další růst?  
»esk˝ a slovensk˝ trh je velice podobn˝, a to

jak s ohledem na konkurenËnÌ subjekty, kterÈ

v tÏchto zemÌch p˘sobÌ, tak i v chov·nÌ

samotn˝ch p¯Ìjemc˘ spot¯ebitelsk˝ch p˘jËek.

V Polsku je mnohem vÏtöÌ konkurence a horöÌ

platebnÌ mor·lka obyvatelstva. Odliön· je

i obchodnÌ strategie polsk˝ch bankovnÌch

dom˘. Na rozdÌl od tÏch Ëesk˝ch vyuûÌvajÌ pol-

˙vÏr, kter˝ se na celkovÈ produkci finanËnÌ

skupiny Profireal podÌlÌ z cca 96 %. Podnikatel-

skÈ a ûivnostenskÈ p˘jËky tvo¯Ì podÌl okolo 4

%, ale naöÌm cÌlem je tento podÌl d·le zvyöovat.

N·ö typick˝ klient je zamÏstnanec v trvalÈm

pracovnÌm pomÏru vÏtöinou s niûöÌm p¯Ìjmem.

NicmÈnÏ dok·ûeme uspokojit prakticky kaûdÈ-

ho. O spokojenosti naöich klient˘ svÏdËÌ i to,

ûe tÈmÏ¯ polovina z nich si u n·s p˘jËuje opa-

kovanÏ. M·me i klienty, kte¯Ì si uû u Profirealu

sjednali p·t˝ nebo öest˝ ˙vÏr.   

Co podnikatelům nabízíte? 
Jedn· se o ûivnostenskou a podnikatelskou

p˘jËku. Jsou urËenÈ i pro zaËÌnajÌcÌ podnikate-

le, kte¯Ì jeötÏ nemajÌ dostateËnou finanËnÌ his-

torii. Podnikatel m˘ûe zÌskat p˘jËku i v p¯Ìpa-

dÏ, ûe v daÚovÈm p¯izn·nÌ nevykazujÌ zisk.

Vöechny û·dosti jsou individu·lnÏ posuzov·ny.

Samoz¯ejmostÌ je bezplatnÈ posouzenÌ û·dosti

o p˘jËku. 

Živnostenská půjčka je určena především drob-
ným podnikatelům a živnostníkům, kteří mají
pravidelné příjmy z podnikání, například pro-
vozovatelům restaurací, barů, prodejen rychlo-
obrátkového zboží nebo autoservisů, autodo-
pravcům a podobně. Nabízíme jim půjčku bez
dokládání majetku, která může být poskytnuta
i krátkodobě, například již na období jednoho
měsíce. Klient může získat půjčku až do výše
100 000 Kč bez ručitele, výši splátek si může
flexibilně zvolit podle svých možností. 
Pro podnikatele, kte¯Ì pot¯ebujÌ vÏtöÌ Ë·stku,

nabÌzÌme podnikatelskou p˘jËku. P˘jËka je

skÈ banky podstatnÏ ËastÏji sluûeb maklÈ¯˘

a obchodnÌch sÌtÌ pro zprost¯edkov·nÌ prodeje

sv˝ch ˙vÏr˘.

V Bulharsku je konkurence zhruba na stejné
úrovni jako v České republice, chování klientů je
vzhledem k teprve půlročnímu poskytování spo-
třebitelských úvěrů předčasné hodnotit. 
Z dalöÌch zemÌ se jiû naplno rozbÌh· zakl·d·nÌ

spoleËnosti v Rumunsku, kde bychom chtÏli

na p¯elomu let 2007/2008 poskytnout prvnÌ

˙vÏry. TaktÈû zkoum·me podmÌnky v Rusku,

kterÈ je pro n·s obrovskou v˝zvou a p¯Ìleûi-

tostÌ z·roveÚ. 

dÏkuji za rozhovor
Eva Brixi  ✑

VÏtöinu podvod˘ p·chajÌ ËlenovÈ vedenÌ spoleË-

nostÌ, kte¯Ì jednajÌ samostatnÏ a ve firmÏ jsou öest

a vÌce let. To jsou nÏkter· zjiötÏnÌ pr˘zkumu Profi-

le of a Fraudster Survey 2007, kter˝ provedla

forenznÌ oddÏlenÌ poradensk˝ch spoleËnostÌ sÌtÏ

KPMG. Unik·tnÌ studie zab˝vajÌcÌ se re·ln˝mi p¯Ì-

pady podvodnÈho jedn·nÌ jednoznaËnÏ uk·zala, ûe

pachatelÈ podvod˘ ve sv˘j prospÏch vyuûÌvajÌ p¯e-

devöÌm nedostateËn˝ch vnit¯nÌch kontrol. V˝sled-

kem jsou v˝znamnÈ hmotnÈ i nehmotnÈ ökody zp˘-

sobenÈ spoleËnostem.

Typick˝ pachatel podvodnÈho jedn·nÌ je muû ve

vÏku od 36 do 55 let. V okamûiku, kdy mu jeho

nez·konnÈ jedn·nÌ zaËÌn· p¯in·öet prospÏch, je

vÏtöinou u danÈ spoleËnosti zamÏstn·n öest a vÌce

let. Zpravidla pracuje ve finanËnÌm oddÏlenÌ a pod-

vod prov·dÌ samostatnÏ. Ke sp·ch·nÌ zloËinu ho

p¯ivede touha po penÏzÌch a p¯Ìleûitost.

Anal˝za re·ln˝ch p¯Ìpad˘ podvodnÈho jedn·nÌ

Tento profil je v˝sledkem studie typick˝ch pacha-

tel˘ finanËnÌch podvod˘. Studie analyzovala 360

skuteËn˝ch p¯Ìpad˘, kterÈ byly svÏ¯eny forenznÌm

oddÏlenÌm KPMG v EvropÏ, na BlÌzkÈm v˝chodÏ

a v Africe. Jedn· se o jednu z prvnÌch anal˝z sku-

teËn˝ch vyöet¯ov·nÌ proveden˝ch v minul˝ch

letech. "VÌce neû 60 % pachatel˘ jsou ËlenovÈ nej-

vyööÌho vedenÌ. Senior manaûe¯i majÌ p¯Ìstup

k d˘vÏrn˝m informacÌm a vzhledem k jejich posta-

venÌ je pro nÏ snadnÈ obejÌt vnit¯nÌ kontroly a zp˘-

sobit celÈ spoleËnosti vÏtöÌ ökodu," upozorÚuje

Jimmy Helm, partner a vedoucÌ oddÏlenÌ ForenznÌ-

ho öet¯enÌ v KPMG ve st¯ednÌ a v˝chodnÌ EvropÏ. 

Studie takÈ ukazuje, jak obrovskÈ riziko pro podni-

k·nÌ podvodnÈ jedn·nÌ p¯edstavuje. "Postiûeny jÌm

mohou b˝t velkÈ i malÈ spoleËnosti a mohou utrpÏt

v˝znamnÈ hmotnÈ i nehmotnÈ ökody," dodal Jimmy

Helm.

Studie d·le ukazuje, ûe pachatelÈ svÈ Ëiny obvykle

opakujÌ. V 91 % öet¯en˝ch p¯Ìpad˘ sp·chajÌ p¯ed

sv˝m odhalenÌm nÏkolik trestn˝ch Ëin˘. Obvykle se

tak dÏje bÏhem delöÌho ËasovÈho obdobÌ - u 76 %

p¯Ìpad˘ trv· trestn· Ëinnost vÌce neû öest mÏsÌc˘

a u 33 % p¯Ìpad˘ t¯i a vÌce let.

Anal˝za v˝chozÌ situace podvod˘ ukazuje, ûe ve

vÏtöinÏ p¯Ìpad˘ pachatelÈ vyuûÌvajÌ slab˝ch vnit¯-

nÌch kontrol. Proto nenÌ p¯ekvapivÈ, ûe tyto Ëiny

jsou vÏtöinou odhaleny aû dÌky anonymnÌm ud·nÌm

a jen z¯Ìdka pomocÌ vnit¯nÌch kontrol. 

Ve¯ejnÈ mÌnÏnÌ a reputace spoleËnosti 

Citlivost danÈ oblasti je z¯ejm· i z reakcÌ postiûe-

n˝ch spoleËnostÌ. DvÏ t¯etiny z nich o incidentu

uve¯ejnÌ ne˙plnÈ nebo û·dnÈ informace. ZamÏst-

nanci, ˙¯ady a mÈdia vÏtöinou nejsou informov·ni,

a to kv˘li obav·m, ûe spoleËnost bude vnÌm·na

negativnÏ a utrpÌ jejÌ povÏst a dobrÈ jmÈno. Ze

stejnÈho d˘vodu nenÌ vÏtöina podvod˘ p¯edmÏtem

trestnÌho stÌh·nÌ. Nez·visl· öet¯enÌ se vÏtöinou pro-

v·dÌ, aniû by o nich byla informov·na policie nebo

st·tnÌ ˙¯ady.

FinanËnÌ ökody zp˘sobenÈ pachateli podvod˘ jsou

znaËnÈ. PostiûenÈ spoleËnosti ve vÏtöinÏ p¯Ìpad˘

nesou ztr·tu samy. "SpoleËnosti m·lokdy uspÏjÌ

v tom, aby jim byly nahrazeny zp˘sobenÈ finanËnÌ

ökody," ¯ekl Jimmy Helm a dodal: "Situaci zhoröuje

i skuteËnost, ûe n·hrada ökody se obvykle ̄ eöÌ nÏko-

lik let. Nej˙ËinnÏjöÌm a nej˙spornÏjöÌm ¯eöenÌm je

prevence - nap¯Ìklad zavedenÌ opat¯enÌ v oblasti

etiky a bez˙honnosti zamÏ¯enÈ i na nejvyööÌ vedenÌ."

DalöÌ zjiötÏnÌ studie: 

● aËkoliv jsou z 85 % pachateli muûi, ûeny jsou

Ëast˝mi spolupachatelkami - jsou zapleteny

v kaûdÈm ËtvrtÈm p¯Ìpadu, kde figuruje nÏjak˝

komplic;

● kaûd˝ t¯etÌ pachatel sv˘j Ëin zopakuje nejmÈnÏ

50kr·t, neû je odhalen;

● mezi nejËastÏjöÌ typy ekonomickÈ kriminality

v EvropÏ pat¯Ì korupce, kr·deû hotovosti, zfal-

öovanÈ finanËnÌ v˝kaznictvÌ, kr·deû jin˝ch aktiv,

podvod, poruöenÌ obchodnÌho tajemstvÌ, pranÌ

öpinav˝ch penÏz a padÏl·nÌ. (tz)

Podvodné jednání - profil typického pachatele

jin˝ch oblastÌ jako jsou majetkovÈ a spot¯ebnÌ

danÏ. Zlepöit podnikatelskÈ prost¯edÌ, stimu-

lovat vÏtöÌ investice do lidskÈho kapit·lu

a zv˝öit pruûnost trhu pr·ce.

DalöÌ diskusnÌ fÛrum na nÏkterÈ z aktu·lnÌch

tÈmat z oblasti financÌ p¯ipravujÌ organiz·to¯i sou-

tÏûe Accenture Zlat· koruna 2007 na podzim

letoönÌho roku. (tz)
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K novému autu dostanete 
kreditní kartu
Cetelem se rozhodl rozöÌ¯it ˙spÏönou akci

s kreditnÌ kartou Aura, kterou d·val jako

bonus k voz˘m Dacia Logan, na dalöÌch osm

znaËek automobil˘. Do 30. 6. 2007 dostane

kaûd˝ klient, kter˝ si po¯ÌdÌ vybranÈ automo-

bily prost¯ednictvÌm Auto˙vÏru, kreditnÌ kartu

Aura s limitem 20 000 KË a s nulov˝m ˙ro-

kem na n·kup pohonn˝ch hmot, p¯ÌsluöenstvÌ

a n·hradnÌch dÌl˘. 

➡

GE Money v Ostravě nabízí
volné pozice 
Rok od slavnostnÌho otev¯enÌ naölo v Cent-

ru z·kaznick˝ch sluûeb GE Money v OstravÏ

pr·ci jiû 467 lidÌ, p¯iËemû vÌce neû polovina

jich poch·zÌ p¯Ìmo z Ostravy. N·bor nov˝ch

pracovnÌk˘ probÌh· i nad·le a GE Money tak

plnÌ slib, kter˝ ohlednÏ zamÏstnanosti loni

dala. Pro z·jemce o pr·ci z ¯ad st¯edoökol·-

k˘ a vysokoökol·k˘ probÏhl v GE Money

v OstravÏ - HrabovÈ den otev¯en˝ch dve¯Ì. 

➡

OSTROJ, a. s., vyplácí odměny
za zlepšovací návrhy
OSTROJ, a. s., uöet¯il dÌky aktivitÏ sv˝ch

zamÏstnanc˘ za poslednÌ t¯i roky tÈmÏ¯

öest milion˘ korun. VedenÌ spoleËnosti

podporuje svÈ zamÏstnance v pod·v·nÌ

n·vrh˘ na zlepöenÌ. Mimo jinÈ tento postup

p¯in·öÌ podniku v˝raznÈ finanËnÌ ˙spory.    

➡

Pobočku Infosys Technologies
otevřel prezident Klaus
SpoleËnost Infosys Technologies v BrnÏ slav-

nostnÏ otev¯ela svoji rozöÌ¯enou poboËku.

Firma najÌm· dalöÌ Ëty¯i stovky odbornÌk˘,

kte¯Ì budou z·kaznÌk˘m z celÈ Evropy nabÌzet

outsourcing vnitropodnikov˝ch sluûeb a nabÌd-

nou i specializovanÈ informaËnÌ technologie. 

➡

Obsahem n·vrhu balÌËku ˙sporn˝ch opat¯enÌ je

takÈ v˝raznÈ omezenÌ podpory zamÏstnavatel˘

osob se zdravotnÌm postiûenÌm, kterÈ by potre-

stalo nejen spekulanty, ale i ty, kte¯Ì odv·dÏjÌ

mnoho let poctivou pr·ci. 

ZamÏstnavatelÈ vÌce neû 50 % osob se ZP

v »eskÈ republice vstupovali do devades·t˝ch let

stejnÏ znev˝hodnÏni jako vÏtöina jejich zamÏst-

nanc˘. Necel· stovka firem byla sice st·tem pod-

porov·na, ale to z·kladnÌ - tot·lnÌ restrukturaliza-

ci, transformaci a zmÏny v˝robnÌch program˘ vÏt-

öina z nich nesla na sv˝ch bedrech. 

P¯esto se vÏtöinÏ z nich poda¯ilo p¯eûÌt a vytvo¯it

person·lnÌ a technick˝ z·klad pro budoucÌ rozvoj.

ObÏtovali tomu vÏtöinu svÈ soci·lnÌ nadstavby,

p¯esto zaËaly firmy r˘st a zvyöovat svoji konku-

renceschopnost . Stabilizovat pracovnÌ mÌsta,

rozvÌjet novÈ chr·nÏnÈ dÌlny p¯edevöÌm vhodnÈ

pro postiûenÈ osoby. 

Kumulovan· dotaËnÌ a daÚov· podpora vöak

v procentnÌm pomÏru k firemnÌm n·klad˘m a trû-

b·m klesala aû do roku 2001 v pr˘mÏru nejmÈnÏ

o 40 - 50 % hodnoty z roku 1995. 

ZmÏna z·konem o zamÏstnanosti 224/2002Sb.

a pozdÏji nov˝m z·konem 345/2004Sb. p¯inesla

öanci tÏmto - postupnÏ aû cca 400 zamÏstnava-

tel˘m s vÌce jak 10 000 zamÏstnanci. Vr·tila

tento segment trhu pr·ce do hry a umoûnila jim

nejen zaËÌt se v˝raznÏji rozvÌjet a zvyöovat svou

roli, ale takÈ umoûnila ˙spÏönÏ p¯ekonat jejich

vstup na evropsk˝ trh v roce 2004.  

V tÏchto letech se takÈ ¯ada tÏchto firem zaËala

znovu orientovat na plnÏnÌ svÈ rehabilitaËnÌ,

"zaËleÚovanÌ" funkce. ZaËala sbÌrat prvnÌ infor-

mace a zkuöenosti o moûnostech vyuûitÌ evrop-

sk˝ch struktur·lnÌch fond˘. P¯itom je nutno si

uvÏdomit, ûe administrativnÏ n·roËn· nadstavba

vûdy musÌ ustoupit z·kladnÌm podnikatelsk˝m

a zamÏstnavatelsk˝m povinnostem ("na ˙Ëtu

musejÌ b˝t penÌze"). 

Hodnota kumulovanÈ st·tnÌ podpory na jedno

pracovnÌ mÌsto zamÏstnance - osoby se zdravot-

nÌm postiûenÌm - se pohybuje dodnes nÏkde

okolo 100 tis. KË roËnÏ. Pr˘mÏrnÈ n·klady

a ztr·ty p¯Ìjm˘ st·tu u nezamÏstnanÈ - pasivnÌ

osoby s postiûenÌm dosahujÌ podle anal˝z nejmÈ-

nÏ dvojn·sobku tÈto hodnoty. 

V porovn·nÌ s ¯adou systÈm˘ v okolnÌch zemÌch

EU lze ¯Ìci, ûe n·ö systÈm funguje a rozvÌjÌ se ve

prospÏch zdravotnÏ postiûen˝ch, p¯estoûe nenÌ

propojen˝ na funkËnÌ systÈm rehabilitace. ChybÌ

chronicky v˝raznÏjöÌ (pozitivnÌ) motivace zamÏst-

navatel˘ na volnÈm trhu pr·ce pro p¯ijetÌ osob se

zdravotnÌm postiûenÌm, jejich zaËlenÏnÌ, osobnÌ

rozvoj a "diversity management". ChybÌ i motiva-

ce Ë·sti  samotn˝ch z·jemc˘, uchazeË˘.    

Vlivem nedokonalÈ legislativy a nekontrolovanÈ

aplikace doch·zÌ ke vzniku specializovan˝ch

obchodnÌch firem vyuûÌvajÌcÌch konkurenËnÌ v˝ho-

dy "n·hradnÌho plnÏnÌ" - odhadem nÏkolik stovek

vÏtöinou mal˝ch subjekt˘ bez vÏtöÌho vlivu na

poËet pracovnÌch mÌst - n·stroj se tak z vÏtöÌ

Ë·sti mÌjÌ ˙Ëinkem.

pokraËov·nÌ na stranÏ 25

⁄¯adu pro ochranu hospod·¯skÈ soutÏûe obdo-

by," konstatoval p¯edseda ⁄OHS Martin Pecina. 

SpoleËnosti holding˘ ABB, ALSTOM, AREVA,

Fuji, Hitachi, Mitsubishi, Toshiba a Siemens se

dopustily zak·zanÈ kartelovÈ dohody tÌm, ûe si

mezi sebou rozdÏlily trh tzv. plynem izolovanÈ-

ho spÌnacÌho ˙strojÌ (PISU). JmenovanÈ spo-

leËnosti jiû v roce 1998 mezi sebou uzav¯ely

pÌsemnÈ smlouvy, na jejichû z·kladÏ vytvo¯ily

velmi propracovan˝ systÈm za ˙Ëelem  koordi-

nace jejich ˙Ëasti ve v˝bÏrov˝ch ¯ÌzenÌch t˝ka-

jÌcÌch PISU. V tÈ dobÏ se z·roveÚ rozdÏlily do

dvou skupin - na japonskÈ a evropskÈ v˝robce.

Toto jejich "snaûenÌ" bylo v ned·vn˝ch dnech

n·leûitÏ ocenÏno v druhostupÚovÈm, tedy pra-

vomocnÈm, rozhodnutÌ p¯edsedy ⁄¯adu pro

ochranu hospod·¯skÈ soutÏûe. Celkov· v˝öe

sankce dos·hla rekordnÌch 941 881 000 korun.

Mimo¯·dn· je nejen v˝öe pokuty, ale i doba trv·-

nÌ kartelovÈ dohody, kter· p¯es·hla dobu pat-

n·cti let. 

"Tato kartelov· dohoda nem· co do sofistikova-

nosti, rozsahu a dÈlky trv·nÌ v rozhodovacÌ praxi

Za mimořádně závažné provinění uložil ÚOHS rekordní pokutu
Konspirativní schůzky na mezinárodních letištích či v hotelích, zakódo-

vané mobilní telefony a další podobné triky připomínající dobrodruž-
ný film. Takovým způsobem postupovali zástupci šestnácti nadnárod-

ních strojírenských společností, kteří po dobu mnoha let koordinovali zaká-
zané dohody o rozdělení trhu a o cenách.

Podle tohoto klÌËe si pak urËily i spoleËnÈ

kvÛty prakticky po celÈm svÏtÏ s v˝jimkou

severnÌ Ameriky. Tento p¯Ìpad ¯eöily kromÏ

ËeskÈho antimonopolnÌho ˙¯adu takÈ Evropsk·

komise a maÔarsk˝ soutÏûnÌ ˙¯ad. Spr·vnÌ ¯Ìze-

nÌ zah·jil ⁄OHS v srpnu loÚskÈho roku. D˘vo-

dem bylo p¯edchozÌ pod·nÌ spoleËnosti ABB,

kter· se ke kartelovÈ dohodÏ p¯iznala a p¯ed-

loûila o jejÌ existenci relevantnÌ d˘kazy.

V r·mci tzv. leniency programu byla pak tomu-

to subjektu pokuta prominuta.

"SpoleËnosti si tak v podstatÏ fixovaly svÈ trûnÌ

podÌly a mÏly jistotu, ûe si nebudou konkuro-

vat," p¯ipomnÏl p¯edseda Martin Pecina. Zd˘-

raznil z·roveÚ, ûe dohody o ovlivÚov·nÌ nabÌdek

(bid-rigging) pat¯Ì k nejz·vaûnÏjöÌm druh˘m pro-

tisoutÏûnÌho chov·nÌ. MajÌ totiû za n·sledek

˙plnÈ vylouËenÌ soutÏûe na trhu a vedou tak

k z·sadnÌm ztr·t·m ekonomiky a k ˙jmÏ  bez-

prost¯ednÌch i koneËn˝ch z·kaznÌk˘. 

P¯edseda ⁄OHS Martin Pecina hned po svÈm

n·stupu do funkce v z·¯Ì roku 2005 a pozdÏji

mnohokr·t zd˘raznil, ûe jednoznaËnÏ up¯ednost-

Úuje prevenci p¯ed represÌ. Ten, kdo podle jeho

slov ale "p¯ekraËuje rychlost a jeötÏ k tomu

jezdÌ na Ëervenou, musÌ poËÌtat s tvrd˝m posti-

hem". O tom se plnÏ v tÏchto dnech p¯esvÏdËi-

ly zmÌnÏnÈ nadn·rodnÌ spoleËnosti. ⁄¯ad pro

ochranu hospod·¯skÈ soutÏûe postupoval nejen

razantnÏ, ale i velmi rychle. 

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

V p¯ÌötÌm ËÌsle Prosperity s n·mi nahlÈdnete do
v˝znamnÈho dokumentu. Jsou jÌm Z·sady postu-
pu ⁄¯adu pro ochranu hospod·¯skÈ soutÏûe p¯i
stanovov·nÌ v˝öe pokut podle ß 22 odst. 2 z·ko-
na Ë. 143/2001 Sb., o ochranÏ hospod·¯skÈ
soutÏûe, v platnÈm znÏnÌ.

Dnes zve¯ejÚujeme ˙vodnÌ Ë·st:

I. ⁄vod
1. ⁄Ëelem tohoto materi·lu je ve¯ejnÏ deklaro-

vat, jak˝m zp˘sobem bude ⁄¯ad pro ochranu

hospod·¯skÈ soutÏûe (d·le jen "⁄¯ad")

postupovat p¯i stanovov·nÌ pokut soutÏûite-

l˘m - ˙ËastnÌk˘m ¯ÌzenÌ - v ¯ÌzenÌch veden˝ch

podle z·kona Ë. 143/2001 Sb., o ochranÏ

hospod·¯skÈ soutÏûe a o zmÏnÏ nÏkter˝ch

z·kon˘ (z·kon o ochranÏ hospod·¯skÈ sou-

tÏûe), v platnÈm znÏnÌ (d·le jen "z·kon"). 

2. TÏmito z·sadami se bude ⁄¯ad ¯Ìdit ve vöech

spr·vnÌch ¯ÌzenÌch zah·jen˝ch po dni publi-

kov·nÌ tohoto materi·lu, v nichû bude ukl·-

d·na pokuta.

3. Publikace z·sad pro ukl·d·nÌ pokut umoûnÌ

soutÏûitel˘m dop¯edu alespoÚ ¯·dovÏ

odhadnout, jak· penÏûit· sankce je m˘ûe

Jak v pokutách pro soutěžitele postihnout, dopustÌ-li se jedn·nÌ, kterÈ je

v rozporu se z·konem.  Jde o krok smÏ¯ujÌ-

cÌ ke zv˝öenÌ transparentnosti aplikaËnÌ

Ëinnosti ⁄¯adu. 

4. Z·sady se t˝kajÌ pouze postupu ⁄¯adu p¯i

stanovov·nÌ pokut za poruöenÌ z·kaz˘ z·ko-

nem stanoven˝ch (ß 22 odst. 2 z·kona).

Z·sady se naopak û·dn˝m zp˘sobem net˝-

kajÌ ukl·d·nÌ procesnÌch pokut [ß 22 odst.

1 pÌsm. a) a b) z·kona], pokut za jedn·nÌ

v rozporu s vykonateln˝m rozhodnutÌm,

vËetnÏ neplnÏnÌ opat¯enÌ uloûen˝ch podle

z·kona (ß 22 odst. 2 a 3 z·kona); z·sady

se rovnÏû nevztahujÌ na ukl·d·nÌ pokut za

spr·vnÌ delikty podle z·kona Ë. 137/2006

Sb., o ve¯ejn˝ch zak·zk·ch

RWE Transgas podal žalobu vůči rozhodnutí ÚOHS
SpoleËnost RWE Transgas podala 11. kvÏtna 2007 u KrajskÈho soudu v BrnÏ spr·vnÌ ûalobu

v˘Ëi rozhodnutÌ p¯edsedy ⁄¯adu pro ochranu hospod·¯skÈ soutÏûe z b¯ezna letoönÌho roku ve

vÏci zneuûitÌ dominantnÌho postavenÌ na trhu.

Skupina RWE v »R si nechala vypracovat nez·vislou pr·vnÌ expertizu postupu ⁄OHS a n·sled-

nÈho rozhodnutÌ p¯edsedy ˙¯adu. Z pr·vnÌch podklad˘, kterÈ m· RWE Transgas k dispozici,

vypl˝vajÌ konkrÈtnÌ d˘vody pro dalöÌ postup. 

"Budeme se dom·hat zruöenÌ Ë·sti rozhodnutÌ, ve kterÈm p¯edseda konstatoval poruöenÌ p¯ed-

pis˘ o ochranÏ hospod·¯skÈ soutÏûe a uloûil za nÏj pokutu," uvedl p¯edseda p¯edstavenstva

RWE Transgas Martin Herrmann.

SpoleËnost RWE Transgas je p¯esvÏdËena, ûe jejÌ jedn·nÌ na trhu v roce 2005 bylo zcela v sou-

ladu s obecnÏ z·vazn˝mi pr·vnÌmi p¯edpisy. Proto se obracÌ na nez·visl˝ soud, aby toto stano-

visko potvrdil. (rz)

Zaměstnavatelé zdravotně postižených - první oběť
sociální reformy?
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pokraËov·nÌ ze strany 1
MyslÌm, ûe se urËitÏ nÏco najde. Mimo jinÈ

i dalöÌ varianta modelu cee'd - sportyhatch.

Jedn· se o velmi sexy t¯Ìdve¯ov˝ v˘z se spor-

tovnÌm övihem. Ide·lnÌ v˘z pro mladÈ, ûeny

a vöechny ty, kte¯Ì chtÏjÌ "nÏco jinÈho".

Jedna osobní: co děláte, když vás někdo pěkně
naštve na silnici a vy zrovna také řídíte?
Tomu povol·nÌ se ¯Ìk· dlaûdiË, tak takovou

mluvu pouûÌv·m. MyslÌm, ûe ale nejsem v˝jim-

kou.

A úplně poslední: víte, která profese nejvíce trpí
samomluvou? (Napovím vám - pozorujte lidi za
volantem na křižovatce v pátek odpoledne.)
V dob·ch handsfree a technologiÌ bluetooth ale

tÏûko odhadovat, kdo trpÌ samomluvou a kdo

se pr·vÏ br·nÌ mas·ûi od öÈfa nebo manûelky.

Zvl·ötÏ pak v p·tek odpoledneÖ

za rozhovor ve sviûnÈm rytmu 
podÏkovala Eva Brixi

Chceme být vidět a slyšet, máme své kvality a ty hodláme prodat
O společnosti, za jejíž výsledky zodpovídá, hovoří věren svému příjmení Ing. Vít Pěkný

Manuál Úspěšné Ženy = MUŽ
Moûn· jste ˙spÏön·, obdivovan· ûenaÖ Ale

t¯eba touûÌte b˝t jeötÏ ˙spÏönÏjöÌ, chcete

doladit p¯ÌpadnÈ vady, zdokonalit se nebo si

poslechnout zkuöenosti jin˝ch dam. Moûn·

vöak teprve kr·ËÌte k ˙spÏchu. Moûn· o nÏm

zatÌm jen uvaûujete, pl·nujete a snÌte. S ori-

gin·lnÌm n·padem p¯iöla panÌ Eva »ejkov·,

majitelka PR a produkËnÌ agentury ConPro.

Agentura odstartovala jedineËn˝ projekt

Manu·l ⁄spÏönÈ éeny = MUé. Jde o sÈrii

konferencÌ, kde nejenom p¯ednÌ ËeskÈ

˙spÏönÈ ûeny, ale takÈ ˙spÏönÌ muûi, prozra-

dÌ svÈ post¯ehy, zkuöenosti, rady, a umoûnÌ

tak v˝mÏnu zkuöenostÌ a n·zor˘. Manu·l

pom·h· souËasn˝m ûen·m p¯ijÌt kr˘Ëek po

kr˘Ëku k ˙spÏchu. Je n·vodem k zÌsk·nÌ

sebevÏdomÌ a dos·hnutÌ ûivotnÌho cÌle.

Manu·l ⁄spÏönÈ éeny = MUé je ¯eöenÌm pro

ûeny, kterÈ cÌtÌ pot¯ebu splnit si svÈ sny. 

Z·ötitu nad projektem p¯evzala panÌ Eliöka

Haökov· Coolidge. 

I. v˝roËnÌ konference s n·zvem "Jak zau-

jmout ve spoleËnosti" se uskuteËnÌ v Gran-

dhotelu Bohemia 26. kvÏtna v 10 hodin. 

Do projektu pro modernÌ ûeny se p¯ipojila jiû

cel· ¯ada zn·m˝ch muû˘. Nap¯Ìklad 

Ing. Miroslav äevËÌk, CSc., ¯editel praûskÈ-

ho Liber·lnÌho institutu, doc. MUDr. Jan

MÏöù·k, CSc., n·ö p¯ednÌ plastick˝ chirurg,

Ëi MUDr. Jan Cimick˝, CSc., vynikajÌcÌ Ëesk˝

psychiatr, kter˝ bude dÌvk·m a ûen·m radit,

jak se br·nit z·tÏûi a stresu. 

vÌce informacÌ najdete na www.manualze-
ny.cz anebo na www.conpro.cz (bar)

Regionální kluby ČMS - nedílná součást České marketingové společnosti
Česká marketingová společnost má už od počátku svého vzniku v růz-

ných regionech republiky svá střediska. Jsou to regionální kluby,
které v daném teritoriu propagují základní myšlenky centrální orga-

nizace a výrazem jejich aktivit jsou nejrůznější setkání, semináře a konfe-
rence. Ostrava, Liberec, Brno - to jsou tři místa, která patří k nejaktivnějším
a jejichž předsedové (vlastně předsedkyně, protože ve všech případech
jde o ženy) obětují nemálo svého volného času a energie na to, aby mar-
keting nezůstával v jejich okolí jen prázdným pojmem. Členové ČMS
i zájemci ze širokého okolí se o tom mohli v minulých dnech přesvědčit
hned několikrát.

Setk·nÌ na veletrhu

Koncem b¯ezna  se na veletrhu Reklama, Poly-

graf 2007 v Praze seöli z·stupci region·lnÌch

klub˘ »MS. 

CÌlem jejich sch˘zky byla informace o Ëinnosti

za poslednÌ obdobÌ a v˝mÏna zkuöenostÌ s po¯·-

d·nÌm region·lnÌch akcÌ a s rozöi¯ov·nÌm Ëlen-

skÈ z·kladny. TradiËnÏ nejvÌc podnÏt˘ p¯inesla

p¯edsedkynÏ ostravskÈho klubu dr. CecÌlie Kle-

varov·, kter· nastÌnila novÈ trendy v pr·ci se

Ëlenskou z·kladnou a pohovo¯ila o netradiËnÌch

smÏrech, kter˝mi by se mÏl klub v budoucnu

ubÌrat. 

OstatnÌ z·stupci informovali o region·lnÌch akti-

vit·ch a vöichni se shodli, ûe v budoucnu by

mÏla b˝t nav·z·na uûöÌ spolupr·ce jednotliv˝ch

klub˘ spoËÌvajÌcÌ jak ve v˝mÏnÏ zkuöenostÌ, tak

v pomoci se zabezpeËov·nÌm lektorsk˝ch Ëin-

nostÌ p¯i p¯edn·ök·ch zamÏ¯en˝ch na specific-

k· tÈmata. Vöichni se rozch·zeli v dobrÈ n·ladÏ

s perpektivou, ûe p¯ÌötÌ rok se opÏt sejdou ve

stejnou dobu na stejnÈm mÌstÏ. 

Program: 
Role »MS v souËasnÈm marketingovÈm svÏtÏ  
doc. PhDr. Jitka Vysekalov·, Ph.D. - p¯edsedky-

nÏ »MS

NovÈ trendy v marketingovÈ komunikaci a role
»eskÈ marketingovÈ spoleËnosti v souËasnÈ
etapÏ v˝voje.
NovÈ trendy v marketingovÈ komunikaci

PhDr. Petr Frey - marketingov˝ poradce »MS,

vicepresident agentury FCB Prague a autor stej-

nojmennÈ publikace

ZamyölenÌ na tÈma "novÈ trendy, nebo jen nov·

slova?", k Ëemu slouûÌ guerilla, event Ëi vir·lnÌ

marketing? Jak vyuûÌt novÈ komunikaËnÌ n·stro-

je atd.

Quo vadis veletrhy 
Ing. Lucie Zumrov·, Ph.D. - marketingov· ¯edi-

telka Veletrhy Brno

SouËasn· a budoucÌ role veletrh˘ jako d˘leûitÈ-

ho n·stroje marketingovÈ komunikace

Klubov˝ veËer v Liberci

V Liberci se 10. kvÏtna 2007  konal p¯i p¯Ìleûi-

tosti slavnostnÌho zased·nÌ akademickÈho

sen·tu Hospod·¯skÈ fakulty TechnickÈ univer-

zity v Liberci v souvislosti s oslavou 15. v˝roËÌ

jejÌho zaloûenÌ klubov˝ podveËer. Seöla se na

nÏm ¯ada Ëlen˘ region·lnÌho klubu »eskÈ mar-

ketingovÈ spoleËnosti s v˝znamn˝mi osob-

nostmi, kterÈ jeötÏ ned·vno studovaly na

TechnickÈ univerzitÏ. Z·stupci »MS -

prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc., mÌstop¯edseda

spoleËnosti, a Milada H·bov·, jejÌ v˝konn·

¯editelka, informovali p¯ÌtomnÈ o aktivit·ch

»MS a takÈ o nejbliûöÌch pl·nech do budouc-

na. P¯ipomnÏli soutÏû MarketÈr roku a kladnÏ

zhodnotili Ëinnost region·lnÌch klub˘. Pr·vÏ

libereck˝ klub je jednÌm z nejaktivnÏjöÌch, na

Ëemû m· rozhodujÌcÌ podÌl jeho p¯edsedkynÏ

JozefÌna Simov· s ˙zk˝m okruhem zap·len˝ch

spolupracovnÌk˘. 

»esk· marketingov· spoleËnost, 
NovotnÈho l·vka 5, 116 68 Praha 1

Tel/fax: 221 082 395
info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz

Ing. Jozefína Simová, Ph.D. (vlevo) se svými spolupracovnicemi
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Ústav molekulární genetiky AV
má moderní datové centrum
Pro ⁄stav molekul·rnÌ genetiky Akademie vÏd

»eskÈ republiky, v. v. i. (v. v. i. = ve¯ejn·

v˝zkumn· instituce) dodala spoleËnost APC-

MGE komplexnÌ ¯eöenÌ InfraStruXure pro z·loho-

v·nÌ a chlazenÌ poËÌtaËovÈho s·lu. To umoûÚuje

bezporuchov˝ provoz v˝poËetnÌ techniky s per-

spektivou jejÌho snadnÈho rozöi¯ov·nÌ a rozvoje

do budoucna. V are·lu biomedicÌnsk˝ch ˙stav˘

Akademie vÏd v Praze 4 KrËi byla slavnostnÏ

otev¯ena nov· budova. ➡

ICZ - vlastník nejvyššího stupně
partnerské certifikace Gold 
SpoleËnost ICZ, v˝znamn˝ Ëesk˝ dodavatel

integrovan˝ch softwarov˝ch a sÌùov˝ch ¯eöe-

nÌ, obdrûela od spoleËnosti Cisco nejvyööÌ

stupeÚ partnerskÈ certifikace Gold certifiko-

van˝ partner. Z·roveÚ zÌskala prestiûnÌ oce-

nÏnÌ NejlepöÌ Silver certifikovan˝ partner

v regionu st¯ednÌ a v˝chodnÌ Evropy za fisk·l-

nÌ rok 2006. Gold certifikovan˝ partner - nej-

vyööÌ stupeÚ udÏlen po auditu ICZ zÌskala cer-

tifikaci Gold certifikovan˝ partner. ➡

GE Money Bank nabízí 
vylepšený Podnikatelský úvěr 
Podnikatelsk˝ ˙vÏr Universal Business,

kter˝ je moûnÈ zÌskat i na z·kladÏ jednoho

daÚovÈho p¯izn·nÌ, nynÌ nabÌzÌ GE Money

Bank za jeötÏ v˝hodnÏjöÌch podmÌnek.

PodnikatelÈ majÌ  totiû novÏ moûnost vyu-

ûÌt ˙rokovÏ zv˝hodnÏnÈho ˙ËelovÈho Ëer-

p·nÌ. ➡

ČESMAD BOHEMIA odsuzuje 
blokády česko-rakouských hranic
SdruûenÌ automobilov˝ch dopravc˘ »ESMAD

BOHEMIA protestuje proti rozhodnutÌ rakousk˝ch

protijadern˝ch aktivist˘ rozöÌ¯it blok·dy hraniË-

nÌch p¯echod˘ mezi »eskou republikou a Rakous-

kem. ProtestnÌ akce odporujÌ dohod·m o svobod-

nÈ mezin·rodnÌ v˝mÏnÏ zboûÌ, poökozujÌ naöe

dopravce, a potaûmo celou ekonomiku. ➡

Stanovisko NejvyööÌho soudu »R sp. zn. Cpjn
2000/2005 (v˝kladovÈ stanovisko k exekuËnÌmu ¯·du)

Mimo kritick˝ch d˘sledk˘ zmÌnÏnÈho stanovis-

ka NejvyööÌho soudu snÏm EK »R konstatoval,

ûe vyd·nÌ tohoto stanoviska je v rozporu s cÌlem

NS »R, kter˝m je dle z·kona Ë. 6/2002 Sb.,

o soudech a soudcÌch, sjednocov·nÌ st·vajÌcÌ

judikatury soud˘. NÏkterÈ Ël·nky stanoviska

nelze ani p¯i nejlepöÌ v˘li povaûovat za sjedno-

cujÌcÌ prvek rozhodov·nÌ soud˘ zaloûen˝ na dlou-

hodobÈm sledov·nÌ a peËlivÈm vyhodnocov·nÌ

pravomocn˝ch rozhodnutÌ soud˘. Stanovisko NS

»R totiû v podstatÏ zavrhuje dosud nÏkolik let

aplikovanou soudnÌ praxi. Mimo¯·dn˝ SnÏm

ExekutorskÈ komory »eskÈ republiky proto

vyzval JUDr. Ivu Broûovou, p¯edsedkyni Nejvyö-

öÌho soudu »eskÈ republiky, k rezignaci na jejÌ

funkci, neboù jÌ ¯Ìzen˝ NejvyööÌ soud neplnÌ

povinnosti sjednocovat judikaturu v praxi

soud˘, a to zejmÈna v oblasti exekuËnÌho ¯ÌzenÌ.

NejvyööÌ soud »R zp˘sobuje nÏkter˝mi sv˝mi

rozhodnutÌmi ohroûenÌ funkËnosti institutu soud-

nÌch exekucÌ a zp˘sobuje obrovskÈ zavalenÌ

soud˘ zbyteËnou agendou.

V souvislosti s v˝kladov˝m stanoviskem NS »R

upozornila EK »R zejmÈna na tyto jeho z·vaûnÈ

d˘sledky: 

I.

Z·vaûn˝m problÈmem se jevÌ p¯edevöÌm pr·vnÌ

n·zor NS »R, podle kterÈho "ExekuËnÌ p¯Ìkaz

nelze odstranit tÌm, ûe by jej exekutor n·sled-

n˝m rozhodnutÌm zruöil". Uveden˝ pr·vnÌ n·zor

v podstatÏ zavrhuje dosud nÏkolik let aplikova-

nou praxi  ruöenÌ exekuËnÌch p¯Ìkaz˘ soudnÌmi

exekutory a hodl· tento procesnÌ ˙kon p¯enÈst

na soudy. Je zapot¯ebÌ p¯edevöÌm vzÌt v ˙vahu,

ûe p¯i prov·dÏnÌ exekuce Ëasto vyvst·v· pot¯e-

ba ruöit vydanÈ exekuËnÌ p¯Ìkazy, a to zejmÈna

kdyû se povinn˝ zav·ûe ke spl·tk·m nebo zcela

uhradÌ vym·hanou pohled·vku.  Ad absurdum by

tak povinn˝ mÏl i po zaplacenÌ vym·hanÈ pohle-

d·vky neust·le blokovanÈ ˙Ëty, probÌhaly by

sr·ûky ze mzdy apod., a to aû do chvÌle, neû by

soud p¯edmÏtn˝ druh prov·dÏnÌ exekuce  zasta-

vil. P¯i zohlednÏnÌ skuteËnosti, ûe jen za rok

2006 bylo na¯Ìzeno cca 300.000 exekucÌ, kde

u kaûdÈ  konkrÈtnÌ jednotlivÏ prov·dÏnÈ exeku-

ce jsou soudnÌmi exekutory vyd·v·ny v pr˘mÏru

4 exekuËnÌ p¯Ìkazy, musely by okresnÌ soudy

vydat celkem nejmÈnÏ 1 200 000 usnesenÌ,

kter˝mi by zastavovaly kaûd˝ jednotlivÏ prov·-

dÏn˝ zp˘sob exekuce!!! Podot˝k·me, ûe

k tomuto ËÌslu nejsou p¯i¯azeny i dosud probÌha-

jÌcÌ exekuce, na¯ÌzenÈ v obdobÌ let 2001 aû

2005, kter˝ch bylo p¯es 700 000. Uveden· situ-

ace by zp˘sobila podle n·zoru EK »R tot·lnÌ

kolaps ËeskÈho soudnictvÌ a navÌc by si vyû·da-

la neb˝val˝ n·r˘st poötovnÌho porta, tzn. 

v koneËnÈm d˘sledku by neb˝vale zatÌûila st·t-

nÌ rozpoËet! Je rovnÏû nutno zmÌnit skuteËnostÌ,

ûe praxe se do souËasnÈ doby vyvinula zcela

opaËnÏ.

II.

DalöÌm, naprosto stejnÏ z·vaûn˝m problÈmem,

kter˝ m˘ûe svoji podstatou ohrozit jak samot-

nou existenci ExekutorskÈ komory »R jako pro-

fesnÌ komory, tak i profesi soudnÌho exekutora,

je ve stanovisku NS »R prezentovan˝ pr·vnÌ

Exekutorská komora ČR se brání: naroste byrokracie, a zdaleka nejen to
Otevřený dopis Exekutorské komory ČR předsedům soudů všech stupňů a předsedovi Ústavního soudu ČR

Ve dnech 17.-18. dubna 2007 se konal mimořádný sněm Exekutorské
komory ČR, který projednával důsledky Nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS
8/06 a Stanoviska Nejvyššího soudu ČR sp. zn. Cpjn 200/2005 a kon-

statoval přímé ohrožení vymahatelnosti práva a rapidní nárůst agendy
exekučních soudů zejména z důvodů zastavování exekuce. Exekutorská
komora ČR se v intencích usnesení přijatých mimořádným sněmem obráti-
la otevřeným dopisem k předsedům soudů všech stupňů a k předsedovi
Ústavního soudu a shrnula zásadní negativní dopady, které zmíněné sta-
novisko NS ČR a nález ÚS ČR přinášejí.

opr·vnÏnÈho a namÌsto odmÏny za vykonanou

pr·ci by odv·dÏl do st·tnÌho rozpoËtu z vlast-

nÌch prost¯edk˘ DPH. 

Z v˝öe uveden˝ch d˘vod˘ lze tedy dovodit, ûe

pohled·vka exekutora nenÌ svojÌ podstatou

postavena na roveÚ pohled·vce opr·vnÏnÈho,

n˝brû jde o pohled·vku, kter· svojÌ podstatou

odpovÌd· pohled·vce vzniklÈ "st·tu" p¯i prov·-

dÏnÌ exekuce prodejem nemovit˝ch vÏcÌ. Proto

by tedy mÏla b˝t takov· pohled·vka soudnÌho

exekutora uspokojov·na v rozvrhu v prvnÌ skupi-

nÏ analogicky jako obdobn· pohled·vka exe-

kuËnÌho soudu v p¯ÌpadÏ v˝konu rozhodnutÌ, jak

ostatnÏ ve vÏtöinÏ p¯Ìpad˘ dovozujÌ i exekuËnÌ

soudy.

III.

DalöÌm z·vaûn˝m problÈmem je pr·vnÌ n·zor Nej-

vyööÌho soudu, podle kterÈho "nelze-li opr·vnÏ-

nÈmu p¯iËÌtat zavinÏnÌ, ûe exekuce byla zasta-

vena proto, ûe u povinnÈho nebyl zjiötÏn postiûi-

teln˝ majetek, nelze opr·vnÏnÈmu uloûit povin-

nost k n·hradÏ n·klad˘ exekuce; osobou povin-

nou k jejich n·hradÏ exekutorovi m˘ûe b˝t jen

povinn˝." Tento pr·vnÌ n·zor je v rozporu jak

s ˙stavnÌmi z·kony, tak s exekuËnÌm ¯·dem,

zejmÈna s kogentnÌm ustanovenÌm ß 3 odst. 1

e. ¯., kde je soudnÌmu exekutorovi zajiötÏnÈ

pr·vo na ˙hradu n·klad˘ exekuce jako jednÈ ze

z·ruk jeho nez·vislosti. Tyto pr·vnÌ vÏty jsou tÈû

v rozporu se z·vÏry N·lezu ⁄stavnÌho soudu »R

II. ⁄S 372/04. Citace N·lezu ⁄S: "St·t exe-

kuËnÌm ¯·dem p¯enesl na exekutory Ë·st sv˝ch

mocensk˝ch pravomocÌ. SouËasnÏ stanovil, ûe

exekutor vykon·v· tuto Ëinnost nez·visle

a nestrannÏ. Nez·vis-

lost exekutora je

zabezpeËena v r·mci

e. ¯. r˘zn˝mi zp˘soby,

mimo jinÈ tÈû ˙pra-

vou, obsaûenou v ß 3,

dle nÏhoû exekutor

vykon·v· exekuËnÌ

a dalöÌ Ëinnost za

˙platu a souËasnÏ je

omezen na v˝dÏleË-

n˝ch Ëinnostech.

Jestliûe tedy soud p¯i

svÈm rozhodov·nÌ

zcela pominul kogent-

nÌ ustanovenÌ ß 3 e. ¯.

a n·rok na ˙platu

exekutorovi odep¯el,

vymyk· se jeho roz-

hodnutÌ zcela zjevnÏ

nosnÈmu principu, na

nÏmû je exekuËnÌ ¯·d

vybudov·n, a ohroûuje

i pro futuro nez·vislost exekutora... N·klady

exekuce tedy musÌ hradit buÔ povinn˝ a, nenÌ-li

to moûnÈ, tedy jestliûe soud dospÏje k z·vÏru,

ûe jsou d˘vody proto, aby neuloûil povinnost

k n·hradÏ n·klad˘ ¯ÌzenÌ povinnÈmu, musÌ b˝t

rozhodnuto o uloûenÌ povinnosti n·hrady n·kla-

d˘ opr·vnÏnÈmu. Opr·vnÏn˝ tak musÌ p¯i pod·-

nÌ n·vrhu na provedenÌ exekuce toto riziko

s ohledem na moûnosti povinnÈho zv·ûit. KaûdÈ

takovÈ rozhodnutÌ soudu musÌ b˝t pochopitelnÏ

¯·dnÏ od˘vodnÏno. 

Je nutno uvÈst, ûe velk· Ë·st soudnÌ praxe se

proto postupnÏ shodla na z·vÏru, ûe v p¯ÌpadÏ

zastavenÌ exekuce pro bezv˝slednost v d˘sled-

ku nemajetnosti povinnÈho se princip zavinÏnÌ

p¯i rozhodov·nÌ o n·hradÏ n·klad˘ exekuce neu-

platnÌ, a ûe v tÏchto p¯Ìpadech bude  povinnost

uhradit tyto n·klady exekutorovi uloûena opr·v-

nÏnÈmu. V˝öe popsan˝ postup m· i dalöÌ d˘leûi-

t˝ ˙Ëinek - vede opr·vnÏnÈ k vÏtöÌ mÌ¯e odpo-

vÏdnosti p¯i pod·v·nÌ n·vrh˘ na na¯ÌzenÌ exeku-

ce. Pokud by tomu tak nebylo, pak zvl·ötÏ za

situace, kdy s pod·nÌm n·vrhu nenÌ spojena

povinnost zaplatit soudnÌ poplatek, by se vytv·-

¯el bezb¯eh˝ prostor pro i zjevnÏ bez˙spÏön·

exekuËnÌ ¯ÌzenÌ. P¯itom pr·vÏ zv˝öenÌ odpovÏd-

nosti ˙ËastnÌk˘ ¯ÌzenÌ (spoleËnÏ se zv˝öenÌm

odpovÏdnosti p¯i uzavÌr·nÌ pr·vnÌch vztah˘) je

jednou z cest, kterÈ by mohly vÈst ke snÌûenÌ

souËasnÈho enormnÌho zatÌûenÌ soud˘ obecnÏ

a ve vykon·vacÌm a exekuËnÌm ¯ÌzenÌ zvl·ötÏ

(poËet zah·jen˝ch exekuËnÌch ¯ÌzenÌ rok od

roku stoup·). Pokud by se mÏl prosadit pr·vnÌ

n·zor dovozen˝ v tomto Ël·nku stanoviska NS

»R, znamenalo by to v·ûnou r·nu celÈmu insti-

tutu exekuËnÌho  ¯ÌzenÌ, a tÌm i takto nastoupe-

nÈ cestÏ k dosaûenÌ lepöÌ vynutitelnosti pr·va.

N·lez ⁄stavnÌho soudu Pl. ⁄S 8/06

N·lez ⁄stavnÌho soudu Pl. ⁄S 8/06 zruöil dosa-

vadnÌ pr·vnÌ konstrukci z·kladu pro v˝poËet

odmÏny soudnÌho exekutora. Dle ⁄stavnÌho

soudu nelze povinnÈmu zp˘sobit nep¯imÏ¯enou

˙jmu tÌm, ûe nebude n·leûitÏ zohlednÏn jist˝

stupeÚ "dobrovolnosti" ve splnÏnÌ vym·hanÈ

povinnosti, byù aû po na¯ÌzenÌ exekuce, avöak

st·le jeötÏ p¯ed jejÌm vynucen˝m provedenÌm.

Posuzovan· ˙prava ˙dajnÏ popÌr· preventivnÌ

funkci exekuce jako prost¯edku, jehoû smyslem

nenÌ majetkov· likvidace povinnÈho subjektu.

⁄stavnÌ soud konstatoval, ûe ˙stavnÏ konform-

nÌ ˙prava odmÏn exekutora by nemÏla vych·zet

z p¯ÌmÈ z·vislosti odmÏny na v˝öi vymoûenÈho

plnÏnÌ, ale odr·ûet sloûitost, odpovÏdnost

a nam·havost exekuËnÌ Ëinnosti podle jednotli-

v˝ch druh˘ a zp˘sob˘ v˝konu exekuce. 

Exekutorsk· komora »R je toho n·zoru, ûe

Vyhl·öka Ë. 330/2001 Sb., o odmÏnÏ a n·hra-

d·ch soudnÌho exekutora, v podobÏ novely ze

srpna 2006, je plnÏ v souladu s ˙pravami obvy-

kl˝mi ve vöech st·tech vyspÏlÈ z·padnÌ Evropy.

Je t¯eba ¯Ìci, ûe profese soudnÌch exekutor˘,

kter· se v naöem pr·vnÌm ¯·du objevila v roce

2001, znaËnÏ zv˝öila vymahatelnost pr·va

v »eskÈ republice. Je nutno rovnÏû zmÌnit, ûe

⁄stavnÌ soud rozhodoval o ustanovenÌ zmÌnÏnÈ

Vyhl·öky, kterÈ vöak jiû v tÈ dobÏ pozbylo plat-

nosti. 

Co se t˝Ëe v˝poËtu odmÏny soudnÌch exekutor˘

za jejich pr·ci, je princip nastaven˝ ve zmÌnÏnÈ

Vyhl·öce klasick˝m principem, kter˝ nalezneme

v pr·vnÌch ˙prav·ch vöech vyspÏl˝ch st·t˘

z·padnÌ Evropy, kdyû v mnoh˝ch tÏchto zemÌch

je profese soudnÌch exekutor˘, vËetnÏ proble-

matiky stanovov·nÌ odmÏn za jejich pr·ci, pro-

vÏ¯ena staletÌmi zkuöenostÌ a ˙spÏönÈho fungo-

v·nÌ. P¯edevöÌm je nutno zd˘raznit, ûe soudnÌ

exekuce je nej˙ËelnÏjöÌm zp˘sobem vymoûenÌ

dluhu, kter˝ druh· strana odmÌt· zaplatit. 

DluûnÌk na sebe bere opakovan˝m odmÌt·nÌm

splnÏnÌ povinnost riziko exekuce a musÌ b˝t

srozumÏn s tÌm, ûe ponese jejÌ nep¯ÌznivÈ

n·sledky vËetnÏ ˙hrady n·klad˘ a odmÏny exe-

kutora. Zp˘sob v˝poËtu odmÏny je p¯itom stej-

n˝m zp˘sobem nastaven u not·¯˘ a de facto

i u advok·t˘, a hodnota ˙konu se u tÏchto pro-

fesÌ odvÌjÌ od hodnoty vÏci (hodnoty p¯edmÏtu

˙konu). Tento zp˘sob v˝poËtu odmÏny je prin-

cipem vöeobecnÏ akceptovan˝m a hodnota

sporu je tradiËnÏ poËÌt·na dle p¯edmÏtu a niko-

li skuteËnÈ odbornÈ Ëi organizaËnÌ n·roËnosti.

Lze totiû prakticky jen s obtÌûemi stanovit p¯i-

ËinÏnÌ Ëi odpovÌdajÌcÌ n·klady exekutora, not·-

¯e nebo st·tu. Pr·vÏ z tÏchto praktick˝ch d˘vo-

d˘ je hodnota sporu tradiËnÏ mÏ¯ena p¯edmÏ-

tem a nikoli odhadem skuteËnÈ odbornÈ nebo

organizaËnÌ n·roËnosti. P¯Ìpady, kdy dluûnÌk

urychlenÏ po na¯ÌzenÌ exekuce uhradÌ dluh vËet-

nÏ n·klad˘ exekuce, aby se tak vyhnul nep¯Ìz-

niv˝m n·sledk˘m, kterÈ by pro nÏj exekuËnÌ

¯ÌzenÌ mohlo mÌt, jsou dle ExekutorskÈ komory

»R dostateËnÏ oöet¯eny pravidlem, ûe odmÏna

exekutora se v takovÈ situaci snÌûÌ na polovinu.

Lze konstatovat, ûe mimo ohroûenÌ vymahatel-

nosti pr·va m˘ûe vÈst zmÌnÏn˝ n·lez ⁄stavnÌho

soudu  v koneËnÈm d˘sledku k absurdnÌm poûa-

davk˘m, aby advok·t nebo not·¯ nap¯Ìklad

v r·mci ne˙spÏönÏ vedenÈho pr·vnÌho zastou-

penÌ klienta p¯ed soudem neobdrûeli odmÏnu za

provedenou pr·ci, protoûe je t¯eba h·jit z·jmy

jejich klient˘, neb tito by utrpÏli dalöÌ ˙jmu na

svÈm vlastnictvÌ.

n·zor, podle kterÈho "Pohled·vka exekutora na

n·hradu n·klad˘ exekuce se p¯i exekuci prode-

jem nemovitostÌ uspokojÌ v rozvrhu rozdÏlovanÈ

podstaty ve t¯etÌ skupinÏ". Za alarmujÌcÌ pova-

ûujÌ EK »R, jednotlivÌ soudnÌ exekuto¯i i kone-

ckonc˘ mnozÌ exekuËnÌ soudci skuteËnost, ûe

d˘slednou aplikacÌ tohoto pr·vnÌho n·zoru by

˙ËastnÌci ¯ÌzenÌ v procesnÌm postavenÌ opr·vnÏ-

nÈho nemohli v absolutnÌ vÏtöinÏ exekuËnÌch

¯ÌzenÌ dostat niËeho na uspokojenÌ sv˝ch pohle-

d·vek, p¯ÌpadnÏ jenom minimum, a soudnÌ exe-

kuto¯i by fakticky ztratili nejen n·rok na svoji

odmÏnu, ale i ˙hradu hotov˝ch v˝daj˘ vznikl˝ch

v exekuci (nap¯. vyhotovenÌ znaleck˝ch posud-

k˘, n·jem aukËnÌ mÌstnosti atd.). OdmÏna je

navÌc garantov·na jak ⁄stavou »eskÈ republi-

ky, tak i ustanovenÌm ß 3 odst. 1 ex. ¯·du

a v neposlednÌ ¯adÏ i N·lezem ⁄stavnÌho soudu

»R II. ⁄S 372/04. Dle o. s. ¯. se podle v˝sled-

ku rozvrhovÈho jedn·nÌ z rozdÏlovanÈ podstaty

uspokojujÌ v prvnÌ skupinÏ pohled·vky n·klad˘

¯ÌzenÌ vznikl˝ch st·tu v souvislosti s prov·dÏnÌm

draûby... N·klady prodeje vznikl˝ch st·tu jsou

Autor: Miloš Krmášek

samoz¯ejmÏ n·klady soudu, kterÈ vznikly soudu

s prov·dÏnÌm draûby. M·-li exekutor postavenÌ

soudu, je nutnÈ p¯i pouûitÌ logickÈho a öiröÌho

v˝kladu jednoznaËnÏ dojÌt k n·zoru, ûe mezi uve-

denÈ n·klady nutno zahrnout i n·klady soudnÌho

exekutora, kterÈ vznikly exekutorovi v souvis-

losti s prov·dÏnÌm draûby. Jelikoû rozvrhovÈ ¯Ìze-

nÌ je moûnÈ na¯Ìdit aû po pr·vnÌ moci p¯Ìkazu

k ˙hradÏ n·klad˘ exekuce, kde den pr·vnÌ moci

tohoto p¯Ìkazu je podle z·kona o dani z p¯idanÈ

hodnoty i dnem zdanitelnÈho plnÏnÌ, bude

muset kaûd˝ soudnÌ exekutor jako pl·tce DPH

odvÈst ze z·konem garantovanÈ, avöak v rozvr-

hovÈm ¯ÌzenÌ nep¯iznanÈ odmÏny do st·tnÌho

rozpoËtu 19% daÚ z p¯idanÈ hodnoty. Tedy soud-

nÌ exekutor nejen ûe za svoji n·roËnou pr·ci ze

z·konem garantovanÈ odmÏny niËeho nedosta-

ne, ale jeötÏ ze sv˝ch vlastnÌch prost¯edk˘

odvede st·tu na dani obrovskÈ Ë·stky!!! Aplika-

cÌ pr·vnÌho n·zoru, za¯azujÌcÌho odmÏnu soudnÌ-

ho exekutora v r·mci n·klad˘ exekuce v rozvr-

hovÈm ¯ÌzenÌ do t¯etÌ skupiny by tak doölo jak

k ekonomickÈ likvidaci soudnÌch exekutor˘, tak

i ke stagnaci exekuËnÌch ¯ÌzenÌ, prov·dÏn˝ch

prodejem nemovitostÌ, protoûe û·dn˝ soudnÌ

exekutor by nemÏl z·jem realizovat takov˝ zp˘-

sob exekuce, kter˝m by niËeho nevymohl pro
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Vypadá to, že váš svaz má skutečně nyní nejvíce
práce s tzv. REACH, novou chemickou legislati-
vou. Je REACH opravdu takovým strašákem,
a proč?
P¯ev·ûnÏ je to proto, ûe REACH je naprosto

nov· legislativa, pro mnoho, obzvl·ötÏ pak

Nová chemická legislativa má více než osm set padesát stran textu
Svaz chemického průmyslu ČR se v poslední době hojně věnuje nové

chemické legislativě REACH, která přinese řadu změn od administrati-
vy po finanční výdaje firem. Svaz však podniká různé vstřícné kroky

jako je například nový projekt Adaptabilita…, který přináší podnikatelům
nejen osvětu. Více už prozradil Ing. Ladislav Novák, ředitel Svazu chemic-
kého průmyslu ČR:

Kdo všechno se může na školení přihlásit, jak
a kde? Dobrá zpráva určitě je, že školení probí-
hají zdarma.
P¯ihl·sit se m˘ûe kaûd˝, kdo vyr·bÌ nebo dov·-

ûÌ, pop¯. uûÌv· chemickÈ l·tky, to se t˝k·

REACH a je to aktu·lnÌ. Nevztahuje se to vöak

na subjekty z Prahy, tak jsou nastaveny pod-

mÌnky poskytnutÌ grant˘ z EU. äkolenÌ je urËeno

jak pro zamÏstnavatele, tedy pro nejvyööÌ mana-

gement, tak pro zamÏstnance, pro st¯ednÌ

management. Projekt bude probÌhat formou bez-

platn˝ch ökolenÌ pro obÏ skupiny v p¯Ìsluön˝ch

regionech. Dodavatele pro prvnÌ f·zi, implemen-

taci REACH, jsme uû vybrali, ökolenÌ zah·jÌ kon-

cem kvÏtna. V˝bÏrovÈ ¯ÌzenÌ pro druhou f·zi,

vÏda a v˝zkum, inovace, novÈ technologie, se

pr·vÏ p¯ipravuje. Vyhl·öeno bude v nejbliûöÌch

dnech.

A co se na školeních přítomní dozví?
BÏhem ökolenÌ se posluchaËi dozvÏdÌ, jak

s legislativou REACH zach·zet, co je Ëek·, co

budou muset udÏlat a kdy. Kaûd˝ absolvent po

ukonËenÌ obdrûÌ "osvÏdËenÌ" (pro zamÏstnava-

tele), resp. "certifik·t" (pro zamÏstnance). Cel˝

projekt konËÌ v polovinÏ p¯ÌötÌho roku. Pro

moûnÈ z·jemce uv·dÌm dvÏ webovÈ str·nky,

kde lze zÌskat informace: www.schp-adaptabili-

ta.cz a www.schp.cz. Z·jemci mohou takÈ volat

do naöÌ kancel·¯e na ËÌsla +420 266 793 581

(Ing. Alena KrejËov·) a +420 266 793 580

(sekretari·t). Vöem r·di poskytneme adresy

a spojenÌ na naöe region·lnÌ kancel·¯e, kterÈ

jsou v Praze, OstravÏ a ⁄stÌ nad Labem.

Nová chemická legislativa bohužel přinese, jak
jste podotknul, velikou administrativní, ale také

finanční zátěž, která se dotkne hlavně malých
a středních podnikatelů. Mohl byste upřesnit, jak
se s tím vyrovnají, jak vidíte jejich budoucnost,
budete jim i nadále nápomocni?
Byrokracie a n·klady spojenÈ se zavedenÌm

REACH budou skuteËnÏ enormnÌ. A podle

nÏkolika studiÌ, vËetnÏ tÈ, na kterÈ jsme spo-

lupracovali i my, pr·vÏ mikro, malÈ a st¯ednÌ

podniky ponesou aû 80 % n·klad˘. Tady se

k nim EU zachovala dost maceösky. Je prav-

da, ûe se p¯ipravujÌ opat¯enÌ, kter· by pr·vÏ

tÏm mal˝m a st¯ednÌm mÏla pomoci, nap¯Ì-

klad slevy v registraËnÌch poplatcÌch Evrop-

skÈ agentu¯e. Ofici·lnÏ ale jeötÏ nebylo nic

publikov·no. D·le, kaûd˝ Ëlensk˝ st·t EU m·

za povinnost zaloûit n·rodnÌ informaËnÌ por-

t·l, takov˝ "help-desk". U n·s ho zakl·d·

Ministerstvo ûivotnÌho prost¯edÌ »R a n·ö

svaz by chtÏl b˝t jeho aktivnÌ souË·stÌ. ZatÌm

je to v jedn·nÌ. Je to smÏr naöÌ pomoci -

podat co nej˙plnÏjöÌ informace o tom, co to

je REACH a jak m· fungovat. MusÌme ovöem

nejd¯Ìve o vöech tÏch mal˝ch, st¯ednÌch

a mikro firm·ch vÏdÏt, protoûe si myslÌm, ûe

i po ukonËenÌ projektu budeme schopni

pomoci v tom, jak konkrÈtnÏ REACH uchopit.

K tomu jsme zaloûili servisnÌ spoleËnost Rea-

chCentrum CZ, s. r. o., kter· uû tÏm pouËe-

n˝ch (pevnÏ vÏ¯Ìm, ûe hlavnÏ dÌky projektu

Adaptabilita...) chce poskytovat servis, kter˝

si z kapacitnÌch d˘vod˘ sami nebudou moci

dovolit.

Má REACH vůbec nějaká pozitiva?
I kdyû se snaûÌm, hled·m je tÏûko. Ale t¯eba

jsem jen velk˝ ökarohlÌd, Ëas urËitÏ uk·ûe.

za rozhovor podÏkovala MarkÈta BartÌkov·

mal˝ch a st¯ednÌch podnik˘, je to po¯·d velk·

nezn·m·. Na¯ÌzenÌ bylo schv·leno Evropsk˝m

parlamentem a Radou na konci loÚskÈho roku

a zaËÌn· platit od letoönÌho 1. Ëervna. Jde

o velmi komplexnÌ a rozs·hlou legislativu, vöak

m· takÈ vÌce neû 850 stran textu! DalöÌm d˘vo-

dem, proË REACH vyvol·v· obavy, je fakt, ûe

s jeho zavedenÌm vznikne obrovsk· administra-

tiva a byrokracie. TotÈû lze ale ¯Ìci takÈ o n·kla-

dech, kterÈ s implementacÌ REACH budou bohu-

ûel spojeny. 

Rozjeli jste nový projekt Adaptabilita, ve kterém
se na změny spojené se zavedením REACH při-
pravujete… 
Ano, je to tak. Projekt se jmenuje "Adaptabilita

a posÌlenÌ konkurenceschopnosti chemickÈho

pr˘myslu »R". CÌlem je sezn·mit öirokou podni-

katelskou ve¯ejnost, a to nejen v chemickÈm

pr˘myslu, ale i souvisejÌcÌch odvÏtvÌch, se zmÏ-

nami, kterÈ nov· legislativa p¯inese. P¯ipravit ji

na nÏ a proökolit. Je to pozitivnÌ v˝sledek naöÌ

studie oËek·van˝ch soci·lnÌch dopad˘, kterÈ

se zavedenÌm REACH p¯ijdou, jeû jsme publiko-

vali spoleËnÏ s A. D. Little poË·tkem roku

2006. 

Projekt je financov·n ze 75 % z EvropskÈho soci-

·lnÌho fondu a z 25 % ze st·tnÌho rozpoËtu - pro-

st¯ednictvÌm Ministerstva pr·ce a soci·lnÌch

vÏcÌ »R. RozdÏlili jsme jej do dvou f·zÌ. V prvnÌ

se zab˝v·me implementacÌ REACH. Ve druhÈ se

zamÏ¯ujeme na moûnosti a lepöÌ vyuûitÌ v˝sledk˘

vÏdy a v˝zkumu, nov˝ch technologiÌ a inovacÌ

v pr˘myslu, vËetnÏ moûnostÌ financov·nÌ tÏchto

aktivit. Takûe moûnÈ soci·lnÌ dopady zavedenÌ

REACH jako jsou nap¯Ìklad ztr·ty pracovnÌch

mÌst a tvrdÈ dopady na st¯ednÌ i malÈ podniky,

by mohly b˝t kompenzov·ny zavedenÌm nov˝ch

technologiÌ Ëi rychlejöÌmi inovacemi. 
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"SdruûenÌ ËeskÈ znaËky chce sv˝mi aktivitami

d·le zvyöovat povÏdomÌ o origin·lnÌch Ëesk˝ch

znaËk·ch, informovat a vzdÏl·vat spot¯ebitele

a aktivnÏ ¯eöit ot·zku ochrany duöevnÌho vlast-

nictvÌ Ëesk˝ch firem," ¯ekl v dubnu na tiskovÈ

konferenci v Praze Martin Klofanda, p¯edseda

sdruûenÌ »eskÈ znaËky. "V tÈto oblasti chceme

˙zce spolupracovat s dalöÌmi organizacemi, kterÈ

majÌ problematiku ve svÈ kompetenci. Za svÈ p¯i-

rozenÈ partnery proto povaûujeme nap¯Ìklad

Ministerstvo pr˘myslu a obchodu »R nebo Svaz

pr˘myslu a dopravy »R," dodal Martin Klofanda.

JednotlivÈ firmy sdruûenÈ v r·mci »esk˝ch

znaËek spojuje tradice, jedineËnost a kvalita.

Kaûd· z nich m· v˝znamnou Ë·st svÈho podni-

k·nÌ zaloûenou na origin·lnÌm ËeskÈm v˝robku

nebo n·padu. ZamÏstn·vajÌ ËeskÈ obËany

a majoritnÌ podÌl jejich v˝roby je soust¯edÏn

v »eskÈ republice. VÏtöinou se jedn· o tradiË-

nÌ ËeskÈ spoleËnosti, kterÈ jsou na trhu jiû

nÏkolik desÌtek let - nÏkterÈ dokonce od 

19. stoletÌ.

SpoleËnÈ jsou ale i nÏkterÈ hrozby a rizika, kte-

r˝m se jako jednotlivÈ firmy mohou jen tÏûko

Nová podpora pro tradiční a originální české značky
Upříležitosti Světového dne duševního vlastnictví bylo 26. dubna 2007

poprvé představeno nové sdružení České značky. Cílem této iniciati-
vy významných domácích firem je dlouhodobá podpora a propaga-

ce originálních českých značek. Zakládajícími členy se staly společnosti
Bernard, Elton Hodinářská (výrobce hodinek značky Prim), Klimatex, Kofola,
Madeta a Triola. Jedinečnost sdružení spočívá mimo jiné v mezioborové
spolupráci jednotlivých firem.

SvÏtov˝ den duöevnÌho vlastnictvÌ byl vyhl·öen

SvÏtovou organizacÌ duöevnÌho vlastnictvÌ

(WIPO) zaloûenou 26. dubna 1970 v éenevÏ.

Pr·vÏ v tento den v roce 1970 vstoupila v plat-

nost ⁄mluva o z¯ÌzenÌ SvÏtovÈ organizace duöev-

nÌho vlastnictvÌ (WIPO). SvÏtov· organizace

duöevnÌho vlastnictvÌ je specializovanou mezi-

n·rodnÌ organizacÌ OSN, jejÌmû cÌlem je zajiöùo-

vat ochranu pr·v p˘vodc˘ a vlastnÌk˘ duöevnÌho

vlastnictvÌ po celÈm svÏtÏ. Sdruûuje 183 st·ty,

tedy vÌce neû 90 % zemÌ svÏta. 

»esk· republika je Ëlenem WIPO od 1. ledna 1993,

ale »eskoslovensko bylo Ëlenem od jejÌho vzniku

v roce 1970. SvÏtov˝ den duöevnÌho vlastnictvÌ se

slavÌ od roku 2001. Dle poselstvÌ jejÌho gener·lnÌ-

ho ¯editele Dr. Kamila Idrise ke SvÏtovÈmu dni

duöevnÌho vlastnictvÌ je tento den p¯ÌleûitostÌ p¯i-

pomenout si v˝znam, jak˝ m· tv˘rËÌ Ëinnost v kaû-

dodennÌm ûivotÏ a v rozvoji lidskÈ spoleËnosti.

Ochrana tv˘rËÌ Ëinnosti se poskytuje pr·vÏ pro-

st¯ednictvÌm tzv. systÈmu duöevnÌho vlastnictvÌ, do

kterÈho je zahrnuta zejmÈna ochrana autorskÈho

pr·va a pr·v souvisejÌcÌch s pr·vem autorsk˝m

a ochrana pr˘myslov˝ch pr·v (zejmÈna patenty,

ochrannÈ zn·mky, pr˘myslovÈ vzory). VÌce moûno

nalÈzt na internetov˝ch str·nk·ch SvÏtovÈ organi-

zace duöevnÌho vlastnictvÌ www.wipo.org.

StruËnÏ o WIPO

SvÏtov· organizace duöevnÌho vlastnictvÌ, jak jiû

bylo uvedeno, byla zaloûena v roce 1970

a v roce 1974 se stala specializovanou agentu-

rou OSN. JejÌ ˙lohou je p¯ispÌvat k ochranÏ

duöevnÌho vlastnictvÌ na celÈm svÏtÏ prost¯ed-

nictvÌm spolupr·ce mezi 179 Ëlensk˝mi st·ty

a podporovat spolupr·ci mezi svazy na ochranu

duöevnÌho vlastnictvÌ.

Nejv˝znamnÏjöÌ svazy jsou:
● Pa¯Ìûsk˝ svaz, ofici·lnÏ Mezin·rodnÌ svaz na

ochranu pr˘myslovÈho vlastnictvÌ. 

● Bernsk˝ svaz, ofici·lnÏ Mezin·rodnÌ svaz na

ochranu liter·rnÌch a umÏleck˝ch dÏl. 

DuöevnÌ vlastnictvÌ zahrnuje dvÏ hlavnÌ odvÏtvÌ:

pr˘myslovÈ vlastnictvÌ (zejmÈna patenty,

ochrannÈ obchodnÌ zn·mky, pr˘myslov˝ design

a oznaËenÌ p˘vodu) a autorsk· pr·va (zejmÈna

na liter·rnÌ, hudebnÌ, umÏleck·, fotografick·

a audiovizu·lnÌ dÌla). WIPO je administrativnÌm

org·nem 23 mezin·rodnÌch ˙mluv, z nichû 16 se

t˝k· pr˘myslovÈho vlastnictvÌ a 6 autorskÈho

pr·va.

WIPO m· t¯i ¯ÌdÌcÌ org·ny:
● valnÈ shrom·ûdÏnÌ, kterÈ se skl·d· z Ëlen-

sk˝ch st·t˘ WIPO; ty jsou z·roveÚ Ëleny

Pa¯ÌûskÈho nebo BernskÈho svazu; sch·zÌ se

jednou za dva roky. 

● konferenci, kterou tvo¯Ì vöechny ËlenskÈ

st·ty, sch·zÌ se rovnÏû jednou za dva roky. 

● 79Ëlenn˝ koordinaËnÌ v˝bor; sch·zÌ se kaû-

doroËnÏ.

Co je to duöevnÌ vlastnictvÌ?

DuöevnÌ vlastnictvÌ jsou tzv. nehmotnÈ statky,

v˝sledky duöevnÌ Ëinnosti. DuöevnÌ vlastnictvÌ je

majetek nehmotnÈ povahy, kter˝ je v˝sledkem

procesu lidskÈho myölenÌ. Lze mezi nÏj za¯adit

souhrny vÌce Ëi mÈnÏ origin·lnÌch myölenek,

n·mÏt˘, n·vod˘ a ¯eöenÌ, jak mÏnit Ëi pozmÏÚo-

vat okolnÌ Ëi vnit¯nÌ svÏt ËlovÏka. Za duöevnÌ

vlastnictvÌ vöak lze povaûovat jen to, co je jedi-

neËnÈ, neopakovatelnÈ a dostateËnÏ origin·lnÌ.

Hodnota duöevnÌho vlastnictvÌ z·visÌ zejmÈna na

mÌ¯e jeho n·slednÈ vyuûitelnosti a p¯Ìnos pro

jedince i spoleËnost a schopnost vyvol·nÌ tvor-

by dalöÌch produkt˘ (materi·lnÌho i nemateri·l-

nÌho charakteru). Pr·vnÌ r·mec pro duöevnÌ

vlastnictvÌ definuje autorsk˝ z·kon a z·kon

o pr˘myslovÈm vlastnictvÌ. 

Pr˘myslovÈ vlastnictvÌ se vztahuje na: 
● v˝sledky technickÈ tv˘rËÌ Ëinnosti - vyn·lezy

a uûitnÈ vzory 

● p¯edmÏty pr˘myslovÈho v˝tvarnictvÌ - pr˘my-

slovÈ vzory (tÈû design) 

● pr·vo na oznaËenÌ - oznaËenÌ p˘vodu

a ochrannÈ zn·mky 

● integrovanÈ obvody - topografie polovodiË˘ 

● plemena zvÌ¯at 

Světovým dnem duševního vlastnictví je 26. duben téměř 40 let

br·nit.  Jsou to p¯edevöÌm negativnÌ dopady sou-

visejÌcÌ s globalizacÌ, rozöÌ¯en˝m fenomÈnem

plagi·torstvÌ (finanËnÌ ztr·ty firem, kterÈ jsou

tÌmto problÈmem postiûenÈ, se pohybujÌ

v ¯·dech stovek milion˘ korun roËnÏ; plagi·ty

z·roveÚ mohou z·vaûnÏ poökozovat spot¯erbite-

le), se zneuûÌv·nÌm obchodnÌch znaËek, nÌzkou

ochranou duöevnÌho vlasrtnictvÌ Ëi neochotou

spot¯ebitel˘ platit za kvalitu.

Firmy se proto rozhodly sdÌlet svÈ poznatky,

zkuöenosti a informace ve sdruûenÌ, kde mohou

spoleËnÏ lÈpe Ëelit uveden˝m rizik˘m. Z·roveÚ

vÏ¯Ì, ûe dÌky sv˝m aktivit·m smÏrem k origin·l-

nÌm Ëesk˝m znaËk·m podpo¯Ì Ëesk˝ pr˘mysl

a ekonomiku jako celek. (tz)

Kriteria členství ve sdružení
● Majoritní podíl výroby v České republice
● Majoritní český kapitál
● Český nápad, know how
● Významný zaměstnavatel v regionu
● Firmy, které patří mezi špičky ve svém oboru

O sdružení
● formální založení sdružení - jedná se 

o zájmové sdružení právnických osob
● registrace ochranné známky
● doména www.ceskeznacky.cz
● grafická identita sdružení

● odr˘dy rostlin 

● zp˘soby lÈËenÌ lidÌ a zvÌ¯at (ne lÈk˘) 

Autorsk· pr·va se vztahujÌ na: 
● dÌla liter·rnÌ 

● dÌla v˝tvarn· 

● dÌla hudebnÌ 

● software 

Od konce 19. stoletÌ byly zakl·d·ny patentovÈ

˙¯ady, kterÈ zajiöùujÌ registraci a pr·vnÌ ochranu

duöevnÌho vlastnictvÌ tak, aby v˝sledky zÌskanÈ

z tÈto duöevnÌ Ëinnosti byly zachov·ny jejich

p˘vodc˘m (p¯ev·ûnÏ jde o zisk z v˝roby Ëi vyu-

ûitÌ). P˘sobnost patentov˝ch ˙¯ad˘ se postupnÏ

rozöi¯ovala na dalöÌ v˝sledky duöevnÌ Ëinnosti

a jejich pr·vnÌ ochranu, stejnÏ jako se rozöi¯o-

valy i moûnosti ˙zemnÌ platnosti patent˘. N·zvy

tÏchto ˙¯ad˘ se mÏnily a jsou v r˘zn˝ch st·tech

r˘znÈ: patentov˝ ˙¯ad, ˙¯ad pr˘myslovÈho vlast-

nictvÌ, ˙¯ad duöevnÌho vlastnictvÌ. 

Tyto ˙¯ady jsou org·ny st·tnÌ spr·vy s funkce-
mi: 
● udÏlov·nÌ patent˘ na vyn·lezy a vedenÌ rejs-

t¯Ìk˘ vyn·lez˘ 

● z·pisy, registrace a vedenÌ rejst¯Ìk˘ ochran-

n˝ch zn·mek, uûitn˝ch a pr˘myslov˝ch

vzor˘, a topografiÌ integrovan˝ch obvod˘ 

● legislativnÌ ˙koly v n·rodnÌm i mezin·rodnÌm

mÏ¯Ìtku 

● mezin·rodnÌ spolupr·ce v oblasti duöevnÌho

vlastnictvÌ 

Na dneönÌ valnÈ hromadÏ bylo uzav¯eno hospo-

da¯enÌ a zhodnoceny v˝sledky Ëinnosti »eskÈ

exportnÌ banky v loÚskÈm roce. Objem smluv

na financov·nÌ aktivit Ëesk˝ch v˝vozc˘

a investor˘ i jejich zahraniËnÌch partner˘ for-

mou ˙vÏr˘, z·ruk a dalöÌch produkt˘ »eskÈ

exportnÌ banky dos·hl v roce 2006 tÈmÏ¯ 

20 mld. KË. Oproti  p¯edchozÌmu roku to zna-

men· n·r˘st o 4 %. Smlouvy se t˝kaly tÈmÏ¯ ze

71 % p¯ÌmÈ podpory zahraniËnÏ obchodnÌch

operacÌ (tj. v˝voznÌch ˙vÏr˘, z·ruk, financov·nÌ

investic). Zb˝vajÌcÌch 29 % objemu podepsa-

n˝ch smluv p¯ipadlo na financov·nÌ v˝roby pro

v˝voz, coû  je d˘kazem vysokÈho z·jmu v˝voz-

c˘ o komplexnÌ financov·nÌ jejich v˝voznÌch

projekt˘ a schopnosti banky takovÈ pot¯eby

uspokojit. Banka ukonËila rok se ziskem 

99 milion˘ korun, p¯iËemû vöechny vygenero-

vanÈ prost¯edky budou p¯evedeny do fondu

v˝voznÌch rizik banky, kter˝ umoûÚuje rozöÌ¯it

podporu v˝vozu do rizikov˝ch teritoriÌ.

»esk· exportnÌ banka dok·zala v jeden·ctÈm

roce svÈ Ëinnosti uspokojit popt·vku klient˘

orientovanou p¯edevöÌm na podporu  v˝vozu

nebo investic do energetick˝ch projekt˘ a stro-

jÌrensk˝ch investiËnÌch celk˘. Tyto dvÏ velkÈ

zboûovÈ skupiny p¯edstavujÌ v objemu podepsa-

n˝ch smluv pln˝ch 88 %. RozvÌjÌ se financov·nÌ

˙Ëasti Ëesk˝ch firem na dopravnÌch a infra-

struktur·lnÌch stavb·ch i na bytov˝ch a develo-

persk˝ch projektech. V˝znamnou skupinu tvo¯Ì

v portfoliu »EB i nad·le malÈ a st¯ednÌ podniky,

s nimiû banka podepsala smlouvy v objemu

tÈmÏ¯ 1 miliardy korun.

Z hlediska teritori·lnÌho je tÈmÏ¯ celÈ ˙vÏrovÈ

portfolio banky (98 %) vytvo¯eno v zemÌch, do

nichû mÌ¯Ì jen 15 % veökerÈho ËeskÈho v˝vozu.

V nich  hraje schopnost vyhovÏt v nabÌdce finan-

cov·nÌ Ëasto nadstandardnÌm poûadavk˘m Ëi

podmÌnk·m dovozc˘ Ëi investor˘ nejv˝znamnÏj-

öÌ roli p¯i rozhodov·nÌ o tom, zda uzav¯Ìt kon-

trakt s Ëesk˝m subjektem. Teritori·lnÌ priority

Ëesk˝ch exportÈr˘ byly jednoznaËnÈ. Preferova-

li jako cÌlovou zemi svÈho v˝vozu a investic

zemÏ SNS a p¯edevöÌm Ruskou federaci. PodÌl

Ruska v portfoliu banky tvo¯il v roce 2005 nece-

l˝ch 16 %, v roce 2006 23,3 %. PokraËuje z·jem

o asijsk· teritoria, nap¯Ìklad Vietnam Ëi Mon-

golsko, novÏ se v portfoliu objevila Gruzie, st·l˝

je z·jem o Balk·n, v˝raznÈ sign·ly p¯ich·zejÌ

z moldavskÈho trhu.

»esk· exportnÌ banka se na ËeskÈm ˙vÏrovÈm

trhu podÌlÌ cca 1 - 2 %, avöak v oblasti ˙vÏr˘

poskytnut˝ch v cizÌch mÏn·ch dosahuje podÌlu

20 %. AbsolutnÏ p¯evaûujÌ ˙vÏry poskytnutÈ

v USD a v EUR s tÌm, ûe jak se spl·cÌ staröÌ ˙vÏ-

rovÈ smlouvy, roste podÌl ˙vÏr˘ v EUR, kterÈ se

postupnÏ st·v· dominantnÌ mÏnou, v nÌû ËeötÌ

exportÈ¯i uzavÌrajÌ svÈ kontrakty. 

»esk· exportnÌ banka je nedÌlnou souË·stÌ

systÈmu st·tnÌ podpory exportu a souËasnÏ je

pevnÏ zakotvena takÈ  v bankovnÌ komunitÏ. P¯i

¯eöenÌ pot¯eb Ëesk˝ch firem velmi ˙zce spolu-

pracuje s komerËnÌmi bankami (HSBC, Citi-

bank, »S, »SOB, KB a dalöÌmi) jak na dvou-

strannÈm Ëi vÌcestrannÈm z·kladÏ, tak i na

p˘dÏ specializovanÈho org·nu »eskÈ bankovnÌ

asociace, kter˝m je PracovnÌ skupina pro

exportnÌ financov·nÌ.

»EB je plnÏ vlastnÏna Ëesk˝m st·tem. Posky-

tuje Ëesk˝m v˝vozc˘m st·tem podporovanÈ

financov·nÌ v˝vozu a finanËnÌ sluûby souvisejÌcÌ

s v˝vozem zboûÌ  a  investicemi, tÌm umoûÚuje

Ëesk˝m subjekt˘m vstupovat do soutÏûe na

svÏtovÈm trhu za podmÌnek srovnateln˝ch 

s konkurencÌ z  jin˝ch vyspÏl˝ch st·t˘. Veöke-

rÈ aktivity »EB jsou plnÏ v souladu s pravidly

WTO, p¯Ìsluön˝mi doporuËenÌmi OECD a smÏr-

nicemi EvropskÈ unie. »EB aktivnÏ spolupracu-

je s dalöÌmi organizacemi st·tnÌ podpory,

zejmÈna s agenturou Czech Trade a vyuûÌv·

pojiötÏnÌ EGAP. Posl·nÌm  »EB je podpora pod-

nikatel˘ co nejv˝hodnÏjöÌm financov·nÌm, niko-

li maximalizace zisku. »EB m·  stejnÈ ratingo-

vÈ hodnocenÌ jako »esk· republika. PodrobnÏji

na www.ceb.cz. (tz)

Česká exportní banka plní očekávání podniků Struktura stavu poskytnutých úvěrů k 31. 12. 2006 podle cílové
země vývozu (celkem 17 797 mil. Kč)

Využití produktů financování vývozu
(podle objemu podepsaných smluv)

Rusk· federace 
23,3 %

17 dalöÌch zemÌ 
10 %

Uzbekist·n 
3,2 % FilipÌny 3,5 %

Ukrajina 4,1 %
Bulharsko 5,4 %

Õr·n 7,5 %

»LR 20 %
Turecko 23,3 %

financov·nÌ
v˝roby pro
v˝voz 19 %

z·ruky 9 %

dodavatelskÈ
v˝voznÌ ˙vÏry
4 %

odbÏratelskÈ
v˝voznÌ ˙vÏry
42 %

financov·nÌ
investic 
v zahraniËÌ 
26 %
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HVB Bank naöla origin·lnÌ zp˘sob jak oslovit

developery se svou nabÌdkou individu·lnÏ ¯eöe-

nÈho financov·nÌ nemovitostÌ a projektovÈho

financov·nÌ. Direct mail se stavebnicÌ Lego,

kter˝ pro HVB Bank Czech Republic p¯ipravila

praûsk· agentura Proximity, zaujal 80 % oslove-

n˝ch developer˘.

KampaÚ s n·zvem "Postavte si vlastnÌ banku"

vych·zÌ z myölenky, ûe kaûd˝ developer m· na

svÈ projekty jinÈ poûadavky. HVB Bank jim

proto sv˝m direct mailem umoûnila postavit si

banku podle sv˝ch p¯edstav. Z·silka obsahova-

la 1026 dÌl˘ origin·lnÌ stavebnice Lego a na

internetu byla k dispozici animace s n·vodem

IMMOPARK nabÌdne zejmÈna v˝robnÌ a sklado-

vÈ prostory s rozlohou od 500 aû do 10 000 m2.

IMMORENT v novÈ zÛnÏ vybuduje budovy

i pot¯ebnou infrastrukturu a prostory bude

z·jemc˘m poskytovat p¯edevöÌm na principu

pron·jmu.

"Koöick˝ region pat¯Ì mezi nejrychleji se rozvÌ-

jejÌcÌ Ë·sti Slovenska. Je to vidÏt na r˘stu

z·jmu podnikatel˘ o podnik·nÌ na v˝chodÏ

republiky. Jsem p¯esvÏdËen·, ûe IMMOPARK

pom˘ûe vytvo¯it dalöÌ pracovnÌ mÌsta a zv˝öÌ

kvalitu ûivota pro obyvatele Koöic a okolÌ,"

¯ekla Regina Ovesny-Straka, p¯edsedkynÏ p¯ed-

stavenstva a gener·lnÌ ¯editelka SlovenskÈ

spo¯itelny, kter· stejnÏ jako IMMORENT pat¯Ì

do skupiny Erste Bank.

"Slovensko pat¯Ì v oblasti logistick˝ch center

k rozvÌjejÌcÌm se trh˘m st¯ednÌ Evropy. Zazna-

menali jsme velkou popt·vku po pr˘myslov˝ch

a logistick˝ch budov·ch koncentrovan˝ch p¯e-

v·ûnÏ v blÌzkosti hlavnÌch silniËnÌch tah˘

a budoucÌch evropsk˝ch koridor˘. IMMORENT

chce vyuûÌt v˝bornou strategickou polohu

Koöic," uvedla p¯i slavnostnÌm zah·jenÌ v˝stav-

by Gertruda Meisel-Ortner, Ëlenka p¯edstaven-

stva spoleËnosti IMMORENT Aktiengesells-

chaft.

Slovensk˝ IMMORENT navazuje na podobnÈ

aktivity mate¯skÈ spoleËnosti v Rakousku,

kter· ˙spÏönÏ vybudovala nÏkolik podobn˝ch

pr˘myslov˝ch zÛn. V »eskÈ republice zase

IMMORENT formou leasingu nemovitostÌ

IMMORENT vybuduje novou průmyslovou zónu u košického letiště
Slovenská pobočka leasingového a developerského holdingu

IMMORENT 4. května slavnostně zahájila výstavbu nové průmyslové
zóny s názvem IMMOPARK, která vyroste nedaleko letiště Košice

a nabídne celkovou plochu přes 60 hektarů. První investoři se do ní mají
nastěhovat již v roce 2008. Slovenský IMMORENT tak navázal na podobné
úspěšné projekty v Rakousku a České republice.

v uplynul˝ch letech financoval v˝stavbu sou-

krom˝ch pr˘myslov˝ch zÛn CTPark developer-

skÈ spoleËnosti CTP Invest, kterÈ jsou nap¯Ì-

klad v Plzni na Borsk˝ch polÌch, BrnÏ-Mod¯i-

cÌch nebo v OstravÏ-HrabovÈ.

SpoleËnost IMMORENT p˘sobÌ na ËeskÈm

trhu od roku 1997. V roce 2006 uzav¯ela novÈ

obchody za p¯ibliûnÏ 6,5 miliardy korun. Podle

˙daj˘ »eskÈ leasingovÈ a finanËnÌ asociace je

s vÌce neû 45% podÌlem na trhu leasingu

nemovitostÌ stejnÏ  jako v p¯edch·zejÌcÌch

letech nejvÏtöÌm poskytovatelem tohoto

druhu financov·nÌ v »R. DalöÌ d˘leûitou Ëin-

nostÌ spoleËnosti IMMORENT je ¯ÌzenÌ a reali-

zace developersk˝ch projekt˘ p¯edevöÌm

v sektoru kancel·¯sk˝ch, logistick˝ch

a obchodnÌch prostor. V souËasnÈ dobÏ

kromÏ administrativnÌho centra Avenir Busi-

ness Park v Praze 5 realizuje v˝stavbu kance-

l·¯skÈho objektu Gemini na praûskÈ Pankr·ci.

IMMORENT »R, s. r. o., je dce¯inou spoleË-

nostÌ rakouskÈ IMMORENT Aktiengesells-

chaft, kter· je jednou z vedoucÌch leasingo-

v˝ch spoleËnostÌ na rakouskÈm trhu a pat¯Ì

do skupiny Erste Bank. SpoleËnost

IMMORENT »R, s. r. o., nabÌzÌ v r·mci ucele-

nÈho konceptu "leasing & more" komplexnÌ

sluûby v oblasti nemovitostÌ - jejich  financo-

v·nÌ,  projektov˝ development, stavebnÌ

management a takÈ stavebnÌ dozor a spr·vu.

Vykon·v· tÈû komplexnÌ spr·vu portfolia

rakouskÈ spoleËnosti Sparkassen Immobilien

AG, kter· se zab˝v· investicemi do nemovi-

tostÌ a je obchodov·na na burze. (tz)

Hrub˝m ziskem ve v˝öi 577 milion˘ korun skon-

Ëilo hospoda¯enÌ spoleËnosti »SOB Leasing za

rok 2006. Zisk spoleËnosti dle mezin·rodnÌch

˙ËetnÌch standard˘ (IFRS) meziroËnÏ vzrostl

o 107 milion˘ korun, tedy o 23 %. »ist˝ zisk

Ëinil 397 milion˘ korun, tedy o 45 milion˘ korun

vÌce neû v roce 2005. 

Objem nov˝ch obchod˘ v po¯izovacÌch cen·ch bez

DPH dos·hl vloni rekordnÌ v˝öe 21,8 miliardy

korun. »SOB Leasing sv˝mi dynamicky rostoucÌmi

objemy obchod˘ dlouhodobÏ zÌsk·v· n·skok p¯ed

sv˝mi nejvÏtöÌmi konkurenty na leasingovÈm trhu.

V˝razn˝ r˘st obchod˘ se t˝kal vöech komodit

financovan˝ch »SOB Leasing, tj. dopravnÌ techni-

ky i stroj˘ a za¯ÌzenÌ a vöech hlavnÌch produkt˘.

SvÈho dalöÌho historickÈho rekordu dos·hl »SOB

Leasing v roce 2006 uzav¯enÌm 32 600 nov˝ch

z·kaznick˝ch smluv, coû je o 26 procent vÌce neû

v roce 2005. 

Celkov· aktiva, tzv. bilanËnÌ suma, meziroËnÏ

vzrostla o 21 % na hodnotu 29,6 miliardy

korun. 

»SOB Leasing m· z·kladnÌ kapit·l ve v˝öi 

2,9 miliardy korun, coû je nejvyööÌ kapit·lov·

vybavenost z leasingov˝ch spoleËnostÌ na Ëes-

kÈm trhu. VlastnÌ kapit·l spoleËnosti dos·hl

ke konci roku v˝öe 5,7 miliardy korun.

"VynikajÌcÌ obchodnÌ a ekonomickÈ v˝sledky

»SOB Leasing jsou pro naöe z·kaznÌky i obchod-

nÌ partnery opakovan˝m potvrzenÌm stability

a v˝konnosti naöÌ spoleËnosti. V roce 2006

jsme rostli ve vöech v˝konov˝ch parametrech,

a to vysok˝m tempem," ¯ekl v˝konn˝ ¯editel pro

finanËnÌ ¯ÌzenÌ Petr JenÌËek. "RapidnÌ r˘st

obchod˘ potvrzuje spr·vnost zvolenÈ obchodnÌ

strategie, n·r˘st zisku je dokladem efektivity

finanËnÌho a provoznÌho ¯ÌzenÌ spoleËnosti,"

dodal Petr JenÌËek. (tz)

Zisk ČSOB Leasing vzrostl o čtvrtinu

P·t˝ roËnÌk prestiûnÌho ocenÏnÌ pro nejlepöÌ obchodnÌky v »eskÈ republice - GE Money Multi-

servis ObchodnÌk roku 2007 - bude zah·jen 1. Ëervna. KromÏ absolutnÌho vÌtÏze budou voleni

nejlepöÌ tuzemötÌ obchodnÌci ve 13 kategoriÌch. LetoönÌ roËnÌk hodnocenÌ kvality ËeskÈho malo-

obchodu s sebou p¯inese takÈ ¯adu novinek a atraktivnÌ v˝hry. Hlasov·nÌ ve¯ejnosti i odbornÌk˘

bude probÌhat aû do 30. z·¯Ì 2007. Jeho pr˘bÏûnÈ v˝sledky bude moûnÈ sledovat na interneto-

v˝ch str·nk·ch ocenÏnÌ www.obchodnik-roku.cz. Ozn·menÌ koneËn˝ch v˝sledk˘ spolu s ocenÏ-

nÌm vÌtÏz˘ probÏhne 10. ¯Ìjna 2007 bÏhem slavnostnÌho veËera ve SlovanskÈm domÏ. (tz)

Pátý ročník klání českých maloobchodníků o titul GE Money 
Multiservis Obchodník roku 2007 odstartuje 1. června

Postavte si vlastní banku ke stavbÏ banky, jejÌû p¯edlohou byla budova

¯editelstvÌ HVB Bank v Praze na N·mÏstÌ Repub-

liky.

"Jednoduch˝ n·pad zaznamenal u developer˘

velk˝ ohlas. V n·vaznosti na distribuci z·silky

se stavebnicÌ lego si sjednalo s naöimi bankov-

nÌmi poradci sch˘zku 80 % vöech osloven˝ch

developer˘," sdÏlila Petra Kopeck·, tiskov·

mluvËÌ HVB Bank. 

N·pad ocenila takÈ porota 5. roËnÌku direct

marketingovÈ soutÏûe »esk˝ Direkt a zvolila jej

vÌtÏzem kategorie Direct mail B2B.  Za kampaÚ

"Postavte si vlastnÌ banku" zÌskala Proximity

Prague i mezin·rodnÌ ocenÏnÌ Gold business to

business v Best of Proximity Behaviour Change

Awards 2006 v éenevÏ. (tz)
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"Nov˝ ûivnostensk˝ z·kon, kter˝ p¯edloûÌm

v polovinÏ roku, p¯inese usnadnÏnÌ jak tÏm,

kte¯Ì jiû podnikajÌ, tak tÏm, kte¯Ì s podnik·nÌm

chtÏjÌ zaËÌt. V »eskÈ republice podnik· vÌce neû

dva miliony ûivnostnÌk˘. To jsou dva miliony

obËan˘, kte¯Ì se v˝znamnÏ podÌlejÌ na tvorbÏ

bohatstvÌ naöÌ spoleËnosti. Jsem p¯esvÏdËen,

ûe jim zmÏna ûivnostenskÈho z·kona podstatnÏ

ulehËÌ ûivot," ¯ekl ministr Martin ÿÌman.

"éivnostnÌky Ëek· v˝znamnÈ zjednoduöenÌ

administrativy. Nad·le jiû nebude platit princip

jedna ûivnost rovn· se jeden ûivnostensk˝ list.

NamÌsto ûivnostenskÈho listu nebo koncesnÌ lis-

tiny bude vyd·v·n jedin˝ pr˘kaz pro vöechny ûiv-

nosti podnikatele v podobÏ v˝pisu ze ûivnosten-

skÈho rejst¯Ìku. Jeden dokument tak podnikate-

Nový živnostenský zákon usnadní podnikání v České republice
Ministr průmyslu a obchodu Martin Říman představil na dubnové tis-

kové konferenci projekty, které jeho rezort připravuje pro usnadně-
ní podnikání v České republice. Ministerstvo dokončilo teze nového

živnostenského zákona, který přinese zjednodušení administrativy, snazší
vstup do podnikání a deregulaci systému živností. Návrh zákona předloží
ministr Říman do konce června vládě. Kromě hlavních bodů novely živno-
stenského zákona  ministr M. Říman prezentoval také projekt zelených
karet, který otevře český pracovní trh kvalifikovaným odborníkům ze zahra-
ničí. Zjednodušení jednotného registračního formuláře přispěje k efektiv-
nějšímu chodu centrálních registračních míst.

Dnem 25. dubna 2007  Ministerstvo pr˘myslu

a obchodu »R jako ÿÌdicÌ org·n OperaËnÌho pro-

gramu Podnik·nÌ a inovace (OPPI) vyhlaöuje

dalöÌ, ËasovÏ omezenÈ v˝zvy k p¯Ìjmu registraË-

nÌch û·dostÌ do Ëty¯ program˘ podpory z OPPI,

kterÈ jsou v prvnÌ f·zi zamÏ¯eny v˝hradnÏ na

podporu mal˝ch a st¯ednÌch podnik˘ (v budouc-

nosti se uvaûuje o moûnosti podpor i vÏtöÌm pod-

nik˘m). Jedn· se o programy: Inovace (zamÏ¯e-

nÈho k zv˝öenÌ inovaËnÌho potenci·lu podnik˘),

Potenci·l (zamÏ¯enÈho na posÌlenÌ v˝vojov˝ch

kapacit firem a jejich spolupr·ce s v˝zkumn˝mi

a v˝vojov˝mi institucemi), ICT v podnicÌch

(zamÏ¯enÈho na podporu po¯izov·nÌ a rozöi¯ov·-

nÌ informaËnÌch systÈm˘ v podnicÌch)  a Ekoe-

nergie (zamÏ¯enÈho na sniûov·nÌ energetickÈ

n·roËnosti v˝roby a vyööÌho vyuûitÌ obnovitel-

n˝ch zdroj˘ energie). SoubÏûnÏ se p¯ipravuje

i vyhl·öenÌ oblÌben˝ch ˙vÏrov˝ch a z·ruËnÌch

program˘ zejmÈna pro zaËÌnajÌcÌ podnikatele -

Start, Progres, Z·ruka.

PodnikatelÈ se stali prvnÌ skupinou potenci·l-

nÌch p¯Ìjemc˘ pomoci ze struktur·lnÌch fond˘

EvropskÈ unie v »R, kte¯Ì od b¯ezna 2007 mohou

p¯edkl·dat svÈ û·dosti o podporu jiû v r·mci

novÈho programovacÌho obdobÌ 2007 - 2013.

MPO uû v ˙noru 2007 vyhl·silo  programy pod-

pory z OPPI -  Marketing a Rozvoj, u kter˝ch do

souËasnosti zaznamenalo vÌce jak 100 regist-

raËnÌch û·dostÌ mal˝ch a st¯ednÌch podnikatel˘

a p¯es 400 û·dostÌ o zaloûenÌ tzv. Master ˙Ëtu

v elektronickÈm systÈmu eAccount. TÌm se

naöim podnikatel˘m otev¯el prostor pro zah·jenÌ

p¯edkl·d·ni projekt˘, kterÈ po schv·lenÌ OperaË-

nÌho programu Podnik·nÌ a inovace Evropskou

komisÌ budou financov·ny z EvropskÈho fondu

pro region·lnÌ rozvoj (s Ë·steËn˝m spolufinanco-

v·nÌm ze zdroj˘ st·tnÌho rozpoËtu »R).

Dne 17. dubna 2007 byla zah·jena ofici·lnÌ jed-

n·nÌ »eskÈ republiky o obsahu N·rodnÌho strate-

gickÈho referenËnÌho r·mce, jenû tvo¯Ì z·kladnÌ

r·mec pro vyjedn·v·nÌ jednotliv˝ch operaËnÌch

program˘ v »R. Bez dosaûenÌ shody s Evropskou

komisÌ a schv·lenÌ tohoto strategickÈho doku-

mentu pro »eskou republiku nemohou b˝t uza-

v¯ena jedn·nÌ o navrûen˝ch prioritnÌch os·ch

OperaËnÌho programu Podnik·nÌ a inovace. Sou-

Ëasn˝ postoj EK vöak sk˝t· nadÏji, ûe by se tak

mohlo st·t do Ëervna 2007. S tÌm souvisÌ postup

p¯i vyhodnocov·nÌ p¯edloûen˝ch projekt˘ v r·mci

jiû vyhl·öen˝ch program˘ OPPI a proces jejich

schvalov·nÌ. PrvnÌ rozhodnutÌ o poskytnutÌ dota-

ce totiû budou moci b˝t vyd·v·na aû po schv·le-

nÌ OPPI org·ny EvropskÈ komise.

Vl·da »eskÈ republiky schv·lila v lednu 2007

celkem 15 program˘ podpory v r·mci OPPI,

kterÈ jsou zamÏ¯eny jak na p¯Ìmou podporu

firem (zejmÈna mal˝ch a st¯ednÌch), tak na dalöÌ

budov·nÌ a zkvalitÚov·nÌ infrastruktury pro pod-

nik·nÌ. CÌlem MPO je nynÌ vyjednat rychlÈ

schv·lenÌ operaËnÌho programu a postupnÏ

zah·jit p¯Ìjem û·dostÌ i do zb˝vajÌcÌch program˘

podpory v r·mci OPPI, jako äkolÌcÌ st¯ediska,

ICT a strategickÈ sluûby, PoradenstvÌ aj. Vyhl·-

öenÌ nÏkter˝ch z nich, jako nap¯. Prosperita,

Spolupr·ce a Nemovitosti je vöak v·z·no na slo-

ûitÈ vyjedn·nÌ i specifick˝ch podmÌnek pro

poskytov·nÌ ve¯ejnÈ podpory.  

Takov˝to postupn˝ n·bÏh implementace OPPI

ve vazbÏ na moment·lnÌ moûnosti a uv·ûlivÏ

zhodnocen· rizika MPO spojen· s vyhl·öenÌm

nov˝ch program˘ p¯ed schv·lenÌm celÈho ope-

raËnÌho programu Evropskou komisÌ vöak umoû-

nÌ podnikatel˘m p¯ipravit si s dostateËn˝m p¯ed-

stihem svÈ projekty a ve vztahu k jiû vyhl·öen˝m

program˘m podpory tyto event. i realizovat

s tÌm, ûe v˝daje uskuteËnÏnÈ p¯ed schv·lenÌm

projektu, ale po registraci û·dosti o podporu,

budou moci b˝t v p¯ÌpadÏ n·slednÈho kladnÈho

rozhodnutÌ o û·dosti zapoËteny zpÏtnÏ do uzna-

teln˝ch v˝daj˘, ËÌmû se rovnÏû podstatnÏ zkr·tÌ

doba pro re·lnÈ zÌsk·nÌ penÏz ze struktur·lnÌch

fond˘ EU, resp. pro jejich p¯evod na ˙Ëty takto

˙spÏön˝ch podnikatel˘. (tz)

Podnikatelé mají další příležitost využít evropské peníze a od června podávat žádosti o nové podpory

Zelené karty otevřou český pracovní trh kvalifikovaným odborníkům
ze zahraničí
Projekt zelen˝ch karet otev¯e Ëesk˝ pracovnÌ trh kvalifikovan˝m odbornÌk˘m ze zahraniËÌ. Na

ËeskÈm pracovnÌm trhu je dnes nedostatek vysokoökolsky vzdÏlan˝ch odbornÌk˘ a dalöÌch kva-

lifikovan˝ch pracovnÌk˘. ⁄¯ady pr·ce  koncem loÚskÈho roku evidovaly p¯es 47 500 voln˝ch

mÌst, pro jejichû obsazenÌ byla zapot¯ebÌ kvalifikovan· pracovnÌ sÌla. Z tÈmÏ¯ dvou t¯etin se jed-

nalo o kvalifikovanÈ ¯emeslnickÈ profese jako jsou sv·¯eËi, kov·¯i, n·stroja¯i, z·meËnÌci

a podobnÏ. ChybÌ takÈ techniËtÌ odbornÌci, projektanti, konstruktÈ¯i, program·to¯i. V lednu bylo

nap¯Ìklad vyps·no celkem 2700 voln˝ch mÌst pro program·tory, nicmÈnÏ z·jem o tyto pozice

projevilo jen 800 uchazeË˘. CÌlem p¯ipravovanÈ zmÏny je alespoÚ z Ë·sti obsadit voln· mÌsta

specialisty ze zahraniËÌ.

"ZÌsk·v·nÌ pracovnÌk˘ z t¯etÌch zemÌ je komplikovanÈ, vy¯ÌzenÌ pracovnÌho vÌza trv· okolo 5

mÏsÌc˘. ZahraniËnÌ odbornÌci pak dajÌ radÏji p¯ednost jin˝m zemÌm, kterÈ reagujÌ pruûnÏji. Nehle-

dÏ na to, ûe tato situace znesnadÚuje Ëinnost investor˘m, kte¯Ì pot¯ebujÌ na kr·tkou dobu do

zemÏ p¯ivÈst svÈ experty. P¯ipraven· zmÏna urychlÌ proces vyd·nÌ pracovnÌho povolenÌ na jeden

aû dva mÏsÌce," ¯ekl ministr M. ÿÌman.

"Zelen· karta je vlastnÏ zvl·ötnÌ pracovnÌ povolenÌ, kterÈ zahraniËnÌmu zamÏstnanci umoûÚuje

vykon·vat pr·ci u konkrÈtnÌho zamÏstnavatele. P¯ed p¯Ìpravou n·vrhu jsme provedli pr˘zkum

aktivnÌ imigraËnÌ politiky Irska, VelkÈ Brit·nie, NÏmecka, Holandska, Belgie a dalöÌch evrop-

sk˝ch st·t˘.

Modely pouûitÈ v tÏchto zemÌch ukazujÌ, ûe systÈm je moûnÈ nastavit tak, aby pruûnÏ podporo-

val nedostatkovÈ profese.  TakÈ kritÈria, o kter˝ch uvaûujeme, budou zohledÚovat niky na Ëes-

kÈm pracovnÌm trhu. NejvÌce bod˘ by nap¯Ìklad mÏli zÌskat pracovnÌci s technick˝m vzdÏl·nÌm.

D˘leûitou hodnotÌcÌ sloûkou bude takÈ budoucÌ plat zahraniËnÌho pracovnÌka," uvedl ¯editel

sekce podnik·nÌ Martin Turnovsk˝.

zruöenÌ nebo z¯ÌzenÌ provozovny, ustavenÌ odpo-

vÏdnÈho z·stupce a zmÏny osobnÌch ˙daj˘. 

"U ¯emesln˝ch ûivnostÌ uû nebude pro vstup do

podnik·nÌ nutn· praxe v oboru, pokud m· ûada-

tel v oboru vzdÏl·nÌ. Pokud chce dnes nÏkdo po

vyuËenÌ podnikat jako zednÌk, musÌ doloûit

kromÏ absolvov·nÌ uËebnÌho oboru takÈ t¯Ìletou

praxi. Pokud vöak bude tu samou pr·ci dÏlat

jako zamÏstnanec, û·dnou praxi dokl·dat nemu-

sÌ. ZruöenÌ povinnÈ praxe zrovnopr·vnÌ podmÌnky

pro podnik·nÌ a umoûnÌ zaËÌt d¯Ìve podnikat tÏm,

kterÈ povinn· praxe doposud blokovala. Obdob-

nÏ u kaûdÈ koncesovanÈ a v·zanÈ ûivnosti bude

poûadavek na dÈlku praxe v oboru provÏ¯en

a v neod˘vodnÏn˝ch p¯Ìpadech zkr·cen," uvedl

¯editel sekce podnik·nÌ MPO Martin Turnovsk˝. 

Novela ûivnostenskÈho z·kona takÈ p¯inese

podstatnou promÏnu regulace voln˝ch ûivnostÌ

ze strany st·tu.   PodobnÈ Ëinnosti vykon·vanÈ

v reûimu volnÈ ûivnosti budou slouËeny do vÏt-

öÌch celk˘ a jejich poËet bude v˝raznÏ reduko-

v·n. Do jednÈ ûivnosti tak budou nap¯Ìklad slou-

Ëeny Ëinnosti z oblasti maloobchodu nebo Ëin-

nosti z oblasti poradenstvÌ. Podnikatel bude

opr·vnÏn provozovat vöechny Ëinnosti uvedenÈ

ve zvl·ötnÌ p¯Ìloze ûivnostenskÈho z·kona.

ObdobnÏ budou takÈ do vÏtöÌch celk˘ slouËeny

¯emeslnÈ ûivnosti a bude omezen poËet ûivnos-

tÌ, pro jejichû provozov·nÌ je zapot¯ebÌ koncese.

SnÌûenÌm poËtu koncesÌ a ¯emesln˝ch a v·za-

n˝ch ûivnostÌ, kterÈ vyûadujÌ kvalifikaci, se zjed-

noduöÌ p¯Ìstup do podnik·nÌ. SplnÏnÌ poûadavk˘

na kvalifikaci bude nutnÈ pouze v od˘vodnÏn˝ch

p¯Ìpadech ve¯ejnÈho z·jmu.

Ministr d·le informoval o ˙prav·ch jednotnÈho

registraËnÌho formul·¯e, kterÈ zefektivnÌ Ëinnost

centr·lnÌch registraËnÌch mÌst. Formul·¯ byl

zjednoduöen tak, aby vöechny pot¯ebnÈ ˙daje

podnikatel vyplnil na Ëty¯ech stran·ch namÌsto

souËasn˝ch Ëtrn·cti. (tz)

1. VOX, a. s. - nabídka vysoce
odborných  seminářů
Nov˝ z·konÌk pr·ce - dvoudennÌ speci·lka

TERMÕN: 5. - 6. 6. 2007

PROGRAM: 
● JUDr. Petr Bukovjan o Povinnosti zamÏstnavatele p¯i vzniku, zmÏn·ch a skonËenÌ pracovnÌ-

ho pomÏru a ve vztahu k odbor˘m.

● JUDr. VÏra ätichov· o PracovnÌ podmÌnky: PracovnÌ doba a doba odpoËinku, p¯ek·ûky.

● Ing. R˘ûena KlÌmov· o OdmÏÚov·nÌ za pr·ci a cestovnÌ n·hrady. 

● Mgr. VladimÌr »ern˝ o Dovolen·, dohody o pracÌch konan˝ch mimo pracovnÌ pomÏr.

● JUDr. Josef Hochman o N·hrada ökody a bezd˘vodnÈ obohacenÌ - odpovÏdnost zamÏstnance

a zamÏstnavatele za ökodu, nov˝ z·kon o ˙razovÈm pojiötÏnÌ. 

CENA: 4990 KË 

IFRS/US GAAP - SvÏtovÈ ˙ËetnictvÌ: p¯edn·öka

VzdÏl·vacÌ program s mezin·rodnÌ certifikacÌ IES
TERMÕN: 5. - 9. 6. 2007

P¯edn·öka je urËena tÏm, kte¯Ì majÌ zodpovÏdnost za sestavenÌ a kontrolu finanËnÌch zpr·v

a report˘: FinanËnÌm ¯editel˘m, ˙ËetnÌm, kontrolor˘m a auditor˘m. Protoûe ˙ËetnictvÌ ovlivÚuje

vÏtöinu aspekt˘ podnik·nÌ, p¯edn·öku bÏûnÏ navötÏvujÌ daÚovÌ poradci, finanËnÌ analytici, poËÌ-

taËovÌ experti a ¯editelÈ spoleËnostÌ.

PÿEDN¡äÕ: Robert Ml·dek (Poradce a ökolitel, kter˝ se jiû od roku 1995 vÏnuje mezin·rodnÌ

˙ËetnÌ problematice na ˙zemÌ »eskÈ a SlovenskÈ republiky. Auditorskou praxi zÌskal u KPMG

v San Franciscu, kde vystudoval finance a ˙ËetnictvÌ na University of San Francisco).

CENA: 13 590 KË 

Konsolidace podle IFRS ve vazbÏ na Ëeskou legislativu

TERMÕN: 13. 6. 2007

Pro posluchaËe se z·kladnÌmi znalostmi z oblasti konsolidacÌ a IFRS.

PÿEDN¡äÕ: Ing. Radka Loja, FCCA 

CENA: 1990 KË 

ProcviËujte s n·mi - ˙ËetnÌ p¯Ìklady z praxe a jejich daÚovÈ souvislosti pro rok 2007

TERMÕN: 20. - 21. 6. 2007

Semin·¯ ¯eöÌ ˙ËetnÌ p¯Ìpady, jejichû spr·vnÈ ¯eöenÌ nenÌ na prvnÌ pohled obsaûeno v û·dnÈm

p¯edpise. 

PÿEDN¡äÕ: Ing. Miluöe KinoviËov· 

CENA: 3290 KË 

⁄ËetnÌ terminologie v angliËtinÏ - VzdÏl·vacÌ program s mezin·rodnÌ certifikacÌ IES 

TERMÕN: 25. - 27. 6. 2007

V pr˘bÏhu kurzu se ˙ËastnÌci nauËÌ v angliËtinÏ ty v˝razy, kterÈ jsou d˘leûitÈ pro vedenÌ ˙Ëet-

nictvÌ a zpracov·nÌ ˙ËetnÌ z·vÏrky. 

PÿEDN¡äÕ: Mgr. Lucie ämÌdov· 

CENA: 4690 KË 

äKOLÕME I V L…TÃ, ZA LETNÕ CENY! 

VÌce informacÌ na www.vox.cz, informaËnÌ linka 226 539 670-1

l˘m nahradÌ v ¯adÏ p¯Ìpad˘ aû desÌtky ûivno-

stensk˝ch list˘, coû znamen· v˝znamnou admi-

nistrativnÌ i finanËnÌ ˙sporu. 

SouËasn· praxe je, ûe podnikatel platÌ tisÌciko-

runov˝ poplatek za kaûd˝ vystaven˝ ûivnosten-

sk˝ list. Za v˝pis, kter˝ obs·hne vöechny pro-

vozovanÈ Ëinnosti, zaplatÌ podnikatel poplatek

jen jeden," uvedl d·le ministr.

PodnikatelÈ jiû takÈ nebudou muset oznamovat

˙daje, kterÈ m· ûivnostensk˝ ˙¯ad k dispozici

nebo je m˘ûe zÌskat z registr˘ ve¯ejnÈ spr·vy.

Velkou Ë·st ˙¯ednÌ agendy, kter· se pojÌ s ûiv-

nostensk˝m podnik·nÌm, budou moci vy¯Ìdit i na

jinÈm ûivnostenskÈm ˙¯adÏ, neû ke kterÈmu

mÌstnÏ p¯ÌsluöÌ. To se t˝k· p¯edevöÌm ozn·menÌ

ûivnosti, zmÏny bydliötÏ nebo mÌsta podnik·nÌ,

Technology Fast 50 po osmé
SpoleËnost Deloitte Central Europe zahajuje 8.

roËnÌk soutÏûe Technology Fast 50. CÌlem toho-

to programu je vyhledat a ocenit nejrychleji ros-

toucÌ technologickÈ firmy ve st¯ednÌ EvropÏ. 

SoutÏû, kterou kaûdoroËnÏ vypisuje ˙ËetnÌ

a poradensk· skupina Deloitte, se snaûÌ zv˝-

raznit nejrychleji rostoucÌ a nejdynamiËtÏjöÌ

spoleËnosti na trhu. TÈto prestiûnÌ soutÏûe se

˙ËastnÌ firmy p˘sobÌcÌ v hi-tech oborech z Pol-

ska, Slovenska, MaÔarska, Lotyöska a »eskÈ

republiky. Letos poprvÈ se p¯ipojÌ takÈ ˙ËastnÌ-

ci ze dvou dalöÌch st·t˘, v nichû technologick˝

trh velmi rychle expanduje: z Bulharska

a Rumunska. "ChtÏli bychom takÈ p¯izvat

k ˙Ëasti i ty spoleËnosti, kterÈ jsou na trhu

pouze t¯i roky a vÌce, a chtÏli bychom takto

podpo¯it i novÏ se rodÌcÌ firmy, jeû majÌ öanci

vstoupit do kategorie ¥Vych·zejÌcÌ hvÏzdy¥,"

¯ekl Dariusz Nachyla, öÈf oddÏlenÌ Technolo-

gie, mÈdia a telekomunikace spoleËnosti Delo-

itte a nov˝ ¯editel soutÏûe Technology Fast 50.

SpoleËnosti se mohou p¯ihl·sit on-line na

webov˝ch str·nk·ch www.fast50ce.com, kde

jsou rovnÏû zve¯ejnÏna kritÈria pro ˙ËastnÌky

a podmÌnky soutÏûe. Kl·nÌ vypukne 2. kvÏtna

a skonËÌ 29. Ëervna 2007. VÌtÏzovÈ soutÏûe

budou automaticky nominov·ni do celoevrop-

skÈho ûeb¯ÌËku Technology Fast 500 EMEA. 

V minulÈm roËnÌku Technology Fast 50 obsadi-

ly prvnÌ dvÏ mÌsta spoleËnosti z Polska: Blue

Media Sp. z o.o. a Travelplanet.pl, a t¯etÌ mÌsto

zÌskala Ëesk· spoleËnost Internet Mall, a. s.,

n·kupnÌ galerie na Internetu, kter· za pÏtiletÈ

obdobÌ docÌlila r˘stu v˝nos˘ o 3945 %.. (tz)
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HVB bank a Česká pojišťovna vyhrály tendr na
finančního manažera státu, ale to rozhodnutí,
zdá se, ještě není úplně definitivní…
HVB Bank se spoleËnÏ s »eskou pojiöùovnou

stala vÌtÏzem tendru. S ministerstvem jsme

podepsali smlouvu a od zaË·tku letoönÌho roku

vypl·cÌme dotace ze struktur·lnÌch fond˘ Evrop-

skÈ Unie. Je pravda, ûe se »esk· spo¯itelna,

dosavadnÌ spr·vce penÏz urËen˝ch k v˝plat·m

ze struktur·lnÌch fond˘, proti v˝sledk˘m v˝bÏ-

rovÈho ¯ÌzenÌ v Ëervenci 2006 odvolala a podala

n·vrh na p¯ezkoum·nÌ ˙kon˘ ministerstva jako

zadavatele k ⁄OHS. Ten sice zah·jil spr·vnÌ ¯Ìze-

nÌ, ale pozdÏji je zastavil s vyj·d¯enÌm, ûe neby-

lo shled·no û·dnÈ poruöenÌ z·kona a potvrdil

tak rozhodnutÌ ministerstva financÌ o v˝bÏru

vÌtÏznÈho uchazeËe. 

»esk· spo¯itelna potÈ zaË·tkem letoönÌho roku

podala proti tomuto rozhodnutÌ rozklad a pozdÏ-

ji jeötÏ jedno odvol·nÌ a cel· vÏc proto jeötÏ

nenÌ ˙plnÏ uzav¯ena.

Znamená to, že je výplata peněz z evropských
fondů ohrožena?
To v û·dnÈm p¯ÌpadÏ, alespoÚ ne ze strany HVB

Bank a »eskÈ pojiöùovny. Podle platnÈ smlouvy,

kterou jsme uzav¯eli s ministerstvem financÌ,

zajiöùujeme vypl·cenÌ dotacÌ jiû od ledna letoö-

nÌho roku. Jen v ˙noru jsme p¯Ìjemc˘m dotacÌ ze

struktur·lnÌch fond˘ EU vyplatili Ë·stku dosa-

hujÌcÌ p˘l miliardy korun. Ke konci dubna pak

celkov· v˝öe vyplacen˝ch dotacÌ dos·hla hrani-

ce 2,9 mld. KË. 

Spojení banky a pojišťovny se v tendru ukázalo
jako prozíravé. Co vás k tomu vedlo?
JednÌm z kritÈriÌ v tendru na finanËnÌho manaûe-

ra st·tu byla i dostupnost sluûby pro p¯Ìjemce

dotacÌ. Zvaûovali jsme proto r˘znÈ cesty, jak

zajistit dostupnost v˝platy penÏz takÈ pro p¯Ì-

jemce v menöÌch mÏstech a obcÌch, a spojenÌ

s »eskou pojiöùovnou bylo tou nejlepöÌ volbou.

JejÌ poboËkov· sÌù je öirok· a v˝bornÏ pokr˝v·

celÈ ˙zemÌ »eskÈ republiky. 

Za správu peněz z EU fondů si HVB Bank a Česká
pojišťovna budou účtovat pouze 50 haléřů ročně.
To je 25 haléřů pro každého! Vaše účast v tendru
tedy evidentně nebyla motivována finančně. Co
pro vás bylo největším lákadlem?
Fakt, ûe vypl·cÌ HVB Bank dotace ze struktu-

r·lnÌch fond˘, je samoz¯ejmÏ velkou p¯ÌleûitostÌ

pro zÌsk·nÌ nov˝ch klient˘. Pokud se na to podÌ-

v·me zcela pragmaticky - odhadem bude dota-

Cesta k dotacím ze strukturálních fondů EU začíná v HVB Bank
Včervnu loňského roku vyhlásilo ministerstvo financí výběrové řízení na

nového finančního manažera státu, který má pro Ministerstvo financí
ČR v letech 2007 až 2010 zprostředkovávat vyplácení schválených

dotací z fondů Evropské unie a z prostředků státního rozpočtu. Jako nej-
lepší byl vyhodnocen společný návrh HVB Bank a České pojišťovny. O tom,
jak to dnes s vyplácením dotací vypadá, jsme si povídali s Mgr. Zuzanou
Fibichovou, vedoucí Evropského kompetenčního centra HVB Bank.

napl·nujete, budete muset v p¯ÌpadÏ zÌsk·nÌ

dotacÌ takÈ dodrûet. Jin˝mi slovy to, co si napl·-

nujete v nÏkolika t˝dnech p¯Ìpravy, ovlivnÌ nÏko-

lik let realizace projektu.

DoporuËujeme zamyslet se nad tÌm, zda do sebe

jednotlivÈ prvky dob¯e zapadajÌ, zda majÌ jedno-

tlivÈ prvky projektu svÈ opodstatnÏnÌ. NenÌ nic

horöÌho, neû zaËÌt s realizacÌ projektu a postup-

nÏ zjiöùovat, ûe se v·m cel˝ projekt pomalu roz-

pad· pod rukama. 

Uû v p¯ÌpravnÈ f·zi je takÈ dobrÈ uvaûovat o per-

son·lnÌm zajiötÏnÌ projektu. NepodceÚujte kvali-

tu sestavenÌ projektovÈho t˝mu. Neschopnost

u¯Ìdit nebo dostateËnÏ kvalitnÏ zajistit aktivity

projektu m˘ûe vÈst k ukonËenÌ projektu, a tÌm

spoleËnÏ k nesplnÏnÌ z·vazku v˘Ëi poskytovate-

li spolufinancov·nÌ.

Jakým způsobem vlastně probíhá vyplácení dota-
cí?
JednotlivÈ operaËnÌ programy poËÌtajÌ s nÏkolika

modely finanËnÌch tok˘. Pro jednoduchost rozli-

öujeme dva modely, ex-ante a ex-post platby.

V prvnÌm p¯ÌpadÏ se dotace ËerpajÌ formou z·loh,

u druhÈho se Ëerp·nÌ realizuje aû po ukonËenÌ

projektu a nebo jeho jednotliv˝ch etap. Z·lohovÈ

platby jsou zejmÈna pouûÌv·ny u projekt˘, kterÈ

jsou ve velkÈ vÏtöinÏ realizov·ny organizacemi

¯Ìzen˝mi v˝konn˝mi org·ny st·tnÌ a ve¯ejnÈ spr·-

vy a nebo svojÌ povahou nejsou vhodnÈ pro finan-

cov·nÌ prost¯ednictvÌm cizÌch zdroj˘. U naprostÈ

vÏtöiny podnikatelsk˝ch investiËnÌch projekt˘

jsou vöak aplikov·ny ex-post platby.

To tedy znamená, že dotace jsou vyplaceny, až
když je "dílo hotovo". Z čeho je v takových pří-
padech projekt financován?
V »eskÈ republice b˝vajÌ projekty podpo¯enÈ

dotacemi financov·ny dvÏma zp˘soby. P¯edfi-

nancov·nÌ kr·tkodob˝m ˙vÏrem, kter˝ slouûÌ

zejmÈna pro p¯eklenutÌ doby mezi realizacÌ pro-

jetu a obdrûenÌm dotace, a n·slednÈ refinanco-

v·nÌ st¯ednÏdob˝m nebo dlouhodob˝m ˙vÏrem.

Druhou moûnostÌ je financov·nÌ projektu st¯ed-

nÏdob˝m ˙vÏrem a jeho Ë·steËn˝m umo¯enÌm

po obdrûenÌ dotace. 

Pro ûadatele o dotace ze struktur·lnÌch fond˘

m·me p¯ipraven tzv. Euro˙vÏr. Ten v sobÏ zahr-

nuje jak p¯eklenovacÌ ˙vÏr, kter˝ zajistÌ pro-

st¯edky do doby zÌsk·nÌ st·tnÌ podpory, tak

investiËnÌ ˙vÏr, kter˝ je urËen˝ na krytÌ v˝daj˘

projektu, jeû nejsou financov·ny ze zdroj˘ EU.

Samoz¯ejmostÌ je vystavenÌ p¯Ìslibu ˙vÏru, coû

je dokument o zajiötÏnÌ financov·nÌ projektu,

bez kterÈho by projekt podporu nemohl zÌskat.

Nezanedbatelnou souË·stÌ Euro˙vÏru jsou kon-

zultace a pomoc p¯i zpracov·nÌ dokumentace

a p¯ÌpravÏ û·dosti o podporu z EU. (red)

ce vyplacena nÏkolika tisÌc˘m subjekt˘.

K tomu, aby mohla b˝t dotace vyplacena, je

pot¯eba z¯Ìdit ˙Ëet, ze kterÈho bude Ëerp·na. To

sice nemusÌ b˝t nutnÏ u n·s, ale pokud by se

naöe sluûby zalÌbily alespoÚ desetinÏ p¯Ìjemc˘

dotacÌ, bude to znamenat ¯·dovÏ nÏkolik stovek

nov˝ch klient˘. 

DalöÌm aspektem je fakt, ûe v˝plata penÏz

z dotacÌ skvÏle zapad· do naöÌ koncepce.

KromÏ toho, ûe ûadatel˘m o dotace m˘ûeme

nabÌdnout ¯adu zajÌmav˝ch ˙vÏr˘ na profinanco-

v·nÌ dotace, je tu jeötÏ poradensk· Ëinnost

naöeho EvropskÈho kompetenËnÌho centra.

Jaké služby konkrétně nabízíte v kompetenčním
centru?
EvropskÈ kompetenËnÌ centrum HVB Bank se

zab˝v· poradenstvÌm v oblasti zÌsk·v·nÌ dotacÌ

z fond˘ EvropskÈ Unie. Od minulÈho roku HVB

Bank takÈ nabÌzÌ sluûbu DotaËnÌ audit. Jeho pro-

st¯ednictvÌm mohou z·jemci zÌskat informace

o tom, jakÈ dotace lze Ëerpat a za jak˝ch pod-

mÌnek. K dispozici je rovnÏû anal˝za moûnostÌ

Ëerp·nÌ dotacÌ nejvhodnÏjöÌch pro dan˝ z·mÏr.

Sluûba zajiöùuje prost¯ednictvÌm adresnÈho

osobnÌho p¯Ìstupu spojenÌ klienta a jeho projek-

tovÈho z·mÏru s konkrÈtnÌmi finanËnÌmi podpo-

rami. 

Takže za vámi v praxi přijde klient, zeptá se, na
co by se daly nejsnáze získat dotace, a na zákla-
dě vašeho doporučení připraví projekt?
Je to p¯esnÏ naopak. SnaûÌme se klient˘m

vysvÏtlit, ûe z·klad je pr·vÏ v tom preciznÏ

vypracovanÈm projektu. A nemÏly by to b˝t

û·dnÈ kr·tkodobÈ akce, ale projekty, kterÈ

budou slibovat urËitou zdravou mÌru udrûitelnos-

ti v˝stup˘ a budou mÌt smysl jeötÏ po pÏti Ëi

deseti letech. S oblibou ¯Ìk·me, ûe pro zÌsk·nÌ

dotacÌ majÌ nejvÏtöÌ öanci ty projekty, kterÈ

nestojÌ pouze na dotacÌch.

Smysl dotaËnÌho auditu je v tom, ûe umÌme kli-

ent˘m poradit, do jakÈho programu by se dal

jejich projekt za¯adit a umÌme jim to ¯Ìci vËas.

VÌme, co se od projekt˘ v dan˝ch programech

oËek·v·,  umÌme posoudit, zda m· klient˘v pro-

jekt v˘bec öanci v takovÈm programu uspÏt

a m˘ûeme p¯ÌpadnÏ doporuËit, kde m· provÈst

zlepöenÌ.

I při čerpání dotací tedy platí, že se příprava
nesmí podcenit. Na co se tedy při přípravě pro-
jektu nejvíc zaměřit?
Z·klad je mÌt projekt dob¯e promyölen˝. Vûdy je

dobrÈ uvÏdomit si, ûe to, co si v p¯ÌpravnÈ f·zi
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ZnaËkov· leasingov· spoleËnost RENAULT

LEASING CZ, kter· pod n·zvem Dacia Finance

poskytuje finanËnÌ sluûby i na vozy Dacia, p¯iöla

na trh s ojedinÏlou nabÌdkou. DÌky Dacia CREDIT

GARANCE+ a Dacia LEASING GARANCE+ zÌskajÌ

vöichni klienti p¯i financov·nÌ modelu Dacia

Logan zdarma prodlouûenÌ z·ruky o dalöÌ dva

roky a celkov· z·ruka na v˘z je jim tÌm prodlou-

ûena na 5 let. NavÌc u smluv, kterÈ jsou uzav¯e-

ny po 1. dubnu, se neplatÌ poplatek za jejich uza-

v¯enÌ.

"Vytvo¯ili jsme nabÌdku, kter· kumuluje vÌce kli-

entsk˝ch v˝hod najednou a z·roveÚ klienta

v niËem neomezuje. Proto tyto zv˝hodnÏnÈ pod-

mÌnky platÌ jak p¯i financov·nÌ koupÏ vozu Dacia

˙vÏrem, tak takÈ finanËnÌm leasingem. DÈlku

spl·cenÌ si klient volÌ v rozmezÌ od 6 do 84 mÏsÌ-

c˘ a navÌc s moûnostÌ vyuûitÌ 0% akontace," ¯ekl

k detail˘m akce ZdenÏk Jiroutek, marketingov˝

manaûer spoleËnosti Renault Leasing CZ. Klient

navÌc neplatÌ poplatek za uzav¯enÌ smlouvy,

kter˝ se obvykle pohybuje kolem 1 % z ceny

Unikátní nabídka od ŠkoFINu
SpoleËnost äkoFIN uvedla na trh unik·tnÌ

nabÌdku leasingovÈho financov·nÌ pod n·zvem

äkoda Leasing Safety. P¯i po¯ÌzenÌ vozu äkoda

Fabia (prvnÌ i druhÈ generace) nebo äkoda Roo-

mster na leasing zÌsk· klient kromÏ v˝hodnÈho

financov·nÌ navÌc z·mek ¯azenÌ Defend Lock

a p¯ipojiötÏnÌ Defend Gap (obojÌ v celkovÈ hod-

notÏ 19 000 KË) na t¯i roky zdarma. Do leasin-

gov˝ch spl·tek je d·le zahrnuto havarijnÌ pojiö-

tÏnÌ a povinnÈ ruËenÌ.

Podstatou tÈto nabÌdky je jednak lepöÌ zabezpe-

ËenÌ proti kr·deûi vozu dÌky z·mku ¯azenÌ a d·le

finanËnÌ ochrana klienta p¯ed ztr·tou hodnoty

automobilu. Ta v prvnÌch t¯ech letech v˝raznÏ

kles· (aû na 50 % z kupnÌ ceny vozu). P¯i kr·deûi

nebo tot·lnÌ hav·rii lze totiû z pojiötÏnÌ vozu

obvykle zÌskat odökodnÏnÌ pouze ve v˝öi jeho

aktu·lnÌ trûnÌ ceny. ÿeöenÌ pro tyto situace

nabÌzÌ pr·vÏ äkoda Leasing Safety od äkoFINu

prost¯ednictvÌm p¯ipojiötÏnÌ Defend Gap. Jedn·

se o pojistn˝ produkt, kter˝ garantuje vyplacenÌ

finanËnÌho rozdÌlu mezi p˘vodnÌ kupnÌ cenou

a pojistn˝m plnÏnÌm (bez spolu˙Ëasti) po tot·l-

nÌ hav·rii nebo odcizenÌ vozu. VyuûitÌm tÈto spe-

ci·lnÌ nabÌdky je moûnÈ uöet¯it aû statisÌce

korun. äkoFIN tak sv˝m klient˘m nabÌzÌ hned

dvojÌ ochranu.

NabÌdka platÌ pro vöechny modely äkoda Fabia

a äkoda Roomster od 19. dubna 2007 a je urËe-

na jak pro soukromÈ osoby, tak i podnikatele

a firmy. (tz)

Objem obchod˘ spoleËnosti »SOB Leasing

v oblasti operativnÌho leasingu v loÚskÈm roce

meziroËnÏ vzrostl tÈmÏ¯ o 30 %. »SOB Leasing

se tak dle statistiky »eskÈ leasingovÈ a finanË-

nÌ asociace posunul v ûeb¯ÌËku spoleËnostÌ

poskytujÌcÌch operativnÌ leasing ze sedmÈho na

p·tÈ mÌsto. 

»SOB Leasing dos·hl nejvÏtöÌho objemu obcho-

d˘ operativnÌho leasingu ze vöech univerz·lnÌch

leasingov˝ch spoleËnostÌ, p¯ed nÌm se umÌstily

jen spoleËnosti specializovanÈ pouze na opera-

tivnÌ leasing dopravnÌ techniky nebo na kon-

krÈtnÌ znaËku. Oproti tÏmto leasingov˝m spo-

leËnostem »SOB Leasing nabÌzÌ z·kaznÌk˘m

komplexnÌ ¯eöenÌ jejich pot¯eb, tedy financov·nÌ

dopravnÌ techniky, stroj˘ a za¯ÌzenÌ prost¯ednic-

tvÌm ˙plnÈ ök·ly produkt˘ a sluûeb.

V˝znamn˝m rozöÌ¯enÌm spravovanÈ flotily bylo

p¯evzetÌ spr·vy vozovÈho parku mate¯skÈ spo-

leËnosti »SOB v b¯eznu tohoto roku. Jedn· se

o poskytov·nÌ souboru sluûeb fleet managemen-

tu pro cca 560 sluûebnÌch voz˘ »SOB a Poötov-

nÌ spo¯itelny. Nejv˝znamnÏjöÌm p¯Ìnosem pro uûi-

vatele firemnÌch vozidel banky je zavedenÌ elek-

tronickÈ knihy jÌzd na b·zi systÈmu GPS. SystÈm

dok·ûe s·m zaznamenat datum, Ëas, poËet uje-

t˝ch kilometr˘ i trasu. Elektronick· kniha jÌzd je

uûivatel˘m k dispozici na informaËnÌm port·lu

eLeasing. InformaËnÌ port·l eLeasing je takÈ uûi-

teËn˝m pomocnÌkem pro zÌsk·nÌ okamûitÈho p¯e-

hledu o provoznÌch n·kladech jednotliv˝ch vozi-

del nebo o celkov˝ch n·kladech celÈho vozovÈ-

ho parku podle jednotliv˝ch sluûeb. Na z·kladÏ

takto zÌskan˝ch informacÌ m˘ûe uûivatel ¯Ìdit Ëer-

p·nÌ n·klad˘ na jednotliv· vozidla, a tÌm snÌûit

a zefektivnit n·klady vynaloûenÈ na provoz vozo-

vÈho parku. InformaËnÌ port·l je umÌstÏn na

internetovÈ adrese www.eleasing.cz.

"N·ö ¯idiË kaûd˝ mÏsÌc pouze potvrdÌ ˙daje

spr·vci autoparku a Ëas, kter˝ tÌm uöet¯Ì, m˘ûe

vÏnovat sv˝m klient˘m," komentovala zavedenÌ

novÈho systÈmu manaûerka provoznÌch sluûeb

»SOB Zora K¯iËkov·. "Dost·v·me pravidelnÏ

aktu·lnÌ data o provozu sluûebnÌch motorov˝ch

vozidel, kter· se automaticky zpracov·vajÌ pro

naöe ˙ËetnictvÌ. P¯edstavuje to v˝znamnou

˙sporu administrativy a zv˝öenÌ efektivity

pr·ce," doplnila Zora K¯iËkov·.

"»SOB Leasing, jedniËka leasingovÈho trhu,

dok·ûe p¯izp˘sobit svou nabÌdku firmÏ jakÈkoliv

velikosti. Je jedno, zda m· jedno vozidlo nebo

stovky aut," ¯ekla manaûerka t˝mu full service

leasing spoleËnosti »SOB Leasing Martina Ond-

rejË·kov·. "VyuûitÌ full service leasingu CarPark

p¯in·öÌ vyööÌ komfort pro ¯idiËe firemnÌch vozi-

del, ale hlavnÏ je p¯Ìnosem pro firmu, kter·

m˘ûe vÏnovat vÌce ˙silÌ, Ëasu a lidsk˝ch kapacit

klient˘m a uöet¯it si kaûdodennÌ provoznÌ sta-

rosti," doplnila Martina OndrejË·kov·.

»SOB Leasing nabÌzÌ financov·nÌ firemnÌch auto-

mobil˘ formou operativnÌho leasingu, full servi-

ce leasingu Ëi fleet managementu pod n·zvem

CarPark. TÌmto zp˘sobem »SOB Leasing finan-

cuje kromÏ dopravnÌ techniky i po¯ÌzenÌ a provoz

stroj˘ a za¯ÌzenÌ, zejmÈna stavebnÌ a manipulaË-

nÌ techniky, ale i informaËnÌch technologiÌ. 

K masivnÌmu rozvoji operativnÌho leasingu doölo

v roce 2004, kdy se operativnÌ leasing zaËal

nabÌzet i prost¯ednictvÌm 14 poboËek »SOB

Leasing. Kvalita sluûeb »SOB Leasing je certifi-

kov·na dle ISO 9001:2000 takÈ pro produkt full

service leasing. (tz)

Objem operativního leasingu ČSOB Leasing vzrostl o 30 %

vozu, a spolu s cenou prodlouûenÈ z·ruky m˘ûe

uöet¯it  tÈmÏ¯ 10 tisÌc korun.

DÌky tÈto nabÌdce se n·kup novÈho vozu Dacia

LOGAN st·v· mnohem jednoduööÌ a levnÏjöÌ.

RENAULT LEASING CZ pod hlaviËkou Dacia

Finance financoval v loÚskÈm roce zhruba 35 %

vöech prodan˝ch voz˘ tÈto znaËky v »eskÈ

republice. (tz)

Dacia Finance bez poplatku a s pětiletou zárukou na vůz zdarma

CAC LEASING a spoleËnost Subaru »R uzav¯ely dohodu o financov·nÌ sÌtÏ autorizovan˝ch pro-

dejc˘ vozidel Subaru. Prodej voz˘ tÈto japonskÈ znaËky zaznamenal v loÚskÈm roce v »eskÈ

republice 17% meziroËnÌ n·r˘st. Z celkovÈho poËtu 885 prodan˝ch vozidel Subaru v roce 2006

jich tÈmÏ¯ jednu Ëtvrtinu financovala spoleËnost CAC LEASING. Subaru je svÏtovou öpiËkou ve

v˝robÏ aut s pohonem vöech Ëty¯ kol a ve svÏtÏ v loÚskÈm roce prodala 500 tisÌc voz˘. 

D˘vodem pro uzav¯enÌ dohody mezi CAC LEASING a Subaru »R byl vzr˘stajÌcÌ prodejnÌ trend

a s tÌm spojen· finanËnÌ n·roËnost na provoznÌ financov·nÌ a rovnÏû snaha o zlepöenÌ komfortu

obchodov·nÌ s partnery Subaru. AutorizovanÌ partne¯i Subaru mohou nynÌ vyuûÌt pro financov·nÌ

skladov˝ch, p¯edv·dÏcÌch i showroomov˝ch vozidel v˝hodn˝ch podmÌnek od CAC LESING. "DÌky

spolupr·ci s importÈrem voz˘ Subaru v »eskÈ republice m˘ûeme sÌti autorizovan˝ch prodejc˘

tÈto znaËky nabÌdnout zajÌmavÈ podmÌnky financov·nÌ, kterÈ jsou pro nÏ jednoduöe a rychle

dostupnÈ. V loÚskÈm roce jsme financovali koupi zhruba 21 % prodan˝ch voz˘ Subaru a od uza-

v¯enÈ spolupr·ce si slibujeme posÌlenÌ naöÌ pozice u prodejc˘ tÈto znaËky,"  up¯esnil Ji¯Ì Vintr,

vedoucÌ autoleasingu spoleËnosti CAC LEASING. 

Z·kladem filozofie obchodov·nÌ importÈra Subaru jsou dobrÈ obchodnÌ vztahy. P¯i v˝bÏru finanË-

nÌho partnera pro Subaru hr·ly roli p¯edevöÌm vhodn· poboËkov· sÌù CAC LEASING, stabilnÌ pozi-

ce na trhu a aktivnÌ p¯Ìstup ke spolupr·ci. "KaûdoroËnÏ zvyöujeme v »eskÈ republice prodej

naöich voz˘. NaöÌm p¯·nÌm je p¯iblÌûit se letos roËnÌmu prodeji 950 voz˘. VÏ¯Ìm, ûe atraktivitu naöÌ

znaËky podpo¯Ì i nabÌdka v˝hodnÈho financov·nÌ od CAC LEASING pro autorizovanÈ partnery Suba-

ru a v blÌzkÈ budoucnosti i pro klienty Subaru," doplnil Petr Neumann, ¯editel Subaru »R. (tz)

CAC LEASING s výhodami pro Subaru

"»lenstvÌ v »eskÈ leasingovÈ a finanËnÌ asocia-

ci si velmi v·ûÌme. Jedn· se vynikajÌcÌ platfor-

mu, na kterÈ si m˘ûeme vymÏÚovat zkuöenosti

a novinky z oboru. Z·roveÚ jsme r·di, ûe jsme

splnili p¯ÌsnÈ podmÌnky, kterÈ jsou pro p¯ijetÌ do

tÈto asociace nutnÈ. Nap¯Ìklad Etick˝ kodex

»LFA, kter˝ musejÌ ËlenovÈ dodrûovat, je z·ru-

kou profesion·lnÌho a etickÈho p¯Ìstupu k naöim

klient˘m. Jsme p¯esvÏdËeni, ûe zapojenÌ Profire-

alu do Ëinnosti »LFA bude oboustrannÏ pro-

spÏönÈ," komentoval rozhodnutÌ »LFA Filip Sou-

Ëek, v˝konn˝ ¯editel spoleËnosti Profireal, a. s. 

Jiû od roku 2004 je Profireal Ëlenem sdruûenÌ

SOLUS. SOLUS je z·jmovÈ sdruûenÌ na ochranu

leasingu, ˙vÏr˘ a dalöÌch vybran˝ch sluûeb

poskytovan˝ch spot¯ebitel˘m, podnikatel˘m

a pr·vnick˝m osob·m. SOLUS spravuje registr

dluûnÌk˘, ve kterÈm mohou jeho ËlenovÈ provÏ-

¯ovat ˙vÏrovou bez˙honnost ûadatel˘ o ˙vÏr.

FinanËnÌ skupina Profireal Group se zab˝v· posky-

tov·nÌm ˙vÏr˘ a p˘jËek jak pro soukromÈ osoby,

tak podnikatele. PoslednÌch pÏt let v˝znamnÏ

expanduje. Po otev¯enÌ svÈ poboËky na Slovensku

v roce 2001 n·sledovalo v roce 2004 zah·jenÌ

prodeje ˙vÏr˘ v Polsku a na konci roku 2006 pro-

dal Profireal prvnÌ ˙vÏr takÈ v Bulharsku. Celkem

Profireal v roce 2006 poskytl sv˝m klient˘m p˘jË-

ky a ˙vÏry v celkovÈ v˝öi 2,92 miliardy KË.

V »eskÈ republice dos·hla v˝öe poskytnut˝ch

˙vÏr˘ v roce 2006 1,65 miliardy KË, coû oproti

roku 2005 p¯edstavuje 20% n·r˘st.  Na ËeskÈm

trhu tak Profireal pat¯Ì mezi sedm nejvÏtöÌch

spoleËnostÌ poskytujÌcÌch finanËnÌ ˙vÏry a p˘jË-

ky. (tz)

Profireal se stal členem České leasingové a finanční asociace
Na nedávné mimořádné členské schůzi schválili členové České lea-

singové a finanční asociace (ČLFA) vstup společnosti  Profireal, a. s.,
do asociace. Tímto dnem se Profireal stal řádným členem ČLFA.

O přijetí do asociace Profireal požádal v březnu 2007.

S jak˝mi produkty se mohou setkat v tÏchto

mÏsÌcÌch z·jemci o financov·nÌ voz˘ SEAT? 

SpoleËnost äkoFIN ve spolupr·ci s importÈrem

voz˘ SEAT nabÌzÌ pro modely IBIZA, CORDOBA,

ALTEA a LEON velmi atraktivnÌ akËnÌ produkt -

"SEAT Leasing V›HODA". P¯i vyuûitÌ tÈto speci-

·lnÌ nabÌdky m˘ûete zÌskat rozs·hlÈ pakety akË-

nÌch v˝bav "Family", "Rebel" nebo "Sportrider"

bez p¯Ìplatku. Akce "Seat Leasing V›HODA"

nabÌzÌ konkurenceschopn˝ z·klad, ke kterÈmu

si m˘ûete sami zvolit rozsah pot¯ebnÈho pojist-

nÈho krytÌ, a to buÔ individu·lnÌ pojiötÏnÌ (z·kaz-

nÌk nenÌ limitov·n konkrÈtnÌ pojiöùovnou), nebo

kombinaci doplÚkov˝ch p¯ipojiötÏnÌ a sluûeb. 

Druhou nabÌdkou je ˙vÏrovÈ financov·nÌ "Auto

za polovinu", kterÈ äkoFIN p¯ipravil ve spolupr·-

ci s importÈrem voz˘ SEAT. Na po¯ÌzenÌ novÈho

vozu v·m staËÌ jen POLOVINA, nebo dokonce

jen TÿETINA ceny vozu. Zb˝vajÌcÌ Ë·st zaplatÌte

aû za 1 rok - a to bez nav˝öenÌ. V pr˘bÏhu roku

navÌc neplatÌte spl·tky, ale jen pojiötÏnÌ, kterÈ

v·m m˘ûeme nabÌdnout za velmi atraktivnÌch

podmÌnek (nap¯. spl·tka pro model SEAT Ibiza

s motorem 1.2 jiû od 795 KË mÏsÌËnÏ). BÏhem

roku si pak m˘ûete rozmyslet, jak budete finan-

covat z˘statek kupnÌ ceny. Tu m˘ûete doplatit

v hotovosti bez ˙roku a nav˝öenÌ nebo m˘ûete

vyuûÌt nÏkter˝ z produkt˘ SEAT Leasing Ëi SEAT

˙vÏr od äkoFINu, p¯ÌpadnÏ v˘z prodat/vymÏnit

u autorizovanÈho dealera znaËky SEAT. (tz)

SpoleËnost GE Money Auto se stala hlavnÌm

partnerem spoleËnosti Toyota Tsusho, kter· je

s p¯ibliûnÏ 40% podÌlem na prodejÌch nejvÏtöÌm

dealerem znaËky Toyota v »eskÈ republice. 

GE Money Auto je lÌdrem trhu ve financov·nÌ

ojet˝ch automobil˘, dlouhodobÏ ˙spÏönÏ finan-

cuje takÈ novÈ automobily. "Podeps·nÌ smlouvy

s nejvÏtöÌm dealerem znaËky Toyota v »eskÈ

republice je jednÌm z d˘kaz˘, ûe se n·m v oblas-

ti financov·nÌ nov˝ch voz˘ skuteËnÏ da¯Ì. Spo-

lupr·ce se spoleËnostÌ Toyota Tsusho je takÈ

logick˝m krokem, jak naplnit jeden z naöich

hlavnÌch cÌl˘ pro tento rok - posÌlit naöi pozici

v segmentu financov·nÌ nov˝ch automobil˘,"

¯ekl Milan Beutl, p¯edseda p¯edstavenstva

a gener·lnÌ ¯editel GE Money Auto. V˝razn˝ r˘st

ve financov·nÌ nov˝ch voz˘ zaznamenala spo-

leËnost GE Money Auto takÈ v prvnÌm ËtvrtletÌ

letoönÌho roku. ZatÌmco poËet novÏ registrova-

n˝ch automobil˘ v »R v tomto obdobÌ vzrostl

meziroËnÏ o 9 %, poËet nov˝ch automobil˘

financovan˝ch prost¯ednictvÌm GE Money Auto

se zv˝öil o cel˝ch 60 % a dos·hl hodnoty 1029

automobil˘. JeötÏ v˝raznÏji stoupla celkov·

hodnota nov˝ch automobil˘ financovan˝ch pro-

st¯ednictvÌm GE Money Auto. MeziroËnÌ n·r˘st

dosahuje hodnoty vÌce neû 61 %, coû v absolut-

nÌch ËÌslech znamen· sumu p¯es 418 miliÛn˘

korun. 

TakÈ v letoönÌm roce p¯ipravila spoleËnost 

GE Money Auto je hlavním partnerem největšího prodejce vozů Toyota v ČR

Jarní nabídka ŠkoFINu - Volkswagen Finance
SpoleËnost äkoFIN nabÌzÌ öirokou ök·lu produkt˘ s mnoha benefity a zajÌmav˝mi podmÌnkami

financov·nÌ voz˘ zejmÈna pro znaËky äkoda, VW, Seat, Audi a ojetÈ vozy. NÌûe naleznete sou-

hrn aktu·lnÌch akcÌ Volkswagen Finance, ze kterÈ mohou vybÌrat jak soukromÈ osoby, tak pod-

nikatelÈ. 

FinanËnÌ ¯adu znaËky Volkswagen reprezentujÌ nabÌdky pro Polo a Golf, 0% leasing pro modely

Jetta a Touran a ˙vÏr  "Dejte 19 % - st·t v·m vr·tÌ 19 %" pro uûitkovÈ vozy. 

Z·jemce o modely GOLF a GOLF PLUS m˘ûe zÌskat v r·mci speci·lnÌ nabÌdky "VW Leasing GO"

v˘z v atraktivnÌ v˝bavÏ se zajÌmavou cenou a bonusy. PlnÏ vybaven˝ pÏtidve¯ov˝ Golf s auto-

matickou klimatizacÌ tak m˘ûe mÌt jiû za 5000 KË mÏsÌËnÏ. Parametry leasingovÈ smlouvy je

moûnÈ individu·lnÏ nastavit, a navÌc od Volkswagenu zÌskat pojiötÏnÌ vozu po dobu jednoho roku

zdarma. 

"Nulov˝ leasing" se skuteËn˝m 0% nav˝öenÌm na modely JETTA a TOURAN je pak dalöÌ opra-

vdovou lah˘dkou. ZÌsk·t jej lze jiû od 30% spl·tky p¯edem a p¯i t¯ÌletÈm spl·cenÌ, navÌc s pojiö-

tÏnÌm za zv˝hodnÏnÈ sazby u Kooperativy Ëi »eskÈ pojiöùovny. Deale¯i z·kaznÌk˘m nynÌ nabÌd-

nou zajÌmavÈ vozy ze skladov˝ch z·sob, kterÈ jsou za mimo¯·dnÈ ceny. 

PodnikatelÈ a pl·tci DPH pak jistÏ ocenÌ speci·lnÌ ˙vÏrovÈ financov·nÌ pro novÈ uûitkovÈ vozy

Volkswagen. P¯i financov·nÌ od äkoFINu, kdy staËÌ sloûit 19 % z ceny vozu, dostane podnikatel

celou 19% DPH z ceny vozu zpÏt hned v prvnÌm z˙ËtovacÌm obdobÌ DPH. Koupen˝ v˘z se navÌc

ihned st·v· majetkem klienta. Vy¯ÌzenÌ ˙vÏru je rychlÈ a bez zbyteËn˝ch formalit. (tz)

GE Money Auto rozs·hlou celost·tnÌ reklamnÌ

kampaÚ na podporu prodeje nov˝ch a ojet˝ch

automobil˘ a jejich financov·nÌ prost¯ednictvÌm

leasingu a ˙vÏrovÈho produktu autoCREDIT.

V r·mci kampanÏ, kter· trv· od 16. dubna do 30.

Ëervna, mohou z·kaznÌci vyuûÌt produkty s 0%

akontacÌ na nov˝ i ojet˝ v˘z a z·roveÚ zÌskat

atraktivnÌ benefit - DVD p¯ehr·vaË p¯Ìmo do vozu. 

SpoleËnost GE Money Auto, kter· v letoönÌm roce

slavÌ desetiletÈ v˝roËÌ vstupu na Ëesk˝ trh, finan-

covala v roce 2006 nejvÌce voz˘ koncov˝m uûiva-

tel˘m - celkem 38 794. Jejich celkov· po¯izovacÌ

cena p¯itom dos·hla tÈmÏ¯ 7,5 miliard korun.

VÌce neû 86 % vöech automobil˘ bylo financov·no

˙Ëelov˝m ˙vÏrem autoCREDIT - nejvyuûÌvanÏjöÌm

˙vÏrov˝m produktem pro financov·nÌ n·kupu

automobilu v »eskÈ republice. Celkov˝ poËet

smluv v portfoliu GE Money Auto na konci roku

2006 p¯es·hl hranici 95 000 voz˘. (tz)

Aktuální akční nabídka ŠkoFINu - SEAT Finance
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N·rodnÌ komise rozhodla mezi 72 finalisty

o tÏch, kte¯Ì obsadili prvnÌ mÌsta v jednotliv˝ch

soutÏûnÌch kategoriÌch:

Manaûer roku 2006
Dipl. Kfm. Detlef Wittig, äkoda Auto, a. s.

Manaûerka roku 2006
Ing. Petra äkopov·, MBA, Chovservis, a. s.

VynikajÌcÌ manaûer malÈ firmy (do 50 zamÏst-
nanc˘)
Ing. Miloslav Chlan, Lyckeby Amylex, a. s.

VynikajÌcÌ manaûer st¯ednÌ firmy (do 250
zamÏstnanc˘)
Ing. Jaroslav NoûiËka, Kobit, s. r. o.

OcenÏnÌ vydavatelstvÌ Economia:
Ing. Josef Blecha, Fezko, a. s.

TOP 10 

1. Dipl. Kfm. Detlef Wittig, äkoda Auto, a. s.

2. Ing. Pavel Ju¯ÌËek, Ph.D., Brano Group, a. s. 

3. Ing. Miloslav »erm·k, SnÏûka v. d. N·chod

4. Ing. Old¯ich Svoboda, Hella Autotechnik,

s. r. o.

5. Ing. ZdenÏk Chrdle, MBA, AéD Praha, 

s. r. o.

6. Ing. Petra äkopov·, MBA, Chovservis, a. s.

7. Viliam Sivek, Euroagentur Hotels@Travel 

8. V·clav Kr·l, Otava v. d.

9. Ing. Josef Blecha, Fezko, a. s.

10. Ing. Jaroslav NoûiËka, Kobit, s. r. o.

Manaûer odvÏtvÌ

1. ZemÏdÏlstvÌ, rybolov a chov ryb - Ing. Old-

¯ich Planka, ZP Otice, a. s.

2. V˝roba potravin a n·poj˘ - Ing. Miloslav

Chlan, Lyckeby Amylex, a. s.

3. V˝roba a zpracov·nÌ textilu, odÏv˘ a k˘ûe -

Ing. Miloslav »erm·k, SnÏûka v. d. N·chod

4. Chemie a plasty - Ing. Pavel äenych, Shell

Czech Republic, a. s.

5. V˝roba nekovov˝ch v˝robk˘ - Ing. Jaroslav

Tr·vnÌËek, Ph. D., MBA, Vesuvius Slavia, a. s.

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Manažer roku 2006
Vyhlášením těch nejlepších 19. dubna vyvrcholilo několikaměsíční

hodnocení a posuzování manažerských kvalit jednotlivých kandidá-
tů na vítěze v soutěži Manažer roku 2006.

Vítězství je jistě zasloužené. Na snímku Mana-
žerka roku 2006 Petra Škopová z Chovservisu
a v zastoupení tiskového mluvčího Jaroslava
Černého Detlef Wittig ze Škody Auto

6. V˝roba z·kladnÌch kov˘ a hutnÌch v˝robk˘

- Ing. Ji¯Ì Dost·l, KovohutÏ P¯Ìbram n·stup-

nick·, a. s.

7. V˝roba kovodÏln˝ch v˝robk˘ - Ing. ätefan

V letošním roce jste získal titul Vynikající manažer
malé firmy do padesáti zaměstnanců. Podělíte se
s námi o své pocity?
⁄plnÏ prvnÌm pocitem bylo velkÈ p¯ekvapenÌ.

Pak asi jako kaûdÈmu ËlovÏku p¯i podobnÈ p¯Ìle-

ûitosti bleskne hlavou ot·zka: "ZaslouûÌm si to

v˘bec?" Kdyû p¯ihlÈdnu k ËeskÈ povaze, ve kterÈ

je historicky d·no, ûe se neumÌme sami pochv·-

lit, odpovÏÔ nenÌ jednoznaËn·. UrËitÏ jsou zde

vlastnÌ ˙spÏchy zaloûenÈ na schopnostech

a dlouholetÈ praxi. Ale ve chvÌli, kdy jsem titul

zÌskal, jsem si vzpomnÏl takÈ na svÈ kolegy.

P¯ece vÌme, ûe s·m voj·k v poli neznamen· nic

a v·lku nevyhr·v·, i kdyby mÏl sebelepöÌ schop-

ÿeditelem spoleËnosti, kter· vyr·bÌ v HoraûÔovicÌch ökrob, je od roku 1986. Zaûil v˝robu ökrobu, jejÌû

zaË·tky sahajÌ do roku 1906, nejprve pod hlaviËkou st·tnÌho podniku, kdy horaûÔovick· ökrob·rna

byla jednÌm z jeho z·vod˘. A byl i u privatizace. Ing. Miloslav Chlan, nesmÌrnÏ skromn˝ ËlovÏk, kter˝

se p¯es mnohÈ nep¯ÌznÏ osudu nevzdal. Kter˝ öel d·l. »lovÏk, jehoû n·pady jsou obdivuhodnÏ pruûnÈ.

ZaË·tky mÏl ve äkrob·rn·ch ruönÈ i tÏûkÈ. Kr·tce po revoluci totiû p¯ebÌral z·vod v zadluûenÈm stavu,

s nevyspÏlou technologiÌ a pln˝m skladem ökrobu, kter˝ nikdo nechtÏl. Na poË·tku 90. let navÌc musel

propustit tÈmÏ¯ polovinu zamÏstnanc˘. "Tehdy n·m ¯Ìkali, ûe jsme se zbl·znili. PropouötÏli jsme lidi,

i kdyû jsme jeötÏ pat¯ili pod st·tnÌ podnik. Pro vöechny jsem ale vyjednal pÏtimÏsÌËnÌ odstupnÈ. A lidem

jsme navÌc pom·hali hledat n·hradnÌ zamÏstn·nÌ ve stejn˝ch profesÌch. Od laborantek aû po ˙ËetnÌ,"

vzpomÌnal Ing. Miloslav Chlan. 

V roce 1992 p¯iöla velk· r·na. Doslova. V horaûÔovick˝ch ökrob·rn·ch bouchla "dextrinka". Ve v˝robÏ

dextrinu se zaËÌnalo od nuly. Budovat, tvo¯it, vym˝ölet a financovat.

Dnes je LYCKEBY AMYLEX, a. s., nejvÏtöÌm prodejcem dextrinu v »R.

"V tÈ dobÏ dextrin nikdo moc nekupoval, protoûe se restrukturalizoval Ëesk˝ pr˘mysl. SkonËila

hromada lepidl·ren a slÈv·ren, odbÏr tedy rapidnÏ klesl. Zjistili jsme vöak, ûe by mohly jÌt potra-

vin·¯skÈ dextriny, i kdyû se jeötÏ zatÌm neprod·valy. NicmÈnÏ zkusili jsme to a zaËali vöe p¯edÏ-

l·vat na potravin·¯sk˝ provoz," vysvÏtloval ¯editel.

Dnes vyr·bÏjÌ 90 % potravin·¯skÈho dextrinu, 8-10 tisÌc tun roËnÏ. Z toho jde tÈmÏ¯ 90 % na v˝voz.

V EvropÏ pat¯Ì v˘bec k nejv˝znamnÏjöÌm v˝robc˘m dextrinu. "»lovÏk musÌ vym˝ölet, p¯edpokl·dat,

ale z·roveÚ musÌ mÌt taky trochu ötÏstÌ," ¯ekl Ing. Chlan, kterÈho jsme poû·dali o rozhovor. "Nemu-

selo to vyjÌt."

Pražící válec na dextrin 

Úspěch 
znamená jít dál

LYCKEBY AMYLEX, a. s. - nejvÏtöÌ v˝robce
bramborovÈho ökrobu, dextrin˘ a kationic-
k˝ch ökrob˘ v »eskÈ republice. VlastnÌk
certifik·tu ISO 14001:2004 a ISO
9001:2000. Minul˝ rok oslavila spoleËnost
stÈ v˝roËÌ. ÿeditel Ing. Miloslav Chlan zÌs-
kal letos dva tituly: VynikajÌcÌ manaûer malÈ
firmy do pades·ti zamÏstnanc˘ a VynikajÌcÌ
manaûer odvÏtvÌ. 
SÌdlo firmy: Strakonick· 946, 341 01 Horaû-
Ôovice, www.lyckeby.cz

nÌk˘. Dextriny majÌ nejvÏt-

öÌ vyuûitÌ v potravin·¯skÈm

pr˘myslu. V tomto odvÏtvÌ

pat¯Ìme v EvropÏ ke sku-

teËnÏ nejv˝znamnÏjöÌm

v˝robc˘m.

Ve společnosti působíte od
roku 1979. Její růst je evi-
dentní. V čem vy osobně
vidíte největší posun
a jaké změny ve firmě pro-
běhly?
To je ot·zka, kterou si

kladu Ëasto. P¯edevöÌm,

kdyû potk·m b˝valÈ

zamÏstnance firmy nebo

z·stupce dlouholet˝ch

dodavatel˘ i z·kaznÌk˘

a mluvÌme spolu o tom, co

bylo a co je. Na firmÏ jsou

samoz¯ejmÏ vidÏt zmÏny

p¯edevöÌm v technickÈm

vybavenÌ. VlastnÌme öpiË-

kov· modernÌ za¯ÌzenÌ, to bych r·d zd˘raznil.

I venkovnÌ vzhled are·lu se zmÏnil. P¯ibyly novÈ

stavby a novÈ v˝robny. Ale ptala jste se na nej-

vÏtöÌ posun, na nejvÏtöÌ zmÏny. OdpovÏÔ je jed-

noznaËn·. ZmÏnili se zamÏstnanci. Jejich chov·-

nÌ, vztah k pr·ci, motivace a takÈ jejich ˙roveÚ

vzdÏlanosti, zkuöenostÌ a schopnostÌ je öpiËkov·.

V˝sledkem jsou pak p¯Ìmou ˙mÏrou öpiËkovÈ pra-

covnÌ v˝sledky. Ve firmÏ st·le pracujÌ i po vÌce jak

osmadvaceti letech zamÏstnanci, kte¯Ì nastoupili

do pr·ce ve zhruba stejnou dobu jako j·, ale jsou

to lidÈ, kte¯Ì sv˝m osobnÌm rozvojem zn·sobili svÈ

odbornÈ kvality. MyslÌm, ûe mÈ okolÌ vnÌm·

podobn˝m zp˘sobem takÈ zmÏnu u mne samot-

nÈho.

Pracujete od rána od sedmi hodin. Jste ranní
ptáče, nebo to je jakási nutnost být tak brzy ve
firmě? A jak vůbec vypadá váš pracovní den?
Ne¯ekl bych, ûe jsem rannÌ pt·Ëe. Sp·nek pro mÏ

znamen· odpoËinek, ale staËÌ mi sedm, maxi-

m·lnÏ osm hodin. SnaûÌm se chodit do pr·ce

st·le ve stejnou dobu, kolem sedmÈ. D˘vodem

je, aby mÈ jedn·nÌ bylo p¯ehlednÈ a bez p¯ekva-

penÌ, coû neplatÌ jen pro p¯Ìchody do pr·ce. M˘j

pracovnÌ den je dost pestr˝. BÏhem dne ¯eöÌm

vÏci souvisejÌcÌ s budoucnostÌ firmy. Mnoho Ëasu

tr·vÌm se sv˝mi kolegy, kdy probÌr·me p¯ev·ûnÏ

koncepËnÌ vÏci. Vzhledem k velikosti firmy se

nevyh˝b·m ani provoznÌm vÏcem. Vöichni se

mezi sebou zn·me, hodnÏ toho o sobÏ vÌme.

A protoûe se nic neutajÌ, musÌ nakonec ËlovÏk

hodnÏ zvaûovat, kam aû se bude v danÈ vÏci

angaûovat. V podstatÏ cel˝ m˘j den je o pr·ci

s lidmi a o hled·nÌ cest, jak p¯ispÏt, aby jeötÏ

zlepöili sv˘j v˝kon. Protoûe vûdy, vöude a u kaû-

dÈho se d· st·le nÏco zlepöovat, jÌt kup¯edu. R·d

navötÏvuji svÈ kolegy na jejich pracoviötÌch,

vylepöuje to vyjedn·vacÌ pozici v˘Ëi mnÏ. P¯i

rannÌ p¯est·vce velmi r·d zajdu i mezi zamÏst-

nance, a d·m si s nimi k·vu. PostupnÏ se tak

potk·m tÈmÏ¯ se vöemi kolegy. P¯ipad· mi, ûe

k nim m·m takto o nÏco blÌûe, a tÌm lÈpe ch·pu

jejich pot¯eby.

Co děláte nejraději ve chvílích volna?
VÏcÌ, kterÈ dÏl·m r·d, je velice mnoho. R·d tr·-

vÌm Ëas se svojÌ rodinou. Po¯·d si myslÌm, ûe

bych mÏl vÌce Ëasu vÏnovat svÈ ûenÏ, vnouËat˘m

i mÈ mamince. HodnÏ Ëasu takÈ vÏnuji zahr·dce,

resp. jejÌ okrasnÈ Ë·sti. Pr·vÏ p¯i fyzickÈ a tvo¯i-

vÈ pr·ci m·m ty nejlepöÌ n·pady, kterÈ vÏtöinou

pak s ˙spÏchem realizuji ve firmÏ.

Kdybyste měl dát někomu radu, jak se stát vyni-
kajícím manažerem, jak se ve své pozici zdokona-
lovat a jak být oblíbený u svých podřízených, co
byste řekl?
OdpovÏÔ na ot·zku, jak se st·t vynikajÌcÌm

manaûerem nenÌ jednoduch·, a jsem p¯esvÏdËe-

n˝, ûe na ni nenÌ jednoznaËn· odpovÏÔ. Manaûer

by hlavnÏ nemÏl dÏlat svoji pr·ci jen proto, aby

byl ocenÏn. MÏl by ji dÏlat proto, aby firma, kte-

rou vede, byla dlouhodobÏ, opravdu dlouhodobÏ

˙spÏön·. StejnÏ jako jejÌ zamÏstnanci. Naopak

na ot·zku, jak se ve svÈ pr·ci zdokonalovat, je

mnoho odpovÏdÌ. Podle mÏ je velmi d˘leûitÈ

obklopit se lidmi s vynikajÌcÌmi vlastnostmi,

pokud moûno lepöÌmi neû m· manaûer s·m. Pak

tÏmto lidem naslouchat, d·t jim samostatnost

a pravomoci a b˝t jim poradcem. PouûÌvat tento

systÈm v praxi nenÌ jednoduchÈ, ale mnÏ to

pom·h·, abych se rychleji zdokonaloval. »asto

je to lepöÌ neû drah· ökolenÌ. I kdyû v˝cvik

zamÏstnanc˘ je pro jejich rozvoj a r˘st samo-

z¯ejmÏ prioritou. A jak b˝t oblÌben˝ u sv˝ch kole-

g˘? Nelze dÏlat vÏci proto, abych byl oblÌben˝.

D˘leûitÈ je dÏlat vÏci, kterÈ koleg˘m v pr·ci

pom·hajÌ. Pak ˙spÏch, d·-li se to tak nazvat,

p¯ijde s·m. A pro mne znamen· jÌt d·l.

za rozhovor podÏkovala MarkÈta BartÌkov·  ✑
Ing. Milostav Chlan 

Laurenc, Obzor PlzeÚ, v˝robnÌ druûstvo

invalid˘, PlzeÚ

8. V˝roba stroj˘ - Ing. David Dost·l, Papcel,

a. s.

9. V˝roba za¯ÌzenÌ - Ing. Jaroslav NoûiËka,

Kobit, s. r. o.

10. V˝roba dopravnÌch prost¯edk˘ a za¯ÌzenÌ -

Dipl. Kfm. Detlef Wittig, äkoda Auto, a. s.

11. StavebnictvÌ a v˝roba stavebnÌch materi·l˘

- Ing. V·clav DanÏk, Tchas, a. s.

12. Obchod - Ji¯Ì Tonzar, Tonstav-Service, a. s.

13. Ubytov·nÌ, stravov·nÌ a cestovnÌ ruch - Vili-

am Sivek, Euroagentur Hotels@Travel

14. Doprava, spoje a logistika - Ing. Petr Chv·-

tal, TNT Express Worldwide, s. r. o.

15. PenÏûnictvÌ a pojiöùovnictvÌ - Ing. Gabriel

Kov·cs, CITCO-FinanËnÌ trhy, a. s.

16. BezpeËnostnÌ sluûby - Michal KunÌk, Secu-

ritas »R, s. r. o.

17. »innosti v oblasti v˝poËetnÌ techniky -

Ing. Ladislav Reisner, dataPartner, s. r. o.

18. VzdÏl·vacÌ Ëinnosti - Marie JÌr˘, Centrum

andragogiky, s. r. o.

19. VysokoökolskÈ vzdÏl·v·nÌ -

Prof. Ing. Petr Horyl, Csc., Fakulta stroj-

nÌ VäB-TU Ostrava

20. ZdravotnictvÌ -  Plk. MUDr. ätefan Brunc-

lÌk, ⁄st¯ednÌ vojensk· nemocnice Praha

21. Sluûby pro podnikatele - Ing. Ji¯Ì ätÏdr˝,

Transys, s. r. o.

22. Sluûby pro ve¯ejnost - V·clav Kr·l, Otava, v. d.

23. OstatnÌ podnikatelskÈ sluûby a ve¯ejnÈ Ëin-

nosti - Ing. ZdenÏk Chrdle, MBA, AéD Praha,

s. r. o.

nosti a nejvyööÌ hodnost. A ani arm·da bez z·ze-

mÌ nem˘ûe ust·t dlouhÈ boje. TÌm z·zemÌm je

v mÈm p¯ÌpadÏ rodina. To, co ¯Ìk·m, je p¯irovn·-

nÌ. Takûe zpÏt k realitÏ a vaöÌ ot·zce. Po p¯eko-

n·nÌ momentu p¯ekvapenÌ jsem si rovnÏû uvÏdo-

mil, ûe tento titul, respektive dva tituly, protoûe

tÏsnÏ p¯edtÌm jsem zÌskal ocenÏnÌ VynikajÌcÌ

manaûer odvÏtvÌ, nepat¯Ì jenom mnÏ, ale i m˝m

spolupracovnÌk˘m a mÈ rodinÏ. HlavnÏ mÈ ûenÏ.

Tito vöichni tvo¯Ì svou pracÌ a svou pomocÌ

v˝sledky a ˙spÏch firmy Lyckeby Amylex, a. s.,

za coû jim znovu na tomto mÌstÏ dÏkuji.

Máte také zahraniční odběratele, například
z Ukrajiny, Velké Británie či USA... 
O co je za našimi hranicemi největší zájem a proč?
Firma Lyckeby Amylex, a. s., zÌskala z·kaznÌky

tÈmÏ¯ z celÈ Evropy, ale i ze  severnÌ Ameriky.

KromÏ bramborovÈho a kationickÈho ökrobu je nej-

vÏtöÌ z·jem o dextriny. Ty jsou vyr·bÏny v Horaû-

ÔovicÌch vÌce neû pades·t let. Na jejich v˝robu

m·me v HoraûÔovicÌch öpiËkovÈ v˝robnÌ za¯ÌzenÌ

doplnÏnÈ vlastnÌm know-how a naöi zamÏstnanci

navÌc vyvÌjÌ novÈ druhy dextrin˘ podle p¯·nÌ z·kaz-
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Na p¯edloûenÈ reformÏ n·m  vzhledem k jejÌ

podobÏ nejvÌce vadÌ jejÌ ryze fisk·lnÌ charakter,

kter˝ zcela postr·d· prvky zjednoduöenÌ. Jelikoû

n·vrhy p¯edpis˘ obsahovaly i nÏkter· opat¯enÌ,

kter· by mÏla negativnÌ dopady do podnikatel-

skÈ sfÈry, v r·mci p¯ipomÌnkovÈho ¯ÌzenÌ jsme

proti jejich realizaci vznesli z·sadnÌ p¯ipomÌnky.

P¯ipomÌnkovÈ ¯ÌzenÌ vöak probÌhalo soubÏûnÏ ke

vöem zmÏn·m, termÌny pro kon·nÌ p¯ipomÌnko-

vÈho ¯ÌzenÌ jednotliv˝mi rezorty se mnohdy p¯e-

kr˝valyi a lh˘ty pro zpracov·nÌ p¯ipomÌnek byly

ne˙mÏrnÏ kr·ceny. RovnÏû s politov·nÌm musÌ-

me konstatovat, ûe z pracovnÌch t˝m˘ RHSD se

p¯es z·vaûnost uvedenÈ problematiky seöel

pouze pracovnÌ t˝m pro danÏ a pojiötÏnÌ. Tento

postup povaûujeme za zcela nep¯ijateln˝.

Z p¯ipomÌnek, kterÈ byly uplatnÏny v r·mci p¯i-

pomÌnkov˝ch ¯ÌzenÌ na p¯Ìsluön˝ch minister-

stvech a kterÈ nebyly akceptov·ny, uv·dÌme:

● NesouhlasÌme se systÈmem zdaÚov·nÌ

superhrubÈ mzdy, tj. zdanÏnÌ soci·lnÌho

a zdravotnÌho pojistnÈho, kter˝ by byl v Evro-

pÏ raritou. NavÌc je nelogicky 35 % pojistnÈ-

ho placenÈho zamÏstnavatelem za zamÏst-

nance na jednÈ stranÏ osvobozeno od danÏ

ze z·vislÈ Ëinnosti, a na druhÈ stranÏ se

o tutÈû Ë·stku pak zvyöuje z·klad danÏ ze

z·vislÈ Ëinnosti.

● NesouhlasÌme s konstatov·nÌm d˘vodovÈ

zpr·vy, ûe sniûov·nÌ sazby danÏ z p¯Ìjm˘ pr·v-

nick˝ch osob je daÚovÏ neutr·lnÌ. Sniûov·nÌ

sazby danÏ probÌh· ve 3 letech, v˝raznÈ roz-

öÌ¯enÌ z·kladu danÏ je vöak skokovÈ, hned

v prvnÌm roce.

● NesouhlasÌme se zruöenÌm daÚovÈ uznatel-

nosti Ë·sti n·klad˘ na z·vodnÌ stravov·nÌ

zamÏstnanc˘. Zd˘vodnÏnÌ, ûe snÌûenÌm

Slova, čísla, omyly - a jak to vlastně bude? 
Zaměstnavatelé mají řešení a chtějí rozumně jednat
Stanovisko Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR k reformám veřejných financí v daňové a sociální oblasti

Strana zaměstnavatelů již dlouhodobě volá po realizaci změn, které by
zabránily dalšímu narůstání deficitu veřejných rozpočtů, vedly ke sníže-
ní daňového zatížení podnikatelů a ke  zjednodušení stávající legislati-

vy, zejména v oblasti daní, a zároveň se i odstranily některé zásadní pře-
kážky, které brání rozvoji podnikaní.

se zkr·cen˝m vnÏjöÌm p¯ipomÌnkov˝m ¯Ìze-

nÌm, bez vypo¯·d·nÌ z·sadnÌch p¯ipomÌnek,

s cÌlem dos·hnout ˙Ëinnosti k 1. 1. 2008 p¯i-

n·öÌ celou ¯adu z·sadnÌch nedostatk˘, na

kterÈ d·le upozorÚujeme. Nevhodn· je i sku-

teËnost, ûe k novele z·kona Ë. 48/1997 Sb.,

o ve¯ejnÈm zdravotnÌm pojiötÏnÌ se p¯id·vajÌ

novely z·kon˘ o zdravotnÌch pojiöùovn·ch,

kterÈ jsou v z·sadnÌm rozporu s û·doucÌm

posilov·nÌm jejich ˙lohy. 

● DoporuËujeme zv·ûit, zda zneuûÌv·nÌ pohoto-

vostnÌch sluûeb, kterÈ je nepochybnÈ, je

vhodnÈ ¯eöit formou regulaËnÌch poplatk˘.

Protoûe pohotovostnÌ sluûby majÌ ¯eöit akutnÌ,

mnohdy ûivot ohroûujÌcÌ stavy, mohlo by mÌt

ekonomicky motivovanÈ v·h·nÌ pacienta kri-

tickÈ n·sledky. SystÈmovÏ spr·vn˝m ¯eöe-

nÌm by bylo oznaËit p¯Ìpady zneuûitÌ pohoto-

vostnÌch sluûeb s pouûitÌm ß 15, odst. 14

z·kona za pÈËi nehrazenou ze zdravotnÌho

pojiötÏnÌ. LÈka¯˘m neËinÌ problÈm odliöit

nutnÈ Ëerp·nÌ pohotovostnÌ pÈËe od jejÌho

zneuûitÌ. Uz·konÏnÌ plnÈ ˙hrady pohotovostnÌ

pÈËe pacientem v p¯ÌpadÏ zneuûitÌ by mÏlo

stejn˝, ne-li v˝raznÏjöÌ efekt jako regulaËnÌ

poplatek, ovöem bez rizika ohroûenÌ lidsk˝ch

ûivot˘. NavÌc neodpovÌd· pravdÏ ani tvrzenÌ,

obsaûenÈ v d˘vodovÈ zpr·vÏ, ûe se poplatek

nehradÌ v p¯Ìpadech, ve kter˝ch hrozÌ nebez-

peËÌ z prodlenÌ. P¯ijetÌ k hospitalizaci je podle

n·vrhu d˘vodem k osvobozenÌ od poplatku

jen u ˙stavnÌ pohotovosti, nikoli u LSPP. Nut-

nost okamûitÈho nasazenÌ antibiotik nebo

jinÈ lÈËby a dalöÌ formy nebezpeËÌ z prodlenÌ

uvedeny nejsou v˘bec.

● Je opravdu nutnÈ, aby regulaËnÌ poplatek

60,- KË/den hospitalizace v nemocnici, l·z-

nÌch, OL⁄ a ozdravovn·ch platila vÏkov· sku-

pina pacient˘ ve vÏku 0-14 (15-18) let?

Neölo by vËlenit do p¯ipravovanÈho z·kona,

ûe tato vÏkov· skupina poplatky nebude hra-

dit? Ne v˝jimkou, ale p¯Ìmo paragrafem.

Vûdyù by museli platit i novorozenci, event.

nedonoöenci v inkub·torech.

● Je objektivnÏ zcela nere·lnÈ, aby kter·koli

lÈk·rna v »R znala ceny vöech ekvivalent˘

p¯edepsanÈho lÈËiva na trhu v »R (srov.

n·vrh novely ß 32/2), konkrÈtnÏ nejniûöÌ

cenu takovÈho ekvivalentu na trhu, tj. ze

vöech lÈk·ren v »R, a je zcela nere·lnÈ, aby

to za souËasnÈ cenotvorby byla v˘bec schop-

na zjistit. TakovÈ zjiötÏnÌ by bylo moûnÈ jen

v p¯ÌpadÏ pevnÏ stanoven˝ch cen pro celou

»R. V˝öi zapoËitatelnÈho doplatku nejlaci-

nÏjöÌho ekvivalentu na trhu v konkrÈtnÌ dobÏ

by snad mohla zjistit zdravotnÌ pojiöùovna.

● Lze konstatovat, ûe v pr·vnÌ terminologii

nenÌ zn·m pojem regulaËnÌ poplatek. Dopo-

ruËujeme, aby byl pouûÌv·n pojem administ-

rativnÌ poplatek, aby bylo nespornÈ, ûe se

nejedn· o spolu˙Ëast, a n·vrh tak nebyl

v rozporu s Ël. 31 Listiny z·kladnÌch pr·v

a svobod, kter˝ definuje bezplatnou zdravot-

nÌ pÈËi za podmÌnek stanoven˝ch z·konem.

● S rozöÌ¯enÌm hrazen˝ch oËkovacÌch l·tek

o oËkovacÌ l·tky proti ch¯ipce zp˘sobem,

kter˝m tak ËinÌ tento n·vrh, nelze souhla-

sit. NenÌ pravdou tvrzenÌ, obsaûenÈ v d˘vo-

dovÈ zpr·vÏ, ûe za¯azenÌ nezakl·d· pr·vo

na ˙hradu tÈto l·tky z ve¯ejnÈho zdravotnÌ-

ho pojiötÏnÌ pro vöechny pojiötÏnce. Ome-

zovat pr·va, vypl˝vajÌcÌ z Ël. 31 Listiny

z·kladnÌch pr·v a svobod, lze toliko z·ko-

nem. ⁄stavnÌ soud v r. 1986 zruöil z·kon

550/1991 Sb., zdravotnÌ ¯·d a Seznam

lÈËiv a PZT pr·vÏ proto, ûe vymezenÌ n·ro-

k˘ obËan˘ prov·dÏly pod z·konn˝mi nor-

mami. VymezenÌ musÌ b˝t provedeno z·ko-

nem. NavÌc p¯ipomÌn·me, ûe v pandemic-

kÈm pl·nu »R jsou n·klady na oËkovacÌ

l·tku proti ch¯ipce v p¯ÌpadÏ hrozby pande-

mie kalkulov·ny ve v˝öi 2,7 mld. KË, spolu

s nutn˝m vyöet¯enÌm p¯ed aplikacÌ a s mate-

ri·lov˝mi n·klady oËkov·nÌ v celkovÈ v˝öi 4

mld. KË. Ve st·tnÌm rozpoËtu byla vytvo¯ena

rezerva pro p¯Ìpad hrozby pandemie, nynÌ je

snaha p¯esunout ˙hradu bez jakÈkoli kom-

penzace na zdravotnÌ pojiöùovny. DoporuËu-

jeme vymezit ˙hradu z ve¯ejnÈho zdravotnÌ-

ho pojiötÏnÌ v dosavadnÌm rozsahu, tj. pro

definovanÈ skupiny zdravotnÏ ohroûen˝ch

osob (cca 60 mil. KË roËnÏ) p¯Ìmo v z·konÏ.

NesouhlasÌme s ˙hradou oËkovacÌ l·tky bez

explicitnÌho z·konnÈho vymezenÌ, tedy

i v p¯ÌpadÏ hrozÌcÌ pandemie. 

Z·vÏr

SouhrnnÏ lze tedy ¯Ìci, ûe st·vajÌcÌ proces pova-

ûujeme za nestandardnÌ zah·jenÌ reformy ve¯ej-

n˝ch financÌ. V kr·tkÈm ËasovÈm sledu jsou

p¯edkl·d·ny r˘znÈ varianty z·sadnÌch zmÏn bez

p¯edchozÌho vÏcnÈho z·mÏru, ke kterÈmu by

byla vedena odborn· diskuze, jsou sluËov·ny

technickÈ a reformnÌ novely u danÏ z p¯Ìjm˘, coû

z novely tohoto z·kona ËinÌ zcela nep¯ehledn˝

elabor·t, kter˝ rozhodnÏ nep¯ispÏje se sv˝mi

223 body zmÏn  k p¯ehlednosti a pr·vnÌ jistotÏ

poplatnÌk˘. 

Poûadujeme, aby vöechny navrhovanÈ  zmÏny

vûdy proöly ¯·dn˝m legislativnÌm procesem, aby-

chom mÏli moûnost vyj·d¯it se ke konkrÈtnÌm

paragrafov˝m novel·m a proces tripartitnÌho pro-

jedn·v·nÌ probÌhal v souladu s jeho z·sadami.

Jan Wiesner
p¯edseda

sazby danÏ z˘stane zamÏstnavatel˘m vÌce

disponibilnÌch prost¯edk˘, je v p¯ÌmÈm rozpo-

ru s konstatov·nÌm, ûe snÌûenÌ sazby m· b˝t

v˝nosovÏ neutr·lnÌ. Na tuto zmÏnu doplatÌ

zejmÈna zamÏstnanci mal˝ch a st¯ednÌch

podnik˘, kterÈ si nebudou moci dovolit p¯i-

spÌvat na stravov·nÌ  sv˝ch zamÏstnanc˘

z nedaÚov˝ch v˝daj˘, coû bude vytv·¯et tlak

na zvyöov·nÌ mezd. 

● ProdlouûenÌ doby n·jmu u finanËnÌho leasin-

gu je p¯Ìliö razantnÌ, zejmÈna u hmotnÈho

majetku spadajÌcÌho do 3. odpisovÈ skupiny

a u nemovitostÌ.

● NesouhlasÌme se  zp¯ÌsnÏnÌm podmÌnky pro

tvorbu rezervy na opravy hmotnÈho majetku,

tj. daÚov· uznatelnost  pouze za podmÌnky

uloûenÌ tvo¯enÈ rezervy na samostatnÈm

˙Ëtu v bance. NavÌc by se ˙Ëinnost mÏla

vztahovat i na jiû tvo¯enÈ rezervy. Jednalo by

se o retroaktivitu z·kona v neprospÏch daÚo-

v˝ch poplatnÌk˘, coû je z·sadnÏ nep¯ijatelnÈ.

Pozn.: P¯ipomÌnka byla akceptov·na Ë·steË-

nÏ, byla odstranÏna retroaktivita, nov· pod-

mÌnka uznatelnosti rezervy je navrûena pro

tvorbu rezerv zapoËat˝ch po ˙Ëinnosti nove-

ly.

● U sazeb danÏ z p¯idanÈ hodnoty dlouhodobÏ

poûadujeme sbliûov·nÌ sazeb, tj. i snÌûenÌ

z·kladnÌ sazby a ne jednostrannÈ nav˝öenÌ

snÌûenÈ sazby.

● Vzhledem na snÌûenÌ v˝öe nemocensk˝ch

d·vek v Ë·sti osmÈ (z·kon Ë. 54/1956 Sb.,

o nemocenskÈm pojiötÏnÌ zamÏstnanc˘

v platnÈm znÏnÌ) poûadujeme adekv·tnÌ snÌ-

ûenÌ pojistnÈho  na nemocenskÈ pojiötÏnÌ

hrazenÈ zamÏstnavatelem za zamÏstnance.

Z·sadnÏ nesouhlasÌme, aby kladnÈ saldo

v˝bÏru pojistnÈho bylo pouûÌv·no na ˙hradu

deficitu st·tnÌho rozpoËtu.

● Poûadujeme zruöit ˙Ëinnost z·konaË. 187/

2006 Sb., o nemocenskÈm pojiötÏnÌ. Od

poË·tku odmÌt·me p¯evedenÌ plateb nemocen-

skÈ za prvnÌch Ëtrn·ct dnÌ doËasnÈ pracovnÌ

neschopnosti zamÏstnance na zamÏstnavate-

le. HlavnÌm argumentem je administrativnÌ

a finanËnÌ n·roËnost agendy a ne˙Ëinn· opr·v-

nÏnÌ v oblasti kontroly reûimu doËasnÏ pr·ce

neschopnÈho zamÏstnance a nedostateËn˝

postih v p¯ÌpadÏ poruöenÌ tohoto reûimu.

● UrychlenÈ zpracov·v·nÌ n·vrhu novel z·kon˘

SpoleËnosti TNT Express »R, TNT Post »R a TNT

Innight »R spojujÌ svÈ sÌly a nabÌzejÌ klient˘m

bezkonkurenËnÏ öirokou paletu sluûeb. 

Koncern TNT je svÏtovÏ uzn·van˝ specialista

v oblasti expresnÌ p¯epravy, logistiky a poötov-

nÌch sluûeb s p˘sobnostÌ ve vÌce neû 200 zemÌch

svÏta. V »eskÈ republice m· tato znaËka jiû svÈ

pevnÈ mÌsto na trhu a v mnoha oblastech je

dokonce jeho lÌdrem. Na  vav¯Ìnech vöak rozhod-

nÏ neusÌn· a svÈ sluûby neust·le rozöi¯uje. NynÌ

se p¯edstavuje jako celek tvo¯en˝ spoleËnostmi

TNT Express, TNT Post a TNT Innight. Tyto t¯i

spoleËnosti nabÌzejÌ pod jednou znaËkou mezin·-

rovnÌ expresnÌ p¯epravu, poötovnÌ sluûby i doruËo-

v·nÌ v noËnÌch hodin·ch a kvalitnÌ tuzemskou p¯e-

pravnÌ sÌù. Tak öirok· nabÌdka sluûeb ËinÌ ze spo-

leËnosti TNT silnÈho hr·Ëe, kter˝ nem· v »eskÈ

republice konkurenci. 

"Pokud spojÌme sluûby vöech naöich t¯Ì spoleË-

nostÌ, tak na trhu nem·me konkurenci. V tÈto sÌle

m·me schopnost poskytovat z·kaznÌk˘m servis

po cel˝ch 24 hodin 7 dnÌ v t˝dnu," ¯ekl na dneönÌ

tiskovÈ konferenci gener·lnÌ ¯editel TNT Express

Ing. Petr Chv·tal. "M˘ûeme si vz·jemnÏ pom·hat

a m·me takovÈ portfolio sluûeb jako nikdo jin˝,"

dodal gener·lnÌ ¯editel TNT Post Petr Zh·Úal.

"Spojuje n·s znaËka i spoleËn˝ z·jem, chceme

b˝t nejflexibilnÏjöÌ ze vöech a svÈ sluûby jeötÏ

zlepöovat," p¯idal se ke sv˝m koleg˘m i gener·l-

nÌ ¯editel TNT Innight Ond¯ej ZÌta. P¯i z·vÏreËnÈ

diskuzi s novin·¯i pak vöichni t¯i z·stupci spoleË-

nostÌ TNT v »R zhodnotili spojenÌ sluûeb sv˝ch

spoleËnostÌ jako velk˝ krok kup¯edu, a vÏ¯Ì, ûe jej

z·kaznÌci ocenÌ. 

TNT Express 

TNT Express je jednÌm z nejvÏtöÌch svÏtov˝ch

Koncern TNT posiluje pozici na českém trhu. Tvoří ho již tři společnosti - TNT Express, TNT Post a TNT Innight

p¯epravc˘ expresnÌch z·silek v oblasti B2B.

T˝dnÏ p¯epravÌ do vÌce neû 200 zemÌ svÏta

okolo 3,5 milion˘ balÌËk˘, dokument˘ a tÏû-

k˝ch z·silek. V »eskÈ republice poskytuje od

roku 1992 öirokou paletu sluûeb nejen

v oblasti expresnÌ p¯epravy, ale i v oblasti

logistiky a speci·lnÌch sluûeb dle poûadavk˘

z·kaznÌka. Gener·lnÌm ¯editelem spoleËnosti je
Ing. Petr Chv·tal. 

TNT Post »R, s. r. o.

SpoleËnost TNT Post »R je na ËeskÈm trhu lÌd-

rem v oblasti neadresnÈ distribuce. V loÚskÈm

roce v˝raznÏ zas·hla do oblasti adresnÈho doru-

Ëov·nÌ a stala se druh˝m nejvÏtöÌm poötovnÌm

oper·torem v »R. Disponuje vlastnÌ distribuËnÌ

sÌtÌ a je pr˘kopnÌkem ve vyuûÌv·nÌ geomarketin-

gov˝ch sluûeb a n·stroj˘. Gener·lnÌm ¯editelem
spoleËnosti je Petr Zh·Úal. 

TNT Innight

TNT Innight je evropskou expresnÌ sÌtÌ TNT pro

doruËov·nÌ z·silek v noËnÌch hodin·ch, v »eskÈ

republice zajiöùuje takÈ dennÌ vnitrost·tnÌ p¯e-

pravu. Zajiöùuje sluûby NoËnÌho Expresu - doru-

Ëov·nÌ n·sledujÌcÌ den do 8:00 hodin, prost¯ed-

nictvÌm vlastnÌch zastoupenÌ nebo ve spolupr·-

ci s partnery ve 22 zemÌch Evropy. Z·silky jsou

v r·mci »eskÈ republiky  vyzved·v·ny v pozd-

nÌch odpolednÌch hodin·ch a doruËov·ny v pr˘-

bÏhu tÈ samÈ noci. Z·kaznÌkovi jsou tak k dis-

pozici v Ëasn˝ch rannÌch hodin·ch n·sledujÌcÌ

den. Gener·lnÌm ¯editelem spoleËnosti je Ond-
¯ej ZÌta. (tz)

Na snímku zleva: Petr Chvátal, Ondřej Zita, Petr Zháňal
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CÌle kongresu vyjad¯uje jiû jeho motto

"ExcelencÌ ke konkurenceschopnosti - v˝zva

pro Evropu". Zd˘razÚuje v˝znam manage-

mentu kvality jako cesty k podnikatelskÈ

excelenci a ke konkurenceschopnosti,

kter· se st·v· st·le vÏtöÌm problÈmem

evropsk˝ch ekonomik. V poslednÌ dobÏ pro-

bÌhajÌ ve svÏtovÈ ekonomice zmÏny, kterÈ

kladou st·le vÏtöÌ d˘raz na kvalitu v˝robk˘

a sluûeb, inovativnost a ¯ÌzenÌ zmÏn ve

firmÏ, kvalitu poprodejnÌch sluûeb, ale t¯eba

Evropské firmy k podnikatelské excelenci
Evropská organizace pro kvalitu (EOQ) a Česká společnost pro jakost (ČSJ) představily veřejnosti podrobnosti o 51. kongresu Evropské organizace pro kvalitu

Uvedený 51. Kongres EOQ je nejvýznamnější akcí v oblasti manage-
mentu kvality konanou na našem území od vzniku České republiky. Za
účasti delegátů z 53 zemí Evropy, USA, Japonska a dalších zemí světa

proběhnou ve dnech 22.-23. května v Top Hotelu Praha jednání o otáz-
kách, které ovlivní ekonomickou budoucnost a zejména konkurence-
schopnost evropských zemí v následujících letech. Kromě ekonomických
témat budou předmětem jednání kongresu i oblasti kvality veřejné správy,
zdravotnictví a školství.

"PovÏ¯enÌ naöÌ spoleËnosti po¯·d·nÌm tak

v˝znamnÈ akce je pro n·s velkou ctÌ a z·ro-

veÚ v˝zvou," dodala Ing. ätÏp·nka Steinba-

chov·, v˝konn· ¯editelka »eskÈ spoleËnosti

pro jakost. "VÏ¯Ìme, ûe v tÈto v˝zvÏ obstojÌme

a ûe p¯ineseme nejen mnoho nov˝ch zkuöe-

nostÌ pro cestu za excelencÌ Ëesk˝m  mana-

ûer˘m a firm·m, ale i kr·snÈ z·ûitky deleg·-

t˘m kongresu z celÈho svÏta. A ûe se do naöÌ

zemÏ budou ˙ËastnÌci kongresu r·di vracet

nejen na odbornÈ akce."

i spoleËenskou odpovÏdnost organizacÌ. Na

tyto v˝zvy reaguje Evropa s velk˝m zpoûdÏ-

nÌm, kterÈ je hlavnÌm d˘vodem jejÌho zao-

st·v·nÌ ve svÏtovÈ  konkurenci. P¯estoûe

dle LisabonskÈ strategie p¯ijatÈ Ëlensk˝mi

st·ty EU v roce 2000 mÏla b˝t v roce 2010

EU nejkonkurenceschopnÏjöÌ ekonomikou

svÏta, jsme v dneönÌ dobÏ od tohoto cÌle

vzd·leni vÌce neû v dobÏ jeho vyhl·öenÌ.

TakÈ zaost·v·nÌ Evropy za USA, kterÈ se

mÏlo v roce 2010 st·t minulostÌ, se zatÌm

st·le prohlubuje, a zatÌm nic nesvÏdËÌ

o tom, ûe by se tento trend mÏl v nejbliûöÌ

dobÏ zmÏnit. 

"D˘leûit˝m ˙kolem 51. kongresu EOQ je p¯ed-

stavit cestu k vyööÌ konkurenceschopnosti

evropskÈ ekonomiky prost¯ednictvÌm zav·dÏ-

nÌ n·stroj˘ managementu kvality, kter˝ pove-

de evropskÈ firmy k podnikatelskÈ excelen-

ci," uvedl na ned·vnÈ tiskovÈ konferenci

v Praze Ing. Jan Hn·tek, manaûer 51. kon-

gresu EOQ. "Ale nemÈnÏ d˘leûitÈ je i zlepöo-

v·nÌ prost¯edÌ, ve kterÈm se firmy a jejich

pracovnÌci pohybujÌ,  prost¯ednictvÌm zvyöo-

v·nÌ kvality ve ve¯ejnÈ spr·vÏ, zdravotnictvÌ

a p¯edevöÌm ve ökolstvÌ, jako vzdÏlanostnÌ

z·kladny pro zamÏstnance komerËnÌho sek-

toru. Rezignace na splnÏnÌ tÏchto cÌl˘ by

vedla k prohlubov·nÌ zaost·v·nÌ evropskÈ

ekonomiky se vöemi negativnÌmi d˘sledky,

kterÈ by toto zaost·v·nÌ p¯ineslo," dodal

Ing. Jan Hn·tek.

Odborn˝ program kongresu zahrnuje dvan·ct

sekcÌ, kde budou diskutov·na klÌËov· tÈma-

ta "Produktivita a konkurenceschopnost",

"ProjektovÈ ¯ÌzenÌ" nebo st·le d˘leûitÏjöÌ

ot·zka udrûitelnÈho rozvoje v sekci "Udrûi-

teln˝ rozvoj v˝roby". Vzhledem k d˘leûitosti

certifikacÌ pro konkurenceschopnost na svÏ-

tov˝ch trzÌch se do pop¯edÌ dost·v· i ot·zka

vÏrohodnosti nÏkter˝ch certifikaËnÌch firem,

kter· bude rozebÌr·na v sekci s n·zvem

"HodnovÏrnost certifikace QMS a kvalita

procesu akreditace". V dalöÌch sekcÌch

budou probr·ny zkuöenosti s aplikacÌ mode-

lu CAF (Common Assessment Framework),

kter˝ byl vytvo¯en gener·lnÌmi ¯editeli pro

ve¯ejnou spr·vu EU jako n·stroj pro zvyöov·-

nÌ kvality ve ve¯ejnÈ spr·vÏ. Vzhledem

k tomu, ûe se »R profiluje dÌky struktu¯e

zahraniËnÌch investic st·le vÌce jako auto-

mobilov· velmoc, bude velmi d˘leûit·

i samostatn· sekce "Automobilov˝ pr˘mysl

na cestÏ k excelenci". 

Den p¯ed zah·jenÌm kongresu, tj. v pondÏlÌ

21. kvÏtna 2007, se uskuteËnÌ historicky

prvnÌ setk·nÌ manaûer˘ kvality registrovan˝ch

EOQ, jehoû klÌËov˝m tÈmatem bude "Nov·

role manaûer˘ kvality 21. stoletÌ". SvÈ zkuöe-

nosti zde budou prezentovat p¯ednÌ svÏtovÌ

manaûe¯i.

Kongres p¯inese prakticky ve vöech oblas-

tech  zcela ojedinÏl˝ pohled na projedn·van·

tÈmata dÌky öirokÈ ˙Ëasti odbornÌk˘ z r˘z-

n˝ch kout˘ svÏta. PoprvÈ se v »R potkajÌ

zkuöenosti manaûer˘ z Evropy, Asie a Ameri-

ky. Kongres je tak p¯ÌleûitostÌ, kter· se nÏko-

lik dalöÌch desetiletÌ nebude v naöÌ zemi opa-

kovat.

Přehled témat nejdůležitějších sekcí:

Sekce: "Produktivita a konkurenceschopnost" 

Tato sekce se soust¯eÔuje na smysl a ˙Ëely

kvality: produktivita, konkurenceschopnost,

podnikatelsk˝ ˙spÏch a udrûiteln· kvalita

ûivota. P¯ednÌ ˙ËastnÌci z celÈho svÏta, lidÈ

s rozhledem, zkuöenostmi a glob·lnÌ strategiÌ,

debatujÌ ot·zky vzdÏl·v·nÌ, znalostÌ, kvality

ûivota a nov˝ch pohled˘ na roli kvality ve zvy-

öov·nÌ produktivity - z·ruky trvale rostoucÌ

ûivotnÌ ˙rovnÏ spoleËnostÌ, kterÈ chtÏjÌ

dos·hnout p¯es a za ˙rovnÏ norem, standard˘

a technick˝ch specifikacÌ pl·novanÈ pro-

st¯ednosti. P¯ednÌ odbornÌci z USA, Anglie,

NovÈho ZÈlandu, Finska a »eska se zde spo-

jujÌ v hled·nÌ novÈho svÏta kvality - svÏta, kde

se kvalita st·v· schopn˝m sluhou z·kaznÌka,

kreativity a inovacÌ, a ne omezujÌcÌ "normou",

kter· je v glob·lnÌ spoleËnosti jiû definiËnÏ

a kaûdodennÏ p¯ekon·v·na.  

Sekce: "Udrûiteln˝ rozvoj v˝roby" 

SpoleËensk· odpovÏdnost organizacÌ (CSR)

znamen· pro v˝robnÌ sektor v podstatÏ dvÏ

vÏci. Za prvÈ, spoleËnosti by mÏly minimali-

zovat ökody  provozov·nÌm sv˝ch ËinnostÌ.

Ale to nenÌ pouze o vyvarov·nÌ se ökod. Za

druhÈ, pokud SpoleËensk· odpovÏdnost p¯i-

n·öÌ kladn˝ p¯Ìnos do spoleËnosti pr·ce, zdra-

vÌm a moûnostÌ tvo¯it, mohou pouûÌt svÈ

dovednosti ve zlepöov·nÌ a v marketingu pro

jedn·nÌ. SpoleËensk· odpovÏdnost nenÌ pouze

o obÏtov·nÌ tradiËnÌch priorit  podnik·nÌ, jako

je vydÏl·vat. Jedn· se takÈ o nalezenÌ nov˝ch

smÏr˘, jak sdÏlit tyto tradiËnÌ priority p¯i sou-

ËasnÈm zlepöov·nÌ podmÌnek svÏta. 

Sekce: "NovÈ systÈmy managementu orientovanÈ na
v˝konnost a inovace" 

PlnÏ ve smyslu p¯edem nastavenÈho tÈmatic-

kÈho zamÏ¯enÌ sekce v r·mci odbornÈho pro-

gramu postupnÏ vystoupÌ odbornÌci z celÈho

svÏta (USA, äpanÏlsko, Taiwan, Rusko, BrazÌ-

lie, Belgie, Ir·n, Austr·lie, »esk· republika).

⁄st¯ednÌmi tÈmaty budou zejmÈna nejnovÏjöÌ

a nejefektivnÏjöÌ formy a modely podnikovÈho

¯ÌzenÌ, vliv glob·lnÌho managementu na v˝kon-

nost, ¯ÌzenÌ zmÏn, bariÈry efektivnÌho ¯ÌzenÌ,

inovace hodnoty pro z·kaznÌka, problematika

klastr˘, konkurenceschopnosti sÌtÌ, intelektu-

·lnÌho kapit·lu a inovacÌ.

Sekce: "Automobilov˝ pr˘mysl na cestÏ k excelenci" 

Strategie v˝robc˘ automobil˘ vyûaduje od

dodavatelskÈho ¯etÏzce excelentnÌ n·vrh

a v˝voj, kvalitnÌ v˝robu a spolehlivÈ sluûby.

CÌlem je spokojenost koneËn˝ch uûivatel˘

automobil˘. Budou prezentov·ny novÈ trendy

na cestÏ k excelenci automobilovÈho pr˘mys-

lu.

Sekce: "Telekomunikace a IT - v˝zva pro budoucÌ
spoleËnost" 

Tato sekce je zamÏ¯ena na nejnovÏjöÌ tÈma:

a bude se zab˝vat jejich vz·jemn˝m vztahem

a spolupracÌ.

Sekce: "Ve¯ejn˝ sektor a zkuöenosti s Modelem CAF,

zvyöov·nÌ kvality" 

Dobr· ve¯ejn· spr·va je sluûbou pro obËana

ve vöech jeho ûivotnÌch rolÌch, dobr· ve¯ejn·

spr·va svojÌ ËinnostÌ vytv·¯Ì synergick˝ efekt

pro podnikatelsk˝ sektor. Dobr· ve¯ejn· spr·-

va je kvalitou rozvÌjejÌcÌ demokratickÈ princi-

py. K dosaûenÌ kvality ve¯ejnÈ spr·vy a ve¯ej-

nÈho sektoru vede ¯ada cest, z nichû model

Jak novÈ informaËnÌ technologie a jejich tren-

dy mohou pomoci dneönÌm organizacÌm a pod-

nik˘m dos·hnout obchodnÌ excelence.

Z·kladnÌ ekonomickÈ znalosti jsou trendem,

kter˝ byl v LisabonskÈm procesu zmÌnÏn jako

hlavnÌ bod strategie EU. Tedy rychlÈ osvojenÌ

si nov˝ch technologiÌ je nedÌlnou souË·stÌ pro

udrûenÌ ekonomickÈho r˘stu. P¯edn·öky tÈto

sekce jsou zamÏ¯eny na novÈ trendy IT, ûivot-

nÌ zkuöenosti a lidsk˝ faktor.

Sekce: "Kvalita ve zdravotnictvÌ a farmacii" 

Tato sekce se dÌv· na kvalitu ve dvou rozdÌl-

n˝ch perspektiv·ch. Ve dvou dek·d·ch, kde

m·me velikÈ zkuöenosti s implementacÌ

strategie kvality ve zdravotnictvÌ. PrvnÌ Ë·st

tÈto sekce bude zamÏ¯ena na zkuöenosti

a odpovÏdi na ot·zky jak zdokonalit efektiv-

nost naöÌ strategie, druh· Ë·st je zamÏ¯ena

na kvalitativnÌ p¯Ìstupy ve farmaceutickÈm

pr˘myslu a zdravotnick˝ch za¯ÌzenÌch,

CAF m· v˝znamnÈ postavenÌ, protoûe je

modelem komplexnÌm a protoûe je modelem

vytvo¯en˝m na z·kladÏ evropskÈ spolupr·ce

a pro jejÌ prohloubenÌ.

Sekce: "Kvalita ve ökolstvÌ" 

⁄st¯ednÌmi tÈmaty budou zejmÈna kvalita ve

vzdÏl·v·nÌ na vysok˝ch ökol·ch, hodnocenÌ

kvality vysok˝ch ökol a akreditace, systÈmy

managementu kvality ve vzdÏl·vacÌch institu-

cÌch, vzdÏl·nÌ jako prost¯edek k dosaûenÌ

excelence organizacÌ. PlnÏ ve smyslu p¯edem

nastavenÈho tematickÈho zamÏ¯enÌ vystoupÌ

v r·mci odbornÈho programu tÈto sekce

postupnÏ odbornÌci z celÈho svÏta (USA,

Velk· Brit·nie, Ukrajina, Holandsko, Belgie,

Rakousko, P·kist·n, »esk· republika

a dalöÌ).

Sekce: "Kvalita a bezpeËnost 
v potravinovÈm ¯etÏzci" 

V souvislosti s v˝skytem st·le nov˝ch nemo-

cÌ majÌcÌch sv˘j p˘vod v potravin·ch se

v˝raznÏ zv˝öil z·jem o systÈm managementu

bezpeËnosti potravin. NesplÚuje-li v˝robce

potravin poûadavky z·kaznÌk˘ na jejich bez-

peËnost, m˘ûe b˝t podroben kontrole, pop¯Ì-

padÏ trestnÌ nebo obËanskÈ ûalobÏ. Oblast

kvality je pro v˝robce potravin mnohem

mÈnÏ rizikov· neû oblast bezpeËnosti potra-

vin. Nezvl·dnutÌ poûadavk˘ na kvalitu obvy-

kle vede pouze k poklesu prodeje a zisku.

NejvÏtöÌ d˘raz je kladen na nutnost zajistit,

aby vöichni ˙ËastnÌci potravinovÈho ¯etÏzce

˙spÏönÏ splÚovali program bezpeËnosti

potravin.

Tato snaha vedla k uskuteËnÏnÌ ¯ady mÌstnÌch

a mezin·rodnÏ podporovan˝ch program˘,

kterÈ mÏly za cÌl ökolenÌ a obhajobu nutnosti

pochopenÌ a akceptace poûadavk˘ na bezpeË-

nost potravin, coû urychlilo vznik "SystÈmu

managementu bezpeËnosti potravin" (FSMS)

nebo standardu ISO 22 000, vytvo¯en˝ch

Mezin·rodnÌ organizacÌ pro standardizaci

(ISO). (tz)
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Tyto skuteËnosti mimo jinÈ vypl˝vajÌ z ned·v-

nÈho prvnÌho vyhodnocenÌ DotaznÌku export-

nÌ p¯ipravenosti Ëesk˝ch firem, kter˝ spusti-

la na str·nk·ch http://startexport.czechtra-

de.cz agentura CzechTrade loni na podzim. 

"KaûdÈ firmÏ se snaûÌme nabÌzet sluûby

uöitÈ na mÌru, reagovat na jejÌ pot¯eby a

konkrÈtnÌ situaci, v nÌû se nach·zÌ. UvÏdo-

mujeme si takÈ, ûe mnoho naöich mal˝ch

a st¯ednÌch podnik˘ si komplexnÌ poraden-

stvÌ nutnÈ k ˙spÏönÈ zahraniËnÌ expanzi

nem˘ûe dovolit, proto se jim snaûÌme i touto

cestou öet¯it prost¯edky," ¯ekl Ivan Jukl,

gener·lnÌ ¯editel CzechTrade. "Tato novinka

je urËena p¯edevöÌm zaËÌnajÌcÌm firm·m,

kterÈ se pot¯ebujÌ na svoji prvnÌ n·vötÏvu

zahraniËnÌch trh˘ p¯ipravit. 

VÌme, ûe öestn·ct firem ze sta, kterÈ str·n-

ky navötÌvÌ, tento test vyplnÌ. Reakce jsou

velmi pozitivnÌ a my bychom byli r·di, kdyby

zaËÌnajÌcÌ exportÈ¯i navötÏvovali tento test

st·le hojnÏji, protoûe jeho smyslem nenÌ

sdÏlit, zda je firma na export p¯ipravena Ëi

nikoliv, ale spÌöe poskytnout srovn·nÌ v kon-

textu ostatnÌch firem. »Ìm bude tedy vÏtöÌ

vzorek respondent˘, tÌm firma dostane kva-

litnÏjöÌ odpovÏÔ na to, kter˝m smÏrem se p¯i

sv˝ch p¯Ìprav·ch na export ubÌrat a v Ëem

jsou jejÌ konkurenËnÌ v˝hody a nev˝hody,"

dodal Jukl.

Firmy ztr·cely v hodnocenÌ nejvÌce bod˘ za

p¯ipravenost v marketingovÈm pl·nov·nÌ,

propagaci a za nÌzkÈ zkuöenosti pracovnÌk˘

s exportem. Naopak dobrÈ v˝sledky zÌskala

vÏtöina z nich za konkurenceschopnost

sv˝ch produkt˘, jejich cenu a kvalitu a dis-

ponibilnÌ v˝robnÌ kapacity a z·soby. V kaû-

dÈm p¯ÌpadÏ dotaznÌk pouk·zal na existujÌcÌ

potenci·l exportu menöÌch a st¯ednÌch Ëes-

k˝ch firem. Vyplynula z nÏj takÈ mimo jinÈ

skuteËnost, ûe vÌce neû 50 % firem je p¯e-

svÏdËeno, ûe p¯eprava jejich produktu na

velkÈ vzd·lenosti nenÌ p¯Ìliö n·kladn· a ûe

jejich produkt nevyûaduje nÏjakou zvl·ötnÌ

technickou podporu nebo poprodejnÌ servis.

P¯es 80 % respondent˘ se vyj·d¯ilo, ûe je

ochotno p¯izp˘sobit sv˘j produkt Ëi jeho

balenÌ tak, aby lÈpe vyhovÏly poûadavk˘m

zahraniËnÌch trh˘.

V souËasnÈ podobÏ je dotaznÌk zamÏ¯en na

hodnocenÌ exportnÌ p¯ipravenosti v˝vozu

zboûÌ, p¯ipravuje se dalöÌ verze pro v˝voz slu-

ûeb. Do budoucna bude d·le rozvÌjen na

z·kladÏ doporuËenÌ a zÌsk·van˝ch dom·cÌch

i zahraniËnÌch zkuöenostÌ od ˙spÏön˝ch

exportÈr˘. 

Jste připraveni na export?
Malé a střední české firmy mají s vývozem svého zboží většinou jen

minimální zkušenosti a ani se na něj zatím příliš nepřipravují. Zajíma-
vé je, že v rozporu s tím vedení firem v případě, že se pro vývoz roz-

hodne, většinou očekává dosažení výsledků exportních aktivit do jednoho
roku. 

ReferenËnÌ ËÌslo: ZemÏ urËenÌ: Objem popt·vky: Datum zve¯ejnÏnÌ: Platnost do: Email: Popis popt·vky

POCZ200749775 USA 50-100ks 02. 05. 2007 01. 08. 2007 iveta.miskovska@czechtrade.cz US firma popt·v· modernÌ d¯evÏn· sed·tka v poËtu 50 ks. V˝hledovÏ vÌce. Cena 85-90 USD FOB CZ. 

Sed·tko je z buku a nohy jsou dutÈ. Na fotografii je sed·tko i s polöt·¯kem. Ten nenÌ p¯edmÏtem popt·vky. 

Majitel spoleËnosti ve druhÈ pol. kvÏtna p¯ijede do »R a r·d by potenci·lnÌ v˝robce navötÌvil.

POCZ200749789 Rusko 02. 05. 2007 01. 08. 2007 iveta.miskovska@czechtrade.cz Rusk· firma popt·v· v »R: 1) kovanÈ br·ny, dve¯e, vrata, 2) ploty, m¯Ìûe, 3) kovanÈ z·bradlÌ pro schodiötÏ,

4) kovanÈ balkonovÈ z·bradlÌ (balkony)

POCZ200749793 »esk· republika 02. 05. 2007 01. 08. 2007 rene@deraleurope.com Mezin·rodnÌ firma hled· spolehlivou stavebnÌ firmu pro rekonstrukci projektu v Praze. Kapacita aû do 5000 m2, 

komunikaËnÌ jazyk angliËina.

DalöÌ popt·vky na www.premium.prosperita.info servis CzechTrade

(St¯ednÌ firma a ExportÈr regionu) se stala inûe-

n˝rsko-dodavatelsk· spoleËnost AUTEL, a. s.,

z T¯ince. JejÌ ¯editel Jaroslav Kroliczek k ˙Ëasti

v ExportnÌ cenÏ DHL ¯ekl: "Co se t˝Ëe naöÌ

˙Ëasti v ExportnÌ cenÏ, pozitivem kromÏ naöeho

vÌtÏzstvÌ bylo i to, ûe se n·m poda¯ilo dÌky sou-

tÏûi zviditelnit naöi spoleËnost v mÈdiÌch." 

Celkov˝ obrat 184 soutÏûÌcÌ firmy dos·hl v loÚ-

skÈm roce 51,6 miliardy KË a celkov˝ export

24,1 miliarda KË. Kaûd˝ z ˙ËastnÌk˘ pr˘mÏrnÏ

zrealizoval v˝voz za 130 milion˘ KË s obratem

281 milion KË. Export se na obratu firem podÌlel

tÈmÏ¯ 46,3 %. MeziroËnÌ n·r˘st exportu dos·hl

za vöechny soutÏûÌcÌ tÈmÏ¯ 27 %. NejËastÏji sou-

tÏûÌcÌ firmy vyv·ûely produkty do tÏchto zemÌ:

NÏmecko, Slovensko, EU, Polsko, Rusko

a Velk· Brit·nie.

StejnÏ jako nad p¯edchozÌmi roËnÌky, i nad

tÌm letoönÌm p¯evzala z·ötitu vl·dnÌ agentura

CzechTrade. ExportnÌ cena DHL je z·roveÚ nej-

v˝znamnÏjöÌ akcÌ ExportnÌho klubu CzechTrade,

kter˝ pro exportÈry organizuje odbornÈ konfe-

rence, semin·¯e a dalöÌ p¯Ìleûitosti pro vz·jem-

nou v˝mÏnu zkuöenostÌ ze zahraniËnÌch trh˘.  

P¯edsedou nez·vislÈ poroty je gener·lnÌ ¯editel

»eskÈ agentury na podporu obchodu CzechTra-

de, Ing. Ivan Jukl. K ExportnÌ cenÏ DHL ¯ekl: 

"SkuteËnost, ûe se firmy hl·sÌ do soutÏûe opa-

kovanÏ a ûe jejich poËet roste, je sign·lem, ûe

zÌskat titul nejlepöÌho exportÈra v dan˝ch kate-

goriÌch je pro nÏ opravdu st·le motivaËnÌm fak-

torem. Nejd˘leûitÏjöÌ vöak z mÈho pohledu je zjiö-

tÏnÌ, ûe v dneönÌm velmi tvrdÈm konkurenËnÌm

prost¯edÌ jsou mezi mal˝mi a st¯ednÌmi firmami

takovÈ, kterÈ dok·ûÌ bÏhem jednoho jedinÈho

roku objem svÈho exportu aû znÏkolikan·sobit.

A takov˝ v˝kon si zaslouûÌ nejen ocenÏnÌ, ale

i hlubokou poklonu. V souËasnÈ dobÏ vykazuje

Ëesk˝ export historicky rekordnÌ v˝sledky. Za

velmi pozitivnÌ povaûuji skuteËnost, ûe za tÏmito

v˝sledky uû nestojÌ zdaleka jen nÏkolik velk˝ch

firem, ale roste v˝znamn˝m zp˘sobem takÈ podÌl

v˝vozu firem st¯ednÌch i tÏch ˙plnÏ mal˝ch."

Ing. Ji¯Ì Stojar, gener·lnÌ ¯editel DHL Express

(CZ), poznamenal: "Export je neodluËitelnou

souË·stÌ ËeskÈ ekonomiky a dlouhodobÏ pod-

poruje jejÌ r˘st, coû potvrzujÌ i v˝sledky deseti-

letÈ historie ExportnÌ ceny. Prosadit se na

zahraniËnÌch trzÌch, kde panuje tvrd· konku-

rence, nenÌ rozhodnÏ nic jednoduchÈho. Proto

se prost¯ednictvÌm ExportnÌ ceny DHL snaûÌme

vyj·d¯it uzn·nÌ Ëesk˝m v˝voznÌm firm·m, kterÈ

dok·zaly v zahraniËÌ uspÏt. Ve¯ejnost by si

mÏla b˝t vÏdoma, jak d˘leûitou roli hrajÌ malÈ

a st¯ednÌ firmy v ekonomickÈm rozvoji naöÌ spo-

leËnosti." (tz)

Kontakt:
CzechTrade

»esk· agentura na podporu obchodu

Dittrichova 21

128 01 Praha 28

Tel: 224 907 500, Fax: 224 907 503

E-mail: info@czechtrade.cz

www.czechtrade.cz

www.euroservis.cz

SoutÏû pro malÈ a st¯ednÌ exportÈry, ExportnÌ

cena DHL, slavÌ letos des·t˝ rok svÈ existence.

StejnÏ kulatÈ v˝roËÌ si p¯ipomÌn· v letoönÌm

roce takÈ agentura CzechTrade, pod jejÌû z·öti-

tou se soutÏû kon·. ⁄spÏön˝ koncept Ëty¯

nov˝ch soutÏûnÌch kategoriÌ bude pokraËovat

i v letoönÌm roce, a bude navÌc rozöÌ¯en o speci-

alizovan˝ semin·¯ CzechTrade, zamÏ¯en˝ na

praktickÈ vyuûitÌ logistiky pro zv˝öenÌ exportu.

Firmy zapojenÈ do soutÏûe o ExportnÌ cenu DHL

zÌskajÌ moûnost ˙Ëasti na tomto semin·¯i zdar-

ma. 

JubilejnÌ 10. roËnÌk ExportnÌ ceny DHL vybÌzÌ

k zamyölenÌ. S n·padem pomoci ËeskÈmu

exportu p¯iöla spoleËnost DHL v roce 1997.

»esk˝ zahraniËnÌ obchod Ëelil v tÈ dobÏ v·ûn˝m

problÈm˘m a nach·zel se v hlubokÈm deficitu,

kter˝ nakonec p¯erostl v mÏnovou a makroeko-

nomickou krizi. LudÏk Drnec, Express Business

Unit Director, DHL Express (CZ) k tomu dodal:

"Inspirovali jsme se v zahraniËÌ, kde DHL pod-

porovala podobnÈ projekty, a chtÏli jsme uk·-

zat, ûe pr·vÏ malÈ a st¯ednÌ firmy mohou ËeskÈ

ekonomice pomoci z krize, coû se nakonec

i stalo. Proto jsme se od zaË·tku projektu spo-

jili pr·vÏ s agenturou CzechTrade, kter· m·

podporu Ëesk˝ch exportÈr˘ "v popisu pr·ce".

PrvnÌ roËnÌk soutÏûe se setkal s velk˝m ohla-

sem. P¯ihl·silo se do nÌ celkem 183 ËeskÈ

firmy, kterÈ celkovÏ vyvezly zboûÌ a sluûby za

tÈmÏ¯ 11 miliard korun. OhlÈdnu-li se zpÏt, trou-

f·m si tvrdit, ûe za tÏch deset let se ExportnÌ

cena DHL stala jiû tradiËnÌ souË·stÌ ËeskÈho

exportu." 

V loÚskÈm roce zÌskala ExportnÌ cena DHL

novou podobu. HlavnÌm d˘vodem jejÌ inovace

byla snaha soutÏû otev¯Ìt a zp¯Ìstupnit öiröÌmu

okruhu Ëesk˝ch podnikatel˘. D˘raz byl kladen

takÈ na pot¯ebu zv˝öenÌ motivace exportÈr˘

ve vybran˝ch regionech »eskÈ republiky.

LudÏk Drnec, Express Business Unit Director,

DHL Express (CZ) doplnil: "Ano, Ëesk˝ export

za tÏch deset let udÏlal obrovsk˝ pokrok

a z hlubokÈho deficitu se naopak dnes pyönÌ

exportnÌmi p¯ebytky. A tak se mÏnÌ i ExportnÌ

cena. V pr˘bÏhu tÏch deseti let jsme museli

reagovat na dynamiku v˝voje Ëesk˝ch expor-

tÈr˘ a nap¯Ìklad upravit kritÈria t˝kajÌcÌ se

obratu, protoûe ËeötÌ exportÈ¯i rostli tak rych-

le, ûe jim 500 milion˘ korun roËnÌho obratu

zaËalo b˝t m·lo."

ExportnÌ cenu DHL nynÌ tvo¯Ì Ëty¯i novÈ katego-

Exportní cena DHL slaví letos jubilejní 10. ročník rie: Mal· spoleËnost, St¯ednÏ velk· spoleËnost,

ExportÈr teritoria a ExportÈr regionu. 

● Mal· spoleËnost - kategorie je urËena mal˝m

spoleËnostem s maxim·lnÌm poËtem 50

zamÏstnanc˘ a obratem do 300 milion˘ KË.

ZahraniËnÌ vlastnÌk spoleËnosti m˘ûe ve

firmÏ drûet maxim·lnÏ  49 % (d¯Ìve 33 %).

Vznik spoleËnosti musÌ b˝t datov·n p¯ed 

1. lednem roku 2003. 

● St¯ednÏ velk· spoleËnost - kategorie je

urËena mal˝m spoleËnostem s maxim·lnÌm

poËtem 250 zamÏstnanc˘ a obratem do

1,5 miliardy KË (loni 500 milion˘ KË).

ZahraniËnÌ vlastnÌk spoleËnosti m˘ûe ve

firmÏ drûet maxim·lnÏ 49 % (d¯Ìve 33 %).

Vznik spoleËnosti musÌ b˝t datov·n p¯ed 

1. lednem roku 2003. 

● ExportÈr regionu - speci·lnÌ kategorie hod-

notÌ soutÏûÌcÌ spoleËnosti na z·kladÏ regio-

n·lnÌch v˝sledk˘. Vûdy pro dan˝ rok bude ve

spolupr·ci se spoleËnostÌ CzechTrade

vybr·n soutÏûnÌ region. Pro tento rok

(v˝sledky za rok 2005) byl vybr·n region -

severnÌ »echy.

● ExportÈr teritoria - kategorie hodnotÌ na

z·kladÏ v˝sledk˘ do vybran˝ch destinacÌ -

pro letoönÌ rok byly vybr·ny SpojenÈ st·ty

americkÈ.

LoÚsk˝m vÌtÏzem ve dvou ze Ëty¯ kategoriÌ

Jiû popatn·ctÈ probÏhl ExportnÌ v˝zkum DHL,

kter˝ dlouhodobÏ mapuje n·zory nejv˝znamnÏj-

öÌch Ëesk˝ch v˝vozc˘ na aktu·lnÌ ud·losti

v »eskÈ republice i zahraniËÌ. Pr˘zkum zajistila

spoleËnost GFK, kter· se bÏhem letoönÌho dubna

telefonicky dotazovala ¯editel˘ a Ëlen˘ top mana-

gementu, kte¯Ì jsou zodpovÏdnÌ za export ve 

250 v˝znamn˝ch Ëesk˝ch firm·ch. Nejaktu·lnÏjöÌ

jsou informace t˝kajÌcÌ se vnÌm·nÌ zavedenÌ m˝t-

nÈho pro n·kladnÌ vozidla. V souvislosti se zpo-

platnÏnÌm vybran˝ch silniËnÌch komunikacÌ muse-

la podraûit sluûby t¯etina (30 %) vöech osloven˝ch

exportnÌch firem. Z hlediska dalöÌho v˝voje Ëes-

kÈho exportu jsou zajÌmavÈ takÈ dalöÌ v˝sledky

jarnÌ vlny ExportnÌho v˝zkumu DHL.

Podle v˝zkumu oËek·v· n·r˘st objemu exportu

vÏtöina (55 %) exportnÌch firem. Odhady zamÏst-

nanosti v exportnÌch firm·ch jsou nad·le mÌrnÏ

optimistickÈ. N·r˘st poËtu zamÏstnanc˘ oËek·-

v· pÏtina exportnÌch podnik˘ (19 %). ExportnÌ

v˝zkum DHL znovu potvrdil, ûe zemÏ EU jsou sta-

bilnÏ klÌËov˝mi trhy pro ËeskÈ exportÈry. NejvÏt-

öÌ exportnÌ p¯Ìleûitost do budoucna p¯edstavuje

podle Ëtvrtiny exportnÌch firem (24 %) NÏmecko,

n·sleduje Rusko (22 %) a zemÏ EU bez NÏmec-

ka a Slovenska (20 %). 

Kurzov· a mÏnov· nestabilita, m˝to

Nep¯Ìzniv˝m vlivem ovlivÚujÌcÌm obchody do

zahraniËÌ v p¯ÌötÌch 12 mÏsÌcÌch bude podle

pÏtiny (19,2 %) respondent˘ kurzov· a mÏnov·

nestabilita. Na 80 % respondent˘ vnÌm· pod-

mÌnky k exportu v »R jako dobrÈ. ZavedenÌ

EURA bude mÌt podle v˝vozc˘ spÌöe pozitivnÌ

vliv na export. DvÏ pÏtiny (38 %) exportÈr˘

oËek·vajÌ pozitivnÌ dopady - t¯etina (27 %) uv·-

dÏla snazöÌ p¯epoËet, jednoduööÌ ˙ËetnictvÌ

Výsledky 15. vlny exportního výzkumu DHL 2007

apod. »tvrtina (24 %) respondent˘ uvedla jako

pozitivnÌ dopad zavedenÌ EURA odstranÏnÌ kur-

zovnÌho rizika. Proto takÈ tÈmÏ¯ polovina res-

pondent˘ opÏt hodnotila fakt, ûe termÌn zavede-

nÌ EURA v »R zatÌm nenÌ jasn˝ a rozhodnÏ bude-

me mezi poslednÌmi z nov˝ch Ëlensk˝ch zemÌ.

DvÏ pÏtiny (41 %) respondent˘ hodnotÌ zavede-

nÌ m˝tnÈho v »R negativnÏ (zcela + spÌöe). Ani

pozitivnÏ ani negativnÏ hodnotÌ zavedenÌ m˝tnÈ-

ho v »R 27 % respondent˘. T¯etina (28 %) res-

pondent˘ se stavÌ  ke spuötÏnÌ m˝tnÈho pozitiv-

nÏ (zcela + spÌöe). T¯etina (30 % respondent˘)

uvedla, ûe byli v souvislosti se zavedenÌm m˝t-

nÈho nuceni zdraûit sluûby. VÌce neû polovina

exportÈr˘ (54 %) nemusela zdraûit sluûby v sou-

vislosti se zavedenÌm m˝tnÈho. U 15 % respon-

dent˘ se zavedenÌ m˝tnÈho zatÌm neprojevilo,

p¯ÌpadnÈ  zdraûenÌ vöak nelze vylouËit. Zavede-

nÌ II. etapy m˝tnÈho na dalöÌ silnice prvnÌ

a druhÈ t¯Ìdy povede podle vÌce neû dvou t¯etin

(68 %) respondent˘ ke zdraûenÌ dopravy. 

"Toto hodnocenÌ dopad˘ m˝tnÈho Ëesk˝mi expor-

tÈry nenÌ û·dn˝m p¯ekvapenÌm, protoûe se jedn·

jen o dalöÌ formu zdanÏnÌ podnikatelsk˝ch aktivit.

Naprost· vÏtöina p¯epravnÌch firem a logistick˝ch

oper·tor˘ nebyla a nenÌ schopna absorbovat

dopad m˝tnÈho do sv˝ch n·klad˘ a byla nucena

zv˝öit svoje ceny. Je logickÈ, ûe  v˝robci a obchod-

nÌci vyuûÌvajÌcÌ tÏchto sluûeb musÌ toto nav˝öenÌ

d·le promÌtnout do sv˝ch cen a m˝tnÈ v koneËnÈ

f·zi zaplatÌ vÏtöinou fin·lnÌ z·kaznÌk. 

pokraËov·nÌ na stranÏ 19

Myslíte si, že objem exportu vaší firmy v příštích třech 
měsících, ve srovnání s posledními třemi měsíci, vzroste,

zůstane stejný, nebo poklesne?

z ˘stane stejn˝
54 % poklesne

10 %

nevÌ
2 %

vzroste
33 %
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Port·l BusinessInfo.cz spolupracuje s MPO p¯i

zav·dÏnÌ tzv. Jednotn˝ch registraËnÌch formul·-

¯˘ v Centr·lnÌch registraËnÌch mÌstech (ûivno-

stenskÈ ˙¯ady). DÌky tÏmto jednotn˝m formul·-

¯˘m mohou podnikatelÈ nynÌ ozn·mit zah·jenÌ

podnikatelskÈ Ëinnosti, vËetnÏ zmÏn a ˙daj˘ pro

vöechny instituce p¯Ìmo na ûivnostenskÈm

˙¯adÏ. Na 180 ûivnostensk˝ch ˙¯ad˘ po celÈ

»eskÈ republice budou do Ëervna umÌstÏny infor-

maËnÌ stojany port·lu BusinessInfo.cz obsahujÌ-

cÌ let·ky s odkazy na informace port·lu. 

CÌlem tÈto aktivity port·lu BusinessInfo.cz je

poskytnout podnikatel˘m p¯i registraci na

CRM/ûivnostensk˝ch ˙¯adech doplÚujÌcÌ infor-

mace o vstupu do podnik·nÌ, kterÈ jsou dostup-

nÈ na internetu na str·nk·ch port·lu Busines-

sInfo.cz a z·roveÚ je upozornit a navÈst na moû-

nost vyplnÏnÌ elektronickÈho formul·¯e. Infor-

maËnÌ stojany jsou takÈ cÌlen˝m marketingo-

v˝m n·strojem upozorÚujÌcÌm na dalöÌ sluûby

port·lu BusinessInfo.cz. Z·roveÚ prost¯ednic-

tvÌm let·k˘ p¯edstavujÌ i hlavnÌ sluûby agentury

CzechTrade, kter· je provozovatelem port·lu.

Informační stojany na živnostenských úřadech

Let·ky obsahujÌ n·sledujÌcÌ stÏûejnÌ informace:
● ElektronickÈ formul·¯e

P¯ehlednÈ informace o elektronick˝ch formul·-

¯Ìch na port·lu BusinessInfo.cz (Jednotn˝ for-

mul·¯ pro vstup do podnik·nÌ - zaloûenÌ ûivnosti,

DaÚovÈ formul·¯e apod.) 

● éivotnÌ situace podnikatele

Jednou ze sluûeb port·lu jsou tzv. ûivotnÌ situa-

ce, do kter˝ch se podnikatel dost·v· ve styku

s ˙¯ady a kterÈ mapujÌ a popisujÌ agendy a p¯Ì-

sluönÈ postupy. 

CÌlem tÈto aktivity je zv˝öenÌ  informovanosti

podnikatelskÈ ve¯ejnost a z·roveÚ zv˝öenÌ povÏ-

domÌ o port·lu BusinessInfo.cz. N·vötÏvnost

port·lu se pr˘mÏrnÏ pohybuje okolo 180 000

n·vötÏv za mÏsÌc.

pokraËov·nÌ ze strany 18
Protoûe ˙pravy cenÌk˘ logistick˝ch firem probÌ-

haly v prvnÌm ËtvrtletÌ a nÏkde probÌhajÌ jeötÏ

dnes, lze se domnÌvat, ûe p¯i dubnovÈm dotazo-

v·nÌ jeötÏ nemuseli vöichni respondenti pocÌtit

pln˝ dopad  m˝tnÈho do distribuËnÌch n·klad˘.

OËek·v·m, ûe s vÏtöÌm Ëasov˝m odstupem

bude hodnocenÌ jeötÏ nep¯ÌznivÏjöÌ. RozöÌ¯enÌ

m˝tnÈho na silnice 1. a 2. t¯Ìdy pak bude mÌt

dopady doslova fat·lnÌ a zv˝öenÌ n·klad˘ na

distribuci bude daleko viditelnÏjöÌ. Tomu koneË-

nÏ odpovÌd· i velmi negativnÌ oËek·v·nÌ vÏtöiny

exportÈr˘," vysvÏtlil LudÏk Drnec z DHL.

ExportnÌ sebevÏdomÌ na ˙rovni

V dlouhodobÏjöÌm horizontu 12 mÏsÌc˘ ve srov-

n·nÌ s uplynul˝mi 12 mÏsÌci oËek·v· n·r˘st

objemu exportu vÏtöina (55 %) exportnÌch

firem. T¯etina (32 %) se domnÌv·, ûe objem

exportu jejich firmy z˘stane stejn˝ a pouze 5 %

exportnÌch podnik˘ se domnÌv·, ûe poklesne. 

V kr·tkodobÏjöÌm horizontu n·sledujÌcÌch 3 mÏsÌ-

c˘ ve srovn·nÌ s poslednÌmi 3 mÏsÌci t¯etina 

(33 %) exportnÌch podnik˘ uvedla, ûe objem

exportu jejich firmy vzroste. Asi 54 % responden-

t˘ si myslÌ, ûe tento objem z˘stane stejn˝ a dese-

tina (10 % respondent˘) uv·dÌ, ûe objem jejich

exportu klesne.  

ExportnÌ sebevÏdomÌ podnik˘ je tedy st·le na

vysokÈ ˙rovni a v˝raznÏ v kladnÈm p·smu.

Index dlouhodobÈho exportnÌho sebevÏdomÌ

(rozdÌl  procenta kladn˝ch a z·porn˝ch odpovÏ-

dÌ) pro obdobÌ p¯ÌötÌch 12 mÏsÌc˘ je +50. Index

kr·tkodobÈho exportnÌho sebevÏdomÌ pro obdo-

bÌ p¯ÌötÌch 3 mÏsÌc˘ ËinÌ +23. Tento index sice

ve srovn·nÌ s minulou vlnou mÌrnÏ poklesl, ale

st·le z˘st·v· na vysokÈ ˙rovni.

V˝voj zamÏstnanosti v exportnÌch firm·ch

Odhady zamÏstnanosti v exportnÌch firm·ch

jsou nad·le mÌrnÏ optimistickÈ. Ve vÏtöinÏ

exportnÌch podnik˘ by mÏl b˝t poËet zamÏst-

nanc˘ stabilizov·n (66 %). N·r˘st poËtu

zamÏstnanc˘ oËek·v· pÏtina exportnÌch pod-

nik˘ (19 %). Pokles oËek·v· desetina podnik˘

(9 %), coû je mÈnÏ neû v minulÈ vlnÏ na pod-

zim, kdy pokles oËek·valo cel˝ch 14 % export-

nÌch podnik˘. 

Jiû öestou vlnu po sobÏ se nach·zÌ index

zamÏstnanosti (rozdÌl procenta kladn˝ch

a z·porn˝ch odpovÏdÌ) v kladnÈm p·smu. Jeho

hodnota se mÌrnÏ zv˝öila na +10 (na podzim

2006 +8). OËek·v·nÌ exportÈr˘ se dlouhodobÏ

zlepöuje od jara 2002.

KlÌËovÈ trhy st·le zemÏ EU, ale i Rusko

ZemÏ EU jsou stabilnÏ klÌËov˝mi trhy. V p¯ed-

chozÌch 12 mÏsÌcÌch exportovaly vÌce neû

Ëty¯i pÏtiny firem (87 %) do zemÌ EU (bez

NÏmecka a Slovenska); Ëty¯i pÏtiny (79 %)

vyv·ûely do NÏmecka a t¯i Ëtvrtiny firem 

(74 %) na Slovensko. Tyto t¯i regiony s vel-

k˝m n·skokem vl·dnou ËeskÈmu exportu.

N·sleduje Rusko, kterÈ uvedla t¯etina res-

pondent˘ (31 %). OËek·v·nÌ exportnÌch firem

co se t˝Ëe n·r˘stu exportu v p¯ÌötÌch 

12 mÏsÌcÌch jsou u vöech region˘ spÌöe pozi-

tivnÌ. ExportÈ¯i oËek·vajÌ zÌsk·nÌ nov˝ch

odbytiöù v p¯ÌötÌch 12 mÏsÌcÌch p¯edevöÌm na

unijnÌm trhu (bez NÏmecka a Slovenska).

Uvedla to pÏtina (18 % respondent˘).

Na 32 % firem ztratilo v poslednÌch t¯ech letech

nÏjak· zahraniËnÌ odbytiötÏ nebo trhy, 66 % si

udrûelo vöechny trhy. Zhruba 2 % respondent˘

odmÌtla odpovÏdÏt. NejËastÏji ztratili trhy v EU

bez SRN a Slovenska (44 % tÏchto p¯Ìpad˘),

d·le v NÏmecku (20 %). D˘vodem ztr·ty trhu

tÏchto firem byla p¯edevöÌm blÌûe nespecifiko-

van· konkurence (18 %), d·le cenov· konku-

rence (14 %), konkurence produkt˘ ze t¯etÌch

zemÌ (13 %) a snÌûenÌ popt·vky v cÌlov˝ch

zemÌch (11 %). 

NejvÏtöÌ exportnÌ p¯Ìleûitost do budoucna p¯ed-

stavuje podle Ëtvrtiny exportnÌch firem (24 %)

NÏmecko, n·sleduje Rusko (22 %) a zemÏ EU

bez NÏmecka a Slovenska (20 %). Pro Sloven-

sko a »Ìnu se vyslovilo po 5 % respondent˘,

SevernÌ Ameriku uvedlo 4 % respondent˘. Za

perspektivnÌ oblast ËeskÈho exportu obecnÏ

z oborovÈho hlediska povaûuje 31 % exportnÌch

firem automobilov˝ pr˘mysl; 28 % stroje, strojÌ-

renstvÌ, strojÌrensk· za¯ÌzenÌ. 

Ekonomick· situace exportnÌch firem se lepöÌ

Ekonomick· situace exportnÌch firem se podle

respondent˘ d·le zlepöuje. Pouze 8 % export-

nÌch firem oznaËilo svoji situaci za horöÌ neû

p¯ed 12 mÏsÌci (na podzim 2006 ji takto ozna-

Ëilo 12 % exportnÌch podnik˘). VÌce neû polo-

vina (55 %) ji oznaËilo za lepöÌ (podzim 2007 -

48 %). T¯etina (35 %) respondent˘ ji povaûuje

za stejnou.

Vlivy p˘sobÌcÌ na export

Nep¯Ìzniv˝m vlivem ovlivÚujÌcÌm obchody do

zahraniËÌ v p¯ÌötÌch 12 mÏsÌcÌch z˘stala podle

pÏtiny (19,2 %) respondent˘ kursov· a mÏno-

v· nestabilita. Desetina respondent˘ (11 %)

uvedla zdraûenÌ vstup˘ pro produkci a zhruba

stejn˝ poËet respondent˘ (10 %) uvedl jako

nep¯Ìzniv˝ vliv rostoucÌ konkurenci na cÌlov˝ch

trzÌch. Politickou situaci uvedlo 6 % respon-

dent˘. Kursov· a mÏnov· nestabilita je pro

Ëtvrtinu (23 %) hlavnÌ vliv p˘sobÌcÌ proti sou-

ËasnÈmu r˘stu exportu. N·sleduje cenov·

nekonkurenceschopnost p¯edevöÌm souvisejÌ-

cÌ i s r˘stem mezd (12 %). R˘stu exportu z »R

dle v˝vozc˘ naopak nejvÌce pom·h· konkuren-

ceschopnost z hlediska kvality (dle 17 % res-

pondent˘); d·le rostoucÌ produktivita pr·ce

a vlastnÌ ˙silÌ firem (10 % respondent˘)

a cenov· konkurenceschopnost (10 % respon-

dent˘). 

ExportÈr˘m nejvÌce pomohl v poslednÌch 12

mÏsÌcÌch rozvoj (osobnÌch) kontakt˘ a novÈ

kontakty v zahraniËÌ (22 %). Ve 14 % p¯Ìpad˘ to

bylo vlastnÌ ˙silÌ firmy (produktivita pr·ce). Ve

12 % p¯Ìpad˘ pomohly technologickÈ inovace

a investice. 

NejvÌce by exportnÌm firm·m pomohla stabiliza-

ce kursu (12 %). 

S v˝rokem, ûe ËeskÈ v˝robky jsou v zahraniËÌ

vnÌm·ny jako velmi kvalitnÌ, souhlasÌ 83 % res-

pondent˘ (zcela + spÌöe). S v˝rokem, ûe ËeskÈ

v˝robky jsou v zahraniËÌ vnÌm·ny jako cenovÏ

p¯ÌstupnÈ, souhlasÌ 88 % respondent˘ (zcela +

spÌöe). S v˝rokem, ûe jde o v˝robky na öpiË-

kovÈ technickÈ a technologickÈ ˙rovni, sou-

hlasÌ 70 % respondent˘ (zcela + spÌöe). S tÌm,

ûe v˝robky z »eskÈ republiky majÌ v zahraniËÌ

dobrÈ jmÈno, souhlasÌ 85 % respondent˘

(zcela + spÌöe). S v˝rokem, ûe ËeskÈ zboûÌ m·

na trhu dlouholetou tradici, souhlasÌ 78 % res-

pondent˘ (zcela + spÌöe).

PodmÌnky exportu

UveÔme, ûe 80 % respondent˘ vnÌm· podmÌnky

k exportu v »R jako dobrÈ (velmi dobrÈ + spÌöe

dobrÈ). V minulÈm roce je takto vnÌmalo 71 %

respondent˘. Toto pozitivnÌ hodnocenÌ pokraËu-

je od vstupu do EU. T¯etina (31 %) respondent˘

se domnÌv·, ûe se podmÌnky pro export za

poslednÌ rok  zmÏnily. DvÏ t¯etiny (62 %) z tÏch,

kte¯Ì si myslÌ, ûe se podmÌnky exportu v posled-

nÌm roce zmÏnily, se domnÌv· ûe k lepöÌmu

(v˝raznÏ k lepöÌmu + spÌöe k lepöÌmu). VÏtöina

exportÈr˘ (55 %) je o podp˘rn˝ch programech

pro ËeskÈ exportÈry dostateËnÏ informov·na

(rozhodnÏ ano + spÌöe ano). Informace o tÏchto

programech ËerpajÌ hlavnÏ z Internetu (47 %

exportÈr˘).

ZavedenÌ EURA bude mÌt dle v˝vozc˘ spÌöe pozi-

tivnÌ vliv na export. DvÏ pÏtiny (38 %) exportÈ-

r˘ oËek·v· pozitivnÌ dopady (rozhodnÏ pozitivnÌ

+ spÌöe pozitivnÌ); negativnÌ dopady (rozhodnÏ

negativnÌ + spÌöe negativnÌ) p¯edpokl·d· pouze

pÏtina (18% exportÈr˘). T¯etina (30 %) exportÈ-

r˘ nep¯edpokl·d· û·dnÈ v˝raznÈ ovlivnÏnÌ expor-

tu a zast·v· neutr·lnÌ postoj. A 15 % respon-

dent˘  si vlastnÌ odhad vlivu zavedenÌ EURA na

sv˘j export v˘bec nedÏl·.

Z pozitivnÌch dopad˘ zavedenÌ EURA pro export-

nÌ operace uv·dÏla tÈmÏ¯ t¯etina respondent˘

(27 %) snazöÌ p¯epoËet, jednoduööÌ ˙ËetnictvÌ

apod. »tvrtina (24 %) respondent˘ uvedla jako

pozitivnÌ dopad zavedenÌ EURA odstranÏnÌ kur-

sovnÌho rizika. StabilnÌ ceny subdod·vek jako

pozitivnÌ dopad uvedlo 7 % respondent˘. Odstra-

nÏnÌ bankovnÌch poplatk˘ a n·klad˘ spojen˝ch

s konverzÌ uvedlo jako pozitivum 6 % respon-

dent˘. Z negativnÌch dopad˘ zavedenÌ EURA

uv·dÏli respondenti p¯edevöÌm tlak na r˘st cen

a zv˝öenÌ cen (12 %). Kolem 6 % respondent˘

uvedlo jako negativum moûn˝ nep¯Ìzniv˝ kurs ke

dni p¯echodu na EURO. Pr˘mÏrn˝ odhad  kursu

v˘Ëi EURU za öest mÏsÌc˘ na jaro 2007 Ëinil

u respondent˘ 27,31CZK/EURO.

Aktuality

VÌce neû dvÏ pÏtiny respondent˘ (42 %) hodno-

tÌ negativnÏ (spÌöe + zcela) z pohledu exportÈra

moûnÈ odloûenÌ termÌnu zavedenÌ EURA v »R na

neurËito, kdyû st·ty jako Slovensko, nebo

PobaltskÈ zemÏ pravdÏpodobnÏ p¯ijmou EURO

do roku 2010. Neutr·lnÏ hodnotÌ moûnÈ odloûe-

nÌ t¯etina respondent˘ (36 %). PozitivnÏ toto

odloûenÌ hodnotÌ pouze 14 % exportÈr˘ (zcela +

spÌöe).

Z moûnostÌ podpory CzechTrade vyuûÌvajÌ respon-

denti nejvÌce  konzultace a poradenstvÌ (15 %).

SpoleËnÈ v˝stavy v zahraniËÌ vyuûÌv· 5 % respon-

dent˘. Z odpovÏdÌ respondent˘ lze dovodit, ûe

znaËn· Ë·st Ëesk˝ch exportÈr˘ jeötÏ st·le vöech

moûnostÌ podpory pro sv˘j vstup na zahraniËnÌ

trhy dosud plnÏ vyuûÌvat neumÌ. (tz)
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kr·tkodobÈ exportnÌ sebevÏdomÌ

dlouhodobÈ exportnÌ sebevÏdomÌ

Je nutno poznamenat, ûe u nÏkter˝ch produkt˘

dov·ûen˝ch ze subtropick˝ch a tropick˝ch zemÌ

se nediskutujÌ jenom zjiötÏnÈ hodnoty a odhady

trend˘, ale spojujÌ se s hospod·¯skou geografiÌ

danÈ zemÏ. ZajÌmavou diskuzi vyvolal dovoz

manga, kvaj·vy a mangostan˘ z Burkina Faso.

Studenti se zajÌmali o samotnÈ ovoce, ale i zemi,

odkud se plody dov·ûejÌ. Z charakteristiky se

dovÏdÏli mnoho zajÌmavostÌ a mimo odborn˝ch

znalostÌ z obchodu zÌskali i vöeobecnÈ vÏdomos-

ti. Sortiment dov·ûenÈho exotickÈho ovoce uka-

zuje, ûe mezi kupujÌcÌmi zÌsk·v· st·le vÏtöÌ obli-

bu a podnikatelÈ hledajÌ moûnosti, odkud ovoc-

nÈ plody dov·ûet. V roce 2006 se mango a kva-

j·va dov·ûela celkem z 38 zemÌ. Z nich nejvÏtöÌ

mnoûstvÌ 1 193 441 kg bylo dovezeno z BrazÌlie,

111 409 kg z Ekv·doru, 99 514 kg z Guatemaly,

74 179 kg z Kostariky  a dalöÌch zemÌ. Je nutno

Prosperita pomáhá ve výuce mezinárodního obchodu
Na Vysoké škole logistiky, o. p. s., v Přerově, oboru logistika dopravních

služeb, je do struktury předmětů zařazena výuka Mezinárodního
obchodu. Problém kvalitní výuky zůstává v zajištění dostatku věro-

hodných údajů z podnikatelské sféry, na nichž by si studenti ověřovali
v přednáškách probíranou látku. Proto se využívají především údaje celní
statistiky zveřejňované na internetu. Pomocí vertikální a horizontální analý-
zy se zjišťují změny, k nimž došlo v určitém časovém úseku ve struktuře
exportovaných a importovaných produktů a dynamice úrovně sledova-
ných hodnot podle zemí a jednotkových cen. Jsou to metody plně využi-
telné v rozborové činnosti na podnikové úrovni.

poznamenat, ûe mango se dov·ûelo i z Nizozem-

ska (43 314 kg), Polska, NÏmecka, MaÔarska

a dokonce ze Slovenska (43 578 kg). Vöechno

to jsou ale reexporty.

K jednomu z tÈmat semin·¯e byl pouûit Ël·nek

"Pro ˙spÏch v celosvÏtovÈ konkurenci je nutnÈ

b˝t na trhu vËas," zve¯ejnÏn˝ v dubnovÈm ËÌsle

Prosperity. Pojedn·val o moûnosti obchodov·nÌ

na indickÈm trhu. ZajÌmavÈ byly n·zory

a post¯ehy student˘ na jeho obsah. Ocenili, ûe

toto v˝znamnÈ tÈma pro byznys se stalo p¯ed-

mÏtem publikace a ihned porovn·vali, o jak lid-

natou zemi se jedn·, zvl·ötÏ, kdyû se v Ël·nku

poukazuje rovnÏû na »Ìnu. Z internetu se dovÏ-

dÏli, ûe Indie je druh˝ nejlidnatÏjöÌ st·t na

svÏte, za nÌ s velk˝m odstupem jsou USA

a IndonÈzie. »Ìsla je p¯esvÏdËila o tvrzenÌ auto-

ra, ûe v Indii jsou nep¯ebernÈ moûnosti uplatnÏ-

nÌ v˝robk˘, jenom mÌsta na trhu je nutno najÌt

a p¯edevöÌm vËas. 

SouËasnÏ studenti upozornili, ûe pro pot¯eby

mal˝ch a st¯ednÌch podnikatel˘ by Ël·nek mÏl

b˝t doplnÏn o p¯Ìklady, a tak se stal vÌce moti-

vujÌcÌ zvl·ötÏ, kdyû tyto skupiny podnikatel˘

nemajÌ Ëasto dostatek odvahy obchodovat na

zahraniËnÌch trzÌch. PonÏkud bliûöÌ rozvedenÌ by

si zasluhovalo velice cennÈ upozornÏnÌ, ûe Indo-

vÈ "nepodepÌöÌ û·dn˝ kontrakt d¯Ìve, dokud

nezÌskajÌ k partnerovi d˘vÏru a urËitou n·klon-

nost". V souvislosti s tÌm se diskutovaly ot·zky

jak si d˘vÏru zÌskat, v Ëem spoËÌvajÌ odliönÈ zvy-

klosti obchodnÌch jedn·nÌ, spoleËensko-soci·lnÌ

zvyklosti, kdyû se pro n·s jedn· p¯ece jenom do

urËitÈ mÌry o "exotickou" zemi, zvl·ötÏ, jak se

prezentuje v r˘zn˝ch zemÏpisn˝ch report·ûÌch.

V diskuzi studenti ocenili upozornÏnÌ, ûe na

nabÌdky je pot¯eba okamûitÏ reagovat, na jedn·-

nÌ mÌt p¯ipravenÈ varianty platebnÌch a dodacÌch

podmÌnek, jako v˝znamnÈ konkurenËnÌ prvky ve

vztahu k p¯edmÏtu plnÏnÌ, cenÏ i garancÌm za

splnÏnÈ z·vazky. 

V z·vÏru nemohu opomenout uvÈst, ûe Prosperi-

tu jiû delöÌ Ëas vyuûÌv·m k v˝uce nejenom mezi-

n·rodnÌho obchodu, ale i obchodnÌch operacÌ ve

vnit¯nÌm obchodÏ a sluûb·ch, pro konkrÈtnÌ

poznatky z rozhovor˘ s podnikateli, kterÈ mÏsÌË-

nÌk pravidelnÏ p¯in·öÌ. 

doc. JUDr. Ing. Old¯ich TvrdoÚ, CSc. 
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…a rychle rostoucí podnikatelské prostředí potřebovalo průvodce novými cestami

Auditoři jsou skutečně lidé, které veřejnost posuzuje jako chodící sbírky
zákonů a kalkulačku. Není tomu tak. Firmy, jež vedou, jsou sice důka-
zem píle a soustředěného know how, ale také značné kreativity v pro-

fesi, již většina z nás pořád ještě vnímá jako tabulky číselných údajů. Až se
začtete do následujících řádků, zjistíte, že vedle hodnot propočtů, závěrek,
analýz může stát hodnota úplně jiná - třeba rozkvetlý kaštan. O souvislostech
více Ing. Jiří Vrba, výkonný ředitel společnosti Auditia, spol. s r. o.:

n·v·m funkci soudnÌho znalce vÌce jak 25 let a za

tuto dobu jsem rovnÏû zpracoval desÌtky znalec-

k˝ch posudk˘. PoslednÌ dobou vöak postr·d·me

v tÈto naöÌ speci·lnÌ Ëinnosti prvky ˙ËinnÈ komu-

nikace se zadavateli tÏchto posudk˘. TrûnÌ pro-

st¯edÌ vytv·¯Ì ¯adu zcela nov˝ch p¯Ìpad˘ hospod·¯-

skÈ kriminality, jejichû identifikace je z hlediska

platn˝ch z·kon˘ velmi sloûit·. Na samÈm zaË·tku

trestnÌho stÌh·nÌ vznikajÌ ot·zky pro znalce, kterÈ

formuluje zadavatel posudku - nejËastÏji Policie

»R, pop¯. dozorujÌcÌ st·tnÌ z·stupce. Jiû ze samot-

nÈho zad·nÌ znaleckÈho posudku vypl˝v· mnohdy

z¯ejm· neznalost ekonomick˝ch souvislostÌ

a snaha o korekci Ëi ˙pravu tÏchto ot·zek, se

Ëasto mÌjÌ ˙Ëinkem. Jiû vÌce jak p¯ed rokem jsme

nabÌdli z pozice Komory auditor˘ »eskÈ republiky

NejvyööÌmu st·tnÌmu zastupitelstvÌ konkrÈtnÌ

vzdÏl·vacÌ program pro st·tnÌ z·stupce - nicmÈnÏ

do dneönÌho dne  k û·dnÈmu pozitivnÌmu v˝sledku

nedoölo. Poznatky z tÈto speci·lnÌ oblasti by

vystaËily na samostatnÈ tÈma rozhovoru.

Podle webových stránek působíte rovněž na poli
organizačního poradenství. Co to obnáší?
I to je velmi zajÌmav· oblast. Mnoho klient˘ pl·-

nuje ¯adu zmÏn, p¯iËemû zn· pouze cÌle, eventu·l-

nÏ oËek·v· urËitÈ v˝sledky, nezn· vöak cestu

a prost¯edky, jak tuto ˙pravu zrealizovat. A to je

naöe pr·ce. Vyhledat vhodnou metodu poûadova-

nÈ zmÏny - posoudit pr·vnÌ souvislosti, vËetnÏ

˙ËetnÌch a daÚov˝ch a navrhnout ¯eöenÌ. Je to

samoz¯ejmÏ velmi sloûitÈ a tato Ëinnost se neobe-

jde bez spolupr·ce s celou ¯adou dalöÌch odbornÌ-

k˘, se kter˝mi trvale spolupracujeme. Sloûitost

celÈho procesu nejlÈpe vystihuje skuteËnost, ûe

v nÏkter˝ch p¯Ìpadech se na tÏchto ¯eöenÌch pra-

cuje i nÏkolik let - i p¯Ìsluön· spoleËnost musÌ

k tÏmto zmÏn·m p¯imÏ¯enÏ "dozr·t".  

to v rozporu s etikou profese.  NejËastÏji vöak zÌs-

k·v·me klienty na doporuËenÌ jin˝ch klient˘, kte¯Ì

byli s naöimi sluûbami spokojeni. V˝bÏrovÈ ¯ÌzenÌ

je souËasn˝m hitem. ProblÈmem je, ûe vyhlaöova-

tel nem· mnohdy ani z·kladnÌ p¯edstavy o z·sa-

d·ch takovÈho v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ. Typick˝m p¯Ì-

kladem m˘ûe b˝t poûadavek na audit, kde zada-

vatel o sobÏ naprosto nic nesdÏlÌ, neuvede ani

p¯edstavu o ËasovÈm okamûiku zak·zky a na

n·sledn˝ dotaz oslovenÈ auditorskÈ firmy s poûa-

davkem uvedenÌ alespoÚ z·kladnÌch informacÌ jiû

ani neodpovÌ. Takov˝ch p¯Ìpad˘ je poslednÌ dobou

vÏtöina. Zar·ûejÌcÌ na tÈto skuteËnosti je, ûe jde

mnohdy o renomovanÈ instituce, kte¯Ì by mÏli

alespoÚ z·kladnÌ pravidla v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ zn·t

(nap¯. ve¯ejnÈ zak·zky). 

Je mezi auditorskými firmami  u nás velká konku-
rence, anebo je trh stále nenasycený? Předpoklá-
dám, že auditorů bude potřeba více a více.
Na tuto ot·zku  odpovÌd·m ryze ze svÈho pohle-

du - n·zory nÏkter˝ch m˝ch koleg˘ se mohou

liöit. MyslÌm si, ûe je st·le dost prostoru pro novÈ

p¯Ìleûitosti auditor˘. ZejmÈna ve¯ejn˝ sektor

nabÌzÌ v poslednÌch letech sÌlÌcÌ pot¯ebu auditor-

skÈ pr·ce. Jde jednak o p¯Ìjemce dotacÌ vöeho

druhu, kde  p¯Ìjem takovÈ dotace od urËitÈ hra-

nice podlÈh· automaticky auditorskÈmu ovÏ¯enÌ.

Mezi tyto dotace se poËÌtajÌ i podpory z evrop-

sk˝ch struktur·lnÌch fond˘, kde poËet p¯Ìjemc˘

m· rovnÏû st·le stoupajÌcÌ tendenci. D·le jde

o celou ¯adu tzv. "neziskov˝ch organizacÌ", jed-

najÌcÌch ve ve¯ejnÈm z·jmu, kterÈ buÔ p¯Ìmo ze

z·kona, nebo z d˘vodu p¯Ìjmu dotace, pot¯ebujÌ

audit. Jde nap¯. o nadace, obecnÏ prospÏönÈ

spoleËnosti, novÏ i ve¯ejnÈ v˝zkumnÈ instituce,

nÏkter· obËansk· sdruûenÌ a dalöÌ. Specializace

v tÈto oblasti znamen· pro auditora  nutnÈ rozöÌ-

¯enÌ odbornosti a prostudov·nÌ ¯ady p¯edpis˘.

Velmi sloûitou z·leûitostÌ u tÏchto typ˘ spoleË-

nostÌ je pouûitÌ i spr·vn˝ch ˙ËetnÌch metod

a postup˘ vËetnÏ aplikace daÚov˝ch z·kon˘.

ZejmÈna daÚovÈ z·leûitosti zde b˝vajÌ velmi slo-

ûitÈ - Ëasto nar·ûÌme na situace, kdy urËit˝ pro-

blÈm v konkrÈtnÌ oblasti nesk˝t· jednoznaËnÈ

¯eöenÌ v platnÈ daÚovÈ legislativÏ. 

Aktivně napomáháte rozvoji vaší profese, a to nejen
jako viceprezident Komory auditorů ČR, jíž jste
mimo jiné zakládajícím členem. Během spolupráce
s vámi jsem vypozorovala, že umíte velmi dobře
hospodařit s časem, dokážete stihnout to, co slíbíte.
Máte svou vlastní metodu či určité pravidlo, které
byste mohl prezentovat, případně nabídnout ostat-
ním?
Obsah ot·zky vnÌm·m spÌöe jako poklonu, nevÌm

tedy, jak na ni vlastnÏ odpovÏdÏt. Pracuji pro

komoru a auditorskou profesi  vÌce jak 15 let.

Tento typ pr·ce - podobnÏ jako kaûd· jin· ve¯ejn·

pr·ce - nenÌ oceÚov·n, protoûe m·lokdo dok·ûe

posoudit, co to vlastnÏ p¯edstavuje, proto nem·m

nere·ln· oËek·v·nÌ. Hospoda¯enÌ s Ëasem je nedÌl-

nou souË·stÌ mÈho ûivota a mohu v·s ubezpeËit, ûe

Ëasto nestÌh·m zvl·dnout to, co jsem si p¯edsevzal.

Vyhodnocuji priority a ty zpravidla splnÌm -  Ëasto

i za cenu, ûe musÌm nastavit voln˝ Ëas - o veËerech

a o vÌkendech.  Co se mi ale da¯Ì - a to musÌm p¯i-

znat - jen m·lo vÏcÌ nech·v·m na poslednÌ chvÌli

a snaûÌm se ̄ adu ̇ kol˘ ̄ eöit v p¯edstihu, pop¯. zad·-

nÌm dÌlËÌch ˙kol˘ m˝m spolupracovnÌk˘m, takûe

poslÈze pokraËuji jiû v zapoËatÈm ¯eöenÌ.   

ze studnice zkuöenostÌ, myölenek a n·zor˘ 
Ëerpala Eva Brixi

Auditoři pro vaši jistotu

Auditia je auditorská a poradenská společnost,
která se na českém trhu dostatečně etablovala.  Co
vás i vašeho společníka vlastně vedlo před lety
k tomu, že jste se rozhodli založit vlastní firmu? Byla
to touha po seberealizaci, jiném druhu vnitřní dis-
ciplíny, snaha dát profesnímu životu další směr, více
rozhodovat sami o sobě, chtěli jste si vyzkoušet
podnikání?
Jiû v loÚskÈm roce uplynulo 15 let od okamûiku

zaloûenÌ spoleËnosti. Se spoleËnÌkem ZdeÚkem

Zubalem jsme spolupracovali v 90. letech jako

audito¯i p¯i ovÏ¯ov·nÌ ˙ËetnÌch z·vÏrek podnik˘ se

zahraniËnÌ  majetkovou ˙ËastÌ podle tehdy platnÈ

vyhl·öky Feder·lnÌho ministerstva financÌ. Tato

urËovala povinnÏ pro podniky se zahraniËnÌ majet-

kovou ˙ËastÌ dva auditory. Cel· ¯ada "takov˝ch

dvojic" se stala pozdÏji zakladateli obchodnÌch

spoleËnostÌ s hlavnÌm p¯edmÏtem auditorskÈ Ëin-

nosti. D˘vody byly prostÈ. Snaha  zkusit si podni-

k·nÌ na vlastnÌ pÏst - kdo o tom z naöÌ generace

nÏco vÏdÏl? Profesion·lnÏ jsme se zab˝vali celou

dosavadnÌ ûivotnÌ dr·hu ekonomikou a ˙Ëetnic-

tvÌm a rychle rostoucÌ podnikatelskÈ prost¯edÌ

pot¯ebovalo pr˘vodce nov˝mi cestami. I my jsme

se museli od poË·tku velmi mnoho a rychle uËit

a vst¯eb·vat prvnÌ okamûiky trûnÌho prost¯edÌ.

Dnes se na toto obdobÌ dÌv·me s ˙smÏvem, byli

jsme m·lo zkuöenÌ a hodnÏ naivnÌ, ale ono  to

tehdy bylo skuteËnÏ  vöechno jinak. 

Jste tedy podnikatel. Z hlediska životní filozofie - co
vám to dalo, jakou zkušenost?
I auditorsk· Ëinnost je podnik·nÌm, i kdyû s velmi

p¯ÌsnÏ stanoven˝mi pravidly. Poûadavky na p¯es-

nost, preciznost a d˘slednost tÈto profese vytv·¯Ì

vnÏjöÌ dojem pohledu na auditora jako suchara,

kter˝ nem· smysl pro humor, nem· û·dnÈ konÌËky

a ûije v bludnÈm kruhu jen "ËÌsel v ˙ËetnÌch v˝ka-

zech". Teprve bliûöÌm pozn·nÌm lze vidÏt, ûe i audi-

tor je ËlovÏk, m· svoje z·liby, konÌËky a sny, rodi-

nu, oblÌbenÈ p¯·tele. 

Mnoho zkuöenostÌ nab˝v· auditor p¯ib˝vajÌcÌm

vÏkem. Velmi pomalu se zapomÌn· zejmÈna na ty

öpatnÈ - nevdÏk klient˘,  pop¯. skuteËnosti, ûe kli-

ent nezaplatil. Ano i to se st·v·, jak je bÏûnÈ

v ËeskÈm podnikatelskÈm prost¯edÌ. NaötÏstÌ

tÏchto vzpomÌnek nenÌ mnoho a vysoce je p¯eva-

ûujÌ ty pozitivnÌ, kdy s potÏöenÌm vnÌm·me, ûe

naöe rady a doporuËenÌ p¯in·öejÌ odpovÌdajÌcÌ

v˝sledky. Nutno ale zd˘raznit, ûe tato Ëinnost se

ned· provozovat bez kvalitnÌch spolupracovnÌk˘

a odpovÌdajÌcÌho rodinnÈho z·zemÌ, kterÈ umÌ

nejen tolerovat vysokÈ pracovnÌ nasazenÌ, ale

i vnÌmat nÏkterÈ problÈmy, kterÈ toto zvl·ötnÌ pod-

nik·nÌ prov·zejÌ. S p¯ib˝vajÌcÌmi lÈty si zaËÌn·m

jako ËlovÏk povaûovat i toho, ûe mohu svobodnÏ

d˝chat, samostatnÏ se rozhodovat a v urËitÈm

okamûiku ¯Ìct "ne".

Vlivem ¯ady zkuöenostÌ a sledov·nÌ osud˘ spoleË-

nostÌ a lidÌ v nich si st·le vÌce v·ûÌm   z·zrak˘ p¯Ì-

rody. Zkusili jste si nap¯. prohlÈdnout zblÌzka teÔ

na ja¯e  kvetoucÌ kaötan? Jak˝ je to symbol obrov-

skÈ energie a chuti ûÌt. PodobnÏ silnÏ proûÌv·m for-

mov·nÌ  osobnosti  mÈ malÈ vnuËky, i to pokl·d·m

za z·zrak. Je zajÌmavÈ, ûe jsem tyto pocity d¯Ìve

nikdy nemÏl. PoslednÌ dobou kaûdÈ r·no vÌt·m

s ˙slovÌm: "DÌky slunce za kaûdÈ novÈ r·noÖ"

Když byste se rozhodl pro audit vlastní firmy, mohl
byste si ho udělat sám, anebo by se toho musela
ujmout jiná společnost? Je to asi otázka z neznalos-
ti, ale: je audit auditorských firem povinný anebo se
vůbec nedělá? 

Ne, to nenÌ moûnÈ, audit firmy, jejÌû podÌl vlastnÌm,

by musel udÏlat jin˝ auditor - ölo by o z¯ejm˝ kon-

flikt z·jm˘, neboù jako vlastnÌk m·m jinou p¯ed-

stavu o finanËnÌ pozici a majetku firmy. Proto

audit musÌ b˝t vûdy proveden nez·vislou osobou

a to u vöech p¯Ìpad˘ - nejen u auditorsk˝ch firem.

AuditorskÈ firmy nemajÌ û·dnou v˝jimku z povin-

nÈho auditu, tyto parametry urËuje z·kon o ˙Ëet-

nictvÌ, pop¯. dalöÌ speci·lnÌ z·kony (nap¯. v z·konu

o ˙ËetnictvÌ jsou tato pravidla uvedena v ß 20).

Pokud jsou tato p¯ekroËena, podlÈh· p¯Ìsluön·

obchodnÌ spoleËnost povinnÈmu auditu. NesplnÏnÌ

tÈto povinnosti podlÈh· sankci dle stejnÈho z·ko-

na a m˘ûe Ëinit aû 6 % hodnoty aktiv. Jsem p¯e-

svÏdËen, ûe  na souËasnÈm trhu neexistuje û·dn·

auditorsk· firma, kter· by si dovolila tuto povin-

nost neplnit. O pravdivosti m˝ch slov se m˘ûe p¯e-

svÏdËit kaûd˝, kdo si n·hodnÏ vyhled· ˙ËetnÌ

z·vÏrky auditorsk˝ch firem uloûenÈ na rejst¯Ìko-

vÈm soudu, a to vËetnÏ zpr·v auditora za kaûd˝

p¯Ìsluön˝ rok (za p¯edpokladu, ûe  byly uvedenÈ

parametry pro povinn˝ audit splnÏny). SamotnÈ

˙ËetnÌ z·vÏrky vöak musÌ mÌt povinnÏ zve¯ejnÏny

vöechny obchodnÌ spoleËnosti. Nezve¯ejnÏnÌ tÏch-

to z·vÏrek uveden˝m zp˘sobem je dokonce trest-

n˝m Ëinem podle ß 125 trestnÌho z·kona.  

Auditorská činnost je velmi náročná, zastřešuje
vlastně absolutní dokonalost dokladů daných sub-
jektů. Auditor se vlastně nesmí splést… A co když
se přece jen splete? Jak se to řeší? Může se mýlit
v radě, doporučení, názoru na řešení i ve výpo-
čtu…
I auditor se m˘ûe splÈst a udÏlat chybu. P¯i  srov-

n·nÌ s chirurgem, kter˝ na operaËnÌm stole prove-

de chybn˝ z·krok a n·sledkem je ˙mrtÌ pacienta,

u n·s se opravÌ jen "p·r ËÌsel" a ûivot jde d·l.

U opravy "p·r ËÌsel" jde samoz¯ejmÏ o nads·zku -

mnohdy jsou n·sledky takov˝ch chyb podstatnÏ

v·ûnÏjöÌ - dokonce i v historii auditu jiû existujÌ nÏk-

te¯Ì "mrtvÌ klienti" s dalekos·hl˝mi n·sledky, stej-

nÏ jako mrtvÌ pacienti u lÈka¯˘. D˘leûitou okolnos-

tÌ je, zda se tato chyba neudÏl· vÏdomÏ. Pokud

existuje takovÈ podez¯enÌ, jde o z·vaûn˝ problÈm

etick˝ i odborn˝, a m˘ûe jÌt dokonce aû na hranici

trestnÌ odpovÏdnosti. Je samoz¯ejmÈ, ûe se takovÈ

tvrzenÌ musÌ prok·zat, a to je pomÏrnÏ sloûit· z·le-

ûitost. Pokud auditor prok·ûe, ûe splnil vöechny

povinnÈ auditorskÈ postupy a doloûÌ o tom p¯Ìsluö-

nou dokumentaci ze spisu, nenÌ moûnÈ mu urËit

odpovÏdnost za vznik - i pomÏrnÏ z·vaûnÈ chyby. Je

to v praxi samoz¯ejmÏ podstatnÏ sloûitÏjöÌ a indivi-

du·lnÌ podle kaûdÈho p¯Ìpadu - osvÏtlenÌ vöech

tÏchto aspekt˘ vöak vysoce p¯ekraËuje r·mec

tohoto rozhovoru. Pro kaûd˝ p¯Ìpad z·kon ukl·d·

povinnost vöem auditor˘m, aby se proti takov˝m

p¯Ìpad˘m pojistili - tyto pojistky jsou uzav¯eny na

v˝öi ökod ¯·dovÏ v milionech KË i jejich n·sobk˘.

KritÈriem pro v˝öi pojistnÈ Ë·stky je dosahovan˝

obrat z auditorskÈ a dalöÌ Ëinnosti. 

Pochyboval jste někdy sám o svém nějakém roz-
hodnutí či kroku, který jste hodlal navrhnout?
Pochybuji Ëasto, a to zejmÈna z d˘vodu profesio-

n·lnÌ opatrnosti, abych neudÏlil radu, kter· m˘ûe

b˝t rizikov·, pop¯. m˘ûe p¯inÈst jinÈ vedlejöÌ nega-

tivnÌ ˙Ëinky. Rada auditora - byù udÏlen· v r·mci

poradenskÈ Ëinnosti - m· vöak jednu v˝hodu: jde

vûdy jen o radu a rozhodnutÌ je na klientovi. Sou-

Ë·stÌ tÈto rady je vûdy upozornÏnÌ na rizika

a moûnÈ n·sledky. V takov˝ch okamûicÌch mi

Ëasto pom·h· p¯edstava, zda a s jak˝m doporu-

ËenÌm  bych tuto radu poskytl s odstupem nÏkoli-

ka dalöÌch letÖ

Vaše společnost poskytuje také služby znaleckého
ústavu. Co to přesně znamená? Může se na vás
obrátit např. i soud, abyste vytvořil  znalecký posu-
dek na správnost účetních operací ve firmě?
Jiû vÌce jak 10 let jsme zaps·ni v samostatnÈm

registru znaleck˝ch ˙stav˘, kter˝ vede Minister-

stvo spravedlnosti »R. Naöe sluûby jsou poskyto-

v·ny i pro org·ny ËinnÈ v trestnÌm ¯ÌzenÌ, kde platÌ

p¯ednost pro ustavenÌ znaleckÈho ˙stavu na zpra-

cov·nÌ znaleckÈho posudku, pokud tomu  odpovÌ-

d· jeho  odbornÈ zamÏ¯enÌ. Za uvedenou dobu

jsme zpracovali desÌtky odborn˝ch znaleck˝ch

posudk˘ - pro Policii »R, soudy vöech r˘zn˝ch

stupÚ˘, not·¯e a ¯adu dalöÌch p¯Ìjemc˘. S·m vyko-

Kontakt:
Auditia, spol. s r. o.

Poötovsk· 8c, Ëp. 455

602 00 Brno

Tel.: 542 212 367

Fax: 542 210 047

E-mail: auditia@auditia.cz

ÿeditel a jednatel spoleËnosti:

E-mail: jiri.vrba@auditia.cz

Ostatně vaše nabídka je velmi pestrá - kterou z čin-
ností se vy osobně nejraději zaobíráte?
To je ot·zka na tÏlo. M·m sice ¯adu oblÌben˝ch

ËinnostÌ, Ëasto vöak m·m dojem, ûe mi na nÏ

nezb˝v· Ëas. V malÈ a st¯ednÌ firmÏ musÌ vedoucÌ

p¯edstavitel dÏlat a umÏt vöechno. ZejmÈna

oblast metodiky a auditorsk˝ch postup˘, aby

odpovÌdaly platn˝m p¯edpis˘m, mi zabÌr· znaËn˝

Ëasov˝ prostor. Velmi mnoho mi pom·h·, ûe

v tÏchto oblastech p˘sobÌm i jako lektor. AktivnÏ

p¯edn·öÌm jiû ¯adu let  auditor˘m p¯ÌsluönÈ audi-

torskÈ postupy, d·le aplikaci Mezin·rodnÌch audi-

torsk˝ch standard˘, coû mne souËasnÏ nutÌ si

vöechny zmÏny p¯edem nastudovat a odpovÌdajÌ-

cÌm zp˘sobem i prezentovat posluchaË˘m. MusÌm

p¯iznat, ûe tato komunikace mi p¯in·öÌ  zvl·ötnÌ

uspokojenÌ, pokud cÌtÌm, ûe jsou mÈ vlastnÌ prak-

tickÈ poznatky akceptov·ny  a pozitivnÏ poslu-

chaËi p¯ijÌm·ny.

Posuzujete firmy pod různým úhlem pohledu - také
operujete pojmem netypická účetní operace - co si
pod tím lze představit? 
VysvÏtlenÌ tohoto pojmu by si vyû·dalo Ëas na

menöÌ p¯edn·öku. StruËnÏ lze shrnout, ûe se

jedn· o takovou operaci, kter· neb˝v· zpravidla

pouûÌv·na bÏûnÏ. Jde tedy o netypick˝ ˙ËetnÌ

p¯Ìpad,  jak  obsahem, tak i v ËasovÈm horizon-

tu. ÿada z nich m˘ûe hraniËit i s operacemi,

kterÈ jsou na hranÏ s platnou legislativou.

N·zorn˝mi p¯Ìklady mohou b˝t nap¯. nezvykle

ËastÈ hotovostnÌ v˝bÏry z pokladny stejnou oso-

bou s titulem: "v˝bÏr z·lohy" bez ud·nÌ d˘vodu

a n·slednÈho ¯·dnÈho vy˙Ëtov·nÌ. D·le ËastÈ

z¯izov·nÌ bankovnÌch ˙Ët˘ a jejich n·slednÈ

ruöenÌ, nezvyklÈ pohyby na tÏchto ˙Ëtech (vyso-

kÈ Ë·stky, p¯ijatÈ a vydanÈ platby  z oblastÌ

"daÚov˝ch r·j˘" apod.). Samostatnou z·leûitos-

tÌ jsou nap¯. d·le operace na tzv. "vnit¯nÌch

˙ËetnÌch dokladech", kterÈ nejsou Ëasto dokl·-

d·ny û·dn˝m dokumentem (smlouvou, Ëi jin˝m

obchodnÌm/z·vazkov˝m vztahem), nejsou ani

schv·leny odpovÏdnou osobou a za˙ËtovanÈ

Ë·stky dosahujÌ extrÈmnÌch hodnot.   

Jakým způsobem auditorská společnost hledá kli-
enty? Klasické inzerci se většina takových firem
vyhýbá, spoléhá se tedy spíše na osobní reference?
Můžete se účastnit standardních výběrových řízení? 
ZÌsk·v·nÌ nov˝ch klient˘ je velmi sloûit˝ proces.

Inzerci sv˝ch sluûeb auditor nem˘ûe prov·dÏt - je
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SluûebnÌ platebnÌ karty se jiû st·vajÌ bÏûn˝m

standardem i mezi mal˝mi a st¯ednÌmi firmami.

SouËasn˝ boom tÏchto karet zaznamenala i spo-

leËnost MasterCard - poËet vydan˝ch firemnÌch

platebnÌch karet MasterCard meziroËnÏ vzrostl

o 44 % a celkov˝ objem transakcÌ uskuteËnÏn˝

s jejich pomocÌ ze zv˝öil o 24 %. 

SpoleËnost MasterCard chce vych·zet vst¯Ìc

pot¯eb·m mal˝ch a st¯ednÌch firem, a proto si

v ˙noru tohoto roku nechala zpracovat odborn˝

pr˘zkum zamÏ¯en˝ na pouûÌv·nÌ firemnÌch pla-

tebnÌch karet mezi tÏmito spoleËnostmi. 

Z odpovÏdÌ p¯edstavitel˘ osloven˝ch firem dis-

ponujÌcÌch sluûebnÌmi platebnÌmi kartami je

jasnÏ vidÏt, ûe nejvÌce se tyto karty pouûÌvajÌ

k v˝bÏru penÏz z bankomat˘ (tuto moûnost vyu-

ûÌv· 61 % z nich). Mezi hlavnÌ v˝hody pro po¯Ì-

zenÌ firemnÌch platebnÌch karet bylo nejËastÏji

zmiÚov·no p¯eklenutÌ kr·tkodob˝ch v˝padk˘

p¯Ìjm˘, snÌûenÌ n·rok˘ na administrativu nebo

poskytnutÌ bohat˝ch dodateËn˝ch sluûeb jako je

nap¯Ìklad cestovnÌ a ˙razovÈ pojiötÏnÌ nebo

pojiötÏnÌ pro zamÏstnance.

"S firemnÌmi platebnÌmi kartami MasterCard je

ve svÏtÏ spojeno öirokÈ spektrum doplÚkov˝ch

sluûeb. P¯Ìkladem m˘ûe b˝t sluûba, kter· umoû-

Celkem 78 % respondent˘, jejichû firma disponuje sluûebnÌmi platebnÌmi kartami uvedlo, ûe se jedn·

o kreditnÌ karty. Tyto karty jsou z·roveÚ pro podnik·nÌ vnÌm·ny jako nejvhodnÏjöÌ.

55 % takov˝ch firem vyuûÌv· firemnÌ debetnÌ karty.

SluûebnÌ charge karty pro svÈ aktivity pouûÌv· 23 % dan˝ch firem. 

Státní tiskárna cenin - tiskárna pro vaše pohodlí

Firemní platební karta? Užitečný pomocník i pro malé a střední podniky
Služební platební karty podle nedávného průzkumu společnosti Master-

Card používá již téměř třetina malých a středních firem v České repub-
lice. Široké spektrum výhod tohoto typu karet je totiž stejné pro malé

i velké společnosti - služební platební karty snižují náklady, zjednodušují
administrativu a umožňují jednoduchou kontrolu firemních výdajů.

Rozdělení jednotlivých typů firemních platebních karet mezi jejich držiteli

FiremnÌ platebnÌ karty MasterCard 

Ke konci roku 2006 Ëinil meziroËnÌ n·r˘st objemu  transakcÌ realizovan˝ch firemnÌmi kartami Mas-

terCard 24 %.
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PouûÌv·nÌ firemnÌch platebnÌch karet mezi mal˝mi a st¯ednÌmi firmami

OslovenÌ drûitelÈ firemnÌch platebnÌch karet je pouûÌvajÌ v 61 % p¯Ìpad˘ k v˝bÏru penÏz z bankomat˘

39 % z nich pouûÌv· firemnÌ platebnÌ karty k placenÌ n·klad˘ bÏhem sluûebnÌch cest.

Kaûd˝ Ëtvrt˝ drûitel tÏchto karet je bÏûnÏ pouûÌv· k p¯ekon·nÌ kr·tkodob˝ch v˝padk˘ p¯Ìjm˘ a k pla-

cenÌ v˝daj˘ n·kupËÌch.

FiremnÌ platebnÌ karty MasterCard 

Ke konci roku 2006 Ëinil meziroËnÌ n·r˘st poËtu firemnÌch platebnÌch karet MasterCard 44 %.
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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," uv·dÌ

J·n »arn˝, gener·lnÌ ¯editel spoleËnosti Maste-

rCard Europe pro »eskou republiku, Slovensko

a Polsko.   

SnadnÈ placenÌ firemnÌ kartou a jednoduch·

kontrola v˝daj˘ bÏhem sluûebnÌch cest pat¯Ì

k dalöÌm oblÌben˝m zp˘sob˘m pouûitÌ tÏchto

karet. TÈmÏ¯ 40 % jejich drûitel˘ v praxi tuto

moûnost pravidelnÏ vyuûÌv·.  

PomocÌ firemnÌch platebnÌch karet je takÈ

moûnÈ v˝raznÏ zjednoduöit kaûdodennÌ ûivot

firmy. V p¯ÌpadÏ opoûdÏnÌ plateb dodavatel˘ Ëi

jin˝ch potÌûÌch s financov·nÌm je moûnÈ sluûeb-

nÌ kartu pouûÌt k p¯eklenutÌ kr·tkodob˝ch

v˝padk˘ p¯Ìjm˘. TÌmto zp˘sobem ¯eöÌ svÈ kr·t-

kodobÈ finanËnÌ problÈmy Ëtvrtina osloven˝ch

drûitel˘ firemnÌch platebnÌch karet.

Mezi jednotliv˝mi druhy firemnÌch platebnÌch

karet jsou mezi jejich drûiteli v mal˝ch a st¯ed-

nÌch spoleËnostech nejpopul·rnÏjöÌ karty kredit-

nÌ. Tyto karty totiû nejsou oproti kart·m debet-

nÌm pevnÏ sv·z·ny s bankovnÌm ˙Ëtem firmy,

ale poskytujÌ ˙vÏr neboli kredit. Tento druh slu-

ûebnÌch platebnÌch karet tak umoûÚuje firm·m

snadno a jednoduöe Ëerpat p˘jËku. U vÏtöiny

z nich navÌc existuje tzv. bez˙roËnÈ obdobÌ

(bÏûnÏ v dÈlce 30-50 dn˘), bÏhem kterÈho se

z p˘jËky neplatÌ û·dnÈ ˙roky. 

Pr·vÏ kombinace tÏchto v˝hod je tÌm jednÌm

z hlavnÌch d˘vod˘ souËasnÈho vysokÈho z·jmu

o firemnÌ platebnÌ karty. I v mal˝ch a st¯ednÌch

firm·ch je nutnÈ pracovat co nejefektivnÏji

a öet¯it n·klady. A pr·vÏ sluûebnÌ platebnÌ karty

p¯edstavujÌ snadn˝ a dostupn˝ n·stroj, jak

k tomuto cÌli v˝znamnÏ p¯ispÏt. ✑
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Pr˘zkumu se z˙Ëastnilo celkem 1200 spoleËnos-

tÌ z Belgie, NÏmecka, Francie, VelkÈ Brit·nie, It·-

lie a NizozemÌ. Pr˘zkum nabÌzÌ i Ëesk˝m podni-

k˘m pohled na moûn· ˙skalÌ obchod˘ se zahra-

niËnÌmi partnery. Z pohledu Ëesk˝ch exportnÌch

podnik˘ jsou nejatraktivnÏjöÌ v˝sledky t˝kajÌcÌ se

NÏmecka, kterÈ je s podÌlem 32,5 % bezkonku-

renËnÏ nejvÏtöÌm exportnÌm partnerem »R. NavÌc

v˝voz do NÏmecka vykazuje v poslednÌch letech

st·le rostoucÌ tendenci, p¯i 5% r˘stu a hodnotÏ

zboûÌ 24 mld. eur v roce 2006. 

NÏmci platÌ lÈpe do zahraniËÌ neû sobÏ navz·jem

Ze studie vypl˝v·, ûe tÈmÏ¯ 30 % zahraniËnÌch

podnikatel˘ hodnotÌ nÏmeckou platebnÌ disciplÌ-

nu jako v˝bornou Ëi velmi dobrou, zatÌmco jako

pr˘mÏrnou nebo öpatnou ji vidÌ 20 %. ObdobnÏ

jako Belgie m· i NÏmecko v˝raznÏ lepöÌ obraz

v oËÌch zahraniËnÌch firem neû u dom·cÌch, a to

Německé firmy platí do zahraničí rychleji, Francouzi se zhoršili
Pojišťovna pohledávek Atradius ve spolupráci s Financial Times

Deutschland vypracovala analýzu platební morálky v šesti evropských
zemí. Studie nazývaná Payment Morale hodnotí situaci ve zkouma-

ných zemích z pohledu vnitrostátních obchodů, ale i z pohledu hodnoce-
ní obchodních vztahů zahraničními partnery. Výsledek výzkumu ukázal, že
německé firmy platí v průměru po 44 dnech, o dva dny rychleji než v létě
2006. Naopak zhoršení o tři dny nastalo ve vypořádání plateb francouz-
ských podniků do zahraničí (61 den).

Platební morálka v Evropě
Dovoz PlatebnÌ mor·lku vidÌ jako pr˘mÏrnou PlatebnÌ mor·lka se za poslednÌch Pr˘mÏrn· Pr˘mÏrn· 

z »R nebo öpatnou 6 mÏsÌc˘ zhoröila/zlepöila p¯edepsan· doba zapl.

za 2006 doba splatnosti faktur

(v mld. eur) (ve dnech) (ve dnech)

+ (zmÏna

za 6

TuzemötÌ partne¯i ZahraniËnÌ partne¯i TuzemötÌ partne¯i ZahraniËnÌ partne¯i mÏsÌc˘)

NÏmecko 24 55 % 20 % stejnÈ zhoröenÌ o 11 % 27 44 (-2)

Francie 4,2 46 % 45 % zlepöenÌ o 8 % zhoröenÌ o 15 % 49 61 (+3)

It·lie 3,5 65 % 54 % zhoröenÌ o 14 % zlepöenÌ o 16 % 80 67 (-7)

V. Brit·nie 3,6 30 % 34 % zlepöenÌ o 26 % zlepöenÌ o 19 % 37 50 (-13)

NizozemÌ 2,8 41 % 31 % stejnÈ zhoröenÌ o 10 % 31 44 (+1)

Belgie 2,2 41 % 20 % stejnÈ zlepöenÌ o 38 % 40 50 (+1)

Zdroj: Atradius Credit Insurance N. V. a Financial Times Deutschland 2007

i p¯es rekordnÌ pr˘mÏrnou prodlevu v platb·ch

o 21 den po dobÏ splatnosti. V˝Ëet extrÈm˘

doplÚuje vöak nejkratöÌ pr˘mÏr p¯edepsan˝ch

dob splatnosti, a to jen 27 dn˘. 

S It·liÌ opatrnÏ

Belgie a Velk· Brit·nie zaznamenaly v˝znamnÈ

zlepöenÌ ve vnÌm·nÌ platebnÌ mor·lky (viz tabul-

ka). Chyst·te-li se obchodovat s It·liÌ, je t¯eba

se p¯ipravit na dlouhÈ doby spl·cenÌ blÌûÌcÌ se

nez¯Ìdka i 3 mÏsÌc˘m. Proto je platebnÌ mor·lka

Ital˘ hodnocena ze vöech zemÌ nejkritiËtÏji

a jako pr˘mÏrnou Ëi öpatnou ji vidÌ 54 % zahra-

niËnÌch podnikatel˘. 

KompletnÌ studie s podrobn˝mi v˝sledky v˝zku-

mu je k dispozici na adrese www.atradius.com

Robert »apka, Gener·lnÌ ¯editel Atradius 
pro »eskou republiku

Konsolidaci p˘jËek, kterou od z·¯Ì loÚskÈho roku

nabÌzÌ GE Money Bank, vyuûilo do konce b¯ezna

2007 jiû tÈmÏ¯ 23 tisÌce klient˘. Celkov· hodnota

jimi refinancovan˝ch ˙vÏr˘ dos·hla 3,5 mld. KË. 

S KonsolidacÌ p˘jËek - produktem, kter˝ klien-

t˘m umoûÚuje spojit svÈ nesplacenÈ p˘jËky do

jednÈ - p¯iöla GE Money Bank loni v z·¯Ì jako

prvnÌ z velk˝ch bank v »eskÈ republice. V˝ho-

dou pro z·kaznÌky je vedle zp¯ehlednÏnÌ jejich

finanËnÌ situace zejmÈna v˝raznÏ niûöÌ v˝sledn·

mÏsÌËnÌ spl·tka ˙vÏru. 

"Klienti jsou s touto sluûbou velmi spokojenÌ, oce-

ÚujÌ p¯edevöÌm snÌûenÌ sv˝ch mÏsÌËnÌch spl·tek,

zp¯ehlednÏnÌ plateb a v neposlednÌ ¯adÏ takÈ to,

ûe GE Money Bank za nÏ zdarma vy¯ÌdÌ veökerou

administrativu spojenou s p¯edËasn˝m splacenÌm

˙vÏr˘. D˘kazem skuteËnosti, ûe obdobn˝ produkt

na trhu velice chybÏl, je dynamick˝ n·r˘st poËtu

uzav¯en˝ch smluv i objemu zkonsolidovan˝ch

˙vÏr˘," uvedla Veronika Karliöov·, manaûerka

spot¯ebitelsk˝ch ˙vÏr˘ GE Money Bank.

Pr˘mÏrn· Ë·stka financovan· pomocÌ Konsoli-

dace p˘jËek dos·hla nap¯. v b¯eznu 2007 Ë·st-

ky vyööÌ neû 180 tisÌc KË. 

V souËasnosti GE Money Bank umoûÚuje kon-

solidovat vöechny ne˙ËelovÈ bankovnÌ ˙vÏry

s pravideln˝mi mÏsÌËnÌmi spl·tkami a vöechny

jednor·zovÈ ˙vÏry u vybran˝ch spl·tkov˝ch

spoleËnostÌ. NovÌ klienti mohou konsolidovat

˙vÏry v hodnotÏ 30 aû 150 tisÌc KË, pro st·va-

jÌcÌ klienty GE Money Bank je maxim·lnÌ Ë·st-

ka 250 000 korun. Klienti majÌ tÈû moûnost

v r·mci Konsolidace p˘jËek zÌskat dalöÌ volnÈ

finanËnÌ prost¯edky, kterÈ mohou pouûÌt na

cokoliv - nap¯Ìklad na splacenÌ jak˝chkoliv dal-

öÌch z·vazk˘ (kreditnÌch karet, kontokorent˘,

p˘jËek od zn·m˝ch apod.)

HlavnÌ v˝hody konsolidace p˘jËek:

● SlouËenÌ vöech spl·tek pouze do jednÈ

a niûöÌ 

● KompletnÌ vy¯ÌzenÌ splacenÌ ˙vÏr˘ v ostat-

nÌch bank·ch zdarma (tuto sluûbu û·dn·

z Ëesk˝ch bank z·kaznÌk˘m neposkytuje)

● StaËÌ pouze prok·zat svou totoûnost a na

poËk·nÌ banka navrhne moûnÈ varianty kon-

solidace

● Moûnost zvolit si datum spl·tky dle individu-

·lnÌch preferencÌ

● Pro klienty s dostateËn˝m p¯Ìjmem je moûno

nav˝öit st·vajÌcÌ v˝öi ˙vÏru 

Pokud se klient rozhodne u GE Money Bank

konsolidovat svÈ ˙vÏry, staËÌ mu na poboËku

p¯inÈst obËansk˝ pr˘kaz a dalöÌ pr˘kaz totoû-

nosti (¯idiËsk˝ pr˘kaz, pas, rodn˝ list), potvrze-

nÌ o v˝öi p¯Ìjmu a smluvnÌ dokumentaci k ˙vÏ-

r˘m, kterÈ chce konsolidovat, tedy smlouvy

o bankovnÌch Ëi spl·tkov˝ch ˙vÏrech. NovÌ kli-

enti p¯edloûÌ jeötÏ doklad pro ovÏ¯enÌ adresy

(nap¯. SIPO, vy˙Ëtov·nÌ za telefon atd.). Pokud

m· klient vöechny pot¯ebnÈ dokumenty

s sebou, je moûnÈ celou konsolidaci vy¯Ìdit na

poËk·nÌ bÏhem jednÈ sch˘zky s bankÈ¯em,

kter· netrv· dÈle neû 40 minut. 

Na Konsolidaci p˘jËek navazujÌ i dalöÌ novinky,

jako nap¯. Refinancov·nÌ hypotÈk - dalöÌ prvek

zvyöujÌcÌ mobilitu klient˘ na ËeskÈm bankovnÌm

trhu. Refinancov·nÌ hypotÈk mohou z·jemci

vyuûÌt od letoönÌho ˙nora. (tz)

V souvislosti s n·vötÏvou prezidenta »eskÈ

republiky v RuskÈ federaci se uskuteËnila Ëetn·

obchodnÌ jedn·nÌ o rozöÌ¯enÌ ekonomickÈ spolu-

pr·ce a ËeskÈho exportu do Ruska. ÿady z nich

se aktivnÏ z˙Ëastnila takÈ »esk· exportnÌ

banka, v jejÌmû ˙vÏrovÈm portfoliu zaujÌm· RF jiû

dnes 23,3%.

Z hlavnÌch dokument˘, kterÈ byly bÏhem
n·vötÏvy projedn·ny, lze uvÈst:
● ¯ada smluv, kterÈ otevÌrajÌ pole exportu ûivo-

Ëiön˝ch produkt˘ a techniky pro ûivoËiönou

v˝robu do Ruska, konkrÈtnÌ projekty jsou p¯i-

praveny v SamarskÈ oblasti a v MoskevskÈ

oblasti (Ramenskoje); projekty se t˝kajÌ

v˝stavby kapacit a exportu genofondu i zvÌ-

¯at, financov·ny jsou »EB a Ë·steËnÏ PCRB

a BVD

● doplnÏnÌ dokumentace k rozöÌ¯enÌ spolupr·-

ce s PrvnÌ Ëesko ruskou bankou (PCRB)

a Bankom Vneshnekonomiceskoj dejatelnos-

ti (BVD) RF, jejichû v˝sledkem budou vÏtöÌ

objemy a sofistikovanÏjöÌ struktura financo-

v·nÌ exportu

● investiËnÌ dohoda o v˝stavbÏ kombin·tu na

v˝robu stavebnÌch materi·l˘ v Baskortosta-

nu (dodavatel PS »eskÈ BudÏjovice)

● »EB se aktivnÏ ˙ËastnÌ p¯Ìpravy a n·slednÏ

financov·nÌ rozöÌ¯enÈho kontraktu ALTA pro

Uralvagonzavod. (tz)

Všechny půjčky do jediné - GE Money Bank boduje Každý desátý kamion hradí mýto 
prostřednictvím CCS
Jiû 7 tisÌc tÏûkoton·ûnÌch vozidel - kamion˘, cisteren, autobus˘ aj - podobnÏ vyuûÌv· k ˙hradÏ

m˝ta v »eskÈ republice specializovanou kartu CCS Toll, kterou uvedla na trh v listopadu 2006

CCS »esk· spoleËnost pro platebnÌ karty, a. s., Kartu CCS Toll si zvolilo jiû 1200 firem z celÈ

»eskÈ republiky i Slovenska a 90 % z nich vyuûÌv· rychlou a pohodlnou metodu n·slednÈho pla-

cenÌ.

"Ze zhruba 70 tisÌc automobil˘, kterÈ byly ke konci b¯ezna do m˝tnÈho systÈmu zaregistrov·-

ny, 7 tisÌc vyuûÌv· kartu CCS Toll, coû povaûujeme vzhledem k velkÈ konkurenci tankovacÌch

a platebnÌch karet za n·ö velk˝ ˙spÏch," uvedla Hana äevËÌkov·, ¯editelka ˙seku sluûeb z·kaz-

nÌk˘m CCS »eskÈ spoleËnosti pro platebnÌ karty a. s.

Na 90 % firemnÌch z·kaznÌk˘ spoleËnosti CCS vyuûÌv· moûnost n·slednÈho placenÌ; v prvnÌch

t˝dnech provozu m˝tnÈho systÈmu ¯idiËe zdrûovaly osobnÌ n·vötÏvy distribuËnÌch a kontaktnÌch

mÌst. DÌky "virtu·lnÌ" kartÏ CCS Toll tam jiû nemusÌ zajÌûdÏt, a dostanou se tak k cÌli rychleji.

Jestliûe se firma rozhodne pro placenÌ m˝ta prost¯ednictvÌm karty CCS Toll, nemusÌ vy¯izovat

bankovnÌ z·ruku a p¯evody penÏz za m˝tnÈ poplatky automaticky obstar·v· CCS. Na z·kladÏ

elektronick˝ch dat z m˝tnÈho systÈmu p¯ÌsluönÈ Ë·stky CCS inkasuje z bankovnÌho ˙Ëtu z·kaz-

nÌka, kter˝ pravidelnÏ jednou mÏsÌËnÏ obdrûÌ p¯ehlednÈ vy˙Ëtov·nÌ vËetnÏ daÚovÈho dokladu.

Kartu CCS Toll je moûnÈ vyuûÌt takÈ p¯i odbÏru a vracenÌ palubnÌch jednotek, u dodateËn˝ch

zmÏn registrovan˝ch ˙daj˘ o firemnÌch vozech apod. 

"VystavenÌ karty CCS Toll je zdarma. K jejÌmu zÌsk·nÌ staËÌ z·kaznÌkovi vyplnit jednoduchou

objedn·vku, kter· je ke staûenÌ na  internetov˝ch str·nk·ch www.ccs.cz. "Karta CCS Toll je dle

p¯·nÌ z·kaznÌka vystavena buÔ na jmÈno spoleËnosti, na SPZ vozidla nebo jako univerz·lnÌ,

a staËÌ mÌt pouze jednu pro vöechna firemnÌ vozidla," dodala Hana äevËÌkov·. (tz)

Pokud m·te hypotÈku, moûn· jste se nÏkdy dostali do situace, kdy se v·m tÏûko spl·cela sta-

noven· mÏsÌËnÌ Ë·stka. Je to pochopitelnÈ, hypotÈky jsou dlouhodobÈ a za jejich ûivot n·s m˘ûe

potkat mnoho nenad·l˝ch okolnostÌ a peripetiÌ. KomerËnÌ banka vöak p¯iöla s ¯eöenÌm. Na trh

uvedla KB FlexibilnÌ hypotÈku, kter· n·m zaruËÌ klidn˝ sp·nek. 

NejdokonalejöÌ v˝hodou KB FlexibilnÌ hypotÈky je, ûe si m˘ûete mÏnit v˝öi spl·tek. Samoz¯ejmÏ,

i tyto zmÏny vyûadujÌ urËitÈ podmÌnky. Pokud chcete nap¯Ìklad svou pravidelnou penÏûnÌ Ë·stku

snÌûit, jde to maxim·lnÏ o 50 % ze spl·tky sjednanÈ p¯i uzav¯enÌ smlouvy o ˙vÏru. 

PodobnÈ je to takÈ u nav˝öenÌ mÏsÌËnÌ Ë·stky, kde je to moûnÈ aû o 100 % v˝öe spl·tky sjed-

nanÈ p¯i uzav¯enÌ hypoteËnÌ smlouvy. 

Ale t¯eba se rozhodnete jet na kr·snou dovolenou. Do tÈto doby jste si to kv˘li spl·cenÌ hypo-

tÈky nemohli dovolit. S KB FlexibilnÌ hypotÈkou to ale nenÌ problÈm. StaËÌ, kdyû si vaöe spl·tky

odloûÌte aû na t¯i mÏsÌce. I toto jde.

O jakoukoli zmÏnu, snÌûenÌ, nav˝öenÌ Ëi pozastavenÌ spl·tek, m˘ûete poû·dat po uplynutÌ 12 mÏsÌ-

c˘ od uzav¯enÌ smlouvy o ˙vÏru. ZmÏnu spl·tky lze provÈst jednou roËnÏ.

KomerËnÌ banka je prvnÌ bankou v »eskÈ republice, kter· nabÌzÌ hypotÈku s tak öiroce flexibil-

nÌmi parametry. "OËek·v·me, ûe p˘jde o v˝znamnou konkurenËnÌ v˝hodu," ¯ekl v˝konn˝ ¯editel

pro marketing KomerËnÌ banky ZdenÏk MojûÌöek. 

"Nov· hypotÈka je urËena nap¯Ìklad pro klienty, kter˝m je v zamÏstn·nÌ zv˝öena mzda. Pro-

st¯ednictvÌm KB FlexibilnÌ hypotÈky mohou poû·dat o zv˝öenÌ mÏsÌËnÌ spl·tky, a hypotÈku tak

rychleji splatit. JinÌ klienti mohou naopak poû·dat o snÌûenÌ spl·tky. To platÌ nap¯Ìklad u ûen,

kterÈ odch·zejÌ na mate¯skou dovolenou a hospoda¯Ì s menöÌm rodinn˝m rozpoËtem," vysvÏtlo-

vala p¯esnÏji moûnosti vyuûitÌ KB FlexibilnÌ hypotÈky vedoucÌ marketingu pro retailovÈ bankov-

nictvÌ KomerËnÌ banky Monika Truchlikov·. 

JedineËnou moûnostÌ zmÏnit v˝öi mÏsÌËnÌ spl·tky zÌsk·te volnÈ zdroje v p¯Ìpadech nenad·l˝ch

ûivotnÌch situacÌ Ëi zmÏn v p¯Ìjmech dom·cnosti. M˘ûe jÌt o nemoc, p¯echod do jinÈho zamÏst-

n·nÌ, narozenÌ dÌtÏte nebo prostÏ jen o splnÏnÌ snu o velkÈ dovolenÈ bez nutnosti sloûitÏ ¯eöit

finanËnÌ situaci. 

Klienti KomerËnÌ banky tak dost·vajÌ ojedinÏlou moûnost financovat svoje bydlenÌ hypoteËnÌm

˙vÏrem, kter˝ se p¯izp˘sobÌ jejich aktu·lnÌm pot¯eb·m. (tz)

Už se nemusíte bát splácení hypotéky, přizpůsobí se vám

ČEB a export do Ruska

Pro »eskou spo¯itelnu neplatÌ povÏra, ûe p·tek

t¯in·ctÈho nenÌ öùastn˝m dnem. Naopak pro ban-

komaty (ATM) »eskÈ spo¯itelny byl tento den

˙spÏön˝, protoûe dos·hly hned dvou rekord˘ -

v poËtu transakcÌ i celkovÈ Ë·stce vybran˝ch

penÏz. Klienti p¯es bankomaty »eskÈ spo¯itelny

13. dubna 2007 provedli p¯es 700 tisÌc transak-

cÌ (13. dubna 2006 to bylo tÈmÏ¯ 587 tisÌc trans-

akcÌ) a vybrali vÌce neû 1,5 mld KË (13. dubna

2006 to bylo 1,245 mld. KË). Bankomatov· sÌù

»S v souËasnÈ dobÏ sest·v· z 1086 multifunkË-

nÌch bankomat˘, kterÈ umoûÚujÌ vedle v˝bÏru hoto-

vosti a zjiötÏnÌ z˘statku takÈ zmÏnu PIN, dobitÌ

kuponu do mobilnÌho telefonu vöech t¯Ì oper·tor˘,

zad·nÌ jednor·zovÈho p¯Ìkazu k ˙hradÏ Ëi zjiötÏnÌ

stavu bodovÈho konta vÏrnostnÌho Bonus Progra-

mu. NejnovÏjöÌ funkËnostÌ je zmÏna PIN, kterou

bankomaty »S jako jedinÈ na trhu umoûÚujÌ od z·¯Ì

loÚskÈho roku. Kaûd˝ mÏsÌc tÈto novÈ sluûby vyu-

ûije kolem t¯Ì tisÌc klient˘. (tz)

Bankomaty ČS v pátek 13. dubna vydaly rekordní sumu peněz

Rekordní počty transakcí a výběrů z bankomatů České spořitelny
Operace/Datum 13. dubna 2007 15. prosince 2006* Denní průměr roku 2007

Počet transakcí v ATM ČS 712 676 635 951 408 136

Objem peněz vybraných z ATM ČS 1 502 925 400 Kč 1 451 353 600 Kč 719 614 180 Kč

* 15. prosince 2006 -  jedná se o rekordní den předvánočního období 2006, tj. od 1. prosince do 23. pro-
since 2006
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HlavnÌ poznatky z pr˘zkumu:

● Schopnost zÌsk·vat a sledovat finanËnÌ v˝sled-

ky sv˝ch firem hodnotÌ jako vynikajÌcÌ nebo

dobrou 87 % respondent˘, avöak jen 29 %

dot·zan˝ch takto popisuje schopnost sledov·-

nÌ nefinanËnÌch ukazatel˘

● P¯itom vÌce neû t¯etina ˙ËastnÌk˘ pr˘zkumu

potvrzuje, ûe v˝sledky jejich spoleËnostÌ jsou

vÌce determinov·ny nehmotn˝mi neû hmotn˝-

mi aktivy

● Pro 78 % respondent˘ nejsou finanËnÌ uka-

zatele dostateËnÈ k tomu, aby rozliöili silnÈ

a slabÈ str·nky jejich firem

Kdyû Ëesk· firma poû·d· o dotaci z fond˘ Evrop-

skÈ unie, musÌ se podrobit hodnocenÌ svÈho

ekonomickÈho zdravÌ. JejÌ rating je sestavov·n

nejen na z·kladÏ finanËnÌch ukazatel˘, ale takÈ

ukazatel˘ nefinanËnÌch. Mezi nÏ pat¯Ì nap¯. pod-

nikatelsk· historie, zamÏstnanost v regionu,

z·vislost na hlavnÌm odbÏrateli, a jinÈ. O v˝zna-

mu nefinanËnÌch ukazatel˘ se ale takÈ uû p¯e-

svÏdËily spoleËnosti, kterÈ umisùovaly prim·rnÌ

emisi akciÌ na burzu nebo û·daly o ˙vÏr. Nefi-

nanËnÌ ukazatele se st·le ËastÏji st·vajÌ sou-

Ë·stÌ v˝roËnÌch zpr·v, a to nejen firem kotova-

n˝ch na ve¯ejn˝ch trzÌch. NejËastÏji se publikujÌ

informace o soci·lnÌ odpovÏdnosti spoleËnosti,

pÈËi o odborn˝ r˘st zamÏstnanc˘, o ¯ÌzenÌ vlivu

firmy na ûivotnÌ prost¯edÌ apod. NefinanËnÌ uka-

zatele tedy nejsou niËÌm nov˝m ani nezn·m˝m.

Neb˝vajÌ vöak n·leûitÏ doceÚov·ny samotn˝m

vedenÌm firem, a to zdaleka ne jen firem tuzem-

sk˝ch.

Glob·lnÌ v˝zkum o d˘leûitosti nefinanËnÌch uka-

zatel˘ p¯i ¯ÌzenÌ spoleËnostÌ a o schopnosti

vedenÌ firem takovÈ ukazatele zÌsk·vat a vyhod-

nocovat podnikla spoleËnost Deloitte poprvÈ

v dubnu 2004. VÏtöina respondent˘ tehdy vyj·d-

¯ila pot¯ebu nefinanËnÌch ˙daj˘ pro ¯ÌzenÌ sv˝ch

firem, avöak postÏûovala si na jejich nedostup-

nost nebo nÌzkou informaËnÌ hodnotu. 

Studie, kter· vych·zÌ z opakovanÈho loÚskÈho

pr˘zkumu a jeû byla pr·vÏ publikov·na, nazna-

Ëuje v˝raznÈ zlepöenÌ, p¯itom vöak odhaluje

z·sadnÌ rozpory mezi tÌm, co p¯edstavenstva

a ¯editelÈ mnoha v˝znamn˝ch svÏtov˝ch korpo-

racÌ ¯ÌkajÌ, a jak· je re·ln· situace. "VrcholovÌ

manaûe¯i jsou sice vst¯ÌcnÏjöÌ v˘Ëi nefinanËnÌm

ukazatel˘m a rozumÏjÌ jim lÈpe neû v roce 2004,

ale jeötÏ nejsou p¯ipraveni podle nich skuteËnÏ

jednat," ¯ekl William G. Parrett, gener·lnÌ ¯edi-

tel a p¯edseda p¯edstavenstva Deloitte.

Nejen penÌze jsou zajÌmavÈ

Glob·lnÌho pr˘zkumu, kter˝ Deloitte uskuteËni-

la ve spolupr·ci s Economist Intelligent Unit

loni v prosinci, se z˙Ëastnilo 175 v˝konn˝ch

¯editel˘ a Ëlen˘ p¯edstavenstev. Pr˘zkum byl

v lednu doplnÏn ¯adou hloubkov˝ch rozhovor˘

s vysok˝mi manaûery p¯ednÌch nadn·rodnÌch

korporacÌ. 

Velk· vÏtöina respondent˘ (83 %) p¯i nÏm potvr-

dila, ûe rostou poûadavky trhu na zve¯ejÚov·nÌ

nefinanËnÌch ukazatel˘. Tlaky sÌlÌ nejen od trh˘

samotn˝ch, ale takÈ ze strany sdÏlovacÌch pro-

st¯edk˘, lobbyist˘, obËansk˝ch a nevl·dnÌch

organizacÌ atdÖ 

P¯esto se vÏtöÌ pozornosti a oblibÏ dost·v· uka-

zatel˘m finanËnÌm. Sledov·nÌ finanËnÌch ˙daj˘

hodnotÌ jako vynikajÌcÌ nebo velmi dobrÈ 87 %

respondent˘. Avöak jen 29 % podobn˝ch odpo-

vÏdÌ zaznÏlo na stejnou ot·zku ohlednÏ ˙daj˘

nefinanËnÌch. 

VÌce neû t¯etina respondent˘ (37 %) p¯itom

uzn·v·, ûe nefinanËnÌ ukazatele jsou pro ˙spÏch

jejich firem rozhodujÌcÌ. Jako klÌËov˝ v˝sledek

Co šéfové ještě nevědí o svém podnikání
Příliš mnoho představenstev a výkonných ředitelů ví stále ještě velmi

málo o tom, zda jejich společnosti fungují správně, a tak často tápou
ve tmě. Příčinou je nedostatek kvalitních, spolehlivých informací

o těch výsledcích jejich firem, které nelze vyjádřit jednoduchým finančním
ukazatelem. Přitom právě nefinanční ukazatele fakticky určují  konkuren-
ceschopnost a dlouhodobou úspěšnost společnosti. Vyplývá to z nejnověj-
ší studie: "V temnotách II: co mnoho představenstev a ředitelů stále ještě
neví o zdraví svého podnikání" (In the Dark II: What many boards and exe-
cutives still don´t know about the health of their businesses), kterou nedáv-
no publikovala účetní a poradenská společnost Deloitte.

nap¯Ìklad uvedla 52 % dot·zan˝ch spokojenost

z·kaznÌk˘, 38 % v˝konnost a efektivnost proce-

s˘, 28 % inovace a 23 % spokojenost zamÏst-

nanc˘. 

äpatnÈ informace

⁄ËastnÌci pr˘zkumu si stÏûujÌ na kvalitu a spo-

lehlivost tzv. "mÏkk˝ch informacÌ" jako na

jednu z hlavnÌch p¯ÌËin, proË nefinanËnÌ ukaza-

tele nemohou sledovat: 58 % dot·zan˝ch by

pot¯ebovala lepöÌ informace o spokojenosti

zamÏstnanc˘, 48 % o spokojenosti z·kaznÌk˘,

36 % o v˝voji nov˝ch v˝robk˘ a sluûeb, 35 %

o kvalitÏ ¯ÌzenÌ a 32 % o dopadech na komunitu,

v nÌû spoleËnost operuje. Naproti tomu pot¯ebu

zkvalitnit finanËnÌ ˙daje pociùuje jen pÏtina

dot·zan˝ch.

Jako dalöÌ p¯ÌËinu studie oznaËuje skuteËnost,

ûe zatÌmco finanËnÌ ˙daje p¯edstavujÌ informace

jasnÈ, porovnatelnÈ a d˘vÏrnÏ zn·mÈ, nefinanË-

nÌ ˙daje jsou spÌöe umÏnÌm neû vÏdou. Proto

jsou v˘Ëi nim vrcholovÌ manaûe¯i ned˘vÏ¯ivÌ. 

P¯esto je 49 % dot·zan˝ch p¯esvÏdËeno, ûe

d˘kladnÏjöÌ zamÏ¯enÌ na nefinanËnÌ data m˘ûe

uchr·nit jejich firmu p¯ed ztr·tou d˘vÏry (u firem

s roËnÌm obratem nad 1 mld. USD je to 59 %),

a ûe ke sledov·nÌ tÏchto ukazatel˘ je donutÌ tlak

z·kaznÌk˘, kte¯Ì jsou ËÌm d·l lÈpe informov·ni

o trhu nap¯. prost¯ednictvÌm internetu (to je

n·zor 40 % respondent˘), rostoucÌ svÏtov· kon-

kurence (podle 38 % odpovÏdÌ), regulaËnÌ a kon-

trolnÌ instituce (32 %), nutnost inovovat produk-

ci (29 %), sdÏlovacÌ prost¯edky (26 %), p¯ÌpadnÏ

nevl·dnÌ a obËanskÈ organizace (16 %).

NeznajÌ, nemajÌ Ëas, ale lepöÌ se 

Ze studie Deloitte vypl˝v·, ûe z·jem vrcholo-

v˝ch manaûer˘ o nefinanËnÌ ˙daje stoup·,

avöak nedost·vajÌ je v pot¯ebnÈ mÌ¯e a kvalitÏ.

"Je varujÌcÌ zjiötÏnÌ, ûe p¯edstavenstva a v˝kon-

nÌ ¯editelÈ podle vlastnÌch slov dost·vajÌ jinÈ

˙daje, neû jakÈ pot¯ebujÌ," upozorÚujÌ auto¯i stu-

die.

Podle 55 % respondent˘ je to proto, ûe nejsou

dostateËnÏ rozvinutÈ n·stroje a metody zjiöùo-

v·nÌ tÏchto ˙daj˘, 49 % soudÌ, ûe je za tÌm urËi-

t· skepse lidÌ z firmy, zda nefinanËnÌ data

mohou v˘bec nÏjak ˙spÏönost podniku ovliv-

Úovat, pro 44 % respondent˘ tkvÌ p¯ÌËina ve

stanovenÌm odpovÏdnosti, 41 % odpovÏdÌ

odkazuje na neznalost pr·ce Ëlen˘ v˝konnÈho

managementu a p¯edstavenstev s mÏkk˝mi

daty, 21 % soudÌ, ûe je to kv˘li nemoûnosti

porovn·nÌ s ˙daji od konkurence, 19 % respon-

dent˘ soudÌ, ûe öÈfovÈ prostÏ nemajÌ Ëas na

pr·ci s nefinanËnÌmi ukazateli a 6 % ˙ËastnÌk˘

pr˘zkumu se ob·v·, ûe by ˙daje mohla zÌskat

konkurence. 

Z·vÏry studie Deloitte vöak nepostr·dajÌ opti-

mizmus. "Za uplynul· lÈta se o nefinanËnÌ uka-

zatele, jejichû prost¯ednictvÌm lze hodnotit

v˝sledky podnik·nÌ, zajÌm· st·le vÌce spoleË-

nostÌ," konstatuje W. G. Parrett. "Pomohou jim

lÈpe definovat jejich konkurenËnÌ v˝hody, zlep-

öit v˝kon a nakonec p¯ispÏjÌ k celkov˝m v˝sled-

k˘m podnik˘. Firmy pochopÌ, ûe vyv·ûenÏjöÌ

soubor finanËnÌch a nefinanËnÌch cÌl˘ m˘ûe

zlepöit jejich fungov·nÌ a dokonce i v˝sledky

finanËnÌ."

Jak byste ohodnotil schopnost vaší organizace, měřit 
a sledovat finanční a nefinanční aspekty jejich výsledků?

Údaje, které by představenstva/ředitelé potřebovali, aby jim
byly lépe nápomocny k dosahování stanovených prvků

Kterým oblastem věnujete ve své funkci největší pozornost?

NevÌm

Dosahov·nÌ pot¯ebnÈ kapitalizace

St¯ednÏdob· rozhodnutÌ

Kr·tkodob· rozhodnutÌ

Kontrola

Formulov·nÌ strategie

Procento respondent˘, kte¯Ì prohl·sili tyto ˙daje za neefektivnÌ

OstatnÌ 0,57 %

1,71 %

9,14 %

7,43 %
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19,43 %
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44 %

34,29 %

25,14 %

36,57 %

70,29 %

Schopnost Ëelit teroristick˝m ˙tok˘m a pod. hrozb·m

SÌla znaËky

D˘raz na spoleËnost a ûivotnÌ prost¯edÌ

Kvalita vztah˘ s partnery (v dod. ¯etÏzci a aliancÌch)

Inovace (˙spÏch p¯i v˝voji nov˝ch v˝robk˘ a sluûeb)

Kvalita v˝robk˘/sluûeb

Efektivnost a v˝konnost klÌËov˝ch obch. ¯etÏzs˘
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Spokojenost zamÏstnanc˘
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VÌte, co je sexu·lnÌ obtÏûov·nÌ na pracoviöti,

kam aû sahajÌ jeho hranice, nebo co se za sexu-

·lnÌ obtÏûov·nÌ nepovaûuje? Z v˝zkumnÈ zpr·-

vy, kterou nechala vypracovat organizace Gen-

der Studies, o. p. s., od spoleËnosti SC&C,

spol. s r. o., vyplynulo, ûe lidÈ to spÌöe nevÏdÌ,

a ve firm·ch to vÏtöinou ani ne¯eöÌ.

Z·stupci/-kynÏ firem, kterÈ byly vybr·ny do

v˝zkumu, spont·nnÏ nespojovali sexu·lnÌ obtÏ-

ûov·nÌ s problematikou rovn˝ch p¯ÌleûitostÌ mezi

muûi a ûenami. Dot·zanÌ si Ëasto mysleli, ûe

sexu·lnÌ haraöenÌ je umÏle vytvo¯en˝ problÈm.

TÈma buÔ bagatelizovali, nebo se domnÌvali, ûe

jde o zcela v˝jimeËnÈ aû p¯emrötÏnÈ situace:

"To je p¯ehnan˝ americk˝ p¯Ìstup... spÌö se ve

smÌöenÈm kolektivu tolerujÌ lehËÌ vtipy, to je

norm·lnÌ," ...pokud to p¯ekroËÌ urËitou hranici,

pak je to jin· ot·zka, ale myslÌm si, ûe je to spÌö

v˝jimeËn· situace."

Z toho, jak tÈma sexu·lnÌ obtÏûov·nÌ majitelÈ/-

ky a personalistÈ/-ky vnÌmajÌ, vypl˝v·, ûe vlast-

nÏ nevÌ, co je a co nenÌ sexu·lnÌ obtÏûov·nÌ: 

"Ö je ot·zka, co a jak a do jakÈ mÌry je sexu·l-

nÌ haraöenÌ a co jeötÏ nenÌ. Kdyû to vezmete

z hlediska vöeobecn˝ch pravidel, tak to m˘ûe

b˝t i to, ûe se na v·s nÏkdo öpatnÏ podÌv·.

NemusÌ se to projevit fyzick˝m kontaktem. J·

nevÌm, mezi lidmi na pracoviöti jsou nÏjakÈ

vztahy, nÏkde jsou vÌc kamar·di, nÏkde mÌÚ...

m˘ûe dojÌt k r˘zn˝m projev˘m. Z·leûÌ, jak se na

to ËlovÏk dÌv·, jak to v tÈ chvÌli posuzuje."

VÏtöina ˙ËastnÌk˘/-ic diskuze nemÏla s ot·zkou

sexu·lnÌho obtÏûov·nÌ zkuöenost. Pouze jedna

z·stupkynÏ firmy uvedla, ûe v jejich firmÏ jiû

sexu·lnÌ obtÏûov·nÌ ¯eöili: "MÏli jsme to tu - öÈf

t˝mu vs. pod¯Ìzen·. Sama se neozvala, zavolal

k n·m jejÌ psycholog... ten öÈf si myslel, ûe je to

v po¯·dku, niËeho se pr˝ nedopustil, zm·Ëknout

a posahat si, je pr˝ ok. éenu kolegovÈ odsoudi-

li, ûe mÏla odejÌt, kdyû se jÌ to nelÌbilo! Musel ale

odejÌt ten ËlovÏk... byl okamûitÏ odstaven. Byl

by to ohromn˝ problÈm pro firmu a moc öpatn·

reklama. My to probrali s manaûery a oni zase ve

sv˝ch t˝mech ... hrozila medializace kauzy, rizi-

ko soudnÌch spor˘... ten manaûer chtÏl dokonce

ûalovat psychologa, ûe ho na¯knul..." 

ZajÌmav· byla reakce p¯Ìtomn˝ch ˙ËastnÌk˘/-ic,

kte¯Ì se o podrobnosti ûivÏ zajÌmali. 

Sexuální obtěžování na pracovišti naštěstí není běžnou věcí

Z jejich ot·zek lze usuzovat, ûe jim chybÌ zna-

lost, jak spr·vnÏ postupovat. O tento druh

informacÌ majÌ z·jem, p¯estoûe na prvnÌ pohled

sexu·lnÌ obtÏûov·nÌ odmÌtajÌ vnÌmat jako pro-

blÈm. V d˘sledku nemajÌ majitelÈ/-ky firem

a personalistÈ/-ky p¯ipraven˝ û·dn˝ krizov˝ pl·n

a dokonce se ani nezab˝vajÌ prevencÌ sexu·lnÌ-

ho obtÏûov·nÌ: "...to budeme ¯eöit, aû se to

stane." 

Ve v˝zkumu jsme se setkali s jednÌm pozitivnÌm

p¯Ìkladem, kter˝ by mohl inspirovat: "...My tu

m·me schr·nky...slouûÌ i pro zlepöovacÌ n·vrhy.

Je to forma anonymnÌho sdÏlenÌ..." (tz)
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Nest·rnou jen vyspÏlÈ zemÏ. St·rnutÌ populace

se projevuje uû takÈ v zemÌch rozvojov˝ch,

jako jsou Indie, »Ìna, Korea Ëi Mexiko. "Je to

glob·lnÌ problÈm. V p¯ÌötÌm desetiletÌ dos·hne

d˘chodovÈho vÏku generace prvnÌ populaËnÌ

exploze z 50. let minulÈho stoletÌ. D· se ¯Ìci,

ûe pro vöechny vl·dy svÏta tÌm nast·v· Èra

jinÈho vl·dnutÌ. V nÌ se budou muset vyrovnat

s nov˝mi ˙koly, jeû p¯ed nÏ postavÌ jejich sta¯Ì

obËanÈ," ¯ekl Michal Petrman, gener·lnÌ ¯edi-

tel spoleËnosti Deloitte Czech Republic. 

Kaûd˝ nÏkomu bude p¯ispÌvat

Tyto novÈ ˙koly je moûnÈ do znaËnÈ mÌry ilus-

trovat na ËÌslech. Ve vÏtöinÏ vyspÏl˝ch zemÌ

se rapidnÏ zv˝öÌ pomÏr osob z·visl˝ch na eko-

nomicky aktivnÌ Ë·sti obyvatel, tzv. pomÏr

z·vislosti. V zemÌch OECD Ëinil tento pomÏr

v pr˘mÏru 25 % v roce 2000, do roku 2020

vzroste na 35,8 %. ZatÌmco v USA je situace

lepöÌ (pomÏr Ëinil 20,9 % v roce 2000 a stoup-

ne na 29,1 % do roku 2020), st·ty EU st·rnou

nadpr˘mÏrnÏ. Na konci druhÈ dek·dy v 15 sta-

r˝ch Ëlensk˝ch zemÌch bude na pr·ci ekono-

micky aktivnÌch lidÌ z·visl˝ch 44,8 % popula-

ce. Ve Francii a It·lii to bude p¯es 50 %

a v MaÔarsku dokonce 58 % obyvatel. I kdyû

z·vislÈ osoby zahrnujÌ i dÏti to 15 let vÏku,

o r˘st podÌlu se starajÌ hlavnÏ penzistÈ. Nic-

mÈnÏ, kdyby n·hle vzrostla porodnost, pro-

blÈm se doËasnÏ jeötÏ prohloubÌ.

»esk· republika je na tom h˘¯e ve srovn·nÌ

s pr˘mÏrem OECD, ale nepatrnÏ lÈpe ve srov-

n·nÌ se z·padnÌ Evropou. V roce 2000 byl jejÌ

index z·vislosti 26,5 %, do roku 2020 m·

stoupnout na 41,1 %.

Z·sadnÌ problÈm m· »R i s dalöÌm demogra-

fick˝m ukazatelem - natalitou. PomÏr poËtu

narozen˝ch dÏtÌ na jednu ûenu je u n·s nejhor-

öÌ v celÈ EU. Jestliûe v obdobÌ prvnÌho baby-

boomu v roce 1950 se u n·s rodilo 2,8 dÌtÏte

na 1 dospÏlou ûenu, v roce 1990 to bylo 1,87

a v roce 2000 jen 1,14 dÌtÏte. Do roku 2004

sice porodnost mÌrnÏ vzrostla na 1,4, ale bez

imigrant˘ by poËet obyvatel »R i tak klesal.

Statisticky je k zachov·nÌ stabilnÌho poËtu

obyvatel zapot¯ebÌ minim·lnÌ index 2,1 dÌtÏte

Deloitte upozorňuje: Stárnutí populace neznamená jen problém s důchody
Problém stárnutí světové populace se nejčastěji redukuje na problém

dostatečných finančních prostředků na vyplácení důchodů a na
pokrytí rostoucí spotřeby stále dražší zdravotní péče. Nejnovější studie

Služby stárnoucímu občanu (Serving the Aging Citizen) společnosti Deloit-
te ovšem mapuje hlubší souvislosti. Vedle toho, jak si státy budou opatřovat
své příjmy, když daňových poplatníků ubývá, se zajímá také o to, jak se
tyto prostředky budou rozdělovat a jaké služby bude stát starým lidem
nabízet.

d˘chodu. TÌmto krokem by bylo moûnÈ zpo-

malit pokles st·tnÌch daÚov˝ch p¯Ìjm˘. Pro-

dlouûenÌ vÏku odchodu do d˘chodu kores-

ponduje s prodluûov·nÌm pr˘mÏrnÈho vÏku

doûitÌ. D˘leûitÈ ale je, aby se odchod do

d˘chodu oddaloval rychleji, neû pr˘mÏrn˝

vÏk. »lovÏk, kter˝ odeöel do d˘chodu v 64

letech v roce 2005, str·vÌ na penzi stejnou

Ë·st ûivota, jako ten, kter˝ p˘jde do d˘cho-

du v 68 letech v roce 2050. ProdlouûenÌ

pr˘mÏrnÈho vÏku v˝hody pozdÏjöÌho odcho-

du do penze sniûuje. V minulosti poËet rok˘

na penzi tvo¯il mnohem menöÌ Ë·st z celko-

vÈho ûivota dospÏlÈho, neû je tomu dnes. 

NÏkterÈ st·ty se n·vrhy pozdÏjöÌch odcho-

d˘ do penze zaobÌrajÌ. Velk· Brit·nie nap¯Ì-

klad navrhuje prodlouûit d˘chodov˝ vÏk

bÏhem p¯ÌötÌch 40 let postupnÏ aû na 

68 rok˘. V USA by se od roku 2015 mÏlo

odch·zet do d˘chodu v 67 letech. V »eskÈ

republice se uvaûuje o postupnÈm prodluûo-

v·nÌ odchodu do d˘chodu o 2 mÏsÌce pro

muûe a o 4 mÏsÌce pro ûeny kaûd˝m rokem,

takûe v roce 2050 by muûi odch·zeli do

b·m, za kterÈ tyto p¯Ìjmy utratÌ. SamotnÈ udr-

ûenÌ v˝öe d˘chod˘ nap¯Ìklad jeötÏ neznamen·

udrûenÌ kvality ûivota a zv˝öenÌ ûivotnÌ ˙rovnÏ

penzist˘. 

Soci·lnÌ a zdravotnÌ sluûby poskytovanÈ sta-

r˝m lidem se p¯esunou ze specializovan˝ch

za¯ÌzenÌ do jejich domov˘. UmoûnÌ to novÈ roz-

dÏlov·nÌ ve¯ejn˝ch v˝daj˘ na tyto ˙Ëely nap¯.

neziskov˝m organizacÌm, ale takÈ modernÌ

technologie, se kter˝mi dneönÌ d˘chodci

budou zach·zet d˘vÏrnÏji, neû jejich rodiËe,

a budoucÌ d˘chodci jeötÏ d˘vÏrnÏji, neû dneö-

nÌ öedes·tnÌci. 

Bude nap¯Ìklad zapot¯ebÌ ¯eöit bydlenÌ pro

starÈ lidi tak, aby sluûby a bÏûnÈ obchody

mÏli v takovÈ vzd·lenosti, kam dojdou pÏöky.

ÿÌzenÌ auta i vyuûÌv·nÌ hromadnÈ dopravy je

pro starÈ lidi obtÌûnÈ. P¯esto jim i cestov·nÌ lze

usnadnit, nap¯Ìklad lÈpe viditeln˝m dopravnÌm

na 1 ûenu. PoËet obyvatel »R z˘stal stabilnÌ

dÌky imigrant˘m, kte¯Ì navÌc zv˝öili natalitu na

1,49 v roce 2005. V roce 2006 doölo k pozi-

tivnÌ zmÏnÏ, kdy poprvÈ porodnost p¯ev˝öila

natalitu.

Ve svÏtÏ byla porodnost v roce 1950 podobn·

jako u n·s - v pr˘mÏru 2,8 dÌtÏte na 1 ûenu.

Dnes ovöem tento pomÏr nap¯Ìklad v NÏmecku

ËinÌ 1,4 a v It·lii jen 1,2. PopulaËnÌ strom se

poprvÈ v lidskÈ historii obracÌ öpiËkou dol˘.

V roce 2030 se index z·vislosti v z·padnÌ Evro-

pÏ vyöplh· nad 70 %, v Japonsku k 97 %, coû

prakticky znamen·, ûe kaûd˝ pracujÌcÌ bude

mÌt jednoho na sobÏ z·vislÈho obËana.

EkonomickÈ d˘sledky tohoto trendu jsou z¯ej-

mÈ. Vznikne nedostatek pracovnÌch sil, snÌûÌ

se spot¯eba a zpomalÌ se hospod·¯sk˝ r˘st.

St·tnÌ v˝daje porostou, ale p¯Ìjmy se budou

tenËit. ProhloubÌ se rozdÌly mezi jednotliv˝mi

regiony a d· se oËek·vat i odliv kapit·lu

z vyspÏl˝ch st·t˘ do zemÌ s mladöÌm obyvatel-

stvem.

Imigrace nenÌ podle Deloitte spolehliv˝m ¯eöe-

nÌm. V letech 1950 aû 1960 se poËty p¯istÏho-

valc˘ pohybovaly kolem 50 tisÌc roËnÏ. Dnes

jenom do USA kaûd˝ rok p¯icestuje 1,3 miliony

leg·lnÌch imigrant˘ (a miliony ileg·lnÌch), p¯e-

sto zemÏ st·rne. Podle studie OSN by do Evrop-

skÈ unie muselo p¯ijÌt mezi roky 1995 a 2050

vÌce neû 700 milion˘ imigrant˘, to je 12,7 mili-

onu roËnÏ, aby pomÏr lidÌ staröÌch 65 let v˘Ëi

osob·m mezi 15 a 64 roky vÏku z˘stal zacho-

v·n na ˙rovni roku 1995. Je to vöak patn·ct-

kr·t vÌce, neû kolik imigrant˘ do EU skuteËnÏ

v 90. letech p¯ich·zelo. Pro srovn·nÌ, jen do

NÏmecka by muselo do roku 2050 p¯ijÌt 

188 milion˘ lidÌ odjinud. 

V »eskÈ republice vzroste poËet osob staröÌch

64 let do roku 2050 o 1,2 milionu na 3,8 mili-

onu, z toho poËet lidÌ staröÌch 80 let se ztroj-

n·sobÌ a dos·hne 900 tisÌc. P¯itom v roce

2005 p¯iölo do zemÏ leg·lnÏ 30 tisÌc imigran-

t˘. VÏtöina jich p¯ich·zÌ ze zemÌ jazykovÏ blÌz-

k˝ch (Ukrajina, Slovensko) a z Vietnamu - dÌky

d¯ÌvÏjöÌm ˙zk˝m politick˝m kontakt˘m

a pomÏrnÏ dob¯e rozöÌ¯enÈ znalosti Ëeötiny

mezi Vietnamci. Anglicky hovo¯ÌcÌ imigranti se

snaûÌ dostat do anglicky hovo¯ÌcÌch cÌlov˝ch

zemÌ.

NovÈ zdroje p¯Ìjm˘

V˘Ëi tÏmto d˘sledk˘m vl·dy musejÌ vËas najÌt
obranu. Deloitte ve svÈ studii navrhuje Ëty¯i
strategie:
1. Modernizace daÚovÈho systÈmu. MÏlo by

ub˝vat daÚov˝ch ˙lev. V souËasnosti takÈ,

vöÌmajÌ si auto¯i zpr·vy, je mnohem vÌce

zdanÏno hmotnÈ zboûÌ neû sluûby, avöak

v budoucnu se budou sluûby konzumovat

mnohem vÌce neû dnes. Tento trend je jeötÏ

silnÏjöÌ u staröÌch osob, kte¯Ì obvykle naku-

pujÌ mÈnÏ zboûÌ, ale vÌce sluûeb. Aby se

zmÌrnila souËasn· vysok· z·vislost p¯Ìjm˘

ve¯ejn˝ch rozpoËt˘ na prodeji hmotnÈho

zboûÌ, jehoû prodeje budou klesat, mÏla by

se p¯esunout i daÚov· z·tÏû stejn˝m smÏ-

rem. 

V »eskÈ republice zatÌm fisk·lnÌ opat¯enÌ

vl·dy nejsou hrozbou st·rnutÌ populace

ovlivnÏna, vl·dÏ jde hlavnÏ o zpomalenÌ

rychlÈho zadluûov·nÌ st·tu. ProblÈm st·rnu-

tÌ je z˙ûen na snahu vyhnout se dramatic-

kÈmu deficitu st·tnÌho penzijnÌho systÈmu.

Vl·da vöak k û·dnÈmu rozhodnutÌ ohlednÏ

fisk·lnÌ a d˘chodovÈ reformy nedospÏla.

V souËasnÈ dobÏ vl·da p¯ipravuje n·vrh

rovnÈ danÏ z p¯Ìjmu, patrn· (bez konkrÈt-

nÌch vl·dnÌch v˝stup˘) je tendence k p¯esu-

nu daÚovÈ z·tÏûe od p¯Ìm˝ch danÌ k nep¯Ì-

m˝m a p¯ipravuje se n·vrh na zv˝öenÌ DPH.

Jedin˝m konkrÈtnÌm opat¯enÌm je tak zatÌm

jen zvyöov·nÌ obratovÈ danÏ na tab·k, ben-

zÌn a alkohol. V d˘chodovÈ reformÏ se uva-

ûovalo o z¯ÌzenÌ t¯ÌpilÌ¯ovÈho systÈmu, kdy

by Ë·st penzÌ vypl·cel st·t, Ë·st by öla

z povinnÈho vlastnÌho spo¯enÌ obËan˘ v pro-

duktivnÌm vÏku a t¯etÌ pilÌ¯ by tvo¯ilo dobro-

volnÈ penzijnÌ p¯ipojiötÏnÌ se st·tnÌm p¯Ìs-

pÏvkem. To v »R funguje jiû od roku 1994,

Ë·stky uloûenÈ ˙ËastnÌky p¯ipojiötÏnÌ jsou

vöak velice malÈ v pomÏru ke st·tem vypl·-

cen˝m d˘chod˘m. 

2. Zv˝öenÌ pr˘mÏrnÈho vÏku odchodu do

2000 2020

Mexico 9,6 % 13,0 %

Iceland 16,9 % 22,1 %

Turkey 13,5 % 24,2 %

Ireland 22,8 % 26,1 %

United States 20,9 % 29,1 %

Portugal 25,5 % 31,0 %

New Zealand 21,0 % 31,3 %

Switzerland 25,6 % 32,5 %

Korea 12,4 % 33,2 %

Canada 21,4 % 33,8 %

Norway 28,0 % 33,8 %

Luxembourg 32,0 % 34,8 %

Netherlands 24,3 % 35,3 %

Australia 23,3 % 35,3 %

OECD total 25,0 % 35,8 %

United Kingdom 28,8 % 38,8 % 

Slovak Republic 23,6 % 40,9 %

Denmark 28,0 % 40,9 %

Czech Republic 26,5 % 41,1 %

Spain 36,3 % 42,3 %

Austria 31,5 % 42,8 %

EU15 33,8 % 44,8 %

Germany 33,4 % 45,2 %

Sweden 32,7 % 45,5 %

Belgium 38,5 % 46,4 %

Poland 26,4 % 47,5 %

Finland 26,0 % 48,7 %

Greece 43,7 % 49,5 %

Japan 26,9 % 50,5 %

France 35,9 % 51,4 %

Italy 41,9 % 54,5 %

Hungary 33,6 % 58,1 %

penze v 68 a ûeny v 67 letech. 

3. ZpoplatnÏnÌ ve¯ejn˝ch sluûeb, jako je par-

kov·nÌ, p¯ipojenÌ k internetu, a ¯ada dal-

öÌch. Deloitte odhaduje, ûe p¯Ìjmy ve¯ejn˝ch

rozpoËt˘ z poplatk˘ za sluûby by se mÏly

v USA vyrovnat bÏhem nÏkolika p¯ÌötÌch let

p¯Ìjm˘m z danÌ. ZpoplatnÏnÌ sluûeb m·

ovöem jeötÏ dalöÌ v˝hody. P¯edevöÌm se

zabr·nÌ jejich naduûÌv·nÌ. Sluûby budou vyu-

ûÌvat skuteËnÏ jen ti, kte¯Ì je pot¯ebujÌ,

a jen ti za nÏ budou platit. Tuto funkci splnÌ

i poplatky symbolickÈ, nap¯Ìklad za recept

od lÈka¯e. DalöÌ v˝hodou je vysok· p¯izp˘-

sobivost poplatk˘. Ty lze zmÏnit velmi jed-

noduöe na z·kladÏ popt·vky nebo sezony,

na rozdÌl nap¯. od danÌ, jejichû zmÏny vyûa-

dujÌ zdlouhavÈ legislativnÌ procesy. A samo-

z¯ejmÏ se uhradÌ n·klady se sluûbami spo-

jenÈ. 

4. UûöÌ spolupr·ce ve¯ejnÈho a soukromÈho

sektoru p¯i poskytov·nÌ sluûeb. Potenci·l

tÈto spolupr·ce se zvyöuje dÌky nÏkolika

skuteËnostem. LidÈ narozenÌ v 50. letech

vykazujÌ vyööÌ mÌru filantropie, neû jejich

rodiËe a prarodiËe. MezigeneraËnÌ transfe-

ry bohatstvÌ mj. prost¯ednictvÌm r˘zn˝ch

neziskov˝ch soci·lnÌch organizacÌ dos·h-

nou v letech 1990 aû 2044 hodnoty 

41 bilion˘ dolar˘ (v cen·ch roku 1998).

Typick˝m p¯Ìkladem takovÈho transferu je

ned·vnÈ zaloûenÌ nadace Billa Gatese

a Warrena Buffetta. Na charitu, podle dal-

öÌho odhadu, budou v prvnÌ dek·dÏ tohoto

stoletÌ vynaloûeny aû 3 biliony dolar˘,

tÈmÏ¯ dvojn·sobek toho, co v p¯edch·zejÌ-

cÌm desetiletÌ. Ne nev˝znamnÈ jsou moû-

nosti vytv·¯enÌ nov˝ch pracovnÌch p¯Ìleûi-

tostÌ v soci·lnÌch sluûb·ch a p¯ÌleûitostÌ

k pr·ci dobrovolnÌk˘, kter· je takÈ ve st·r-

noucÌ populaci oblÌbena. V USA se dobro-

volnÈ Ëinnosti v souËasnÈ dobÏ vÏnuje 25

aû 30 % osob d˘chodovÈho vÏku, v EU je

to 10 %, ale v Nizozemsku je to nap¯Ìklad

rovnÏû Ëtvrtina d˘chodc˘.

VÏdÏt, co pot¯ebujÌ

Stejnou pÈËi, jakou vl·dy vÏnujÌ zÌsk·v·nÌ

p¯Ìjm˘ z nov˝ch zdroj˘, musejÌ vÏnovat sluû-

znaËenÌm, v˝raznÏjöÌmi Ë·rami na silnicÌch,

nebo zvl·ötnÌm reûimem dopravy ve veËernÌch

a noËnÌch hodin·ch, kdy nehodovost staröÌch

¯idiË˘ prudce stoup·. Tyto jevy ale musejÌ

vl·dy sledovat, vyhodnocovat a zab˝vat se

cÌlenÏ jejich ¯eöenÌm.

Studie Deloitte p¯ipomÌn·, ûe obËanÈ jsou

klienty st·tu, ale takÈ jsou d˘leûit˝mi voliËi

politickÈ reprezentace. PoslednÌch prezi-

dentsk˝ch voleb v USA se nap¯Ìklad z˙Ëast-

nilo 72 % voliË˘ staröÌch 55 let, zatÌmco

˙Ëast mezi mlad˝mi ve vÏku 18 aû 24 let

dosahovala sotva 47 %. PodobnÏ ve VelkÈ

Brit·nii se staröÌ lidÈ ˙Ëastnili parlament-

nÌch voleb ze 70 %, kdyû celost·tnÌ pr˘mÏr

Ëinil 50 %. 

V »eskÈ republice nejsou rozdÌly ve volebnÌ

˙Ëasti ve skupin·ch obyvatel podle vÏku nijak

v˝raznÈ. Podle pr˘zkumu CVVM p¯ed loÚsk˝mi

parlamentnÌmi volbami byla ˙Ëast ve volb·ch

mezi voliËi ve vÏku nad 60 let 62,6 % a tÈmÏ¯

se neliöila od ˙Ëasti lidÌ mezi 30. a 59. rokem

vÏku. 

Proto by mÏl st·t postupovat zhruba v n·sle-
dujÌcÌch krocÌch:
● UrËit si z·kaznickÈ segmenty: kdo jsou

jeho klienti nynÌ a jak se jejich struktura

zmÏnÌ do budoucna?

● Co tyto skupiny obyvatel pot¯ebujÌ, jak·

¯eöenÌ vyhled·vajÌ a jak· preferujÌ?

● Jak˝m zp˘sobem sluûby poskytovat - tak,

aby to pro klienty bylo p¯ijatelnÈ a pohodl-

nÈ a pro st·t z·roveÚ ˙spornÈ?

"S tÌm, jak populace st·rne, by vl·dy mÏly

peËlivÏ zv·ûit vöechny dopady do ekonomiky,

zejmÈna do zdroj˘, a peËlivÏ zvaûovat struk-

turu sluûeb, kterÈ sv˝m obËan˘m budou

z ve¯ejn˝ch prost¯edk˘ poskytovat," zd˘raznil

Michal Petrman. "V nÏkter˝ch zemÌch se

nap¯Ìklad snÌûÌ pot¯eba sluûeb ve vzdÏl·v·nÌ

ml·deûe, ale zv˝öÌ se pot¯eba zdravotnÌ pÈËe

a soci·lnÌch sluûeb. V nÏkter˝ch oblastech

nebudou nutnÈ velkÈ plochy na parkov·nÌ aut,

ale bude zapot¯ebÌ zv˝öit bezpeËnost chodc˘.

Vl·dy se musejÌ nauËit uspokojovat pot¯eby

jinÈho druhu klient˘."

Autor: Miloš Krmášek



pravdÏpodobnÏ bude pomalu pro-

mÏÚovat v univerz·lnÌ sÌùovou

komunikaËnÌ platformu.

Mezi pronajÌmateli webovÈho pro-

storu jsou na ËeskÈm trhu jiû

nÏkolik let nej˙spÏönÏjöÌ spoleË-

nosti Active 24 a P.E.S. consul-

ting. VedoucÌ dvojice m· p¯ed

ostatnÌmi konkurenty suverÈnnÌ

n·skok. ObÏ spoleËnosti dohro-

mady obsluhujÌ tÈmÏ¯ polovinu

dom·cÌho trhu. V po¯adÌ podle

poËtu pronajat˝ch virtu·lnÌch ser-

ver˘ n·sledujÌ firmy Zoner softwa-

re, Ignum a Nethost. Po¯adÌ

v prvnÌ desÌtce nejvÏtöÌch Ëes-

k˝ch webhostingov˝ch firem

z˘st·v· delöÌ dobu beze zmÏn.

Firma HorMart, s. r. o., provozujÌcÌ P¯ehled Ëes-

kÈho webhostingu na www.hormart.cz posky-

tuje profesion·lnÌ sluûby na internetu. ZamÏ-

¯uje se na monitoring trhu hostingov˝ch

a domÈnov˝ch sluûeb a internetov˝ marke-

ting. (tz)
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Pr˘zkum realizoval Ernst & Young na zaË·tku

roku 2007. Z˙Ëastnily se jej na t¯i desÌtky orga-

nizacÌ, z nichû p¯es 85 % mÏlo vÌce neû 500

zamÏstnanc˘. Pr˘mÏrnÈ roËnÌ trûby z˙ËastnÏ-

n˝ch firem dosahovaly tÈmÏ¯ 22 mld. KË.

Firmy sice zaËÌnajÌ mÈnÏ projekt˘, pouötÌ se vöak

do rozs·hlejöÌch a komplexnÏjöÌch pl·n˘. "N·roË-

nost ˙kol˘, se kter˝mi se v dneönÌm glob·lnÌm

podnikatelskÈm prost¯edÌ firmy setk·vajÌ, rychle

roste. Uv·ûÌme-li v˝voj v podnikatelskÈ sfÈ¯e, je

n·r˘st poËtu speci·lnÌch a komplexnÌch projekt˘

jen logick˝m vy˙stÏnÌm tÏchto zmÏn," zhodnotil

v˝sledky pr˘zkumu Jan Fanta, partner Ernst &

Young zodpovÏdn˝ za podnikovÈ a ekonomickÈ

poradenstvÌ. "P¯esto firmy v˝znam projektovÈho

¯ÌzenÌ a ¯ÌzenÌ projektov˝ch rizik nad·le podceÚu-

jÌ a musÌ Ëelit komplikacÌm, kter˝m by se vyhnu-

ly Ëi je minimalizovaly, kdyby do procesu zapojily

profesion·lnÌho projektovÈho manaûera," dodal.

Podle pr˘zkumu jen 57 % zapoËat˝ch projekt˘

konËÌ v p¯edpokl·danÈm termÌnu a bez p¯ekroËe-

nÌ rozpoËtu. P¯estoûe je toto ËÌslo st·le nÌzkÈ,

oproti loÚskÈmu pr˘zkumu, kdy Ëasov˝ a rozpo-

Ëtov˝ pl·n splnila necel· polovina, znamen· zlep-

Průzkum Ernst & Young: Řízení projektů je potřeba zlepšit, 
pouze třetina velkých firem však využívá profesionálních projektových manažerů

Společnost Ernst & Young provedla další ročník průzkumu zaměřeného
na projektové řízení ve firmách v České republice. Průzkum mimo jiné
potvrdil, že projekty jsou realizovány poměrně často. Zatímco tempo

zahajování nových projektů se oproti předchozímu roku snižuje, implemen-
tují se robustnější a komplexnější projekty. Počet projektů, které jsou dokon-
čeny v původně plánovaném termínu a bez překročení nákladů mírně
roste. Až 41 % respondentů však vidí potřebu zlepšit postupy řízení projektů,
ale pouze 35 % firem dle průzkumu využívá pro jejich řízení profesionálních
projektových manažerů.

öenÌ. VÌce neû  t¯etina projekt˘ je dokonËena se

zpoûdÏnÌm, u 22 % doch·zÌ k p¯ekroËenÌ rozpo-

Ëtu. Pr˘mÏrnÈ zpoûdÏnÌ i pr˘mÏrnÈ nav˝öenÌ

n·klad˘ se shodnÏ pohybuje okolo pÏtiny pl·no-

vanÈho Ëasu Ëi rozpoËtu. P¯ibliûnÏ v 8 % p¯Ìpad˘

se projekt nepoda¯Ì dokonËit v˘bec. "NejËastÏji

za krachem projekt˘ stojÌ zmÏny rozsahu Ëi zad·-

nÌ, p¯ÌpadnÏ jejich p¯edefinov·nÌ, nedostateËn·

schopnost/dostupnost lidsk˝ch zdroj˘ a nepo-

chopenÌ cÌl˘ a ˙Ëelu projektu," uvedl Petr Knap,

senior manaûer Ernst & Young.

Velikost projektovÈho t˝mu se obvykle pohybuje

mezi 5 aû 10 lidmi. Pouze 35 % spoleËnostÌ pouûÌ-

v· pro vedenÌ projekt˘ sluûeb specializovan˝ch pro-

jektov˝ch manaûer˘. Jejich hodnocenÌ je vöak

oproti minulÈmu roku v˝raznÏ pozitivnÏjöÌ, a to jak

z hlediska odbornosti a znalosti p¯edmÏtu projektu,

tak po str·nce schopnostÌ ¯ÌzenÌ projektu. Projek-

tovou kancel·¯ m· z¯Ìzeno 65 % respondent˘. JejÌ

vnÌm·nÌ se takÈ oproti minulÈmu roku v˝raznÏ zlep-

öilo: zatÌmco ji v loÚskÈm pr˘zkumu vidÏlo jako pro-

spÏönou a uûiteËnou pouze 14 % respondent˘,

v letoönÌm roce je to vÌce neû polovina. 

StejnÏ jako p¯ed rokem typick˝ projekt, kter˝

V prvnÌm ËtvrtletÌ tohoto roku vzrostl poËet

webhostingov˝ch pron·jm˘ na dom·cÌm trhu

o 4 tisÌce na celkovou hodnotu 159 tisÌc pro-

n·jm˘. To p¯edstavuje n·r˘st o 2,5 %. Ve

stejnÈm obdobÌ loÚskÈho roku rostl Ëesk˝

webhosting o vÌce neû 5 %. I p¯es klesajÌcÌ

dynamiku ËeskÈho trhu by vöak mÏly v letoö-

nÌm roce celkovÈ v˝nosy z webhostingov˝ch

pron·jm˘ p¯ekonat hranici 500 milion˘

korun.

»esk˝ trh webov˝ch pron·jm˘ kopÌruje v˝voj na

vyspÏlejöÌch z·padnÌch trzÌch. RostoucÌ, p¯ede-

vöÌm cenov· konkurence tlaËÌ ceny pron·jm˘

dol˘. Samotn˝ pron·jem webovÈho prostoru, tzv.

webhosting, p¯est·v· b˝t lukrativnÌ jako v minu-

l˝ch letech. äancÌ k dalöÌmu r˘stu je obohacenÌ

webhostingu o dalöÌ p¯idanÈ sluûby. TÏmi mohou

b˝t webovÈ aplikace cÌlenÈ na dom·cÌ uûivatele

s d˘razem na budov·nÌ internetov˝ch komunit

nebo nap¯Ìklad poskytov·nÌ softwaru jako sluûby

(model SaaS) firemnÌm z·kaznÌk˘m. Web se tak

LCS zařazuje vyšší rychlostní stupeň 
systÈmy. LCS, jako leader trhu, pr˘bÏûnÏ hleda-

la akceler·tory svÈho rozvoje. V roce 2000 roz-

öÌ¯ila svÈ aktivity akvizicÌ svÈho tehdejöÌho kon-

kurenta, firmy Softprofes. V roce 2004 p¯evzala

klienty spoleËnosti Insoft, kter· se rozhodla

ukonËit svÈ aktivity.

LCS tak dos·hla hranice moûnostÌ standardnÌho

rozvoje a rozhodla se hledat strategickÈho part-

nera, kter˝ by podpo¯il jejÌ dalöÌ akceleraci. Nej-

vhodnÏjöÌm kandid·tem byla nakonec shled·na

skupina Asseco, expandujÌcÌ na trzÌch st¯ednÌ

a v˝chodnÌ Evropy. pokraËov·nÌ na stranÏ 31

Pronájmy webového prostoru jsou nižší po¯adÌ webhoster poËet virtu·lnÌch server˘

1 ACTIVE 24 39 400

2 P.E.S. CONSULTING 36 100

3 ZONER SOFTWARE 20 400

4 IGNUM 14 550

5 NETHOST 11 450

6 PIPNI 8 800

7 TELEF”NICA O2 8 350

8 WEB4U 7 300

9 »ESK› HOSTING 6 750

10 SUPER HOSTING 5 600

Stav k 1. 4. 2007. PoËty virtu·lnÌch server˘ zÌsk·ny dle

p¯ÌsluönÈ metodiky (http://www.hormart.cz/metodi-

ka.asp), symbol * znaËÌ odhad.

NejvÏtöÌ tuzemsk˝ producent podnikov˝ch infor-

maËnÌch systÈm˘ (ERP), LCS International,

ohl·sil dalöÌ zlomov˝ okamûik ve svÈm rozvoji.

St·v· se souË·stÌ skupiny Asseco, kter· je

v˝znamn˝m mezin·rodnÌm poskytovatelem kom-

plexnÌch sluûeb v oblasti informaËnÌch a komu-

nikaËnÌch technologiÌ. Pro LCS a systÈmy Heli-

os se tÌmto partnerstvÌm otevÌrajÌ novÈ moûnos-

ti konsolidace ËeskÈho trhu formou akvizic i p¯Ì-

leûitosti pr˘niku na dalöÌ zahraniËnÌ trhy.

InvestiËnÌ smlouvu podepsala spoleËnost Asse-

co Slovakia s majoritnÌmi akcion·¯i i LCS Inter-

national v p·tek 4.5.2007. ZÌskala tak v LCS

55% podÌl. St·vajÌcÌ akcion·¯i si ponechali ve

spoleËnosti LCS minoritnÌ podÌl a d·le se budou

spoleËnÏ podÌlet na rozvoji skupiny Asseco.

Cel· transakce jeötÏ podlÈh· schv·lenÌ PM⁄ na

Slovensku a ⁄OHS v »eskÈ republice.

LCS International, a.s. p˘sobÌ v oblasti ERP

systÈm˘ jiû od roku 1990. BÏhem svÈ historie

se propracovala do Ëela ËeskÈho trhu IT - stala

se nejvÏtöÌ Ëeskou firmou produkujÌcÌ ERP

Zaměstnavatelé zdravotně 
postižených - první oběť sociální
reformy?
pokraËov·nÌ ze strany 6
Vlivem diferenciace valorizovanÈ podpory ve

prospÏch tÏûce zdravotnÏ postiûen˝ch a sou-

ËasnÏ neregulovanÈho uzavÌr·nÌ pracovnÌch

smluv s velmi tÏûce postiûen˝mi invalidnÌmi

d˘chodci doch·zÌ k explozi vzniku a rozvoje

tohoto typu zamÏstnavatel˘. Hovo¯Ì se o zneuûÌ-

v·nÌ - tyto subjekty plnÌ v lepöÌm p¯ÌpadÏ spÌöe

soci·lnÌ neû zamÏstnavatelskou funkci. Je to

ovlivnÏno tÈû poruchami a deficity,  kterÈ vznik-

ly v souvislosti s radik·lnÌ reformou soci·lnÌch

sluûeb od roku 2007. NenÌ to öpatnÏ, aleÖ 

Ministerstvo pr·ce a soci·lnÌch vÏcÌ »R hovo¯Ì

dnes o tisÌcovce zamÏstnavatel˘ s celkov˝m

poËtem cca 17 000 pracovnÌch mÌst OZP

a o neudrûitelnÈm n·r˘stu mandatornÌch v˝daj˘. 

P¯edkl·dan˝ vl·dnÌ n·vrh tzv. soci·lnÌ reformy

navrhuje namÌsto ̄ eöenÌ popsan˝ch p¯ÌËin v z·sa-

dÏ ploönÈ kr·cenÌ podpory vöem bez rozdÌlu. 

Tento n·vrh (p¯estoûe doölo k nÏkter˝m ˙stup-

k˘m) nem˘ûeme akceptovat. Ne¯eöÌ systÈm, jen

"¯eûe v˝daje". Pokud by byl p¯ijat,  bÏhem nÏkoli-

ka mÏsÌc˘ p¯ijde o mÌsto velk˝ poËet mÈnÏ v˝kon-

n˝ch spolupracovnÌk˘ s postiûenÌm. NavÌc povede

k demotivaci a k postupnÈmu ˙tlumu u tÏch

zamÏstnavatel˘, kte¯Ì dnes majÌ slibnÏ "naöl·pnu-

to" st·t se p¯Ìkladem pro Evropu - nejen ve svÈ

podnikatelskÈ roli, ale i v roli spojovacÌch Ël·nk˘

mezi chr·nÏn˝m a voln˝m trhem pr·ce. 

Jsme p¯ipraveni o tom jednat, opakovanÏ p¯edkl·-

d·me n·vrhy. Ch·peme nezbytnost reforem, ale

nechceme "poloûit hlavu na öpalek". Na z·kladÏ

poslednÌch jedn·nÌ vÏ¯Ìme, ûe se poda¯Ì nalÈzt

vhodn˝ kompromis. NesmÌ vöak z˘stat jen u nÏj.

Chceme spravedlivÈ, systÈmovÈ ̄ eöenÌ. Uû dlouho. 

Karel Rycht·¯, S»MVD a AZZP »R

respondenti realizujÌ, se sv˝mi n·klady pohybuje

nad hranicÌ 2 milion˘ korun (tÈmÏ¯ v 70 % p¯Ìpa-

d˘) a trv· mezi 3 aû 12 mÏsÌci. RealizovanÈ pro-

jekty se nejËastÏji zamÏ¯ujÌ na oblast IT, zlepöe-

nÌ v oblasti internÌch proces˘ a organizace, na

v˝voj nov˝ch produkt˘ a sniûov·nÌ n·klad˘.

NovÏ byla v pr˘zkumu zkoum·na ˙roveÚ ¯ÌzenÌ

projekt˘ (Project Maturity) v organizacÌch. Uk·-

zalo se, ûe pouze 14 % respondent˘ vnÌm· svÈ

procesy projektovÈho ¯ÌzenÌ jako optimalizovanÈ.

NejrozöÌ¯enÏjöÌm standardem vedenÌ projektu

jsou opÏt stejnÏ jako loni metodiky Project

Management Institute (PMI). Mezi n·stroje, pou-

ûÌvanÈ p¯i projektovÈm ¯ÌzenÌ nejËastÏji, pat¯Ì pro-

jektovÈ pl·ny a harmonogramy, pl·ny zdroj˘,

business case, odhady n·klad˘, zpr·vy o postu-

pu pracÌ a urËenÌ projektov˝ch odpovÏdnostÌ.

Mezi Ëasto pouûÌvanÈ n·stroje naopak nepat¯Ì

¯ÌzenÌ rizik a komunikaËnÌ pl·ny. JednoznaËnÏ

nejrozöÌ¯enÏjöÌm softwarem pouûÌvan˝m k ¯ÌzenÌ

projekt˘/portfolia je MS Project. (tz)
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Skupiny PPF a Generali ozn·mily spoleËn˝ pl·n

na vytvo¯enÌ spoleËnÈho holdingovÈho podniku,

kter˝ propojÌ pojiöùovacÌ a s nimi spojenÈ aktivi-

ty obou skupin v regionu st¯ednÌ a v˝chodnÌ

Evropy (SVE). »esk· pojiöùovna (»P), kter· je

nejvÏtöÌ tuzemskou pojiöùovacÌ institucÌ,

a Generali, t¯etÌ nejvÏtöÌ pojistitel v EvropÏ, spo-

leËnÏ vytvo¯Ì nejvÏtöÌ pojiöùovacÌ skupinu v SVE,

kter· bude v prvnÌ f·zi p˘sobit ve 12 zemÌch.

Generali spoleËnÏ s »eskou pojiöùovnou tak

p¯edËÌ vÏtöinu konkurent˘ v regionu. Gener·l-

nÌm ¯editelem novÏ vzniklÈho holdingu se stane

souËasn˝ p¯edseda p¯edstavenstva »P Ladislav

BartonÌËek. Realizace transakce je podmÌnÏna

zÌsk·nÌm souhlasn˝ch stanovisek dozorov˝ch

a regulatornÌch org·n˘ jak na lok·lnÌch trzÌch,

tak i v r·mci EvropskÈ unie.

KlÌËov˝m trhem novÈho holdingu bude »esk·

republika, kde jak »P tak i Generali prok·zaly

schopnost ˙spÏönÏ a efektivnÏ ¯Ìdit svÈ Ëin-

nosti. Do doby, neû tento projekt odsouhlasÌ

p¯ÌsluönÈ org·ny a cel· transakce se uzav¯e,

budou obÏ spoleËnosti provozovat svÈ aktivity

nez·visle na sobÏ. Holdingov· spoleËnost bude

zpracov·vat celkovou strategii pro aktivity

v regionu SVE a mezi jin˝m rozhodne o tom,

jak˝ p¯Ìstup bude nejefektivnÏjöÌ pro vyuûitÌ p¯Ì-

leûitostÌ v r·mci dalöÌho r˘stu na ËeskÈm trhu

p¯i ˙ËelnÈm vyuûitÌ provoznÌ kapacity obou

firem. SpoleËn˝ podnik bude analyzovat vöech-

ny moûnosti vyuûitÌ sÌly obou znaËek v r·mci

»eskÈ republiky.

"Toto spojenÌ dvou siln˝ch finanËnÌch institucÌ je

obrovskou p¯ÌleûitostÌ pro naöi spoleËnost a je

velmi dobrou zpr·vou pro klienty, obchodnÌ part-

nery a zamÏstnance," uvedl gener·lnÌ ¯editel »P

Lard Friese. "»esk· pojiöùovna bude moci tÏûit

z p¯Ìsluönosti k velkÈ mezin·rodnÌ skupinÏ s vel-

kou profesion·lnÌ historiÌ ve svÈm oboru. Bude-

me moci vyuûÌvat ty nejlepöÌ a v praxi ovÏ¯enÈ

zkuöenosti, abychom d·le posÌlili naöe silnÈ pozi-

ce v oblastech distribuce, produktov˝ch inovacÌ

a trûnÌho postavenÌ. »esk· pojiöùovna m· silnou

a respektovanou znaËku s velmi dlouhou historiÌ

na ËeskÈm trhu a z tohoto d˘vodu ji zachov·me

i do budoucna. A co je nejd˘leûitÏjöÌ - partner-

stvÌm obou skupin a jejich ˙spÏön˝ch pracovnÌch

t˝m˘ vznikne bezkonkurenËnÌ zdroj talent˘ pro

dalöÌ rozvoj holdingu a jeho Ëlen˘," dodal Friese.

"Generali Pojiöùovna v uplynul˝ch letech dok·-

zala b˝t ˙spÏönou a souËasnÏ takÈ rychle ros-

toucÌ spoleËnostÌ. Jsme p¯esvÏdËeni, ûe svÈ

dlouholetÈ zkuöenosti z mezin·rodnÌ kooperace

a sdÌlenÌ know-how uvnit¯ skupiny Generali

dok·ûeme vyuûÌt ve prospÏch novÏ vznikajÌcÌho

holdingu," ¯ekl Jaroslav Mlyn·¯, p¯edseda p¯ed-

stavenstva ËeskÈ Generali.

»esk· pojiöùovna je nejvÏtöÌ dom·cÌ pojiöùovacÌ

˙stav, jehoû celkov˝ trûnÌ podÌl ke konci roku

2006 p¯esahoval 33 procent. Pojiöùovna spravu-

je 13 milion˘ pojistn˝ch smluv. V soutÏûi Pojiö-

ùovna roku 2006 po¯·danÈ spoleËnostÌ Fincent-

rum zÌskala »P na z·kladÏ v˝sledk˘ hlasov·nÌ

odbornÈ poroty jiû pot¯etÌ v ¯adÏ prvnÌ mÌsto.

Schopnost »eskÈ pojiöùovny udrûet si vysok˝

trûnÌ podÌl v ûivotnÌm i neûivotnÌm pojiötÏnÌ oce-

ÚujÌ ve sv˝ch zpr·v·ch takÈ ratingovÈ agentury:

Standard & Poor's oceÚuje »P stupnÏm BBB se

stabilnÌm v˝hledem; Moody's Investors Service

udÏlila »eskÈ pojiöùovnÏ hodnocenÌ finanËnÌ sÌly

Baa3, jehoû v˝hled zv˝öila v ˙noru 2006 na pozi-

tivnÌ. (tz)

Výsledky ankety Pojišťovna roku 2006 - Evropská Cestovní Pojišťovna vyhrála
Dne 23. dubna 2007 byly v hotelu Olympik Artemis v Praze slavnostně

vyhlášeny výsledky ankety pojišťovacích makléřů Pojišťovna roku
2006 za přítomnosti viceguvernéra ČNB Miroslava Singera a předsta-

vitelů většiny pojišťoven na českém pojistném trhu.

Výsledky ankety pojišťovacích makléřů Pojišťovna roku 2006 
ûivotnÌ a ˙razovÈ pojiötÏnÌ specializovan˝ pojistitel 

1. Pojiöùovna »eskÈ spo¯itelny, a. s. 1. Evropsk· CestovnÌ Pojiöùovna, a. s. 

2. Generali Pojiöùovna, a. s. 2. D.A.S. pojiöùovna pr·vnÌ ochrany, a. s. 

3. »esk· pojiöùovna, a. s. 3. Euler Hermes »escob, ˙vÏrov· 

pojiöùovna, a. s. 

4. ING éivotnÌ pojiöùovna, N. V., 4. Atradius Credit Insurance N. V, a. s.

poboËka pro »eskou republiku  

5. Kooperativa, pojiöùovna, a. s. 5. ExportnÌ garanËnÌ a pojiöùovacÌ spoleËnost,

a. s. (EGAP) 

KomerËnÌ ˙vÏrov· pojiöùovna EGAP, a. s.

obËansk· pojiötÏnÌ spolupr·ce s maklÈ¯i 

1. Kooperativa, pojiöùovna, a. s. 1. Kooperativa, pojiöùovna, a. s. 

2. »esk· pojiöùovna, a. s. 2. Generali Pojiöùovna, a. s. 

3. Generali Pojiöùovna, a. s. 3. Evropsk· CestovnÌ Pojiöùovna, a. s. 

4. Allianz pojiöùovna, a. s. 4. »esk· pojiöùovna, a. s. 

5. »esk· podnikatelsk· pojiöùovna, a. s. 5. »esk· podnikatelsk· pojiöùovna, a. s. 

pojiötÏnÌ motorov˝ch vozidel likvidace ökod 

1. Kooperativa, pojiöùovna, a. s. 1. Evropsk· CestovnÌ Pojiöùovna, a. s. 

2. »esk· pojiöùovna, a. s. 2. Kooperativa, pojiöùovna, a. s. 

3. Generali Pojiöùovna, a. s. 3. Allianz pojiöùovna, a. s. 

4. UNIQA pojiöùovna, a. s. 4. »esk· pojiöùovna, a. s. 

5. Allianz pojiöùovna, a. s. 5. Pojiöùovna »eskÈ spo¯itelny, a. s. 

pojiötÏnÌ pr˘myslu a podnikatel˘ hlavnÌ kategorie 

1. Kooperativa, pojiöùovna, a. s. 1. Evropsk· CestovnÌ Pojiöùovna, a. s. 

2. »esk· pojiöùovna, a. s. 2. Kooperativa, pojiöùovna, a. s. 

3. Generali Pojiöùovna, a. s. 3. »esk· pojiöùovna, a. s. 

4. UNIQA pojiöùovna, a. s. 4. Generali Pojiöùovna, a. s. 

5. »esk· podnikatelsk· pojiöùovna, a. s. 5. Pojiöùovna »eskÈ spo¯itelny, a. s. 

Novinkou letoönÌ ankety byla soutÏû o Pojistn˝ produkt roku 2006. Stal se jÌm BusinessGuard,

kter˝ do soutÏûe nominovala AIG CZECH REPUBLIC pojiöùovna, a. s. Po¯adÌ pojistn˝ch produk-

t˘ v soutÏûÌ uv·dÌ tabulka:

Pojistný produkt roku 2006    
po¯adÌ pojiöùovna pojistn˝ produkt 

1 AIG CZECH REPUBLIC pojiöùovna, a. s. BusinessGuard 

2 Kooperativa, pojiöùovna, a. s. PojiötÏnÌ p¯eruöenÌ provozu nez·visl˝ch 

ËinnostÌ 

3 Kooperativa, pojiöùovna, a. s. PojiötÏnÌ Flotil 

4 Generali Pojiöùovna, a. s. Minikasko 

5 »esk· podnikatelsk· pojiöùovna, a. s. FlotilovÈ pojiötÏnÌ

Nov· pravidla ankety p¯inesla odliön˝ zp˘sob

hodnocenÌ. Respondenti "zn·mkovali" nez·-

visle kaûdou pojiöùovnu v kaûdÈ ze sedmi dÌl-

ËÌch kategoriÌ podle vlastnÌch zkuöenostÌ ve

ök·le 1 aû 10 bod˘; porovn·nÌ souËtu vöech

bod˘ pro danou pojiöùovnu dÏlenÈho poËtem

respondent˘, kte¯Ì ji hodnotili, urËilo po¯adÌ

v kaûdÈ dÌlËÌ kategorii.

Po¯adÌ v hlavnÌ kategorii bylo vygenerov·no tak,

ûe v˝sledky pojiöùovny dosaûenÈ v jednotliv˝ch

kategoriÌch se seËetly a vydÏlily poËtem kate-

goriÌ, ve kter˝ch byla pojiöùovna hodnocena.

V˝sledn˝ podÌl urËil po¯adÌ v hlavnÌ kategorii.

Nov˝ zp˘sob hodnocenÌ se odrazil na podobÏ cel-

kov˝ch v˝sledk˘, kterÈ byly pro nÏkterÈ pojisti-

tele radostnÈ, pro nÏkterÈ mÈnÏ. P¯edseda

A»PM Z. VoharËÌk v tÈto souvislosti zd˘raznil:

"Samoz¯ejmÏ, ûe vysoce uzn·v·me kvality pÏti

TOP pojistitel˘, nicmÈnÏ se domnÌv·me, ûe i jinÌ

si zaslouûÌ uzn·nÌ, protoûe jejich p˘sobenÌ na

pojistnÈm trhu je nezpochybnitelnÈ a v˝znamnÈ".

NejvÏtöÌm p¯ekvapenÌm se stalo po¯adÌ v hlavnÌ

kategorii, protoûe titul Pojiöùovna roku 2006 zÌs-

kala Evropsk· CestovnÌ Pojiöùovna, a. s. Tato

mal· pojiöùovna tedy zdolala takovÈ pojiöùovacÌ

giganty, kte¯Ì dosud o prvenstvÌ soupe¯ili - Koo-

perativa, pojiöùovna, a. s., zÌskala v p¯edeöl˝ch

roËnÌcÌch titul Ëty¯ikr·t a »esk· pojiöùovna, a. s.,

dvakr·t.

Novinkou letoönÌ ankety byla soutÏû o Pojistn˝

produkt roku 2006. Stal se jÌm BusinessGuard,

kter˝ do soutÏûe nominovala AIG CZECH

REPUBLIC pojiöùovna, a. s. 

P¯edseda asociace Z. VoharËÌk v ˙vodnÌm slovu

na slavnostnÌm vyhlaöov·nÌ v˝sledk˘ ¯ekl, ûe

"naöÌ anketou chceme p¯ispÌvat k tomu, aby se

ryze obchodnÌ vztahy mezi pojiöùovacÌmi maklÈ-

¯i a pojiöùovnami obohatily o partnersk˝ rozmÏr

a aby se mnohdy komplikovanÈ pletivo tÏchto

vztah˘ upevÚovalo jako spoleËenstvÌ subjekt˘

pojistnÈho trhu, kterÈ je vedeno spoleËn˝mi cÌli,

jimiû jsou uspokojenÌ pojistn˝ch pot¯eb obËan˘,

podnikatelskÈ sfÈry a institucÌ, perfektnÌ servis

pojistnÌk˘m, prevence ökodnÌch ud·lostÌ

a uspokojiv˝ finanËnÌ p¯Ìnos". (tz acpm)

Česká pojišťovna společně s Generali vytvoří největší
pojišťovací skupinu ve střední a východní Evropě
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Jiû dev·t˝ snÏm Komory certifikovan˝ch ˙Ëet-

nÌch se uskuteËnil 13. dubna 2007 v P¯erovÏ.

ProbÌhal zejmÈna v duchu diskuzÌ na tÈma

postavenÌ profesnÌch ˙ËetnÌch a ˙ËetnÌ profe-

se v »eskÈ republice a celkovÏ postavenÌ

Komory certifikovan˝ch ˙ËetnÌch ve Svazu

˙ËetnÌch. O z·jmu Ëlen˘ o tato tÈmata svÏdËÌ

i ˙Ëast, jeû byla ve srovn·nÌ s minul˝mi lety

znaËnÏ vyööÌ. 

SnÏm mÏl s v˝jimkou doplÚujÌcÌch voleb do

v˝boru Komory i disciplin·rnÌ komise a klÌËo-

v˝ch ot·zek novÈho uspo¯·d·nÌ vcelku stan-

dardnÌ program. Nov˝m Ëlenem v˝boru Komory

se stal Ing. Ji¯Ì Strouhal, Ph.D., ˙ËetnÌ expert

a pedagog VysokÈ ökoly ekonomickÈ v Praze. 

Podstatn· Ë·st snÏmu se vÏnovala uspo¯·d·nÌ

Komory certifikovan˝ch ˙ËetnÌch v r·mci Svazu

˙ËetnÌch a vazby na z·kladnÌ organizace Svazu

˙ËetnÌch. Ve vz·jemn˝ch diskuzÌch Svazu ˙Ëet-

nÌch a Komory certifikovan˝ch ˙ËetnÌch zaznÌvala

zcela jednoznaËnÏ pozitiva novÈho, na snÏmu

prezentovanÈho, uspo¯·d·nÌ. Jeho cÌlem je vytvo-

Kdyû jsem se v b¯eznu z˙Ëastnila tiskovÈ konfe-

rence t˝kajÌcÌ se pracovnÌho setk·nÌ skupiny 

E-I Consultins Group, tvo¯enÈ evropsk˝mi pora-

densk˝mi spoleËnostmi a n·rodnÌmi lÌdry trhu

(vËetnÏ M. C. TRITON), kter· se uskuteËnila 

9. aû 10. b¯ezna v Praze, vÏdÏla jsem od prvnÌ-

ho okamûiku, ûe tuto tiskovku neodbydu kratiË-

kou zpr·vou v naöem mÏsÌËnÌku. Aniû leötÌm

kliku v pracovnÏ Ing. LuÔka Pfeifera (osobnost-

rem se z·sadnÏ neklanÌm, spÌöe se tÏöÌm

z jejich p¯Ìtomnosti, neboù mne to naplÚuje silou

a energiÌ, coû je moûn· trochu sobeckÈ, ale

budiû), musÌm ¯Ìci, ûe jeho charisma i vöechno

to, co ono dopoledne ¯ekl, vysvÏtlil, naznaËil,

i zp˘sob jeho komunikace bylo nÏËÌm, co navû-

dy z˘stane v mÈ novin·¯skÈ duöi.

Na programu setk·nÌ, kterÈmu p¯edsedal Theo

Camps, prezident E-I Consulting Group a prezi-

dent spoleËnosti Berenschot Group Ltd., bylo

expandov·nÌ do dalöÌch zemÌ, rozöÌ¯enÌ spoleË-

nÈho know how, vyhled·v·nÌ obchodnÌch p¯Ìleûi-

tostÌ a moûnosti spoleËn˝ch projekt˘. Organiza-

cÌ praûskÈho mÌtinku byla povÏ¯ena

spoleËnost M. C. TRITON, Ëlen skupiny E-I Con-

sulting Group od roku  2006.  

Na zmÌnÏnÈ tiskovÈ konferenci jsem mÏla p¯ed

sebou  dva profesion·ly, k tomu hojnost infor-

macÌ, diskuzi o pojmech know how, odvaha, rizi-

ko, neobvyklÈ postupy, n·pady - to, co nejen

mne hodnÏ zajÌm·. Bylo to velmi povzbuzujÌcÌ.

Tehdy LudÏk Pfeipfer ¯ekl: "Jako organiz·tor

konference dost·v·me p¯Ìleûitost detailnÏji pre-

zentovat naöi poradenskou spoleËnost. R·di

bychom p¯edstavili i naöi vizi spolupr·ce, s ohle-

dem na trendy v˝voje v oboru. Na E-I Consulting

Group si cenÌme p¯edevöÌm dvou princip˘ jejÌho

fungov·nÌ: PrvnÌm je mezin·rodnÌ p¯Ìstup, kter˝

umoûÚuje evropsk˝ form·t ¯eöenÌ obchodnÌch

aktivit. Druh˝m je nulovÈ omezenÌ podnikatelskÈ

suverenity jednotliv˝ch Ëlen˘ skupiny. D˘raz je

kladen na zv˝raznÏnÌ v˝hod a synergiÌ ve spolu-

pr·ci, na sdÌlenÌ know how a lidsk˝ch zdroj˘

a vz·jemnou podporu obchodnjÌch z·jm˘."

Theo Camps na tiskovÈ konferenci uvedl: "Po 20

letech zkuöenostÌ jiû nevÏ¯Ìme na mnoho pravidel,

pokud jsme schopni zvedat telefon, nemusÌme mÌt

û·dn· pravidlaÖ Pojmy, na nichû hodnÏ stavÌme,

jsou p¯Ìleûitosti a d˘vÏra. D˘leûit· je pro n·s roz-

manitost, standardizace m˘ûe p¯ijÌt aû potom.

Firmy pot¯ebujÌ individu·lnÌ p¯Ìstup. Sluûba musÌ

b˝t zosobnÏn·. VidÌme z·sadnÌ rozdÌl mezi produk-

tem a zosobnÏnou sluûbou. Neopisujeme, vz·jem-

nÏ se chceme inspirovat." Pochopila jsem, proË

se spoleËnost M. C. TRITON ke skupinÏ p¯iblÌûila.

E-I Consulting Group vznikla v roce 1987 a jak jiû

bylo naznaËeno, je  tvo¯en· evropsk˝mi poraden-

sk˝mi spoleËnostmi, n·rodnÌmi lÌdry trhu. M·

ambici rozöÌ¯it svou p˘sobnost do vöech zemÌ EU

s cÌlem sdÌlet lok·lnÌ znalosti a zkuöenosti jedno-

tliv˝ch Ëlensk˝ch zemÌ. Jde o spolupracujÌcÌ sku-

pinu takov˝ch poradensk˝ch firem, kterÈ uspo-

kojÌ pot¯eby klienta a podpo¯Ì ho nejen v jeho

dom·cÌch, ale i mezin·rodnÌch business krocÌch.

»leny jsou subjekty z Holandska, Polska, ÿecka,

NÏmecka, ävÈdska, Francie, It·lie a prost¯ednic-

tvÌm M. C. TRITON »esk· republika, takÈ Slo-

vensk· republika a Bulharsko. Skupina m·

zastoupenÌ rovnÏû v Lucembursku. 

A pod vlivem nÏkolika vÌce neû pravdiv˝ch

a provokujÌcÌch myölenek, kter˝mi jsem se

poslÈze dlouho po tiskovce zaobÌrala, a takÈ

hledala (a naöla) vöechny moûnÈ nedostatky

v mÈ vlastnÌ pr·ci, jsem Ing. LuÔku Pfeiferovi

poloûila nÏkolik ot·zek. Vyöel n·m z toho nako-

nec rozhovor na pokraËov·nÌ; prv˝ dÌl byl ten,

kter˝ jste si mohli p¯eËÌst na titulnÌ stranÏ dub-

novÈ Prosperity. NynÌ, v kvÏtnovÈm vyd·nÌ,

volnÏ navazujeme: 

Manaûersk· skepse uû st·la ˙spÏch ¯adu firem

Menší firmy čas od času také zatouží po tom, aby
jim "někdo" dobře poradil. Obávají se ale všeho
možného, újmy na prestiži, někdy si nepřipustí,
že by něco dělaly špatně, obávají se vysoké ceny,
a tak raději samy hledají východisko z problémů.
Je logické, že jim chybí patřičný odstup až nad-
hled, prostě nedokáží se na sebe podívat jinýma
očima. Určitě máte argument, jak rozptýlit jejich
obavy.
MalÈ a st¯ednÌ firmy  jsou spolehliv˝m zrcadlem

sv˝ch zakladatel˘. JeötÏ lÈpe ¯eËeno - rozmÏr

firmy odpovÌd· rozmÏru osobnosti zakladatele -

jeho vizÌ, ambic, ale takÈ p¯Ìstupu a priorit.

V drtivÈ vÏtöinÏ jsou tito zakladatelÈ st·le

aktivnÌmi manaûery a vlivn˝mi autoritami ve

sv˝ch firm·ch. 

V pomyslnÈm zrcadle, kterÈ jsem zmÌnil, pak

vidÌme dva z·kladnÌ postoje k rozvoji firem.

PrvnÌ postoj, tradiËnÌ a konzervativnÌ, akcen-

tuje schopnost zakladatel˘ mÌt tak¯ka vöe pod

svou kontrolou, "vÏdÏt vöe nejlÌp", soust¯edit

odpovÏdnost za firmu i zdroje jejÌho r˘stu (zna-

losti, kapit·l, kontakty) do vlastnÌch rukou.

Firmy poznamenanÈ takov˝m myölenÌm vlast-

nÌka tÏûce opouötÏjÌ tzv. pion˝rskÈ v˝vojovÈ

st·dium a pot˝kajÌ se s chronickou krizÌ

z r˘stu.

JejÌmu p¯ekon·v·nÌ napom·h· postoj vlastnÌk˘

osvÌcen˝ch. OsvÌcen˝ch vÏdomÌm, ûe dalöÌ v˝voj

firmy vyûaduje standardnÌ a modernÌ - tedy uû ne

v˝hradnÏ osobnÌ a intuitivnÌ - manaûerskÈ know-

how. Na dlouhou cestu si opat¯Ìte dobrÈ auto

a neflikujete ho po veËerech z dÌl˘ z vrakoviöù.

StejnÏ tak samoz¯ejmÏ pro dlouhodob˝ rozvoj

Malé a střední firmy jsou spolehlivým zrcadlem svých zakladatelů
Ing. Luděk Pfeifer, CSc., partner a jednatel společnosti M. C. TRITON,

osobnost srostlá s manažerským světem a podnikáním nejen u nás, ale
i v zahraničí. Člověk, který svou vlastní praxí dokazuje, co obnáší řízení

společností, jak funfují postupy, jimž učí společně se špičkovým týmem
kolegů, spolupracovníků i zaměstnanců ostatní - klienty. Je to muž, který je
hodně vidět, osobnost, s níž se setkat je člověku více než potěšením. Má
mnoho rozmanitých aktivit, například je předsedou České asociace inves-
tičních klubů, člen České asociace pro poradenství v podnikání, člen
České manažerské asociace, člen Rady ředitelů - Světová federace sou-
kromých investorů. Je autorem více než stovky odborných článků a rozho-
vorů v široké škále médií, spoluautorem několika zajímavých publikací. 
Je světoběžníkem - zúčastnil se studijních stáží na univerzitách a ve firmách
v Malajsii, Thajsku, Singapuru, Austrálii, USA a Německu a neabsolvoval
pouze ČVUT. Stojí po boku řady podnikatelských iniciativ. Vloni se umístil
v TOP 10 Manažera roku 2005 - byl zvolen Manažerem roku pro odvětví
vzdělávání.

firmy investujete do n·kupu technologiÌ

a neplichtÌte strojnÌ vybavenÌ svÈpomocÌ. ProË

by se k n·kupu manaûersk˝ch technologiÌ mÏlo

p¯istupovat jinak?

Každá firma, i ta nejpreciznější, má stále co zlep-
šovat. To je prostě zákonitost, to je filozofie. Ne
každý subjekt je ovšem ochoten si to přiznat.
Jakou dávku elegance musíte volit, abyste doká-
zali vhodně objasnit, že by šly určité věci dělat
jinak a s větším užitkem? Pouze fakta někdy
nepomáhají…
DrûÌme se t¯Ì jednoduch˝ch pravidel:

a) Z·kladem je trh a ten je zdrojem fakt˘.

b) Fakta transformujeme do zjiötÏnÌ a doporu-

ËenÌ.

c) Vûdy jedn·me s konkrÈtnÌm ËlovÏkem a jed-

n·me s nÌm jeho jazykem a v duchu jeho

stylu uvaûov·nÌ. Nikdy ale nemanipulujeme.

Such· fakta nejsou rozhodnÏ samosp·sn·, ale

jejich ¯eËi se tÏûko odporuje. Kaûd˝ jen trochu

soudn˝ manaûer slyöÌ p¯edevöÌm na srovn·nÌ.

Srovn·nÌ d˘leûit˝ch mÏ¯Ìtek v˝konnosti svÈ

firmy (obratu na hlavu, mÌry ziskovosti, trûnÌ

pozice, v˝voji technologickÈ vyspÏlosti) s kon-

kurencÌ. S konkurencÌ dom·cÌ i zahraniËnÌ. S·m

si pak poloûÌ ot·zku, proË na tom nenÌ lÈpe.

Velmi dobr˝m n·strojem je t¯eba Ëesk˝ benchmar-

kingov˝ index, kter˝ srovn·v· ËeskÈ malÈ a st¯ed-

nÌ firmy s p¯esnÏ odpovÌdajÌcÌ konkurencÌ na evrop-

skÈm trhu. Srovn·nÌ je podle mÏ¯Ìtek obchodnÌch,

finanËnÌch, procesnÌch a potenci·lu rozvoje. Obz-

vl·ötÏ poslednÌ pohled povaûuji - a stejnÏ tak naöi

z·kaznÌci - za mimo¯·dnÏ zajÌmav˝.

Vašimi spolupracovníky jsou osobnosti, opíráte se
o jejich znalosti, know how, charisma, reference,
ale také a hojně o jejich často neobyčejné myš-
lenky. Jsou to ti, kteří právě svojí kreativitou,
nápadem mohou pomoci jiné firmě vzhůru.
A protože jde o osobnosti, jde také v navrhova-
ném řešení často o neobvyklé postupy, které
vašemu klientovi doporučujete. Jenže klient je
raději konzervativní. Jak se snažíte ho přesvědčit,
že by to měl zkusit? Ale pozor - nevyzrazujte
vlastní know how!
Klienti jsou pragmatiËtÌ. Jsou neradi pokusn˝mi

kr·lÌky. (S rukou na srdci musÌm ale pozname-

nat, ûe se Ëas od Ëasu potk·me i s klienty - ino-

v·tory, kte¯Ì chtÏjÌ vyloûenÈ novinky, trendovÈ

nebo i mÛdnÌ sluûby. Konec konc˘ i v manaûer-

sk˝ch technologiÌch se najde mÌsto pro "zboûÌ"

dobrÈ hlavnÏ pro image klienta). 

VÏtöina z·kaznÌk˘ ale zcela soudnÏ vyûaduje od

¯eöenÌ sv˝ch pot¯eb funkËnost. ⁄Ëelnost, spo-

lehlivost a re·ln˝ efekt.

Zkuöenost mi ¯Ìk·, ûe prostor pro tvo¯ivost nenÌ

ani tak v ¯eöenÌ samotnÈm - tam je v˝raznou

ingrediencÌ znalost, zkuöenost, uû zmÌnÏnÈ srov-

n·nÌ, inspirace nejlepöÌ praxÌ t¯eba ve zcela

odliönÈm oboru. Tvo¯ivost p¯ebÌr· ötafetu ve f·zi

uv·dÏnÌ ¯eöenÌ do ûivota. SouhlasÌm s tvrzenÌm,

ûe 80 % ˙spÏchu zmÏny je ve zp˘sobu jejÌ imple-

mentace. Pr·vÏ v nÌ je nejvÏtöÌ prostor pro krea-

tivitu, n·paditost a originalitu. SlouûÌ totiû i dal-

öÌmu d˘leûitÈmu parametru ˙spÏchu - rychlosti.

O českých manažerech hovoříte vždy s velkou
úctou. Čeho si vážíte na jejich vztahu k životu?
D˘slednÏ odliöuji manaûery od lidÌ v manaûer-

sk˝ch pozicÌch. PrvÈ dÏl· postoj k odpovÏdnos-

ti, druhÈ form·lnÌ postavenÌ.

Na manaûerech obecnÏ obdivuji odvahu. Odvahu

st·t v Ëele. Vûdycky si vzpomenu na japonskÈ

d˘stojnÌky, kte¯Ì nikdy nesmÏli velet "Vp¯ed".

Z·sadnÏ jen "Za mnou!"

A co obdivuji na Ëesk˝ch manaûerech? Jejich

odvahu st·t v Ëele v Ëesk˝ch podmÌnk·ch... 

za odpovÏdi, kterÈ se Ëtou jednÌm dechem
a s notnou d·vkou zvÌdavosti,

podÏkovala Eva Brixi

Komora certifikovaných účetních pracuje na novém organizačním uspořádání
¯enÌ silnÈ jednotnÈ organizace sdruûujÌcÌ profesnÌ

˙ËetnÌ (dnes certifikovanÈ ˙ËetnÌ) s region·lnÌm

z·zemÌm souËasn˝ch z·kladnÌch organizacÌ

Svazu ˙ËetnÌch,  jejÌû ˙koly by mÏly b˝t: 

● podpora ˙ËetnÌ profese v »eskÈ republice,

jejÌ dalöÌ rozvoj a kvalitativnÌ r˘st a zvyöov·-

nÌ jejÌ prestiûe,

● dalöÌ rozvoj certifikace ˙ËetnÌch smÏ¯ujÌcÌ

k vytvo¯enÌ öirokÈho okruhu profesnÌch ˙Ëet-

nÌch (professional accountants) mezin·rod-

nÏ srovnateln˝ch a uzn·van˝ch,

● podpora a rozvoj region·lnÌch aktivit, kterÈ

jsou reprezentov·ny jednotliv˝mi z·kladnÌmi

organizacemi sdruûujÌcÌmi neprofesnÌ ˙ËetnÌ

s vyuûitÌm Komory zejmÈna v oblastech vzdÏ-

l·v·nÌ, konzultacÌ, p¯Ìpravy na vstup do pro-

fese a konzultaËnÌ Ëinnosti pro öirokou ˙Ëet-

nÌ ve¯ejnost.

LetoönÌ snÏm Komory certifikovan˝ch ˙ËetnÌch

p¯ivÌtal v·ûenÈ ËestnÈ hosty - prezidenta Komo-

ry daÚov˝ch poradc˘ »R Ing. Ji¯Ìho Nekov·¯e

a viceprezidenta Komory auditor˘ »R Ing. Ji¯Ìho

Vrbu. VystoupenÌ obou host˘ se setkala s pozi-

tivnÌm ohlasem ˙ËastnÌk˘ snÏmu.

Ing. J. Vrba se ve svÈm p¯ÌspÏvku vÏnoval mimo

jinÈ stanovisku KA »R k jedn·nÌm z·stupc˘ pro-

fesnÌch komor o zachov·nÌ povinnÈho ËlenstvÌ

v tÏchto komor·ch a vyzdvihl rizika plynoucÌ

z omezenÌ Ëinnosti samospr·vn˝ch komor. Prezi-

dent KDP »R Ing. J. Nekov·¯ se takÈ dotkl pro-

blematiky povinnÈho ËlenstvÌ v profesnÌch komo-

r·ch, ale zejmÈna podal charismatick˝m zp˘so-

bem sv˘j pohled na aktu·lnÌ v˝voj p¯ipravovanÈ

vl·dnÌ daÚovÈ reformy v »eskÈ republice.

HlavnÌm cÌlem v˝boru Komory pro dalöÌ obdobÌ

je dokonËenÌ procesu novÈho organizaËnÌho

uspo¯·d·nÌ Svazu ˙ËetnÌch a Komory a posÌlenÌ

jejÌho postavenÌ u odbornÈ ve¯ejnosti. V˝bor

Komory svoje aktivity rovnÏû soust¯edÌ na v˝raz-

nÏjöÌ propagaci zacÌlenou na zv˝öenÌ prestiûe

˙ËetnÌ profese. Ke sv˝m priorit·m v˝bor rovnÏû

za¯adil v˝raznÏjöÌ aktivity na poli ˙ËetnÌ legisla-

tivy, standard˘ a metodiky.

Komora certifikovan˝ch ˙ËetnÌch byla zaloûena

v Praze v dubnu 1999 jako samostatn· organizaË-

nÌ sloûka Svazu ˙ËetnÌch na principu samospr·vnÈ

profesnÌ organizace. Sdruûuje odbornÌky, kte¯Ì

obdrûeli certifik·t nÏkterÈho ze t¯Ì stupÚ˘ (˙ËetnÌ

asistent, bilanËnÌ ˙ËetnÌ, ˙ËetnÌ expert) systÈmu

certifikace realizovanÈm v souËinnosti s britskou

Association of Chartered Certified Accountants

(ACCA). Z·sadnÌm posl·nÌm Komory je p¯ispÏt

k rozvoji a zkvalitnÏnÌ ˙ËetnÌ profese a postavenÌ

profesnÌch ˙ËetnÌch v »eskÈ republice.

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

˙ËetnÌch
www.komora-ucetnich.cz

E-I Consulting Group bude dále expandovat
PokraËovat v expanzi do dalöÌch st·t˘ Evropy je jednÌm z hlavnÌch z·vÏr˘ praûskÈho summitu

evropsk˝ch poradensk˝ch spoleËnostÌ sdruûen˝ch v E-I Consulting Group, kterÈ se uskuteËnilo

ve dnech 9. a 10. b¯ezna 2007. V˝znamn˝m krokem je rozöÌ¯enÌ aktivit do VelkÈ Brit·nie pro-

st¯ednictvÌm poradenskÈ spoleËnosti UK Consulting Cazalyze a d·le pak do Rakouska a Rumun-

ska. 

"RozöÌ¯enÌm aktivit skupiny E-I Consulting Group smÏrem do Rakouska a Rumunska byla povÏ-

¯ena Ëesk· poradensk· spoleËnost M. C. TRITON, coû n·s velmi tÏöÌ," uvedl LudÏk Pfeifer, jed-

natel spoleËnosti M. C. TRITON. D·le dodal: "V prvnÌ f·zi si na tÏchto trzÌch provedeme d˘klad-

n˝ pr˘zkum a n·slednÏ se rozhodneme, zda s nabÌdkou ËlenstvÌ v E-I Consulting Group oslovÌme

nÏkterou z lok·lnÌch poradensk˝ch firem Ëi zde otev¯eme vlastnÌ poboËku M. C. TRITON."

Jednou ze z·sad a v˝hod skupiny E-I Consulting Group je sdÌlenÌ lok·lnÌch zkuöenostÌ v jednotli-

v˝ch segmentech, kterÈ vedou ke zdokonalov·nÌ poradensk˝ch postup˘. V r·mci letoönÌ E-I Aca-

demy si budou ËlenskÈ spoleËnosti vymÏÚovat know-how z oblasti pojiöùovnictvÌ s cÌlem inovo-

vat spoleËnÈ produkty pro tuto skupinu klient˘. E-I Academy se uskuteËnÌ bÏhem z·¯Ì v Praze. 

E-I Consulting Group se na svÈm setk·nÌ rozhodlo uspo¯·dat v p¯ÌötÌm roce celoevropskou sou-

tÏû o nejlepöÌ projekt v oblasti Corporate Social Responsibility (SpoleËensk· zodpovÏdnost

firem) s cÌlem podpo¯it soci·lnÌ chov·nÌ firem v n·rodnÌm i mezin·rodnÌm mÏ¯Ìtku. (tz)
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CNG autobus m˘ûe b˝t pro provozovatele lev-

nÏjöÌ o 3,3 milionu KË. St·t poskytuje dotaci

800 tisÌc KË na jeden CNG autobus, 200

tisÌc KË p¯ispÌvajÌ plyn·renskÈ spoleËnosti

a navÌc je moûno vyuûÌt dotace 2,3 milionu KË

na nÌzkopodlaûnÌ verzi. DopravnÌ podnik

mÏsta Brna porovnal spot¯ebu autobus˘

poh·nÏn˝ch zemnÌm plynem a naftou a celko-

v· spoËten· ˙spora n·klad˘ pro jednu vozo-

vnu v BrnÏ za 12 let by Ëinila aû 170

milion˘ KË. A to vych·zel z platnÈ spot¯ebnÌ

danÏ na CNG, pokud vezmeme v ˙vahu sou-

Ëasnou nulovou daÚ, skuteËnÈ ˙spory by byly

jeötÏ o 20 % vyööÌ. Na z·kladÏ tÏchto sku-

teËnostÌ BrnÏnsk· radnice zaËala v·ûnÏ uva-

ûovat o öiröÌm vyuûÌv·nÌ voz˘ na stlaËen˝

zemnÌ plyn. Praha se vyj·d¯ila, ûe se v hro-

madnÈ dopravÏ bude orientovat na vozidla

splÚujÌcÌ normu Euro IV a V a ty obÏ jiû dnes

bohatÏ splÚujÌ pr·vÏ CNG vozidla. "UsnesenÌ

vl·dy Ë. 563 ze dne 11. kvÏtna 2006 navÌc

konkrÈtnÏ hovo¯Ì o doporuËenÌ hejtman˘m

a prim·tor˘m mÏst s mÏstskou hromadnou

dopravou zavÈst krajskÈ a mÏstskÈ p¯ÌspÏvky

na po¯ÌzenÌ autobus˘ na plynov˝ pohon pro

mÏstskou dopravu a ve¯ejnou linkovou dopra-

vu," ¯ekl p¯i tÈto p¯Ìleûitosti Josef Kastl,

gener·lnÌ sekret·¯ »eskÈ plyn·renskÈ unie.

V »eskÈ republice bude do konce roku 2007

zavedeno 20 plnicÌch stanic CNG a bÏhem 12

let se oËek·v· zv˝öenÌ jejich poËtu aû na 400.

Stovku z nich se zav·zaly za urËit˝ch podmÌnek

ČPU požádala hejtmany o podporu ekologických paliv v dopravě
Začátkem května požádala oficiálně Česká plynárenská unie hejtmany

o podporu rozšíření užití zemního plynu jako alternativního paliva v hro-
madné dopravě. V přednesené informaci sdělila ČPU možnosti moder-

nizace a obnovy dopravy v krajích, včetně dosažení podstatného snížení
nákladů na PHM. Stalo se tak v rámci 17. zasedání Rady Asociace krajů ČR
na zámku Sychrov ve středních Čechách.

vybudovat plyn·renskÈ spoleËnosti. V souËas-

nÈ dobÏ jezdÌ v »R asi 630 voz˘ na zemnÌ plyn.

Celkem je ale bohuûel jen cca 200 autobus˘

v mÏstskÈ hromadnÈ a mezimÏstskÈ linkovÈ

dopravÏ (v severnÌch »ech·ch 90 autobus˘,

v HavÌ¯ovÏ 42, v ProstÏjovÏ 22, ve Fr˝dku-MÌst-

ku 5 atd.). StlaËen˝ zemnÌ plyn je nadÏjÌ mnoha

mÏst a obcÌ, kterÈ jsou v souËasnÈ dobÏ plnÈ

zplodin z v˝fuk˘ benzinov˝ch a dieselov˝ch

motor˘. V »R je doprava spolu s dom·cnostmi

nejvÏtöÌm zneËiöùovatelem ovzduöÌ. Podle zpr·-

vy IEA z roku 2005 na jednotku HDP m·me

mezi 26 Ëlensk˝mi zemÏmi IEA nejvyööÌ zneËiö-

tÏnÌ CO2. "P¯i spalov·nÌ zemnÌho plynu nevzni-

kajÌ û·dnÈ emise pevn˝ch Ë·stic, uhlovodÌk˘

ani oxidu si¯iËitÈho. Emise oxid˘ dusÌku a oxidu

uhelnatÈho jsou minim·lnÌ. Co se t˝Ëe emisÌ

oxidu uhliËitÈho, vozidlo na zemnÌ plyn jich pro-

dukuje aû o Ëtvrtinu mÈnÏ, neû vozidlo na ben-

zin," sdÏlil Jaroslav Tom·nek, Senior Manager

»PU.

»esk· plyn·rensk· unie sezn·mila s informace-

mi Ëleny Rady Asociace kraj˘. Poû·dala zastu-

pitele kraj˘ o spolupr·ci s prim·tory, resp. se

starosty p¯i vytipov·nÌ mÏst a obcÌ vhodn˝ch

pro p¯evod MHD nebo jejich Ë·stÌ na vyuûÌv·nÌ

zemnÌho plynu, posouzenÌ vyuûitÌ v p¯ÌmÏstskÈ

dopravÏ a p¯ÌpadnÏ o finanËnÌ podporu nad

r·mec podpory ze strany st·tu a od plyn·ren-

sk˝ch spoleËnostÌ.

EU doporuËuje nahradit alternativnÌmi palivy do

roku 2020 cca 20 % klasick˝ch ropn˝ch pro-

dukt˘ v dopravÏ, z Ëehoû zemnÌ plyn by mÏl tvo-

¯it celou polovinu. Pro »eskou republiku by to

mohlo znamenat asi 400 tisÌc voz˘ na zemnÌ

plyn," uvedl J. Tom·nek. V EvropÏ jen za posled-

nÌ rok vzrostl poËet aut na zemnÌ plyn o 22 %,

u n·s dokonce o tÈmÏ¯ 30 %; 100 tisÌc voz˘ uû

dnes jezdÌ nap¯. na UkrajinÏ, 400 tisÌc voz˘

v It·lii, 55 tisÌc voz˘ v NÏmecku atd. Celkem

bylo dosud ve vÌce neû 60-ti zemÌch svÏta pro-

d·no 5,5 milionu CNG vozidel. (tz)

Motto "Jakost netradiËnÏ" p¯edesÌlalo termÌn

16. roËnÌku mezin·rodnÌ konference Jakost -

Quality 2007 letos vskutku netradiËnÏ konanÈ

jiû v b¯eznu. Jedin˝m d˘vodem posunu termÌnu

byla v souËasnosti vrcholÌcÌ p¯Ìprava 51. svÏto-

vÈho kongresu EOQ, kter˝ se uskuteËnil v kvÏt-

nu v Praze; dalo se vcelku logicky oËek·vat, ûe

soubÏh obou akcÌ by mohl v˝raznÏ poznamenat

(zejmÈna co do ˙Ëasti) vöechny zainteresovanÈ

strany. 

A tak, jako kaûd˝m rokem, jsme v OstravÏ opÏt

p¯ivÌtali naöe i zahraniËnÌ odbornÌky, vedoucÌ

pracovnÌky, öpiËkovÈ manaûery, profesion·ly

a odbornÌky jakosti, pedagogy a studenty Sä

a Vä, aby prodiskutovali nejnovÏjöÌ praktickÈ

zkuöenosti a nejaktu·lnÏjöÌ trendy podnikovÈ-

ho ¯ÌzenÌ. 

Dokladem, ûe se i letoönÌ - byù ponÏkud "netra-

diËnÌ" konference vyda¯ila, byla opÏt velmi

hojn· ˙Ëast, ale p¯edevöÌm jiû tradiËnÏ vynika-

jÌcÌ reference samotn˝ch ˙ËastnÌk˘, kterÈ jsou

pro naöi spoleËnost D˘m techniky Ostrava,

jako po¯adatele, zavazujÌcÌ pro vöechny n·sle-

dujÌcÌ roËnÌky.

Co se t˝Ëe promotion celÈ akce, je zapot¯ebÌ

zmÌnit SbornÌk anotacÌ v rozsahu 257 stran

s p¯ÌspÏvky p¯edn·öejÌcÌch, vyd·nÌ Ëasopisu

Jakost pro ûivot, vÏnovanÈho konferenci, pr˘-

bÏûn· inzerce, Ël·nky a upout·vky v odborn˝ch

periodik·ch, tiskovÈ zpr·vy v mÈdiÌch (SvÏt

jakosti, ModernÌ ¯ÌzenÌ, Hospod·¯skÈ noviny,

Prosperita, MF Dnes, Pr·vo, »esk· televize,

»esk˝ rozhlas) a dalöÌ.

Konference byla po¯·d·na v r·mci N·rodnÌho

programu podpory jakosti 2007 a vedle ˙vod-

nÌho plen·rnÌho bloku s ¯adou vystoupenÌ

v˝znamn˝ch odbornÌk˘ z tuzemska i zahraniËÌ

pracovala v n·sledujÌcÌch sekcÌch:

● Jakost ¯ÌzenÌ pr˘myslu

● SystÈm ¯ÌzenÌ ve stavebnictvÌ

● Metody a n·stroje managementu jakosti

a neust·lÈho zlepöov·nÌ

● Synergie v ¯ÌzenÌ - od ISÿ ke spoleËenskÈ

odpovÏdnosti a udrûitelnÈmu rozvoji

● Vöechno je v lidech - ˙spÏch i ne˙spÏch

● Principy excelence v podnikovÈ praxi

TradiËnÌ souË·stÌ konference byl spoleËensk˝

veËer s p¯ed·v·nÌm ocenÏnÌ a certifik·t˘.

V letoönÌm roce byl udÏlen spoleËnosti VÌtkovi-

ce Mechanika, s. r. o., certifik·t »SN EN ISO

9001:2001 pro n·sledujÌcÌ obory ËinnostÌ:

Opravy, rekonstrukce a ˙drûba strojnÌho a elek-

tro za¯ÌzenÌ ve strojÌrenstvÌ, hutÌch a energeti-

ce.  V˝roba a opravy strojnÌch dÌl˘ a ocelov˝ch

konstrukcÌ.  Sluûby v oblasti mÏ¯enÌ a regulace.

Druhou ocenÏnou byla akciov· spoleËnost

SeveromoravskÈ vodovody a kanalizace Ostra-

va, kter· obdrûela certifik·t integrovanÈho

systÈmu ¯ÌzenÌ pro n·sledujÌcÌ obory ËinnostÌ:

V˝roba a dod·vka pitnÈ vody. Odv·dÏnÌ a Ëiö-

tÏnÌ odpadnÌch vod. Provozov·nÌ vodovod˘

a kanalizacÌ.

V r·mci slavnostnÌho veËera probÏhl rovnÏû

k¯est nov˝ch odborn˝ch publikacÌ

prof. Ing. Josefa ToöenovskÈho, CSc.: Ekono-

mickÈ a technologickÈ hodnocenÌ zp˘sobilosti

proces˘ a prof. Ing. R˘ûeny Pet¯ÌkovÈ, CSc.:

LidÈ v celopodnikovÈm ¯ÌzenÌ. 

Co ¯Ìci z·vÏrem? Snad, ûe se budeme opÏt

tÏöit na spoleËnÈ shled·nÌ v OstravÏ p¯i p¯Ìö-

tÌm, uû 17. roËnÌku mezin·rodnÌ konference,

v naöem tradiËnÌm kvÏtnovÈm termÌnu 

(20. - 21. 5. 2008).

SrdeËnÏ zveme!
za programov˝ v˝bor 

Ing. R˘ûena Pet¯Ìkov·, CSc.

Letos se uskuteËnil ve dnech 17. - 18. dubna

jiû 7. roËnÌk konference a v˝stavy o Linuxu

a otev¯enÈm software LinuxExpo.

O slavnostnÌ zah·jenÌ se postaral Aleö Bart˘-

nÏk, gener·lnÌ ¯editel spoleËnosti IBM »R

a Michael Meeks, p¯ednÌ v˝voj·¯ OpenOffi-

ce.org.

N·vötÏvnÌci mÏli moûnost sezn·mit se s vÌce

neû 30 spoleËnostmi z oblasti Open Source

Software.

K nejv˝znamnÏjöÌm pat¯ili spoleËnosti IBM,

Servodata, Oracle, Hewlett Packard, Red Hat,

SGI, Sun Microsystems, Enlogit, QCM a Eset

software. Bylo opravdu tÏûkÈ si vybrat ze 40

zajÌmav˝ch p¯edn·öek, kterÈ probÌhaly aû ve 3

s·lech. BÏhem p¯est·vek bylo moûnÈ navötÌvit

30 expozic ve v˝stavnÌ Ë·sti LinuxExpa. 

PrvnÌ den konference zah·jil zahraniËnÌ host,

Michael Meeks, p¯edn·ökou o svÏtÏ OpenOfii-

ce. Prezentace p¯inesla zajÌmav˝ pohled na

v·lku v oblasti form·t˘ dokument˘: ODF, Ope-

nXML atd.

IBM s·zÌ na Linux a Open Source jako na pro-

st¯edÌ, kterÈ umoûÚuje dos·hnout nejen v˝raz-

nÏ niûöÌch n·klad˘ na IT, ale takÈ vÏtöÌho v˝ko-

nu, stability a bezpeËnosti systÈm˘. "VÌce neû

10 tisÌc firemnÌch z·kaznÌk˘ IBM na celÈm

svÏtÏ vyuûÌv· Linux a dosahuje tak nejen v˝raz-

nÏ niûöÌch n·klad˘ na IT, ale takÈ vÏtöÌ stabili-

ty a bezpeËnosti systÈm˘," ¯ekl na ˙vod konfe-

rence Aleö Bart˘nÏk, gener·lnÌ ¯editel IBM »R.

Kdo mÏl z·jem o novinky v oboru, p¯iöel si jistÏ

na svÈ.

Tak nap¯Ìklad spoleËnost IBM, gener·lnÌ part-

ner LinuxExpa, p¯edstavila novou generaci

softwarov˝ch n·stroj˘ pro komunikaci a spolu-

pr·ci IBM Lotus Notes 8 s n·zvem "Hannover",

kter· bude k dispozici v polovinÏ letoönÌho

roku. 

Druh˝ den konference se ËeskÈ publikum

mohlo sezn·mit s novou verzÌ nejrozöÌ¯enÏjöÌho

komerËnÌho Linuxu, oznaËenou Red Hat Entep-

rise Linux 5.  

V r·mci Open Source Day vidÏli ˙ËastnÌci pre-

zentace neziskov˝ch projekt˘ jako nap¯. pro-

jekt KDE (K Desktop Environment), celosvÏto-

v˝ komunitnÌ projekt openSUSE, ojedinÏl˝ pro-

jekt v r·mci Evropy Czech Open Source Repo-

situry. Specializovan˝ blok urËen˝ ve¯ejnÈ spr·-

vÏ tzv. Open Government Day zakonËila pane-

lov· diskuze "OpenSource ve ve¯ejnÈ spr·vÏ -

lze nebo ne?".  

"VÏ¯Ìm, ûe kaûd˝ z celÈho spektra n·vötÏv-

nÌk˘ zahrnujÌcÌ v˝voj·¯e, IT managery, speci-

alisty, administr·tory a vöechny nadöence

se z·jmem o Linux a Open Source, naöel to,

co oËek·val. LinuxExpo je jedineËnou moû-

nostÌ proûÌt p¯ÌjemnÈ a uûiteËnÈ dva dny ve

spoleËnosti p¯·tel otev¯enÈho softwaru. Uû

nynÌ se m˘ûete tÏöit na dalöÌ roËnÌk Linux-

Expa v dubnu 2008, kam budou pozv·ny

dalöÌ osobnosti ze svÏta otev¯enÈho softwa-

Na 7. ročníku LinuxExpo si přišel každý na své

Zleva Michael Meeks, přední vývojář OpenOffice.org, Filip Molčan, předseda OSS Alliance
a Aleš Bartůněk, generální ředitel IBM

ru", ¯ekl Michal FranÏk, ¯editel spoleËnosti

Exponet, kter· LinuxExpo pravidelnÏ po¯·-

d·.  

Pokud jste nemÏli moûnost letoönÌ LinuxExpo

navötÌvit, p¯edn·öky a fotogalerii naleznete na

www.linuxexpo.cz.

Jolana Jakoubkov·
Exponet, s. r. o., Marketing a PR

Ohlédnutí za konferencí Jakost – 
Quality 2007

Rekordní zájem pivovarů o soutěž České pivo 2007
NejvyööÌ poËet znaËek piv v dosavadnÌ historii, celkem 77, p¯ihl·sily ËeskÈ pivovary do sou-

tÏûe »eskÈ pivo 2007. LetoönÌ roËnÌk bude mÌt dvÏ novÈ kategorie - tmav· v˝ËepnÌ piva, kte-

r˝ch je p¯ihl·öeno 6, a nealkoholick· piva, kter˝ch bylo do soutÏûe p¯ijato 12. TradiËnÏ nejvÌ-

ce p¯ihl·öen˝ch je svÏtl˝ch leû·k˘, 29 znaËek a v kategorii svÏtl· v˝ËepnÌ piva bude degu-

stov·no 20. 

Po loÚskÈ premiÈ¯e bude mÌt kategorie tmavÈ leû·ky vÏtöÌ poËet soutÏûÌcÌch piv, kter˝ch pivo-

vary p¯ihl·sily deset.

"Velk˝ z·jem pivovar˘, od tÏch nejvÏtöÌch aû po ty malÈ o tuto soutÏû nep¯ekvapuje, protoûe

jim nabÌzÌ moûnost objektivnÌho srovn·nÌ kvality piv ve st·le öiröÌm spektru vyr·bÏn˝ch piv,"

uvedl Ing. Jan Vesel˝, v˝konn˝ ¯editel »eskÈho svazu pivovar˘ a sladoven. ",PotÏöiteln· je

vysok˝ poËet p¯ihl·öen˝ch v kategoriÌch nealkoholick˝ch piv, coû odr·ûÌ i rostoucÌ z·jem

koneËn˝ch spot¯ebitel˘ o tento druh piva," dodal Jan Vesel˝

PrvnÌ kolo degustace zaËalo v dubnu a dvoudennÌho testov·nÌ v prostor·ch velkopopovickÈho

pivovaru se z˙Ëastnilo 24 sl·dk˘ a pivovarsk˝ch odbornÌk˘.

Zkoum·ny jsou senzorickÈ vlastnosti piva, kontroluje se p˘vodnÌ extrakt (stupÚovitost), tedy

zda pivo odpovÌd· p¯ihl·öenÈ kategorii, a d·le se vyhodnocuje, kter· piva nejlÈpe chutnajÌ.

Tuto nejprestiûnÏjöÌ soutÏû u n·s jako jedinou akci mezi soutÏûemi piv vyhlaöuje a garantuje

»esk˝ svaz pivovar˘ a sladoven. 

Za chod, organizaci, technickou Ë·st soutÏûe a vyhodnocenÌ Degustace pivnÌch vzork˘ -

archÌv »SPS v˝sledk˘ odpovÌd· V˝zkumn˝ ˙stav pivovarsk˝ a slada¯sk˝, a. s. (V⁄PS), v Praze.

DegustacÌm je p¯Ìtomen not·¯, coû podtrhuje jiû tradiËnÌ nez·vislost a nestrannost vyhodno-

covacÌho procesu. Specifikem je i to, ûe se jedn· o dvoukolovou soutÏû, coû posiluje objekti-

vitu hodnocenÌ.

VÌtÏzem loÚskÈ soutÏûe »eskÈ pivo 2006, v kategorii svÏtl˝ leû·k se stal Litovel Premium,

svÏtl˝ leû·k z produkce Pivovaru Litovel, a. s., ze skupiny PMS P¯erov, a. s. V kategorii svÏt-

l· v˝ËepnÌ piva se na prvnÌm mÌstÏ umÌstilo Starobrno TradiËnÌ, jehoû v˝robcem je pivovar Sta-

robrno, a. s. Kategorii tmav˝ch leû·k˘ vyhr·l Prim·tor Premium Dark, kter˝ byl uva¯en v Pivo-

varu N·chod, a. s.

DruhÈ kolo soutÏûe »eskÈ pivo 2007 probÏhne 20. -21. Ëervna 2007 opÏt v pivovaru VelkÈ

Popovice. VÌtÏzovÈ jednotliv˝ch kategoriÌ budou vyhl·öeni 27. z·¯Ì 2007 v Praze bÏhem Sva-

tov·clavskÈ slavnosti ËeskÈho piva a ceny p¯edstavitel˘m vÌtÏzn˝ch pivovar˘, podobnÏ jako

v loÚskÈm roce, bude p¯ed·vat MUDr. P¯emysl Sobotka, p¯edseda Sen·tu »eskÈ republiky.

Akce je souË·stÌ dlouhodobÈho projektu »eskÈho svazu pivovar˘ a sladoven »eskÈ pivo naöe

pivo. Jeho z·kladnÌm smyslem a ˙kolem je seznamovat nejöiröÌ ve¯ejnost s historiÌ i souËas-

nostÌ v˝roby piva v Ëesk˝ch zemÌch, s tÌm, co pivo obsahuje a jak˝m zp˘sobem ovlivÚuje lid-

sk˝ organizmus, a rovnÏû d·le zlepöovat image piva.  

DalöÌ informace naleznete na internetov˝ch str·nk·ch »eskÈho svazu pivovar˘ a sladoven

www.cspas.cz. (tz csps)
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Podstatou restrukturalizace evropskÈ druûstevnÌ

struktury je slouËenÌ dvou organizacÌ do jednoho

organizaËnÌho celku, kter˝ evropskÈ druûstevnic-

tvÌ zast¯eöuje a jedn· jeho jmÈnem jak s org·ny

komunit·rnÌmi, tak i s ostatnÌmi mezin·rodnÌmi

organizacemi (nap¯. MOP). Tento proces probÌhal

po dobu zhruba 2 let a byl ˙spÏönÏ zavröen na

celoevropskÈm druûstevnÌm rokov·nÌ v listopadu

2006 v britskÈm Manchesteru. Zde ofici·lnÏ

vznikla organizace pod n·zvem Druûstva Evropa,

kter· zastupuje evropsk˝ region v celosvÏtovÈm

Mezin·rodnÌm druûstevnÌm svazu (MDS). 

DruûstevnÌ asociace »R (DA »R), st¯echov˝

org·n ËeskÈho druûstevnictvÌ, je Ëlenem tÈto

novÈ evropskÈ struktury sÌdlÌcÌ v Bruselu a m·

svÈ person·lnÌ zastoupenÌ jak ve V˝konnÈm

v˝boru organizace (mÌstop¯edseda p¯edstaven-

stva DA »R J. Wiesner), tak i v jejÌm KoordinaË-

nÌm v˝boru (mÌstop¯edseda p¯edstavenstva DA

»R Ing. V. VanÌËek).

Pokud jde o jednotlivÈ ËlenskÈ svazy DA »R,

tak ty jsou pak Ëleny sv˝ch nadn·rodnÌch sek-

torov˝ch druûstevnÌch organizacÌ (S»MSD

v CCW, S»MVD v CECOP, S»MBD v CECODAS

a ZS »R v COGECA).

Druh˝m v˝znamn˝m momentem roku 2006 bylo

pro druûstevnÌ sektor nabytÌ ˙Ëinnosti evropskÈ

direktivy Na¯ÌzenÌ 1435/2003 o EvropskÈ druû-

stevnÌ spoleËnosti. Jde o na¯ÌzenÌ, kter˝m

Evropsk· komise vyjad¯uje svoji podporu druû-

stevnÌ formÏ podnik·nÌ a souËasnÏ pro nÏ vytv·-

¯Ì podmÌnky srovnatelnÈ s podmÌnkami ostat-

nÌch obchodnÌch spoleËnostÌ. 

T¯etÌ druûstevnÌ konvent 

O souËasnÈm v˝znamnÈm postavenÌ ËeskÈho

druûstevnictvÌ na mezin·rodnÌ ˙rovni svÏdËÌ

skuteËnost, ûe jsme byli poû·d·ni o organiza-

ci a zajiötÏnÌ 3. DruûstevnÌho konventu, kter˝

se bude konat v Praze ve dnech 18. - 20. Ëerv-

na 2007 v prostor·ch TOP HOTELU Praha.

Jeho hlavnÌm organiz·torem je celoevropsk·

druûstevnÌ struktura Druûstva Evropa. Spolu-

po¯adatelem Konventu je pak DruûstevnÌ aso-

ciace »R. 

DruûstevnÌ Konventy jsou setk·nÌmi p¯edstavi-

tel˘ evropskÈho i svÏtovÈho druûstevnictvÌ se

z·stupci politickÈ a v˝konnÈ reprezentace

EvropskÈ komise a pravidelnÏ se ho z˙ËastÚu-

jÌ i p¯edstavitelÈ vl·dnÌch administrativ ze

Ëlensk˝ch zemÌ EU, kte¯Ì majÌ druûstevnÌ sek-

tor ve svÈ ¯ÌdÌcÌ kompetenci. 

⁄Ëast z·stupc˘ EK na zased·nÌ Konventu je

i vyj·d¯enÌm postoje komunit·rnÌch org·n˘

k problematice druûstevnictvÌ a souËasnÏ

i d˘kazem podpory EvropskÈ komise tomuto

sektoru, protoûe na finanËnÌm zabezpeËenÌ jed-

n·nÌ Konventu se EK rovnÏû podÌlÌ.

N·mÏtem jedn·nÌ 3. DruûstevnÌho konventu

je problematika evropskÈho soci·lnÌho dialogu

a posouzenÌ role druûstevnÌho sektoru pro roz-

voj tohoto dialogu. Situov·nÌ Konventu do

Prahy je nejenom v˝razem mezin·rodnÌho

uzn·nÌ ËeskÈho druûstevnÌho sektoru, ale

i v˝znamnou p¯ÌleûitostÌ prok·zat p¯edstavite-

l˘m komunit·rnÌch org·n˘ jak je tato specific-

k· forma podnik·nÌ vnÌm·na Ëeskou politic-

kou a st·tnÌ reprezentacÌ a v öiröÌm kontextu

i to, jak se naöi p¯edstavitelÈ k rozvoji soci·l-

nÌho dialogu stavÌ. Pro druûstevnÌ sektor je to

pak jednou z p¯ÌleûitostÌ k pokraËov·nÌ dialogu

s novou st·tnÌ administrativou, kter· se zatÌm

České družstevnictví v evropském kontextu
České družstevnictví je nedílnou součástí celoevropského družstevní-

ho hnutí a mnoha jeho sektorových organizací. Rok 2006 byl pro
evropské družstevnictví významným rokem. Byla dokončena restruk-

turalizace střechové evropské družstevní organizace.

v˘Ëi nÏmu nestavÌ p¯Ìliö vst¯ÌcnÏ /viz. nap¯.

zruöenÌ Rady vl·dy pro druûstevnictvÌ/, p¯Ì-

padnÏ k rozvinutÌ vÏtöÌch aktivit na p˘dÏ Pos-

laneckÈ snÏmovny Parlamentu »R, stejnÏ

jako p¯Ìleûitost k hled·nÌ forem spolupr·ce

s Ëesk˝mi europoslanci. 

Hospod·¯skÈ v˝sledky  druûstevnÌho sektoru 

DA »R sdruûuje Ëty¯i druûstevnÌ svazy. Podle

sektor˘ jejich p˘sobnosti se jedn· o Svaz Ëes-

k˝ch a moravsk˝ch bytov˝ch druûstev

(S»MBD), Svaz Ëesk˝ch a moravsk˝ch spot¯eb-

nÌch druûstev (S»MSD), Svaz Ëesk˝ch a morav-

sk˝ch v˝robnÌch druûstev (S»MVD) a ZemÏdÏl-

sk˝ svaz »R (ZS »R). 

Ve vöech Ëlensk˝ch svazech DA »R bylo 

k 31. 12. 2005 organizov·no 1412 druûstev.

KromÏ toho existovalo v »R k tomuto datu

dalöÌch 1418 druûstev p˘sobÌcÌch mimo struk-

tury DA »R (ve svazech, kterÈ nejsou naöimi

Ëleny) a d·le pak jeötÏ blÌûe nespecifikovan˝

poËet druûstev, kter· nejsou organizov·na

v û·dnÈm ze svaz˘. 

Druûstva spadajÌcÌ pod strukturu DA »R zastu-

povala p¯ibliûnÏ 950 tisÌc Ëlen˘ a zajiöùovala

tÈmÏ¯ 70 tisÌc pracovnÌch mÌst.  

Pro srovn·nÌ a ilustraci situace v celÈm evrop-

skÈm druûstevnÌm sektoru uv·dÌme, ûe novÏ

vznikl· evropsk· druûstevnÌ struktura Druû-

stva Evropa reprezentuje 267 tisÌc druûstev-

nÌch podnik˘ s 163 miliony Ëlen˘, kter·

vytv·¯ejÌ 5,4 milionu pracovnÌch mÌst. Jsou

vlastnÏ nejvÏtöÌ Ëlenskou organizacÌ v EvropÏ,

vÏtöÌ neû odbory. Za p¯Ìklad v˝konnosti druû-

stevnÌho podnikatelskÈho sektoru m˘ûe slou-

ûit takÈ informace, ûe 300 nejvÏtöÌch druû-

stevnÌch podnik˘ na celÈm svÏtÏ (mezi nimi je

i 50 druûstevnÌch podnik˘ z Evropy) dos·hlo

v r. 2004 v˝konu p¯ibliûnÏ jeden trilion USD.

Pro srovn·nÌ, v˝konnost Kanady (sv˝m HDP

na 9. mÌstÏ na svÏtÏ)  byla dle ˙daj˘ SvÏtovÈ

banky 979 miliard USD.

⁄daje uvedenÈ v tomto materi·lu byly shrom·û-

dÏny v roce 2006 na z·kladÏ ˙daj˘ z roku 2005.

Shrom·ûdili jsme pouze ˙daje od naöich Ëlen-

sk˝ch organizacÌ, coû znamen· z evropsk˝ch

sektor˘ a od n·rodnÌch mezisektorov˝ch organi-

zacÌ CCACE a od Ëlen˘ MDS Evropa. V p¯ÌpadÏ,

ûe ˙daje nebyly k dispozici, pouûili jsme ˙daje

z roku 2004. Shrom·ûdili jsme ˙daje o poËtu

podnik˘, poËtu Ëlen˘, poËtu pracovnÌch mÌst

a obratu. NezÌskali jsme dostateËnÈ mnoûstvÌ

˙daj˘ o obratu, proto tyto ˙daje nejsou v naöÌ

zpr·vÏ zahrnuty. Douf·me, ûe budou doplnÏny

ve zpr·vÏ o v˝konech v roce 2007. 

N·ö vzorek je sloûen z 171 jednotliv˝ch druû-

stevnÌch organizace, kterÈ se integrovaly z MDS

Evropa a CCACE.

84 jsou Ëleny MDS, 115 je Ëleny sektorov˝ch

organizacÌ CCACE a 28 jsou spoleËnÌ p¯ÌmÌ Ële-

novÈ.

Shrom·ûdili jsme ˙daje kontaktov·nÌm vöech

171 druûstevnÌ organizace p¯Ìmo nebo nep¯Ìmo

pomocÌ jejich sektoru nebo svazovÈ organizace.

Obdrûeli jsme ˙daje od 152 organizacÌ. 

SeËetli jsme  ËÌsla od vöech 152 organizacÌ za

podniky, Ëleny a pracovnÌ mÌsta a vyvarovali

jsme se dvojÌho sËÌt·nÌ v p¯Ìpadech, kdy jsou

svazovÈ struktury a jejich organizace Ëleny MDS

Evropa nebo CCACE a zÌskali jsme n·sledujÌcÌ

ËÌsla za rok 2005: 

DRUéSTVA EVROPA SDRUéUJÕCÕ »LENY MDS

EVROPA A CCACE  ZASTUPUJE 267 TISÕC

DRUéSTEVNÕCH PODNIKŸ, 163 MILIONŸ

»LENŸ A VYTV¡ÿÕ 5,4 MILIONŸ PRACOVNÕCH

MÕST. STALA SE TAK  NEJVÃTäÕ »LENSKOU

ORGANIZACÕ V EVROPÃ.

Graf 1, 2 a 3 uv·dÌ ˙daje podle zemÌ EU v roce

2007 na z·kladÏ 3 indik·tor˘: poËet druûstev-

nÌch podnik˘, poËet Ëlen˘ druûstev a poËet pra-

covnÌch mÌst.

Podle ˙daj˘ roku 2004 je öampionem s nejvyö-

öÌm poËtem druûstevnÌch podnik˘ Francie.

D˘vodem je vysok˝ poËet druûstevnÌch struktur

v sektoru vzdÏl·nÌ a ökolstvÌ. Po Francii n·sle-

duje It·lie a äpanÏlsko, kde je hlavnÌ p¯ÌËinou

tÏchto ˙daj˘ vysok˝ poËet v˝robnÌch druûstev.

Na 4., 5. a 6. mÌstÏ jsou Polsko, NÏmecko

a ävÈdsko. Polsko vyûaduje hluböÌ anal˝zu

˙daj˘, protoûe existujÌ odliönÈ ˙daje z r˘zn˝ch

zdroj˘.

PodÌv·me-li se na poËet Ëlen˘: Francie je st·le

ËÌslem jedna, n·sleduje ji NÏmecko a V. Brit·-

nie, vzhledem ke vÏtöÌmu dopadu Ëlen˘ spo-

t¯ebnÌch organizacÌ a bank ve V. Brit·nii

a NÏmecku. Proporcion·lnÏ je mÈnÏ Ëlen˘ v It·-

lii a äpanÏlsku, protoûe je tam mÈnÏ pracovnÌk˘

ve v˝robnÌch druûstvech ve srovn·nÌ s bankov-

nÌm sektorem v NÏmecku nebo se siln˝m spo-

t¯ebnÌm a pojiöùovacÌm sektorem ve V. Brit·nii.

NicmÈnÏ It·lie z˘st·v· ËÌslem 4.  

VÏtöina pracovnÌch mÌst v druûstvech je ve Fran-

cii a v It·lii, n·sleduje NÏmecko, äpanÏlsko

a Polsko. M˘ûeme rovnÏû zd˘raznit Finsko

a D·nsko, kde je siln˝ zemÏdÏlsk˝ sektor, kter˝

p¯in·öÌ Ëetn· pracovnÌ mÌsta.

Vize roku 2007 

Z pohledu DA »R je to jednak zastupov·nÌ

a reprezentov·nÌ celÈho druûstevnÌho sektoru

v˘Ëi st·tnÌ a politickÈ reprezentaci zemÏ, lobo-

v·nÌ za z·jmy druûstevnÌho podnikatelskÈho

sektoru a ˙silÌ o vytv·¯enÌ podmÌnek rozvoje

druûstevnictvÌ v »R. Nutno konstatovat, ûe toto

nenÌ ot·zkou vize pouze pro r. 2007, ale jde

o dlouhodobÈ ˙silÌ DA »R, kterÈ v ned·vnÈ

minulosti p¯ineslo svÈ pozitivnÌ v˝sledky, ale

kterÈ v souËasnÈ dobÏ bylo novou vl·dnÌ struk-

turou zbrzdÏno.

VyvrcholenÌm tohoto - z pohledu druûstevnÌho sek-

toru - minulÈho pozitivnÌho procesu bylo vytvo¯enÌ

Rady vl·dy pro druûstevnictvÌ p¯i ⁄¯adu vl·dy »R.

Rada vznikla na z·kladÏ UsnesenÌ vl·dy »R

Ë. 675 z 31. kvÏtna 2006. Toto vl·dnÌ rozhodnutÌ

bylo opravdu p¯elomov˝m aktem a d·valo druû-

stevnÌmu sektoru velkou nadÏji a moûnost dalöÌho

rozvoje. I na mezin·rodnÌ ˙rovni byl tento krok

Vl·dy »R hodnocen velmi pozitivnÏ. 

V z·¯Ì 2006 vöak tehdejöÌ vl·da premiÈra Topo-

l·nka (v tÈ dobÏ jeötÏ bez d˘vÏry Parlamentu

»R) p¯ijala UsnesenÌ Ë. 1088, kter˝m rozbÌhajÌ-

cÌ se Radu zruöila. 

NaöÌ vizÌ a snahou je tento nep¯Ìzniv˝ v˝voj

poslednÌho obdobÌ nejen zastavit, ale usilovat

o zmÏnu doposud negativnÌho p¯Ìstupu vl·dnÌ

administrativy k druûstevnÌmu podnikatelskÈmu

sektoru. VÏ¯Ìme, ûe i 3. DruûstevnÌ konvent

v Ëervnu 2007 by mohl k tomuto cÌli p¯ispÏt.

Kontakt:
Mgr. Ji¯Ì Svoboda

V˝konn˝ ¯editel DA »R
222 312 494

svoboda@dacr.cz

Klíčové údaje o družstvech v roce 2006 v Evropě

Pracovní místa v EU (27) podle zemí

Družstevní podniky v EU (27) podle zemí
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DruûstevnÌ Konvent svolan˝ organizacÌ Druûstva

Evropa, kter˝ se bude konat v Praze ve dnech

18. a 19. Ëervna 2007, bude diskutovat ot·zku

evropskÈho, n·rodnÌho a sektorovÈho dialogu.

Toto setk·nÌ se kon· v r·mci projektu "SPP -

Program soci·lnÌho partnerstvÌ", realizovanÈho

organizacÌ DRUéSTVA EVROPA ve spolupr·ci

s Evropskou komisÌ  a podporovanÈho Evropskou

odborovou konfederacÌ (CES) a St·lou evrop-

skou konferencÌ druûstev, vz·jemnÏ podp˘rn˝ch

spoleËenstev, asociacÌ a nadacÌ (CEP-CMAF).

Soci·lnÌ dialog je klÌËov˝m prvkem vöech politik

EU. Nov· druûstevnÌ mezisektorov· organizace

DRUéSTVA EVROPA (vznikla v r. 2006) - sdruûu-

jÌcÌ 171 druûstevnÌ organizaci, 267 000 podnik˘,

5,485 mil. zamÏstnanc˘ a 163 mil. Ëlen˘ - by si

p¯·la hr·t v nÏm (v soci·lnÌm dialogu) v˝znam-

nÏjöÌ roli. OstatnÏ, ve vÏtöinÏ zemÌ EvropskÈ

unie majÌ druûstva svÈ mÌsto v r·mci n·rodnÌho

soci·lnÌho dialogu a jejich specifick˝ vztah

k ostatnÌm podnikatelsk˝m subjekt˘m je ves-

mÏs vl·dami tÏchto zemÌ uzn·v·n prost¯ednic-

tvÌm odliönÈho legislativnÌho r·mce. 

pokraËov·nÌ na stranÏ 30
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"V centru vöeho, co dÏl·me, stojÌ

naöi z·kaznÌci. Jen dÌky tomu, ûe

jim neust·le naslouch·me a sna-

ûÌme se plnit jejich p¯·nÌ, se n·m

na trhu da¯Ì. Naöi z·kaznÌci n·m

¯ÌkajÌ, ûe ze vöeho nejvÌce po n·s

û·dajÌ pohodln˝ n·kup. OËek·va-

jÌ od n·s, ûe jim nabÌdneme kva-

litnÌ zboûÌ, pohodlÌ a öirok˝ v˝bÏr.

Ale to nenÌ jedinÈ, co poûadujÌ.

ChtÏjÌ, aby pro nÏ byly naöe

obchody dobr˝m sousedem.

A chtÏjÌ mÌt jistotu, ûe se k nim

jako jejich sousedÈ budeme cho-

vat zodpovÏdnÏ, ËestnÏ a up¯Ìm-

nÏ," ¯ekl Philip J. Clarke, gene-

r·lnÌ ¯editel spoleËnosti Tesco

Stores »R, a. s.

"Proto nynÌ p¯ich·zÌme s Pl·nem

zodpovÏdnÈho sousedstvÌ, kter˝

deklaruje naöi snahu b˝t nejen

dobr˝m maloobchodnÌkem, ale takÈ b˝t pro

naöe z·kaznÌky dobr˝m sousedem," informoval

d·le. Pl·n zodpovÏdnÈho sousedstvÌ, kter˝ m·

za ˙kol p¯ispÏt ke zlepöenÌ podmÌnek ve spo-

leËnosti, ve kterÈ ûijeme a pracujeme, se od

nynÏjöka st·v· nedÌlnou souË·stÌ klÌËov˝ch

ukazatel˘ ˙spÏchu firmy Tesco. Na jeho plnÏnÌ

se budou podÌlet mnoh· oddÏlenÌ, zamÏstnan-

ci centr·lnÌ kancel·¯e i zamÏstnanci jednotli-

v˝ch provozoven Tesco v celÈ »eskÈ republice.

Pl·n zodpovÏdnÈho sousedstvÌ bude ve¯ejnosti

p¯edstaven sÈriÌ konkrÈtnÌch aktivit. Vöechny akti-

vity bude spojovat jednotnÈ logo, kterÈ reprezen-

tuje Ëty¯i Ë·sti pl·nu: pÈËi o ûivotnÌ prost¯edÌ, pro-

pagaci zdravÈho ûivotnÌho stylu, podporu nezisko-

vÈho sektoru a snahu st·t se souË·stÌ komunity.

Logo je doprov·zenÈ sloganem "Tesco, v·ö zodpo-

vÏdn˝ soused". O Pl·nu zodpovÏdnÈho sousedstvÌ

budou informovat rovnÏû novÈ internetovÈ str·nky,

kterÈ Tesco spustilo. Na adrese www.zodpovedny-

soused.cz budou uvedeny vöechny z·kladnÌ infor-

mace o tomto novÈm smÏru Tesco.

Chr·nÌme ûivotnÌ prost¯edÌ

CÌlem spoleËnosti Tesco je snÌûit dopad jejÌho

podnik·nÌ na ûivotnÌ prost¯edÌ, a to prost¯ednic-

tvÌm komplexnÌ ekologickÈ politiky. Ta zahrnuje

nejen vlastnÌ aktivity, ale takÈ motivaci z·kaznÌk˘

k tomu, aby se i oni chovali k ûivotnÌmu prost¯edÌ

odpovÏdnÏ. Tesco se chce do ochrany ûivotnÌho

Tesco chce být zodpovědným sousedem
Třídit odpad, šetřit energii, podporovat neziskový sektor a pomáhat

lidem vést zdravý životní styl - to jsou jen některé ze závazků, které
v dubnu představila společnost Tesco Stores ČR, a. s. Pod názvem

"Tesco, váš zodpovědný soused" seznámila firma Plán zodpovědného sou-
sedství zahrnující čtyři hlavní oblasti: péči o životní prostředí, propagaci
zdravého životního stylu, podporu neziskového sektoru a snahu stát se sou-
částí komunity.

● umÌstÏnÌ kontejner˘ na t¯ÌdÏn˝ odpad v blÌz-

kosti obchod˘ Tesco

● umÌstÏnÌ kontejner˘ na textil v blÌzkosti

obchod˘ Tesco

Podpora zdravÈho ûivotnÌho stylu

Ot·zka zdravÌ lidÌ se st·v· velkou prioritou a ve

zv˝öenÈ mÌ¯e se jÌ zaËala vÏnovat nejen Evrop-

sk· unie, ale takÈ vl·dy jednotli-

v˝ch zemÌ. SpoleËnost Tesco se

proto se rozhodla p¯ipravit ¯adu akti-

vit, kterÈ z·kaznÌk˘m mohou pomo-

ci zlepöit stravovacÌ n·vyky a celko-

v˝ ûivotnÌ styl. Tesco v tÈto souvis-

losti p¯iölo s novou ¯adou v˝robk˘

s n·zvem Tesco Healthy Living.

Jedn· se p¯ibliûnÏ o 50 v˝robk˘,

u nichû je snÌûen obsah tuku, cukru

a soli. V˝robky Tesco Healthy Living

budou v prodeji od poloviny kvÏtna

letoönÌho roku.

Vedle v˝robk˘ Tesco Healthy Living

p¯ich·zÌ firma takÈ s v˝robky

v oblasti sportovnÌho vybavenÌ

a sportovnÌho n·ËinÌ. Ty budou uve-

deny pod n·zvem "Tesco One

Body". Jedn· se o 42 v˝robky,

kterÈ mohou b˝t velk˝m p¯Ìnosem

pro vöechny, kte¯Ì majÌ blÌzko ke

sportu nebo se sportovnÌmi aktivi-

tami teprve zaËÌnajÌ. Mezi v˝robky lze nalÈzt

nap¯Ìklad Ëinky, posilovacÌ stroje, krokomÏr,

z·vaûÌ na z·pÏstÌ Ëi na kotnÌky, övihadla aj.

Tesco chce takÈ posÌlit informovanost z·kaz-

nÌk˘ o moûnostech zdravÈho ûivotnÌho stylu

a posÌlit propagaci konzumace ovoce a zeleni-

ny 5x dennÏ.

HlavnÌ projekty v oblasti podpory zdravÈho ûivot-
nÌho stylu:
● uvedenÌ 52 nov˝ch potravinov˝ch v˝robk˘

znaËky Tesco Healthy Living

● na v˝robcÌch Tesco Healthy Living bude uv·-

dÏno p¯ehlednÈ nutriËnÌ znaËenÌ

● uvedenÌ 42 nov˝ch v˝robk˘ znaËky Tesco

One Body pro sport a aktivnÌ ûivot

● informace pro z·kaznÌky o tom, jak mohou

posÌlit sv˘j zdrav˝ ûivotnÌ styl

● podpora konzumace ovoce a zeleniny 5x

dennÏ

Charita a podpora neziskovÈho sektoru

Od svÈho vstupu na Ëesk˝ trh se Tesco vÏnu-

je dobroËinn˝m aktivit·m, a to na region·lnÌ

i na celorepublikovÈ ˙rovni. "Povaûujeme za

d˘leûitÈ pom·hat naöemu okolÌ, proto realizu-

jeme mnoho projekt˘, kterÈ majÌ za cÌl pod-

po¯it neziskovÈ organizace, pomoci lidem

v nouzi a zapojovat do tÏchto aktivit i naöe

zamÏstnance. Kaûd˝m rokem se spektrum

naöich aktivit v tÈto oblasti rozr˘st·. Reali-

zujeme jak velkÈ celon·rodnÌ projekty, kterÈ

trvajÌ nÏkolik mÏsÌc˘, tak lok·lnÌ kr·tkodobÈ

projekty," informovala Eva Williams, ¯editel-

ka oddÏlenÌ vnÏjöÌch vztah˘ spoleËnosti

Tesco Stores »R, a. s.

Mezi nejvÏtöÌ charitativnÌ projekty firmy pat¯Ì

Tesco Charita roku. Tento projekt m· za cÌl

pomoci jednÈ vybranÈ neziskovÈ organizaci,

a to prost¯ednictvÌm ve¯ejnÈ finanËnÌ sbÌrky

a sÈrie doprovodn˝ch aktivit konan˝ch v naöich

obchodech po celÈ »eskÈ republice po dobu

öesti mÏsÌc˘. DalöÌm velk˝m projektem je

v·noËnÌ charitativnÌ sbÌrka Pom·hejte s n·mi.

Ta se konala v loÚskÈm roce jiû poöestÈ s cÌlem

finanËnÏ podpo¯it partnerskÈ neziskovÈ organi-

zace obchod˘ Tesco. Za vöech öest roËnÌk˘

kon·nÌ sbÌrky se pro neziskovÈ organizace poda-

¯ilo zÌskat 10 911 061,10 KË.

HlavnÌ projekty v oblasti charity a podpory nezis-
kovÈho sektoru:
● celofiremnÌ projekt Tesco Charita roku na

podporu jednÈ neziskovÈ organizace

● kaûd˝ vÏtöÌ obchod Tesco dlouhodobÏ pod-

poruje jednu vybranou neziskovou organiza-

ci

● v·noËnÌ sbÌrka Pom·hejte s n·mi na podpo-

ru partnersk˝ch neziskov˝ch organizacÌ

● Tesco jiû nÏkolik let podporuje sbÌrku

Pomozte dÏtem! organizovanou NROS

a »T

● do charitativnÌch projekt˘ Tesco se zapojujÌ

i zamÏstnanci firmy

● podpora drobn˝ch charitativnÌch projekt˘

Tesco chce b˝t souË·stÌ komunity

CÌlem spoleËnosti Tesco je hr·t vÏtöÌ roli

v mÌstnÌch komunit·ch, ve kter˝ch se nach·-

zejÌ obchody Tesco. "Chceme posÌlit naöe

vztahy s okolÌm, ve kterÈm stojÌ naöe obcho-

dy, a to zejmÈna pomocÌ lok·lnÌch marketin-

gov˝ch aktivit a podpory mÌstnÌch projekt˘.

Budeme hledat zp˘soby, jak naöe menöÌ

obchody co nejvÌce p¯izp˘sobit okolÌ, ve kte-

rÈm se nach·zejÌ. Vyhled·me p¯Ìleûitosti, jak

podpo¯it mÌstnÌ podnik·nÌ nebo lok·lnÌ v˝rob-

ky," sdÏlil Gabriel ToËka, manaûer tohoto pro-

jektu.

HlavnÌ projekty v oblasti zaËlenÏnÌ do komunity:
● vyhled·v·nÌ p¯ÌleûitostÌ na podporu lok·lnÌch

firem

● podporovat mÌstnÌ akce v˝znamnÈ pro oby-

vatele danÈ lokality

● p¯izp˘sobov·nÌ vzhledu mal˝ch obchod˘

Tesco jejich okolÌ

● umÌstÏnÌ informaËnÌch n·stÏnek v obcho-

dech Tesco

(tz)

prost¯edÌ zapojit uvedenÌm nov˝ch sluûeb

a nov˝ch v˝robk˘ v obchodech Tesco. JakÈ to

jsou? "Je to nap¯Ìklad zv˝öenÌ procenta t¯ÌdÏnÈho

odpadu v naöich obchodech doprov·zenÈ infor-

maËnÌ kampanÌ o recyklaci," informoval Miroslav

Friml, ¯editel stavebnÌho oddÏlenÌ spoleËnosti

Tesco Stores »R, a. s. Vedle toho Tesco letos

pl·nuje otev¯Ìt svÈ prvnÌ nÌzko-energetickÈ obcho-

dy, ve kter˝ch budou vyuûÌv·ny obnovitelnÈ zdroje

energie. PrvnÌ takov˝ obchod bude otev¯en v Ëer-

vnu tohoto roku v éatci. "Tesco se celosvÏtovÏ

zav·zalo k tomu, ûe ve sv˝ch provozovn·ch snÌûÌ

do roku 2020 spot¯ebu energie o 50 %. K tomuto

pl·nu budeme p¯ispÌvat i v r·mci dÌlËÌch projekt˘

v »eskÈ republice. Projekt˘ v tÈto oblasti bude

neust·le p¯ib˝vat a my pevnÏ vÏ¯Ìme tomu, ûe

budou pro ûivotnÌ prost¯edÌ velk˝m p¯Ìnosem,"

doplnil Miroslav Friml.

HlavnÌ projekty v oblasti ochrany ûivotnÌho pro-
st¯edÌ:
● snÌûenÌ spot¯eby energie o 50 % do roku

2020

● snÌûenÌ spot¯eby energie na st·vajÌcÌch

obchodnÌch jednotk·ch Tesco

● otev¯enÌ nÌzko-energetick˝ch obchod˘ - prvnÌ

takov˝ obchod bude otev¯en v Ëervnu 

● p¯edstavenÌ novÈ ekologickÈ textilnÌ "Taöky

pro ûivot" pro opakovanÈ pouûitÌ

● zv˝öenÌ procenta t¯ÌdÏnÈho odpadu o 17,5 %

na celkov˝ch 74,5 %

PLUS - DISCOUNT zav·dÌ v »eskÈ republice

vÌce neû 40 bio v˝robk˘ pod znaËkou "BioBio

- bio v˝robky pro vöechny". TÌm se Plus st·v·

prvnÌm diskontnÌm ¯etÏzcem, kter˝ ËinÌ

dostupn˝mi, a to i po finanËnÌ str·nce, zdravÈ

a chutnÈ bioprodukty - nap¯ÌË vöemi skupina-

mi zboûÌ a s Ëeskou bio-peËetÌ. AndrÈ Rin-

nensland, jednatel spoleËnosti PLUS -

DISCOUNT v »eskÈ republice, k tomu ¯ekl:

"ZavedenÌm BioBio v naöich 129 prodejn·ch

Plus jsme se stali d˘leûit˝m obchodnÌkem

s biopotravinami v »eskÈ republice. Takto m·

nynÌ kaûd˝ spot¯ebitel moûnost zÌskat kvalitnÌ

a z·roveÚ cenovÏ v˝hodnÈ biopotraviny." 

Na Ëem BioBio stojÌ, v tom takÈ bio je

V˝robky BioBio se liöÌ od konvenËnÏ vyr·bÏ-

n˝ch potravin. Biopotravina je potravina vyro-

ben· ze surovin poch·zejÌcÌch z ekologickÈho

zemÏdÏlstvÌ, za podmÌnek uveden˝ch v Na¯Ì-

zenÌ Rady (EHS) Ë. 2092/91 a v z·konÏ

Ë. 242/2000 Sb., o ekologickÈm zemÏdÏl-

stvÌ, na kterou bylo vyd·no osvÏdËenÌ o p˘vo-

du biopotraviny. Vöechny BioBio v˝robky

splÚujÌ tyto speci·lnÌ poûadavky pro v˝robu

biopotravin a jsou certifikov·ny spoleËnostÌ

Biokont CZ, s. r. o. JednÌm z poûadavk˘ je

nap¯Ìklad upuötÏnÌ od miner·lnÌch dusÌkat˝ch

hnojiv, upuötÏnÌ od genovÈ techniky, chov zvÌ-

¯at vhodn˝m zp˘sobem pro dan˝ druh, snÌûenÌ

spot¯eby energie na nejniûöÌ moûnou mÌru.

Tento spr·vn˝ zp˘sob hospoda¯enÌ kontrolujÌ

a dokumentujÌ povÏ¯enÈ osoby jako je Bio-

kont CZ, s. r. o., KEZ, o. p. s., nebo ABCERT

GmbH. Pouze zaruËenÏ ekologicky vyrobenÈ

zboûÌ zÌsk· peËeù bio, a tÌm i p¯edpoklad, aby

se stalo produktem BioBio v Plusu. Jen p¯Ì-

rodnÌ a öetrn· v˝roba totiû plodÌ obzvl·ötÏ

chutnÈ a zdravÈ potraviny. 

Aby byly kvalitnÌ bio produkty pro z·kaznÌky

Plusu snadno rozeznatelnÈ, vyvinul diskontnÌ

¯etÏzec jasn˝ obalov˝ design se zelen˝m logem

BioBio. Plus navÌc nabÌzÌ ochutn·vky ve vöech

sv˝ch poboËk·ch, aby se mohl kaûd˝ z·kaznÌk

v prvnÌch t˝dnech nabÌdky p¯esvÏdËit o chuti

a kvalitÏ produkt˘ BioBio.

Dr. Kate¯ina Cajthamlov· propaguje BioBio

"Zdrav· v˝ûiva zÌsk·v· st·le vÌce na v˝znamu,"

vysvÏtlila MUDr. Kate¯ina Cajthamlov·, expert-

ka na zdravou v˝ûivu. "D˘leûitou roli p¯i tom

hrajÌ biologicky produkovanÈ potraviny." Kon-

cepce produkt˘ BioBio p¯esvÏdËila i ji. Proto p¯i-

vÌtala iniciativu diskontnÌho ¯etÏzce nabÌzet

vlastnÌ bio ¯adu a propaguje BioBio na let·cÌch

Plus. "KoneËnÏ si bude moci kaûd˝ dovolit

zaplatit zdravÈ a chutnÈ bioprodukty. Plus tÌm

vyplÚuje mezeru na ËeskÈm trhu," dodala. 

PosÌlenÌ ËeskÈho biozemÏdÏlstvÌ 

ZatÌm pouze mal· Ë·st produkt˘ BioBio aktu·lnÏ

poch·zÌ z mÌstnÌ ËeskÈ produkce. Zbytek se

dov·ûÌ. D˘vodem je, ûe ËeötÌ bio zemÏdÏlci svÈ

zboûÌ z velkÈ Ë·sti exportujÌ, protoûe u n·s nenÌ

dostateËn· zpracovatelsk· bio sÌù. Pro jednatele

spoleËnosti Plus, AndrÈ Rinnenslanda, je ovöem

pevnÏ d·no: "Do budoucna bychom chtÏli p¯ibliû-

nÏ polovinu sortimentu BioBio v naöich poboË-

k·ch Plus zÌsk·vat z dom·cÌho zemÏdÏlstvÌ.

Zah·jili jsme proto rozhovory s ministerstvem

zemÏdÏlstvÌ, abychom projednali opat¯enÌ k posÌ-

lenÌ ËeskÈho zemÏdÏlstvÌ." DobrÈ zkuöenosti

z nÏmeck˝ch a rakousk˝ch sestersk˝ch spoleË-

Plus jako první diskontní řetězec zavádí bioprodukty nostÌ Plus utvrzujÌ AndrÈ Rinnenslanda v jeho pl·-

nech do budoucna ohlednÏ BioBio: "Jsem si jist˝,

ûe budeme i v »eskÈ republice ˙spÏönÌ s kon-

cepcÌ nabÌdky bioprodukt˘ za diskontnÌ ceny." 

DiskontnÌ ¯etÏzec potravin Plus pat¯Ì k mezin·-

rodnÌ podnikatelskÈ skupinÏ Tengelmann. Uû

v roce 1972 otev¯el svÈ prvnÌ poboËky v NÏmec-

ku. PrvnÌ poboËku v »eskÈ republice otev¯el PLUS

- DISCOUNT, spol. s r. o., v roce 1992 v Praûsk˝ch

HoleöovicÌch. V souËasnosti je Plus Ëinn˝ v devÌti

evropsk˝ch zemÌch. Vedle »eskÈ republiky operu-

je takÈ v NÏmecku, Rakousku, MaÔarsku, äpa-

nÏlsku, Portugalsku, Polsku, Rumunsku a ÿecku.

Podnik zamÏstn·v· ve 4000 evropsk˝ch poboË-

k·ch vÌce neû 42 000 zamÏstnanc˘ a dosahuje

roËnÌho obratu ve v˝öi 9,31 miliard eur. (tz)
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NavÌc, Evropsk· unie vypracovala statut Evrop-

skÈ druûstevnÌ spoleËnosti (SCE), kter˝ je apli-

kov·n ve 27 Ëlensk˝ch st·tech.

DRUéSTVA EVROPA a jejÌ ËlenovÈ usilujÌ o svÈ

zaËlenÏnÌ do evropskÈho soci·lnÌho dialogu, a to

v duchu vz·jemnÈho respektu a spolupr·ce

s ostatnÌmi soci·lnÌmi partnery. Jsou p¯esvÏdËe-

ni, ûe mohou k evropskÈmu soci·lnÌmu dialogu

p¯inÈst re·lnou p¯idanou hodnotu.

»ervnov˝ druûstevnÌ Konvent nabÌdne ˙ËastnÌ-

k˘m p¯Ìleûitost podÏlit se o svÈ dobrÈ zkuöenos-

ti a praktiky. Svoji pozornost zamÏ¯Ì na praktickÈ

prost¯edky jak zapojit druûstevnÌ sektor do evrop-

skÈho soci·lnÌho dialogu  a podÌlet se tak na pro-

cesu vypracov·v·nÌ nov˝ch evropsk˝ch politik,

jakoû i efektivnÏ p¯ispÌvat k posilov·nÌ evropskÈ

konstrukce. Vyzn·van˝mi hodnotami, principy,

stejnÏ jako demokratick˝mi praktikami, ˙ËastÌ

pracovnÌk˘ na ¯ÌzenÌ a svou soci·lnÌ zodpovÏd-

nostÌ m˘ûe druûstevnÌ hnutÌ obohatit evropsk˝

soci·lnÌ dialog a napomoci v naöich souËasn˝ch

spoleËnostech podporovat model modernÌho roz-

voje, vÌce obËansk˝ a vÌce udrûiteln˝.

Diskuze budou vedeny v duchu v˝sledk˘ studiÌ

proveden˝ch na mÌstÏ a budou ¯Ìzeny p¯edstavi-

teli organizace DRUéSTVA EVROPA a z·stupci

jejÌch Ëlen˘ zapojen˝ch v soci·lnÌm dialogu na

n·rodnÌ a sektorovÈ ˙rovni. Tyto studie nastÌnÌ

skuteËnÈ postavenÌ n·rodnÌch druûstev a sekto-

rov˝ch organizacÌ na evropskÈ ˙rovni. 

Jedn·nÌ evropskÈho druûstevnÌho konventu

budou zajÌmav· zejmÈna pro:

● p¯edstavitele druûstevnÌch podnik˘

● p¯edstavitele podnik˘ soci·lnÌ ekonomiky

● p¯edstavitele odbor˘ na n·rodnÌ i evropskÈ

˙rovni

● p¯edstavitele zamÏstnavatelsk˝ch organizacÌ

na n·rodnÌ i evropskÈ ˙rovni

● deleg·ty dalöÌch partnersk˝ch soci·lnÌch

organizacÌ

● politickou reprezentaci na n·rodnÌ i evropskÈ

˙rovni

P¯eklady budou zajiöùov·ny do Ëeötiny, francouz-

ötiny, angliËtiny, italötiny a ruötiny.

P¯ihl·öky na Konvent je moûno zÌskat na

www.coopseurope.coop nebo n·m napiöte na

office@coopseurope.coop. (tz da Ër)

Jejich postavení v evropském sociálním dialogu
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Zak·zan· rÈtorika
30 manipulativnÌch technik
Gloria Beck

V knize, kter· je jedinou na toto tÈma na ËeskÈm

trhu, najdete t¯icet nej˙ËinnÏjöÌch manipulativ-

nÌch technik - od tÏch nejmÈnÏ problematick˝ch

aû po opravdu eticky spornÈ. DozvÌte se, pro jakÈ

situace se jednotlivÈ techniky hodÌ a jak je krok

za krokem aplikovat a vyuûÌt, abyste dos·hli

svÈho cÌle. DÌky tomu, ûe techniky manipulace

a rÈtorickÈ triky velmi dob¯e pozn·te, budete takÈ

umÏt jejich vyuûÌv·nÌ v praxi rozpoznat a br·nit se

jim. Kniha je urËena zejmÈna manaûer˘m, obchod-

nÌk˘m, novin·¯˘m, politik˘m, lektor˘m studen-

t˘m a vöem z·jemc˘m o oblast komunikace.

ÿÌzenÌ v˝roby a n·kupu
Gustav Tomek, VÏra V·vrov·

PrvnÌ Ëesk· publikace, kter· se zab˝v· ¯ÌzenÌm

prim·rnÌch rozhodujÌcÌch funkcÌ hodnototvornÈho

¯etÏzce firmy, tj. v˝robou, n·kupem a prodejem,

v jejich nezbytnÏ integrovanÈ podobÏ. Je urËena

manaûer˘m a specialist˘m v˝roby, n·kupu

a logistiky a vysokoökolsk˝m student˘m. V knize

se dozvÌte, ûe pro odstranÏnÌ manaûersk˝ch pro-

blÈm˘, zv˝öenÌ efektivnosti celÈ firmy a zajiötÏnÌ

konkurenceschopnosti je nezbytnÈ propojenÌ ¯Ìze-

nÌ v˝roby, n·kupu a marketingu a p¯ijetÌ marke-

tingovÈ koncepce podnik·nÌ. Od pozn·nÌ strate-

gick˝ch a taktick˝ch manaûersk˝ch p¯Ìstup˘

dospÏjete k nutnosti integrace prodeje, v˝roby

a n·kupu na ˙rovni operativnÌho ¯ÌzenÌ. PodrobnÏ

se sezn·mÌte se z·sadami aktivnÌho n·kupu

a s podstatou n·kupnÌho marketingu. 

P¯ijÌmacÌ pohovor
Co chtÏjÌ firmy slyöet a jak to ¯Ìct
Jay Ros

DozvÌte se, jak ˙spÏönÏ zvl·dnout p¯ijÌmacÌ

pohovor a b˝t pr·vÏ tÌm, koho si zamÏstnavatel

vybere. V knize najdete jasnÈ rady, tipy a p¯Ì-

klady a takÈ doporuËenÌ od tÏch nejpovolanÏj-

öÌch - personalist˘ a manaûer˘, kte¯Ì rozhodujÌ

o v˝bÏru nov˝ch pracovnÌk˘. Budete vÏdÏt, jak

se na pohovor perfektnÏ p¯ipravit, jak vyvolat

pozitivnÌ prvnÌ dojem, jak zvl·dnout trÈmu a ner-

vozitu, jak p¯i rozhovoru komunikovat, jednat

a vyuûÌt ¯eË tÏla, jak odpovÌdat na ot·zky, vËet-

nÏ tÏch nejobtÌûnÏjöÌch, a na co se sami zeptat.

DozvÌte se takÈ, jak uspÏt u rozhovor˘, kterÈ

majÌ rozpoznat vaöe kompetence (nap¯. schop-

nost t˝movÈ pr·ce, sebemotivace, prezentaËnÌ

dovednosti apod.), jak zvl·dnout psychologickÈ

testy a ˙Ëast na Assessment Centre. Nakonec

zjistÌte, jak jeötÏ vylepöit svou pozici p¯i p¯Ìpad-

nÈm druhÈm kole p¯ijÌmacÌho pohovoru, a co

dÏlat, kdyû Ëek·te na v˝sledky a n·slednÏ jste

tÌm vybran˝m, anebo

v tuto chvÌli bohuûel

ne. 

333 tip˘ a trik˘ pro Internet
Ond¯ej Bitto

Do rukou se v·m dost·v· ojedinÏl· p¯ÌruËka,

kter· shrnuje ty nejlepöÌ tipy a triky, dÌky nimû

dok·ûete internet a vöe, co k nÏmu pat¯Ì, vyuûÌt

skuteËnÏ na maximum. Kniha je p¯itom vhodn·,

jak pro zaËÌnajÌcÌ uûivatele, tak pro pokroËilÈ,

kte¯Ì se jiû v prost¯edÌ Internetu vyznajÌ, a jed-

noduöe je urËena vöem, kte¯Ì chtÏjÌ prozkoumat

z·koutÌ sÌtÏ sÌtÌ. 

Podnikatelsk˝ pl·n
VojtÏch Kor·b, Ji¯Ì Peterka, M·ria ReûÚ·kov· 

Publikace najde öirokÈ uplatnÏnÌ u lidÌ zab˝vajÌ-

cÌch se podnik·nÌm, kte¯Ì pot¯ebujÌ p¯ipravit

podnikatelsk˝ pl·n. Kniha si klade za cÌl pomo-

ci v·m p¯i zpracov·nÌ pl·n˘ pro r˘znÈ oblasti

pouûitÌ, pro externÌ pouûitÌ: p¯edevöÌm pl·ny pro

r˘znÈ druhy investor˘ a pro internÌ pouûitÌ: pl·ny

p¯i zaloûenÌ prvnÌho podniku, pl·ny pro dalöÌ roz-

voj existujÌcÌho podniku. 

CviËenÌ pamÏti
Gregor Staub

LepöÌ pamÏù na jmÈna, rychlejöÌ uËenÌ jazyk˘,

vyt¯ÌbenÌ optickÈ pamÏti, posÌlenÌ sebevÏdomÌ,

cviËenÌ pamÏti v·s uöet¯Ì zbyteËn˝ch teoriÌ.

Naleznete zde velkÈ mnoûstvÌ praktick˝ch p¯Ì-

klad˘, udÏl·te prvnÌ kroky na cestÏ sebevzdÏl·-

v·nÌ, poslouûÌ v·m jako cviËebnÌ pom˘cka pro

kaûd˝ den. 

Time management
Jak hospoda¯it s Ëasem 
2. vyd·nÌ
John Caunt

PlnÏ zrevidovan· a aktualizovan· kniha Time

management v·m pom˘ûe rozvinout schopnost

efektivnÌ organizace a v˝raznÏ zlepöÌ vaöe pra-

covnÌ n·vyky. SpolehlivÏ poradÌ, jak si stanovit

cÌle, urËit priority a jak hospoda¯it s Ëasem.

Pom˘ûe v·m takÈ: vytvo¯it si pozitivnÌ pracovnÌ

n·vyky, zamezit p¯etÌûenÌ informacemi, poradit

si s rozptylov·nÌm a vyruöov·nÌm, uspo¯·dat si

sv˘j pracovnÌ prostor a pr·ci s informacemi,

zefektivnit vyuûitÌ technologiÌ, nab˝t opÏt vl·dy

nad sv˝m ûivotem. 

CviËebnice öpanÏlötiny
Gramatika, konverzace, slovnÌ z·soba
Julio Arenas Olleta, Carmen de Miguel

V p¯ehledn˝ch a struËn˝ch blocÌch v·m kniha

objasnÌ z·kladnÌ jevy öpanÏlskÈ gramatiky

a pom˘ûe rozöÌ¯it vaöi slovnÌ z·sobu. 

CviËebnice francouzötiny
Gramatika, konverzace, slovnÌ z·soba
Catherine Mann-Grabowski, Tristan Coignard

Mal· knÌûeËka v·m v p¯ehledn˝ch a struËn˝ch

blocÌch objasnÌ z·klady francouzskÈ gramatiky,

p¯iblÌûÌ nÏkterÈ jevy slovnÌ z·soby.

Computer Press, a. s.
distribuce@cpress.cz
800 555 513
http://knihy.cpress.cz

31 tajemstvÌ ˙spÏchu Jacka Welche - muûe,
kter˝ zmÏnil General Elektric 
Robert Slater

Dotisk 1. vyd·nÌ

Kniha americkÈho autora Ëerp· ze zkuöenostÌ

dnes jiû legend·rnÌho öÈfa spoleËnosti General

Electric Jacka Welche. Je urËena tÏm manaûe-

r˘m, kte¯Ì se chtÏjÌ dozvÏdÏt, jak se Welch stal

jednÌm z nejuzn·vanÏjöÌch p¯edstavitel˘ svÏto-

vÈho vrcholovÈho managementu a jak dos·hl

toho, ûe ve vöech 12 podnikatelsk˝ch oblas-

tech, v nichû se angaûuje, je firma GE prvnÌ nebo

druh· na svÏtÏ. 

P·t· disciplÌna 
Teorie a praxe uËÌcÌ se organizace
Peter M. Senge

"Klasick˝" bestseller, jehoû aktualizovanÈ vyd·-

nÌ z roku 2006 p¯in·öÌ vÌce neû sto stran novÈ-

ho textu a novÈ kapitoly, kterÈ vych·zejÌ z pat-

n·ctilet˝ch zkuöenostÌ s uplatÚov·nÌm hlavnÌch

myölenek knihy v praxi. Autor, jedna z p¯ednÌch

svÏtov˝ch autorit v oboru managementu a vede-

nÌ lidÌ, dokazuje, ûe jedinou konkurenËnÌ v˝ho-

dou, kterou m˘ûe organizace zÌskat, je schop-

nost uËit se rychleji neû konkurence. V knize

popisuje, jak se organizace mohou zbavit

"poruch uËenÌ", kterÈ ohroûujÌ jejich produktivi-

tu a ˙spÏch, a to tÌm, ûe si osvojÌ strategie uËÌcÌ

se organizace, strategie, jeû rozvÌjejÌ schopnost

lidÌ dosahovat v˝sledk˘, na nichû jim opravdu

z·leûÌ. Vyölo v ¯adÏ "Knihovna svÏtovÈho mana-

gementu". 

Marketing v pohybu 
Nov˝ p¯Ìstup k zisku, r˘stu a obnovÏ
Philip Kotler-Dipak C. Jain-Suvit Maesincee

Kniha nejv˝znamnÏjöÌho svÏtovÈho marketingo-

vÈho poradce a jeho spolupracovnÌk˘ vych·zÌ

z faktu, ûe v dneönÌm svÏtÏ se trhy mÏnÌ rych-

leji neû marketing. Aby se firmy s touto sku-

teËnostÌ vyrovnaly, musÌ zmÏnit svou marketin-

govou strategii a p¯izp˘sobit ji nov˝m globali-

zaËnÌm a hyperkonkurenËnÌm trend˘m. Kniha

ukazuje, jak takovou strategickou zmÏnu usku-

teËnit a jak prosadit toto novÈ marketingovÈ

paradigma v oblasti vytv·¯enÌ trûnÌch p¯Ìleûitos-

tÌ. Vyölo v ¯adÏ "Knihovna svÏtovÈho manage-

mentu". 
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Inûen˝rsk· ekonomika
Bed¯ich DuchoÚ

Pr·ce vych·zÌ z dlouholet˝ch zkuöenostÌ ve

v˝uce na technick˝ch univerzit·ch a d·le

z poznatku, ûe m·-li b˝t inûen˝rskÈ dÌlo ˙spÏönÈ,

musÌ b˝t ¯eöeny technickÈ, v˝robnÌ a projektovÈ

problÈmy spolu s ekonomickou ˙vahou a n·kla-

dov˝m ohodnocenÌm. Tento integrovan˝ p¯Ìstup

k inûen˝rskÈmu dÌlu se st·v· st·le vÌce û·dou-

cÌm, aù uû z lok·lnÌho, Ëi glob·lnÌho hlediska.

UËebnice se snaûÌ uveden˝ trend postihnout.

Text je rozdÏlen do pÏti z·kladnÌch kapitol (Pod-

nik, systÈm, okolÌ; V˝robnÌ faktory, technologie,

technickÈ relace; N·klady, kalkulace, v˝nosy;

Technologick· a ekonomick· Ëinnost podniku;

Projektov· a podnikatelsk· Ëinnost podniku).

Kaûd· z nich je ukonËena shrnutÌm danÈ proble-

matiky, p¯ipojeny jsou takÈ ot·zky a cviËenÌ.

Uvedena je rovnÏû literatura pro dalöÌ studium.

SouË·stÌ publikace je rejst¯Ìk a slovnÌk pojm˘.

Komu je kniha urËena?
Publikace je urËena student˘m technick˝ch fakult

a fakult s ekonomick˝m zamÏ¯enÌm na technick˝ch

univerzit·ch, ale takÈ inûen˝r˘m, technolog˘m, pro-

jektant˘m, manaûer˘m a tÏm pracovnÌk˘m, kte Ì̄

vytv·¯ejÌ technickÈ dÌlo ve

v˝voji a projekci.

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

SpoleËnost TNT Post »R p¯ivÌtala ve sv˝ch

¯ad·ch novÈho obchodnÌho ¯editele  Ajoye Chat-

terjeeho. "Do TNT Post jsem p¯iöel ze spoleË-

nosti Dimar, kter· je souË·stÌ koncernu TNT,"

¯ekl Ajoy Chatterjee. DÌky sv˝m zkuöenostem se

na novÈm postu okamûitÏ zabydlel a m· velkÈ

pl·ny. "Naöe spoleËnost vstoupila na trh s adres-

n˝m doruËov·nÌm a chceme nad·le posilovat

pozici v distribuci let·k˘. NaöÌm cÌlem je posky-

tovat v obou oblastech prvot¯ÌdnÌ sluûby," vypo-

ËÌtal nov˝ obchodnÌ ¯editel ˙koly, kterÈ TNT Post

»R v nejbliûöÌ dobÏ ËekajÌ. (tz)

SOS pomáhá při řešení 
mimosoudních sporů 
SdruûenÌ obrany spot¯ebitel˘ (SOS) nabÌdlo Aso-

ciaci finanËnÌch zprost¯edkovatel˘ a finanËnÌch

poradc˘ (AFIZ) spolupr·ci p¯i urovn·v·nÌ moû-

n˝ch spor˘ mezi Ëleny AFIZ a jejich klienty.

P¯edstavenstvo AFIZ tuto spolupr·ci schv·lilo.

"Z·stupce SOS se bude z˙ËastÚovat jedn·nÌ,

podmÌnkou je, ûe s tÌm budou obÏ strany (klient

i poradce) souhlasit. Klient by tak mÏl mÌt jis-

totu, ûe pr·vnÌ n·zor prezentovan˝ z·stupci

AFIZ a SOS je opravdu objektivnÌ a nestranÌ

finanËnÌmu poradci coby Ëlenovi AFIZ," uvedl

p¯edseda SOS David ämejkal. 

Sluûba s n·zvem AFIZ SMÕR umoûÚuje klient˘m

Ëlen˘ AFIZ, kte¯Ì majÌ za to, ûe byli poökozeni

p¯i poskytov·nÌ sluûby finanËnÌho zprost¯edko-

v·nÌ nebo poradenstvÌ, dos·hnout mimosoudnÌ-

ho vyrovn·nÌ. PodmÌnkou je souhlas vöech

z˙ËastnÏn˝ch (tedy klienta a poradce) s tÌmto

¯eöenÌm. AFIZ pak poskytuje prost¯edÌ pro uza-

v¯enÌ smÌru. Coû znamen·, ûe z·stupce pr·vnÌho

oddÏlenÌ AFIZ je p¯Ìtomen jedn·nÌ o narovn·nÌ

a poskytuje v jeho pr˘bÏhu, na poû·d·nÌ, kvali-

fikovan˝ pr·vnÌ n·zor na vzniklou situaci. DÌky

tomu by klient mÏl zÌskat p¯imÏ¯enÈ zadostiuËi-

nÌ v p¯ÌpadÏ, kdy mu skuteËnÏ vznikla ökoda

v d˘sledku jedn·nÌ poradce a naopak, poradce

by mÏl zadostiuËinÏnÌ poskytnout pouze v p¯Ìpa-

dÏ, ûe za ökodu zodpovÌd·. Z·stupce AFIZ

v tÈto vÏci d·v· pouze pr·vnÌ n·zor, nem· zde

postavenÌ rozhodce. CelÈ jedn·nÌ je tedy zaloûe-

no pouze na dohodÏ mezi klientem a poradcem.

Pokud k nÌ dojde, m· zpravidla pÌsemnou formu.

AFIZ i SOS tuto sluûbu poskytujÌ bezplatnÏ, coû

p¯edstavuje nespornou v˝hodu pro klienty Ëlen˘

AFIZ oproti klient˘m ostatnÌch zprost¯edkova-

tel˘ a poradc˘, kte¯Ì jsou zpravidla odk·z·ni na

n·kladnÈ a zdlouhavÈ soudnÌ ¯ÌzenÌ. (tz)

SpoleËnost dm drogerie markt, s. r. o., kter· letos

slavÌ patn·ctiletÈ v˝roËÌ, pom·h· mate¯sk˝m

ökolk·m. Zorganizovala kampaÚ 15 let dm v »R,

kdy na vöech fili·lk·ch jsou k prodeji modrÈ

mÌËky s logem spoleËnosti za 49 korun. V˝tÏûky

z prodeje p˘jdou do vybran˝ch mate¯sk˝ch ökol. 

Kaûd· ökolka zÌsk· poukaz v minim·lnÌ hodno-

tÏ 20 000 korun urËen˝ na n·kup hraËek

u spoleËnosti Global Express, a. s. FinanËnÌ

dar uveden˝ na poukazu vöak bude souËtem

dvou penÏûnÌch zdroj˘. Na prodejn·ch je totiû

moûnÈ v r·mci tÈto akce zakoupit i dalöÌ

v˝robky. Jsou oznaËenÈ logem Koruna pro

ökolku. Z kaûdÈho prodanÈho kusu odvede dm

jednu korunu do p¯edem zvolenÈ mate¯skÈ

ökoly v okolÌ fili·lky. Akce potrv· do 28. 8.

2007. (tz, bar)

Knížka před spaním

Naše kavárna

Lego naší legislativy

Sponzoring, charita, partnerství, pomoc
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Akce dm - pomoc mateřským
školkám

TNT Post ČR má nového obchodního ředitele

pokraËov·nÌ ze strany 25
Asseco je v˝znamn˝m hr·Ëem, poskytujÌcÌm

komplexnÌ sluûby v oblasti informaËnÌch a komu-

nikaËnÌch technologiÌ. Asseco Poland, SA je

kÛtov·na na polskÈ burze, stejnÏ tak jako Asse-

co Slovakia, a. s., kter· poË·tkem letoönÌho roku

vstoupila do jednoho z p¯ednÌch slovensk˝ch

dodavatel˘ ERP ¯eöenÌ,,firmy Datalock. SouË·stÌ

skupiny je takÈ Asseco Czech Republic, vznikl·

ze spoleËnosti PVT, a. s.

Se vstupem strategickÈho partnera se pro LCS ote-

vÌrajÌ novÈ moûnosti v oblasti akvizic, smÏ¯ujÌcÌch

k dalöÌmu posÌlenÌ role leadera ËeskÈho ERP trhu.

LCS dosud operovala na trzÌch »eska, Slovenska

a NÏmecka. NynÌ p¯edpokl·d· dalöÌ r˘st takÈ

v oblasti svÈho zahraniËnÌho rozvoje. Se z·zemÌm

silnÈ skupiny Asseco zÌsk· LCS p¯Ìstup k mnoha

mezin·rodnÌm zkuöenostem a p¯Ìleûitost vstupovat

na dalöÌ trhy. KvalitnÌ a technologicky vyspÏlÈ

systÈmy Helios majÌ dobrÈ p¯edpoklady uspÏt na

trzÌch celÈ Evropy. "Vstup Asseco do LCS obecnÏ

povaûuji za v˝raznÈ posÌlenÌ konkurenceschopnosti

produkt˘ Helios a jako p¯Ìleûitost pokraËovat

v konsolidaci ËeskÈho trhu informaËnÌch technolo-

giÌ. Za velmi d˘leûit˝ povaûuji takÈ fakt, ûe siln˝

a na mezin·rodnÌm poli zkuöen˝ partner n·m d·v·

p¯Ìleûitost se systÈmy Helios rychleji vstupovat na

dalöÌ zahraniËnÌ trhy," konstatoval Jan P¯erovsk˝,

gener·lnÌ ¯editel LCS International, a. s.

"Som veæmi r·d a teöÌm sa skutoËnosti, ûe naj-

v‰ËöÌ Ëesk˝ ERP producent LCS International sa

stal s˙Ëasùou skupiny Asseco. Po akvizovanÌ slo-

venskÈho Datalocku v janu·ri tohto roku, je spo-

loËnosù LCS Ôalöou ERP spoloËnosùou v skupine,

ËÌm sa Assecu darÌ napÂÚaù stratÈgiu vytvorenia

silnej ERP kompetencie v CEE regiÛne. VerÌme,

ûe t·to akvizÌcia bude v˝znamn˝m prÌnosom tak

ako pre LCS tak pre cel˙ Asseco skupinu." sdÏlil

k novÈmu partnerstvÌ Jozef Klein, gener·lnÌ ¯edi-

tel Asseco Slovakia, a. s. (tz)

LCS zařazuje vyšší rychlostní stupeň HVB Bank nabízí nové produkty
internetového bankovnictví 
Po zavedenÌ internetovÈho bankovnictvÌ vyööÌ

generace pro priv·tnÌ a podnikatelskou kliente-

lu p¯ich·zÌ HVB Bank s novou nabÌdkou takÈ pro

velkÈ firemnÌ klienty. NovÈ sluûby majÌ jednodu-

ch˝ n·zev BusinessNet. 

"BusinessNet je sluûba internetovÈho bankov-

nictvÌ, kterou jsme vytvo¯ili s cÌlem uspokojit

specifickÈ pot¯eby firemnÌch klient˘," ¯ekla

Petra Kopeck·, tiskov· mluvËÌ HVB Bank.

"K obsluze firemnÌch ˙Ët˘ prost¯ednictvÌm

sluûby BusinessNet postaËÌ klientovi p¯Ìstup

na internet, internetov˝ prohlÌûeË a na poËÌta-

Ëi nez·visl˝ elektronick˝ bezpeËnostnÌ klÌË,"

dodala.

Mezi hlavnÌ v˝hody produktu BusinessNet Basic

pat¯Ì moûnost neomezenÈ spolupr·ce v r·mci

firmy, jako je nap¯Ìklad kontrola, oprava a pode-

ps·nÌ platby nebo sdÌlenÌ dat mezi uûivateli bez

ohledu na jejich geografickou polohu. (tz)
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nabÌzÌ klient˘m v˝hody a vÏtöÌ uûitn˝ komfort.

"Jde o modernÌ investici prost¯ednictvÌm InvestiË-

nÌho ûivotnÌho pojiötÏnÌ, kter· je navrûena tak, aby

formou z·konn˝ch odpoËt˘ vyuûÌvala st·tnÌch

v˝hod a maximalizovala moûnÈ v˝nosy," struËnÏ

popsal z·kladnÌ vlastnosti EVROPSK… PENZE -

DŸCHODOV…HO PROGRAMU gener·lnÌ ¯editel

Broker Consulting, a. s., Petr Hrub˝. EVROPSK¡

PENZE - DŸCHODOV› PROGRAM odstraÚuje

nev˝hody, kterÈ p¯in·öÌ dosud tradiËnÌ penzijnÌ

p¯ipojiötÏnÌ. "Na rozdÌl od penzijnÌho p¯ipojiötÏnÌ

m˘ûe klient svÈ prost¯edky uloûenÈ prost¯ednic-

tvÌm EvropskÈ penze - d˘chodovÈho programu

v pr˘bÏhu sjednanÈho obdobÌ vybrat, aniû by

musel produkt zruöit, m˘ûe na nÏj finanËnÌ pro-

st¯edky jednor·zovÏ vkl·dat, a p¯itom zÌsk·v·

v˝raznÏ vyööÌ zhodnocenÌ sv˝ch penÏz," uvedl Petr

Hrub˝, jehoû spoleËnost bude v »eskÈ republice

exkluzivnÌm zprost¯edkovatelem. 

Pr˘mÏrn· dÈlka ûivota nejen v »R se st·le pro-

dluûuje, klesajÌcÌ porodnost je dnes jiû problÈ-

mem celÈ st¯ednÌ Evropy. "Pot¯eba zodpovÏd-

nosti kaûdÈho ËlovÏka za vlastnÌ zajiötÏnÌ do

budoucna tak st·le stoup·," komentoval okol-

nosti vzniku EVROPSK… PENZE -

DŸCHODOV…HO PROGRAMU Jaroslav Besper·t,

¯editel obchodnÌho ˙seku »PP. Sjedn·vat si

Evropskou penzi proto mohou lidÈ ve vÏku od 15

do 60 let, ale nejvÏtöÌ v˝hody p¯inese klient˘m

v produktivnÌm vÏku mezi 20. a 50. rokem, kte¯Ì

chtÏjÌ mÌt svou budoucnost ve vlastnÌch ruk·ch

a nechtÏjÌ se spolÈhat jen na st·t. "Snad vöich-

ni vÌme, ûe schopnost st·tu plnit roli soci·lnÌho

zajiöùovatele st·le sl·bne. D˘chodov· reforma

dosud neprobÏhla, zatÌm ani nenÌ jasnÈ, jak

p¯esnÏ bude vypadat. JistÈ ale je, ûe st·tnÌ

penze na soci·lnÌ a zdravotnÌ pot¯eby v d˘cho-

dovÈm vÏku staËit nebude," p¯ipomnÏl Jaroslav

Besper·t.

V˝hody programu EVROPSK… PENZE

● Potenci·l vysok˝ch v˝nos˘ dÌky investicÌm

do öiroce diverzifikovanÈho akciovÈho port-

folia s mÏnov˝m zajiötÏnÌm

● Moûnost vyuûÌt investice do tzv. "Inteligent-

nÌho portfolia" s postupn˝m uzamyk·nÌm

zisk˘ - ochranou p¯ed v˝kyvy kapit·lov˝ch

trh˘

● TransparentnÌ nÌzkÈ poplatky, garantovanÈ

po celou dobu trv·nÌ produktu

● Pojiöùovna si ne˙Ëtuje û·dn˝ manaûersk˝

poplatek za spr·vu aktiv

● Klient si m˘ûe doplnit pojistnou ochranu za

velice nÌzkÈ rizikovÈ pojistnÈ pro p¯Ìpad ˙mrtÌ

a invalidity

● MoûnÈ je i zahrnutÌ  doplÚkovÈho ˙razovÈho

p¯ipojiötÏnÌ

● Moûnost jednor·zov˝ch Ëi pravideln˝ch v˝bÏ-

r˘ i vklad˘

● FlexibilnÌ p¯i zmÏnÏ ûivotnÌ situace

● V˝plata kapit·lu je moûn· jednor·zovÏ

i postupnÏ - penzÌ

● Moûnost vyuûÌt tento program na zajiötÏnÌ

z·vazk˘, nap¯Ìklad hypotÈky

● Lze vyuûÌt i jako produkt placen˝ zamÏstna-

vatelem jako zamÏstnaneck· v˝hoda

● Spravov·nÌ portfolia spoleËnostÌ Conseq p¯i

vyuûitÌ aktiv spravovan˝ch renomovan˝mi

spr·vci aktiv - spoleËnostmi BNP Paribas

a FranklinTempleton

DoplÚkovÈ informace:

Broker Consulting, a. s., p˘sobÌ na trhu  jako

nez·visl˝ finanËnÌ konzultant. Pom·h· rodin·m

EVROPSKÁ PENZE přináší nový standard v investičním životním pojištění
Individuální spořicí účet - tak se dá jednoduše charakterizovat nový

finanční produkt EVROPSKÁ PENZE - DŮCHODOVÝ PROGRAM, se kterým
přišly na trh od 1. května 2007 Broker Consulting, a. s., a Vienna Insuran-

ce Group - Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. (ČPP). EVROPSKÁ PENZE -
DŮCHODOVÝ PROGRAM je určený především těm zájemcům o vlastní
finanční zajištění, kteří si uvědomují, že státní systém průběžného financo-
vání je stále slabší zárukou finančního zajištění po celoživotní práci a že
o svou budoucnost se každý musí postarat sám.

Bulharsku, Polsku, MaÔarsku, Chorvatsku, Srb-

sku a »ernÈ Ho¯e. D·le je skupina zastoupena

v BÏlorusku,

na UkrajinÏ, v NÏmecku, v Lichtenötejnsku,

v It·lii a ve Slovinsku. Na trzÌch v Rakousku,

v »eskÈ republice, na Slovensku, v Rumunsku,

Bulharsku a Gruzii zaujÌm· v souËasnosti pozici

lÌdra dom·cÌch pojistn˝ch trh˘. (tz)

i jednotlivc˘m optimalizovat jejich finanËnÌ hos-

poda¯enÌ. Broker Consulting, a. s., vyuûÌv· pro

sv· ¯eöenÌ produkt˘ finanËnÌch institucÌ - bank,

investiËnÌch spoleËnostÌ, pojiöùoven a stavebnÌch

spo¯itelen - kterÈ analyzuje a za¯azuje do finanË-

nÌch pl·n˘ klient˘. Broker Consulting, a. s., nenÌ

majetkovÏ propojen s û·dnou finanËnÌ institucÌ,

takûe je p¯i v˝bÏru ¯eöenÌ pro klienty  nez·visl˝.

DÌky svÈmu postavenÌ takÈ Ëasto iniciuje vznik

a podobu nov˝ch produkt˘.

Koncern Vienna Insurance Group, jehoû Ëlenem

je od roku 2005 rovnÏû »esk· podnikatelsk·

pojiöùovna, a. s., je s objemem pojistnÈho p¯e-

sahujÌcÌ ˙roveÚ 6 mld. eur vedoucÌ rakouskou

pojiöùovacÌ skupinou ve st¯ednÌ a v˝chodnÌ Evro-

pÏ. Na trzÌch v tÈto oblasti zaujÌm· v mezin·-

rodnÌm mÏ¯Ìtku vynikajÌcÌ druhÈ mÌsto. Vedle

Rakouska p˘sobÌ Vienna Insurance Group

v »eskÈ republice, na Slovensku, v Rumunsku,


