
a na Slovensko, snaûÌme se zde samoz¯ejmÏ zÌs-

kat vÏtöÌ podÌl na trhu. V Polsku jsme koupili

podÌl v menöÌ s·zkovÈ kancel·¯i MEGA-TYP

a p¯ejmenovali jÌ na Tipsport PL. RozöÌ¯ili jsme

poËet poboËek - m·me jich zatÌm 142 a dalöÌ

budou p¯ib˝vat. Na Slovensku, kde jsme stopro-

centnÌm vlastnÌkem b˝valÈ s·zkovÈ kancel·¯e

DOXX, m·me po rebrandingu na Tipsport SK

329 poboËek a trûby za leden aû kvÏten 2007

jsou  ve v˝öi 276 959 250 Sk, coû je mimocho-

dem zhruba desetkr·t mÈnÏ neû v »esku.

Vraťme se na území České republiky. Kdy jste
začínali?
S·zkov· kancel·¯ Tipsport byla zaloûena v kvÏt-

nu 1991. »innost provozuje na z·kladÏ licence

ministerstva financÌ »R podle z·kona

Ë. 202/90 Sb., o loteriÌch a jin˝ch podobn˝ch

hr·ch. HlavnÌm p¯edmÏtem jejÌ Ëinnosti jsou

kursovÈ s·zky, p¯edevöÌm na sportovnÌ ud·losti,

ale takÈ na ËÌselnÈ hry (nap¯Ìklad ruleta) Ëi ud·-

losti ve¯ejnÈho z·jmu. Po öestn·cti letech je

podÌl Tipsportu na ËeskÈm trhu kursov˝ch s·zek

tÏsnÏ pod 50 %. R·d bych zd˘raznil, ûe Tipsport

byl zaloûen a dodnes je provozov·n jako ryze

Ëesk· soukrom· firma, bez jakÈkoli ˙Ëasti st·tu

Ëi zahraniËnÌho kapit·lu. Podle jednoho z ûeb-

¯ÌËk˘ Czech TOP 100 pat¯Ìme mezi stovku nej-

vÏtöÌch firem v »R. MyslÌm, ûe to nenÌ öpatn·

reference.

Pořád se setkávám s názorem, že herní průmysl
kazí lidi. Jak byste mi oponoval?
Velmi jednoduöe. Je to podnik·nÌ jako kaûdÈ jinÈ,

z nÏhoû navÌc plynou pomÏrnÏ velkÈ prost¯edky

do st·tnÌ pokladny. ÿadÏ lidÌ d·v·me vlastnÏ

moûnost finanËnÏ si p¯ilepöit, p˘sobÌme na poli

z·bavy, uölechtil˝mi metodami a prost¯edky roz-

vÌjÌme moûnosti vyuûitÌ volnÈho Ëasu lidÌ. UrËitÏ

je lepöÌ zajÌt do s·zkovÈ kancel·¯e, pobavit se

tam s kamar·dy, neû fetovat v parku. M˘ûeme se

postavit po bok kin˘m, divadl˘m, sportovnÌm

ud·lostem. OstatnÏ - ke sportu m·me p¯ece nej-

blÌûe. A to je dost p·dn˝ argument.

A pak - kdyû se podÌv·te na n·ö web, doËtete se

t¯eba, ûe zvyöov·nÌ poËtu poboËek a rozöi¯ov·nÌ

a zkvalitÚov·nÌ nabÌdky sluûeb vedlo nejen

k n·r˘stu klientely, ale mÏlo vliv i na posÌlenÌ

d˘vÏryhodnosti Tipsportu a jeho pozice na trhu.

To mimo jinÈ dokl·d· ocenÏnÌ, kterÈho se n·m

dostalo v ¯Ìjnu 2003, kdy byl v r·mci prestiûnÌho

projektu Czech Sector Award vyhl·öen nejlepöÌm

podnikem »eskÈ republiky za rok 2002. Do ûeb-

¯ÌËku, kter˝ na z·kladÏ porovn·nÌ ekonomick˝ch

ukazatel˘ zpracov·vajÌ spoleËnosti CRA Rating

Agency a informaËnÌ agentura »EKIA, bylo p¯i-

tom za¯azeno vÌce neû 1600 firem, kterÈ majÌ

vlastnÌ kapit·l vÏtöÌ neû 20 mil. KË, nebo jejich

roËnÌ trûby p¯esahujÌ 40 mil. KË. HodnocenÌ spo-

leËnostÌ je prov·dÏno na z·kladÏ 16 finanËnÌch

pomÏrov˝ch ukazatel˘ z oblastÌ likvidity, renta-

bility, zadluûenosti a aktivity. KaûdÈ firmÏ je udÏ-

lena zn·mka vypovÌdajÌcÌ o jejÌ investiËnÌ atrak-

tivitÏ, Tipsport obdrûel nejvyööÌ ranking A1.

"»eöi jsou n·rod s·zka¯˘," poznamenal tehdy

k v˝sledk˘m roku 2002 Vladislav Hr·ch, analy-

tik CRA.

A jsou?
ÿekl bych, ûe skuteËnÏ ano. »eöi jsou podle

mne hodnÏ nedoËkavÌ, jsou zvÏdavÌ i zvÌdavÌ,

zajÌmajÌ se o spousty vÏcÌ, jsou pruûnÌ v myöle-

nÌ, majÌ sny, pl·ny, jsou ËinorodÌ. R·di se sku-

teËnÏ i s·zÌ, odr·ûÌ se v nÏm trochu to naöe

typickÈ furiantstvÌ. V EvropÏ nenÌ mnoho podob-

n˝ch n·rod˘.

Uvažuji nad tím, zda si může firma vsadit, nebo
ne, i když už to zaznělo v souvislosti s pojišťo-
vnou. Avšak co se bude dít s penězi, když vyhra-
je?
Vsadit si urËitÏ m˘ûe, ale prost¯ednictvÌm svÈho

zamÏstnance, majitele, jednatele, prokuristy -

musÌ to b˝t fyzick· osoba, kter· pod· s·zenku. 
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Tipsport má dobré jméno a nemálo příznivců, dá
se říci, věrných klientů. Jaký je profil takového
běžného sázkaře?
Jde o ËlovÏka niûöÌ, maxim·lnÏ pr˘mÏrnÈ p¯Ìj-

movÈ skupiny, mezi nÏ poËÌt·me takÈ studenty.

A z 95 % jsou to muûi. Ti se r·di vracÌ do naöich,

dovolÌm si tvrdit modernÏ vybaven˝ch sbÏren

nebo sportbar˘, kde vÏdÌ, s k˝m se potkajÌ,

popovÌdajÌ, a vsadÌ. VÏrn˝ch z˘st·v· velkÈ

mnoûstvÌ n·vötÏvnÌk˘ proto, ûe v pÈËi o nÏ

hodnÏ spolÈh·me na n·ö obsluhujÌcÌ person·l

na jednotliv˝ch poboËk·ch. Jejich prvo¯adou

povinnostÌ je kaûdÈmu, aù st·lÈmu, Ëi novÏ p¯Ì-

chozÌmu, poradit, vysvÏtlit, vÈst ho. Zbavit ho

p¯ÌpadnÏ ostychu z toho, ûe nÏËemu nerozumÌ,

ûe nem· tolik zkuöenostÌ. Doslova s·zÌme na lid-

skÈ slovo, osobnÌ komunikaci, vst¯Ìcnost. To se

vypl·cÌ.

Zmínil jste sportbar. Co to přesně je?
Spr·vn˝ n·zev je Tipsportbar. Tak se naz˝vajÌ

vlastnÏ naöe poboËky, kterÈ jsou umÌstÏnÈ do

prost¯edÌ, kde je moûnÈ spolu se s·zenÌm spojit

obËerstvenÌ a sledov·nÌ sportovnÌch p¯enos˘ na

velkoploön˝ch projekËnÌch pl·tnech Ëi televiz-

nÌch obrazovk·ch. To prostÏ k s·zenÌ pat¯Ì, dnes

dvÏ t¯etiny poboËek z celkovÈho poËtu 1020

provozujeme pr·vÏ ve sportbarech. 

V souvislosti se sázkovými hrami se hovoří větši-
nou o mužích. Ale co ženy? Ty nemají chuť si čas
od času vsadit?
Dnes se ûen v tomto prost¯edÌ pohybuje skuteË-

nÏ poskrovnu. Ale v pr˘zkumu, kter˝ jsme si

ned·vno zadali, vyölo, ûe je to nap¯Ìklad proto,

ûe nemajÌ tolik moûnostÌ, kde a p¯i jakÈ p¯Ìleûi-

tosti vsadit. Do sportbar˘ vÏtöinou nechodÌ,

nenÌ to pro nÏ ˙plnÏ vhodnÈ prost¯edÌ. A do cuk-

r·ren se moc s·zky nehodÌ. R˝suje se vöak jako

nejvÌce pravdÏpodobnÈ, ûe v okamûiku, kdy se

pustÌme do s·zenÌ p¯es internet, pokud to legis-

lativa povolÌ, ûen urËitÏ p¯ibude. Bude to pro nÏ

soci·lnÏ sch˘dnÈ, zabere to m·lo Ëasu, a s·zet

pak budou moci ûeny na mate¯skÈ dovolenÈ

stejnÏ jako ty, kterÈ jsou v podnikatelsk˝ch

a manaûersk˝ch profesÌch, Ëi ty, kterÈ pracujÌ

z domova a nemajÌ  Ëasu nazbyt.

Pokud vím, rozšířili jste aktivity za hranice naší
země…
V loÚskÈm roce Tipsport expandoval do Polska

Také máte občas chuť si vsadit? To své štěstíčko pokouší snad každý
nebo pokusil se o ně alespoň jednou v životě. Vyhraji, nevyhraji? Je to
snad jediná otázka, která se dá srovnat s tou, zda bylo na světě nejpr-

ve vejce či slepice… Názory na sázení se různí. Někdo je jeho velkým příte-
lem, jiný ho odsuzuje. Jsou tací, kteří říkají, že podnikatel, který začne sázet,
je na pokraji sil. Nemyslím si to zcela, protože návštěva sázkové kanceláře
dnes plní trochu jiný účel, než kdysi. Svým způsobem už jde o záležitost spo-
lečenskou, adrenalinovou, tak trochu hodící se i k image firmy, pokud se to
korektním a zajímavým způsobem třeba medializuje. Není to tak dávno, co
si jedna velká pojišťovna působící na domácím trhu vsadila, kdy k ní přijde
podepsat smlouvu milióntý klient. Proč ne? Je mnoho otazníků, k nimž hle-
dáme tečku i pomocí sázek. Protože rozum a racionální uvažování jsou pří-
liš malými pány na to, abychom věděli, zda bude do konce týdne pršet,
nebo bude-li v Praze překonán teplotní rekord za posledních 50 let.
Nahlédněme tedy do podnikání v sázení největší sázkové kanceláře ve
střední a východní Evropě - Tipsportu. Na otázky mi odpověděl  Ing. Lubo-
mír Ježek, ředitel pro vnější vztahy:

V září 160 let českého plynárenství
»esk· plyn·rensk· unie v·s spolu s Praû-

skou plyn·renskou, a. s., zve na Den otev-

¯en˝ch dve¯Ì v Plyn·renskÈm muzeu, kter˝

se kon· 15. z·¯Ì od 10-17 hodin. Je uspo-

¯·d·n u p¯Ìleûitosti oslav 160 let ËeskÈho

plyn·renstvÌ. Pro dÏti i dospÏlÈ je p¯ipraven bohat˝ z·bav-

n˝ program. Prov·zet bude filmov˝ historik Karel »·slav-

sk˝. N·vötÏvnÌci Dne otev¯en˝ch dve¯Ì si budou moci pro-

hlÈdnout historickÈ expon·ty muzea, jako je nap¯. praËka

na zemnÌ plyn, ˙Ëastnit se vypr·vÏnÌ Karla »·slavskÈho

k film˘m z historie plyn·renstvÌ v »ech·ch, ale i v˝stavy

aut na zemnÌ plyn. pokraËov·nÌ na stranÏ 2

Příloha Madam Business

pokraËov·nÌ na stranÏ 9

Prosperita? Především!
Nic jiného neřeším.

Ve druhÈ polovinÏ letoönÌho roku uzav¯e spoleËnost 

CAC LEASING jiû 300 000 smlouvu o financov·nÌ. Pro klienta,

kter˝ podepÌöe pr·vÏ tuto smlouvu, je p¯ipravena l·kav· prÈ-

mie v podobÏ 300 000 KË. DalöÌ ceny jako nap¯Ìklad poukaz

na z·jezd v hodnotÏ 30 000 KË a 20 000 KË nebo karta 

CCS Bonus s 10 000 KË ËekajÌ na ty, kter˝m se poda¯Ì spr·v-

nÏ tipnout datum uzav¯enÌ 300 000 smlouvy.

Dnem 23. Ëervence 2007 otev¯ela spoleËnost CAC

LEASING tipovacÌ soutÏû "Tipuj 300 000". TipujÌcÌ vybÌrajÌ

den a mÏsÌc uzav¯enÌ 300 000 smlouvy o financov·nÌ.

Tipovat je moûnÈ do konce pr·zdnin prost¯ednictvÌm for-

mul·¯e na internetovÈ adrese www.cac.cz/tipuj. Kaûd˝

m˘ûe odeslat pouze jeden tip, do ukonËenÌ hlasov·nÌ vöak

je moûnÈ sv˘j tip po zad·nÌ registraËnÌho hesla mÏnit. Jak

sdÏlila Erika Duchanov·, ¯editelka marketingu a komuni-

kace CAC LEASING, ke konci kvÏtna 2007 uzav¯ela od

doby svÈho vzniku spoleËnost CAC LEASING jiû vÌce neû

290 000 platn˝ch smluv o financov·nÌ a uzav¯enÌ 

300 000 smlouvy oËek·v· tedy ve druhÈ polovinÏ letoö-

nÌho roku.

TipovacÌ soutÏû ve spolupr·ci s CAC LEASING p¯ipravily spo-

leËnosti Mather Public Relations a AMI Praha. Tipov·nÌ je

rozdÏleno do dvou kategoriÌ - pro novin·¯e a pro öirokou

ve¯ejnost, p¯iËemû pro kaûdou z kategoriÌ jsou p¯ipraveny

ceny. HlavnÌmi cenami jsou poukazy na z·jezd od cestovnÌ

kancel·¯e Fischer v hodnotÏ 30 000 a 20 000 KË a karta

CCS Bonus s 10 000 KË. (tz)

Společnost CAC LEASING očekává uzavření 300 000 smlouvy

Je mnoho otazníků, k nimž hledáme tečku i pomocí sázek
Na otázky tak trochu letní odpovídá Ing. Lubomír Ježek, ředitel pro vnější vztahy společnosti Tipsport
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Newsletter 
- kompletní řešení
PoËÌnaje Ëervnem jsme rozöÌ¯ili nabÌdku

o systÈm pro zpr·vu vaöich newslettr˘ (zpravo-

daj˘) vËetnÏ datab·ze p¯Ìjemc˘ a grafick˝ n·vrh.

SystÈm poskytovan˝ naöÌ spoleËnostÌ je vysoce

sofistikovan˝, z·roveÚ rychl˝ a v neposlednÌ ¯adÏ

intuitivnÏ ovladateln˝. Zajiöùujeme takÈ pr·vnÌ

poradenstvÌ v oblasti ochrany osobnÌch ˙daj˘.

Newsletter je forma Ëasopisu vyd·van· danou

spoleËnostÌ pro svÈ z·kaznÌky (v˝jimeËnÏ i pro

svÈ zamÏstnance). Z·kaznÌk chce b˝t v kontak-

tu se spoleËnostÌ, a proto se na jejÌch webov˝ch

str·nk·ch zaregistruje k odbÏru takovÈho Ëaso-

pisu - newsletteru. Z˘staÚte v kontaktu se sv˝mi

z·kaznÌky! PouûitÌ newsletteru buduje loajalitu

z·kaznÌk˘ plus hodnotu znaËky. 

Martin äimek, autor internetov˝ch projekt˘
martin@prosperita.info
mobil: 602 615 609

Prosperita je mÏsÌËnÌ periodikum o podnik·nÌ

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

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

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

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

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

uniÌ, komor a Konfederace zamÏstnavatelsk˝ch a podni-

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

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

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

CÌlem je oslovit öirokÈ spektrum podnikatel˘ a manaûer˘

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

k podnik·nÌ a vytv·¯enÌ trval˝ch hodnot.
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1. náměstek gen. ředitele Stavební spořitelny České spořitelny

PhDr. Hana Vaněčková, tisková mluvčí Modré 

pyramidy stavební spořitelny, a. s. 

Ing. Eva Zámostná, ředitelka společnosti Bohemia Regia 

Ing. Irena Vlčková, vedoucí sekretariátu a PR manager Svazu
obchodu a cestovního ruchu ČR 

Mgr. Václav Kolombo, předseda Družstva umělecké výroby
Granát v Turnově 

Marek Vích, tiskový mluvčí a vedoucí odboru PR, Kooperativa,
pojišťovna, a. s.

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

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

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

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

1. N·rodnÌ politika podpory jakosti

2. Auto roku »eskÈ republiky 2007

3. Akce »eskÈ manaûerskÈ asociace a Mana-

ûerskÈho svazovÈho fondu

4. Znojemsk˝ hrozen 2007

5. MarketÈr roku

6. Motocykl roku 2007

7. St¯echy Praha

8. CLUTEX - Klastr TechnickÈ textilie na vele-

trhu Styl 2007 (˙nor)

9. Semin·¯e AMSP »R

10. Konference Nov· Evropa

11. Pojiöùovna roku 2006

12. 51. kongres EOQ v Praze

13. Konference LinuxExpo 2007

14. Accenture Zlat· koruna 2007

15. Konference Business Solutions

16. Konference Data workshop

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
●● Unie soukromých bezpečnostních služeb ČR

Z obsahu:
Str. 7 
Užitečná navigace pro 
zaměstnavatele i zaměstnance

Str. 8
Hledáme nové dimenze kvality

Str. 16
Generace Y mění tvář výrobní
sféry

Str. 17
Kdo a jak vydělává 
na inovacích?

Str. 21
Česká republika je v desítce
investorsky nejatraktivnějších
zemí světa 

ZaË·tkem srpna dokonËila spoleËnost BENZINA

modernizaci 50. ËerpacÌ stanice znaËky

BENZINA plus. TÌm se dostala tÈmÏ¯ do poloviny

pl·nu, kter˝ stanovuje do roku 2009 p¯ebudovat

celkem 102 tradiËnÌ ËerpacÌ stanice BENZINA

na prÈmiovÈ BENZINY plus.

V kaûdÈm kraji »eskÈ republiky jsou dnes v pro-

vozu dvÏ aû Ëty¯i ËerpacÌ stanice BENZINA plus.

Modernizace v po¯adÌ 50. stanice byla dokonËe-

na v Jablonci nad Nisou. Celkem 78 benzinov˝ch

stanic bude p¯ebudov·no do konce roku a stejn˝

poËet stanic bude modernizov·n pod tradiËnÌ

znaËkou BENZINA. "Mezi dalöÌ ned·vno otev¯enÈ

ËerpacÌ stanice BENZINA plus pat¯Ì nap¯Ìklad

stanice v N·mÏöti nad Oslavou a v HlubokÈ nad

Vltavou. ZejmÈna ze stanice v HlubokÈ m·me

radost. Nejenûe se nach·zÌ v atraktivnÌ turistickÈ

oblasti, kde je p¯es lÈto pomÏrnÏ ruöno, ale

navÌc sv˝m designem, rozlohou a polohou pat¯Ì

k nejzda¯ilejöÌm p¯estavÏn˝m stanicÌm," uvedl

Martin DurË·k, jednatel BENZINY. 

Modernizace sÌtÏ ËerpacÌch stanic spoleËnos-

ti BENZINA za celkem 1,3 miliardy korun,

v jejÌmû r·mci se do roku 2009 p¯estavÌ

a vylepöÌ 202 klasickÈ BENZINY a 102 BEN-

ZINY se promÏnÌ v BENZINY plus, je nejen nej-

vÏtöÌ podobnou akcÌ v historii BENZINY, ale

Pojištěný orkán
Na tu tiskovku jsem se tedy tÏöila. V pozv·nce

byl n·pad. N·pad t˝kajÌcÌ se toho, jak propago-

vat »SOB pojiöùovnu. Byl v tom, ûe se prost¯ed-

nictvÌm pojiöùovny prezentovalo tÈma, kterÈ

v lÈtÏ zabÌr·, tedy vich¯ice, ork·n, smröù. Odpo-

vÏÔ na ot·zku, zda rostou vÏtrnÈ ökody v »esku

a ve svÏtÏ, kaûd˝ pr˘mÏrnÏ pozorn˝ novin·¯

naöel.

Organiz·tor˘m pÌöeme jedniËku s hvÏzdiËkou.

(rix)

Jako v dokumentárním filmu
Doba po dovolen˝ch m· zvl·ötnÌ atmosfÈru.

MÏsta znovu oûÌvajÌ. Silnice jsou opÏt plnÈ aut,

ulice plnÈ lidÌ, jsou vidÏt ökol·ci s aktovkami na

z·dech, maminky, co vedou dÏti do ökolky, spÏ-

chajÌcÌ, op·lenÌ lidÈ. Do vzduchu se r·zem vnesl

chaos a trochu i zmatenost. Abychom stihli to

a to a to. Je tu civilizaËnÌ spÏch, kterÈmu jsme

se na dovolen˝ch zd·rnÏ br·nili. To se nemuse-

lo nic. Nic ¯eöit, s niËÌm si l·mat hlavu, na vöe

byl Ëas. P¯edstavte si, ûe by najednou, v jednu

chvÌli, utichly vöechny zvuky. é·dn· slova,

û·dn˝ k¯ik, zvonÏnÌ tramvajÌ, klap·nÌ prst˘ do

kl·vesniceÖ  S nadhledem bychom pozorovali

pouliËnÌ, kancel·¯sk˝ a rodinn˝ dÏj jako v doku-

ment·rnÌm filmu. Je to vlastnÏ kouzelnÈ. Jak se

vöe vr·tilo do star˝ch kolejÌ. Jak jsme zase naje-

li do sv˝ch zn·m˝ch, pracovnÌch stop. A hlavnÏ,

jak se vöe rok co rok opakuje. ScÈn·¯ je moûn·

trochu jin˝, ale celkov˝ obraz je stejn˝. 

NynÌ n·m z˘staly vzpomÌnky, fotografie a snad

i trocha toho odpoËinku. V kancel·¯Ìch, na obÏ-

dech, mezi p¯·teli, se jeötÏ chvilku budou pro-

bÌrat jinÈ zemÏ, hotely, cizokrajn· jÌdla, mo¯eÖ

Neû zcela zapadneme do stereotypu a nastartu-

jeme motor na plnÈ obr·tky. A za rokÖ 

MarkÈta BartÌkov·

z·roveÚ i nejrozs·hlejöÌ modernizacÌ v dÏji-

n·ch ËeskÈho maloobchodnÌho trhu ËerpacÌch

stanic. "Transformace sÌtÏ se vypl·cÌ," ¯ekl

Martin DurË·k a dodal: "P¯ebudovanÈ a vylep-

öenÈ ËerpacÌ stanice BENZINY, kterÈ jsou jiû

nÏkolik mÏsÌc˘ v provozu, vykazujÌ kumulativ-

nÌ n·r˘st v˝konnosti nad ˙roveÚ zbytku sÌtÏ.

Ve srovn·nÌ s rokem 2006 se jedn· o n·r˘st

v pr˘mÏru o 20 %, v p¯ÌpadÏ prodej˘ v obcho-

dech je to zv˝öenÌ dokonce o 25 %." 

Vedle v˝razn˝ch venkovnÌch ˙prav, kterÈ se t˝ka-

jÌ samotnÈ stanice, v˝dejnÌch a servisnÌch mÌst Ëi

nejbliûöÌho okolÌ, se transformace dot˝k· i inter-

iÈru a nabÌdky sluûeb. Budovy stanic zÌsk·vajÌ

modernÌ vybavenÌ a doch·zÌ ke zvÏtöenÌ prostor˘

prodejen s oddÏlen˝m mÌstem pro gastronomic-

kÈ sluûby. Velk˝ d˘raz bude kladen zejmÈna na

kvalitu stravov·nÌ, p¯Ìstup a profesionalitu per-

son·lu ËerpacÌch stanic, kter˝ je pravidelnÏ öko-

len a trÈnov·n. VÏtöina ËerpacÌch stanic bude

navÌc novÏ v provozu 24 hodin dennÏ. 

SouË·stÌ vylepöenÈho sortimentu je i vysoce kva-

litnÌ benzin Verva 100, kter˝ dÌky sv˝m vlastnos-

tem v˝raznÏ zvyöuje v˝kon, prodluûuje ûivotnost

motoru a sniûuje spot¯ebu. (tz) 

Na českých silnicích už 50 čerpacích stanic BENZINA plus

V září 160 let českého
plynárenství
pokraËov·nÌ ze strany 1
V prostor·ch muzea budou d·le vystaveny foto-

grafie z cesty kolem svÏta, kter˝ letos cel˝

objela pos·dka vozu s pohonem na stlaËen˝

zemnÌ plyn (CNG) a promÌt·ny filmy. 

BÏhem celÈho dne bude na vöechny atrakce

vstup zdarma a takÈ pohoötÏnÌ bude bezplatnÈ.

Do muzea je bezbariÈrov˝ p¯Ìstup. Pro dÏti bude

p¯ipravena bohat· z·bava a soutÏûe, horolezec-

k· stÏna, pavouËÌ sÌù a jinÈ. Na vÌtÏze soutÏûÌ

ËekajÌ zajÌmavÈ ceny. Ale ani dospÏlÌ nep¯ijdou

zkr·tka. NavÌc kaûd˝ soukrom˝ motorista, kter˝

navötÌvÌ Den otev¯en˝ch dve¯Ì a Plyn·renskÈ

muzeum, si bude moci natankovat CNG zcela

zdarma !!!

Atlas a Seznam spojily svÈ sÌly ve vyhled·v·-

nÌ. Od srpna 2007 zÌsk·vajÌ vöichni uûivatelÈ

Atlasu v˝sledky vyhled·v·nÌ, kterÈ jsou

v »eskÈ republice vnÌm·ny jako nejd˘vÏry-

hodnÏjöÌ. 

Od srpna 2007 je na Atlasu spuötÏno fulltex-

tovÈ vyhled·v·nÌ s nejd˘vÏryhodnÏjöÌm zdro-

jem v »eskÈ republice - Seznamem. Jde o uni-

k·tnÌ spolupr·ci na ËeskÈm internetu, kter·

vypl˝v· z ned·vno ohl·öenÈ strategie port·lu

pod internÌm n·zvem Atlas+.

Atlas si vybral cestu, kter· je postavena na

kvalitnÌch obsahov˝ch a port·lov˝ch sluû-

b·ch. DosavadnÌ sluûby éena (zena.

atlas.cz), Pikant.cz, novÏ spuötÏn˝ email

Atlas a Seznam při vyhledávání
(email.atlas.cz) Ëi unik·tnÌ amapy.cz jsou

uk·zkou toho, ûe se n·m da¯Ì naöi vizi plnit.

Stejnou kvalitu chceme nabÌdnout i v oblas-

ti vyhled·v·nÌ. Zde jsme zvolili cestu part-

nerskÈ spolupr·ce, kter· naöim uûivatel˘m

nabÌdne produkt, kter˝ je oceÚov·n pro svou

d˘vÏryhodnost. Jsem r·d, ûe tÌmto krokem

podpo¯Ìme Ëesk˝ produkt a z·roveÚ poskyt-

neme naöim uûivatel˘m kvalitnÌ vyhled·-

v·nÌ. 

"Ze strany Seznamu je projekt s Atlasem

prvnÌm z ¯ady tÏch, kterÈ chceme na interne-

tovÈm trhu spoleËnÏ s dalöÌmi Ëesk˝mi sub-

jekty podniknout. Naöe vyhled·v·nÌ poprvÈ

nabÌzÌme jako komerËnÌ sluûbu se vöemi jeho

kvalitami a vÏ¯Ìme, ûe p¯inese uûivatel˘m

Atlasu ten nejlepöÌ uûivatelsk˝ z·ûitek," ¯ekl

k novÈ spolupr·ci ¯editel Seznamu Pavel

Zima.

Seznam.cz jako nejpouûÌvanÏjöÌ Ëesk˝ vyhled·-

vaË zvÌtÏzil v ¯·dnÈm v˝bÏrovÈm ¯ÌzenÌ. Spolu-

pr·ce dvou Ëesk˝ch port·l˘ v oblasti vyhled·-

v·nÌ bude znamenat pro z·kaznÌky Atlasu, z ¯ad

menöÌch a st¯ednÌch firem, vyööÌ efektivitu

jejich komunikace a medi·lnÌch kampanÌ na

port·lu Atlas. (tz)
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Program START již využilo mnoho set začínajících podnikatelů
Téměř každý, kdo vstupuje do podnikání, potřebuje peníze naléhavěji

než firma, která se již v byznysu pohybuje delší dobu. Tok finančních
prostředků má svůj obvyklý rytmus a finanční plánování běží na zákla-

dě určitých zkušeností. Ale i střední firmy, které si na investování dokáží
vydělat, a čerpají tedy při pořizování strojů, zařízení či budov zejména
z vlastních zdrojů, čas od času uvažují o tom, zda by úvěr nebyl přece jen
také atraktivním řešením. Pak ke slovu stále častěji přichází nabídka Čes-
komoravské záruční a rozvojové banky. Ta v červenci přinesla řadu přízni-
vých zpráv. O komentář k nim jsme požádali Ing. Ladislava Macku, gene-
rálního ředitele této banky:

Podnikatelé si určitě oddechli - od
začátku července přijímáte žádos-
ti o zvýhodněné úvěry a záruky,
jak publikujeme na této tiskové
straně. Co byste v souvislosti
s těmito informacemi žadatelům
doporučil?
PrvnÌ vÏc, kterou mohu doporu-

Ëit, je, aby si z·jemci o zÌsk·nÌ

zv˝hodnÏnÈ z·ruky Ëi ˙vÏru

podrobnÏ prostudovali naöi

webovou str·nku, a to konkrÈt-

nÏ v Ë·sti vÏnovanÈ podpo¯e

malÈho a st¯ednÌho podnik·nÌ.

Zde naleznou texty vyhl·öe-

n˝ch program˘ podpory, formu-

l·¯e û·dostÌ, pokyny pro ûadate-

le a dalöÌ pot¯ebnÈ informace.

Podnikatel by si mÏl potom

zhodnotit, zda je jeho podnika-

telsk˝ z·mÏr z hlediska oboru

Ëinnosti, regionu realizace

a finanËnÌho rozsahu vhodn˝

k zÌsk·nÌ podpory v nÏkterÈm

z program˘, kterÈ banka na

z·kladÏ povÏ¯enÌ od Minister-

stva pr˘myslu a obchodu reali-

zuje. Pokud ûadatel pot¯ebuje

probrat z·sadnÌ ot·zky spojenÈ s v˝bÏrem

vhodnÈho programu, je moûnÈ p¯ÌpadnÈ nejas-

nosti konzultovat pomocÌ e-mailu, telefonicky

Ëi osobnÏ s pracoviöti naöÌ banky v BrnÏ, »es-

k˝ch BudÏjovicÌch, Hradci Kr·lovÈ, OstravÏ,

Plzni Ëi Praze.

Velice využívaným je program START. Bezúročný
úvěr již pomohl řadě firem i živnostníků. Co na
něm z praxe nejvíce oceňují?
Program START jiû vyuûilo jako vstup do ˙spÏö-

nÈho podnik·nÌ mnoho set zaËÌnajÌcÌch podnika-

tel˘, pro kterÈ byla l·kav· p¯edevöÌm bez˙roË-

nost ˙vÏru, p¯imÏ¯en· doba jeho splatnosti

a velmi nÌzkÈ n·roky na zajiötÏnÌ. Pro dalöÌ v˝voj

programu vöak povaûujeme za podstatnÈ p¯ede-

vöÌm vÏtöÌ zapojenÌ bank, protoûe bez˙roËnÈ

˙vÏry jsou v jistÈm smyslu nouzovÈ ¯eöenÌ,

kterÈ reagovalo na situaci na ˙vÏrovÈm trhu

v p¯edchozÌch letech. Tato situace se vöak

podle naöeho n·zoru mÏnÌ, a proto nabÌzÌ pro-

gram START od letoönÌho roku alternativnÌ moû-

nost podpory v podobÏ z·ruky kombinovanÈ

s finanËnÌm p¯ÌspÏvkem k zaruËovanÈmu ˙vÏru,

a to ve v˝öi 15 % tohoto ˙vÏru. VÏ¯Ìme, ûe vzhle-

dem  k velmi rychlÈmu a jednoduchÈmu zÌsk·nÌ

z·ruky se tÌm pro zaËÌnajÌcÌ podnikatele nabÌzÌ

stejnÏ atraktivnÌ nabÌdka, jako je bez˙roËn˝

˙vÏr.

V programu PROGRES můžete v jednom případě
prominout poslední splátky. Za jakých podmínek
a kolik splátek lze "umazat"?
Podnikatel, kterÈmu je poskytnut pod¯Ìzen˝

˙vÏr z programu PROGRES, m˘ûe souËasnÏ

zÌskat finanËnÌ p¯ÌspÏvek, jehoû v˝öe je rovna

10 % vyËerpanÈho pod¯ÌzenÈho ˙vÏru. PodmÌn-

kou p¯izn·nÌ p¯ÌspÏvku  je zv˝öenÌ zamÏstna-

nosti o 3 osoby a udrûenÌ zv˝öenÈ zamÏstna-

nosti nep¯etrûitÏ po dobu 2 let, a to kdykoliv

v obdobÌ prvnÌch Ëty¯ let od poskytnutÌ ˙vÏru.

To je ostatnÏ uvedeno v jednÈ z naöich infor-

macÌ, kterÈ jsou souË·stÌ tÈto tiskovÈ strany.

Technicky bude vöe ¯eöeno tak, ûe poslednÌ

spl·tka ˙vÏru bude stanovena pr·vÏ ve v˝öi

finanËnÌho p¯ÌspÏvku.

Na nedávné tiskové konferenci jste sdělili, že
banka významným způsobem šetří veřejné pro-
středky. Jak vlastně?
⁄spora prost¯edk˘ je dosahov·na dvojÌm zp˘so-

bem. V p¯ÌpadÏ ˙vÏr˘ lze dÌky opakovanÈmu

pouûitÌ spl·tek ˙vÏru podpo¯it t¯i aû pÏtin·so-

bek n·klad˘ projekt˘ v porovn·nÌ s pouûitÌm

stejnÈho mnoûstvÌ prost¯edk˘ formou dotace.

U z·ruk je zajÌmav˝ tzv. p·kov˝ efekt, kdy vlo-

ûenÌ 1 KË do ˙vÏrovÈho fondu opÏt dok·ûe pod-

po¯it realizaci vÏtöÌho mnoûstvÌ projekt˘ neû p¯i

jejich pouûitÌ dotaËnÌ formou.

Souhlasím s vaší myšlenkou - na setkání s novi-
náři jste uvedl, že čím jednodušší produktové
portfolio banky, tím se v tom klient lépe vyzná.
Přesto - dá se očekávat v budoucích letech něja-
ká novinka ve vaší nabídce týkající se Operač-
ního programu Podnikání a inovace?
Banka pr˘bÏûnÏ svoje produkty inovuje. NejvÏt-

öÌ inovacÌ pro souËasnÈ obdobÌ je zavedenÌ

velmi jednoduchÈho zp˘sobu poskytov·nÌ z·ruk

k ˙vÏr˘m do 5 mil. KË. R·di bychom rozöÌ¯ili

naöi nabÌdku pro dalöÌ lÈta i pro dalöÌ skupiny

podnikatel˘, p¯ÌpravnÈ pr·ce jiû byly zah·jeny.

VÏ¯Ìme, ûe se koncem roku 2007 Ëi na poË·tku

roku 2008 poda¯Ì ve spolupr·ci s MPO nabÌd-

nout dalöÌ zajÌmavÈ moûnosti financov·nÌ jejich

projekt˘.

za doplÚujÌcÌ informace podÏkovala Eva Brixi

Programy PROGRES, START a Z¡RUKA navazujÌ

na osvÏdËenÈ a podnikateli hojnÏ vyuûÌvanÈ

n·stroje p¯Ìstupu ke kapit·lu uplatÚovanÈ v p¯ed-

chozÌch letech. V roce 2007 doch·zÌ k nÏkter˝m

zmÏn·m, kterÈ ovlivÚujÌ jak postup p¯edkl·d·nÌ

û·dosti, tak rozsah podklad˘, kterÈ jsou v û·dos-

ti p¯ed·v·ny.

Dvouf·zovÈ pod·v·nÌ û·dosti o podporu

Tento postup se nevztahuje na p¯Ìpady, kdy je

podpora poskytov·na v reûimu de minimis (pod-

pora malÈho rozsahu). Je nutno ho pouûÌt

u û·dosti o pod¯ÌzenÈ ̇ vÏry v programu PROGRES

a vÏtöÌ z·ruky v programech Z¡RUKA a TRH.

DoporuËen˝ postup p¯edloûenÌ û·dosti se sest·-

v· ze dvou krok˘:

PrvnÌ krok
VyplnÏn· û·dost bez p¯Ìloh se zaöle elektro-

nicky na e-mailovou adresu zvolenÈ poboËky

»MZRB nebo se p¯ed· osobnÏ (adresy na

www.cmzrb.cz v Ë·sti "Kontakty").

Na z·kladÏ informacÌ v û·dosti vyhodnotÌ

»MZRB p¯ijatelnost projektu a zaöle ûadateli

poötou potvrzenÌ, ûe projekt je p¯ijateln˝. 

Z hlediska z·kladnÌch podmÌnek programu ho

p¯Ìp. informuje, ûe projekt nelze podpo¯it. Potvr-

zenÌ o p¯ijatelnosti projektu vöak neznamen·, ûe

˙vÏr je schv·len. Je pouze vstupnÌ podmÌnkou

pro moûnost za¯azenÌ do programu PROGRES.

UpozornÏnÌ
é·dost je nutno p¯edat p¯ed zah·jenÌm staveb-

nÌch pracÌ a podeps·nÌm smluv s dodavateli stro-

j˘ a za¯ÌzenÌ Ëi podpisem leasingov˝ch smluv

t˝kajÌcÌch se stroj˘ za¯ÌzenÌ (viz kapitola 1, Ë·st

"Projekt a jeho p¯ijatelnost").

Druh˝ krok
éadatel po obdrûenÌ potvrzenÌ o p¯ijatelnosti pro-

jektu doloûÌ vöechny poûadovanÈ p¯Ìlohy û·dosti. 

M˘ûe tÈû zah·jit stavebnÌ pr·ce a uzav¯Ìt smlou-

vy s dodavateli stroj˘ a za¯ÌzenÌ Ëi uzav¯Ìt leasin-

govÈ smlouvy na jejich pron·jem. 

P¯edkl·d·nÌ p¯Ìloh
● Pro platnost elektronicky podanÈ û·dosti je

nutnÈ do 3 mÏsÌc˘ od pod·nÌ û·dosti (dle prv-

nÌho kroku) doruËit do poboËky »MZRB p¯Ì-

lohy û·dosti a û·dost podepsat.

● P¯Ìlohy poûadovanÈ v listinnÈ podobÏ p¯ed-

kl·d· ûadatel osobnÏ na poboËce »MZRB.

● P¯Ìlohy poûadovanÈ v elektronickÈ podobÏ lze

p¯edat se û·dostÌ na CD ROM, disketÏ 3,5

nebo zaslat na e-mailovou adresu zvolenÈ

poboËky. Adresy poboËek lze zjistit na

www.cmzrb.cz/kontakty. 

ZmÏny v podmÌnk·ch poskytov·nÌ bez˙roËn˝ch ˙vÏr˘
pro zaËÌnajÌcÌ podnikatele 

Pokud je ûadatelem o bez˙roËn˝ ˙vÏr fyzick·

osoba, je poûadov·no zajiötÏnÌ smÏnkou vysta-

venou p¯Ìjemcem podpory avalovanou nejmÈnÏ

jednou fyzickou nebo pr·vnickou osobou. Pro

rok 2007 se mÏnÌ poûadavky na avalisty takto:

a) pokud je navrhovan˝ avalista fyzick· osoba,

nem˘ûe jÌm b˝t manûel Ëi manûelka ûadatele,

pokud nedoölo ke z˙ûenÌ spoleËnÈho jmÏnÌ

manûel˘,

b) pokud je ûadatelem pr·vnick· osoba, je

poûadov·no zajiötÏnÌ smÏnkou vystavenou

p¯Ìjemcem podpory avalovanou vöemi spoleË-

nÌky nebo vöemi komplement·¯i a komandi-

tisty nebo vöemi Ëleny druûstva.

V regionech, kterÈ nejsou povaûov·ny za struktu-

r·lnÏ postiûenÈ, je maxim·lnÌ v˝öe bez˙roËnÈho

˙vÏru omezena na 70 % p¯edpokl·dan˝ch zp˘so-

bil˝ch v˝daj˘ projektu. P¯ehled struktur·lnÏ posti-

ûen˝ch region˘ je uveden na www.cmzrb.cz/Pod-

pora malÈho a st¯ednÌho podnik·nÌ. 

Změny v postupech poskytování zvýhodněných úvěrů 
a záruk pro malé a střední podnikatele v roce 2007

Pr˘bÏh realizace programu PANEL 

● Za obdobÌ leden - Ëerven 2007 bylo rozhodnu-

to o poskytnutÌ:

- 180 z·ruk ve v˝öi 660 mil. KË, kterÈ umoûnÌ

ûadatel˘m zÌskat ˙vÏry na opravy panelo-

v˝ch dom˘ ve v˝öi 1 163 mil. KË, 

- 1001 dotacÌ na ˙hradu Ë·sti ˙rok˘ z ˙vÏr˘

v celkovÈ v˝öi 1 506 mil. KË, kter˝mi byly

podpo¯eny ˙vÏry na opravy panelov˝ch dom˘

ve v˝öi 4 371 mil. KË. 

● Program PANEL zaznamenal v roce 2007

pokraËov·nÌ svÈho dynamickÈho v˝voje, kter˝

byl zah·jen poË·tkem roku 2006 (viz tabulka).

Nov˝ typ z·ruky v programu PANEL 

Od 2. Ëervence 2007 doölo ve znÏnÌ programu

Program PANEL 2006 I - VI/2007

Z·ruky (poËet) 302 180

Dotace na ˙roky (poËet) 1 036 1 001

Z·ruky (mil. KË) 1 255 660

Dotace na ˙roky (mil. KË) 1 587 1 506

PANEL k ˙pravÏ, kter· p¯in·öÌ moûnost zÌsk·nÌ

novÈho typu z·ruky. Nov˝ typ z·ruky, kter˝ je

oznaËov·n jako M-z·ruka PANEL, je vyuûiteln˝

pro ˙vÏry do 10 mil. KË poskytnutÈ bankou, se

kterou m· »MZRB uzav¯enu dohodu o spolupr·-

ci (p¯ehled na www.cmzrb.cz).

V˝hodou tohoto novÈho typu û·dosti je menöÌ poËet

vyûadovan˝ch p¯Ìloh, protoûe nejsou vyûadov·ny

daÚov· p¯izn·nÌ, v˝hledy hospoda¯enÌ atd. Po p¯e-

d·nÌ vöech doklad˘ lze zÌskat vyj·d¯enÌ k û·dosti do

cca 5 dn˘. Za poskytnutÈ z·ruky je hrazen pouze

jednor·zov˝ poplatek ve v˝öi 0,3 % z v˝öe z·ruky.

Programy PROGRES, START a Z¡RUKA navazujÌ

na osvÏdËenÈ a podnikateli hojnÏ vyuûÌvanÈ

n·stroje usnadÚujÌcÌ p¯Ìstup ke kapit·lu uplatÚo-

vanÈ v p¯edchozÌch letech. P¯in·öejÌ vöak takÈ

novinky jak ve form·ch pouûitÈ podpory, tak

v podmÌnk·ch jejich poskytov·nÌ.

M-z·ruka

Poskytov·nÌ M-z·ruk v programech Z¡RUKA

a START bylo zah·jeno od 1. 8. 2007, v progra-

mu TRH jsou û·dosti p¯ijÌm·ny od 2. 7. 2007.

● M-z·ruka p¯edstavuje kvalitnÌ, vysoce likvidnÌ,

cenovÏ velmi dostupn˝ typ z·ruky, kterou

m˘ûe podnikatel nabÌdnout ˙vÏrujÌcÌ bance,

a usnadnit si tak zÌsk·nÌ ˙vÏru a posÌlit svoji

pozici p¯i jedn·nÌ s ˙vÏrujÌcÌ bankou o cenÏ

˙vÏru. 

● Z·ruky jsou poskytov·ny do v˝öe 70 % jistiny

˙vÏru (80 % pro zaËÌnajÌcÌ podnikatele). V˝öe

zaruËovanÈho ˙vÏru je omezena na 5 mil. KË.

Cena z·ruky ËinÌ 0,1 % p. a. z v˝öe z·ruky. 

● M-z·ruka vyûaduje zpracov·nÌ jen pomÏrnÏ

malÈho rozsahu podklad˘, kterÈ musÌ podni-

katel v r·mci û·dosti o z·ruku p¯edloûit.

é·dost o z·ruku lze zaslat elektronicky, poö-

tou nebo p¯edat osobnÏ. Po p¯ed·nÌ ˙plnÈ

û·dosti bude rozhodnutÌ o poskytnutÌ z·ruky

uËinÏno do 5 pracovnÌch dn˘.

● M-z·ruka (bez finanËnÌho p¯ÌspÏvku k zaruËo-

vanÈmu ˙vÏru) poskytovan· v programech

Z¡RUKA a TRH je urËena pro zÌskanÌ ˙vÏr˘

k öirokÈ ök·le podnikatelsk˝ch projekt˘

financovan˝ch s vyuûitÌm investiËnÌch i pro-

voznÌch bankovnÌch ˙vÏr˘.

● M-z·ruka spojen· s finanËnÌm p¯ÌspÏvkem

k zaruËovanÈmu ˙vÏru m· omezenÏjöÌ pouûitÌ.

Je urËena pouze pro zaËÌnajÌcÌ podnikatele

(programy START a TRH) a pro podnikatele,

kte¯Ì realizujÌ projekty ve struktur·lnÏ postiûe-

n˝ch regionech (Karlovarsk˝, Moravskoslez-

sk˝ a ⁄steck˝ kraj a vybranÈ Ë·sti nÏkter˝ch

dalöÌch kraj˘). ZaruËovan˝ ˙vÏr musÌ b˝t

poskytnut na dobu delöÌ neû 3 roky.

● M-z·ruku lze uplatnit pouze k ˙vÏr˘m bank,

kterÈ majÌ s »MZRB uzav¯enu dohodu o spo-

lupr·ci. Jejich p¯ehled je uveden na

www.cmzrb.cz.

FinanËnÌ p¯ÌspÏvky k pod¯Ìzen˝m ˙vÏr˘m a z·ruk·m

FinanËnÌ p¯ÌspÏvky, kter˝mi jsou v nÏkter˝ch p¯Ì-

padech doplnÏny z·ruky Ëi ˙vÏry, zvyöujÌ motiva-

ci k dosaûenÌ vybran˝ch cÌl˘ p¯ÌsluönÈho progra-

mu podpory Ëi d·vajÌ ûadateli moûnost alterna-

tivnÌ volby zp˘sobu podpory.

Moûnost alternativnÌ volby

Tuto moûnost nabÌzÌ pro zaËÌnajÌcÌ podnikatele

z·ruka s finanËnÌm p¯ÌspÏvkem k zaruËovanÈ-

mu ˙vÏru jako alternativu k bez˙roËnÈmu ˙vÏru

v programu START. FinanËnÌ p¯ÌspÏvek je

poskytov·n ve v˝öi 15 % vyËerpanÈho zaruËo-

vanÈho ˙vÏru. ZÌsk·nÌ finanËnÌho p¯ÌspÏvku je

podmÌnÏno ukonËenÌm realizace projektu do

dvou let od uzav¯enÌ smlouvy o z·ruce. P¯ÌspÏ-

vek je vypl·cen p¯evodem na ˙Ëet, kter˝ si urËÌ

podnikatel. 

Zvyöov·nÌ zamÏstnanosti

Pokud podnikatel, kterÈmu je poskytnut pod-

¯Ìzen˝ ˙vÏr v programu PROGRES, zajistÌ zv˝-

öenÌ zamÏstnanosti minim·lnÏ o 3 zamÏst-

nance a udrûÌ zv˝öenou zamÏstnanost po

dobu nejmÈnÏ 2 let, zÌsk·v· finanËnÌ p¯ÌspÏ-

vek ve v˝öi 10 % vyËerpanÈho pod¯ÌzenÈho

˙vÏru. P¯ÌspÏvek je poskytov·n formou pro-

minutÌ poslednÌch spl·tek jistiny pod¯ÌzenÈho

˙vÏru. 

Podpora projekt˘ mal˝ch podnikatel˘ ve vybran˝ch
regionech

Mal˝m podnikatel˘m (s mÈnÏ neû 50 zamÏst-

nanci) realizujÌcÌm projekty ve vybran˝ch regio-

nech (Karlovarsk˝, Moravskoslezsk˝ a ⁄steck˝

kraj a vybranÈ Ë·sti nÏkter˝ch dalöÌch kraj˘) lze

v p¯ÌpadÏ z·ruk poskytnut˝ch k ˙vÏr˘m do 

5 mil. KË se splatnostÌ delöÌ neû 3 roky poskyt-

nout finanËnÌ p¯ÌspÏvek ve v˝öi 10 % vyËerpanÈ-

ho zaruËovanÈho ˙vÏru. ZÌsk·nÌ finanËnÌho p¯Ìs-

pÏvku je podmÌnÏno ukonËenÌm realizace projek-

tu do dvou let od uzav¯enÌ smlouvy o z·ruce.

FinanËnÌ p¯ÌspÏvek je vypl·cen p¯evodem na

˙Ëet, kter˝ si urËÌ podnikatel. 

Novinky v úvěrových a záručních programech v Operačním programu Podnikání a inovace



srpen 2007

www.prosperita.info

PRO VAŠE PODNIKÁNÍ

4

Společnost Dell uvedla na trh 
ultralehký, ultramobilní notebook 
SpoleËnost Dell uvedla na trh nov˝ notebook Lati-

tude D430, kter˝ p¯edstavuje pro z·kaznÌky to nej-

lepöÌ mobilnÌ ¯eöenÌ. Notebook Latitude D430 nabÌ-

zÌ nejmodernÏjöÌ technologie ve stylovÈm a ötÌhlÈm

öasi. Byl vytvo¯en˝ speci·lnÏ pro profesion·ly, kte¯Ì

si cenÌ mal˝ch rozmÏr˘, velkÈ mobility, nÌzkÈ hmot-

nosti, vysokÈ konektivity a dlouhÈ v˝drûe baterie.

"DneönÌ spoleËnosti vyûadujÌ, aby jejich firemnÌ

notebooky splÚovaly specifick· technologick· kri-

tÈria pro snazöÌ obsluhu a niûöÌ n·klady. ➡

Státní zemědělský intervenční
fond - propagace bioproduktů
schválena
Evropsk· komise schv·lila dne 10. Ëervence

2007 t¯Ìlet˝ program "Propagace ekologickÈ-

ho zemÏdÏlstvÌ a jeho produkt˘", kter˝

v ˙noru 2007 p¯edloûil St·tnÌ zemÏdÏlsk˝

intervenËnÌ fond (SZIF). CÌlem programu je

propagace ekologickÈho zemÏdÏlstvÌ a biopo-

travin v »eskÈ republice. 

➡

Společnost Renault Leasing
nabízí leasing s 0% navýšením
SkuteËnou 0% ˙rokovou sazbu nabÌzÌ sv˝m kli-

ent˘m od zaË·tku Ëervence RENAULT LEA-

SING CZ, znaËkov· leasingov· spoleËnost pro

financov·nÌ voz˘ Renault a Dacia. Od 30% akon-

tace tak klienti zaplatÌ bÏhem letnÌch pr·zdnin

p¯i koupi novÈho osobnÌho nebo uûitkovÈho

vozu na leasing stejnÏ jako za hotovÈ. ➡

Jak je v České republice 
využíván internet?
PodÌl uûivatel˘ internetu v »eskÈ republice p¯e-

kroËil v prvnÌ polovinÏ letoönÌho roku 50% hranici.

K internetu se tedy p¯ipojuje jiû vÌce neû polovina

populace »R ve vÏku nad 15 let. DlouhodobÏ je

internet vyuûÌv·n p¯edevöÌm ke komunikaci pomo-

cÌ emailu a k vyhled·v·nÌ informacÌ. Vyt·ËenÈ p¯i-

pojenÌ se st·v· historiÌ. ➡

Stav k 16. 7. 2007: 

TermÌn N·zev konzultace VÌce informacÌ

30. 3. 2008 Soulad pracovnÌho a osobnÌho ûivota http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-1235/

31. 12. 2007 Soci·lnÌ situace a trendy v evropsk˝ch zemÌch http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-1040/

30. 11. 2007 Zelen· kniha o adaptaci a boji proti dopad˘m klimatick˝ch zmÏn http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-1311/

15. 10. 2007 Nov· opat¯enÌ proti diskriminaci http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-1319/

30. 9. 2007 Reorganizace a likvidace ˙vÏrov˝ch institucÌ - smÏrnice 2001/24/EC http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-1268/

30. 9. 2007 Zelen· kniha o bezpeËnÈ likvidaci star˝ch lodÌ http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-1215/

28. 9. 2007 Evropsk· charta pr·v spot¯ebitel˘ energie http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-1318/

17. 9. 2007 PosÌlenÌ konkurenceschopnosti ICT sektoru v EU http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-1313/

1. 9. 2007 Mobilita spot¯ebitele ve vztahu k bankovnÌm ˙Ët˘m http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-1257/

31. 8. 2007 Evropsk˝ v˝zkumn˝ prostor http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-1171/

31. 7. 2007 Hluk zp˘sobovan˝ ûelezniËnÌ dopravou http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-1279/

31. 7. 2007 Zelen· kniha o vyuûitÌ trûnÌch n·stroj˘ pro ˙Ëely ekologick˝ch politik http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-1112/

30. 7. 2007 Etick˝ kodex v oblasti sluûeb http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-1245/

27. 7. 2007 Pr·va akcion·¯˘ http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-1252/

CEBRE pro české podnikání

Co jsou ve¯ejnÈ konzultace 

Ve¯ejnÈ konzultace slouûÌ EvropskÈ komisi ke

zjiötÏnÌ n·zor˘ zainteresovan˝ch subjekt˘ na

urËitou problematiku. Mohou mÌt r˘znou formu.

NejobvyklejöÌm zp˘sobem je vyd·nÌ ZelenÈ nebo

BÌlÈ knihy, kterÈ obsahujÌ sadu ot·zek a termÌn

pro jejich zodpovÏzenÌ. Zelen· kniha obvykle

zahajuje diskuzi o tÈmatu, ot·zky jsou obecnÏj-

öÌ a termÌn Ëasto v ¯·dech mÏsÌc˘. Evropsk·

komise se zpravidla pt·, zda m· b˝t podle res-

pondent˘ problematika v˘bec na evropskÈ ˙rov-

ni upravov·na a jak˝m zp˘sobem. BÌl· kniha

pak b˝v· jak˝msi druh˝m krokem, ot·zky v nÌ

poloûenÈ jsou Ëasto konkrÈtnÏjöÌ, termÌny pro

odpovÏdi b˝vajÌ v ¯·dech t˝dn˘ aû mÏsÌc˘,

a Evropsk· komise zjiöùuje n·zory respondent˘

na jiû navrûen· opat¯enÌ. K jednoduööÌm a tech-

niËtÏjöÌm ot·zk·m vyhlaöuje Evropsk· komise

ve¯ejnÈ konzultace jen prost¯ednictvÌm sv˝ch

internetov˝ch str·nek. V takovÈm p¯ÌpadÏ je

pot¯eba mÌt k zapojenÌ se schopnost reagovat

v kr·tkÈm termÌnu a p¯edevöÌm se o existenci

konzultace dozvÏdÏt. 

Do ve¯ejn˝ch konzultacÌ se m˘ûe zapojit kdoko-

li: obËan, podnikatel, firma, asociace, svaz, pro-

fesnÌ komora, nevl·dnÌ neziskov· organizace,

univerzita, Ëlensk˝ st·t, komora parlamentu,

atd. V·hu jednotliv˝ch odpovÏdÌ pak Evropsk·

komise zcela logicky hodnotÌ podle postavenÌ

respondenta a jeho reprezentativnosti. Jedn·-li

se nap¯Ìklad o problematiku, kter· bude vyûado-

vat legislativnÌ ˙pravu, bude mÌt vÏtöÌ v˝znam

stanovisko ËlenskÈho st·tu a p¯ÌsluönÈ oborovÈ

asociace nebo profesnÌ komory Ëi reprezentativ-

nÌ nevl·dnÌ neziskovÈ organizace neû jednoho

obËana. 

Kaûdou ve¯ejnou konzultaci Evropsk· komise

vyhodnocuje a zve¯ejÚuje jejÌ v˝sledky.

V nÏkter˝ch p¯Ìpadech je moûnÈ dohledat

i odpovÏdi konkrÈtnÌho subjektu, v jin˝ch je

provedena syntÈza odpovÏdÌ a k prostudov·nÌ

jsou p¯ehlednÈ grafy. V˝sledky ve¯ejnÈ konzul-

tace pouûÌv· Evropsk· komise jako od˘vodnÏ-

nÌ n·sledn˝ch navrhovan˝ch opat¯enÌ, Ëasto

ve formÏ p¯Ìlohy nebo tzv. vyhodnocenÌ dopa-

du ("impact assesment"), obdobÏ naöÌ d˘vo-

dovÈ zpr·vy. 

Jak se do ve¯ejnÈ konzultace zapojit?

ZapojenÌ do ve¯ejn˝ch konzultacÌ vyhlaöovan˝ch

Evropskou komisÌ je v dneönÌ dobÏ velice jedno-

duchÈ. PryË jsou doby, kdy bylo nutnÈ sepisovat

dlouhÈ litanie a polemiky. VÏtöinu ot·zek nasto-

len˝ch Evropskou komisÌ je moûnÈ odpovÌdat

prost¯ednictvÌm jednoduch˝ch a p¯ehledn˝ch

elektronick˝ch formul·¯˘. 

Co podnikatel pot¯ebuje, aby se mohl do kon-

zultace zapojit? Pot¯eba element·rnÌ znalosti

problematiky je dÌky jasn˝m a otev¯en˝m ot·z-

k·m relativnÏ nÌzk·. StaËÌ tedy jen p¯ipojenÌ

k internetu, a bohuûel, znalost nÏkterÈho ze svÏ-

tov˝ch jazyk˘ - ¯ada konzultacÌ nebo elektronic-

k˝ch formul·¯˘ je zpracov·na jen v angliËtinÏ,

francouzötinÏ a nÏmËinÏ. 

PoslednÌm, ale asi nejd˘leûitÏjöÌm p¯edpokla-

dem zapojenÌ je dozvÏdÏt se o tom, ûe nÏjak·

konzultace k zajÌmavÈmu tÈmatu v˘bec byla

vyps·na. AËkoli existuje port·l EvropskÈ komi-

se "YourVoice" (http://ec.europa.eu/yourvoi-

ce/), na kterÈm by mÏly b˝t vöechny konzulta-

ce zve¯ejÚov·ny, ¯ada z nich se tam neobjevuje.

Port·l "YourVoice" navÌc zatÌm nekomunikuje

Ëesky. Jednoduch˝m ¯eöenÌm pro podnikatele je

tedy sledovat internetovÈ str·nky CEBRE-

»eskÈ podnikatelskÈ reprezentace p¯i EU, na

kter˝ch se ve¯ejnÈ konzultace objevujÌ i s ano-

tacemi v ËeötinÏ. 

V p¯ÌpadÏ, ûe se do nÏjakÈ konzultace zapojÌte,

nenech·vejte si svÈ odpovÏdi pro sebe! Jestliûe

je budete sdÌlet nap¯Ìklad se svojÌ oborovou aso-

ciacÌ nebo s CEBRE - »eskou podnikatelskou

reprezentacÌ p¯i EU, m˘ûete dos·hnout podstat-

nÏ vÏtöÌho efektu, jelikoû se vaöe stanovisko

dostane na vÌce mÌst, sezn·mÌ se s nÌm vÌce

zainteresovan˝ch subjekt˘ a dost moûn· se

budou rovnÏû inspirovat. 

Otev¯enÈ ve¯ejnÈ konzultace 

K 16. Ëervenci 2007 je v evidenci CEBRE - »eskÈ

podnikatelskÈ reprezentace p¯i EU celkem 

14 ve¯ejn˝ch konzultacÌ k r˘zn˝m oblastem, do

kter˝ch se mohou ËeötÌ podnikatelÈ zapojit. 

Ve¯ejnÈ konzultace se zamÏ¯ujÌ na oblasti:
● vnit¯nÌho trhu (3) - posÌlenÌ konkurence-

schopnosti ICT sektoru v EU, etick˝ kodex

v oblasti sluûeb a pr·va akcion·¯˘;

● ochrany spot¯ebitele (2) - evropsk· charta

pr·v spot¯ebitel˘ energie a mobilita spot¯e-

bitele ve vztahu k bankovnÌm ˙Ët˘m;

● ûivotnÌho prost¯edÌ (3) - adaptace a boj proti

dopad˘m klimatick˝ch zmÏn, bezpeËn· likvi-

Podnikatelé, využijte svého práva vyjádřit se 
k připravovaným evropským iniciativám a legislativě!

dace star˝ch lodÌ a vyuûitÌ trûnÌch n·stroj˘

pro ˙Ëely ekologick˝ch politik;

● soci·lnÌch vÏcÌ (3) - soulad pracovnÌho

a soci·lnÌho ûivota, soci·lnÌ situace a trendy

v evropsk˝ch zemÌch a opat¯enÌ proti diskri-

minaci;

● danÌ a financÌ (1) - reorganizace a likvidace

˙vÏrov˝ch institucÌ;

● v˝zkumu (1) - evropsk˝ v˝zkumn˝ prostor;

● dopravy (1) - hluk zp˘sobovan˝ ûelezniËnÌ

dopravou.

Kr·tkÈ pojedn·nÌ si zaslouûÌ nap¯Ìklad ve¯ejn·

konzultace k ZelenÈ knize o EvropskÈm

v˝zkumnÈm prostoru (ERA), kterou Evropsk·

komise vyhl·sila v kvÏtnu 2007. Jak je moûnÈ

vyËÌst z internetov˝ch str·nek vrchnÌho ¯editel-

stvÌ EvropskÈ komise pro v˝zkum (bohuûel jen

v angliËtinÏ, francouzötinÏ a nÏmËinÏ), cÌlem

konzultace je zÌskat co nejvÌce poznatk˘ zain-

teresovan˝ch subjekt˘:

● k odstranÏnÌ institucion·lnÌch a n·rodnÌch

p¯ek·ûek volnÈho pohybu osob ve v˝zkumu; 

● ke zlepöenÌ pracovnÌch podmÌnek a moûnostÌ

kariÈrnÌho r˘stu pro vÏdeckÈ pracovnÌky; 

● k rozvoji infrastruktury pot¯ebnÈ pro v˝zkum

svÏtovÈ kvality; 

● a ke spoleËnÈmu sdÌlenÌ souvisejÌcÌch n·kla-

d˘.

Evropsk· komise poû·dala ve 35 otev¯en˝ch

ot·zk·ch o n·zor ostatnÌ evropskÈ instituce

vËetnÏ EvropskÈho hospod·¯skÈho a soci·lnÌho

v˝boru a V˝boru region˘, vyzvala k n·rodnÌm

i region·lnÌm diskuzÌm o tomto tÈmatu na ˙rovni

Ëlensk˝ch st·t˘ a poû·dala takÈ o p¯ÌmÈ zapoje-

nÌ v˝zkumn˝ch pracovnÌk˘ a v˝zkumn˝ch organi-

zacÌ, institucÌ vysokoökolskÈho vzdÏl·v·nÌ, pod-

nik˘, nevl·dnÌch neziskov˝ch organizacÌ, soci·l-

nÌch partner˘ a obËan˘. Na z·kladÏ odpovÏdÌ na

ot·zky provede Evropsk· komise anal˝zu a v roce

2008 navrhne nov· opat¯enÌ. Ofici·lnÌ odpovÏdi

za »R zpracov·v· Ministerstvo ökolstvÌ, ml·deûe

a tÏlov˝chovy »R. Je pot¯eba vyzdvihnout, ûe se

do ve¯ejnÈ konzultace zapojil i V˝bor pro z·leûi-

tosti EU Sen·tu Parlamentu »R, kter˝ uspo¯·dal

diskuznÌ kulat˝ st˘l se z·stupci akademickÈ

obce, Akademie vÏd, Ministerstva ökolstvÌ, ml·-

deûe a tÏlov˝chovy »R, Svazu pr˘myslu a dopra-

vy »R (viceprezident Karel äperlink) a obËanskÈ

spoleËnosti a v˝stup pak po projedn·nÌ na plÈnu

zaöle EvropskÈ komisi jako samostatn˝ p¯ÌspÏ-

vek. Vytvo¯Ì takÈ ËeötÌ podnikatelÈ samostatn˝

p¯ÌspÏvek do diskuze? Do ve¯ejnÈ konzultace se

m˘ûete prost¯ednictvÌm jednoduchÈho elektro-

nickÈho formul·¯e zapojit i vy!

Podrobnosti o aktu·lnÌch ve¯ejn˝ch konzulta-

cÌch:

http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/katego-

rie-6/ 

Michal Kadera, CEBRE - »esk· podnikatelsk·
reprezentace p¯i EU

INSTITUCE - ZaËÌn· portugalskÈ p¯edsednictvÌ EU

Od 1. Ëervence p¯evzalo p¯edsednickou ötafe-

tu p¯edsednictvÌ EvropskÈ unie od NÏmecka

Portugalsko. Jako hlavnÌ priority si Portugal-

sko pro svÈ p¯edsednictvÌ vybralo n·sledujÌcÌ

4 hlavnÌ oblasti: 

● Budoucnost EU - v druhÈ polovinÏ Ëervence

by mÏla b˝t svol·na mezivl·dnÌ konference,

kter· by mÏla p¯ipravit revizi souËasn˝ch

smluv. Na tom se shodly ËlenskÈ st·ty na

ËervnovÈm Summitu EU v Bruselu.

● Lisabonsk· strategie - v r·mci ekonomickÈ

dimenze se bude p¯edsednictvÌ zamÏ¯ovat

na revizi vnit¯nÌho trhu, podporu MSP, kul-

turu, turistick˝ ruch a definov·nÌ evropskÈ

politiky v n·mo¯nÌ oblasti (maritime policy).

Portugalci by chtÏli takÈ dokonce dot·h-

nout debaty o vytvo¯enÌ EvropskÈho tech-

nologickÈho institutu. V soci·lnÌ oblasti

budou hlavnÌmi tÈmaty flexicurity, sladÏnÌ

osobnÌho a pracovnÌho ûivota nebo rovno-

pr·vnost muû˘ a ûen. V oblasti ûivotnÌho

prost¯edÌ budou hlavnÌm tÈmatem klimatic-

kÈ zmÏny.  

● Justice a vnitro - nosn˝m tÈmatem v tÈto

oblasti je imigrace, a to jak leg·lnÌ, tak i ta

ileg·lnÌ a boj proti nÌ. 

● Evropa a svÏt - Portugalsko se chce zamÏ¯it

na podle nÏj v poslednÌ dobÏ ponÏkud opo-

mÌjenÈ oblasti jako je st¯edomo¯Ì, Afrika,

Latinsk· Amerika. Chce nav·zat i bliûöÌ spo-

Z monitoringu jsme vybrali: lupr·ci EU a BrazÌlie a p¯ipravuje v˘bec

prvnÌ vz·jemn˝ summit EU-BrazÌlie.

Portugalsko se spoleËnÏ s NÏmeckem a Slo-

vinskem (to bude p¯edsedat EU v 1. pololetÌ

2009) podÌlelo na spoleËnÈm 18mÏsÌËnÌm

p¯edsednickÈm programu. 

VNITÿNÕ TRH - Rakousko, NÏmecko, äpanÏlsko
a Velk· Brit·nie omezujÌ voln˝ pohyb sluûeb 

Evropsk· komise ûaluje u EvropskÈho soudnÌho

dvora Rakousko a NÏmecko za poruöenÌ komuni-

t·rnÌho pr·va. Rakousko si pod·nÌ ûaloby vyslou-

ûilo svojÌ restriktivnÌ ˙pravou p˘sobenÌ zahraniË-

nÌch patentnÌch z·stupc˘ v Rakousku, v p¯ÌpadÏ

NÏmecka je d˘vodem nÏmeck· dohoda s Pol-

skem, podle kterÈ mohou b˝t na stavebnÌ pr·ce

prov·dÏnÈ nÏmeck˝mi firmami vysÌl·ni jen

zamÏstnanci polsk˝ch subdodavatel˘. äpanÏl-

sku a VelkÈ Brit·nii Evropsk· komise zaslala for-

m·lnÌ od˘vodnÏnÈ upozornÏnÌ, v nÏmû poûaduje

vysvÏtlenÌ, proË mÌstnÌ ˙¯ady odmÌtly dodateËnÈ

proplacenÌ n·klad˘ na neodkladnou zdravotnÌ

pÈËi poskytnutou jejich obËan˘m v zahraniËÌ. 

STATISTIKY - MaloobchodnÌ obrat v r·mci EU roste 

Aktu·lnÌ statistiky Eurostatu dokl·dajÌ r˘st

maloobchodnÌho obratu. V meziroËnÌm porovn·nÌ

(kvÏten 2007 - kvÏten 2006) doölo v r·mci EU-

27 k r˘stu o 1,8 %, v eurozÛnÏ pak jen o 0,4 %.

Obrat maloobchodu rostl v jeden·cti Ëlensk˝ch

st·tech, v öesti klesl a v dalöÌch st·tech stag-

noval. NejvÏtöÌ p¯Ìr˘stky zaznamenali v LitvÏ

(+3,6 %), Estonsku (+2,7 %), Slovinsku (+2,7 %).

NejdramatiËtÏjöÌ pokles zaznamenali v Lucem-

burku (-10,6 %). 

dalöÌ zpr·vy z EU najdete na www.cebre.cz
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zejmÈna aktivnÌ

ËinnostÌ smÏ¯ujÌcÌ

k vytv·¯enÌ vhod-

nÈho podnikatel-

skÈho prost¯edÌ

a prosazov·nÌm

etick˝ch z·sad

podnik·nÌ. Jeho

hlavnÌm ˙kolem

je ovlivÚovat hospod·¯skou a soci·lnÌ politiku

ËeskÈ vl·dy a prosazovat z·jmy Ëesk˝ch

zamÏstnavatel˘ takÈ v EU a na mezin·rodnÌ

˙rovni. (tz)

Svaz bude na z·kladÏ dohody o partnerstvÌ zastu-

povat »eskou spo¯itelnu v jedn·nÌch zamÏstna-

vatel˘, »esk· spo¯itelna bude mÌt statut "Part-

nera SP »R". Tato smlouva je uû druh· v po¯adÌ,

prvnÌ smlouvu s platnostÌ na jeden rok podepsali

oba partne¯i vloni v Ëervnu. Podobnou exkluzivnÌ

dohodu o spolupr·ci m· svaz rovnÏû se spoleË-

nostÌ RWE Transgas a se spoleËnostÌ T-Mobile

Czech Republic.

Svaz bude zastupovat »eskou spo¯itelnu nap¯Ì-

klad v poradnÌm org·nu ËeskÈ vl·dy - RadÏ hos-

pod·¯skÈ a soci·lnÌ dohody. N·vrhy tohoto part-

Česká spořitelna je opět exkluzivním partnerem SP ČR
Svaz průmyslu a dopravy ČR  (SP ČR) uzavřel v červenci dohodu o pro-

dloužení dosavadní nadstandardní spolupráce se společností Česká
spořitelna, a. s. Novou smlouvu o partnerství podepsal za svaz prezi-

dent SP ČR Jaroslav Míl a za Českou spořitelnu generální ředitel Gernot Mit-
tendorfer.

nera uplatnÌ takÈ p¯i p¯ÌpravÏ a jedn·nÌ o zmÏn·ch

legislativy. »esk· spo¯itelna se bude moci podÌlet

na obhajov·nÌ spoleËn˝ch z·jm˘ zamÏstnavatel˘

v zahraniËÌ, formulov·nÌ stanovisek na mezin·-

rodnÌ ˙rovni. Svaz reprezentuje Ëeskou podnika-

telskou sfÈru v evropskÈ konfederaci zamÏstna-

vatel˘ BUSINESSEUROPE a je rovnÏû Ëlenem

mezin·rodnÌ organizace zamÏstnavatel˘ IOE. 

ObÏ strany se v dohodÏ zav·zaly, ûe budou spolu-

pracovat na vytv·¯enÌ pozitivnÌ spoleËenskÈ atmo-

sfÈry podporujÌcÌ uplatÚov·nÌ etick˝ch princip˘ pod-

nik·nÌ. SpoleËn˝m postupem chtÏjÌ rovnÏû dos·h-

nout toho, aby z·kony, kterÈ se t˝kajÌ podnik·nÌ,

byly motivaËnÌ a nebrzdily rozvoj podnikatelskÈho

prost¯edÌ. "Kultivace podnikatelskÈho prost¯edÌ

pat¯Ì mezi priority svazu. Jsme p¯esvÏdËeni, ûe zlep-

öenÌ podmÌnek podnik·nÌ, tak jak je poslednÌ roky

prosazujeme, prospÏje celÈ spoleËnosti," ¯ekl prezi-

dent Svazu pr˘myslu a dopravy Jaroslav MÌl.

"Chceme podporovat myölenky Svazu pr˘mys-

lu a dopravy, a tak p¯ispÌvat k dalöÌmu rozvoji

pr˘myslu v »R. VÏ¯Ìme, ûe toto partnerstvÌ

bude p¯Ìnosem nejen pro naöi spoleËnost, ale

i pro naöe z·kaznÌky p˘sobÌcÌ v tÈto oblasti. 

»esk· spo¯itelna se dlouhodobÏ hl·sÌ k princi-

p˘m spoleËenskÈ zodpovÏdnosti. Sama p¯i svÈm

podnik·nÌ d˘slednÏ uplatÚuje z·sady "corporate

social responsibility (CSR). Svaz proto chceme

podpo¯it p¯edevöÌm v jeho snaze o prosazov·nÌ

z·kladnÌch etick˝ch hodnot," zhodnotil uzav¯enÈ

partnerstvÌ Gernot Mittendorfer, gener·lnÌ ¯editel

»eskÈ spo¯itelny, a. s. (tz)

Nov˝mi Ëleny p¯edstavenstva Svazu pr˘myslu

a dopravy »R se v polovinÏ Ëervence stali:

● Doc. Ing. Ji¯Ì CIENCALA, CSc - p¯edseda p¯ed-

stavenstva a gener·lnÌ ¯editel T¯ineck˝ch

ûelez·ren, prezident OdvÏtvovÈho svazu Hut-

nictvÌ ûeleza,

● Ing. ZbynÏk FROLÕK - zakladatel a gener·lnÌ

¯editel spoleËnosti LINET, nositel titulu "Pod-

nikatel roku 2004",

● Petr PUDIL - p¯edseda p¯edstavenstva akcio-

vÈ spoleËnosti CzechCoal

P¯edstavenstvo Svazu pr˘myslu a dopravy »R

(SP »R)  v souladu se stanovami SP »R koop-

tovalo do tohoto vrcholnÈho org·nu svazu t¯i

novÈ Ëleny. Ji¯Ì Ciencala, ZbynÏk FrolÌk a Petr

Pudil tak doplnÌ nynÏjöÌ dvan·ctiËlennÈ p¯edsta-

venstvo zvolenÈ na valnÈ hromadÏ svazu

v dubnu tohoto roku. 

P¯edstavenstvo je nejd˘leûitÏjöÌm rozhodovacÌm

org·nem svazu. Podle stanov rozhoduje o posl·-

nÌ svazu, m· rozhodujÌcÌ slovo p¯i p¯ÌpravÏ stra-

tegie jeho Ëinnosti. Projedn·v· a schvaluje sta-

noviska svazu a urËuje lobistickÈ cÌle tÈto

zamÏstnavatelskÈ organizace. »lenstvÌ v p¯ed-

stavenstvu je Ëestnou a dobrovolnou funkcÌ,

plnÏnÌ ˙kol˘ uloûen˝ch p¯edstavenstvem neza-

kl·d· n·rok na odmÏnu.

Svaz byl zaloûen s cÌlem h·jit spoleËnÈ z·jmy

Ëlensk˝ch podnik˘ a Ëlensk˝ch svaz˘, a to

Představenstvo SP ČR má tři nové členy - významné osobnosti českého průmyslu

Z·jem zamÏstnavatel˘ o novÈ pracovnÌky podle

nejËerstvÏjöÌch v˝sledk˘ v˝voje nezamÏstnanos-

ti neust·le roste, nabÌdka voln˝ch pracovnÌch

mÌst je nejvyööÌ od zaË·tku sledov·nÌ. Na druhÈ

stranÏ se podle informacÌ ministerstva pr·ce

a soci·lnÌch vÏcÌ do evidence ˙¯ad˘ pr·ce hl·si-

ly rekordnÏ nÌzkÈ poËty nov˝ch uchazeË˘.

Hospod·¯sk· komora »R prov·dÏla v jarnÌch

mÏsÌcÌch obs·hlÈ öet¯enÌ mezi mal˝mi, st¯ednÌ-

mi i velk˝mi zamÏstnavateli v »eskÈ republice

nap¯ÌË vöemi obory i regiony. ZÌskan· zjiötÏnÌ

z·jem firem o novÈ zamÏstnance potvrzuje, bez-

m·la 40 % podnikatelsk˝ch subjekt˘ pociùuje

z·sadnÌ pot¯ebu dalöÌch pracovnÌch sil. JeötÏ

v letoönÌm roce dvÏ t¯etiny tÏchto firem, kterÈ

¯eöÌ person·lnÌ nouzi, hodlajÌ p¯ijÌmat novÈ

zamÏstnance, vÌce neû desetina aû v roce p¯Ìö-

tÌm a zhruba t¯etina dokonce pl·nuje p¯ijÌmat

dalöÌ pracovnÌky v obou tÏchto obdobÌch. P¯e-

chodn˝m ¯eöenÌm mohou b˝t tzv. zelenÈ karty,

rozhodnÏ je ale t¯eba pracovat na systÈmov˝ch

zmÏn·ch, kterÈ do budoucna zamezÌ vzniku

takovÈ situace.

ZvyöujÌcÌ se popt·vka je zp˘sobena enormnÌm r˘s-

tem ekonomiky, vliv na deformaci pracovnÌho trhu

m· takÈ investiËnÌ politika st·tu. Prostor »eskÈ

republiky je p¯einvestov·n, obzvl·öù pobÌdky na

vytv·¯enÌ nov˝ch pracovnÌch mÌst jsou v dneönÌ

dobÏ jiû p¯eûitÈ. V praxi podporujÌ z jednÈ poloviny

vznik mÌst pro zahraniËnÌ pracovnÌky, z druhÈ polo-

viny vytv·¯Ì pozice pro st·vajÌcÌ zamÏstnance

jin˝ch firem, kte¯Ì jen zmÏnÌ zamÏstn·nÌ.

MPSV: "⁄¯ady pr·ce evidovaly k 30. 6. 2007

celkem 123 269 voln˝ch pracovnÌch mÌst. Je to

o 3777 mÌst vÌce neû v p¯edchozÌm mÏsÌci

a o 37 324 mÌst vÌce neû v Ëervnu 2006. Za

mÏsÌc Ëerven bylo na ˙¯adech pr·ce novÏ

nahl·öeno nebo uvolnÏno 36 321 pracovnÌch

mÌst a 32 544 voln˝ch pracovnÌch mÌst bylo

novÏ obsazeno nebo zruöeno. Na jedno volnÈ

pracovnÌ mÌsto v souËasnÈ dobÏ p¯ipad· v pr˘-

mÏru 3,0 uchazeËe, z toho nejvÌce v okresech

JesenÌk (28,3), DÏËÌn (14,2), Karvin· (14,1),

Brunt·l (11,5) a Most (11,3)."

"Firm·m se naplÚovat voln· mÌsta neda¯Ì, nenÌ

to ale jejich chyba. Popt·vka po kvalifikovan˝ch

i nekvalifikovan˝ch zamÏstnancÌch u n·s st·le

p¯evyöuje nabÌdku, a to bez souvislosti s v˝vo-

jem nezamÏstnanosti. ParadoxnÏ i v nejproble-

matiËtÏjöÌch regionech jsou na pr·ci najÌm·ni

zamÏstnanci z Polska, Slovenska i dalöÌch

st·t˘. NedostateËn· kontrola vede k tomu, ûe si

podle nÏkter˝ch odhad˘ aû polovina nezamÏst-

nan˝ch p¯ivydÏl·v· naËerno. St·le u n·s navÌc

p¯etrv·v· stav, kdy se dÌky ötÏdrÈmu soci·lnÌmu

systÈmu vypl·cÌ nepracovat," sdÏlil JaromÌr Dr·-

bek, prezident Hospod·¯skÈ komory »R.

Mezi nejËastÏji û·danÈ klasifikace zamÏstnanc˘

(podle öet¯enÌ HK »R) u vÌce neû t¯etiny firem

pat¯Ì ¯emeslnÌci, kvalifikovanÌ v˝robci, zpracova-

telÈ a oprav·¯i. N·sleduje popt·vka po zamÏst-

nancÌch na pozici obsluha stroj˘ a za¯ÌzenÌ, tech-

niËtÌ, zdravotniËtÌ a pedagogiËtÌ pracovnÌci.

Naopak na chvostu z·jmu zamÏstnavatel˘ se

nach·zejÌ niûöÌ administrativnÌ pracovnÌci

a pomocnÌ, nekvalifikovanÌ pracovnÌci. (tz)

Firmy potřebují kvalifikované síly



srpen 2007

www.prosperita.info

PRAVIDELNÉ INFO Z ÚOHS A RHK BRNO

6

Výrobní linka Rockwool, a. s.,
v Bohumíně zahájila provoz 
O 50 % vyööÌ kapacitu m· nynÌ z·vod na v˝ro-

bu izolaËnÌch systÈm˘ spoleËnosti Rockwool,

a. s., v BohumÌnÏ. ProbÏhla zde totiû bÏhem

pouh˝ch osmi t˝dn˘ odst·vky rozs·hl· moder-

nizace. 

"Nov· linka pom˘ûe nejen trhu s izolacemi, po

kter˝ch je velk· popt·vka, ale takÈ stabilizaci

naöÌ v˝robnÌ z·kladny," uvedl Petr Stejskal, ¯edi-

tel Business Unit Rockwool »esk· republika. 

➡

Téměř osm tisíc nových klientů
BÏhem marketingovÈ kampanÏ, kter· byla

zamÏ¯ena na podporu prodeje penzijnÌho p¯i-

pojiötÏnÌ na poboËk·ch KomerËnÌ banky,

uzav¯elo na poboËk·ch KB smlouvu o pen-

zijnÌm p¯ipojiötÏnÌ tak¯ka osm tisÌc nov˝ch

klient˘.  V obdobÌ kampanÏ mohli zÌskat

novÌ klienti PenzijnÌho fondu KomerËnÌ

banky (PF KB) p¯ÌspÏvek 500 KË od

KomerËnÌ banky. PodmÌnkou bylo uzav¯Ìt

smlouvu na poboËce KomerËnÌ banky na

mÏsÌËnÌ p¯ÌspÏvek vÏtöÌ neû 300 KË v obdo-

bÌ od 26. 2. - 30. 4. 2007. ➡

T-Mobile nabídl výhodné 
volání do členských zemí EU 
Od 1. srpna 2007 nabÌdl T-Mobile sv˝m

z·kaznÌk˘m nov˝ roamingov˝ tarif splÚujÌ-

cÌ podmÌnky EvropskÈ unie. Se zv˝hodnÏ-

nÌm EU, kterÈ oper·tor p¯in·öÌ d¯Ìve, neû

stanovuje evropskÈ na¯ÌzenÌ, zÌskajÌ

turistÈ v˝hodnÈ vol·nÌ v r·mci 27 unijnÌch

st·t˘. ➡

Už milion a půl klientů využilo
nabídku Home Creditu
NabÌdku ̇ vÏrov˝ch produkt˘ spoleËnosti Home Cre-

dit vyuûilo uû 1,5 mil. klient˘. P˘l milionu z nich se

p¯itom na Home Credit obr·tilo opakovanÏ. V uply-

nul˝ch pÏti letech se celkov˝ poËet klient˘ spoleË-

nosti zvyöoval v pr˘mÏru o 30 % roËnÏ. O nÏco vÌce

klient˘ m· Home Credit mezi muûi, nejpoËetnÏjöÌ

skupinou jsou lidÈ od 30 do 50 let. ➡

P¯esto slyöÌme od ¯ady v˝robc˘ piva

nejr˘znÏjöÌ n·¯ky. ZejmÈna p¯edstavi-

telÈ nÏkter˝ch menöÌch pivovar˘ si

stÏûujÌ na f˙ze velk˝ch pivovarnic-

k˝ch spoleËnostÌ, na investiËnÌ

pobÌdky pro nÏkterÈ subjekty. Kritici

p¯itom asi zapomÌnajÌ, ûe tyto pobÌd-

ky jsou v souladu s pravidly EvropskÈ

unie, s Ëesk˝mi z·kony a ûe tahou-

nem r˘stu je pr·vÏ export. MnozÌ z·roveÚ zapomÌnajÌ na skuteËnost,

ûe tzv. malÌ v˝robci piva s v˝stavem do 200 tisÌc hektolitr˘ majÌ jiû

¯adu let slevu na spot¯ebnÌ dani. Ano, koncem 90. let se f˙zÌ PlzeÚ-

skÈho Prazdroje a pivovaru Radegast, kterou posuzoval ⁄¯ad pro

ochranu hospod·¯skÈ soutÏûe, Ëesk˝ trh rozdÏlil na velkÈ pivovary,

kterÈ se zamÏ¯ujÌ zejmÈna na dod·vky do obchodnÌch ¯etÏzc˘ a na

export, a na ty malÈ, kterÈ si budujÌ svou pozici p¯edevöÌm v regio-

nech. Vznikl subjekt s dominantnÌm postavenÌm, kter˝ se stal sou-

Ë·stÌ druhÈ nejvÏtöÌ pivovarnickÈ skupiny na svÏtÏ SAB Miller.

NemyslÌm si ale, ûe by obecnÏ vstup zahraniËnÌch spoleËnostÌ na

Ëesk˝ trh v podobÏ n·kupu nÏkter˝ch dom·cÌch znaËek znamenal

nÏjakÈ naruöenÌ konkurenËnÌho prost¯edÌ a omezenÌ v˝bÏru pro spo-

t¯ebitele. Ten je p¯ece r·d, kdyû si nap¯Ìklad na VysoËinÏ m˘ûe vybrat

mezi toËenou desÌtkou z mÌstnÌho pivovaru za cenu pod 15 korun,

nebo plzeÚskou dvan·ctku za dvojn·sobek. Pr·vÏ pestrost v nabÌd-

ce, kter· se net˝k· zdaleka jen ceny, je urËitÏ ozdobou ËeskÈho pivo-

varnictvÌ, a i proto se tomuto odvÏtvÌ v poslednÌch letech mimo¯·dnÏ

dob¯e da¯Ì. KvalitnÌ konkurenËnÌ prost¯edÌ, rostoucÌ export (u nÏkte-

r˝ch menöÌch pivovar˘ i o 100 %) i zvyöujÌcÌ se v˝stav jsou toho d˘ka-

zem. 

Role soutÏûnÌho ˙¯adu je vöak i p¯esto nad·le d˘leûit·. ⁄OHS tu vöak

nenÌ od toho, aby chr·nil jedny spoleËnosti Ëi z·jmovÈ skupiny p¯ed

jin˝mi. KlÌËovÈ je fungov·nÌ soutÏûe zajiöùujÌcÌ pestrost nabÌdky

a tedy zejmÈna sniûov·nÌ objemu v·zan˝ch odbÏr˘ piva Ëi ruöenÌ pro-

tisoutÏûnÌch ustanovenÌ, kter· se objevujÌ ve smlouv·ch jednotliv˝ch

pivovar˘ a smÏ¯ujÌ k z·kazu export˘ piv.

Martin Pecina
p¯edseda ⁄OHS

Tentokrát o pivu 
- spotřebitel má možnost výběru

Až o 4 % vzrostl podle odhadů v letošním prv-
ním pololetí odbyt tuzemských pivovarů. Loni
přitom domácí pivovary zvedly svou produk-

ci až na necelých 20 milionů hektolitrů, přičemž
zhruba pětina z toho šla na export. To jsou jen
některé ze statistik, které dokazují, že se českým
pivovarům nebývale daří. Není také náhodou, že
na nejrůznější druhy českých piv dnes narazíme
nejen v restauracích ve všech evropských státech,
ale i v řadě vyloženě exotických zemí. Nejde při-
tom zdaleka jen o světoznámé značky Plzeňský
Prazdroj či Budvar, ale často jsou to i produkty
z méně známých českých pivovarů.

ÚOHS připravuje konferenci
o veřejných zakázkách
⁄¯ad pro ochranu hospod·¯skÈ soutÏûe pat¯Ì k tÏm relativnÏ mladöÌm

soutÏûnÌm ˙¯ad˘m. V loÚskÈm roce si ⁄OHS p¯ipomenul "teprve" pat-

n·ct let svÈ existence a z·roveÚ patn·ctÈ v˝roËÌ aplikace soutÏûnÌ-

ho pr·va v »eskÈ republice. D˘stojn˝m vyvrcholenÌm tohoto jubilea

byla dvoudennÌ mezin·rodnÌ konference s n·zvem SoutÏû a konku-

renceschopnost, kter· koncem listopadu za ˙Ëasti desÌtek p¯ednÌch

odbornÌk˘ na zmÌnÏnou problematiku z Evropy i ze z·mo¯Ì probÏhla na

brnÏnskÈm  v˝staviöti. 

Velk˝ ˙spÏch zmÌnÏnÈ konference se stal do jistÈ mÌry inspiracÌ

k uspo¯·d·nÌ obdobnÈ akce. Konference na tÈma ve¯ejn˝ch zak·zek

se m· stejnÏ jako loni, uskuteËnit takÈ v listopadu.  Spolupo¯·d· ji

⁄¯ad pro ochranu hospod·¯skÈ soutÏûe ve spolupr·ci s obËansk˝m

sdruûenÌm Europlatform a s Region·lnÌ hospod·¯skou komorou Brno,

kter· byla organiz·torem loÚskÈho setk·nÌ expert˘ na soutÏûnÌ

pr·vo.

"Mezin·rodnÌ konferenci vÏnovanou problematice ve¯ejn˝ch zak·zek

p¯ipravujeme z toho d˘vodu, abychom odbornÈ i öirokÈ ve¯ejnosti

zprost¯edkovali informace, kterÈ jsou d˘leûitÈ pro kaûdodennÌ praxi.

OsobnÏ se totiû domnÌv·m, ûe informovanost zadavatel˘ i uchazeË˘

o ve¯ejn˝ch zak·zk·ch v »R nenÌ jeötÏ na zcela dostateËnÈ ˙rovni.

Samoz¯ejmÏ, ûe se o to zaslouûila i nÏkoliker· zmÏna p¯ÌsluönÈho

z·kona," uvedl p¯edseda ⁄OHS Martin Pecina. P¯ipomnÏl z·roveÚ, ûe

po¯adatelÈ konference se proto budou snaûit sdÏlit maximum infor-

macÌ maximu posluchaË˘. NejvhodnÏjöÌm prost¯edkem pro poskytnu-

tÌ takov˝chto informacÌ je podle p¯edsedy Peciny pr·vÏ konference za

˙Ëasti renomovan˝ch odbornÌk˘. (kch)
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reprezentativnÌch organizacÌ soci·lnÌch partner˘

v »R, zastoupen˝ch v RadÏ hospod·¯skÈ a soci-

·lnÌ dohody »R (RHSD) rozvÌjÌme existujÌcÌ

systÈm rozvoje lidsk˝ch zdroj˘ ve vlastnÌch orga-

nizacÌch. Vych·zÌme z v˝sledk˘ a v˝stup˘ pilot-

nÌho projektu z roku 2006, kter˝ uk·zal pot¯eb-

nost tohoto rozvoje, zejmÈna z pohledu mÏnÌcÌch

se ekonomick˝ch, pr·vnÌch, organizaËnÌch

a technologick˝ch podmÌnek na pracoviötÌch.

V souladu s cÌli projektu naplÚujeme rozvoj soci-

·lnÌho dialogu, kter˝ je jednou z nejd˘leûitÏjöÌch

oblastÌ Ëinnosti z·stupc˘ zamÏstnavatel˘

a zamÏstnanc˘ v prov·zanosti na nov˝ z·konÌk

pr·ce a na z·kon o kolektivnÌm vyjedn·v·nÌ.

Především však sázíte na kartu vzdělanosti - spo-
lečně se všemi zodpovědnými subjekty organizu-
jete semináře, kde přednáší lektoři - kapacity na
obor pracovně právních vztahů. Kdo se takových
seminářů hlavně účastní a co všechno se může
dovědět?
Semin·¯˘ se tak jako v loÚskÈm roce mohou

z˙Ëastnit z·jemci z ¯ad svaz˘, sdruûen˝ch v naöÌ

Konfederaci zamÏstnavatelsk˝ch a podnikatel-

sk˝ch svaz˘ »R, d·le Svazu pr˘myslu a dopravy

»R; ze strany odbor˘ potom z »MKOS a ASO. Jsou

p¯ipraveny dva typy semin·¯˘ a jejich obsahov·

n·plÚ m· za cÌl poskytnout zejmÈna vedoucÌm

zamÏstnanc˘m v obecnÈ rovinÏ informace o z·ko-

nÌku pr·ce a dalöÌch souvisejÌcÌch pr·vnÌch ˙pra-

v·ch, vËetnÏ informacÌ o problematice soci·lnÌho

dialogu, a zamÏstnanc˘m person·lnÌch ˙tvar˘

podrobnÏjöÌ informace k vybran˝m okruh˘m pro-

blÈm˘ z·konÌku pr·ce a dalöÌch pracovnÏpr·vnÌch

˙prav. Obsah semin·¯˘ vych·zÌ p¯edevöÌm z dosa-

vadnÌch poznatk˘ aplikaËnÌ praxe a poûadavk˘

zamÏstnavatel˘. ⁄ËastnÌci vzdÏl·vacÌch semin·¯˘

budou sezn·meni nejen s p¯Ìsluönou pracovnÏ-

pr·vnÌ ˙pravou, ale budou informov·ni tÈû o jejÌch

dalöÌch dopadech, nap¯. v oblasti danÌ, nemocen-

skÈho pojiötÏnÌ, pojistnÈho na soci·lnÌ pojiötÏnÌ

atd. Na vzdÏl·vacÌch semin·¯Ìch budou uvedeny

tÈû p¯Ìklady z praxe, vËetnÏ jejich ¯eöenÌ, a aktu-

·lnÌ informace o zmÏn·ch v z·konÌku pr·ce

a stavu projedn·v·nÌ n·vrh˘ na zruöenÌ nÏkter˝ch

ustanovenÌ z·konÌku pr·ce podan˝ch k ⁄stavnÌ-

mu soudu. VzdÏl·vacÌ semin·¯e budou organizo-

v·ny v rozsahu cca 6 hodin, a to v dobÏ od 10. z·¯Ì

2007 do 10. prosince 2007. 

Konečnou praxí by pak měl být asi racionál-
něji vedený sociální dialog mezi zaměstnava-
teli, zaměstnanci, státem - rozumím tomu
správně?
Ano, to jsem jiû rozvedl v p¯edchozÌch bodech.

HlavnÌm p¯Ìnosem musÌ b˝t to, ûe soci·lnÌ dialog

vede ke zlepöenÌ vz·jemn˝ch vztah˘ mezi tÏmi-

to partnery, kterÈ zase vede k pochopenÌ cÌl˘

a vyööÌ efektivitÏ pr·ce.

Vzejdou z této aktivity i nějaké další připomínky
k případným změnám v zákoníku práce? 
Samoz¯ejmÏ, kaûd· takov· diskuze s p¯edsta-

viteli jednotliv˝ch firem, kte¯Ì ten kter˝ z·kon

aplikujÌ, vede i ke zjiötÏnÌ mnoha nesrovnalos-

tÌ, kterÈ je t¯eba v dalöÌ novele Ëi p¯i tvorbÏ

novÈho z·kona upravit.

Zahraniční investoři poukazují nejvíce na to, že
podnikání v České republice, ať jejich, či naše
vlastní, brzdí špatná přizpůsobivost pracovní síly
k potřebám firem. Určitě to neznamená jen to, že
se Češi neradi stěhují, ale třeba i to, že legislativa
svazuje pohyb zaměstnance i požadavky firem… 
Jsem p¯esvÏdËen, ûe obojÌ je pravda a postupem

Ëasu je t¯eba se nov˝m podmÌnk·m p¯izp˘sobit.

Ale hlavnÏ - tÏch p¯ÌËin je mnohem vÌc. Dle mÈho

n·zoru podstatn· je neprov·zanost a nulov· vz·-

jemn· spolupr·ce p¯i zpracov·nÌ r˘zn˝ch kon-

cepcÌ mezi ministerstvy zejmÈna ökolstvÌ, pr˘-

myslu, mÌstnÌho rozvoje a financÌ. Kaûd˝ rezort

zpracov·v· "svÈ" materi·ly bez vazeb na budou-

cÌ v˝voj u n·s i ve svÏtÏ.

Projekt skončí v závěru letošního roku. Co bude
s výstupy, poznatky? Předáte je někomu? 
Budeme je vyuûÌvat p¯i projedn·v·nÌ ve vöech

oblastech s cÌlem o tom pozitivnÌm p¯esvÏdËit

kolegy ve st·tnÌ spr·vÏ.

Ot·zky pro Jana Wiesnera:

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatel-
ských svazů participuje na zajímavém projektu,
který má prostřednictvím lepší informovanosti
a vzdělanosti zaměstnavatelů a zaměstnanců
napomoci k jejich vzájemné spolupráci. Projekt
má dlouhý název: Realizace systému rozvoje lid-
ských zdrojů sociálních partnerů v ČR v oblasti
sociálního dialogu a práva z pohledu zvyšování
adaptability pracovní síly a konkurenceschopnos-
ti podniků. Oč v něm jde především?
HlavnÌm cÌlem projektu je pokraËov·nÌ a zdoko-

nalov·nÌ systÈmu rozvoje lidsk˝ch zdroj˘ soci·l-

nÌch partner˘ v »R a d·le zabezpeËit zvyöov·nÌ

vzdÏlanosti a informovanosti zamÏstnanc˘

v oblastech soci·lnÌho dialogu, pracovnÌho

pr·va a podÌlet se na zabezpeËov·nÌ cÌl˘ n·rod-

nÌho pl·nu reforem (tzv. Lisabonsk˝ proces).

V neposlednÌ ¯adÏ je projekt zamÏ¯en na zvyöo-

v·nÌ kapacit a ˙lohy soci·lnÌch partner˘ v eko-

nomickÈ a soci·lnÌ oblasti.

Nositelem projektu je Českomoravská  konfede-
race odborových svazů - znamená to, že zaměst-
navatelé a odbory se shodují v tom, že je potře-
ba najít rozumnou cestu komunikace, tedy výcho-
diska k tomu, aby firmy a jejich pracovníci
nerozdmychávali žabomyší války, ale na základě
nosných informací a zkušeností hledali taková
řešení v pracovně právních vztazích, aby byla
přínosná jak pro zaměstnance, tak pro podniky?
Ano, nositelem projektu je v˘Ëi st·tu (MPSV)

skuteËnÏ »MKOS, s nÌû majÌ dalöÌ soci·lnÌ part-

ne¯i uzav¯eny dÌlËÌ smlouvy. Jde o administrativ-

nÌ z·leûitost, realizace samotnÈho projektu je

skuteËnÏ na velmi partnerskÈ (nadstandardnÌ)

˙rovni. V projektu jsou tedy zastoupeny organi-

zace zastupujÌcÌ pr·va a z·jmy zamÏstnanc˘

(»MKOS, ASO) a pr·va a z·jmy zamÏstnavatel˘

(SP»R, KZPS »R). Prost¯ednictvÌm uveden˝ch

Užitečná navigace pro zaměstnavatele i zaměstnance
Vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci se vyvíjejí a životní praxe

přináší spousty situací, které se jen těžko dají "zaškatulkovat" do jaké-
hokoli předpisu. Nad novým zákoníkem práce  probíhalo a probíhá

mnoho diskuzí, názorových střetů. Každý v něm hledá sám sebe - majitel
firmy stejně jako její uklízečka nebo správce webových stránek. A protože
jde o základní pracovněprávní vztahy, které mají mnoho vazeb a souvis-
lostí a dotýkají se života každého z nás, zrodil se jeden rozsáhlý a nadmíru
užitečný projekt. Více o něm předseda Konfederace zaměstnavatelských
a podnikatelských svazů ČR Jan Wiesner a vedoucí tajemník tohoto usku-
pení Jan Zikeš:

Na snímku předseda KZPS ČR JanWiesner

Ot·zky pro Jana Zikeöe 

Když konfederace do projektu vstupovala, určitě
si její zástupci byli vědomi toho, že ne v každé
firmě bude vůle vysílat např. zaměstnance na
seminář, kde by získal vědomosti o svých právech
a začal je uplatňovat "proti" svému zaměstnava-
teli. Jak to vidíte?
OdpovÌm troch jinak. V r·mci projektu budou

zpracov·ny manu·ly: pro odbory pod n·zvem

"PracovnÌ pr·vo a realita pro zamÏstnance"

a pro n·s zamÏstnavatele potom "PracovnÌ

pr·vo a realita pro zamÏstnavatele" a d·le

spoleËn˝ manu·l Soci·lnÌ dialog v praxi

zamÏstnavatel˘ a zamÏstnanc˘. StejnÏ tak pro

zamÏstnavatele budou organizov·ny dva typy

semin·¯˘, a to "Semin·¯ k obsahu z·konÌku

pr·ce, dalöÌm souvisejÌcÌm pr·vnÌm ˙prav·m

a k soci·lnÌmu dialogu" (semin·¯ je urËen pro

vedoucÌ zamÏstnance) a d·le "Semin·¯

k vybran˝m okruh˘m problÈm˘ z·konÌku pr·ce

a dalöÌm pracovnÏpr·vnÌm ˙prav·m (semin·¯

je urËen pro zamÏstnance person·lnÌch ˙tva-

r˘). TÌmto se snaûÌm odpovÏdÏt, ûe u zamÏst-

navatel˘ ˙ËastnÌci semin·¯˘, kterÈ jsou podle

mÈho n·zoru nosnou p·te¯Ì celÈho projektu,

budou zejmÈna z okruhu vedoucÌch pracovnÌk˘

personalist˘ atd. Samoz¯ejmÏ kaûd˝ majitel

firmy musÌ zv·ûit, zda sv˝m pracovnÌk˘ umoûnÌ

˙Ëast na semin·¯i, Ëi ne. Je to v jeho kompe-

tenci. Ale vzhledem k tomu, ûe se jedn·

o vysoce kvalitnÌ semin·¯e vedenÈ zkuöen˝mi

lektory a za minim·lnÌ n·klady pro firmu Ëi pod-

nik, si neochotu vyslat svÈ zamÏstnance p¯ed-

stavuji dost obtÌûnÏ. 

Kdo se vlastně může na seminář přihlásit; jak
semináře dosud probíhaly a jaké jsou ohlasy? 
To souvisÌ s mou p¯edch·zejÌcÌ odpovÏdÌ. Ve

druhÈ polovinÏ loÚskÈho roku byl organizov·n

pilotnÌ projekt k soci·lnÌmu dialogu a vÏdÏli

jsme, ûe je pot¯eba pokraËovat. Byly i skeptic-

kÈ hlasy, ûe Z·konÌk pr·ce je schv·len, vedou-

cÌ pracovnÌci proökoleni, tak co zase vym˝ölet.

Ale: P¯ijetÌm novÈho Z·konÌku pr·ce, d·le tzv.

technickÈ novely, se v praxi ukazujÌ novÈ a novÈ

problÈmy, vazby, souvislosti, na kterÈ musÌ b˝t

zamÏstnavatelÈ p¯ipraveni je ¯eöit. Pokud vloni

byly urËitÈ problÈmy s obsazov·nÌm semin·¯˘,

letos se po nich jen "zapr·öilo". Pro dokreslenÌ

situace: celkovÏ se bude organizovat 200 semi-

n·¯˘, po 100 zamÏstnancÌch a zamÏstnavatel˘,

KZPS m· k dispozici 50 semin·¯˘. O moûnosti

pokraËov·nÌ semin·¯˘ byli jednotlivÈ svazy naöÌ

KZPS informov·ny od poË·tku, takûe kdyû

zaznÏl startovnÌ v˝st¯el dne 19. dubna 2007

(den podpisu projektu mezi »KMOS a MPSV),

vÏtöina do projektu zapojen˝ch svaz˘ jiû mÏla

jasno. Jedn· se o projekt hrazen˝ z prost¯edk˘

MPSV, kter˝ pokr˝v· vÏtöinu n·klad˘ spojen˝ch

s organizacÌ semin·¯˘, tisku manu·l˘, informaË-

nÌch broûur atd. Proto, a teÔ se vr·tÌm k p¯ed-

ch·zejÌcÌ ot·zce, si tÏûko p¯edstavuji nechuù

vyslat svÈ zamÏstnance na tyto semin·¯e.

Samoz¯ejmÏ na trhu vzdÏl·vacÌch aktivit existu-

je mnoho komerËnÌch moûnostÌ, ty jsou ale

finanËnÏ ˙plnÏ nÏkde jinde, tak proË toho nynÌ

nevyuûÌt. Na stranÏ druhÈ je pot¯eba si uvÏdo-

mit, ûe zprost¯edkovanÏ hospoda¯Ìme s pro-

st¯edky st·tu (tedy n·s daÚov˝ch poplatnÌk˘),

tak  k tomu musÌme n·leûitÏ p¯istupovat.

Myslíte si, že znalosti o pracovním právu se za
posledních pět let u nás zvýšily - co semináře
zatím ukázaly? Anebo jinak - zajímají se např.
firmy více o to, co mohou a nemohou v souvislos-
ti se zaměstnáváním pracovníků?
Samoz¯ejmÏ obÏ strany, tedy zamÏstnavatelÈ

i zamÏstnanci si uvÏdomujÌ pot¯ebu znalostÌ

v oblasti pracovnÌho pr·va, kterÈ se neust·le

vyvÌjÌ. Zde mne napad· paralela, ûe se vlastnÏ

jedn· o dvÏ strany, ale tÈûe mince. Proto soci-

·lnÌ dialog. JistÏ, na trhu pr·ce si kaûd· ze stran

bude snaûit protlaËit svÈ priority, svÈ myölenky

a vtÏlit je do z·kon˘ vÌce vyhovujÌcÌm tÈ Ëi onÈ

stranÏ. To je ale vÏc politik˘. ZamÏstnavatelÈ

i zamÏstnanci se potom setk·vajÌ v danÈ reali-

tÏ, na trhu pr·ce a je na nich, jak spolu budou

hovo¯it (= soci·lnÌ dialog).

Z kterých oborů je o proškolení zaměstnanců nej-
větší zájem, a kde byste ho naopak uvítali?
P¯estoûe je KZPS druh˝m nejvÏtöÌm sdruûenÌm

zamÏstnavatel˘ v »R a jejÌ zamÏstnavatelsk·

struktura je hodnÏ pr˘¯ezov·, tak bych nerad

generalizoval. SpÌöe to vidÌm z hlediska velikos-

ti firem (druûstev) Ëi podnik˘. »Ìm je firma vÏtöÌ

a m· vÌce pracovnÌk˘, kte¯Ì se profesnÏ zab˝va-

jÌ pracovnÏpr·vnÌmi vztahy, tÌm je z·jem vÏtöÌ.

Jednak v podniku jsou osoby, kterÈ se pracov-

nÌm pr·vem zab˝vajÌ a mohou b˝t vysl·ny na

semin·¯. U mal˝ch podnik˘ (druûstev) to je

obtÌûnÏjöÌ. Koho vybrat, kdyû jedna a t·û osoba

Ëasto vykon·v· vÌce funkcÌ. Na druhÈ stranÏ

malÈ Ëi velkÈ firmy ¯eöÌ z hlediska soci·lnÌho

dialogu principi·lnÏ stejnÈ problÈmy. Pouze ty

vÏtöÌ na to majÌ vÌce prost¯edk˘ a vÌce osob.

Proto bych osobnÏ vidÏl v budoucÌm moûnÈm

projektu vÏtöÌ zapojenÌ tÏch menöÌch firem, pro

kterÈ je dnes vysl·nÌ sv˝ch zamÏstnanc˘ na

komerËnÌ ökolenÌ znaËnou finanËnÌ z·tÏûÌ. 

Pro jistotu ještě jednou - jsou tedy semináře urče-
ny spíše pro malé a střední firmy, či pro ty úplně
začínající, anebo se na nich může dovědět něco
přínosného i personalista velké společnosti?
»·steËnÏ jsem na to jiû odpovÏdÏl v p¯edch·ze-

jÌcÌ ot·zce. Principi·lnÏ jsou semin·¯e urËeny

pro vöechny firmy, podniky, druûstva, kter· jsou

prost¯ednictvÌm sv˝ch svaz˘ Ëi uniÌ Ëleny KZPS.

Vöichni majÌ moûnost se zapojit. Je z·leûitostÌ

managementu rozhodnout, koho vyöle k ˙Ëasti

na semin·¯i. Jedin˝m limitem jsou poËty semi-

n·¯˘, mnoûstvÌ vytiötÏn˝ch manu·l˘ Ëi infor-

maËnÌch broûur, ale i ty jsou k dispozici na

webov˝ch str·nk·ch z˙ËastnÏn˝ch partner˘ ke

staûenÌ Ëi vytiötÏnÌ. V p¯ÌpadÏ z·jmu mne mohou

z·jemci  kontaktovat (zikes@kzps.cz)

Už jsme se dověděli, kdy se semináře v září roz-
běhnou, jak se na ně nyní připravujete?
Zopakujme tedy, ûe semin·¯e podle vytv·¯enÈ-

ho harmonogramu (opÏt k dispozici na webu)

budou probÌhat od 10. z·¯Ì do 10. prosince

2007. V souËasnÈ dobÏ probÌhajÌ p¯ÌpravnÈ

pr·ce. DokonËuje se harmonogram semin·¯˘,

v˝bÏr lektor˘, v z·vÏru je tvorba uËebnÌch manu-

·l˘ i informaËnÌch broûur. Tedy takovÈ p¯ÌpravnÈ

pr·ce, kterÈ sice nejsou moc vidÏt, ale na jejich

zvl·dnutÌ bude z·viset celkov˝ pr˘bÏh semin·¯˘.

KZPS m· v tomto ohledu koordinaËnÌ funkci,

takûe pokud se nÏkdo po p¯eËtenÌ tohoto rozho-

voru  bude pt·t, proË se ne˙ËastnÌm(-e), mÏl by

se pt·t zejmÈna u sv˝ch svazov˝ch p¯edstavite-

l˘, pop¯ÌpadÏ proË nejsou Ëleny KZPS. 

Vyhodnotíte-li projekt jako nad očekávání přínos-
ný, je šance v něm pokračovat nebo na něj
podobnými aktivitami navázat?
Dobr· ot·zka. Tak jako jsme na konci loÚskÈho

roku, kdy konËil pilotnÌ projekt, chtÏli pokra -

Ëovat v dalöÌch semin·¯Ìch, tak uû nynÌ vÌme, ûe

by bylo vynikajÌcÌ pokraËovat i nynÌ. Koneckonc˘

jednÌm z cÌl˘ probÌhajÌcÌho projektu je p¯edloûenÌ

individu·lnÌho projektu soci·lnÌch partner˘ v »R

na Ëerp·nÌ finanËnÌch prost¯edk˘ z EvropskÈho

soci·lnÌho fondu na obdobÌ 2007 - 2013. 

za vyËerp·vajÌcÌ odpovÏdi podÏkovala Eva Brixi
✑
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Antivirový systém AVG chrání
i mobilní telefony
GRISOFT, dodavatel bezpeËnostnÌho software

AVG, ohl·sil rozöÌ¯enÌ portfolia bezpeËnostnÌch

aplikacÌ o produkt AVG Mobile Security. SlouûÌ

k ochranÏ mobilnÌch telefon˘ na platformÏ Sym-

bian UIQ 3.0. SystÈm pracuje na p¯ÌstrojÌch

Sony Ericsson P990i, M600i a W950i a obsa-

huje antivir s antispamem SMS zpr·v, tedy

ochranu proti nevyû·dan˝m sdÏlenÌm p¯edevöÌm

reklamnÌho typu. 

➡

Šetřete si oči - zkuste ochranné
brýle od 3M
Zrak je nejd˘leûitÏjöÌ smyslov˝ org·n, a proto

nenÌ divu, ûe ochrana zraku pat¯Ì mezi nedÌlnou

souË·st osobnÌch ochrann˝ch prost¯edk˘ p¯i

vÏtöinÏ pracovnÌch ËinnostÌ. SpoleËnost 3M,

p¯ednÌ v˝robce osobnÌch ochrann˝ch prost¯ed-

k˘, p¯iöla se zcela novou ¯adou ochrann˝ch

br˝lÌ. Tyto br˝le p¯edstavujÌ kombinaci ˙Ëinnos-

ti, designu a pohodlÌ a jsou vybaveny velmi pev-

n˝mi, polykarbon·tov˝mi zornÌky, kterÈ posky-

tujÌ spolehlivou ochranu proti n·raz˘m. ➡

Vozy Škoda se už montují také
na Ukrajině
Oba nejnovÏjöÌ modely v produktovÈ paletÏ

automobilky äkoda - Roomster i Fabia druhÈ

generace - se jiû montujÌ takÈ na UkrajinÏ. 

V z·vodÏ Eurocar v ukrajinskÈm Solomo-

novu probÌh· mont·û voz˘ äkoda jiû od

roku 2002. LoÚsk· produkce Ëinila bezm·-

la 19 000 voz˘. ➡

Microsoft - nejlepší pobočka 
na světě
Deset mÏsÌc˘ od p¯edstavenÌ novÈ obchodnÌ stra-

tegie Microsoftu v »eskÈ republice p¯ineslo velmi

dobrÈ v˝sledky. Za necel˝ rok se Microsoftu

poda¯ilo dvakr·t za sebou zÌskat ocenÏnÌ pro nej-

lepöÌ poboËku na svÏtÏ. Jako prvnÌ poboËka v his-

torii svÈ prvenstvÌ ËeskÈ zastoupenÌ obh·jilo ve

dvou po sobÏ n·sledujÌcÌch obdobÌch. ➡

˙zce spolupracujeme nap¯Ìklad

v automobilovÈm pr˘myslu, potra-

vin·¯stvÌ a zemÏdÏlstvÌ, m·me

p¯ipraveny ökolicÌ programy pro

informaËnÌ bezpeËnost Ëi pro ˙kli-

dovÈ firmy. Jinak je tomu ve st·t-

nÌ spr·vÏ, tam ˙roveÚ kvality

poskytovan˝ch sluûeb zaËÌn· b˝t

ve st¯edu z·jmu.

Právě od těch drobnějších společností často slyší-
me, že proces certifikace i přes řadu změn je stále
příliš složitý, administrativně náročný, zabere
hodně času… Je praxe skutečně taková?
Kaûd˝ druh podnik·nÌ m· sv· specifika a dnes

do managementu kvality investujÌ i malÈ

organizace do 10 zamÏstnanc˘. Setkal jsem

se s p¯Ìpadem dotovanÈho projektu, kde firmy

o jednom zamÏstnanci zavedly dokumentova-

n˝ systÈm managementu s ¯adou smÏrnic,

podporovan˝ softwarem. To nenÌ spr·vn·

cesta. HodnÏ z·leûÌ na volbÏ poradce, kterÈ-

ho si organizace vybere. FungujÌcÌ systÈmy

¯ÌzenÌ jsou dnes öity na mÌru, po certifikaci

existuje dalöÌ prostor pro optimalizaci proce-

s˘ a zlepöov·nÌ. Tehdy zaËÌn· kvalita firmÏ

vydÏl·vat, ne kdyû se tvo¯Ì smÏrnice. N·ö

kontakt s podnikateli m˘ûe b˝t zajÌmav˝

a uûiteËn˝. Zkuste to.

OdpovÌd· Ing. ätÏp·nka Steinbachov·

Česká společnost pro jakost doznala vlastních,
výrazných organizačních změn. Proč k tomu
došlo a čemu to poslouží?
SpoleËnost dozn·v·, ¯ekla bych spÌöe, perso-

n·lnÌch zmÏn, a to - s nads·zkou ¯eËeno -

nep¯etrûitÏ od listopadu loÚskÈho roku. Od

zmÏny na pozici v˝konnÈho ¯editele, p¯es p¯e-

obsazenÌ funkce ¯editele vzdÏl·v·nÌ a ¯editele

certifikacÌ, tedy vedoucÌho certifikaËnÌho

org·nu, aû po zmÏnu nejv˝znamnÏjöÌ. Jak vÌte,

SpoleËnost je obËanskÈ sdruûenÌ a statut·r-

nÌm org·nem je p¯edsednictvo, sloûenÈ ze zvo-

len˝ch Ëlen˘ SpoleËnosti. A pr·vÏ letoönÌ rok

byl pro SpoleËnost rokem d˘leûit˝m. Jednak

se v kvÏtnu konal 51. Kongres EvropskÈ orga-

nizace pro kvalitu, o kterÈm byli vaöi Ëten·¯i

informov·ni a kter˝ jsme zvl·dli zorganizovat

tak ˙spÏönÏ a v takovÈm rozsahu, v jakÈm se

konal, ale tÈmÏ¯ z·hy - poË·tkem Ëervna - se

konal sjezd kolektivnÌch a individu·lnÌch

Ëlen˘ SpoleËnosti, kter˝ v tomto roce byl sjez-

dem volebnÌm. Byli tedy zvoleni ËlenovÈ sou-

ËasnÈho p¯edsednictva a je na tomto p¯ed-

sednictvu, jak˝m zp˘sobem nastavÌ na n·sle-

dujÌcÌ t¯i roky strategii dalöÌho smÏ¯ov·nÌ

a rozvoje SpoleËnosti.

pokraËov·nÌ na stranÏ 9

OdpovÌd· Ing. Milan TrËka:

Není to tak dávno, co jste stanul v čele České spo-
lečnosti pro jakost. Jaký hlavní cíl jste si vytknul?
SpoleËnost se ¯ÌdÌ svou strategiÌ, kter· je platn·

pro volebnÌ obdobÌ pÏti let. Na p¯ÌpravÏ strategie

jsem se podÌlel a prezentoval ji na ËervnovÈm sjez-

du SpoleËnosti. Novou strategickou oblastÌ »SJ je

PR a marketing. M·me z·jem se vÌce profilovat ve

zviditelnÏnÌ u odbornÈ ve¯ejnosti i spot¯ebitel˘.

Kvalita m˘ûe mÌt podobu rozvoje dodavatelsk˝ch

¯etÏzc˘, spokojenÈho z·kaznÌka i d˘slednÈ ochra-

ny spot¯ebitele. M·me z·jem vyhled·vat novÈ

spolupracovnÌky a partnerskÈ organizace a Ële-

n˘m i z·kaznÌk˘m SpoleËnosti vÌce p¯iblÌûit poûa-

davky na modernÌ managament kvality.

Na poli kvality nejste nováčkem, určitě máte svoji
vizi právě pro tak široký pojem, jakým kvalita je.
Co se v České republice obecně ve firmách a ve
státní správě pro povýšení kvality udělalo a co se
naopak rýsuje jako aktuální problém?

Kvalita je snadno uchopiteln· a kaûd˝ si ji

dok·ûe p¯edstavit, kdyû si nÏco koupÌ nebo

obdrûÌ sluûbu. V podnicÌch je spÌöe zast·v·n

p¯Ìstup, ûe kvalita je samoz¯ejmostÌ, kterou se

management "nemusÌ zaobÌrat". Kvalita je

"dan·" kvalitativnÌmi znaky produkt˘, st¯ednÌ

a vÏtöÌ podniky zamÏstn·vajÌ manaûery kvality

a trend je p¯en·öet poûadavky na cel˝ doda-

vatelsk˝ ¯etÏzec. Spolupr·ci nabÌzÌme vöem

subjekt˘m, nevyh˝b·me se podnikatel˘m ani

st·tnÌ spr·vÏ. Jsme obËanskÈ sdruûenÌ a jako

neziskov· organizace hled·me novÈ "dimenze

kvality". Jin˝mi slovy proölap·v·me cestu

vöude tam, kde o to projevÌ z·jem a poû·dajÌ -

teÔ m·m na mysli p¯edevöÌm st·tnÌ spr·vu.

NaöÌm posl·nÌm je podporovat vöechny aktivi-

ty vedoucÌ k rozvoji organizacÌ prost¯ednic-

tvÌm nejr˘znÏjöÌch p¯Ìstup˘ k managementu

kvality. Iniciujeme tÈû aktivity zviditelÚujÌcÌ

v˝jimeËnÈ organizace aspirujÌcÌ na n·rodnÌ

nebo mezin·rodnÌ ocenÏnÌ.

Hodně se přetřásá pojem certifikace. Jedni tvrdí,
že by to měla být samozřejmost, tak proč tolik
humbuku tehdy, když firma získá certifikát, jiní
zase hlásají, že je třeba medializovat jakýkoli
krok v tomto směru, někteří namítají, že se dá
proces certifikace šikovně podplatit. Jaký na to
máte názor?
Z¯ejmou nev˝hodou certifikace je, ûe se jedn·

o zpoplatnÏnou sluûbu. Je-li to p¯edmÏtem

z·jmu podnikatelsk˝ch subjekt˘, budou se

chovat trûnÏ. Jistotu m˘ûe p¯inÈst akreditaËnÌ

systÈm, kter˝ se postupnÏ zp¯ÌsÚuje a m˘ûe

napomoci ve zkvalitnÏnÌ certifikace. M·m tÌm

na mysli, aby se sjednotily n·roky na kvalifi-

kaËnÌ kriteria certifikaËnÌch org·n˘ a aby

jejich v˝klad kvalifikoval zp˘sobilÈ, ale i dis-

kvalifikoval nezp˘sobilÈ. 

Hledáme nové dimenze kvality

NynÌ se v tÈto oblasti chyst· reforma akredi-

taËnÌho procesu. Asi by bylo zajÌmavÈ, kdyby

certifikaËnÌ spoleËnosti ve¯ejnÏ oznamovaly,

kter˝m klient˘m odebÌrajÌ certifik·t, a d˘vody,

kterÈ pro to majÌ. To je souË·stÌ certifikace,

o kterÈ se moc nemluvÌ. M·me z·jem takovÈ

informace distribuovat, aby si podniky nemys-

lely, ûe je bez ostudy na ve¯ejnosti moûnÈ p¯i-

jÌt o certifik·t. KromÏ negativnÌho PR chceme

podporovat spoleËnosti, kterÈ se rozhodly b˝t

v˝jimeËnÈ, jdou cestou excelence. 

Je zde tÈû druh· strana mince. Akreditace

vytv·¯Ì certifikaËnÌm org·n˘m omezen˝ manÈv-

rovacÌ prostor pro vyuûÌv·nÌ marketingov˝ch

n·stroj˘, trûnÌ prost¯edÌ sniûuje cenu, na dru-

hou stranu profesion·lnÌ audito¯i jsou osoby

s obvykle vyööÌ kvalifikacÌ neû manaûer nebo

poradce. Tady je neurËitost, kterou chce »SJ

v budoucnu ¯eöit. Kaûd· certifikaËnÌ spoleË-

nost je odpovÏdn· za udrûov·nÌ profesnÌho roz-

voje sv˝ch auditor˘. KvalifikaËnÌ kriteria normy

ISO 19011 vyuûÌvajÌ paradoxnÏ podniky pro

svÈ internÌ audity, p¯itom se jÌ nÏkterÈ certifi-

kaËnÌ spoleËnosti nemusejÌ ¯Ìdit, respektive

nevyûadujÌ normu jako z·vaznou pro profesio-

n·lnÌ auditory. To chceme v nejbliûöÌ dobÏ

napravit ˙zkou spolupracÌ s certifikaËnÌmi spo-

leËnostmi, u nichû je p¯edpoklad, ûe si budou

udrûovat vysok˝ kredit a majÌ z·jem o rozvoj

sv˝ch klient˘. KoneËnÏ, SpoleËnost cÌtÌ odpo-

vÏdnost za profesnÌ rozvoj auditor˘, kte¯Ì majÌ

jejÌ certifik·t. 

Česká společnost pro jakost sdru-
žuje velké množství firem. Poros-
te i nadále členská základna?
Máte zájem o další příznivce?
Do SpoleËnosti se kaûd˝ mÏsÌc

hl·sÌ novÌ ËlenovÈ, snaûÌme se

vytv·¯et atraktivnÌ podmÌnky,

jako je poskytov·nÌ slev na naöe

odbornÈ akce a ökolicÌ kurzy, ËlenovÈ dost·vajÌ

Ëasopis Perspektivy jakosti, kter˝ m· vysokou

odbornou ˙roveÚ. »SJ chce b˝t profesnÌ platfor-

mou pro odbornou v˝mÏnu informacÌ, m·me

¯adu odborn˝ch skupin, do kter˝ch zveme

experty. M˘ûe to b˝t pro nÏ p¯Ìleûitost pro zvidi-

telnÏnÌÖ

Jaký vztah má ČSJ k malému a střednímu podni-
kání - co všechno může být pro menší firmy
z vašeho programu zajímavé?
St·le sledujeme nejnovÏjöÌ trendy v oboru mana-

gementu kvality, ale i rozvoje integrovanÈho mana-

gementu obecnÏ. MusÌme si postesknout, velkÈ

a st¯ednÌ podniky se tv·¯Ì "ûe uû vöechno znajÌ"

a menöÌ "ûe na to nemajÌ". Bez odbornÌka pro

management kvality, znalÈho firemnÌch proces˘,

si nedovedu p¯edstavit dlouhodobÏ prosperujÌcÌ

mal˝ Ëi st¯ednÌ podnik. 

Proto naöi pozornost soust¯edÌme spÌöe oborovÏ -

Přijali byste do firmy člověka, o němž víte, že schválně chodí "do práce"
pozdě? Koupili byste si svetr, který by měl díru na rukávu? A co soft-
ware - implementovali byste takový, o kterém tušíte, že ho stejně

budete za pár dnů reklamovat? Jsou to možná nesmyslné otázky, ale
pokládám je schválně. Všichni z nás totiž požadujeme kvalitu. Ve vztahu
zákazník a prodejce, ve vztahu rodinném, i ve firemním prostředí. Samo-
zřejmostí je kvalitní pitná voda i kvalitní zemní plyn, kvalitní postel a kvalitní
léky. Kvalitní řízení firmy se pozná hůře a až po čase, kvalitní marketingová
strategie rovněž. I když si všichni kvalitu přejeme dostávat a myslíme si, že
pracujeme s nejvyšším a nejzodpovědnějším nasazením, ne vždy ji získáme
a ne vždy ji odevzdáváme. 
Česká společnost pro jakost, o. s., vyrostla jako platforma, na níž se toho
o kvalitě dozvíte mnoho. Patří k ní špičkoví odborníci, teoretici i praktici.
Stojí u mnoha zajímavých aktivit, které podporují celospolečenský zájem
o kvalitu. A není to tak dávno, kdy na její půdě došlo k několika význam-
ným změnám, například ve vedení. 
O tom však již  naši dva hlavní aktéři, jimž Prosperita, dlouholetý partner
České spolenosti pro jakost, položila několik otázek. 
Slovo mají předseda ČSJ Ing. Milan Trčka a výkonná ČSJ ředitelka Ing. Ště-
pánka Steinbachová:

Na snímku vlevo Ing. Štěpánka Steinbachová, výkonná ředitelka ČSJ

Ing. Milan Trčka, předseda ČSJ
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pokraËov·nÌ ze strany 1
V˝hra takÈ bude vyplacena jednotlivci, kter˝ si

se s·zenkou pro ni p¯ijde. To je jednoduchÈ pra-

vidlo, kterÈ se ned· obejÌt. To, jak bude s penÏ-

zi naloûeno potÈ, aû p¯ijde v˝hra, to uû musÌ ve

firmÏ ¯eöit sami. StejnÏ tak jako kdo vsadÌ

a kdo v˝hru vybere. A co s penÏzi? Mohou jÌt na

charitativnÌ ˙Ëely, m˘ûe se za nÏ uspo¯·dat

veËe¯e pro management Ëi obchodnÌ p¯·tele,

m˘ûe za ni jet nÏkdo na dovolenou - tÏmito ot·z-

kami jsme se tak dalece nezab˝vali, neboù se

bezprost¯ednÏ naöÌ Ëinnosti net˝kajÌ. Moûn· by

to st·lo za öiröÌ pr·vnÌ a daÚov˝-˙Ëetnick˝

v˝klad. Jedno je zatÌm jistÈ - neslyöel jsem, ûe

by nÏjak˝ finanËnÌ ˙¯ad uznal s·zenku jako

daÚovÏ uznateln˝ n·klad.

Hodně se v poslední době v souvislosti s podni-
káním hovoří o etice. V sázkovém oboru často
s vykřičníkem. Co vy na to?
JistÏ, kultivace podnikatelskÈho prost¯edÌ je

t¯eba. U v˝robc˘ poËÌtaË˘ stejnÏ jako t¯eba

u peka¯˘, soudc˘ i v loterijnÌm pr˘myslu. MusÌm

vöak zd˘raznit, ûe Tipsport se snaûÌ b˝t mor·lnÌ

firmou, dohody a z·vazky plnÌme. A to nejen

smÏrem k obchodnÌm partner˘m, ale i s·zka¯˘m

- k jejich jistotÏ p¯ispÌv· navÌc fakt, ûe kaûd˝

provozovatel tohoto druhu loterie je povinen slo-

ûit p¯ed udÏlenÌm licence na zvl·ötnÌ ˙Ëet jisti-

nu ve v˝öi 10 milion˘ korun. Tato Ë·stka slouûÌ

kromÏ jinÈho jako garance v˝plat v˝her s·zejÌ-

cÌm. I to zvyöuje d˘vÏryhodnost naöeho p˘sobe-

nÌ na trhu.

Máte vlastní etický kodex? Mnoho firem ho přija-
lo, řada jich takový dokument připravuje.
Kodex zatÌm nem·me, ale chyst·me se p¯ijmout

ten, kter˝ bude v brzkÈ dobÏ vytvo¯en pro novou

asociaci, jejÌmû je Tipsport zakl·dajÌcÌm Ële-

nem. Toto profesnÌ uskupenÌ se jmenuje Asocia-

ce provozovatel˘ kursov˝ch s·zek a jedna z pri-

orit kromÏ systÈmovÈho obhajov·nÌ podnikatel-

sk˝ch pr·v a spolupr·ce s legislativci bude

pr·vÏ zmÌnÏn˝ kodex. MÏl by pov˝öit principy

naöeho podnik·nÌ a samoz¯ejmÏ upozornit na to,

ûe stejnÏ jako v˝roba osobnÌch automobil˘ nebo

öitÌ odÏv˘ je i podnik·nÌ naöeho smÏru serioznÌ

a korektnÌ. 

Stále rozšiřujete portfolio možností, nač vsadit.
Ale ono to není zrovna jednoduché, a existuje zde
řada omezení.
To m·te pravdu. P¯ed rokem jsme vyöli s uni-

k·tnÌm projektem takzvan˝ch individu·lnÌch

Je mnoho otazníků, k nimž hledáme tečku i pomocí sázek
s·zek a tuto moûnost nabÌzÌme jako jedin· s·z-

kov· kancel·¯ u n·s. Jde o to, ûe k n·m m˘ûete

p¯ijÌt a navrhnout, ûe byste si vsadila na to, zda

zÌtra bude v BerounÏ bou¯ka, nebo ûe za rok

2007 stoupne export Ëesk˝ch firem o 10 %

v porovn·nÌ s rokem 2006Ö Naöi specialistÈ,

tzv. bookmake¯i, n·mÏt projednajÌ, musÌ to b˝t

re·ln· s·zka, musÌ b˝t vsazeno na to, co ËlovÏk

nem˘ûe ovlivnit, a musÌ to splÚovat nÏkolik

dalöÌ aspekt˘. Kdyû v·ö n·vrh splnÌ vöechna kri-

teria, jdeme do toho.

PoslednÌ takovou atraktivnÌ individu·lnÌ s·zkou

byla s·zka jednoho studenta marketingovÈ

komunikace, ûe film VratnÈ lahve p¯ekon·

v kinech dosavadnÌ div·ck˝ rekord SvÏr·ko-

v˝ch film˘, kter˝ drûÌ Kolja s poËtem 1 346 669

div·k˘. RekordnÌho ËÌsla musÌ dos·hnout do

30. z·¯Ì 2007, jinak bude jeho tip prohr·vajÌcÌ.

Vsadil 5000 KË v kursu  3:1, takûe mu jde teÔ

o patn·ct tisÌc.

Nač "sázíte" jako Tipsport, pokud jde o rozvoj
odvětví?
To je celkem tÏûk· ot·zka. N·ö byznys hodnÏ

ovlivÚujÌ z·konod·rci, tak snad budou jednat

stejnÏ korektnÏ jako se my pohybujeme na poli

podnik·nÌ. V lobov·nÌ za rozvoj podnikatelskÈho

prost¯edÌ pom˘ûe naöe nov· asociace. VÏ¯Ìm

takÈ, ûe tahy konkurence posÌlÌ a budou inspi-

rovat ty ostatnÌ. Z Ëehoû plyne, ûe n·ö klient, aù

je jÌm firemnÌ ¯idiË, ûivnostnÌk, ûena v dom·c-

nosti nebo gener·lnÌ ¯editel velkÈ spoleËnosti,

z toho bude mÌt v˝hody, kterÈ si urËitÏ zaslouûÌ.

za rozhovor na tÈma, kterÈ v ProsperitÏ nenÌ
tak ËastÈ, podÏkovala Eva Brixi  ✑
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Nač se chcete tedy  v činnosti soustředit do konce
tohoto roku především?
Posl·nÌm SpoleËnosti je öÌ¯it myölenky kvality

a ¯ÌzenÌ kvality. Z tohoto d˘vodu je SpoleËnost

opÏt organiz·torem ¯ady odborn˝ch akcÌ kaûdo-

roËnÏ po¯·dan˝ch v r·mci akce Listopad - MÏsÌc

kvality. Akce po¯·d·me vûdy nejen v Praze, kde

se kon· tradiËnÌ Mezin·rodnÌ konference kvali-

ty, ale ve spolupr·ci s naöimi poboËkami takÈ

mnoûstvÌ akcÌ v regionech. SpoleËnost je takÈ

spolupo¯adatelem slavnostnÌho veËera, na kte-

rÈm budou na PraûskÈm hradÏ p¯ed·v·na oce-

nÏnÌ programu N·rodnÌ cena »R pro jakost

a ocenÏnÌ Manaûer kvality roku 2007.

DalöÌ aktivitou, na kterou se moment·lnÏ

zamÏ¯ujeme a kterou naöi z·kaznÌci urËitÏ

zaregistrujÌ, jsou novÈ webovÈ str·nky »eskÈ

spoleËnosti pro jakost. Str·nky budou spuö-

tÏny v nejbliûöÌ dobÏ a jsou koncipov·ny vÌce

klientsky. Jejich hlavnÌ rozliöenÌ je na str·n-

ky pro Ëlenskou z·kladu SpoleËnosti a na

str·nky vÏnovanÈ naöim sluûb·m a produk-

t˘m. Douf·m, ûe tato zmÏna bude zmÏnou

k lepöÌmu.

D·le si dovolÌm  Ëten·¯e upozornit, ûe pr·vÏ

v r·mci tÏchto nov˝ch str·nek bude spuötÏna

takÈ elektronick· verze Ëasopisu Perspektivy

jakosti vyd·vanÈho naöÌ SpoleËnostÌ. A vzhle-

dem k tomu, ûe Perspektivy jakosti byly ve

v˝zkumu projektu N·rodnÌ politiky podpory

jakosti oznaËeny jako jeden z nejv˝znamnÏjöÌch

zdroj˘ informacÌ a aktualit z oblasti kvality,

p¯edpokl·d·m, ûe tento koncept uvÌtajÌ vöichni

z·jemci o tyto informace.

Určitě také přemýšlíte, jak obohatíte program
společnosti v roce 2008. Dá se již něco prozradit?
NÏkterÈ aktivity jsou jiû p¯ipravov·ny, m·m na

mysli p¯edevöÌm konferenci vÌtÏz˘ EvropskÈ

a N·rodnÌ ceny za kvalitu, jejÌmû po¯adatelem je

»SJ. RoËnÌk 2008 se uskuteËnÌ 12. ˙nora v TOP

Hotelu Praha a dovoluji si vaöe Ëten·¯e co nejsr-

deËnÏji pozvat. Jiû nynÌ mohu prozradit, ûe je p¯i-

pravov·n zajÌmav˝ program, nejen prezentaËnÌ ve

v˝znamu p¯edstavenÌ vybran˝ch vÌtÏz˘ ocenÏnÌ,

ale takÈ program odborn˝, kter˝ bude zamÏ¯en

zejmÈna na jednotlivÈ modely evropsk˝ch cen.

D·le pl·nujeme zv˝öit osvÏtovou Ëinnost a vÌce

öÌ¯it myölenky, zkuöenosti a dobrou praxi

z oblasti kvality v regionech, a to nejen za vyu-

ûitÌ prost¯edk˘ z EU. Jedna z naöich dalöÌch -

v˝znamn˝ch - aktivit bude p¯edstavena na listo-

padovÈ konferenci, o kterÈ jsem jiû hovo¯ila -

doporuËuji proto se konference z˙Ëastnit.

Nebylo by od věci některé aktivity více mediali-
zovat? Informací o tom, co děláte, koho potřebu-
jete oslovit a co byste rádi sdělili odborné veřej-
nosti, je jistě ve vašich týmech dostatek…
UrËitÏ je ¯ada vÏcÌ, kterÈ se dajÌ zlepöovat,

to si asi uvÏdomujeme vöichni. V »SJ

v oblasti medializace jist· zlepöenÌ pl·nuje-

me, ostatnÏ to jiû v odpovÏdi na jednu z ot·-

zek naznaËil prezident SpoleËnosti Milan

TrËka. Hovo¯ila jsem jiû o p¯ipravovan˝ch

webov˝ch str·nk·ch, kterÈ se majÌ st·t

centrem informacÌ o kvalitÏ, ËtvrtletnÏ vyd·-

v·me Ëasopis Perspektivy jakosti, je p¯ipra-

vov·na jeho elektronick· verze, spolupracu-

jeme s mÈdii p¯i v˝znamn˝ch ud·lostech.

Zde si ale neodpustÌm trochu kritiku do

vaöich ¯ad - k mÈdiÌm obecnÏ. DomnÌv·m, ûe

nemÈnÏ d˘leûit· role v tÈto oblasti spoËÌv·

pr·vÏ na mÈdiÌch - z·jem mÈdiÌ o oblast kva-

lity, o aktu·lnÌ informace nebo o informace

o v˝znamn˝ch ud·lostech rozhodnÏ nelze

oznaËit jako aktivnÌ.

Chystá se Listopad - Měsíc kvality. Co nového při-
nese? 
Jiû jsem uvedla, ûe »esk· spoleËnost pro

jakost v r·mci Listopadu - MÏsÌce kvality orga-

nizuje ¯adu odborn˝ch akcÌ. Nejv˝znamnÏjöÌ je

samoz¯ejmÏ kaûdoroËnÌ Mezin·rodnÌ konferen-

ce kvality. A co bude novÈho? LetoönÌ konfe-

rence zcela urËitÏ nese jinÈ motto neû p¯ed-

chozÌ roËnÌky - letoönÌ celoevropskÈ motto sta-

novenÈ Evropskou organizacÌ pro kvalitu je

"Inovace a pÈËe o kvalitu". A pr·vÏ v tomto

duchu je p¯ipravena konference. PrvnÌ Ë·st

bude vÏnov·na inovacÌm a p¯inese informace

o novink·ch v tÈto oblasti a o moûnostech Ëer-

p·nÌ na inovaËnÌ projekty Ëi programy z evrop-

sk˝ch fond˘. Druh· Ë·st vÏnovan· pÈËi o kva-

litu bude zamÏ¯ena na kvalitu certifikovan˝ch

systÈm˘ managementu kvality a vÏnov·na

kvalitÏ certifikaËnÌch org·n˘. D·le se uskuteË-

nÌ sekce na aktu·lnÌ tÈmata. OpÏt bych si

dovolila vaöe Ëten·¯e na konferenci pozvat,

zaËÌn·me 6. listopadu! 

DalöÌ novinkou - letos v˝jimeËnou - je mÌsto

kon·nÌ konference; 51. Kongres EOQ ovlivnil

stejnÏ jako celou SpoleËnost takÈ koncept kon-

ference. Ta letoönÌ tedy probÏhne tradiËnÌm zp˘-

sobem pouze prvnÌ den, to znamen·, ûe pouze

prvnÌ den konference se bude konat v Praze

v N·rodnÌm domÏ na Vinohradech. DalöÌ dva dny

bude konference pokraËovat ve sportovnÌm

centru v Nymburku. 

Co vás osobně přivedlo k tomu, abyste se začala
zabývat záležitostmi kolem kvality? Je to pro vás
výzva, je to koníček, zdá se vám, že jste dostala
zajímavý prostor, jak pro kvalitu práce, vztahů,
atd. udělat více a jinak?  
S problematikou ¯ÌzenÌ kvality jsem se setkala

jiû po absolvov·nÌ vysokÈ ökoly, kdy jsem

nastoupila na Ministerstvo vnitra »R, do odbo-

ru, kter˝ se p¯Ìmo zab˝val kvalitou a moderni-

zacÌ ve¯ejnÈ spr·vy. Zde jsem pochopila

v˝znam a d˘leûitost kvality nejen pro ˙¯ady, ale

pro jakoukoliv organizaci, pro jejÌ vnit¯nÌ ¯ÌzenÌ

a fungov·nÌ. PotÈ jsem na ⁄¯adu vl·dy  ¯Ìdila jiû

nÏkolik projekt˘ a aktivit, u nichû byla imple-

mentace metod kvality cÌlem. Takûe sama vidÌ-

te, ûe kvalita mne prov·zÌ po celou dobu pro-

fesnÌho ûivota.

V˝zvou pro mne bylo p¯ihl·sit se do v˝bÏrovÈho

¯ÌzenÌ na pozici v˝konnÈho ¯editele SpoleËnosti,

kter· nejen v »eskÈ republice p¯edstavuje nosi-

tele kvality jako takovÈ. Od tÈ doby se mÈ v˝zvy

ztotoûÚujÌ s v˝zvami SpoleËnosti. Na tento post

jsem nastupovala v listopadu loÚskÈho roku

a v˝zvou se stalo ˙spÏönÈ dokonËenÌ certifika-

ce celÈ SpoleËnosti, dalöÌ v˝zvou se stalo po¯·-

d·nÌ v »R v˝jimeËnÈho Kongresu EOQ. MusÌm

ale takÈ s urËitou nads·zkou p¯iznat, ûe nÏkdy

je pro mne v˝zvou po n·roËnÈm p¯edchozÌm dni

r·no vst·t.

"VÌtÏzn˝ tendr byl v˝sledkem spolupr·ce se zku-

öenÏjöÌm partnerem, Italskou firmou ACS. NemÌt

strach otev¯Ìt se zahraniËnÌm partner˘m a urych-

lit n·r˘st zkuöenostÌ spolupr·cÌ s nimi doporuËu-

jeme i Ëlen˘m naöÌ aliance. MnozÌ se tomu z p¯Ì-

liönÈ opatrnosti vyh˝bajÌ a ztr·cÌ tÌm p¯Ìleûitosti,

kterÈ se n·m jiû dnes v ESA nabÌzÌ. Ten, kdo Ëek·

na plnÈ ËlenstvÌ v ESA, ho nejen oddaluje, ale

takÈ promeök·v· nÏkterÈ v˝hody, kterÈ v sou-

ËasnÈm p¯echodnÈm statusu m·me," ¯ekl ¯editel

Iguassu Software Systems Petr Bareö.

ESA byla zaloûena s cÌlem zv˝öit konkurence-

schopnost pr˘myslu Ëlensk˝ch zemÌ na svÏto-

vÈm trhu technologiÌ. Drtiv· vÏtöina jejÌho rozpo-

Ëtu, kter˝ tvo¯Ì ËlenskÈ st·ty, se Ëerp· ve formÏ

komerËnÌch pr˘myslov˝ch projekt˘, kterÈ se ale

První česká firma vyhrála ESA projekt
Malý a střední český vesmírný průmysl slaví další úspěch v Evropské Vesmírné Agentuře (ESA)

Iguassu Software Systems, člen České vesmírné aliance (ČVA), asociace
malých a středních podniků pod záštitou CzechTradu, je první ryze čes-
kou firmou, která vyhrála ESA projekt v mezinárodním kompetitivním

tendru. Tento první úspěch České Republiky v tomto oboru je důležitý krok
k plnému členství ČR v ESA. ČR bude přijata teprve až přesvědčí, že její prů-
mysl je schopen vyhrávat v kompetitivních tendrech celý český příspěvek
do ESA (řádově  25 milionů Kč ročně).

musÌ vyhr·t v konkurenËnÌm boji. Vzhledem ke

komplexnosti projekt˘, ale i k politick˝m d˘vo-

d˘m, se projekty vesmÏs zad·vajÌ mezin·rodnÌm

konsorciÌm. ZmÌnÏn˝ ˙spÏch malÈ ËeskÈ firmy

potvrzuje, ûe se Ëesk˝ pr˘mysl dok·ûe nejen pro-

sadit z technickÈho hlediska, ale i zÌskat d˘vÏru

nezbytn˝ch zahraniËnÌch partner˘. V tomto p¯Ì-

padÏ budeme vyvÌjet systÈm automatizovanÈ

extrakce praktick˝ch informacÌ ze satelitnÌch

snÌmk˘. NaöÌ ˙lohou je hlavnÏ dodat expertÌzu ve

vyuûÌv·nÌ technologie GRID pro zefektivnÏnÌ

a urychlenÌ ËasovÏ a poËÌtaËovÏ velmi n·roË-

n˝ch v˝poËt˘. Mimo tohoto technickÈho projek-

tu byla naöe mezin·rodnÌ aktivita ocenÏna takÈ

tÌm, ûe jsme jako Ëlen mezin·rodnÌho vesmÌrnÈ-

ho konsorcia SME4space zÌskali smlouvu od

ESA na studii pot¯eb MSP k ˙spÏönÈ ˙Ëasti

v ESA.

"Jiû jsme opÏt vyz˝v·ni k ˙Ëasti na dalöÌm kom-

petitivnÌm tendru ESA v oblasti d·lkovÈho pr˘-

zkumu zemÏ. Toto dokazuje, jak rychle je moûnÈ

si vybudovat reputaci v novÈm oboru, o kterÈm

jsme p¯ed 2 lety nic nevÏdÏli. Kvalita  "Ëesk˝ch

hlaviËek" a tvrd· pr·ce dok·ûe rychle vykom-

penzovat zatÌm u n·s prakticky neexistujÌcÌ pr˘-

myslovÈ zkuöenosti ve vesmÌrn˝ch oborech.

Vyz˝v·me tedy Ëesk˝ pr˘mysl, aby se neost˝-

chal a p¯idal se do party. Dobr˝ poË·teËnÌ zdroj

praktick˝ch informacÌ je »esk· vesmÌrnÈ alian-

ce www.czechspace.eu." dodal Petr Bareö.

Iguassu Software Systems tÌmto rozbÌh· jiû 4.

projekt v r·mci moûnostÌ otev¯en˝ch zapojenÌm

»eskÈ republiky do p¯echodnÈho ESA programu

PECS. 

VÌce informacÌ: http://www.iguassu.eu/?secti-
on=10&Lang=cz (tz)
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1. »esk· republika nem· du·lnÌ systÈm, kter˝

p¯Ìmo svou podstatou p¯edurËuje spolupr·ci

mezi vzdÏl·vacÌmi institucemi a zamÏstna-

vateli. V du·lnÌm systÈmu vzdÏl·v·nÌ je vöe

zaloûeno na tom, ûe zamÏstnavatelÈ chtÏjÌ

absolventy urËit˝ch profesÌ a vzdÏl·vacÌ za¯Ì-

zenÌ je jejich dodavatelem - Ëasto p¯Ìmo

napojen˝m na urËitou firmu. Za odbornÈ

vzdÏl·v·nÌ je pak zodpovÏdn˝ subjekt sdru-

ûujÌcÌ zamÏstnavatele, Ëasto Hospod·¯sk·

komora.

2. Po roce 1989 se v »eskÈ republice p¯eruöilo

pouto mezi vzdÏl·vacÌmi institucemi a velk˝-

mi firmami, kterÈ v podstatÏ mÏly ve svÈ

patronaci odborn˝ v˝cvik se vöÌm vöudy. Po

kr·tkÈ epizodÏ, kdy byla vzdÏl·vacÌ za¯ÌzenÌ

pod¯Ìzena Ministerstvu hospod·¯stvÌ »R, p¯e-

ölo celÈ odbornÈ ökolstvÌ pod Ministerstvo

ökolstvÌ, ml·deûe a tÏlov˝chovy »R. Tak se

tedy pomalu, ale jistÏ zaËala vzdalovat teo-

rie od praxe.

Firmy tato situace nijak zvl·öù nezajÌmala,

protoûe se v tÈ dobÏ restrukturalizovaly

a nedostatek pracovnÌk˘ tedy nepociùovaly.

UbÌhal Ëas, osazenstvo podniku st·rlo, novÈ

obory nevznikaly a nÏkterÈ starÈ vzdÏl·vacÌ

obory dokonce zanikaly. N·zory typu pot¯e-

bujeme vÌce gymnazist˘ a lidÌ s vöeobecn˝m

vzdÏl·nÌm zaËaly p¯evl·dat. TakÈ podniky

pot¯ebovaly manaûery, pr·vnÌky, ekonomy

a tak se i v podvÏdomÌ ve¯ejnosti staly tech-

nickÈ profese druho¯ad˝mi, o uËebnÌch obo-

rech ani nemluvÏ.

T¯etÌ tisÌciletÌ a p¯Ìliv modernÌch technologiÌ

vöak otev¯elo tento problÈm v celÈ öÌ¯i. Pod-

nik˘m zaËaly chybÏt nÏkterÈ profese vyso-

koökol·ky poËÌnaje a vyuËenci konËe. äkoly

tyto profese vöak neuËÌ, uËitelÈ nejsou

vyökolenÌ a nejsou ani uËebnÌ dokumenty,

uËebnice a pom˘cky. 

Proto se zaËali dov·ûet odbornÌci technic-

k˝ch profesÌ, ale takÈ zednÌci, sv·¯eËi, slÈ-

vaËi atd.

äkoly v d˘sledku uvedenÈho nekoncepËnÌho

p¯Ìstupu st·tnÌ spr·vy dosud produkujÌ profe-

se, kterÈ nikdo nepot¯ebuje, kterÈ je pak

nutnÈ rekvalifikovat (coû stojÌ dalöÌ penÌze).

Ministerstvo ökolstvÌ, ml·deûe a tÏlov˝chovy

vy¯eöilo sv˘j problÈm tÌm, ûe st¯ednÌ ökoly

p¯evedlo pod kraje, ËÌmû se samoz¯ejmÏ

v˘bec nic nevylepöilo.

MezitÌm nast·v· tÈmÏ¯ ˙pln· likvidace obor˘

Sektorové rady: aby se ve školách učilo to, co průmysl potřebuje
Sektorové rady ano, či ne? Chceme-li si odpovědět na tuto otázku,

musíme nejprve vyhodnotit v minulosti nastavené systémy spolupráce
sociálních partnerů s vzdělávacími institucemi a určit, zda je nutné

"inovovat", či ne. Postupně se dostaneme k vysvětlení samotného pojmu
sektorová rada…

ve stavebnictvÌ, textilnÌm a koûedÏlnÈm pr˘-

myslu, hornictvÌ. Tyto obory jsou zcela z·vis-

lÈ na zahraniËnÌch dÏlnÌcÌch.

3. Do hry vstupuje st·le vÌce Evropsk· unie,

kter· pot¯ebuje, aby pracovnÌci vöech Ëlen˘

mÏli transparentnÌ vzdÏl·nÌ, a tÌm byli

v r·mci EU mobilnÌ. SlouûÌ k tomu ¯ada

evropsk˝ch projekt˘ v jako je ECVET (Evrop-

sk˝ systÈm p¯enosu kredit˘ ve vzdÏl·v·nÌ),

EQF (Evropsk˝ systÈm kvalifikacÌ), EURO

PASS (Evropsk˝ doklad o vzdÏl·nÌ) atd.

A v tÈto chvÌli, kdy se i »esk· republika ˙Ëast-

nÌ tÏchto projekt˘ na n·rodnÌ ˙rovni, se zaËÌn·

p¯ipravovat projekt, kter˝ by mohl mÌt zajÌmavou

budoucnost - uvaûuje s tzv. sektorov˝mi radami

jako s v˝znamn˝m pojÌtkem mezi firmami

a vzdÏl·vacÌ sfÈrou.

Zept·te se, co to sektorov· rada vlastnÏ jeÖ

Jde o n·stroj zamÏstnavatel˘ p¯i prosazov·nÌ

z·jm˘ sektoru v oblasti lidsk˝ch zdroj˘ ve vzta-

hu ke st·tnÌ spr·vÏ a ke vzdÏl·vacÌm institu-

cÌm.

SamostatnÈ sektorovÈ rady vznikajÌ zatÌm jen

v nÏkter˝ch odvÏtvÌch. V˝znamnou v tomto

ohledu je Sektorov· rada pro energetiku, kter·

zaËala pracovat 1. b¯ezna 2006 a jejÌmû z¯izo-

vatelem byl »esk˝ svaz zamÏstnavatel˘ v ener-

getice. Rada je 12Ëlenn· a sdruûuje z·stupce

nejv˝znamnÏjöÌch organizacÌ z oblasti elektroe-

nergetiky a tepl·renstvÌ. SvÈ zastoupenÌ majÌ

i vzdÏl·vacÌ instituce.

Rada se zab˝v· p¯edevöÌm definov·nÌm pot¯eb

v oblasti lidsk˝ch zdroj˘ a konzultuje tyto pot¯e-

by se ökolami.

Zah·jenÌm projektu (jde o ve¯ejnou zak·zku),

kter˝ m· za cÌl vytvo¯it N·rodnÌ soustavu povo-

l·nÌ, doölo k sjednocenÌ pravidel pro Ëinnost

dosud vznikl˝ch sektorov˝ch rad a k vytv·¯enÌ

rad u dalöÌch sektor˘ pr˘myslovÈ Ëinnosti.

I Sektorov· rada pro energetiku se do projektu

zapojila.

Cel˝ projekt je zaötiùov·n konsorciem, jehoû

Ëleny jsou Svaz pr˘myslu a dopravy »R, Institut

svazu pr˘myslu »R, Hospod·¯sk· komora »R

a sdruûenÌ Trexima, spol. s r. o.

Projekt s·m m· za cÌl nastartovat cel˝ systÈm

sektorov˝ch rad tak, aby se tyto v budoucnu

staly tÌm, kdo bude zastupovat zamÏstnavatel-

skou sfÈru a urËovat jejÌ pot¯eby v lidsk˝ch zdro-

jÌch.

Na vzdÏl·vacÌ instituce bude tak vytv·¯en tlak,

aby se uËilo to, co je pot¯eba a co naöe podni-

ky pot¯ebujÌ. Jsou nastaveny i parametry uzn·-

v·nÌ ˙pln˝ch a dÌlËÌch kvalifikacÌ, uzn·v·nÌ

v˝sledk˘ neform·lnÌho vzdÏl·v·nÌ.

CelkovÏ lze ¯Ìci, ûe sektorovÈ rady jsou öance,

moûn· i poslednÌ, jak vytvo¯it fungujÌcÌ systÈm

na trhu s pracovnÌmi silami a zajistit pr˘myslu

dostatek zamÏstnanc˘ s poûadovanou profesÌ.

Ing. Pavel Chejn, p¯edseda SektorovÈ rady pro
energetiku

Ministerstvo pr˘myslu a obchodu »R v souËas-

nÈ dobÏ p¯ipravuje nov˝ model podpory ËeskÈho

pr˘myslovÈho designu. P¯ÌpravnÈ pr·ce probÌha-

jÌ v diskuzi s odbornou ve¯ejnostÌ, kterÈ se

˙ËastnÌ takÈ z·stupci Design Centra »eskÈ

republiky, kterÈ jako organizaËnÌ sloûka st·tu

pod¯Ìzen· MPO podporu pr˘myslovÈho designu

uskuteËÚuje.

Z dosavadnÌ debaty o budoucnosti Design

Centra »eskÈ republiky zatÌm vyplynuly Ëty¯i

varianty pr·vnÌ formy, ve kterÈ by v budoucnu

mohlo Design Centrum »eskÈ republiky exi-

stovat. Jedn· se o zachov·nÌ st·vajÌcÌ pr·vnÌ

formy, p¯evedenÌ na p¯ÌspÏvkovou organizaci

Ëi obecnÏ prospÏönou spoleËnost nebo

o transformaci na akciovou spoleËnost. Pod-

klady pro rozhodnutÌ ministra pr˘myslu

a obchodu Martina ÿÌmana budou p¯ipraveny

do poloviny srpna tak, aby bylo moûnÈ zmÏnu

realizovat k 1. lednu 2008. (tz)

Varianty budoucího fungování Design Centra ČR SOLVIT ví jak na byrokracii v EU
V polovinÏ Ëervence uplynulo pÏt let od zaloûenÌ systÈmu SOLVIT, kter˝ ve vöech st·tech Evrop-

skÈ unie nabÌzÌ bezplatnou pomoc p¯i ¯eöenÌ spor˘ vypl˝vajÌcÌch z nespr·vnÈho pouûitÌ pr·vnÌch

p¯edpis˘ EU pro oblast vnit¯nÌho trhu. SÌù SOLVIT center, kter· pom·hajÌ podnikatel˘m i obËa-

n˘m ¯eöit problÈmy zp˘sobenÈ nespr·vn˝m postupem ˙¯ad˘ Ëlensk˝ch st·t˘ EU, pokr˝v· celou

Evropskou unii a Norsko, Lichtenötejnsko a Island. O Ëinnosti ËeskÈho SOLVIT centra, kterÈ

vzniklo se vstupem »eskÈ republiky do EU v kvÏtnu 2004, se naöi Ëten·¯i dovÌdali prost¯ednic-

tvÌm tiskov˝ch informacÌ MPO »R.

SOLVIT centra jsou souË·stÌ st·tnÌ spr·vy jednotliv˝ch zemÌ a nabÌzÌ ̄ eöenÌ problÈm˘ v kr·tkÈ lh˘tÏ

deseti t˝dn˘. SvÈ sluûby poskytuje SOLVIT bezplatnÏ. Od svÈho vzniku ¯eöilo ËeskÈ SOLVIT cent-

rum, z¯ÌzenÈ p¯i MPO, 185  p¯Ìpad˘, z nichû se poda¯ilo 144 ˙spÏönÏ uzav¯Ìt. NejvÏtöÌ poËet p¯Ì-

pad˘ se t˝k· soci·lnÌho zabezpeËenÌ, p¯Ìstupu na trh jinÈho ËlenskÈho st·tu a uzn·nÌ kvalifikace.

Vedle toho odpovÌdajÌ pracovnÌci SOLVIT centra takÈ na mnoûstvÌ dotaz˘ z oblasti pr·va EU.

SÌù SOLVIT, zaloûen· v roce 2002 Evropskou komisÌ a Ëlensk˝mi st·ty, se v pomÏrnÏ kr·tkÈ

dobÏ stala fungujÌcÌ alternativou k tradiËnÌm zp˘sob˘m ¯eöenÌ spor˘ jako je pod·nÌ ûaloby nebo

stÌûnosti EvropskÈ komisi. StÌûnost i ûaloba jsou ËasovÏ i finanËnÏ velice n·roËnÈ. V ¯adÏ p¯Ì-

pad˘ se p¯itom ze strany chybujÌcÌho ˙¯adu jedn· jen o chybn˝ postup jednoho ˙¯ednÌka nebo

o nedorozumÏnÌ. SOLVIT nap¯Ìklad pomohl islandskÈmu lÈka¯i s uzn·nÌm kvalifikace ve VelkÈ

Brit·nii, nizozemskÈmu uËiteli se zv˝öenÌm platu podle dÈlky jeho praxe v Belgii nebo ËeskÈ spo-

leËnosti s prodejem jejÌch potravin·¯sk˝ch v˝robk˘ na Slovensku.

Pro sÌù SOLVIT je charakteristick˝ neform·lnÌ p¯Ìstup a snaha vyjÌt maxim·lnÏ vst¯Ìc sv˝m kli-

ent˘m. ⁄Ëinnost systÈmu SOLVIT jako celku se od jeho zaloûenÌ zv˝öila öestin·sobnÏ. ZatÌmco

v roce 2002 bylo v celÈm systÈmu registrov·no p¯ibliûnÏ 10 nov˝ch p¯Ìpad˘ mÏsÌËnÏ, v sou-

Ëasnosti je to jiû 60 p¯Ìpad˘. PodÌl vy¯eöen˝ch p¯Ìpad˘ z˘st·v· konstantnÌ okolo 80 %, pr˘mÏr-

n˝ Ëas pot¯ebn˝ k vy¯eöenÌ p¯Ìpadu poklesl o t¯etinu ze 79 na 54 dnÌ. Maxim·lnÌ lh˘ta pro vy¯e-

öenÌ p¯Ìpadu je p¯itom pouze deset t˝dn˘. DvÏ t¯etiny p¯Ìpad˘, kterÈ SOLVIT dosud ¯eöil, se t˝ka-

ly problÈm˘ obËan˘ zejmÈna v oblastech soci·lnÌho zabezpeËenÌ, danÌ a uzn·v·nÌ profesnÌch

kvalifikacÌ. PotÌûe podnikatel˘ se t˝kaly p¯ev·ûnÏ daÚov˝ch ot·zek, p¯Ìstupu na trh v˝robk˘,

poskytov·nÌ sluûeb a svobody usazov·nÌ. 

SOLVIT centra, kter· jsou p·te¯Ì systÈmu, existujÌ ve vöech Ëlensk˝ch st·tech a jsou koordinov·na

Evropskou komisÌ. ObËanÈ a podnikatelÈ se mohou se sv˝mi stÌûnostmi obr·tit na centrum ve svÈ

domovskÈ zemi - to pak jejich problÈm ¯eöÌ ve spolupr·ci s kolegy ze zemÏ, kde problÈm vznikl. 

vÌce informacÌ o systÈmu SOLVIT:
web MPO: http://www.mpo.cz/cz/eu-a-vnitrni-trh/solvit/ 

web EvropskÈ komise: www.europa.eu/solvit 
(tz)

SIMAR dlouhodobÏ peËuje o kultivaci oboru

v˝zkumu trhu, a to zejmÈna vypracov·v·nÌm

doporuËen˝ch kvalitativnÌch standard˘ a jejich

dodrûov·nÌm Ëlensk˝mi agenturami. JednÌm

z pozitivnÌch krok˘ v tomto smÏru bylo vytvo¯e-

nÌ dvou datab·zÌ - ˙ËastnÌk˘ skupinov˝ch rozho-

vor˘ a chybujÌcÌch tazatel˘. Potvrzuje to nÏkoli-

kaletÈ vyuûÌv·nÌ tÏchto datab·zÌ.

Poda¯ilo se dos·hnout stanovenÈho cÌle, totiû

omezit a znesnadnit ˙Ëast tzv. "profesion·l-

nÌch" respondent˘, ˙ËastnÌcÌch se realizova-

n˝ch skupinov˝ch rozhovor˘ v Ëlensk˝ch agen-

tur·ch. TakovÌ respondenti totiû ztr·cejÌ schop-

nost pravdivÏ odpovÌdat, b˝t nez·visl˝mi,

a proto ohroûujÌ validitu zjiötÏn˝ch v˝sledk˘.

Druh· datab·ze se t˝k· tazatel˘, kte¯Ì neplnÌ

pokyny pro v˝zkum, nepostupujÌ seriÛznÏ p¯i

terÈnnÌch öet¯enÌch a takÈ nekvalitnÏ rekrutujÌ

˙ËastnÌky skupinov˝ch rozhovor˘. P¯itom b˝v·

dost bÏûnÈ, ûe jeden tazatel pracuje pro vÌce

v˝zkumn˝ch agentur. Tato datab·ze umoûÚuje

agentur·m nespolupracovat s nÏk˝m, kdo se pro-

jevil jako nespolehliv˝ v pr·ci pro jinou agenturu.

V Ëervnu schv·lily ËlenskÈ agentury SIMARu

nov˝ doporuËen˝ kvalitativnÌ standard, t˝kajÌcÌ

SIMAR a dvě databáze se tÈto problematiky. SouËasnÏ odsouhlasily,

aby uvedenÈ datab·ze mohly - za ˙platu - vyuûÌ-

vat i neËlenskÈ agentury. Z·jemci se budou

muset ¯Ìdit striktnÏ stanoven˝mi podmÌnkami,

jejich pracovnÌci budou muset absolvovat p¯Ì-

sluön· ökolenÌ. V˝sledkem by mÏlo b˝t dalöÌ zv˝-

öenÌ kvality v pr·ci agentur v˝zkumu trhu.

Ing. JUDr. Stanislav ZahradnÌËek, 
v˝konn˝ ¯editel SIMARu

Nový web SOS
V polovinÏ Ëervence skonËil projekt financovan˝

z programu EvropskÈ unie Transition facility

zamÏ¯en˝ na posÌlenÌ spot¯ebitelsk˝ch periodik.

V r·mci projektu byla p¯ipravena nov· podoba

webu SOS a Ëasopisu vyd·vanÈho SOS, d¯Ìve

pod n·zvem ätÌt spot¯ebitele. 

WebovÈ str·nky jsou d˘leûitou souË·stÌ komu-

nikace SOS s ve¯ejnostÌ. Web SOS celkovÏ nav-

ötÌvilo jiû p¯es jeden a p˘l milionu n·vötÏvnÌk˘.

DennÏ lze na nÏm najÌt mnoûstvÌ aktu·lnÌch

informacÌ a novinky, datab·zi zkuöenostÌ a rad

pro spot¯ebitele. V r·mci projektu proöly webo-

vÈ str·nky restrukturalizacÌ, kter· p¯inese lepöÌ

orientaci, p¯ehlednÏjöÌ vyhled·v·nÌ i vylepöenou

grafickou ˙pravu. (tz)
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PoË·tkem devades·t˝ch let minulÈho stoletÌ

se sazby danÏ z p¯Ìjm˘ pr·vnick˝ch osob pohy-

bovaly v pr˘mÏru okolo 38 %. Od tÈ doby vöak

nastal trval˝ a dlouhodob˝ pokles, a tak se

v roce 2007 pr˘mÏrnÈ sazby ocitly na necel˝ch

27 %. Nejv˝raznÏjöÌ pokles zaznamenaly zemÏ

EvropskÈ unie, kde firmy odv·dÏjÌ 24,2 %

sv˝ch p¯Ìjm˘. Nejpomaleji naopak klesajÌ sazby

v Asii a Tichomo¯Ì. V˝raznÏ mÈnÏ odv·dÏjÌ takÈ

ËeskÈ firmy. ZatÌmco v roce 1995 to bylo 

41 %, dnes se jim zisk vlivem p¯Ìm˝ch danÌ sni-

ûuje o 24 %.

Vl·dy spolÈhajÌ na DPH

MÌsto danÌ z p¯Ìjmu se do pop¯edÌ z·jmu dost·-

vajÌ nep¯ÌmÈ danÏ. ZatÌmco sazby danÌ z p¯Ìjmu

pr·vnick˝ch osob klesly za poslednÌch öest let

o vÌce jak deset procentnÌch bod˘, sazby nep¯Ì-

m˝ch danÌ z˘st·vajÌ vÌcemÈnÏ stabilnÌ. Vl·dy

jsou tak na nep¯Ìm˝ch danÌch vÌce z·vislÈ. V cel-

kov˝ch p¯Ìjmech st·tnÌ kasy tvo¯Ì ve st·tech

OECD tÈmÏ¯ t¯etinu (32,1 %). V nÏkter˝ch

zemÌch jako nap¯Ìklad Turecko nebo Mexiko

p¯edstavujÌ dokonce celou polovinu st·tnÌch p¯Ì-

jm˘. V »eskÈ republice je DPH na ˙rovni 19 %,

vÌce m· nap¯Ìklad Francie, Rakousko, Slovin-

sko, Finsko nebo Polsko. NejmenöÌ sazbu uvali-

ly vl·dy latinskoamerickÈ Aruby (3 %), Panamy

Ëi Japonska (5 %). 

AËkoliv zemÏ EvropskÈ unie masivnÏ sniûujÌ

sazby danÌ z p¯Ìjmu pr·vnick˝ch osob, daÚov·

z·tÏû v podobÏ DPH nebo danÏ ze zboûÌ a sluûeb

pat¯Ì mezi nejvyööÌ na svÏtÏ. V pr˘mÏru se jejich

Význam nepřímých daní ve světě roste
Státní rozpočty stále více spoléhají na příjmy z nepřímých daní jako jsou

daň z přidané hodnoty (Value Added Tax, VAT) nebo daň ze zboží
a služeb (Goods and Services Tax, GST). Vlády naopak již několik let sni-

žují zatížení firem v oblasti daně z příjmu. Země se tím totiž stávají atraktiv-
nější pro zahraniční investory. Vyplývá to z pravidelného výzkumu KPMG
International, který každoročně probíhá po celém světě již od roku 1993.

sazba pohybuje v EU na 19,5 %, v zemÌch OECD

na 17,7 %, v LatinskÈ Americe na 14,2 a v Asii

na 10,8 %. CelosvÏtov˝mi öampiony je pak troji-

ce seversk˝ch zemÌ, D·nsko, ävÈdsko a Norsko,

u nichû sazby nep¯Ìm˝ch danÌ p¯ekroËily hranici

25 %. 

"V r·mci v˝zkumu jsme narazili takÈ na ot·zku,

proË se vl·dy nespolehnou na nep¯ÌmÈ danÏ

jeötÏ vÌce. JednÌm z d˘vod˘ m˘ûe b˝t to, ûe pro

politiky je obtÌûnÈ vysvÏtlit zvyöov·nÌ nep¯Ìm˝ch

danÌ ve¯ejnosti. Kaûd˝, kdo chodÌ nakupovat, si

hned spojÌ zv˝öenÌ sazby DPH s r˘stem cen

zboûÌ. Naproti tomu souvislost mezi snÌûenÌm

sazby danÏ z p¯Ìjmu pr·vnick˝ch osob, dÌky kte-

rÈmu p¯ijde do zemÏ vÌc zahraniËnÌch investor˘,

kte¯Ì pak posÌlÌ infrastrukturu a zvednou zamÏst-

nanost, nenÌ na prvnÌ pohled vöem patrn·,"

uvedl Jan é˘rek, partner spoleËnosti KPMG

»esk· republika. 

V˝hodou, kterou orientace na nep¯ÌmÈ danÏ

vl·d·m p¯in·öÌ, je takÈ rozloûenÌ daÚov˝ch p¯Ì-

jm˘ v pr˘bÏhu roku oproti jednor·zovÈmu pla-

cenÌ velk˝ch Ë·stek. Z·roveÚ je vöak pot¯eba,

aby firmy, jeû nep¯ÌmÈ danÏ platÌ, mÏly kvalit-

nÌ ˙ËetnÌ systÈm, kter˝ poskytne p¯esnÈ infor-

mace o transakcÌch a danÌch s nimi spojen˝-

mi. S tÌm, jak roste z·vislost vl·d na nep¯Ì-

m˝ch danÌch, se budou zp¯ÌsÚovat i poûadavky

na poskytov·nÌ informacÌ a bezpeËnost daÚo-

v˝ch systÈm˘ firem ze strany st·tnÌch daÚo-

v˝ch org·n˘. 

Pokles danÌ nep¯estane

LetoönÌ pr˘zkum KPMG International jasnÏ uk·-

zal, ûe sazba danÏ z p¯Ìjmu pr·vnick˝ch osob po

celÈm svÏtÏ kles· i nad·le. Z 92 zemÌ, kterÈ se

zapojily do v˝zkumu, jich letos 18 snÌûilo sazby

danÏ z p¯Ìjmu pr·vnick˝ch osob. V˝znamnÈ sni-

ûov·nÌ probÏhlo v Turecku (z 30 na 20 %) a takÈ

v EvropskÈ unii, kde sazba poklesla v sedmi

zemÌch. Z Ëlensk˝ch st·t˘ EU m· nejvyööÌ

sazbu NÏmecko (40 %), nejniûöÌ Kypr a Bulhar-

sko (10 %). NÌzk˝ pr˘mÏr udrûuje EU zejmÈna

dÌky st·t˘m, kterÈ do nÌ vstoupily v letech 2004

a 2007. éeb¯ÌËku tÏchto 12 zemÌ vÈvodÌ Bul-

harsko, »esk· republika (24 %) je spoleËnÏ

s Maltou (35 %) na opaËnÈm konci.

Jiû dnes je jasnÈ, ûe sazby danÏ z p¯Ìjm˘ firem

budou klesat i v p¯ÌötÌm roce. Sniûov·nÌ pl·nuje

Velk· Brit·nie, äpanÏlsko, NÏmecko a pravdÏ-

podobnÏ takÈ »esk· republika. (tz)

Rady, které uvítáte!
Sluûby spojenÈ s uûÌv·nÌm bytu

TERMÕN: 24. 9. 2007

CÕL: Podat p¯ehled podmÌnek korektnÌho stanovenÌ ˙hrad za nejv˝-

znamnÏjöÌ sluûby poskytovanÈ s uûÌv·nÌm bytu. P¯inÈst orientaci

v pr·vnÌm r·mci p¯edmÏtnÈ oblasti. Sezn·mit se zkuöenostmi s praktick˝mi aplikacemi, kterÈ

ministerstvo pro mÌstnÌ rozvoj, ministerstvo pr˘myslu a obchodu a St·tnÌ energetick· inspekce

m· k dispozici prost¯ednictvÌm zpÏtnÈ vazby s uûivateli. Vybavit absolventy ökolenÌ technick˝-

mi, technologick˝mi a ekonomick˝mi poznatky, pot¯ebn˝mi k p¯ekon·nÌ ˙skalÌ p¯i uplatÚov·nÌ

r˘zn˝ch pravidel stanovenÌ ˙hrad v praxi. Posoudit spr·vnost zp˘sobu v˝poËtu ˙hrad za sluûby.

PÿEDN¡äÕ: Ing. Ji¯Ì Skuhra , CSc. (MMR »R - odbor bytovÈ politiky)

CENA: 1790 KË 

Pr·vnÌ ˙prava n·jmu bytu a n·jemnÈho z bytu, n·jem nebytov˝ch prostor

TERMÕN: 26. 9. 2007

CÕL: Sezn·mit odbornou ve¯ejnost se z·kladnÌmi principy platnÈ pr·vnÌ ˙pravy, upozornit na nej-

ËastÏjöÌ nedostatky v praxi a zp˘soby jejich ¯eöenÌ, informovat o z·sadnÌch judik·tech. Jiû od 

1. Ëervence 2007 je ˙ËinnÈ sdÏlenÌ Ministerstva pro mÌstnÌ rozvoj s ˙daji pro jednostrannÈ zv˝-

öenÌ n·jemnÈho z bytu na rok 2008!

PÿEDN¡äÕ: JUDr. Josef Darebn˝ (MMR »R  - odbor bytovÈ politiky, spoluautor z·kona)

CENA: 1890 KË 

Mezin·rodnÌ p¯eprava a zasilatelstvÌL

TERMÕN: 24.-25. 9. 2007

PÿEDN¡äÕ: JUDr. Ing. Radek Nov·k, CSc., Ing. LubomÌr Zelen˝, CSc. 

PROGRAM: 
24. 9. 2007 - Problematika p¯epravy a zasilatelstvÌ 

25. 9. 2007 - Problematika mezin·rodnÌ kamionovÈ dopravy a zpoplatnÏnÌ silniËnÌ infrastruktury

CENA: 3390 KË (zv˝hodnÏn· cena p¯i ˙Ëasti na obou semin·¯Ìch)

Nenechte si ujÌt a zapiöte si do di·¯e!

Celost·tnÌ konference "Nov˝ z·kon o ˙padku jako jeden z n·stroj˘ ke zkvalitnÏnÌ 
podnikatelskÈho prost¯edÌ v »R"

TERMÕN: 22.-23. 10. 2007 

Odborn· ve¯ejnost se na tÈto konferenci sezn·mÌ s novou pr·vnÌ ˙pravou postavenÌ insolvenË-

nÌch spr·vc˘, soud˘ a insolvenËnÌch vÏ¯itel˘ po p¯ijetÌ novÈho z·kona o ˙padku a zp˘sobech

jeho ¯eöenÌ. 

PÿEDN¡äÕ: Mgr. Petr BudÌn, Ing. Erich Deutsch, Mgr. MarkÈta H·lov·, Ph.D., JUDr. Bohumil

Havel, Ph.D. JUDr. Pavel Janout, Mgr. Jan Koz·k, JUDr. Jolana MaröÌkov·, Ing. Aleö Michl, 

Mgr. Ivana Mlejnkov·, JUDr. Tom·ö Richter, LL.M., Ph.D., Bc. Petr Taranda, JUDr. Jarmila Vese-

l·, Ing. Miroslav Z·meËnÌk

CENA: 5990 KË 

Podrobn˝ program, mÌsta kon·nÌ a celou vzdÏl·vacÌ nabÌdku na II. pololetÌ roku 2007 nalezne-
te na www.vox.cz, informaËnÌ linka 226 539 670-1.

Sazby daně z přidané hodnoty nebo daně ze zboží a služeb,
země Evropské unie 2007 

Sazby daně z příjmu právnických osob, 
všechny země v průzkumu

Denmark

Sweden

Poland
Finland

Belgium

Ireland

Portugal

Slovenia
Austria

Bulgaria

Hungary

Italy

France

Czech Republic

Netherlands

Romania

Slovak republic

Germany

Greece

Estonia

Latvia

Lithuania

Malta

United Kingdom

Spain

Luxemburk

Cyprus

25

25

22

22

21

21

21

20

20

20

20

20

20

19

19

19

19

19

19

18
18

18

18

17,5

16

15

15

10 12 14 16 18 20 22 24 24

40 %

35 %

30 %

25 %
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

38
37,3 37,7 37,7

33,2 32,9
32 32,1

31,4
30,7

30
28,9

27,2 27,1 26,9

Česká manažerská asociace a Svaz průmyslu a dopravy ČR

vás srdečně zvou na 3. celostátní konferenci pod názvem

BUDOVÁNÍ FIREMNÍ KULTURY 
VE ZNALOSTNÍ ORGANIZACI 

která se uskuteční dne 13. září 2007 od 9:00 do 15:00 hodin

v Hotelu Olympik Praha, ul. Sokolovská 138, 186 00  Praha 8 

ZatÌmco optimalizaci v˝konu vöech ËinnostÌ organizace a jejich spr·vnÈ strategickÈ orienta-

ci vÏnuje vedenÌ jakÈkoliv organizace mimo¯·dnou pozornost, ovlivÚov·nÌ stavu firemnÌ kul-

tury Ëasto nepat¯Ì mezi priority jejÌch manaûer˘. D˘vodem tÈto situace je mj. i to, ûe firemnÌ

kultura je tÏûko definovateln˝ fenomÈn, kter˝ specifikuje kvalitu soci·lnÌho klimatu uvnit¯

organizace. Na konferenci proto budou p¯edstaveny metodickÈ p¯Ìstupy a praktickÈ zkuöe-

nosti z toho jak tento fenomÈn, kter˝ oslovuje spÌöe pocity neû racion·lnÌ ˙vahy jedince, vhod-

nÏ ovlivnit a efektivnÏ vyuûÌt k dalöÌmu rozvoji organizace.
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Co br·nÌ, blokuje rychlejöÌ zav·dÏnÌ autobus˘ 
na zemnÌ plyn v Ëesk˝ch mÏstech?

»ekalo se na rozhodnutÌ st·tnÌ spr·vy, zda vytvo-

¯Ì nezbytnÈ podmÌnky. kterÈ rozvoj uûitÌ zemnÌho

plynu v dopravÏ umoûnÌ. UsnesenÌ vl·dy Ë. 563 ze

dne 11. kvÏtna 2006 uû konkrÈtnÏ hovo¯Ì o dopo-

ruËenÌ 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. EU doporuËuje nahradit alternativnÌmi palivy

do roku 2020 cca 20 % klasick˝ch ropn˝ch pro-

dukt˘ v silniËnÌ dopravÏ a zemnÌ plyn- CNG by mÏl

tvo¯it celou polovinu z veöker˝ch alternativnÌch

paliv! Celkem uû bylo dosud ve vÌce neû 50

zemÌch svÏta prod·no 5,5 milionu CNG vozidel.

CNG autobus dnes m˘ûe b˝t pro provozovatele

levnÏjöÌ aû o 3,3 milionu KË. St·t poskytuje dota-

ci 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 celkov· spoËÌtan· ˙spora

n·klad˘ pro jednu vozovnu 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

souËasnou nulovou daÚ, skuteËnÈ ˙spory by byly

jeötÏ o 20 % vyööÌ. Na z·kladÏ tÏchto skuteËnos-

tÌ BrnÏnsk· radnice zaËala v·ûnÏ uvaûovat o öir-

öÌm vyuûÌv·nÌ voz˘ na stlaËen˝ zemnÌ plyn. Praha

se vyj·d¯ila, ûe se v hromadnÈ dopravÏ bude ori-

entovat na vozidla splÚujÌcÌ normu Euro IV. a V.,

a ty obÏ jiû dnes bohatÏ splÚujÌ pr·vÏ CNG vozid-

la. CNG je dnes nadÏjÌ mnoha mÏst o obcÌ, kter·

jsou v souËasnÈ dobÏ pln· zplodin z v˝fuk˘ benzi-

nov˝ch a dieselov˝ch motor˘. Autobusy CNG majÌ

mnoho dalöÌch v˝hod: jejich dlouhou ûivotnost

zaruËujÌ tuhÈ nerezovÈ konstrukce s garancÌ 12

rok˘, v˝bornÈ jÌzdnÌ vlastnosti a provoznÌ kom-

fort, kter˝ se projevuje nap¯. vynikajÌcÌm tahem

autobusu do kopc˘ a zrychlenÌm vozu, kterÈ je

d˘leûitÈ zejmÈna pro rychlÈ za¯azenÌ vozidla do

proudu vozidel, a p¯edevöÌm jiû zmÌnÏnÈ velmi

nÌzkÈ provoznÌ n·klady. V neposlednÌ ¯adÏ je

nutno zmÌnit niûöÌ hluËnost, kter· takÈ p¯ispÌv·

ke komfortu cestujÌcÌch.

M·lo stanic CNG, ale p¯ibyde jich 

Tou nejvÏtöÌ p¯ek·ûkou je zatÌm ¯Ìdk· sÌù plnicÌch

stanic CNG. V »eskÈ republice bude do konce

letoönÌho roku v provozu 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 pod-

Zemní plyn pro naši dopravu
Vozidla na zemní plyn jsou bezpečnější než vozidla používající benzin,

naftu nebo LPG. Tento fakt vyplývá z fyzikálních vlastností zemního
plynu i ze zkušeností z dlouhodobého provozu. Zemní plyn je, proti

kapalným palivům (benzinu, naftě, LPG), lehčí než vzduch, jeho zápalná
teplota je oproti benzinu dvojnásobná a silnostěnné plynové tlakové nádo-
by, vyráběné z oceli, hliníku nebo kompozitních materiálů, jsou bezpečněj-
ší než tenkostěnné nádrže na kapalné pohonné hmoty. Tlakové nádoby
procházejí řadou zkoušek mnohem přísnějších oproti zkouškám nádrží
kapalných paliv. Zkouší se odolnost proti nárazu, požáru, zvýšení tlaku. Ve
vozidle jsou tlakové nádoby navíc vybaveny bezpečnostními pojistkami
(průtokové,přetlakové). Ani v praktickém provozu, při havárii plynových
vozidel, resp. prováděných crash testech, kdy byl automobil totálně zni-
čen, nebo po požáru garáže plynových autobusů, nedošlo k významnější-
mu poškození plynových nádob.

mÌnek vybudovat plyn·renskÈ spoleËnosti a inve-

stovat do nich 1 miliardu korun. PlnÌme z·vazky

vypl˝vajÌcÌ z uzav¯enÈ DobrovolnÈ dohody se st·-

tem a nynÌ uû pÏt plnicÌch stanic jsme vybudovali

v krajsk˝ch a okresnÌch mÏstech a dalöÌ stanice

hodl·me budovat na st·vajÌcÌch ËerpacÌch stani-

cÌch pohonn˝ch hmot. Jedn·me s majiteli a provo-

zovateli tÏchto stanic (Shell, Benzina, OMV

a dalöÌ), na kter˝ch bychom chtÏli umÌstit v˝dejnÌ

plnicÌ stojan, resp. kompresnÌ stanici, kter· bude

slouûit pro plnÏnÌ vozidel stlaËen˝m zemnÌm ply-

nem. Tyto stanice m·me vytipov·ny i na hlavnÌch

tazÌch - na silnicÌch 1. t¯Ìdy a na d·lnicÌch tak, aby

mohla b˝t zajiötÏna pr˘jezdnost vozidel na stlaËe-

n˝ zemnÌ plyn p¯es ˙zemÌ »eskÈ republiky od jihu

na sever a od v˝chodu na z·pad. 

Samoz¯ejmÏ tato cesta vede ke snÌûenÌ investiË-

nÌch n·klad˘ na plnicÌ stanici, a to z d˘vodu vyuûi-

tÌ st·vajÌcÌ infrastruktury, kdy vyuûijeme vozovky,

soci·lnÌ za¯ÌzenÌ, obchod, myËku, eventuelnÏ elek-

tro p¯Ìpojku atd. Je zapot¯ebÌ samoz¯ejmÏ p¯ivÈst

plyn na stanici, postavit kompresnÌ stanici, even-

tuelnÏ elektro p¯Ìpojku zesÌlit, ponÏvadû n·roËnost

na p¯ivadÏË elektrickÈho proudu je podstatnÏ vyööÌ

neû u klasickÈ benzinovÈ stanice. Podot˝k·m, ûe

ËerpacÌch stanic je v »eskÈ republice nÏco kolem

5 tisÌc, nÏkterÈ jsou z·vodovÈ, tÏch ve¯ejn˝ch je

nÏco kolem 3 tisÌc. My samoz¯ejmÏ z hlediska

dostupnosti plynu - tzn. minimalizace n·klad˘ na

plynovodnÌ p¯Ìpojku - hled·me mÌsta tak, abychom

pokryli »eskou republiku, a zajistili tak p¯Ìsluön˝

akËnÌ r·dius CNG vozidel. PoËÌt·me i s tÌm, ûe

budeme budovat spoleËnÈ stanice na CNG a kla-

sickÈ pohonnÈ hmoty , kterÈ budou vznikat jeötÏ

novÏ p¯i rozöi¯ov·nÌ d·lniËnÌ sÌtÏ!

éivotnÌ prost¯edÌ, CO2 v EvropÏ

VezmÏte si, ûe v Pekingu je dnes registrov·no

kaûd˝ t˝den 5 tisÌc nov˝ch voz˘ a podle studie

Mezin·rodnÌho mÏnovÈho fondu se v »ÌnÏ do roku

2030 zv˝öÌ poËet aut ze souËasn˝ch 2 mil. na neu-

vÏ¯iteln˝ch 390 mil. voz˘. U n·s jezdÌ na zemnÌ plyn

jen asi 640 vozidel, nicmÈnÏ meziroËnÌ n·r˘st byl

tÈmÏ¯ 25 %. V souËasnÈ dobÏ se snaûÌme dos·h-

nout p¯ijetÌ a vytvo¯enÌ z·kladnÌch podmÌnek umoû-

ÚujÌcÌch nastartov·nÌ rozvoje uûitÌ zemnÌho plynu,

v tÈto oblasti tedy vyuûÌv·nÌ vysoce ekologickÈ

pohonnÈ hmoty a re·lnÈ alternativy ke klasick˝m

kapaln˝m paliv˘m. Plyn·renskÈ spoleËnosti jsou

SkuteËnost, ûe v EvropskÈ unii je zak·zan· medi-

·lnÌ reklama na tab·kovÈ v˝robky a veöker· pro-

pagace se soust¯edÌ do mÌst prodeje, nutÌ v˝robce

a distributory mnohem vÌce p¯em˝ölet o nov˝ch for-

m·ch zviditelnÏnÌ produkt˘ a p¯il·k·nÌ z·kaznÌk˘.

Nap¯Ìklad p¯ed ned·vnem realizovala nÏmeck·

poboËka spoleËnosti Burgopak pro klienta ve

äv˝carsku speci·lnÌ obaly - krabiËky pro cigarety

Winston. KromÏ praktickÈho obalu na patento-

vanÈm obalovÈm systÈmu Burgopak z·kaznÌci

zÌskali k cigaret·m p¯idanou hodnotu v podobÏ

sirek, kterÈ se vysunuly z druhÈ strany krabiËky

oproti z·suvce s cigaretami. Z·kaznÌk tak byl

uöet¯en hled·nÌ zapalovaËe Ëi samostatnÈ kra-

biËky z·palek nÏkde v taöce. Byl to öikovn˝

n·pad s benefitem, p¯iËemû prodejnÌ cena z˘sta-

la stejn·, jako u norm·lnÌ krabiËky cigaret.

"Tento form·t je dobrou uk·zkou nejnovÏjöÌch

poûadavk˘ na spot¯ebnÌ a marketingovÈ obaly

v poslednÌ dobÏ - dobr· myölenka, kterou lze opa-

kovanÏ pouûÌt za r˘zn˝m ˙Ëelem," konstatoval

Jan KotrË, ¯editel spoleËnosti Copacking Servi-

ce, kter· znaËku Burgopak zastupuje na ËeskÈm

a slovenskÈm trhu. (tz)

Pokud v podniku vznikajÌ jako odpad pevnÈ

l·tky zneËiötÏnÈ tuky nebo oleji, musÌ podni-

katelÈ nebo odpovÏdnÌ vedoucÌ pracovnÌci pro-

kazovat jejich ¯·dnou likvidaci co do druhu,

mnoûstvÌ i zbytk˘ na mÌstÏ.

I kdyû se ochrana ûivotnÌho prost¯edÌ stala ve

vÏtöinÏ podnik˘ samoz¯ejmostÌ, z˘st·vajÌ tyto

povinnosti n·kladov˝m a Ëasov˝m faktorem.

ProË tedy, pokud to jde, nep¯edat Ë·st odpo-

vÏdnosti nÏkomu jinÈmu? P¯inejmenöÌm tam,

kde se jedn· o ËiötÏnÌ stroj˘ p¯i ofsetovÈm

tisku, hlubotisku nebo flexotisku, p¯ÌpadnÏ

o pranÌ pogumovan˝ch textiliÌ pouûÌvan˝ch

v ofsetovÈm tisku, mohou vedoucÌ techniËtÌ

pracovnÌci, ¯editelÈ i majitelÈ tisk·ren uöet¯it

hodnÏ Ëasu.

äet¯enÌ Ëasem s ËisticÌmi utÏrkami v kompletnÌm 
servisu

UtÏrky na ËiötÏnÌ stroj˘, kterÈ nabÌzÌ spoleË-

nost MEWA v plnÈm servisu, nejsou ani i p¯i

˙plnÈm nas·knutÌ barvou nebo olejem pova-

ûov·ny za odpad ve smyslu z·kon˘ upravujÌ-

cÌch zpracov·nÌ odpad˘ v uzav¯enÈm cyklu.

Proto si nemusÌ z·kaznÌk dÏlat starosti s pro-

kazov·nÌm jejich likvidace a n·slednÈho vyu-

ûitÌ. 

ZneËiötÏnÈ utÏrky odvezou servisnÌ ¯idiËi

spoleËnosti a MEWA tÌm p¯ebÌr· veökerou

odpovÏdnost p¯epravce, nap¯Ìklad za jejich

oznaËenÌ jako nebezpeËn˝ n·klad. N·slednÏ

se vöechny odpadovÈ l·tky z pranÌ utÏrek

v z·vodech MEWA vyuûÌvajÌ na v˝robu energie

nebo se ekologicky upravujÌ.

Savost 250 %

»isticÌ utÏrka na vÌce pouûitÌ umÌ vÌc neû jen chr·-

nit ûivotnÌ prost¯edÌ. TextilnÌ utÏrky MEWA pojmou

p¯ibliûnÏ dvaap˘lkr·t vÌc olejovit˝ch tekutin, neû

samy v·ûÌ - za nÏkolik sekund a bez n·slednÈho

odkap·v·nÌ. Jsou p¯itom odolnÈ proti roztrûenÌ Ëi

odÏru a zvl·dajÌ i ty nejdrsnÏjöÌ provoznÌ podmÌnky

bez toho, aby p¯Ìliö ztr·cely na formÏ.

KompletnÌ servis MEWA

SpoleËnost MEWA pokr˝v· v souËasnÈ dobÏ ze

Evropská komise schválila propagaci bioproduktů
Evropsk· komise 10. Ëervence schv·lila t¯Ìlet˝ program "Propagace ekologickÈho zemÏdÏlstvÌ

a jeho produkt˘", kter˝ v ˙noru 2007 p¯edloûil St·tnÌ zemÏdÏlsk˝ intervenËnÌ fond (SZIF). CÌlem

programu je propagace ekologickÈho zemÏdÏlstvÌ a biopotravin v »eskÈ republice. PropagaËnÌ

aktivity budou zahrnovat reklamu v tisku, billboardy, www str·nky, infocentrum, soutÏûe, road-

show po obchodnÌch centrech spojenou s ochutn·vkami, let·ky atd. RozpoËet tohoto t¯ÌletÈho

programu ËinÌ 866 tis. Eur (tedy zhruba 25 mil. KË bez DPH). Polovinu z n·klad˘ uhradÌ Evrop-

sk· komise a polovinu SZIF. 

Program St·tnÌho zemÏdÏlskÈho intervenËnÌho fondu byl jednÌm z 23 schv·len˝ch z celkem

56 navrhovan˝ch. "Jsem r·d, ûe se v Bruselu poda¯ilo usilovnou pracÌ a jedn·nÌm nad p¯ipo-

mÌnkami EvropskÈ komise tento projekt prosadit a bioprodukty tak budou zase vÌce vidÏt",

¯ekl ¯editel SZIF, Ing. Tom·ö RÈvÈsz. (tz)

Textilní průmyslové utěrky MEWA představují ekologické řešení s kompletním servisem

Tabákový průmysl razí nové trendy

INEKON GROUP, a. s., v tÏchto dnech dokonËuje

v˝stavbu Ë·stÌ modernÌch tramvajov˝ch tratÌ a p¯e-

jezd˘ v centru hlavnÌho mÏsta BaökirskÈ republiky

Ufa. Jde o nÏkolik na sebe navazujÌcÌch zak·zek

v celkovÈ hodnotÏ 2,2 milionu eur (p¯es 62 mil.

KË). Pat¯Ì k nim i v˝roba Ëty¯ nov˝ch tramvajÌ.

INEKON GROUP je jedinou Ëeskou firmou, kterÈ se

v poslednÌch letech poda¯ilo uzav¯Ìt tak v˝znamnÈ

obchodnÌ smlouvy s touto republikou leûÌcÌ na

Urale. "PrvnÌ Ë·st tratÏ jsme zprovoznili na jednom

z frekventovan˝ch n·mÏstÌ Ufy jiû koncem loÚskÈ-

ho roku. NynÌ dokonËujeme vöechny zb˝vajÌcÌ

˙seky tratÌ a p¯ejezdy, kterÈ byly souË·stÌ uzav¯e-

n˝ch kontrakt˘," konstatoval Ing. Josef Huöek,

gener·lnÌ ¯editel a p¯edseda p¯edstavenstva

INEKON GROUP, a. s. "P¯i stavbÏ vyuûÌv·me

modernÌ technologie, p¯i nÌû jsou blokovÈ kolejnice

ukl·d·ny do ocelov˝ch ûlab˘ v ûelezobetonov˝ch

velkoploön˝ch panelech. JejÌ p¯ednostÌ je rychl˝

postup pr·ce, dlouh· ûivotnost a minim·lnÌ n·klady

na dalöÌ technickou ˙drûbu. Podstatnou zmÏnou

proti dosud vyuûÌvanÈ trati v UfÏ je vöak bezpraö-

nost, snÌûenÌ hluËnosti a odstranÏnÌ komplikacÌ p¯i

p¯ejezdu kolejiötÏ osobnÌmi a n·kladnÌmi automobi-

ly."

éelezobetonovÈ velkoploönÈ panely umoûÚujÌ

variabilnÌ rozchod kolejÌ od 1000 aû do

1524 mm, kterÈ jsou pouûÌv·ny pro provoz tram-

vajÌ v zemÌch b˝valÈho SovÏtskÈho svazu. (U n·s

je to 1435 mm). Na 1,3 kilometru rekonstrukcÌ

tramvajov˝ch tratÌ bylo do Ufy vzd·lenÈ 3450 km

v˝chodnÏ od Prahy pot¯eba dopravit celkem

1502 tuny panel˘ a 160 tun kolejÌ. 

P¯eprava materi·lu, 34 vagony po ûeleznici a 3 ka-

miony po silnici, probÌhala ve dvou etap·ch, a to

pr˘bÏûnÏ od Ëervence do ¯Ìjna 2006 a potÈ od kvÏt-

na do Ëervence 2007. Cesta jednoho vlaku z »R aû

na mÌsto trvala v rozmezÌ 15-30 dnÌ. Na stavbu

Inekon vyrábí nové tramvaje pro hlavní město Baškirské republiky
dohlÌûejÌ st¯ÌdavÏ t¯i ËeötÌ specialistÈ ze stavebnÌ

a inûen˝rskÈ spoleËnosti ISAM v Plzni, kter· je

v tÈto zak·zce partnerskou firmou INEKON GROUP.

VlastnÌ v˝stavbu pak prov·dÏjÌ pracovnÌci z Ufy. 

Vzhledem k tomu, ûe starÈ tratÏ, kter˝ch je v UfÏ

st·le vÏtöina, neumoûÚujÌ provoz û·dnÈho z nÌz-

kopodlaûnÌch tramvajÌ typu INEKON, vyuûije Ufa

novÈ 4 vozy "vysokopodlaûnÌho" typu T3M.

Budou vöak vybaveny modernÌ trakËnÌ v˝zbrojÌ

typu TV-Progress, kter· v˝raznÏ p¯ispÏje ke zv˝-

öenÌ spolehlivosti tramvajÌ, ˙spor·m elektrickÈ

energie a n·hradnÌch dÌl˘ dÌky bezkontaktnÌmu

¯ÌzenÌ silovÈ Ë·sti v˝zbroje. D·le budou na tram-

vaji provedena nÏkter· vylepöenÌ souvisejÌcÌ se

ztÌûen˝mi klimatick˝mi a provoznÌmi podmÌnkami

provozu v hlavnÌm mÏstÏ BaökirskÈ republiky.

RovnÏû interiÈr bude splÚovat souËasnÈ n·roky

na bezpeËnost a pohodlÌ cestujÌcÌch. Vöechny

Ëty¯i tramvaje by mÏl Inekon Group p¯edat z·kaz-

Nízkoenergetické bydlení v ČR
bude mít vlastní televizi 
Jednu z nejprogresivnÏjöÌch developersk˝ch

spoleËnostÌ zab˝vajÌcÌch se nÌzkoenergetick˝m

bydlenÌm GIP Group zÌskala do svÈho klientskÈ-

ho portfolia agentura Genius Idea, kter· se

bude starat o kompletnÌ komunikaËnÌ strategii

firmy. 

GIP Group chce na naöem trhu vybudovat pozici

silnÈ a stabilnÌ znaËky v oblasti zdravÈho bydle-

nÌ. Pro ¯eöenÌ sv˝ch PR aktivit si  na z·kladÏ

tendru vybrala spoleËnost Genius Idea. "Pro GIP

Group jsme vytvo¯ili projekt ZdravÈ bydlenÌ

v chytr˝ch domech, kter˝ p¯edstavÌme poË·t-

kem z·¯Ì,"  ¯ekl V·clav Friedmann z PR agentu-

ry Genius Idea. Sestersk· produkËnÌ spoleËnost

Genius Media, provozujÌcÌ internetovou televizi

mojetelevize.cz, spustÌ v nejbliûöÌch t˝dnech

speci·lnÌ kan·l urËen˝ pr·vÏ nÌzkoenergetickÈ-

mu bydlenÌ. "Div·ci tu najdou nejen report·ûe

z dÏnÌ v GIP Group, ale takÈ informace o nejno-

vÏjöÌch trendech ve zdravÈm bydlenÌ, n·zory

odbornÌk˘, lÈka¯˘ i obyvatel nebo projektant˘

nÌzkoenergetick˝ch dom˘. Pro vöechny, kdo

chtÏjÌ zdravÏ bydlet, to bude jistÏ zajÌmav˝ zdroj

informacÌ," p¯iblÌûil obsah webovÈ televize David

Kol·Ëek ze spoleËnosti Genius Media. (tz)

sv˝ch 35 z·vod˘ celou Evropu. NabÌzÌ pracovnÌ

a ochrannÈ obleËenÌ, textilnÌ ËisticÌ utÏrky, sacÌ

rohoûe, textilie pro gastronomii a zdravotnictvÌ

v kompletnÌm servisu, stejnÏ jako ochrannÈ pra-

covnÌ a technickÈ pom˘cky. ZboûÌ si z·kaznÌci

mohou objednat buÔ na z·kladÏ katalogu, nebo

online. SpoleËnost MEWA je vlastnÌkem certifi-

k·tu podle celoevropsky platnÈ normy kvality

DIN EN ISO 9001 a 14001. (tz)

p¯ipraveny investovat cca 1 mld. KË do v˝stavby

100 plnicÌch stanic na stlaËen˝ zemnÌ plyn (CNG).

PodobnÏ jsou p¯ipravenÌ investovat do tÈto oblasti

i v˝robci vozidel a navazujÌcÌch technologiÌ. K ¯eöe-

nÌ problÈm˘ ochrany ûivotnÌho prost¯edÌ p¯ed zne-

Ëiöùov·nÌm poch·zejÌcÌm z dopravy p¯istoupila ¯ada

st·t˘ Evropy i svÏta. V »R je doprava spolu

s dom·cnostmi nejvÏtöÌmi zneËiöùovateli ovzduöÌ.

Podle zpr·vy IEA z roku 2005 na jednotku HDP

m·me mezi 26 Ëlensk˝mi zemÏmi IEA nejvyööÌ zne-

ËiötÏnÌ CO2.

Snad se k tomuto v˝znamnÈmu trendu p¯ipojÌ

v budoucnu i »R. V EvropskÈ unii m· doprava

podÌl 26 % na spot¯ebÏ veöker˝ch energiÌ a p¯i-

spÌv· 24 % z celkovÈho objemu emisÌ CO2. Ochra-

na p¯Ìrody a ekologick· rovnov·ha jsou v·ûn·

tÈmata a zp˘sobujÌ problÈmy, kterÈ bychom

nemÏli br·t na lehkou v·hu. "

Jaroslav Tom·nek
Senior Manager 

»esk· plyn·rensk· unie

Češi mohou využívat nové 
navigační turistické mapy
ZajÌmav˝m produktem jsou novÈ verze navigaË-

nÌch turistick˝ch map Topo Czech urËenÈ pro

GPS navigace znaËky Garmin. "Pro tvorbu tÈto

mapy jsme vyuûili nejnovÏjöÌch technologiÌ ame-

rickÈ spoleËnosti Garmin. Po Ëty¯ech letech

vz·jemnÈ spolupr·ce se n·m poda¯ilo americkÈ-

ho partnera p¯esvÏdËit o v˝jimeËnosti znaËenÌ

turistick˝ch tras u n·s a poprvÈ v historii je

navigaËnÌ mapa zhotovena s barevn˝m znaËe-

nÌm odpovÌdajÌcÌm barv·m znaËek v terÈnu.

NavÌc je doplnÏna o nov˝ digit·lnÌ model terÈnu

s vrstevnicemi, kter˝ dod·v· mapÏ v poËÌtaËi

plastick˝ vzhled," uvedl Ivo Steiner, obchodnÌ a

marketingov˝ manaûer spoleËnosti Picodas

Praha, s. r. o. (tz)



Region·lnÌ p¯Ìstup k inovacÌm

"Kdyû budeme analyzovat region·lnÌ ekonomiky,

dok·ûeme se z makroekonomickÈho pohledu

lÈpe p¯iblÌûit k oblastem, kde se skuteËnÏ gene-

ruje hospod·¯sk˝ r˘st, a lÈpe uvidÌme, jak˝ dopad

majÌ aktivity ve¯ejnÈ spr·vy pro ekonomiku tÏch-

to oblastÌ v praxi," vysvÏtlila d˘leûitost region·l-

nÌho pohledu komisa¯ka EK pro regiony Danuta

H¸bnerov·, kter· na konferenci vystoupila jako

jeden z hlavnÌch ¯eËnÌk˘. V tom, ûe inovace

v regionech jsou klÌËov˝m p¯edpokladem pro

˙spÏch LisabonskÈ strategie, se s nÌ shodla

i vyslankynÏ nizozemskÈ kr·lovny pro oblast

SevernÌho Brabantska Hanja Maij-Weggen. Ta

d·le zd˘raznila stÏûejnÌ princip, jehoû se hostitel-

sk˝ region SevernÌ Brabantsko drûÌ p¯i podpo¯e

inovacÌ "spojov·nÌ vÌtÏ-

z˘" (v tÈto zemi za

poslednÌ obdobÌ vzniklo

50 nov˝ch inovaËnÌch

cluster˘, jejichû ËlenovÈ

spolupracujÌ na inovaË-

nÌch projektech) a "vy-

tv·¯enÌ vÌtÏz˘" (podpora

vzniku mal˝ch inovaË-

nÌch start-up˘ - za

poslednÌ obdobÌ p¯ibylo

p¯ibliûnÏ 300 nov˝ch

podnikatel˘). 

"V praxi je velmi efek-

tivnÌ, kdyû je podpora

inovacÌm postavena na

"trojnoûce" tvo¯enÈ

aktivitami ve¯ejnÈ spr·-

vy na ˙rovni regionu

i celÈho st·tu, inov·to-

ry v nejr˘znÏjöÌch insti-

tucÌch a firm·ch

a koneËnÏ podnikatel-

sk˝mi subjekty," zd˘-

raznila H. Maij-Weggen.

www.premium.prosperita.info
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Meeting Innovation Society 2007 v Nizozem-

sku byl teprve druh˝m ofici·lnÌm setk·nÌm

tohoto otev¯enÈho uskupenÌ inovaËnÌch regio-

n˘ Evropy, kterÈ pod n·zvem Innovation Alli-

ance vzniklo v srpnu loÚskÈho roku ve Stock-

holmu, jakoûto nejvyspÏlejöÌ inovaËnÌ oblasti

Evropy. »leny Innovation Alliance jsou evrop-

skÈ regiony, kterÈ vnÌmajÌ sv˘j dalöÌ ekono-

mickosoci·lnÌ rozvoj v p¯ÌmÈ vazbÏ na modernÌ

technologie z nejr˘znÏjöÌch oblastÌ, jeû jsou na

jejich ˙zemÌ vyvÌjeny. SouËasn· Evropa totiû

akcentuje nejen v oblasti inovacÌ daleko vÌce

regiony neû jednotlivÈ st·ty a pr·vÏ podpora

region·lnÌch inovacÌ, kterÈ by se mÏly odrazit

do vyööÌ ˙spÏönosti EU v mezin·rodnÌm mÏ¯Ìt-

ku, byla hlavnÌm tÈmatem tohoto dvoudennÌho

nizozemskÈho jedn·nÌ.

Ve dnech 14. a 15. června 2007 se ve městě ´s-Hertogenbosch, které je
metropolí nizozemské provincie Severní Brabantsko, konalo pod
názvem Innovation Society 2007 setkání zástupců inovačních regionů

z celé EU, kteří si zde vyměňovali poznatky o podpoře inovací. Jednou z kon-
krétních prezentovaných meziregionálních iniciativ byl i technologický pro-
jekt MATEO, v jehož rámci vzniká například mechatronické centrum při
Západočeské univerzitě v Plzni, program Tracenet umožňující sledovat
původ potravin napříč celou EU, projekt MedScout pro přenos lékařských
znalostí v EU či panevropský školicí projekt pro manažery výzkumu E-CLUE 4
MATEO. Na příkladě projektu MATEO je vidět, jak může úspěšně fungovat sdí-
lení inovací a vzájemná spolupráce vědeckých institucí i technologicky ori-
entovaných firem mezi regiony "staré" a "nové" Evropy, tedy mezi regiony
s různým inovačním potenciálem. Že se v případě inovací jedná o velmi
horké téma, ukázalo rovněž setkání skupiny G8 v Heiligendammu, kde svě-
toví lídři zdůraznili podporu inovacím i v závěrečné deklaraci. Ovšem Evrop-
ská unie byla nucena při nedávném hodnocení svého výkonu konstatovat,
že inovační potenciál Evropy neroste tak rychle, jak se v Lisabonské strategii
předpokládalo a udržuje se na úrovni 90. let minulého století.

Jihoz·pad »ech mezi inov·tory

V oblasti JihoËeskÈho a PlzeÚskÈho kraje jsou

pro inovace, spolupr·ci vÏdeckov˝zkumnÈ

a v˝robnÌ sfÈry a prosazov·nÌ nejmodernÏjöÌch

trend˘ v poslednÌch letech takÈ vytv·¯eny velice

dobrÈ podmÌnky. Jiû zmÌnÏn˝ projekt MATEO

(Matching of Technologies and Opportunities) je

navÌc mezi technologick˝mi inovacemi st·le Ëas-

tÏji uv·dÏn jako vzorov˝ p¯Ìklad meziregion·lnÌ

spolupr·ce a ¯adÌ se k nejv˝znamnÏjöÌm  projek-

t˘m tohoto druhu v souËasnÈ EvropÏ. Partnery

projektu jsou kromÏ ËeskÈho regionu NUTS II

Jihoz·pad takÈ öpanÏlskÈ Katal·nsko, italsk·

Lombardie a pr·vÏ nizozemskÈ SevernÌ Brabant-

sko, kde se konala tato konference. Jeho hlav-

nÌm cÌlem je konkrÈtnÌ podpora technologickÈ

spolupr·ce region˘ EU a rozvoj inovaËnÌch proce-

s˘ mezi mal˝mi a st¯ednÌmi podniky a v˝zkumn˝-

mi institucemi. MATEO z·roveÚ usiluje o propoje-

nÌ v˝zkumnÈ a v˝vojovÈ sfÈry, tedy zejmÈna uni-

verzit a pracoviöù Akademie vÏd »R s podnika-

telsk˝m sektorem, a do projektu je intenzivnÏ

zapojena i ¯ada uzn·van˝ch odbornÌk˘.

InovaËnÌ v˝konnost region˘ Evropy

Na konferenci byla mimo jinÈ prezentov·na stu-

die European Innovation Scoreboard za rok

2006, kter· shrnovala inovaËnÌ v˝konnost jed-

notliv˝ch evropsk˝ch region˘ podle sofistikova-

n˝ch ukazatel˘. Na prvnÌch t¯ech mÌstech se

umÌstily regiony Stockholm (s potenci·lem

0,90), övÈdskÈ V‰stsverige (0,83) a Mnichov

(0,79); Praha skoËila na 15. mÌstÏ (0,70),

SevernÌ Brabantsko na 20. (0,68) a Jihoz·pad-

nÌ »echy s koeficientem 0,34 zhruba v polovinÏ

tohoto ûeb¯ÌËku. "Celkov· inovaËnÌ v˝konnost

vyj·d¯en· ËÌslem je ale nÏco jinÈho, neû kon-

krÈtnÌ pr·ce firem a institucÌ a jejich inovaËnÌ

Z·sadnÌ zmÏny na vrcholov˝ch pozicÌch se ode-

hr·ly k 1. srpnu letoönÌho roku ve spoleËnostech

Asseco Czech Republic a LCS International.

Druh· jmenovan· je od kvÏtna souË·stÌ skupiny

ASSECO. DosavadnÌ gener·lnÌ ¯editel Asseco

Czech Republic, Marian Pijarski, se k tomuto

datu stal prezidentem spoleËnosti a mÌstop¯ed-

sedou p¯edstavenstva. Na pozici gener·lnÌho

¯editele a p¯edsedy p¯edstavenstva Asseco

Czech Republic byl jmenov·n Jan P¯erovsk˝. Na

uvolnÏnÈ pozici gener·lnÌho ¯editele a p¯edsedy

p¯edstavenstva LCS stanul Stanislav S˝kora,

dosavadnÌ ¯editel divize Helios Orange a Ëlen

p¯edstavenstva spoleËnosti LCS International.

Po akvizici LCS a spoleËnosti BERIT p¯istupujÌ

nynÌ akcion·¯i Asseco Czech Republic ke kroku,

jehoû cÌlem je postupn· konsolidace ËeskÈho

trhu informaËnÌch technologiÌ a celkovÈ posilo-

v·nÌ konkurenceschopnosti skupiny ASSECO.

Od 1. srpna 2007 se proto rozhodli pro uvedenÈ

posÌlenÌ na vrcholov˝ch pozicÌch. DalöÌ zmÏny se

budou t˝kat dozorËÌ rady LCS International,

jejÌmû p¯edsedou bude Jan P¯erovsk˝.

"M˝m cÌlem nynÌ je posÌlit synergie spoleË-

nostÌ skupiny ASSECO, a tÌm i pozici celÈ sku-

piny na ËeskÈm trhu a prost¯ednictvÌm IPO do

konce letoönÌho roku ˙spÏönÏ vstoupit na

kapit·lov˝ trh," ¯ekl Jan P¯erovsk˝. "Tento

krok znamen·, ûe sice odch·zÌm z exekutivnÌ

pozice v LCS, ale v roli p¯edsedy dozorËÌ rady

budu i nad·le p¯ispÌvat k rozvoji spoleËnosti,

kterou jsem pom·hal budovat od z·klad˘ aû

do dneönÌ podoby a povaûuji ji za svÈ dospÌva-

jÌcÌ dÌtÏ," dodal. 

Marian Pijarski k tomu poznamenal: "DneönÌ stra-

tegie skupiny ASSECO je namÌ¯ena na expanzi,

novÈ akvizice. JejÌm cÌlem je nejen posÌlenÌ pozi-

ce na ËeskÈm trhu, ale p¯edevöÌm budov·ni kon-

kurenceschopn˝ch kompetenËnÌch center

v evropskÈm mÏ¯Ìtku. Realizace tÏchto cÌl˘ vyûa-

duje jin˝ p¯Ìstup k rozdÏlenÌ kompetencÌ v r·mci

Asseco Czech Republic. Moje p˘sobenÌ na Ëes-

kem trhu se bude nad·le soust¯eÔovat na vedenÌ

strategick˝ch projekt˘ se souËasn˝m aktivnÌm

podÌlem na vytv·¯enÌ strategiÌ v r·mci "Rady ¯edi-

tel˘" skupiny ASSECO."

Stanislav S˝kora ke zmÏn·m podotkl: "Vzhle-

dem k tomu, ûe jsem byl poslednÌch patn·ct let

spolutv˘rcem v˝voje LCS, chci pochopitelnÏ

nav·zat na st·vajÌcÌ koncepci. SouËasnÏ vÏ¯Ìm,

ûe dÌky ˙zkÈ spolupr·ci s ostatnÌmi Ëleny skupi-

ny ASSECO se LCS stane lÌdrem konsolidace

ËeskÈho trhu ERP a poda¯Ì se jÌ takÈ ˙spÏönÏ

proniknout na zahraniËnÌ trhy."

SpoleËnosti skupiny ASSECO z˘st·vajÌ podle

p˘vodnÌho z·mÏru vlastnÌk˘ i nad·le samostat-

nÈ, avöak p¯edpokl·d· se maxim·lnÌ posÌlenÌ

synergick˝ch efekt˘ mezi nimi. Z·mÏrem vlast-

nÌk˘ je i to, aby jednotlivÌ manaûe¯i skupiny

v budoucnu zast·vali takovÈ pozice, na nichû by

dok·zali dokonale zhodnotit svÈ schopnosti

a zkuöenosti ve prospÏch celÈ skupiny.

O spoleËnosti Asseco Czech Republic

Asseco Czech Republic pat¯Ì mezi poskytovate-

le komplexnÌch ¯eöenÌ a sluûeb v oblasti infor-

maËnÌch a komunikaËnÌch technologiÌ a rozs·h-

Asseco Czech Republic a LCS posilují vedení
l˝ch informaËnÌch systÈm˘ v »R. KomplexnÌ

¯eöenÌ dod·v· zejmÈna st·tnÌ spr·vÏ a samos-

pr·vÏ. Mezi nÏ pat¯Ì nap¯Ìklad informaËnÌ systÈ-

my pro ˙zemnÏ spr·vnÌ celky, outsourcing pro-

voznÌho systÈmu pro St¯edisko cenn˝ch papÌr˘

spolu s jiû zah·jenou p¯Ìpravou Depozit·¯e cen-

n˝ch papÌr˘ a dopravnÌ a telematickÈ systÈmy.

Pro finanËnÌ instituce a pro zdravotnÌ pojiöùovny

provozuje port·ly, homebanking, internetban-

king. V komerËnÌ sfÈ¯e nabÌzÌ outsourcing pro-

ces˘, ERP systÈmy, ¯eöenÌ pro spr·vu a digitali-

zaci dokument˘. 

Trûby Asseco Czech Republic dos·hly v roce

2006 ˙rovnÏ vÌce neû 1 mld. CZK.

bliûöÌ informace na www.asseco.cz

O spoleËnosti LCS

SpoleËnost LCS je jednÌm ze t¯Ì nejv˝znamnÏj-

öÌch producent˘ podnikov˝ch aplikacÌ (ERP) na

ËeskÈm trhu. Od kvÏtna 2007 je Ëlenem nadn·-

rodnÌ skupiny ASSECO. Zab˝v· se v˝vojem,

implementacÌ a podporou specializovan˝ch

informaËnÌch systÈm˘ pro v˝robu, sluûby

a obchod. Produkty spoleËnosti LCS - podniko-

vÈ informaËnÌ systÈmy Helios Red, Helios Oran-

ge a Helios Green - pokr˝vajÌ nejöiröÌ spektrum

pot¯eb podnik˘. Vöechny systÈmy jsou doplnÏnÈ

öirokou nabÌdkou sluûeb a partnersk˝ch progra-

m˘. V souËasnosti spoleËnost zamÏstn·v·

tÈmÏ¯ 200 pracovnÌk˘. 

Obrat spoleËnosti LCS za fisk·lnÌ rok 2007 Ëinil

255 mil. KË. SpoleËnost LCS je od roku 2006

drûitelem certifik·tu kvality ISO 9001:2000.

bliûöÌ informace lze nalÈzt na www.helios.eu

Skupina ASSECO

Skupina ASSECO vznikla v roce 2005. JejÌmi

prvnÌmi Ëleny se staly Asseco Poland a Asseco

Slovakia. V dubnu 2007 se ke skupinÏ p¯ipojil

jejÌ t¯etÌ Ëlen, Asseco Czech Republic, p¯iËemû

Ëtvrt˝m pilÌ¯em skupiny se v kvÏtnu stalo Asse-

co Romania. V polovinÏ Ëervna tÈhoû roku vzni-

kl uû p·t˝ n·rodnÌ pilÌ¯ skupiny - Asseco Adria.

Jeho prvnÌ investicÌ je akvizice dvou IT spoleË-

nostÌ v Srbsku a v Makedonii. AmbicÌ skupiny

ASSECO je st·t se stabilnÌm a konkurence-

schopn˝m softwarov˝m centrem v oblasti

poskytov·nÌ ICT sluûeb ve st¯ednÌ a v˝chodnÌ

EvropÏ. 

KromÏ pÏti n·rodnÌch pilÌ¯˘ (Polska, Slovenska,

»eskÈ republiky, Rumunska a Adrie), p¯ibyly

v roce 2007 do skupiny ASSECO dva novÈ sub-

jekty - Asseco Business Solutions, s orientacÌ

p¯edevöÌm na ERP ¯eöenÌ a e-Learning a Asseco

Systems, jako provoznÌ subjekt pro spr·vu sÌtÌ,

dod·vky HW a outsourcing. 

KromÏ n·rodnÌch Ëlen˘ skupiny ASSECO jsou

jejÌmi dalöÌmi Ëleny ICT spoleËnosti ve vöech

uveden˝ch st·tech. V »R to jsou LCS a BERIT.

bliûöÌ informace lze nalÈzt na www.asseco.com
(tz)  ✑
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Skupina äkoda Auto dos·hla v prvnÌ polovinÏ

letoönÌho roku 10 mld. KË zisku p¯ed zdanÏnÌm. 

To p¯edstavuje meziroËnÌ n·r˘st o 22,1 %. Z mon-

t·ûnÌch linek od zaË·tku roku sjelo 318 189 voz˘

znaËky äkoda. V porovn·nÌ se stejn˝m obdobÌm

roku 2006 p¯edstavuje tento objem n·r˘st o

26 408 voz˘ (+9,1 %). 

Model äkoda Roomster byl zatÌm ˙spÏönÏ zave-

den na vöechny relevantnÌ trhy, coû podstatnou

mÏrou p¯ispÏlo ke zv˝öenÌ odbytu. V˝sledky prv-

nÌho pololetÌ d·le podpo¯ila st·le se zvyöujÌcÌ

popt·vka po modelu äkoda Octavia. Odbyt

modelu äkoda Superb dosahoval ˙rovnÏ roku

p¯edeölÈho. Popt·vku po vozech znaËky äkoda

d·le podpo¯ilo i zavedenÌ druhÈ generace mode-

lu Fabia.

CelosvÏtovÈ dod·vky z·kaznÌk˘m se v prvnÌm

pololetÌ 2007 s n·r˘stem o 13,2 % oproti srov-

natelnÈmu obdobÌ roku 2006 vyvÌjely velice

pozitivnÏ. Celkem bylo z·kaznÌk˘m dod·no

311 062 voz˘ znaËky äkoda. 

Trûby za skupinu dos·hly v prvnÌm pololetÌ 2007

hodnoty 113,5 mld. KË. Tento n·r˘st o 8,7 % je

tÈmÏ¯ shodn˝ s r˘stem objemu prodeje. Holger

Kintscher, Ëlen p¯edstavenstva spoleËnosti

äkoda Auto zodpovÏdn˝ za oblast ekonomie,

k tomu poznamenal: "Tento ˙spÏch vnÌm·me

jako potvrzenÌ naöÌ modelovÈ a are·lovÈ strate-

gie. TÏöÌ n·s zejmÈna dalöÌ zlepöov·nÌ hospo-

d·¯skÈho v˝sledku skupiny äkoda Auto. Z·slu-

hu na tom m· i d˘slednÈ sledov·nÌ naöich

n·klad˘."

Od zaË·tku roku investovala äkoda Auto do hmot-

nÈho majetku celkem 2,4 mld. KË. NejvÏtöÌ Ë·st

tÈto hodnoty smÏ¯ovala do produktov˝ch investic

(1,6 mld. KË). Do obnovy v˝robnÌch z·vod˘ a do

zlepöov·nÌ infrastruktury bylo v tomto obdobÌ inve-

stov·no dalöÌch 460 mil. KË. (tz)

Škoda Auto stále úspěšná

Inovacemi se generuje hospodářský růst 
- zástupci z celé EU diskutovali v Nizozemsku

n·pady, kterÈ v naöem regionu vznikajÌ," up¯es-

nil Ji¯Ì KoleËek z Region·lnÌ rozvojovÈ agentury

RERA jiûnÌch »ech, kter˝ byl Ëlenem ËeskÈ

delegace na konferenci Innovation Society

2007. "Pr·vÏ projekt MATEO spojil naöe ino-

vaËnÌ pracoviötÏ s firmami a v˝zkumn˝mi insti-

tucemi v Katal·nsku, Lombardii a SevernÌm

Brabantsku, coû bychom jinak nebyli schopni

zvl·dnout. V souËasnÈ dobÏ se meziregion·lnÏ

¯eöÌ 10 dÌlËÌch projekt˘, na nichû pracujÌ lidÈ

z jihoz·padnÌch »ech. Pokud tedy m·me hovo-

¯it o konkrÈtnÌm networkingu a clusterov·nÌ

nap¯ÌË regiony EU, projekt MATEO je jasnou

uk·zkou, kter· skuteËnÏ funguje."

Sniûov·nÌ inovaËnÌho deficitu mezi regiony EU je

klÌËovou v˝zvou pro novou evropskou region·lnÌ

politiku. V r·mci p¯Ìprav 4. koheznÌ zpr·vy, kte-

rou ned·vno p¯ijala Evropsk· komise, bylo zjiö-

tÏno, ûe 68 region˘ z 268 region˘ Evropy m·

inovaËnÌ potenci·l menöÌ neû pr˘mÏr EU, p¯i-

Ëemû nejvÌce se jich nach·zÌ v nov˝ch Ëlen-

sk˝ch st·tech, äpanÏlsku, ÿecku, Portugalsku

a jiûnÌ It·lii. PozitivnÌ skuteËnostÌ vöak na druhÈ

stranÏ je, ûe nÏkterÈ regiony Finska, ävÈdska,

D·nska a NÏmecka majÌ vyööÌ inovaËnÌ kapaci-

tu neû USA nebo Japonsko. 

Projekt MATEO (Matching Technologies and

Opportunities) podporuje inovaËnÌ procesy mezi

mal˝mi a st¯ednÌmi firmami a v˝zkumn˝mi

a v˝vojov˝mi institucemi. M· b˝t dokonËen

v prosinci 2007 a probÌh· mezi vybran˝mi regio-

ny »eskÈ republiky, NizozemÌ, äpanÏlska a It·-

lie. Jeho prost¯ednictvÌm plyne do regionu NUTS

II Jihoz·pad tÈmÏ¯ öedes·t milion˘ korun

a st·v· se tak v˝znamn˝m zdrojem evropsk˝ch

penÏz do oblasti aplikovanÈho v˝zkumu a v˝vo-

je v tomto ˙zemÌ. Z·roveÚ podporuje posÌlenÌ

konkurenceschopnosti mÌstnÌch firem, zv˝öenÌ

z·jmu zahraniËnÌch investor˘ o region a v˝znam-

nÏ p¯ispÌv· rovnÏû k prezentaci jiûnÌch a z·pad-

nÌch »ech v EvropskÈ unii. Na ˙zemÌ »eskÈ

republiky je projekt v˝znamnÏ podporov·n Jiho-

Ëesk˝m krajem.

vÌce informacÌ o MATEO naleznete na
www.mateoproject.org nebo na www.rera.cz

(tz)



je vöak jistÈ: do roku 2012 bude ukonËena

rozprava o odpovÏdnosti odvÏtvÌ za propagaci

spr·vnÈho stravov·nÌ a zdravÈho ûivotnÌho

stylu. Postupovat spr·vnÏ a b˝t p¯i tom vidÏn

bude povaûov·no za z·klad pro dobrou povÏst

znaËky a v koneËnÈm d˘sledku i pro podnika-

telsk˝ ˙spÏch v odvÏtvÌ. 

DneönÌ spot¯ebitelÈ a nakupujÌcÌ jsou n·roËnÌ

a sloûitÌ. Doby, kdy mohli maloobchodnÌci

a v˝robci pohodlnÏ roz¯adit populaci do pÏti

nebo öesti st·l˝ch segment˘, d·vno minuly.

Dnes je jich zpravidla dvacet nebo t¯icet. 

"Jak zd˘razÚuje n·ö glob·lnÌ pr˘zkum, spo-

t¯ebitele budou l·kat reklamnÌ nabÌdky t¯Ì

v˝robk˘ za cenu dvou Ëi druhÈho v˝robku

zdarma, ale do koöÌku budou p¯id·vat i drahÈ

zboûÌ prvot¯ÌdnÌ kvality a luxusnÌ doplÚky, coû

je Ëast· uk·zka z·sadnÌho rozporu mezi

z·mÏrem a skuteËn˝m chov·nÌm," dodal

Martin Tesa¯. 

Pro vÏtöinu dneönÌch nakupujÌcÌch jsou normou

velk· n·kupnÌ st¯ediska s rozs·hl˝m sortimen-

tem v˝robk˘. OËek·vajÌ, ûe na reg·lech najdou

vöechno, co chtÏjÌ, a jsou st·le mÈnÏ tolerant-

nÌ k vyprod·nÌ z·sob. VÌce neû polovina naku-

pujÌcÌch (53 %) uv·dÌ pohodlnou dostupnost

z mÌsta bydliötÏ jako nejd˘leûitÏjöÌ faktor p¯i

rozhodov·nÌ, kde nakupovat. V pop¯edÌ z·jmu

jsou takÈ niûöÌ ceny (42 %), kvalita za vynalo-

ûenÈ prost¯edky (42 %), ËerstvÈ ovoce a zeleni-

na a celkov· kvalita zboûÌ. Karty pro loaj·lnÌ

z·kaznÌky hrajÌ roli jen pro 17 % dotazovan˝ch.

Na ot·zku, co

mohou super-

m a r k e t y

a v˝robci potra-

vin udÏlat, aby

lÈpe plnily

p o û a d a v k y

z·kaznÌk˘, byla

n e j Ë a s t Ï j ö Ì

odpovÏÔ v pr˘-

zkumu zvÏtöit

v˝bÏr a pest-

rost nabÌdky

(16 %). 

srpen 2007
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Potravin·¯skÈ spoleËnosti ¯eöÌ ¯adu st·le sloûi-

tÏjöÌch problÈm˘ a ot·zek. V poslednÌm roce

prov·dÏl t˝m pro potravin·¯sk˝ pr˘mysl spo-

leËnosti Deloitte pr˘zkum mezi Ëleny ¯ÌdicÌch

org·n˘ vÌce neû sedmdes·ti p¯ednÌch v˝robnÌch

a maloobchodnÌch spoleËnostÌ a spoleËnostÌ

poskytujÌcÌch potravin·¯skÈ sluûby. Tento pr˘-

zkum n·m dal jedineËnou moûnost sezn·mit se

s p¯ek·ûkami, kterÈ potravin·¯skÈ odvÏtvÌ p¯e-

kon·v·. 

"Konkurence sÌlÌ, tlak na procesy a marûe pokra-

Ëuje, distribuËnÌ a dalöÌ vstupnÌ n·klady rostou,"

uvedl Martin Tesa¯, partner v oddÏlenÌ auditu spo-

leËnosti Deloitte v »eskÈ republice. "V poslednÌ

dobÏ se v celÈm odvÏtvÌ a spot¯ebitelsk˝ch prio-

rit·ch odr·ûejÌ rostoucÌ z·jem o klimatickÈ zmÏny

a vÏtöÌ odpovÏdnost firem. Dnes je ûivotnÏ d˘leûi-

tou souË·stÌ obchodnÌ strategie z·jem o ekologii

a ve¯ejn· propagace tohoto z·jmu."  

PodÌv·me-li se pÏt let dop¯edu do roku 2012,

jakÈ novÈ v˝zvy potravin·¯skÈ odvÏtvÌ pravdÏ-

podobnÏ ËekajÌ? SouËasnÈ problÈmy jistÏ

nezmizÌ: cena ropy pravdÏpodobnÏ neklesne,

tlak na ochranu ûivotnÌho prost¯edÌ poroste,

ve st¯edu z·jmu z˘stane zdravÌ a v˝ûiva, nÌz-

kon·kladovÈ ekonomiky nabÌzejÌcÌ levnÏjöÌ

v˝robnÌ p¯Ìleûitosti nezmizÌ a spot¯ebitelÈ

neztratÌ touhu po novink·ch, pestrÈm v˝bÏru

a skvÏlÈ hodnotÏ. RostoucÌ vyuûÌv·nÌ alterna-

tivnÌch kan·l˘, jako je internet, m˘ûe vyvolat

n·r˘st prodeje od dodavatel˘ potravin p¯Ìmo

z·kaznÌk˘m. Moûn· se doËk·me i vÏtöÌ regu-

lace obsahu soli, cukru a tuku vl·dami, kterÈ

se ne˙navnÏ zab˝vajÌ pot¯ebou ¯eöit dlouho-

dobÈ ekonomickÈ d˘sledky souËasn˝ch ot·-

zek ve¯ejnÈho zdravÌ. Je jasnÈ, ûe p¯ÌötÌch pÏt

let p¯inese sloûitÏjöÌ problÈmy a p¯ek·ûky,

kterÈ bude potravin·¯skÈ odvÏtvÌ ¯eöit. Jedno

Dnešní spotřebitelé jsou nároční a složití
Spotřebitelé mají čím dál větší nároky - očekávají a dostávají čím dál

více za čím dál méně. Dnešní nakupující vyhledávají výhodné nabíd-
ky, prvotřídní zboží i dobré jídlo, a to všechno současně. Společnost

a její stravovací návyky se také mění. Obliba "pomalého občerstvení" roste,
a jak ukazuje náš spotřebitelský průzkum, rodiny znovu pokládají za velmi
důležité jíst společně. Třebaže všichni vítáme výhody hotových jídel, ros-
toucí počet domácností se vrací ke klasickému vaření bez polotovarů jako
zdravější alternativě. Držet krok s těmito rychlými spotřebitelskými trendy
znamená získávat velké příležitosti, přestože to není vždy snadné: uděláte
chybu a můžete si pořádně spálit prsty. 

Byli jste po dobu

svÈ mate¯skÈ dovo-

lenÈ v kontaktu se

sv˝m zamÏstnava-

telem? Pl·nujete

n·vrat? A vyhovÌ

v·m v·ö zamÏstnavatel, drûel pro v·s mÌsto? 

Jak uk·zal v˝zkum na tÈma RovnÈ p¯Ìleûitosti muû˘ a ûen v Ëes-

k˝ch firm·ch spoleËnosti SC&C, spol. s r. o., kter˝ nechala udÏ-

lat organizace Gender Studies, o. p. s., z·leûÌ na tom, jakou jste

ve firmÏ zast·vala pozici.

ZamÏstnavatelÈ/-ky ¯eöÌ n·vraty z mate¯skÈ dovolenÈ a rodiËov-

skÈ dovolenÈ podle Z·konÌku pr·ce: "... to je danÈ ze z·kona, my

ûeny po mate¯skÈ musÌme vzÌt zp·tky, ale nemusÌme jÌ zaruËit

stejnou funkci..." 

U bÏûn˝ch zamÏstnanc˘/-kyÚ (v˝roba a niûöÌ administrativa) se

zamÏstnavatelÈ/-ky nezab˝vajÌ vytv·¯enÌm nÏjak˝ch speci·lnÌch

opat¯enÌ (ökolenÌ, informace e-mailem apod.), kter· by usnadnila

ûen·m n·vrat do pr·ce po mate¯skÈ dovolenÈ. VÏtöinou s nimi

udrûujÌ jen minim·lnÌ kontakt. OmezujÌ se pouze na zjiötÏnÌ, zda se

ûena do firmy vr·tÌ. 

U manaûerek a odbornic je to vöak jinÈ. Potvrdila se tendence

vytv·¯enÌ individu·lnÌch dohod s majiteli/kami a/nebo persona-

listy/-kami firem. Pro ilustraci uv·dÌme nÏkolik p¯Ìklad˘ zmÌnÏ-

n˝ch ve v˝zkumu: 

● "...finanËnÌ ¯editelka m· jako tÏhotn· ˙plnÏ jinÈ podmÌnky...

m· k dispozici notebook, telefon, st·le je s n·mi v kontaktu...

je p¯irozenÈ, ûe jinak se ËlovÏk chov· k manaûerovi, kterÈho

chce a pot¯ebuje, neû k ¯adovÈmu zamÏstnanci..."

● "...z˘st·v·me se ûenami v kontaktu, zvaûujeme jejich moû-

nosti, o co majÌ z·jem... nabÌzÌme pr·ci z domova... anal˝-

zy ad... p¯eklady... z·skok... spolupr·ci na projektechÖ

Tato kontinuita se n·m hodnÏ vypl·cÌ a takÈ z druhÈ stra-

ny je o ni velk˝ z·jem (chcete s n·mi z˘stat v kontaktu,

p¯ÌpadnÏ od kdy, jakÈ jsou vaöe moûnosti, dok·ûete dojÌû-

dÏt?) - je to ale jen u pozic od niûöÌho managementu

a v˝ö." 

Firmy ûen·m ve vyööÌch pozicÌch umoûÚujÌ uchovat si bÏhem

mate¯skÈ a rodiËovskÈ dovolenÈ kvalifikaci a podporujÌ jejich

dalöÌ vzdÏl·v·nÌ: "... jazyky, PC. Zkr·tka vöe pro to, aby ËlovÏk co

nejrychleji mohl zaËÌt pracovat."

Z diskuzÌ vyplynulo, ûe hlavnÌ v˝hodou individu·lnÌch dohod je udr-

ûenÌ zamÏstnankynÏ, kter· m· know-how. Zv˝öÌ se jejÌ loajalita

a n·slednÏ takÈ jejÌ v˝konnost: "Ö kdyû se n·vrat povede, tak je

to super, neboù ûena je pak nesmÌrnÏ loaj·lnÌ, na zkr·cenÈm ˙vaz-

ku dokonce odvede vÌce neû na plnÈm." 

Kv˘li nevyhovujÌcÌ legislativÏ vöak majÌ firmy problÈm s odmÏÚo-

v·nÌm ûen na mate¯skÈ a rodiËovskÈ dovolenÈ.

Odchody muû˘ na rodiËovskou dovolenou jsou u n·s zatÌm mini-

m·lnÌ, ve v˝zkumu s nimi nemÏla zkuöenost û·dn· firma. (tz)

VÌce neû dvÏ t¯etiny nakupujÌcÌch aktivnÏ hle-

dajÌ nabÌdky druhÈho produktu zdarma

a podobnÈ speci·lnÌ akce, aËkoli se z·roveÚ

neradi vzd·vajÌ moûnosti koupit si nÏco pro

radost - 29 % dot·zan˝ch, kte¯Ì vyhled·vajÌ

v˝hodnÈ koupÏ, uvedlo, ûe nynÌ nakupuje vÌce

kvalitnÏjöÌho zboûÌ neû v minulosti. V odpovÏ-

di na ot·zku, co mohou supermarkety

a v˝robci potravin udÏlat, aby splnili jejich

poûadavky p¯i n·kupu potravin, za¯adilo vÌce

neû 15 % respondent˘ na prvnÌ mÌsto zv˝öenÌ

v˝bÏru a pestrosti, niûöÌ ceny se s 8 % staly

druhou nejËastÏjöÌ odpovÏdÌ.  

Z·kaznÌk v roce 2012 

DneönÌ spot¯ebitelÈ ch·pou vztah hodnoty

a ceny a jsou zvyklÌ vybÌrat si z mnoûstvÌ mar-

ketingov˝ch akcÌ, kterÈ jsou na nÏ zamÏ¯eny.

Spot¯ebitele zÌt¯ka bude jeötÏ tÏûöÌ charakte-

rizovat, p¯esvÏdËit, dostat na svou stranu

a udrûet je, zejmÈna v souvislosti s fragmen-

tacÌ spot¯ebitelsk˝ch n·vyk˘ a rostoucÌm

v˝znamem nov˝ch mÈdiÌ oproti tÏm star˝m. Je

zajÌmavÈ, ûe podle naöeho pr˘zkumu odvÏtvÌ

p¯edpokl·d·, ûe budoucÌ hlavnÌ trendy jsou pro

n·s vÏtöinou zn·mou veliËinou. HlavnÌ ot·zkou

bude nejlepöÌ zp˘sob, jak se vypo¯·dat

s budoucÌmi trendy, kterÈ nabÌzejÌ ohromnÈ

p¯Ìleûitosti k ˙spÏchu nebo proh¯e. KlÌËem

k budoucÌmu ˙spÏchu bude spr·vnÈ p¯edvÌd·-

nÌ v˝znamu tÏchto trend˘ a v˝sledn˝ch dopa-

d˘ na spot¯ebitelskou popt·vku a preference.

ZatÌmco nÏkterÈ trendy budou obecnÈ povahy,

mnoho z nich bude mÌt velmi specifickÈ

d˘sledky pro jednotlivÈ sektory, kan·ly a kate-

gorie. 

Spot¯ebitelÈ chtÏjÌ vÏtöÌ pestrost, vÏtöÌ

v˝bÏr, zdravÈ produkty, akËnÌ nabÌdky, lepöÌ

kvalitu a samoz¯ejmÏ dobrÈ ceny. SpoleË-

nosti ËelÌ rostoucÌm n·klad˘m, p¯ÌsnÏjöÌm

regulatornÌm a kontrolnÌm mechanizm˘m,

dynamick˝m pohyb˘m v glob·lnÌ ekonomice

a st·le n·roËnÏjöÌm spot¯ebitel˘m. Co tedy

mohou potravin·¯skÈ podniky v tomto

nest·lÈm a n·roËnÈm prost¯edÌ udÏlat, aby

dos·hly ziskovÈho r˘stu a vytvo¯ily hodno-

tu?

"Jsme si tÈmÏ¯ jisti, ûe toto odvÏtvÌ nabÌzÌ sku-

teËnou p¯Ìleûitost pro vytvo¯enÌ v˝znamnÈ hod-

noty," doplnil Martin Tesa¯. (tz)

Mají se ženy po mateřské 
dovolené kam vrátit?
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V anketÏ, kter· oslovila 50 nejv˝znamnÏjöÌch

obchod˘ v »R, se jejich z·stupci vyjad¯ovali

k ot·zce rozöi¯ov·nÌ sortimentu a sluûeb ve

sv˝ch prodejn·ch. Z v˝sledk˘ öet¯enÌ jedno-

znaËnÏ vypl˝v·, ûe obohacenÌ sortimentu

o jin˝ druh zboûÌ, neû na kter˝ jsou prodejci ve

sv˝ch obchodech zamÏ¯eni, je st·le v˝raznÏj-

öÌm trendem a z¯ejmou snahou o vytv·¯enÌ

konkurenËnÌ v˝hody.

Nap¯Ìklad ve spoleËnosti dm drogerie markt,

kter· je p¯ednÌm prodejcem drogistickÈho

zboûÌ v »R, si dnes mohou z·kaznÌci nakoupit

takÈ nejr˘znÏjöÌ potravinovÈ doplÚky, biopo-

Trend rozšiřování nabídky obchodů o doplňkový sortiment potrvá
Z červnové ankety uspořádané mezi nejvýznamnějšími obchodníky

v České republice v rámci ocenění GE Money Multiservis Obchodník
roku 2007 vyplynulo, že většina z nich (70 %) nabízí zcela záměrně i pro-

dukty z jiného segmentu, než na který jsou primárně zaměřeni a plánuje
jejich další rozšiřování. Podíl jiného sortimentu na celkových tržbách se
pohybuje v rozmezí od 5 % do 20 % a má stále rostoucí tendenci. Všichni
zúčastnění obchodníci navíc uvedli, že plánují i rozšiřování služeb pro
zákazníky. 

Z ankety d·le vypl˝v·, ûe vedle koupÏ zboûÌ

mohou z·kaznÌci vyuûÌt takÈ öirok˝ rozsah

doplÚujÌcÌch finanËnÌch i nefinanËnÌch slu-

ûeb. ObchodnÌci nabÌzejÌ nap¯Ìklad sjedn·nÌ

˙vÏr˘ od spl·tkov˝ch spoleËnostÌ, vystavo-

v·nÌ kreditnÌch karet, leasing zboûÌ, vÏrnost-

nÌ programy, odvoz zboûÌ dom˘, moûnost vr·-

cenÌ penÏz u nenoöenÈho zboûÌ do 30 dn˘,

pomoc p¯i problÈmech s poËÌtaËem, pojiötÏ-

nÌ nad r·mec z·ruky nebo likvidaci starÈho

zboûÌ. 

"ZaruËujeme takÈ nap¯Ìklad spr·vnost ˙daj˘

na pokladnÌ stvrzence - pokud cena zakoupe-

nÈho v˝robku uveden· na pokladnÌ stvrzence

neodpovÌd· cenÏ, kter· je pro stejn˝ v˝robek

uvedena na reg·le, obdrûÌ z·kaznÌk tento v˝ro-

bek zdarma," ¯ekla Martina Hork·, vedoucÌ

rezortu marketing a n·kup dm drogerie markt.

"V˝sledky ankety ukazujÌ, ûe siln· konkuren-

ce mezi jednotliv˝mi obchodnÌky prospÌv·

p¯edevöÌm z·kaznÌk˘m. Prodejci jsou si

vÏdomi toho, ûe pokud chtÏjÌ na konkurenË-

nÌm trhu uspÏt, musejÌ sv˝m klient˘m nabÌ-

zet vûdy nÏco navÌc a rozsah sv˝ch sluûeb

traviny, krmivo pro zvÌ¯ata nebo textil. Spo-

leËnost C&A Moda »R, prodejce odÏv˘, zase

nabÌzÌ chlazenÈ n·poje u pokladen. DalöÌ

v˝raznÈ rozöÌ¯enÌ nabÌdky najdeme nap¯Ìklad

v prodejn·ch elektrick˝ch spot¯ebiË˘ Electro

World. 

"Naöim z·kaznÌk˘m chceme nabÌzet kompletnÌ

¯eöenÌ. Proto jsme v˝raznÏ rozöÌ¯ili sortiment

p¯ÌsluöenstvÌ. D·le nabÌzÌme znaËkovÈ n·dobÌ

a porcel·n. V loÚskÈm roce jsme rozöÌ¯ili takÈ

nabÌdku odbornÈ literatury," doplnila v˝Ëet

nabÌzenÈho zboûÌ Anna Rumianov·, manaûerka

marketingu spoleËnosti Electro World. 

a produkt˘ neust·le rozöi¯ovat," uvedl Char-

lie Coode, p¯edseda p¯edstavenstva a gene-

r·lnÌ ¯editel GE Money Multiservis.

Anketa se podobnÏ jako v minulÈm roce zamÏ-

¯ila takÈ na zjiöùov·nÌ akceptace spoleËnÈ

evropskÈ mÏny v jednotliv˝ch prodejn·ch.

PoËet obchodnÌk˘, kte¯Ì moûnost platby

v eurech nabÌzejÌ, sice meziroËnÏ nevzrostl,

nicmÈnÏ odpovÏdi dot·zan˝ch ukazujÌ, ûe vÏt-

öina z nich si rostoucÌ d˘leûitost tÈto alternati-

vy  uvÏdomuje a pl·nuje ji zavÈst v nejbliûöÌch

letech. 

● ● ●

LetoönÌ roËnÌk ocenÏnÌ GE Money Multiservis

ObchodnÌk roku 2007 byl zah·jen na tiskovÈ

konferenci 5. Ëervna 2007. V˝sledky budou

ozn·meny 10. ¯Ìjna 2007 bÏhem slavnostnÌho

veËera ve SlovanskÈm domÏ.

vÌce informacÌ o ocenÏnÌ, metodice v˝bÏru
vÌtÏz˘ jednotliv˝ch kategoriÌ a pr˘bÏûnÈ
v˝sledky hlasov·nÌ ve¯ejnosti naleznete na
www.obchodnik-roku.cz (tz)

Nez·visl˝ obchod v »eskÈ republice i nad·le vytrvale

roste - dokl·d· to i poslednÌ v˝sledek Makro-Incoma inde-

xu, kter˝ tento trh sleduje. Hodnota indexu za II. Ëtvrtle-

tÌ v meziroËnÌm srovn·nÌ je + 2,4 %, a navazuje tak na

r˘st dosaûen˝ v p¯edchozÌch pÏti ËtvrtletÌch, celkovÏ

tedy nez·visl˝ trh roste jiû od dubna 2006.

"Podle naöich informacÌ, kterÈ jsou novÏ potvrzeny

i Makro-Incoma indexem, si jiû drobnÌ maloobchodnÌci

naöli svou pozici na ËeskÈm trhu a dok·ûÌ nabÌdnout

sv˝m z·kaznÌk˘m zboûÌ, kterÈ chtÏjÌ. Naöim cÌlem je

i nad·le pom·hat mal˝m obchodnÌk˘m v boji s konku-

rencÌ, a tak jim jiû dnes nabÌzÌme pomoc s ˙pravou sor-

timentu Ëi uspo¯·d·nÌm prodejny. Na konci b¯ezna jsme

se podÌleli na redesignu uk·zkovÈ prodejny v PyöelÌch

a zanedlouho p¯edstavÌme ve spolupr·ci s majitelem

dalöÌ zrekonstruovanou nez·vislou prodejnu v Praze,"

uvedl Stanislav Novotn˝, manaûer marketingu Makro

Cash & Carry »R.

CÌlem Makro-Incoma indexu je zajistit lepöÌ informova-

nost o segmentu nez·vislÈho maloobchodu a efektivnÌ

podporu rozvoje obchodov·nÌ na ËeskÈm trhu. Makro

jako velkoobchodnÌ partner valnÈ Ë·sti nez·vislÈho

maloobchodu jej mapuje s vyuûitÌm unik·tnÌch dat, kte-

r˝mi disponuje. Informace o v˝voji indexu jsou pravidel-

nÏ ËtvrtletnÏ zve¯ejÚov·ny na webov˝ch str·nk·ch spo-

leËnosti Makro. (tz)

Nezávislý maloobchodní trh 
vytrvale roste již 15 měsíců po sobě

Přehled vývoje Makro-Incoma indexu:
SledovanÈ obdobÌ MeziroËnÌ srovn·nÌ

II.   ËtvrtletÌ 2007 + 2,4 %

I. ËtvrtletÌ 2007 + 2,1 %

IV.  ËtvrtletÌ 2006 + 1,3 %

III.  ËtvrtletÌ 2006 + 1,8 %

II.   ËtvrtletÌ 2006 + 3,1 %

I. ËtvrtletÌ 2006 - 0,1 %

Historicky prvnÌ cenov˝ vyhled·vaË u n·s, kter˝ pouze

v p¯edv·noËnÌm obdobÌ vyhledal pro ËeskÈ uûivatele

internetu p¯es p˘l milionu nejlepöÌch cen elektroniky,

oûivuje sv˘j vzhled a v˝znamnÏ rozöi¯uje portfolio sledo-

van˝ch produkt˘.

Naleznete zde (www.srovname.cz) celkem 55 tematic-

k˝ch sekcÌ s rozt¯ÌdÏn˝mi produkty. KromÏ jiû d¯Ìve nej-

vÌce vyhled·van˝ch digit·lnÌch fotoapar·t˘, mobilnÌch

telefon˘ Ëi mp3 p¯ehr·vaË˘ lze nynÌ snadno a rychle najÌt

nejv˝hodnÏjöÌ ceny v megasekci Elektrospot¯ebiËe nebo

Auto a Zahrada. V nadch·zejÌcÌm letnÌm obdobÌ jistÏ

potÏöÌ i levnÈ letenky, grily nebo vodnÌ fotopouzdra na

pr·zdniny u vody.

"UvÏdomujeme si, jak jsou pro z·kaznÌka d˘leûitÈ sluû-

by, proto u n·s nejde pouze o nejlepöÌ cenu. AË se od

˙nora 2006, kdy jsme Srovname.cz spustili, objevilo

hned nÏkolik konkurenËnÌch katalogov˝ch srovn·vaË˘

cen spot¯ebnÌ elektroniky, jsme st·le jedinÌ, kdo do

nabÌdek neplete bazarovÈ produkty, kdo spolupracuje

s r˘zn˝mi str·nkami pln˝ch recenzÌ nebo kdo koordinu-

je v˝bÏr e-shop˘ se SdruûenÌm obrany spot¯ebitel˘,"

sdÏlil manaûer projektu David Folprecht.

D·le Srovname.cz nabÌzÌ pomoc tÏm, kte¯Ì jeötÏ p¯esnÏ

nevÏdÌ, kter˝ typ p¯Ìstroje budou kupovat. A to dÌky t¯Ì-

dÏnÌ produkt˘ v katalogov˝ch sekcÌch podle zvolen˝ch

kritÈriÌ (funkcÌ, ceny, znaËky atd.), d·le lze vyuûÌt funkci

"podobnÈ produkty", kter· najde konkurenËnÌ nabÌdky

stejnÈ funkËnosti. RovnÏû lze hledat podle dodacÌ lh˘ty

jednotliv˝ch e-shop˘. To je samoz¯ejmÏ p¯idan· hodnota

jak pro nakupujÌcÌ, tak pro kvalitnÌ e-shopy. (tz)

Cenový vyhledávač
Srovname.cz rozšiřuje své služby
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Ve svÈ ne˙navnÈ honbÏ za produktivitou a r˘s-

tem a p¯i svÈm p¯esouv·nÌ pozornosti na posky-

tov·nÌ sluûeb by v˝robci nemÏli p¯ehlÌûet tuto

novou skupinu potenci·lnÌch zamÏstnanc˘,

kte¯Ì by mohli zaplnit mezeru na trhu kvalifiko-

van˝ch pracovnÌch sil. NejnovÏjöÌ zpr·va skupi-

ny Glob·lnÌ v˝robnÌ odvÏtvÌ, kter· p˘sobÌ ve spo-

leËnosti Deloitte, nazvan· "ÿÌzenÌ nedostatku

zamÏstnanc˘ v glob·lnÌ v˝robnÌ sfÈ¯e - postupy,

jak si zÌskat generaci Y" zd˘razÚuje, ûe v˝robci

musejÌ p¯epracovat sv˘j model uplatÚovan˝ p¯i

¯ÌzenÌ lidsk˝ch zdroj˘, aby byli schopni zaujmout

generaci Y na r˘zn˝ch svÏtov˝ch trzÌch. Tento

p¯Ìstup je v podnicÌch nutnÈ dodrûovat na vöech

˙rovnÌch, neboù bude v˝znamn˝m zp˘sobem

ovlivÚovat Ëinnosti podnik˘ a p¯in·öet dlouho-

dobÈ v˝hody vöem zamÏstnanc˘m dÌky pozitiv-

nÌmu dopadu na produktivitu pr·ce. 

Naöe zkuöenost z ËeskÈho trhu stejnÏ tak jako

v˝sledky z ¯ady pr˘zkum˘ poukazujÌ na skuteË-

nost, ûe rozhodujÌcÌm d˘vodem, proË »eöi pra-

cujÌ, je pot¯eba finanËnÌho zajiötÏnÌ. NÏkterÈ

studie uv·dÌ, ûe tento motiv je velmi d˘leûit˝ aû

pro Ëty¯i pÏtiny »ech˘. Pro 75 % zamÏstnan˝ch

osob je rovnÏû d˘leûitÈ vyuûitÌ dosaûenÈho vzdÏ-

l·nÌ a spokojenost s uplatnÏnÌm sv˝ch odbor-

n˝ch schopnostÌ. V˝znamn˝mi faktory, kterÈ

souvisÌ i s urËit˝mi n·zory, jsou vÏk, vzdÏl·nÌ,

ekonomick· aktivita stejnÏ tak jako i ûivotnÌ

˙roveÚ. LidÈ mladöÌ, s vyööÌm (zejmÈna vysoko-

ökolsk˝m) vzdÏl·nÌm, s vyööÌ ûivotnÌ ˙rovnÌ,

intenzivnÏ ekonomicky aktivnÌ p¯ebÌrajÌ rovnÏû

vÏtöÌ odpovÏdnost za svou soci·lnÌ situaci

a v trûnÌm ekonomickÈm systÈmu hledajÌ p¯ede-

vöÌm p¯Ìleûitost pro osobnÌ uplatnÏnÌ. Tito mladÌ

lidÈ, p¯ich·zejÌcÌ nynÌ na trh pr·ce, jsou oznaËo-

v·ni jako generace Y, kter· se z·sadnÏjöÌm zp˘-

sobem vymezuje v˘Ëi hodnot·m generace X. To

se projevuje i v jejÌm pracovnÌm chov·nÌ.

Generace X se snaûila nezadluûovat se, udrûet

se na dobrÈm pracovnÌm mÌstÏ, nemÌt û·dnÈ

konflikty s okolÌm, uËinit jednoznaËnÈ rozhod-

nutÌ mezi rodinou Ëi kariÈrou - penÌze jsou pro ni

hodnotou. Generace Y povaûuje penÌze za pro-

st¯edek a ochotnÏ se zadluûuje. To n·slednÏ

souvisÌ i s tÌm, ûe je p¯esvÏdËena, ûe za svou

pr·ci musÌ b˝t ¯·dnÏ odmÏnÏna. P¯edstavitelÈ

tÈto generace proto pruûnÏ mÏnÌ mÌsta jsou-li

v˝hodnÏjöÌ a navÌc poûadujÌ, aby jejich pr·ce

byla zajÌmav·, coû je dalöÌ p¯ÌËinou ËastÏjöÌch

zmÏn zamÏstn·nÌ - veökerÈ zmÏny totiû povaûu-

jÌ za bÏûnou souË·st ûivota. ⁄spÏch v pr·ci je

pro nÏ d˘leûit˝, neobÏtujÌ mu vöak partnerskÈ

vztahy. ZaloûenÌ rodiny Ëasto odkl·dajÌ na

pozdÏji, ale ani pak na kariÈru nerezignujÌ.

ZamÏstnavatelÈ u tÈto generace vÌtajÌ, ûe ve

svÈ vÏtöinÏ se jedn· o bÏûnÈ uûivatele ICT

s niûöÌ pot¯ebou vyööÌch investic do vzdÏl·v·nÌ

v tÈto oblasti. Tyto vzorce chov·nÌ se ËÌm d·l

tÌm ËastÏji a silnÏji projevujÌ i na ËeskÈm trhu

pr·ce.

Generace Y bude v nejbliûöÌch letech tvo¯it

znaËnou Ë·st populace v produktivnÌm vÏku.

Podle vymezenÌ spoleËnosti Deloitte budou do

tÈto skupiny pat¯it mladÌ lidÈ narozenÌ mezi lety

1982 a 1993, kte¯Ì vstupujÌ na trh pr·ce se

z·kladnÌm, st¯edoökolsk˝m nebo vysokoökol-

sk˝m vzdÏl·nÌm. Zpr·va odhaduje, ûe do roku

2025 se bude 40 - 60 % pracovnÌk˘ z mnoha

nejlidnatÏjöÌch zemÌ planety, aù jiû z rozvinut˝ch

nebo teprve se rozvÌjejÌcÌch trh˘, rekrutovat

z generace Y a mladöÌch generacÌ. 

Person·lnÌ paradox ve svÏtÏ v˝roby

ÿada mlad˝ch pracovnÌk˘ m· v˝robu spojenu

s negativnÌmi p¯edstavami. D·vno uû nenÌ toto

odvÏtvÌ ch·p·no jako hlavnÌ zdroj stabilnÌch

a dob¯e placen˝ch pracovnÌch p¯ÌleûitostÌ. Gene-

race Y vöak nevÌ, ûe - v naprostÈm protikladu

k obecnÈmu vnÌm·nÌ - pr·ce modernÌho v˝robnÌ-

ho dÏlnÌka klade jiû dnes n·rok nejen na odbor-

nÈ znalosti a dobrÈ manu·lnÌ zruËnosti, ale z·ro-

veÚ i na ¯adu tzv. soft skills, neboli mÏkk˝ch

dovednostÌ. Jednou z nich je nap¯. poûadavek na

vyööÌ flexibilitu a adaptabilitu, kterou zamÏst-

navatelÈ z v˝robnÌ sfÈry ËÌm d·l tÌm vÌce u sv˝ch

zamÏstnanc˘ poûadujÌ - pot˝kajÌ se totiû s tla-

kem vyr·bÏt na z·kladÏ princip˘ Just-in-time,

kter˝ klade vysokÈ n·roky na r˘znÏ kvalifikova-

nou pracovnÌ sÌlu a je znaËnÏ ovlivnÏn sezon-

nostÌ. S cÌlem sniûovat n·klady na neust·lou

obmÏnu pracovnÌ sÌly spoleËnosti spÌöe preferu-

jÌ zamÏstn·vat jedince, kte¯Ì se snadno p¯izp˘-

sobujÌ nov˝m podmÌnk·m, jsou flexibilnÏjöÌ co

do v˝konu r˘zn˝ch ˙kol˘ Ëi typ˘ pr·ce, kter˝m

Generace Y mění tvář výrobní sféry
Výrobci nepřihlížejí při řízení záležitostí spojených s jejich zaměstnanci

k "faktoru Y" - k tomuto zjištění došla nová analýza skupiny Výrobní
odvětví, která působí v rámci společnosti Deloitte. Tento "faktor Y",

neboli generace Y, je totiž skupinou mladých nastupujících odborníků,
která rozhodne o tom, nakolik budou výrobní podniky v budoucnu úspěš-
né či neúspěšné. 

na poskytov·nÌ poradensk˝ch sluûeb v oblasti

lidsk˝ch zdroj˘. "ÿÌzenÌ tÏchto prvk˘, jako je

nedostateËn· zamÏstnatelnost, negativnÌ

image, vzdÏl·nÌ, proökolenÌ a nedostatek absol-

vent˘ vysok˝ch ökol, by mÏly b˝t prioritou pro

v˝robce ze vöech kout˘ svÏta."

ZÌsk·v·nÌ kvalifikovan˝ch pracovnÌk˘ v zemÌch

jako je nap¯Ìklad »Ìna a Indie nebo ve st·tech

LatinskÈ Ameriky a v˝chodnÌ Evropy je st·le

obtÌûnÏjöÌ. I kdyû se poûadavky na schopnosti

pracovnÌk˘ v jednotliv˝ch regionech liöÌ, pat¯Ì

mezi dovednosti uv·dÏnÈ nejËastÏji jako nedo-

stateËnÈ schopnost vedenÌ lidÌ, t˝movÈ pr·ce

a dobr· znalost angliËtiny.

ProblÈmy typickÈ pro jednotlivÈ regiony

St¯ednÌ a v˝chodnÌ Evropa: s tÌm, jak se v regi-

onu st·le z¯etelnÏji projevuje nedostatek kvali-

fikovan˝ch pracovnÌk˘, pociùujÌ v˝robci rostoucÌ

tlak na vypl·cenÌ vyööÌch mezd. V »eskÈ repub-

lice nap¯. byly mzdy v druhÈm ËtvrtletÌ roku

2006 o 10 % vyööÌ neû v p¯edchozÌm roce - tento

n·r˘st pat¯Ì k nejv˝raznÏjöÌm v EvropskÈ unii.

»R: typickÈ problÈmy ¯eöÌ i v˝robnÌ spoleËnosti

v »R - p¯edevöÌm pak v p¯Ìpadech, kdy v˝robnÌ

z·vod vede zahraniËnÌ management, kter˝ infilt-

ruje i do niûöÌch pozic. SpoleËnosti pak Ëasto

nar·ûÌ na problÈmy zp˘sobenÈ nap¯. odliön˝m

kulturnÌm z·zemÌm a jinou p¯edstavou o podni-

kovÈ kultu¯e. Z naöich zkuöenostÌ nap¯. u ¯ady

asijsk˝ch investor˘ na ËeskÈm trhu byly klÌËo-

v˝m bodem nesouladu odliönÈ styly jedn·nÌ

a ¯ÌzenÌ, kterÈ z˘st·valy Ëasto nepochopeny.

tou »ech˘ cestovat nebo se stÏhovat za pracÌ.

SilnÈ odbory rovnÏû kladou vyööÌ n·roky na ¯adu

aspekt˘ v ¯ÌzenÌ spoleËnosti.

»Ìna: i p¯es obrovsk˝ trh s pracovnÌmi silami se

ËÌnötÌ v˝robci pot˝kajÌ vlivem prudkÈ ekonomic-

kÈ transformace, demografick˝ch posun˘, nÌzkÈ

kvality Ë·sti pracovnÌch sil a nedostatku osob

s ¯ÌdicÌmi schopnostmi s nedostatkem schop-

n˝ch pracovnÌk˘. 

Jihov˝chodnÌ Asie: rostoucÌ poûadavky na kvali-

fikaci v jihov˝chodnÌ Asii naznaËujÌ, ûe firmy,

kterÈ nebudou schopny p¯it·hnout mladou

generaci, nebudou v budoucnu moci vyuûÌvat

plnÏ vöech v˝hod p¯echodu na oblasti p¯in·öejÌ-

cÌ vysokou p¯idanou hodnotu.

Indie: v˝robnÌ sektor vede p¯i zÌsk·v·nÌ nev˝rob-

nÌch pracovnÌk˘ ostr˝ konkurenËnÌ boj s odvÏt-

vÌm sluûeb a informaËnÌch technologiÌ. Roste

tlak na sniûov·nÌ n·klad˘ a mnoho zkuöen˝ch

technik˘ odch·zÌ za lepöÌmi v˝dÏlky na st¯ednÌ

V˝chod.

Latinsk· Amerika: v BrazÌlii panuje v˝razn˝

nedostatek kvalifikovan˝ch pracovnÌk˘ na ˙rov-

ni st¯ednÌho vedenÌ. S tÌm, jak vedoucÌ pracov-

nÌci ze st¯ednÌ ˙rovnÏ postupujÌ na vyööÌ pozice,

se bude tento nedostatek jeötÏ prohlubovat.

V Mexiku chybÌ technici (pracujÌcÌ ve v˝robÏ,

v provoznÌ oblasti, stavebnictvÌ a ˙drûbÏ), ope-

r·to¯i mont·ûnÌch linek, inûen˝¯i, zamÏstnanci

poskytujÌcÌ z·kaznickÈ sluûby, prodejci a vedou-

cÌ ˙drûby. 

Jak je moûnÈ tento problÈm se schopn˝mi pracovnÌky
vy¯eöit? 

Pro ¯adu v˝robnÌch podnik˘ se ¯ÌzenÌ lidsk˝ch

zdroj˘ z˙ûilo na koncovÈ prvky - n·bor a stabili-

zace pracovnÌk˘. SpoleËnosti tÌm p·dem zapo-

mÌnajÌ vÏnovat dostateËnou pozornost ˙kolu,

kter˝ je ve spojitosti s klÌËov˝mi zamÏstnanci

nejd˘leûitÏjöÌ - v˝chova a vzdÏl·v·nÌ pracovnÌk˘,

kterÈ pom·h· v zajiötÏnÌ r˘stu, d·le rozvÌjÌ silnÈ

str·nky pracovnÌk˘, umoûÚuje jim zdokonalovat

se v tom, co je zajÌm·, a spojuje je zp˘sobem,

kter˝ p¯ispÌv· ke zlepöov·nÌ pracovnÌch v˝sled-

k˘. 

V dneönÌ dobÏ, kdy na trh pracovnÌch sil vstu-

puje generace Y, musejÌ v˝robnÌ podniky, podle

studie spoleËnosti Deloitte, vyhodnotit, jak

efektivnÏ poskytujÌ to, Ëeho si jejich zamÏst-

nanci nejvÌce povaûujÌ:

● dlouhodobÈ vzdÏl·v·nÌ s rozvÌjenÌ se a moû-

nost zÌsk·vat zkuöenosti z r˘zn˝ch oblastÌ

fungov·nÌ organizace,

● pocit smysluplnosti vykon·vanÈ pr·ce,

● moûnost poradit se kdykoli se zkuöen˝mi

kolegy,

● vyv·ûenost pracovnÌho a soukromÈho ûivota

dle pot¯eb konkrÈtnÌch pracovnÌk˘,

● pracovnÌ prost¯edÌ s modernÌm technick˝m

vybavenÌm, 

● prost¯edÌ umoûÚujÌcÌ otev¯enou komunikaci.

P¯estoûe tyto pot¯eby odr·ûejÌ postoje p¯ede-

vöÌm generace Y, vyhovujÌ zmÌnÏnÈ podmÌnky

i staröÌm generacÌm pracovnÌk˘, p¯estoûe oni

sami by je jako d˘leûitÈ moûn· ani neuvedli

nebo by jejich vytvo¯enÌ od svÈho zamÏstnava-

tele neoËek·vali nebo nepoûadovali. Pokud je

tedy organizace schopna naslouchat pot¯eb·m

generace Y, pom˘ûe jÌ to najÌt zp˘sob, jak rozvÌ-

jet schopnosti a dovednosti vöech sv˝ch

zamÏstnanc˘. Tento postup takÈ vytv·¯Ì jedi-

neËnou p¯Ìleûitost k celkovÈmu p¯epracov·nÌ

modelu ¯ÌzenÌ person·lnÌch z·leûitostÌ a k zapo-

jenÌ vöech zamÏstnanc˘ do procesu budov·nÌ

vysoce produktivnÌho podniku. 

"SpoleËnosti, kterÈ se ˙spÏönÏ vypo¯·dajÌ s pro-

blÈmy spojen˝mi s ¯ÌzenÌm r˘zn˝ch skupin

zamÏstnanc˘, nejlÈpe prost¯ednictvÌm diferenci-

ovanÈ pÈËe o zamÏstnance a prost¯ednictvÌm

propracovan˝ch person·lnÌch strategiÌ, budou

dob¯e vyzbrojeny pro konkurenËnÌ boj," dodal

Stanislav H·öa.

ÿÌzenÌ lidsk˝ch zdroj˘ se st·le ËastÏji objevuje

na programu jedn·nÌ uûöÌho vedenÌ firem po

celÈm svÏtÏ. Nejd˘leûitÏjöÌm ˙kolem v˝robc˘

je vyhled·vat ty nejlepöÌ a nejnadanÏjöÌ pra-

covnÌky, kte¯Ì by mohli zast·vat n·roËnÈ pozi-

ce, a z·roveÚ odbour·vat tradiËnÌ p¯edstavy

o v˝robnÌm odvÏtvÌ jako zaost·vajÌcÌ sfÈ¯e. Pro-

gresivnÌ spoleËnosti uû zah·jily najÌm·nÌ p¯Ì-

sluönÌk˘ generace Y a sv˘j model ¯ÌzenÌ

zamÏstnaneck˝ch z·leûitostÌ p¯epracovaly tak,

aby dovedly vyhovÏt specifick˝m poûadavk˘m

tÈto generace, ovöem zp˘sobem, kter˝ by byl

p¯Ìnosn˝ i pro organizaci samotnou. Tyto spo-

leËnosti si uvÏdomujÌ, ûe strategie zamÏ¯enÈ

na dalöÌ rozvÌjenÌ, vzdÏl·v·nÌ a propojov·nÌ lidÌ

musÌ b˝t moûnÈ uplatÚovat v r˘zn˝ch zemÏpis-

n˝ch oblastech a podnikatelsk˝ch segmen-

tech, aby tak vznikal potenci·l pro prov·dÏnÌ

z·sadnÌch zmÏn v postupech spojen˝ch s ¯Ìze-

nÌm zamÏstnaneck˝ch z·leûitostÌ v celÈ orga-

nizaci. (tz)

nevadÌ pracovat ve st·le nov˝ch t˝mech, kte¯Ì

majÌ z·jem vznikajÌcÌ problÈmy ¯eöit a neust·le

hledajÌ prostor pro zlepöenÌ.

Ve v˝robnÌ sfÈ¯e navÌc neust·le roste poËet pra-

covnÌch mÌst spojen˝ch s poskytov·nÌm sluûeb,

vËetnÏ prodeje, marketingu, v˝zkumu a v˝voje,

z·kaznick˝ch sluûeb, finanËnÌch a pr·vnÌch slu-

ûeb. ChtÏjÌ-li podniky p¯it·hnout novÈ pracovnÌky,

musejÌ mÌt p¯ipraveny novÈ postupy v oblasti ¯Ìze-

nÌ lidsk˝ch zdroj˘, kterÈ budou na jednÈ stranÏ

uzp˘sobeny generaci Y, ale z·roveÚ budou schop-

ny oslovit öiröÌ ve¯ejnost. V˝sledkem je paradox-

nÌ situace v oblasti n·boru nov˝ch zamÏstnanc˘,

v souvislosti s nÌû bude muset mnoho v˝robnÌch

podnik˘ sestavit ˙ËinnÈ pl·ny.

Jak paradoxnÌ person·lnÌ situace ovlivÚuje 
globalizaËnÌ snahy v˝robnÌch podnik˘?

Vyrovn·nÌ se s paradoxem v zamÏstnaneckÈ

oblasti je z·sadnÌm ˙kolem pro v˝robce na celÈm

svÏtÏ. ⁄ËinnÏ vy¯eöit tento problÈm nepom˘ûe

pouhÈ p¯esunutÌ provoznÌch ËinnostÌ do rozvojo-

v˝ch zemÌ - naopak, takov˝ krok m˘ûe celou situ-

aci jeötÏ vÌce zkomplikovat, neboù v˝robnÌ podni-

Autor: Miloš Krmášek

ky se pot˝kajÌ s podobn˝mi problÈmy jak na

vyspÏl˝ch, tak na rozvÌjejÌcÌch se trzÌch.

"P¯estoûe tento problÈm se zÌsk·v·nÌm nov˝ch

pracovnÌk˘ se v r˘zn˝ch v˝robnÌch odvÏtvÌch

a zemÏpisn˝ch oblastech liöÌ, pokud jde o vÏk

nebo druh dovednostÌ, urËitÈ prvky jsou vöude

stejnÈ," konstatoval senior manaûer z poraden-

skÈho oddÏlenÌ spoleËnosti Deloitte Czech

Republic Stanislav H·öa, kter˝ se specializuje

Manaûe¯i jen tÏûko nach·zeli spoleËnou ¯eË, coû

bylo v napjatÈm prost¯edÌ pro obÏ dvÏ strany

n·roËnÈ a znaËnÏ demotivujÌcÌ. I v »ech·ch pro-

zatÌm z˘st·v· v˝znamnou bariÈrou jazyk, a to

zejmÈna u niûöÌho managementu a u specialis-

t˘. Doch·zÌ tak Ëasto k nedorozumÏnÌm, spo-

leËnosti ËelÌ vysok˝m n·klad˘m na p¯ekladatel-

skÈ sluûby apod. SpoleËnosti s vÏtöÌmi v˝robnÌ-

mi z·vody rovnÏû nar·ûejÌ na problÈm s neocho-

Každá úspěšná společnost bude mít kouče
Jeden z nejuzn·vanÏjöÌch svÏtov˝ch kouË˘ John Leary-Joyce p¯ijel do Prahy, aby vedl workshop

pro z·jemce z ¯ad kouË˘, psycholog˘, trenÈr˘ a top manaûer˘. CelodennÌ sdÌlenÌ n·zor˘ a zku-

öenostÌ potvrdilo, ûe kouËov·nÌ je dnes ve f·zi silnÈho rozvoje a ¯ada "prozÌrav˝ch" firem si to

jiû uvÏdomila. "»asem budou mÌt vöechny ˙spÏönÈ spoleËnosti svÈ kouËe. UvÏdomme si, ûe

i vöichni ˙spÏönÌ sportovci je majÌ," prohl·sil John Leary-Joyce. 

Spolehliv˝m partnerem firem p¯i v˝bÏru vhodn˝ch kouË˘ je »esk· asociace kouË˘, kter· v z·¯Ì

v Praze po¯·d· unik·tnÌ setk·nÌ lidÌ z tohoto oboru. Akce s n·zvem SvÏtovÈ setk·nÌ kouË˘

(20.-22. 9.) bude jedineËnou p¯ÌleûitostÌ, jak se o kouËinku dozvÏdÏt jeötÏ vÌce a zÌskat cennÈ

zkuöenosti p¯Ìmo od öpiËek z oboru. TakÈ zde vystoupÌ John Leary-Joyce.

HlavnÌm tÈmatem workshopu byla ot·zka, jak vyuûÌt vlastnÌch zkuöenostÌ a znalostÌ p¯i pr·ci

kouËe, a p¯itom se vyvarovat role "pouhÈho poradce". "Neposkytujeme klientovi n·ö n·zor, naöi

radu. To dÏlajÌ konzultanti. NaöÌ snahou je pomoci klientovi ut¯Ìdit myölenky a vhodn˝mi meto-

dami mu pomoci vyuûÌt vlastnÌ potenci·l k dosaûenÌ ˙spÏchu," vysvÏtlil John Leary-Joyce.

Pro kouËov·nÌ ve firm·ch  je velmi d˘leûit· poË·teËnÌ f·ze, bÏhem nÌû jsou zadavatelem ve spo-

lupr·ci s kouËem stanoveny cÌle kouËov·nÌ a samotn˝ postup. N·slednÏ projde kouË s kouËo-

van˝m jeho osobnÌ cÌle. Velmi podstatnou ˙lohou kouËe je najÌt symbiÛzu mezi cÌli organizace

a osobnÌmi cÌli kouËovanÈho. ⁄ËinnÈ kouËov·nÌ pak obvykle trv· 6 mÏsÌc˘ aû jeden rok. 

John Leary-Joyce se jiû vÌce neû 30 let zab˝v· rozvojem lidskÈho potenci·lu, p˘sobil jako trenÈr,

psychoterapeut, konzultant a takÈ business leader. V roce 2000 zaloûil Academy of Executive

Coaching, jeû se rychle stala symbolem kvality v oboru kouËov·nÌ a v letoönÌm roce otevÌr·

jeden ze sv˝ch program˘ - European Diploma in Advanced Coaching - takÈ v Praze.

Z·¯ijovÈ SvÏtovÈ setk·nÌ kouË˘ bude prestiûnÌm pracovnÌm setk·nÌm s profesion·ly z celÈho

svÏta, jehoû hlavnÌm tÈmatem je "KouËov·nÌ jako efektivnÌ zvyöov·nÌ v˝konnosti". Na akci p¯i-

jede ¯ada odbornÌk˘, kte¯Ì se vÏnujÌ rozvoji top manaûer˘ v nadn·rodnÌch a glob·lnÌch spoleË-

nostech. SvÏtovÈ setk·nÌ kouË˘ bude prvnÌ celosvÏtovou ud·lostÌ takovÈho v˝znamu ve st¯ed-

nÌ a v˝chodnÌ EvropÏ. TakÈ na tÈto akci vystoupÌ John Leary-Joyce, v tomto p¯ÌpadÏ s p¯edn·ö-

kou nazvanou "SÌla osobnÌ prezentace". (tz)
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Je ekonomick˝ r˘st v˝slednicÌ jen vyööÌ produktivity?

Ekonomick˝ r˘st, konkurenËnÌ schopnost,

v˝voznÌ rentabilita, dom·cÌ spot¯eba, n·rodnÌ

mÏna aj. majÌ spoleËn˝ z·klad v produktivitÏ

spoleËenskÈ pr·ce (v jejÌ ˙rovni a v tempu zvy-

öov·nÌ).

NÏjak jsme si vöak zvykli, ûe snadno se lze

dostat k penÏz˘m na ˙kor st·tu. UhrazenÌ dluhu

zkrachoval˝ch bank a kampeliËek, st·tnÌ dodat-

ky k hypotÈk·m (t¯ebaûe se jich Ëasto uûÌv·

k jin˝m ˙Ëel˘m), nevypo¯·danÈ pomÏry zanik-

l˝ch podnik˘, ötÏdrÈ v˝jimky a ˙levy, ˙nik z danÌ

jako n·rodnÌ sport, zadluûov·nÌ st·tu i obËan˘,

ötÏdrÈ soci·lnÌ p¯ÌspÏvky, dvojn·sobn· nemoc-

nost ve srovn·nÌ s evropsk˝mi zemÏmi, p¯ed-

ËasnÈ odchody do d˘choduÖ Kolik z naöeho

nynÏjöÌho p¯ÌjemnÈho ekonomickÈho r˘stu nenÌ

ve skuteËnosti dÌlem vyööÌ v˝konnosti, ale tÏûe-

nÌm z ochablÈho st·tu?

Kolik naöÌ produkce tvo¯Ì m·lo vydatn· pr·ce ve

mzdÏ (po privatizaci poË·tkem devades·t˝ch

let se odhadovala na 60 %), kolik cizinc˘ si

u n·s kupuje levnou produktivitu? Snadnost, jak

si pomoci bez n·mahy k penÏz˘m, a Ëasto k vel-

k˝m penÏz˘m odkl·d·, alespoÚ zË·sti, zamÏ¯e-

nÌ na intelektu·lnÌ podstatu v˝roby a obchodu. 

Inovace? Znovu a po¯·dnÏ!

Kdyby se po¯izoval slovnÌk nejuûÌvanÏjöÌch

odborn˝ch v˝raz˘, "inovace" by zaujala najisto

p¯ednÌ mÌsto. Kdekdo inovaci opakuje, vybÌzÌ

k nÌ, za¯Ìk·v· se jÌÖTo vöak v˘bec neznamen·,

ûe jÌ skuteËnÏ uûÌv·. Inovace zplanÏla a povÏt-

öinou dnes neznamen· neû cokoliv novÈho. Je

namÌstÏ se vracet ke ko¯en˘m. 

"Otec teorie inovace", Joseph Schumpeter,

narozen˝ v T¯eöti u Jihlavy, nakonec slavn˝ ame-

rick˝ ekonom, zkoumal poË·tkem 20. stoletÌ

dynamiku v˝robnÌho procesu a dospÏl k z·vÏru,

ûe rozhodujÌcÌ nenÌ ani konkurence, ani n·tlak

st·tu, ani jin· vnÏjöÌ p¯ÌËina, n˝brû znalost

a odvaha tÏch, kdo zapojujÌ do produktivnÌho

procesu kapit·l, nesou s nÌm v˝hody v˝konu

a v˝nosu i riziko ztr·ty. Vloûil dynamiku produk-

tivnÌho kon·nÌ do rukou podnikatele. Na poË·t-

ku stoletÌ to byl ponejvÌce jednotlivec, zaklada-

tel, hlava rodiny, ale od t¯ic·t˝ch let se uû do

vedenÌ dost·valy "v˝bory", vznikala vrcholov·

vedenÌ, na neû dozÌrala volen· tÏlesa tÏch, kdo

poskytli kapit·l (u n·s nynÌ p¯edstavenstva

a dozorËÌ rady). Pojem "podnikatele" bylo t¯eba

rozöÌ¯it.

Jak se dÏl· inovace? Kon· se "tvo¯iv·

destrukce": odnÌm· se opot¯ebovan˝, zastara-

l˝, m·lo plodn˝ kapit·l, a nahrazuje se Ëer-

stv˝m, mlad˝m plodn˝m kapit·lem. Jak˝ kapi-

t·l? Vöemoûn˝: stroje a za¯ÌzenÌ, technologic-

k˝ postup, pracovnick· kvalifikace, materi·l,

finanËnÌ zdroje, organizace, dod·vky na novÈ

trhy. Kaûd˝ podnikatelsk˝ proces zastar·v·,

je t¯eba jej "bo¯it", aby se mohl "tvo¯it" nov˝,

lepöÌ, vyööÌ. Co vede podnikatelskou vrstvu

k inovaci? Touha po akumulaci a r˘stu, potvr-

dit svÈ vlastnÌ schopnosti, p¯edËit ostatnÌ, zÌs-

kat uzn·nÌ. (P¯ipomÌn· to poËÌn·nÌ sportov-

nÌch öampion˘.) Prav˝ podnikatel ne¯ekne "to

staËÌ".

P¯itaûliv˝ vztah k inovacÌm majÌ zejmÈna novÈ

osobnosti, nezatÌûenÈ minulou rutinou. Anebo

takÈ nezkrotnÌ nov·to¯i, kte¯Ì nic neponechajÌ

bez povöimnutÌ, ve vöem vidÌ pot¯ebu zlepöit,

zjednoduöit, zrychlit, zlevnit, v pokroku nach·-

zejÌ uspokojenÌ svÈho el·nu.

Schumpeter odk·zal nov˝ vzorec: "podnikat =

inovovat". Byl dokonce p¯Ìsn˝ aû potud, ûe

vedoucÌ podniku, kter˝ neinovuje, z˘st·v· dlu-

ûen svÈmu posl·nÌ a nem· mÌt n·rok na poËest-

nÈ jmÈno podnikatele, ani na podnikatelsk˝

zisk, je jen jako "spr·vce" podniku.

Inovace nejsou pouh· zlepöenÌ 

Inovace je podstatn· zmÏna, z nÌû vyr˘st·

znaËnÏ aû velice produktivnÏjöÌ podnikov˝

v˝kon a v˝nos. Praxe ovöem p¯in·öÌ takÈ bez-

poËet moûnostÌ ke st·lÈmu zlepöov·nÌ: chyt-

¯ejöÌ n·stroj, menöÌ tolerance materi·lu, rych-

lejöÌ pohyb operacÌ, nov˝ n·tÏr, ËistöÌ pro-

st¯edÌ, p¯ÌjemnÏjöÌ uspo¯·d·nÌ atd., bez

konce. Takov· zlepöenÌ je t¯eba podporovat,

zapojovat do nich pokud moûno vöechny pra-

covnÌky. Povzbuzovat vöÌmavost, kritiËnost,

n·paditost. Ale inovace v pravÈm smyslu to

nejsou. Nezakl·dajÌ nov˝, vyspÏlejöÌ v˝robnÌ

zp˘sob.

Mnohde majÌ k inovacÌm podobn˝ vztah jako

ke zlepöovacÌm n·mÏt˘m. Naölo se, ûe nÏkolik

podnik˘ odmÏ¯uje inovaËnÌ aktivitu, nap¯Ìklad,

ûe inovacÌ nesmÌ b˝t vÌc neû postihuje 15 %

Ëinnosti, vÌc by pr˝ podnikov· sestava nesne-

sla. NazÌrajÌ na inovace jako na souË·st v˝rob-

nÌho programu: zhotovujeme v˝robky a sluûby,

tedy zhotovÌme takÈ inovace. Kolik chcete ino-

vacÌ? 

HlavnÌm odp˘rcem inovacÌ jsou "starousedlÌci",

kte¯Ì varujÌ p¯ed zmÏnami. "Tak se to d¯Ìv nedÏ-

lalo." Z neznalosti a moûn· i z pohodlÌ se zmÏ-

n·m vyh˝bajÌ. Ruku v ruce postupuje byrokra-

tickÈ znetvo¯enÌ. Je vöude, kde lze tÏûit vÌc

z postavenÌ neû z pr·ce.

TrûnÌ p¯Ìstup? P¯ednosti a meze

Ned·vno publikoval profesor Jan Keller, Olo-

mouck· universita, ûe "ve¯ejnÈ z·jmy byly kolo-

nizov·ny soukrom˝mi" (Modernizace, 2007).

Nic se neudÏl·, pokud to nep¯inese soukrom˝

prospÏch. TrûnÌ ekonomika uchv·tila takÈ vÏdu,

technologii a vzdÏlanost.

Je trûnÌ koncepce nejlepöÌ? Na zlomu stoletÌ

jsme mohli sledovat dvojÌ p¯Ìstup: Americk·

vl·da vypsala na "problÈm stoletÌ", p¯eËtenÌ

kÛdu lidskÈho ûivota, geonomu, ˙kol s rozpo-

Ëtem na 15 let. Ujala se jej "vÏdeck· firma"

a vedena sv˝m z·jmem vy¯eöila vÏdeck˝ pro-

blÈm za 2 roky. Avöak ve Francii se tÈhoû ˙kolu

Kdo a jak vydělává na inovacích?
Předseda vlády ohlásil největší dosavadní průlom ve vládní politice

vědy a vzdělání. Chystá se zřídit výbor pro výzkum a vysoké školy
(zárodek budoucího ministerstva), vedle dosavadní vládní rady pro

vědu také radu pro vysoké technologie a fórum pro inovace. Ze strany
politické opozice bylo pohotově sděleno, že s posílením vědecko-technic-
ké politiky vlády bude souhlasit a poskytne jí podporu. P. Matějů v odpo-
vědné pozici na ministerstvu školství opakoval svůj záměr zavést pro stu-
denty vysokých učení "australské financování" (s odloženým úvěrem). Vzni-
ká nové východisko k uvažování o vědě, technologii a inovacích.

ujal st·tnÌ ˙stav zdravÌ a vy¯eöil problÈm rovnÏû

za 2 roky. (Pak se chvÌli p¯eli o prvenstvÌ, aû

nakonec uzav¯eli dohodu.)

TrûnÌ ekonomika preferuje rychl˝ n·vrat vloûe-

n˝ch financÌ. Proto se vyh˝b· velk˝m zmÏ-

n·m. Kdyû ned·vno koupila »Ìna nÏmeckou

ûeleznici na magnetickÈm p·su (maglev),

svÏt uûasl: v NÏmecku tato ûeleznice jezdila

na pokusnÈ trati jiû 20 let, ale nebylo, kdo by

na ni vynaloûil velkÈ investice. V »ÌnÏ to bude

p·te¯ velmi rychlÈ d·lkovÈ dopravy nap¯ÌË celou

zemÌ.

V pomÏrech netrûnÌch vztah˘ jsme mÏli vÌc

inovacÌ neû dnes: byli jsme na v˝chod od Ber-

lÌna se sovÏtsk˝m jadern˝m elektrotechnic-

k˝m podnikem jedinÌ, kdo mohl postavit jader-

nou elektr·rnu; revolucionalizovali jsme textil-

nÌ  technologii (s pomocÌ tryskov˝ch stav˘);

uvedli jsme gelovÈ oËnÌ ËoËky atd. S pokro-

kem civilizace nynÌ realizujeme v d¯Ìve nezn·-

mÈ hojnosti ¯adu sice nikoli inovacÌ v pravÈm

smyslu slova, ale uûiteËn· zlepöenÌ. NapoËÌta-

li bychom desÌtky - ovöem r˘znÈho ¯·du - svÏ-

tov˝ch prvenstvÌ. 

Je z¯ejmÈ, ûe Ë·st inovaËnÌho procesu, zejmÈna

vÏdeckÈ p¯edpolÌ, se m· ¯Ìdit netoliko trûnÌm

rozhodov·nÌm, ale takÈ nez·visl˝mi vÏdeck˝mi

˙vahami.

NenÌ inovace jako inovace

Praxe inovacÌ odhalila dvojÌ tv·¯ inovace. Jedny

inovace se dob¯e sn·öejÌ, zapadnou do podniku

a brzy vyn·öejÌ produktivitu, trh, export, akumu-

laci. 

Jsou vöak i druhÈ inovace, obvykle zvanÈ "zlo-

movÈ" (disruptivnÌ), kterÈ znamenajÌ rozchod

s minulou praxÌ a vyûadujÌ, aby podniky zmÏ-

nily zamÏ¯enÌ. Kdyû se rozmohla mobilnÌ "tele-

fÛnie", kter· zaËÌn· potlaËovat pevnÈ linky,

Ë·st spot¯ebitel˘ uû p¯eöla na druhou stranu.

V HranicÌch je z·vod na obrazovky, kter˝

pokraËuje v tradiËnÌm pojetÌ, ale n·por plo-

ch˝ch obrazovek je tak nalÈhav˝, ûe s v˝ro-

bou konËÌ, propouötÌ a hled· novÈ zamÏ¯enÌ.

PrudkÈ poryvy inovacÌ cloumajÌ informaËnÌmi

technologiemi. Kde jinde platÌ empirick˝

"Moor˘v z·kon", ûe novÈ generace Ëip˘ nab˝-

vajÌ dvojn·sobku v˝konu kaûd˝ch jeden a p˘l

roku a ûe jejich jednotkovÈ n·klady se z·ro-

veÚ snÌûÌ na polovinu? Kdyby pr˝ automobily

podlÈhaly stejnÈmu v˝voji, kupovali bychom

je za dennÌ plat.

ZlomovÈ inovace majÌ svÈ ËetnÈ obÏti. Kdyû na

podnik dolehnou, b˝v· to v pomÏrech, kdy se

û·dn˝ konec neËek·. V˝robky jeötÏ na trhu

ujdou, lidÈ si v klidu vydÏl·vajÌ, manaûe¯i pobÌ-

rajÌ ötÏdrÈ v˝dÏlky. NovÈ v˝robky mohou b˝t

promyölenÏjöÌ, jejich funkce hutnÏjöÌ, rozmÏry

menöÌ, zach·zenÌ jednoduööÌ, nesou i menöÌ

jednotkov˝ zisk. Kdyû se podnik vzpamatuje,

m˘ûe b˝t pozdÏ. ProË skonËil? Protoûe se zd·l

dobr˝.

AktÈ¯i inovacÌ 

MÏjme na z¯eteli "po¯·dnÈ" inovace s v˝razn˝m

˙Ëinkem. Ty mÌvajÌ t¯i aktÈry: Jeden je spjat

s vÏdou nebo s nÏjak˝m öikovn˝m n·padem

(samolepicÌ papÌrky - jednu z pronikav˝ch inova-

cÌ, nastolil v podniku 3M technik, kter˝ to ani

nemÏl na mysli, pot¯eboval snadno oznaËovat,

a ruöit oznaËenÌ not). M· nÏjak˝ intelektu·lnÌ

z·klad p¯em˝ölivosti, vzdÏlanosti, vÏdy. Je

moûnÈ takÈ zaËÌt aû u druhÈ f·ze, kdyû se zab˝-

v·me jedinÏ aplikacÌ, vÏdeck˝ objev je k dispo-

zici nebo se nech· koupit.

Druh˝ vybÌr· z öirokÈho pole moûnÈho uplatnÏnÌ

to, kterÈ se jemu, jeho podniku, jeho spoleËnosti

jevÌ jako bezprost¯ednÌ nebo nejp¯ÌhodnÏjöÌ. Na

jednÈ stranÏ m· objev nebo n·pad, na druhÈ

v˝chodisko do praxe, nalezenÈ po ¯adÏ hodnoce-

nÌ proveditelnosti a n·vratnosti investice.

T¯etÌ je ten, kdo se n·vrhu ujme, d· mu v˝robnÌ

podobu a uvede jej na trh. Nese nakonec nejvÌc

nadÏjÌ na zisk - nynÏjöÌ i budoucÌ.

Ale takÈ nejvÌc rizika, ûe se to nepovede a utrpÌ

ztr·tu.

Nem·me dost vlastnÌch p¯Ìpad˘ k zobecnÏnÌ.

Pouûijeme tedy americk˝ch podklad˘, kterÈ

vych·zejÌ z mnoha hodnocenÌ vÏdy, technolo-

gie, trhu a akumulace. Podle nich - ovöem

s mnoha v˝hradami, jak se inovace nesmÌrnÏ

r˘znÌ - bychom mohli uvaûovat, ûe z v˝nosu

vÏdeck˝ objev dostane 15-25 %, poradnÌ sloûka

s n·vrhem na uûitÌ (feasibility study) podobnÏ

15-25 %, a ten, kdo na sebe vzal realizaci

a trûnÌ uplatnÏnÌ 50-70 %.

ZnalostnÌ podnik

V soudobÈm svÏtÏ probÌh· "znalostnÌ transfor-

mace". P¯ednÌ podniky se orientujÌ na intelektu-

·lnÌ faktory ekonomickÈho r˘stu. Kdybychom

mÏli odpovÏdÏt, kolik takov˝ch podnik˘ uû

m·me u n·s, musela by vyjÌt zatracenÏ skromn·

odpovÏÔ. 

ZnalostnÌ podnik poËÌt· s intelektu·lnÌmi faktory

odshora dol˘. ShromaûÔuje je, akumuluje znalost,

zapojuje do aktiv, odepisuje, jestliûe zastar·vajÌ,

a hlavnÏ rozdÏluje znalost uvnit¯ podniku, aby

byla  pouûita na mÌstech, kde m˘ûe p¯ivodit nej-

vÏtöÌ v˝kon i v˝nos. Vytv·¯Ì novÈ, pokroËilejöÌ

pozn·nÌ a uûÌv· jej jako svÈ konkurenËnÌ v˝hody.

ZnalostnÌ podnik si vede p¯ehled o aplikovatel-

n˝ch znalostech, uv·dÌ je nÏkdy do rozvahy, ale

pod Ëarou. VÏdeck˝ potenci·l, objevy a vyn·le-

zy, vyn·lezy, zlepöenÌ zvyöujÌ p¯itaûlivost podni-

ku. Ne nadarmo se ¯Ìk·, ûe bez ohodnocenÌ zna-

lostÌ se ned· ani urËit koneËn· hodnota podni-

ku. 

Je ovöem t¯eba opÏtovnÏ trvat na tom, ûe zna-

lostnÌ podnik je ˙loha spÌöe p¯ed n·mi; nestaËÌ

mÌt ke znalosti "dobr˝ vztah", je t¯eba se uËit

a nauËit kl·st budoucnost podniku na znalostnÌ

z·klad.

Jaroslav A. Jir·sek
Autor: Miloš Krmášek
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POCZ200750592 Francie 26. 07. 2007 10. 08. 2007 ivana.kunteova@czechtrade.cz Francouzk· strojÌrensk· firma hled· v˝robnÌ partnery v oblasti: - obr·bÏnÌ, strojnÌ a p¯esnÈ - soustuûenÌ kov˘ 

(strojnÌ a CNC), frÈzov·nÌ (strojnÌ a CNC) a vybruöov·nÌ, strojnÌ sva¯ov·nÌ  - lisov·nÌ/tv·¯enÌ, ¯ez·nÌ vodnÌm

paprskem a laserem, laseru, ¯ez·nÌ kov˘, oh˝b·nÌ, sv·¯enÌ - elektroeroze

POCZ200750593 NÏmecko 26. 07. 2007 10. 08. 2007 ivana.kunteova@czechtrade.cz NÏmeck· firma hled· v˝robce obr·bÏcÌch automat˘, kterÈ by mohla zastupovat v NÏmecku (p¯edevöÌm 

spolkov· zemÏ Por˝nÌ Westf·lsko). Firma je p¯ipravena vybudovat i servisnÌ z·zemÌ. Z·jemce o kontakt 

prosÌm vyplnit p¯iloûen˝ formul·¯ a zaslat nejpozdÏji do 10. 8. 2007 na ivana.kunteova@czechtrade.cz

POCZ200750597 BrazÌlie 26. 07. 2007 25. 10. 2007 sandra@strongtrading.com.br Firma m· z·jem o uhlÌkovou a speci·lnÌ ocel v tyËÌch. Parametry jsou uvedeny v AJ.

DalöÌ popt·vky na www.premium.prosperita.info servis CzechTrade

Za prvnÌch öest mÏsÌc˘ letoönÌho roku takÈ

CzechTrade za prodej asistenËnÌch sluûeb

sv˝ch zahraniËnÌch kancel·¯Ì utrûil 9 mi-

lion˘ KË. Ve srovn·nÌ s prvnÌm pololetÌm roku

2006 trûby zahraniËnÌch kancel·¯Ì CzechTrade

vzrostly o 125 %. Za cel˝ rok 2006 p¯itom

dos·hly 10,6 milionu KË. Podle Ivana Jukla je

takÈ dÌky efektivnÏjöÌ Ëinnosti zahraniËnÌch

kancel·¯Ì re·lnÈ p¯ekon·nÌ pl·novan˝ch celo-

roËnÌch trûeb za sluûby ZK ve v˝öi 15 milio-

n˘ KË. CzechTrade tÌm tak naplÚuje strategic-

k˝ cÌl zvyöov·nÌ podÌlu samofinancov·nÌ Ëin-

nosti agentury.

Prost¯ednictvÌm sluûeb ZK pomohl CzechTrade

Ëesk˝m exportÈr˘m p¯edevöÌm z ¯ad mal˝ch

a st¯ednÌch firem v prvnÌm pololetÌ letoönÌho roku

k uzav¯enÌ 168 ˙spÏön˝ch kontrakt˘ v celkovÈ

hodnotÏ 1,8 miliardy korun. NejvÏtöÌ podÌl na

hodnotÏ exportu (cca 60 %) majÌ tradiËnÏ v˝vozy

do Ruska, kde m· CzechTrade t¯i kancel·¯e

v MoskvÏ, JekatÏrinburgu a PetrohradÏ. »tvrtou

pl·nuje otev¯Ìt jeötÏ v tomto roce v Sama¯e. 

O st·le rostoucÌ z·jem Ëesk˝ch firem o sluûby

CzechTrade svÏdËÌ takÈ zv˝öen˝ poËet zak·-

zek. V prvnÌ polovinÏ letoönÌho roku jich agen-

tura zÌskala 426, coû je meziroËnÌ n·r˘st

o 103 zak·zky.

NejvytÌûenÏjöÌ ze vöech st·vajÌcÌch 32 zahra-

niËnÌch kancel·¯Ì CzechTrade ve 29 zemÌch je

kancel·¯ v »ÌnskÈ äanghaji. Proto otev¯ela

v prvnÌm pololetÌ agentura druhou kancel·¯

v z·padoËÌnskÈm Chengdu. Druhou nejvytÌûe-

nÏjöÌ kancel·¯Ì je dlouhodobÏ Varöava, n·sle-

dov·na kancel·¯Ì v KolÌnÏ nad R˝nem.

KromÏ jiû otev¯enÈ druhÈ kancel·¯e v »ÌnÏ a pl·-

novanÈ kancel·¯e v Sama¯e poËÌt· CzechTrade

letos jeötÏ s otev¯enÌm novÈ kancel·¯e ve Viet-

namu. (tz)

Zájem firem o služby zahraničních kanceláří roste
Téměř tisícovka českých firem využila za první pololetí letošního roku při

svých exportních aktivitách služeb zahraničních kanceláří (ZK) agentu-
ry CzechTrade. Za celý loňský rok přitom evidovaly zahraniční kancelá-

ře zakázky 1200 klientů. Zlepšení služeb zahraničních kanceláří CzechTrade
se týká především efektivnějšího využití jejich disponibilního času. "Ukazuje
se, že orientace služeb našich zahraničních kanceláří především na ty
firmy, pro něž je export jednoznačnou prioritou, byl krok správným směrem.
Práce na zakázkách pro tyto klienty, tedy práce na placených zakázkách
s vysokou přidanou hodnotou, představují v současné době 30 % celkové-
ho disponibilního času zahraničních kanceláří, což je oproti 11,5 % v loň-
ském roce více než dvojnásobek. Daří se nám tak naplňovat vizi exportní
strategie Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a já věřím, že se nám
v tomto měřítku podaří dostat v krátkém čase na 40% vytíženost, což je prů-
měr těch nejlepších proexportních agentur v Evropě," řekl generální ředitel
CzechTrade Ivan Jukl.

Kontakt:
CzechTrade

»esk· agentura na podporu obchodu

Dittrichova 21

128 01 Praha 28

T: 224 907 500, F: 224 907 503

E-mail: info@czechtrade.cz

www.czechtrade.cz

www.euroservis.cz

Po pilotnÌm projektu ExportnÌ akademie Czech-

Trade, kter˝m byla p¯edodjezdov· p¯Ìprava

z·stupc˘ st·tnÌch institucÌ v zahraniËÌ, se na

podzim doËkajÌ speci·lnÌho kurzu p¯Ìpravy na

p˘sobenÌ na zahraniËnÌch trzÌch takÈ z·stupci

tuzemsk˝ch firem. V r·mci ExportnÌ akademie

bude totiû odstartov·n prvnÌ roËnÌk kurzu

"⁄spÏön˝ exportÈr". 

"Kurz obchodnÌ diplomacie, po jehoû skonËenÌ

jsme v Ëervnu rozdali prvnÌch 25 certifik·t˘, byl

p¯ipraven v r·mci implementace ExportnÌ strate-

gie »R na lÈta 2006-2010 ve spolupr·ci s Minis-

terstvem pr˘myslu a obchodu a Diplomatickou

akademiÌ MZV jako nov˝ typ povinnÈ p¯edv˝jez-

dovÈ p¯Ìpravy pracovnÌk˘ obchodnÏ-ekonomic-

k˝ch ˙sek˘ zastupitelsk˝ch ˙¯ad˘ »R a vedou-

cÌch zahraniËnÌch kancel·¯Ì CzechTrade a Czech-

Invest. Naproti tomu kurz ⁄spÏönÈho exportÈra

je dalöÌm kvalitativnÌm stupnÏm p¯Ìpravy firem na

jejich expanzi v zahraniËÌ, kterou agentura Czech-

Trade nabÌzÌ sv˝m klient˘m v r·mci sluûeb export-

nÌho vzdÏl·v·nÌ," ¯ekla ¯editelka odboru lidsk˝ch

zdroj˘ CzechTrade Lada Rindoöov·.

VzdÏl·vacÌ kurz "⁄spÏön˝ exportÈr" pod hlaviË-

kou ExportnÌ akademie bude zamÏ¯en na zahra-

niËnÌ obchod, a to na oblasti odborn˝ch znalostÌ

i tzv. mÏkk˝ch dovednostÌ. V deseti samostat-

n˝ch modulech bude v˝uka vÏnov·na aktu·lnÌm

trend˘m v oblasti mezin·rodnÌho obchodu, finan-

cov·nÌ a pojiöùov·nÌ zahraniËnÌho obchodu,

obchodnÌm metod·m, operacÌm a n·stroj˘m,

mezin·rodnÌ marketingovÈ komunikaci, proble-

matice efektivnÌ prezentace na zahraniËnÌm vele-

trhu, z·klad˘m mezin·rodnÌho pr·va, podpo¯e

podnik·nÌ z fond˘ EvropskÈ unie, ale prostor bude

i na prezentaËnÌ dovednosti, efektivnÌ metody

obchodnÌho vyjedn·v·nÌ a obchodnÌ etiketu.

PovinnostÌ v r·mci kurzu bude zpracov·nÌ indivi-

du·lnÌho exportnÌho z·mÏru, kter˝ budou moci

˙ËastnÌci kurzu zkonzultovat s odbornÌky

z VysokÈ ökoly ekonomickÈ v Praze a s odbor-

n˝mi konzultanty CzechTrade.

PrvnÌ bÏh kurzu ⁄spÏön˝ exportÈr v r·mci Export-

nÌ akademie CzechTrade bude zah·jen 11. ¯Ìjna

2007. V˝uka probÌh· jednou t˝dnÏ ve Ëtvrtek 

od 9 do 17 hodin. PrvnÌ absolventi p¯evezmou

certifik·t ˙spÏönÈho exportÈra v polovinÏ prosin-

ce na neform·lnÌm setk·nÌ se z·stupci firem,

kterÈ uû majÌ s exportem bohatÈ zkuöenosti.

Cena kurzu je 25 000 KË za jednoho ˙ËastnÌka

a zahrnuje i kvalitnÌ odbornÈ materi·ly ke kaû-

dÈmu v˝ukovÈmu modulu. (tz)

V rámci Exportní akademie vychová úspěšné odborníky

Upozornění na nejbližší zahraniční akce, kterých se CzechTrade účastní:
datum akce název akce místo konání
2.-4. 9. 2007 SHOP - Retail, Food & Drink Dublin, Irsko
Ve dnech 2.-4. 9. 2007. 2007 bude agentura CzechTrade prezentovat potravin·¯sk˝ pr˘mysl z »R na irskÈm veletrhu SHOP - Retail, Food and Drink. Na veletrhu se p¯edpokl·d· ˙Ëast cca 5000

n·kupËÌch z nez·visl˝ch ¯etÏzc˘,  velkoobchodnÌk˘, obchod˘ s delikatesami, bio potravin. V minulÈm roËnÌku se z˙Ëastnilo 2800 vystavovatel˘, 138 000 n·vötÏvnÌk˘.

4.-7. 9. 2007 Prezentace pr˘myslu z »R na veletrhu HI-INDUSTRI Herning, D·nsko
Ve dnech 4.-7. z·¯Ì 2007 se uskuteËnÌ v nejvÏtöÌm skandid·vskÈm v˝stavnÌm are·lu Messecenter Herning pr˘myslov˝ veletrh HI INDUSTRI, kter˝ se kon· pravidelnÏ kaû˝dÈ dva roky. V˝znamn· Ë·st

n·vötÏvnÌk˘ p¯ich·zÌ za ˙Ëelem vyhled·nÌ nov˝ch subdodavatel˘. Veletrh navötÏvujÌ n·kupËÌ z renomovan˝ch firem z D·nska i z dalöÌch skandid·vsk˝ch zemÌ /www.hi-industri.dk/.

5.- 8. 9. 2007 RIGA FOOD 2007 Riga, Lotyösko
Ve dnech 5. aû 8. z·¯Ì 2007 se ve v˝stavnÌm are·lu World Trade Centr Riga uskuteËnÌ  specializovan· v˝stava RIGA FOOD 2007, kde budou prezentov·ny zejmÈna- potravin·¯skÈ v˝robky, v˝robky

zdravÈ v˝ûivy, zemÏdÏlskÈ a potravin·¯skÈ stroje a technologie, obalov· technika a obalovÈ materi·ly. BÏhem v˝stavy budou mimo jinÈ organizov·ny semin·¯e a prezentace tuzemsk˝ch i zahraniË-

nÌch firem. V˝stava RIGA FOOD pat¯Ì k nejv˝znamnÏjöÌm oborov˝m akcÌm v celÈm PobaltÌ.

12.-15. 9. 2007 BalticBuild 2007 Sankt-PetÏrburg, Rusko
Ve dnech 12.-15. 9. 2007 se bude CzechTrade ˙Ëastnit veletrhu BalticBuild 2007 v ruskÈm Sankt PetÏrburgu. V Sankt PetÏrburgu, jako ostatnÏ i v celÈm Rusku, probÌh· v poslednÌch letech masiv-

nÌ bytov· v˝stavba, v˝stavba velk˝ch n·kupnÌch center, logistick˝ch center a souvisejÌcÌ infrastruktury. V tÈto souvislosti se nask˝tajÌ velkÈ moûnosti Ëesk˝m v˝robc˘m p¯edevöÌm ÑnestandardnÌchì

a dokonËovacÌch stavebnÌch materi·l˘ byt˘ (tmely, izolace, el. instalace atd.). 

12.-15. 9. 2007 Prezentace n·bytk·¯skÈho pr˘myslu z »R äanghaj, »Ìna
Prezentace  n·bytk·¯skÈho pr˘myslu  z »R prost¯ednictvÌm CzechTrade v »ÌnÏ.

13.ñ15. 9. 2007 AGROBALT 2007 Vilnius, Litva
Veletrh Agrobalt 2007 je jeden z nejvÏtöÌch v tomto oboru potravin·¯stvÌ na celÈm teritoriu PobaltÌ. Veletrh byl vybr·n zejmÈna proto, ûe v oblasti PobaltÌ je velk· oblÌbenost a tradice ËeskÈho zboûÌ

a zejmÈna dobr˝ zvuk (kvalita za rozumnou cenu).

Dne 20. 9. 2007 po¯·d· CzechTrade v ËÌnskÈm Chengdu prezentaci pr˘myslu z »R, zamÏ¯enou na oblasti obnoviteln˝ch zdroj˘ energie. CÌlem tÈto prezentace je podpora v˝vozu Ëesk˝ch v˝robk˘ do

»Ìny, informov·nÌ o moûnostech pr˘myslu »R a vyvol·nÌ z·jmu o Ëesk· za¯ÌzenÌ a technologie. »Ìna se bÏhem poslednÌch let stala nejvÏtöÌm investorem do obnoviteln˝ch zdroj˘ energie (OZE). Pro

»Ìnu jsou tyto zdroje strategickou alternativou k uhlÌ a ropÏ. Na prezentaci  se p¯edpokl·d· ˙Ëast cca 70 ËÌnsk˝ch odbornÌk˘, na minulÈm roËnÌku akce, kter· se konala v Pekingu, se z˙Ëastnilo 

73 odbornÌci z »LR a 8 Ëesk˝ch firem.

25.-27. 9. 2007 National Manufacturing Week Chicago, USA
National Manufacturing Week je nejvÏtöÌm designov˝m a v˝robnÌm veletrhem v USA. Jedn· se o jedineËnou ud·lost, kter· pokr˝v· vöechny oblasti v˝roby skrze osm nez·visl˝ch a z·roveÚ na sebe

navazujÌcÌch akcÌ. Veletrh je vhodnou p¯ÌleûitostÌ pro n·kupËÌ a prodejce v˝robk˘, sluûeb a technologie, kterÈ podporujÌ a integrujÌ vöechny funkce v˝robnÌch proces˘. Trade show zahrnuje vöe od

design engineering p¯es ˙drûbu v˝robnÌch prostor, managementu automatizace a v˝robnÌ integrace.

25.-28. 9. 2007 SUBCONTRATACI”N 2007 Bilbao, äpanÏlsko
Veletrh SUBCONTRATACI”N BILBAO pat¯Ì spoleËnÏ s veletrhy Messe Hannover a Midest Pa¯Ìû mezi t¯i nejv˝znamnÏjöÌ veletrhy v oboru strojÌrensk˝ch subdod·vek. Veletrh je souËasnÏ nejvÏtöÌm vele-

trhem svÈho druhu ve äpanÏlsku, kon· se pravidelnÏ kaûdÈ dva roky.

26.-28. 9. 2007 TEK 2007 - "Fuel and energy complex of Ukraine" Kyjev, Ukrajina
Ve dnech 26.-28. 9. 2007 po¯·d· CzechTrade v ukrajinskÈm KyjevÏ prezentaci palivovÏ-energetickÈho pr˘myslu z »R na 5. mezin·rodnÌm fÛru: ÑFUEL AND ENERGY COMPLEX OF UKRAINE: 

THE PRESENT AND THE FUTUREì . Akce je zamÏ¯ena na prezentaci nejmodernÏjöÌch technologiÌ, za¯ÌzenÌ, sluûeb a produkce ukrajinsk˝ch a zahraniËnÌch podnik˘ pro palivovÏ-energetick˝ komplex

v oblastech: energetika, uhelno-pr˘myslov˝ komplex, pr˘mysl ropy a zemnÌho plynu, ˙spory energiÌ a zdroj˘.

28.-30. 9. 2007 Farma 2007 Poznan, Polsko
Ve dnech 28.-30. 9. 2007 se bude CzechTrade ˙Ëastnit veletrhu Farma, kter˝ se kon· v Polsku v Poznani. CÌlem tÈto akce je zajistit moûnost prezentace  firm·m prost¯ednictvÌm st·nku CzechTra-

de a prezentovat »eskou republiku jako zajÌmavÈho partnera v oblasti zemÏdÏlskÈ techniky.
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»esk· agentura na podporu obchodu/CzechTra-

de a Ministerstvo pr˘myslu a obchodu »R umÌs-

tily na 170 ûivnostensk˝ch ˙¯adech po celÈ

»eskÈ republice v Ëervnu a Ëervenci informaËnÌ

stojany. Jedn· se o spolupr·ci p¯i zav·dÏnÌ tzv.

jednotn˝ch registraËnÌch formul·¯˘ v centr·l-

nÌch registraËnÌch mÌstech (v r·mci ûivnosten-

sk˝ch ˙¯ad˘).

CÌlem tohoto projektu je poskytnout podnikate-

l˘m p¯i registraci na CRM/ûivnostensk˝ch ˙¯a-

dech doplÚujÌcÌ informace o vstupu do podnik·-

nÌ v tiötÏnÈ podobÏ a z·roveÚ je upozornit

a navÈst na moûnost vyplnÏnÌ elektronickÈho

formul·¯e na ofici·lnÌm port·lu pro podnikatele

BusinessInfo.cz. Z·roveÚ je informaËnÌ stojan

cÌlen˝m marketingov˝m n·strojem upozorÚujÌ-

cÌm na sluûby port·lu BusinessInfo.cz, Czech-

Trade a MPO.

K dispozici jsou v souËasnÈ chvÌli n·sledujÌcÌ

Informační stojany BusinessInfo.cz na živnostenských úřadech

informace, kterÈ mohou b˝t doplnÏny podle

aktu·lnÌ pot¯eby:

● 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. 

Pr˘bÏûnÈ hodnocenÌ projektu se pl·nuje na

zaË·tek roku 2008. Ovöem jiû nynÌ byly zÌsk·ny

prvnÌ struËnÈ ohlasy ze ûivnostensk˝ch ˙¯ad˘,

kterÈ jsou v naprostÈ vÏtöinÏ pozitivnÌ. 

Podle z·stupc˘ ûivnostensk˝ch ˙¯ad˘ plnÌ infor-

maËnÌ stojany sv˘j hlavnÌ ̇ Ëel, tj. poskytovat ̇ vod-

nÌ informace a b˝t z·kladnÌ pom˘ckou pro zaËÌna-

jÌcÌ podnikatele. InformaËnÌ stojany mohou posky-

tovat poË·teËnÌ informace zejmÈna pro osoby,

kterÈ hodlajÌ zah·jit podnikatelskÈ aktivity.

DalöÌ typ ohlas˘ uv·dÌ rozöÌ¯enÌ sluûeb é⁄

a zlepöenÌ p¯Ìstupu k informacÌm pro podnika-

telskou ve¯ejnost tÌm, ûe je let·ky navedou

p¯Ìmo na port·l BusinessInfo.cz, ale takÈ to, ûe

stojan lze vyuûÌt k nabÌdce vlastnÌch broûur

a CD t˝kajÌcÌch se CRM.

Koment·¯e ze ûivnostensk˝ch ˙¯ad˘ rovnÏû zmi-

ÚujÌ pot¯ebu pravidelnÏ dod·vat novÈ informace,

let·ky a materi·ly.

Radek JeûdÌk
vedoucÌ port·lu BusinessInfo.cz

Škoda Auto na další kontinent
äkoda Auto vstoupÌ na dalöÌ kontinent. V ¯Ìjnu

dod· mladoboleslavsk· automobilka prvnÌ vozy

sv˝m nov˝m z·kaznÌk˘m v Austr·lii. 

PremiÈra je pl·novan· na mezin·rodnÌ auto-

salon v Sydney (11.-21. ¯Ìjna), v nabÌdce

budou modely äkoda Roomster a äkoda

Octavia vËetnÏ provedenÌ RS a Combi. Pro-

dejnÌ sÌù novÈho importÈra bude pro zaË·tek

ËÌtat 14 obchodnÌk˘ v klÌËov˝ch oblastech

Austr·lie. 

Austr·lie bude po EvropÏ, Asii, Africe a JiûnÌ

Americe v po¯adÌ p·t˝m kontinentem, kde

äkoda Auto ofici·lnÏ prod·v· svÈ vozy. Z·roveÚ

zaokrouhlÌ poËet zemÌ, kde jsou vozy äkoda

k dost·nÌ prost¯ednictvÌm autorizovan˝ch part-

ner˘, na rovn˝ch sto.

V loÚskÈm roce äkoda Auto poprvÈ prodala po

celÈm svÏtÏ vÌce neû p˘l milionu voz˘ za rok

(549 667, + 11,7% oproti 2005).  (tz)

Prezentace v cizině - příležitost k životu 
Z nabídky široké škály veletrhů, kterých se mohou české firmy zúčastnit pro-

střednictvím CzechTradu, a vhodně tak zaujmout zahraniční obchodní part-
nery a takříkajíc prorazit do světa, bychom vás rádi seznámili s těmi nejaktu-
álnějšími:

1) NEJVÃTäÕ VELETRH SV…HO DRUHU V USA:

National Manufacturing Week je nejvÏtöÌm

designov˝m a v˝robnÌm veletrhem v USA.

Veletrh je vhodnou p¯ÌleûitostÌ pro n·kupËÌ

a prodejce v˝robk˘, sluûeb a technologiÌ,

kterÈ podporujÌ a integrujÌ vöechny f·ze

v˝robnÌch proces˘. Program letoönÌho roËnÌ-

ku National Manufacturing Week zahrnuje

vöechny v˝robnÌ procesy od designu, inûe-

n˝rstvÌ, automatizaci, p¯es ˙drûbu v˝robnÌch

prostor, management vöech f·zÌ v˝robnÌch

proces˘, sluûby, software, v˝robnÌ integrace

atd. Veletrhu, kter˝ sv˝m rozsahem pat¯Ì

mezi zcela unik·tnÌ akce, se z˙ËastnÌ velkÈ

mnoûstvÌ klÌËov˝ch americk˝ch i zahraniË-

nÌch firem.

2) V letoönÌm roce se veletrhu z˙ËastnÌ vÌce

neû 35 000 n·kupnÌch a v˝robnÌch manaûe-

r˘ v˝znamn˝ch v˝robnÌch firem.

3) Veletrhu se kaûdoroËnÏ ˙ËastnÌ v hojnÈm

poËtu z·stupci nejvÏtöÌch nejen americk˝ch

v˝robnÌch firem.

4) VELK… FIRMY: Jenom v˝bÏr z tÏch, kte¯Ì

letos veletrh v hojnÈm poËtu sv˝ch z·stupc˘

navötÌvÌ: ABB, Abbott, Amtrak, BAE, Baxter,

Bayer, Boeing, Bombardier, Bosch, Caterpil-

lar, Daimler Chrysler, Delphi, Eaton Corp.,

Elektrolux, Exelon, Fermilab, Flextronics,

Ford Motor, General Electric, General

Motors, Harley-Davidson, Hewlett Packard,

Honda, Honeywell, John Crane, John Deere,

Johnson Controls, Kohler, Kraft, LuËeny

Technologies, Masterfoods, Mitsubishi, Mit-

tal Steel, Motorola, Nissan, Rockwell Auto-

mation, S. C. Johnson, Siemens, Thyssenk-

rupp, Toyota, Unilever, Valeo a spousta dal-

öÌch.

5) LETOS POPRV…: v letoönÌm roce budou mÌt

ËeskÈ firmy poprvÈ moûnost se veletrhu

z˙Ëastnit ve spolupr·ci s CzechTrade v Chi-

cagu.

6) NÕZK… N¡KLADY: jedineËn· p¯Ìleûitost, jak

se s minim·lnÌmi n·klady osobnÏ nebo pro-

st¯ednictvÌm z·stupce CzechTrade tÈto

v˝znamnÈ akce z˙Ëastnit.

7) ASISTENCE CZECHTRADE: CzechTrade za-

jistÌ p¯edjedn·nÌ sch˘zek s nejzajÌmavÏjöÌmi

potenci·lnÌmi obchodnÌmi partnery Ëesk˝ch

firem a bude poskytovat dalöÌ asistenËnÌ

sluûby.

8) USA JE NEJVÃTäÕ SVÃTOV› DOVOZCE: kde

jinde se z˙Ëastnit, kdyû ne na ˙zemÌ st·tu,

kter˝ je nejvÏtöÌm svÏtov˝m dovozcem,

a na akci, kter· je nejvÏtöÌ svÈho druhu

v USA.

9) REFERENCE: zvl·ötÏ vhodnÈ pro ËeskÈ firmy

s exportnÌ zkuöenostÌ a v˝znamn˝mi z·kaz-

nÌky v EvropÏ.

10) BliûöÌ info u CT Praha/Chicago anebo

www.manufacturingweek.com.

prezentace Ëesk˝ch firem na veletrhu "National
Manufacturing Week 2007" v USA
Kontakt: Kl·ra Jirouskov·, ExportnÌ manaûer,
klara.jirouskova@czechtrade.cz
Tel.: +420224907805, Fax: +420224913817
Agentura CzechTrade bude mÌt na veletrhu

"National Manufacturing Week" sv˘j st·nek, na

nÏmû bude propagovat ËeskÈ firmy z relevant-

nÌch obor˘. CÌlem tÈto akce je: 

P¯edstavit ve Spojen˝ch st·tech »eskou repub-

liku jako partnera pro spolupr·ci v oblasti v˝rob-

nÌch technologiÌ, prezentovat nabÌdku z˙ËastnÏ-

Inspirace pro vás - veletrh National Manufacturing Week, 25.-27. září 2007

Veletrh BEST 2007
TermÌn kon·nÌ: 10.-12. ¯Ìjna 2007

MÌsto kon·nÌ: V˝staviötÏ Halles des Foires de

Liege, Liege, Belgie 

ZAMÃÿENÕ: 
● Sanace p˘d, obnova opuötÏn˝ch pr˘myslo-

v˝ch pozemk˘ a objekt˘ 

● VodnÌ hospod·¯stvÌ a ËiötÏnÌ odpadnÌch vod  

● ObnovitelnÈ zdroje energiÌ a racion·lnÌ vyu-

ûitÌ energie

● SbÏr a recyklace odpad˘ 

CÕLEM AKCE JE:
● P¯edstavit »eskou republiku jako partnera

pro spolupr·ci v oblasti ûivotnÌho prost¯edÌ

a obnoviteln˝ch zdroj˘ energie.

● Prezentovat nabÌdku z˙ËastnÏn˝ch Ëesk˝ch

firem a asistovat jim p¯i nav·z·nÌ kontakt˘

s belgick˝mi partnery. 

● Minimalizovat n·klady Ëesk˝ch firem spoje-

nÈ s prezentacÌ na veletrhu.

NABÕZÕME V¡M:
a) Doprovodnou asistenci CzechTrade

● Vytipov·nÌ vaöich potenci·lnÌch obchodnÌch

partner˘ v Belgii a p¯ed·nÌ pozv·nky na

veletrh spoleËnÏ s profilem VaöÌ spoleËnos-

ti tÏmto firm·m.

● P¯Ìtomnost pracovnÌk˘ CzechTrade na st·n-

ku po celu dobu kon·nÌ veletrhu, kte¯Ì budou

v p¯ÌmÈm kontaktu s potenci·lnÌmi zahraniË-

nÌmi z·kaznÌky a budou zajiöùovat individu·lnÌ

sbÏr kontakt˘ a informacÌ pro ˙ËastnÌky

akce.

● Dle z·jmu moûnost osobnÌ ˙Ëasti z·stupc˘

vaöÌ spoleËnosti na st·nku za ˙Ëelem jed-

n·nÌ s potenci·lnÌmi partnery.

● Moûnost zapojenÌ vaöÌ spoleËnosti do mat-

chmakingu - BEST ECO MEETING.

● Po skonËenÌ veletrhu vypracov·nÌ a p¯ed·nÌ

individu·lnÌ v˝slednÈ zpr·vy s kontakty na

z·jemce o spolupr·ci.

Uveden· asistence je zpoplatnÏna jednor·zo-

v˝m p¯ÌspÏvkem na ˙hradu n·klad˘ ve v˝öi

8000 KË (bez DPH). 

b) Moûnost prezentace na Vaöem vlastnÌm st·n-

ku vedle spoleËnÈ expozice (nenÌ zahrnuto

v cenÏ)

c) Doprovodnou asistenci dle individu·lnÌho

zad·nÌ (nenÌ zahrnuto v cenÏ) (tz)

n˝ch Ëesk˝ch firem a asistovat jim p¯i nav·z·nÌ

kontakt˘ s americk˝mi partnery. 

Minimalizovat n·klady Ëesk˝ch firem spojenÈ

s prezentacÌ na veletrhu. 

»esk˝m firm·m nabÌzÌ agentura CzechTrade

moûnost se veletrhu z˙Ëastnit, buÔ prost¯ednic-

tvÌm katalogovÈ prezentace, anebo osobnÏ. Za

organizaci akce bude zodpovÏdn· ZahraniËnÌ

kancel·¯ CzechTrade, jeû sÌdlÌ v Chicagu,

a kter· vöem ˙ËastnÌcÌm se firm·m zajistÌ

doprovodnou asistenci zahrnujÌcÌ: 

Vytipov·nÌ potenci·lnÌch obchodnÌch partner˘

v USA a p¯ed·nÌ pozv·nky na veletrh spoleËnÏ

s profilem spoleËnosti tÏmto firm·m. 

P¯Ìtomnost pracovnÌk˘ CzechTrade na st·nku

po celu dobu kon·nÌ veletrhu, kte¯Ì budou v p¯Ì-

mÈm kontaktu s potenci·lnÌmi zahraniËnÌmi

z·kaznÌky a budou zajiöùovat individu·lnÌ sbÏr

kontakt˘. 

Dle z·jmu moûnost osobnÌ ˙Ëasti z·stupc˘ vaöÌ

spoleËnosti na st·nku za ˙Ëelem jedn·nÌ

s potenci·lnÌmi partnery. 

Po skonËenÌ veletrhu vypracov·nÌ a p¯ed·nÌ indi-

vidu·lnÌ v˝slednÈ zpr·vy s kontakty na z·jemce

o spolupr·ci. 

vÌce informacÌ a p¯ihl·öku na akci naleznete
v p¯iloûenÈm souboru (tz)
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»Ìm vyööÌ je ˙roveÚ ve¯ejn˝ch v˝daj˘, tÌm mÈnÏ

majÌ d˘chodci dojem, ûe jsou jejich p¯Ìjmy dosta-

teËnÈ. Vypl˝v· to z jiû t¯etÌho celosvÏtovÈho v˝zku-

mu skupiny AXA, zkoumajÌcÌho ûivot v d˘chodo-

vÈm vÏku jak z pohledu samotn˝ch d˘chodc˘, tak

ekonomicky aktivnÌch jednotlivc˘. V˝sledky v˝zku-

mu byly porovn·ny s ˙rovnÌ ve¯ejn˝ch v˝daj˘ na

d˘chody ve 13 zemÌch OECD. V pÏti zemÌch s nej-

vyööÌ ˙rovnÌ ve¯ejn˝ch v˝daj˘ mÈnÏ neû polovina

d˘chodc˘ (46 %) v r·mci pr˘zkumu AXA Retire-

ment Scope 2007 uvedla, ûe jejich p¯Ìjmy jsou

"dostaËujÌcÌ" nebo "zcela dostaËujÌcÌ", zatÌmco

v pÏti zemÌch s nejniûöÌ ˙rovnÌ ve¯ejn˝ch v˝daj˘

uvedly tytÈû odpovÏdi tÈmÏ¯ dvÏ t¯etiny (65 %)

respondent˘. "Toto srovn·nÌ samoz¯ejmÏ nezna-

men·, ûe se d˘chodc˘m ûije lÈpe, kdyû jim st·t

snÌûÌ d˘chody. Vysok· ˙roveÚ ve¯ejn˝ch v˝daj˘

m˘ûe jen odr·ûet nedostateËnost ˙rovnÏ tÏchto

investic v minulosti. NavÌc se v jednotliv˝ch

zemÌch znaËnÏ liöÌ demografickÈ podmÌnky. Nap¯Ì-

klad NÏmecko, It·lie a Japonsko majÌ v populaci

neobvykle vysok˝ podÌl d˘chodc˘, takûe ve¯ejnÈ

v˝daje na d˘chody jsou vyööÌ uû jen z podstaty

vÏci, bez ohledu na ötÏdrost toho kterÈho d˘cho-

dovÈho systÈmu," ¯ekl Petr éaluda, gener·lnÌ ¯edi-

tel skupiny AXA pro »R a SR. 

V˝sledky pr˘zkumu AXA Retirement Scope 2007

porovnanÈ s rozdÌln˝mi penzijnÌmi systÈmy v zemÌch

OECD odhalily, ûe na postoje d˘chodc˘ ohlednÏ

dostateËnosti p¯Ìjm˘ nebo kvality jejich ûivota

nemajÌ tyto odliönÈ systÈmy û·dn˝ v˝razn˝ vliv. Ze

Ëty¯ zemÌ, kde jsou d˘chodci se sv˝mi p¯Ìjmy a kva-

litou ûivota nejspokojenÏjöÌ, se v Nizozemsku a na

Vaše společnost patří do tzv. velké čtyřky poraden-
ských a auditorských společností působících v České
republice. Čím se však odlišujete od svých konku-
rentů?
Je tÏûkÈ hledat nÏjakÈ v˝raznÈ rozdÌly ve sluûb·ch,

kterÈ jednotlivÈ spoleËnosti velkÈ Ëty¯ky nabÌzejÌ -

jsou na srovnatelnÈ ˙rovni. NaöÌ p¯ednostÌ je

moment·lnÏ rychl˝ r˘st. NepodÌlÌ se na nÏm tolik

tradiËnÌ audit, ale zejmÈna naöe poradenskÈ sluû-

by. »Ìm d·l vÌce platÌ, ûe nejsme jen ËistÏ auditor-

sk· firma. ZamÏ¯ujeme se na ty nejlepöÌ podniky

a öpiËkovÈ transakce, poskytujeme kvalitnÌ, kom-

plexnÌ poradenstvÌ. SnaûÌme se takÈ vyniknout

jako katalyz·tor zmÏn v profesÌch, ve kter˝ch

p˘sobÌme. Zprost¯edkov·v·me odbornou diskuzi

a realizujeme v˝zkumy v r˘zn˝ch oblastech. 

Co n·s ale nejvÌce odliöuje od ostatnÌch firem,

jsou naöÌ lidÈ. Ve vöem, co dÏl·me, uplatÚujeme

naöe moto ¥lidÈ na prvnÌm mÌstÏ¥. A vnÌmajÌ n·s

tak i lidÈ mimo firmu - Ernst & Young je jiû nÏkolik

let mezi studenty nejû·danÏjöÌ firmou z poraden-

skÈ velkÈ Ëty¯ky v »esku. V anketÏ The Most

Desired Company jsme zÌskali 3. mÌsto v r·mci

ocenÏnÌ ZamÏstnavatel roku.

Organizujete soutěž Podnikatel roku. Co vám její
jednotlivé ročníky ukázaly? Jací jsou čeští podnika-
telé?
NaöÌm hlavnÌm cÌlem je povzbudit segment

mal˝ch a st¯ednÌch podnik˘. PodnikatelÈ jsou

motorem ekonomiky a na rozvoji spoleËnosti

majÌ velk˝ podÌl. Bohuûel jsou vöak Ëasto ve¯ej-

nostÌ vnÌm·ni spÌöe jako podnikavci, v negativ-

nÌm smyslu slova. V pr˘bÏhu sedmi roËnÌk˘,

kterÈ jsme v »R jiû uspo¯·dali, vidÌme, jak se

i podnikatelÈ za tu dobu zmÏnili. Z·jem o soutÏû

stoup·, coû svÏdËÌ o rostoucÌm sebevÏdomÌ pod-

nikatel˘ i o posunu v ch·p·nÌ marketingov˝ch

p¯ÌleûitostÌ - naöe soutÏû m˘ûe b˝t pro ˙ËastnÌky

Přísnost etického kodexu nebrání přátelským a otevřeným vztahům 
mezi auditorem a jeho klientem

Kvalitu hledáme všichni a nezastíráme to. V běžném spotřebitelském
životě, stejně tak jako v životě firemním - když nakupujeme počítač,
chceme již ne ten nejlevnější, ale ten, který unese množství dat a je

k němu odpovídající servis pro nás bez starostí. Vybíráme-li nového zaměst-
nance, záleží nám na tom, aby něco uměl a aby měl mnoho dalších vlast-
ností, které povedou k loajalitě s naší strategií. Stejně tak náš nový pracov-
ník hledá  více výhod než v minulosti, chce, aby byl uznáván, považován
a náležitě hodnocen, a to nejen finančně, ale osobnostně, chce být
někým, kdo je potřebným a váženým. Zkrátka - nároky na vše se stupňují. 
Firemním procesům a jejich zkvalitňování napomáhá poradenství i audit.
Obé v roli vysoce specializované disciplíny, která firmám pomáhá ke stu-
pínkům vítězství. O poradenství, auditorských službách a podnikání  jsme
tentokrát hovořili s Magdalenou Soucek, vedoucím partnerem divize řízení
rizik společnosti Ernst & Young pro oblast střední Evropy:

v ¯adÏ Ëesk˝ch firem zapomÌn· nebo nevÏnuje

dostateËn· pozornost ¯ÌzenÌ rizik. P¯itom pro spo-

leËnosti se m˘ûe efektivnÏ fungujÌcÌ systÈm ¯ÌzenÌ

rizik st·t komparativnÌ v˝hodou. Naopak zanedb·nÌ

se m˘ûe firmÏ velmi prodraûit. Firmy takÈ mohou

zv˝öit svou hodnotu tÌm, ûe zlepöÌ komunikaci o pro-

blÈmech rizik s investory. Pro v˝bornÏ fungujÌcÌ spo-

leËnosti je podle naöeho ned·vnÈho v˝zkumu typic-

kÈ, ûe majÌ ¯ÌzenÌ rizik v˝raznÏ, ËastÏji zabudovanÈ

do svÈ firemnÌ kultury. Z·roveÚ o d˘leûitosti riziko-

vÈho managementu ökolÌ svÈ zamÏstnance.

DalöÌ oblastÌ, kter· je nepr·vem podceÚovan·, je

prevence podvodnÈho chov·nÌ, tedy korupce,

zpronevÏry, podvod˘ atd. Firmy by mÏly vÏnovat

vÌc pozornosti vybudov·nÌ efektivnÌho programu

ochrany proti podvod˘m. 

Jak u ¯ÌzenÌ rizik, tak u prevence podvod˘ je z·kla-

dem komunikace, nastavenÌ spr·vn˝ch proces˘

a jejich n·sledn· kontrola. ZnÌ to jednoduöe, ale

skr˝v· se zatÌm hodnÏ pr·ce.

Jak se auditoři vypořádávají s mnohdy přebujelou
administrativou?
Z pohledu auditora je situace trochu jin·, neû jak ji

vidÌ nap¯Ìklad zaËÌnajÌcÌ podnikatel, kter˝ je zoufal˝

z boje s ˙¯ady. Pokud m· auditor udÏlat svou pr·ci

dob¯e, vöechny jeho kroky a n·lezy musÌ b˝t peËli-

vÏ zdokumentov·ny. Spr·vnÏ veden˝ auditorsk˝

spis pak m˘ûe slouûit nap¯Ìklad i jako d˘kaz

u soudu. V USA, kde jsou auditorskÈ smÏrnice jeötÏ

p¯ÌsnÏjöÌ a detailnÏjöÌ neû u n·s, je tÈto administra-

tivy mnohem vÌce a takÈ audit samotn˝ je draûöÌ.

NÏkte¯Ì ËeötÌ audito¯i, kte¯Ì nabÌzejÌ svÈ sluûby

levnÏ, zanedb·vajÌ pr·vÏ dokumentaci auditu. A to

se m˘ûe firmÏ, kter· si takov˝ audit objednala,

vymstÌt. Administrativa je prostÏ d˘leûitou souË·s-

tÌ auditu, kter· jej vöak bohuûel znaËnÏ prodraûÌ.

Hodně se mluví o vlivech globalizace na to které
národní "firemní" podhoubí. Co, podle vás, globa-
lizace přináší dobrého do byznysu a nač si musí
každý jednotlivý subjekt dát pozor?
Globalizace p¯in·öÌ zkuöenosti z jin˝ch zemÌ, umoû-

Úuje sdÌlenÌ nejlepöÌ svÏtovÈ praxe. V d˘sledku

pak m˘ûe znamenat takÈ zv˝öenou efektivitu.

Nadn·rodnÌ firmy, kterÈ z toho tÏûÌ, vöak na druhÈ

stranÏ musÌ vÏnovat zv˝öenou pozornost dodrûo-

v·nÌ n·rodnÌ legislativy jednotliv˝ch st·t˘, v nichû

p˘sobÌ.

Komora auditorů České republiky má přísný etický
kodex. Není té přísnosti až příliš? 
Etick˝ kodex m· mnohem hluböÌ v˝znam, neû ûe by

pouze urËoval, zda m˘ûe b˝t auditor p¯Ìsn˝ nebo

ne. Jeho podstatou je zajistit nestrann˝ audit. Sou-

Ë·stÌ etickÈho kodexu jsou standardy, pod kterÈ

¯·dn· auditorsk· firma nep˘jde. Je to nap¯Ìklad

i pomÏr cena - kvalita, kter˝ urËuje, ûe auditor

nem˘ûe svÈ sluûby prod·vat pod cenou. Za kvalit-

nÌ sluûby se musÌ zaplatit adekv·tnÌ odmÏna. Na

etick˝ kodex se takÈ m˘ûete dÌvat jako na urËitou

ochranu - jak klienta, tak n·s jako auditory. 

P¯Ìsnost kodexu v˘bec nebr·nÌ p¯·telsk˝m a otev-

¯en˝m vztah˘m mezi auditorem a jeho klientem,

naopak, Ëasto je to pom˘cka, aby takov˝ vztah

mohl b˝t nav·z·n a p¯edevöÌm udrûen.

Mění se pohled firem na auditora?
UrËitÏ ano. V zaË·tcÌch jsme se Ëasto pot˝kali

s tÌm, ûe firmy vnÌmaly auditory jako "zlÈ policaj-

ty", kte¯Ì je chtÏjÌ za kaûdou cenu nachytat.

Z toho pramenily i p¯ek·ûky v komunikaci a ve

spolupr·ci. V poslednÌch letech ale st·le vÌce spo-

leËnostÌ ch·pe, ûe auditor je p¯edevöÌm jejich

pomocnÌk a pr˘vodce. A ûe pokud najde nÏjakÈ

nedostatky on, je to pro firmu p¯Ìleûitost, jak se

zlepöit.

ÿada firem jiû navÌc m· i vlastnÌ, internÌ audit,

a tak slovo audit uû p¯est·v· b˝t straö·kem.

Jakým směrem se bude v příštích několika letech

ubírat profese auditora? Přibude mu povinností?
Přibudou povinnosti firmám?
UrËitÏ p¯ibudou povinnosti jak auditorovi, tak

firm·m. SpoleËnosti si postupnÏ mnohem vÌce

zaËnou uvÏdomovat v˝znam ¯ÌzenÌ rizik

a spr·vnÈho nastavenÌ internÌch proces˘.

Z·roveÚ nejen americk·, ale i evropsk·

a Ëesk· legislativa musÌ reagovat na v˝voj jak

profese, tak celÈ ekonomiky. USA jsou zatÌm

v oblasti regulace nejd·le a ukazujÌ ostatnÌm,

kter˝m smÏrem se d·t. Audito¯i v »R se

budou ¯Ìdit novou smÏrnicÌ EvropskÈho parla-

mentu a Rady 2006/43/ES. Jde o zcela

novou pr·vnÌ ˙pravu, kter· z·sadnÌm zp˘so-

bem rozöi¯uje dosavadnÌ pr·va a povinnosti

auditora - nap¯. o tzv. ìnezavisl˝ dohledî. Tato

smÏrnice p¯inese i v˝znamnou novelu z·kona

o auditorech, kterou oËek·v·me v p¯ÌötÌm

roce.

Bez auditu se podnikání neobejde. A než vyzraje
osobnost auditora, asi to chvilku trvá… Vyučuje se
na některé z vysokých škol u nás přímo specializa-
ce "auditor"?
Na Ëesk˝ch ekonomick˝ch ökol·ch jsou pouze

p¯edn·öky o auditu. NevÌm o tom, ûe by nÏkde

byl audit jako studijnÌ obor. Ze svÈ zkuöenosti

vöak mohu ¯Ìci, ûe i kdyû je kvalitnÌ vzdÏl·nÌ

urËitÏ v˝hodou, mnohem d˘leûitÏjöÌ jsou osob-

nostnÌ p¯edpoklady a praxe. My u absolvent˘

hled·me p¯edevöÌm schopnost analyticky p¯e-

m˝ölet, pochopit podstatu proces˘, strukturo-

vat problÈm. U auditora snad jeötÏ vÌce neû

jinde platÌ, ûe se musÌ celoûivotnÏ vzdÏl·vat.

V Ernst & Young proto investujeme velkÈ pro-

st¯edky do kontinu·lnÌho vzdÏl·v·nÌ naöich

zamÏstnanc˘. 

za odpovÏdi podÏkovala Eva Brixi

Auditoři pro vaši jistotu

Výzkum AXA: Výše veřejných výdajů na důchody nemá vliv na spokojenost důchodců NovÈm ZÈlandu spolÈhajÌ na z·kladnÌ pr˘bÏûn˝

systÈm (kaûd˝ dost·v· stejnÏ, rozdÌly jsou pouze

v z·vislosti na poËtu odpracovan˝ch let), zatÌmco

v Austr·lii a v USA preferujÌ cÌlenÈ penzijnÌ pl·ny

podle soci·lnÌ pot¯ebnosti. V˝zkum AXA Retirement

Scope 2007 si kladl za cÌl zjistit, jakÈ jsou p¯edsta-

vy ekonomicky aktivnÌho obyvatelstva o dobÏ po

odchodu d˘chodu, a srovnat je s pohledem nynÏj-

öÌch d˘chodc˘. Zkoum·n byl i p¯Ìstup jedinc˘

k finanËnÌmu pl·nov·nÌ d˘chodovÈho vÏku. V˝zkum

probÏhl v öestn·cti zemÌch svÏta, t·z·no bylo cel-

kem 11 590 respondent˘. Letos poprvÈ byla do

tohoto v˝zkumu zaËlenÏna i »Ìna. V p¯ÌötÌm roce se

v˝zkum zamÏ¯Ì takÈ na »eskou republiku. (tz)

Ernst & Young je celosvÏtov· spoleËnost

poskytujÌcÌ odbornÈ poradenskÈ sluûby

v oblasti auditu, danÌ, podnikovÈho a trans-

akËnÌho poradenstvÌ. V r·mci poradenskÈ

sÌtÏ Ernst & Young p˘sobÌ ve vÌce neû 140

zemÌch celÈho svÏta 114 000 odbornÌk˘.

JednÌm z cÌl˘, jeû si tato organizace vytkla,

je obnovit d˘vÏru ve¯ejnosti ve spoleËnosti

poskytujÌcÌ odbornÈ poradenskÈ sluûby

a v kvalitu ˙ËetnÌho v˝kaznictvÌ.

V »eskÈ republice spoleËnost Ernst&Young

zah·jila svou Ëinnost v roce 1991 otev¯e-

nÌm poboËky v Praze a dnes m· vÌce neû

450 zamÏstnanc˘. OdbornÌci Ernst &

Young poskytujÌ sluûby v oblasti tradiËnÌho

a internÌho auditu, danÌ, podnikov˝ch finan-

cÌ a ¯ÌzenÌ rizik Ëi poradenstvÌ t˝kajÌcÌ se lid-

sk˝ch zdroj˘, podnikovÈ bezpeËnosti atd.

pro vÌce neû 400 v˝znamn˝ch Ëesk˝ch

i mezin·rodnÌch spoleËnostÌ.

Kontakt:
Ernst & Young

Karlovo n·mÏstÌ 10
120 00 Praha 2

Tel: +420 225 335 111
Fax: +420 225 335 222

www.ey.com 

skvÏl˝m n·strojem publicity. »eötÌ byznysmeni

jsou nynÌ informovanÏjöÌ, dravÏjöÌ, disponujÌ vÏt-

öÌmi zkuöenostmi nÏû kdykoli p¯edtÌm. Na druhou

stranu majÌ st·le stejnÈ v˝tky k podmÌnk·m pod-

nik·nÌ - sloûit˝ daÚov˝ systÈm, nevyhovujÌcÌ soci-

·lnÌ a podnikatelskÈ prost¯edÌ a podmÌnky pro

zamÏstn·v·nÌ pracovnÌk˘.

A jak hodnotíte české podnikatelky a manažerky?
Máme jich málo, anebo se dá říci, že jsou naše ženy
poměrně podnikavé a šikovné a že jich přibývá?
Jsem p¯esvÏdËen· o tom, ûe ËeskÈ ûeny jsou

öikovnÈ a podnikavÈ. Zn·m mnoho ûen, kterÈ

jsou ve svÏtÏ byznysu velmi ˙spÏönÈ. P¯esto

cÌtÌm, ûe ûeny mnohdy ani nemajÌ tak silnou

ambici dostat se na vysokÈ posty, ¯Ìdit velkou

firmu. DomnÌv·m se, ûe to je dÏdictvÌ minul˝ch

let i toho, jak byly vychov·v·ny. NavÌc jsou neu-

st·le stavÏny p¯ed rozhodnutÌ: kariÈra, nebo rodi-

na. I kdyû j· si v˘bec nemyslÌm, ûe ta volba musÌ

b˝t postavena ve stylu "buÔ, anebo". ⁄spÏön·

ûena manaûerka se nemusÌ vzd·vat rodiny.

K tomu, aby zvl·dla obojÌ, pot¯ebuje samoz¯ejmÏ

podporu tolerantnÌho partnera a rodiny, ale to je

tak ostatnÏ vûdycky. 

Některé firmy se brání poskytování poradenství -
proč?
V Ernst & Young se poradenstvÌ rozhodnÏ nebr·nÌ-

me, naopak naöe oddÏlenÌ podnikov˝ch a takÈ

transakËnÌch sluûeb se neb˝vale rychle rozr˘st·.

M˘ûeme vöak ze z·kona poskytovat poradenstvÌ

pouze v p¯ÌpadÏ, pokud se nedostaneme do st¯etu

z·jmu. Tato pravidla se jeötÏ zp¯Ìsnila po finanË-

nÌch skand·lech v roce 2002, kterÈ velmi ovlivni-

ly auditorskou profesi.

V oblasti transakËnÌho poradenstvÌ jsme zaregist-

rovali v poslednÌch letech v˘bec nejvÏtöÌ r˘st.

D˘vody jsou dva: p¯etlak penÏz a rychl˝ r˘st lok·l-

nÌ ekonomiky. SpoleËnosti uskuteËÚujÌ komplex-

nÏjöÌ a sofistikovanÏji transakce a obracejÌ se

v tÏchto p¯Ìpadech na odbornÌky. My se na trhu

profilujeme jako experti na f˙ze a akvizice a oce-

Úov·nÌ podnik˘.

Myslíte, že by se mohly menší společnosti, které
ještě nemusí mít audit, od těch větších přiučit, třeba
s ohledem na to, že za dva tři roky jej budou již
muset mít?
P¯iuËit se sice mohou, ale v praxi jim to staËit

nebude. MenöÌ spoleËnosti by si mÏly najmout

konzultanty, kte¯Ì jim pomohou p¯ipravit se na

situaci, ve kterÈ budou audit pot¯ebovat. Konzul-

tanti jim pomohou p¯izp˘sobit jejich ˙ËetnictvÌ,

nastavit internÌ procesy, zavÈst internÌ kontroly

a p¯ipravit se na to, ûe do jejich firmy p¯ijdou audi-

to¯i, kte¯Ì budou vöe zkoumat.

V poslední době se hodně začíná diskutovat o zjed-
nodušování řízení firem, o jejich struktuře, nutnosti
mít vizi a předvídat. Mluví se o nutnosti netradičních
přístupů, nápadech, stranou nestojí využitelnost
emocí. Nač se nyní ale v podnikání zapomíná? 
MyslÌm si, ûe i p¯es Ë·steËnÈ zlepöenÌ, se jeötÏ
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V˝sledky jiû p·tÈho pr˘zkumu atraktivity Evropy

pro zahraniËnÌ investice vych·zejÌ z ˙daj˘

o investicÌch realizovan˝ch v roce 2006, studie

z·roveÚ zprost¯edkov·v· n·zory 809 svÏtov˝ch

investor˘. NejatraktivnÏjöÌ zemÌ je podle nich

novÏ »Ìna (48 %), n·sledovan· USA (33 %)

a IndiÌ (26 %). »eskou republiku povaûuje za

atraktivnÌ 7 % respondent˘, coû je jen o procen-

to mÈnÏ neû p¯edch·zejÌcÌ rok. Z region˘ si svÈ

prvenstvÌ udrûela z·padnÌ Evropa. Spolu

s v˝chodnÌ Evropou si nicmÈnÏ oproti loÚskÈmu

roku v atraktivitÏ shodnÏ pohoröily o 13 %,

kterÈ jim "sebrali" jejich nejvÏtöÌ p¯ÌmÌ konku-

renti, »Ìna a Indie. Ani jedna z tÏchto zemÌ vöak

jeötÏ nesplÚuje poûadavky investor˘ na projekty

s vysokou p¯idanou hodnotou.

"»esk· republika sice oproti loÚsku v ûeb¯ÌËku

poklesla, st·le ale soupe¯Ì se zemÏmi typu Indie

nebo USA. Ze st¯edoevropsk˝ch zemÌ je v prvnÌ

desÌtce uû jen Polsko," uvedl Richard Singer,

obchodnÌ ¯editel Ernst & Young v »R. "»esko

podle v˝sledk˘ jasnÏ pat¯Ì k zemÌm, kterÈ

v p¯ÌötÌch letech Ëek· p¯Ìliv p¯Ìm˝ch zahraniË-

nÌch investic. Z·roveÚ uû teÔ je z¯ejmÈ, ûe

budou vÌce smÏ¯ovat do n·roËnÏjöÌch odvÏtvÌ,"

dodal R. Singer.

Respondenti pr˘zkumu vkl·dajÌ nejvÏtöÌ nadÏje

do st¯ednÌ a v˝chodnÌ Evropy: tÈmÏ¯ t¯i Ëtvrtiny

(71 %) z nich vÏ¯Ì, ûe tento region se v budouc-

nu stane pro investice jeötÏ atraktivnÏjöÌ a polo-

vina pl·nuje investovat v rozöÌ¯enÈ EU. V r·mci

Evropy se z·jem investor˘ p¯esunuje na v˝chod.

D˘sledkem toho je, ûe z prvnÌ desÌtky nejatrak-

tivnÏjöÌch zemÌ vypadly Francie a äpanÏlsko.

SvÈ postavenÌ si nicmÈnÏ st·le drûÌ NÏmecko

a Velk· Brit·nie. "»esk· republika m˘ûe

i v budoucnu z tohoto trendu tÏûit," dodal R. Sin-

ger. 

V EvropÏ by si »eskou republiku jako destinaci

zvolilo 13 % investor˘, p¯ednost by dali jen

NÏmecku (20 %) a Polsku (18 %). A to i p¯esto,

ûe  st¯ednÌ a v˝chodnÌ Evropa postupnÏ p¯ich·zÌ

o svÈ renomÈ regionu s nÌzk˝mi mzdov˝mi

n·klady. Pro investory je vöak z hlediska budou-

cÌch projekt˘ st·le zajÌmavÏjöÌ neû z·padnÌ.

"V loÚskÈm roce vedl automobilov˝ pr˘mysl jak

v poËtu projekt˘, tak v celkovÈm objemu inves-

tic. Avöak podÌl vytvo¯en˝ch vysoce kvalifikova-

n˝ch pracovnÌch mÌst na celkovÈm poËtu

nov˝ch pracovnÌch pozic nedos·hl ani 10 %,"

shrnul v˝sledky Roman »erm·k, gener·lnÌ ¯edi-

tel agentury CzechInvest. "V letoönÌm roce

aktivnÏ vyhled·v·me projekty s vysokou p¯ida-

nou hodnotou v sektorech v˝zkumu a v˝voje,

informatiky a sdÌlen˝ch sluûeb. D·le se snaûÌme

motivovat st·vajÌcÌ investory, aby rozöi¯ovali

svÈ v˝roby a sluûby na ˙zemÌ »eskÈ republiky,"

doplnil R. »erm·k.

InvesticÌm v roce 2006 opÏt kralovala Evropa.

ZatÌm.

P¯estoûe v atraktivitÏ Evropa mÌrnÏ poklesla,

dok·zala v roce 2006 opÏt p¯il·kat nejvÌce p¯Ì-

m˝ch zahraniËnÌch investic a uh·jila svÏtovÈ

prvenstvÌ. VÌce neû 3500 nov˝ch projekt˘ je

historick˝ rekord, meziroËnÏ to p¯edstavuje

n·r˘st o 15,2 %. Investice p¯itom rostly v˝raz-

nÏ rychlejöÌm tempem neû v roce p¯edchozÌm.

Z·roveÚ se zastavil trend klesajÌcÌho poËtu

novÏ vytvo¯en˝ch mÌst, jejich poËet narostl

o vÌce neû 8 %.

»esk· republika dok·zala p¯il·kat 3,2 % vöech

projekt˘ realizovan˝ch v EvropÏ, coû ji ¯adÌ na

dev·tÈ mÌsto, o kterÈ se dÏlÌ se ävÈdskem,

v loÚskÈm roce jÌ pat¯ila sedm· p¯ÌËka. V Evro-

pÏ st·le vede Velk· Brit·nie, jejÌû n·skok p¯ed

druhou FranciÌ se zvyöuje. V Brit·nii byla v loÚ-

skÈm roce uskuteËnÏna tÈmÏ¯ pÏtina (19,4 %)

z celkovÈho poËtu evropsk˝ch investiËnÌch pro-

jekt˘, Francie jich p¯il·kala 16 %. Slovensko

z prvnÌ patn·ctky vypadlo.

HlavnÌ informace o »R:

● V EvropÏ »esko dok·zalo zÌskat Ëtvrt˝ nej-

vyööÌ poËet pracovnÌch mÌst (17 369), p¯ed-

stihlo jej pouze Polsko, Brit·nie a Francie. 

● Republika zÌskala 6. mÌsto na ûeb¯ÌËku atrak-

tivity svÏtov˝ch lokalit pro umÌstÏnÌ v˝robnÌ-

ho z·vodu.

● »R v evropskÈm srovn·nÌ takÈ st·le pat¯Ì

Česká republika je v desítce investorsky nejatraktivnějších zemí světa
Podle průzkumu Ernst & Young se Česká republika opět udržela mezi

deseti nejatraktivnějšími zeměmi světa pro přímé zahraniční investice,
s Brazílií se dělí o 9. až 10. místo. Na prvním místě je Čína, která výraz-

ně předběhla druhé USA. V evropském srovnání si Česko vede ještě lépe:
na žebříčku zvažovaných budoucích projektů je na 3. místě. V rámci Evro-
py ČR získala čtvrtý nejvyšší počet pracovních míst.

mezi zemÏ s nejvyööÌm podÌlem investic do

automobilovÈho pr˘myslu (3. mÌsto). 

● VÌce neû polovina (58 %) zahraniËnÌch inves-

tic smÏ¯ovala do automobilovÈho sektoru.

● NejvÌc projekt˘ proudÌ do »eska z NÏmecka,

USA a Japonska; objemem investovan˝ch

prost¯edk˘ jsou ale Japonci druzÌ, hned za

NÏmeckem.

Polovina projekt˘ realizovan˝ch v EvropÏ v roce

2006 mÏla evropskÈho investora. NejvÌce inves-

tic smÏ¯ovalo do v˝voje softwaru, ekonomic-

k˝ch sluûeb, elektroniky, strojÌrenstvÌ a auto-

mobilovÈho pr˘myslu. Do tzv. znalostnÏ n·roË-

n˝ch odvÏtvÌ smÏ¯ovala tÈmÏ¯ polovina vöech

investic (46,5 %).

I p¯es historicky nejvyööÌ investiËnÌ aktivitu,

kterou Evropa loni zaznamenala, ji pomalu

doh·nÏjÌ asijskÈ ekonomiky. OslovenÌ investo-

¯i zd˘razÚujÌ, ûe pokud si m· Evropa udrûet svÈ

postavenÌ, musÌ provÈst efektivnÌ reformy. Za

prioritu povaûujÌ vÏtöÌ flexibilitu pracovnÌho

trhu (47 %), zjednoduöenÌ administrativnÌch

poûadavk˘ (44 %) a vÏtöÌ podporu v˝zkumu

a v˝voje (35 %).

O pr˘zkumu

Pr˘zkum atraktivity Evropy pro zahraniËnÌ inves-

tice Wanted: A renewable Europe, kter˝ kaûdo-

roËnÏ prov·dÌ spoleËnost Ernst & Young, porov-

n·v· postavenÌ Evropy s 12 dalöÌmi v˝znamn˝mi

ekonomick˝mi oblastmi svÏta. Vych·zÌ ze dvou

hlavnÌch informaËnÌch zdroj˘: jednak z ˙daj˘

shrom·ûdÏn˝ch v datab·zi European Investment

Monitor (EIM), jeû byla zaloûena spoleËnostÌ

Ernst & Young v roce 1997 pro ˙Ëely monitoro-

v·nÌ investiËnÌch aktivit v EvropÏ, a jednak

z anal˝zy n·zor˘ a oËek·v·nÌ 809 vrcholov˝ch

manaûer˘, kterÈ v ˙noru a b¯eznu letoönÌho roku

telefonicky oslovila nez·visl· agentura CSA,

zab˝vajÌcÌ se pr˘zkumem trhu. V˝bÏr osloven˝ch

spoleËnostÌ zohledÚoval aktu·lnÌ profil evrop-

sk˝ch investor˘, vypl˝vajÌcÌ z poznatk˘ EIM

shromaûÔovan˝ch od roku 1997. (tz)

Evropa si udržela celkové vítězství, 
ale ztrácí 13 bodů na škále atraktivity

Šestá na světě jako potenciální místo 
pro výrobní investice

Top 10 nejatraktivnějších zemí:
Čína a Indie zahýbaly kartami...
...pět evropských zemí v první desítce

Třetí nejatraktivnější země v Evropě 
pro budoucí projekty

Výrazný vzestup Číny
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Ranking 2006:
1) Western Europe (68 %)
2) Central & Eastern Europe (52 %)
3) USA/Canada (48 %)
4) China (41 %)

Ranking 2006:
1) USA (41 %)
2) China (41 %)
3) Germany (18 %)
4) India (18 %)

Total Westen Europe: 43 %
Total Ventral & Eastern Europe: 49 %

Ranking 2006:
1) China (18 %)
2) Germany (11 %)
3) USA/Canada (9 %)

Total Europe
40 %
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V EvropÏ p¯edstavujÌ prestiûnÌ platebnÌ karty

15 % vöech vydan˝ch karet, zatÌmco v »eskÈ

republice tvo¯Ì segment prestiûnÌch karet z cel-

kovÈho poËtu pouze 2 %. Portfolio prestiûnÌch

(premium) karet MasterCard je standardnÏ

tvo¯eno zlat˝mi kartami, platinov˝mi kartami

a vysoce exkluzivnÌmi kartami Word Signia.

V »eskÈ republice jsou zatÌm nabÌzeny pouze

zlatÈ karty, ale lze oËek·vat, ûe se do konce

roku objevÌ i karty platinovÈ. 

"Mezi zajÌmavÈ v˝sledky pr˘zkumu pat¯Ì nap¯Ì-

klad skuteËnost, ûe jednou prestiûnÌ kartou je

v »eskÈ republice realizov·n za rok dvojn·-

sobn˝ poËet transakcÌ neû kartou bÏûnou.

RoËnÌ obrat je v »ech·ch u prestiûnÌ karty 3x

vÏtöÌ neû u karty standardnÌ, p¯iËemû v EvropÏ

p¯evyöuje obrat realizovan˝ tÏmito kartami

obrat bÏûn˝ch karet pouze 1,5x," ¯ekl J·n

»arn˝, gener·lnÌ ¯editel spoleËnosti Maste-

rCard Europe pro »eskou republiku a Sloven-

sko. "Trh s prestiûnÌmi kartami je vöak

v »eskÈ republice ve srovn·nÌ se z·padnÌmi

zemÏmi doposud nenasycen˝ a sk˝t· tak

st·le velk˝ potenci·l k r˘stu," dodal J·n

»arn˝. 

PrestiûnÌ karty jsou Ëasto vyuûÌv·ny p¯i

cest·ch do zahraniËÌ, coû potvrzujÌ i z·vÏry pr˘-

zkumu spoleËnosti MasterCard. Objem trans-

akcÌ, kterÈ ËeötÌ drûitelÈ premiov˝ch karet rea-

lizujÌ v zahraniËnÌ, je ve srovn·nÌ se standardnÌ-

mi platebnÌmi kartami pÏtin·sobn˝. 

Na co jsou prestiûnÌ karty pouûÌv·ny

ObdobnÏ jako u standardnÌch platebnÌch karet

jsou i prestiûnÌ karty pouûÌv·ny p¯edevöÌm

k platb·m za zboûÌ Ëi sluûby a k v˝bÏr˘m z ban-

komat˘. U prestiûnÌch karet je vöak mnohem

ËastÏjöÌ jejich vyuûitÌ k platb·m v zahraniËÌ

(p¯edevöÌm k platb·m u ËerpacÌch stanic

a k platb·m za ubytov·nÌ) a takÈ k online n·ku-

p˘m letenek. ÿada respondent˘ d·le uvedla,

ûe by svÈ platebnÌ karty r·di pouûÌvali takÈ p¯i

platbÏ za zdravotnickÈ sluûby. 

V˝hody prestiûnÌch karet

Mezi nejvÏtöÌmi v˝hodami prestiûnÌch karet

bylo zmiÚov·no bezpeËÌ a jistota v p¯ÌpadÏ

ztr·ty Ëi odcizenÌ karty. S prestiûnÌmi kartami

MasterCard je totiû standardnÏ spojen roz-

s·hl˝ bezpeËnostnÌ servis. DrûitelÈ karet majÌ

k dispozici nejen nep¯etrûit˝ z·kaznick˝ ser-

vis, kde mohou nahl·sit ztr·tu Ëi odcizenÌ

platebnÌ karty, ale mohou z·roveÚ zaû·dat

o vystavenÌ n·hradnÌ platebnÌ karty do 48

hodin. K nabÌzen˝m sluûb·m pat¯Ì v p¯ÌpadÏ

pot¯eby takÈ poskytnutÌ dodateËnÈ hotovosti

do 24 hodin. Jako dalöÌ v˝hodu prestiûnÌch

karet zmiÚovali respondenti takÈ finanËnÌ

zv˝hodnÏnÌ; aù jiû v podobÏ vyööÌch t˝dennÌch

limit˘ pro vÏtöÌ flexibilitu Ëerp·nÌ finanËnÌch

prost¯edk˘ Ëi v˝hodnÏjöÌ smÏnn˝ kurz bez

poplatk˘ u bezhotovostnÌch plateb v zahrani-

ËÌ. KonkrÈtnÌ benefity spojenÈ s pouûÌv·nÌm

prestiûnÌch karet MasterCard urËujÌ jednotli-

vÈ vydavatelskÈ banky. 

JednÌm z nejvÏtöÌch vydavatel˘ zlat˝ch kre-

ditnÌch karet na ËeskÈm trhu je Citibank. Ta

nad r·mec z·kladnÌch v˝hod poskytuje drûi-

tel˘m zlat˝ch karet dalöÌ unik·tnÌ benefity.

"Naöim klient˘m nabÌzÌme kartu, kter· odr·-

ûÌ jejich ûivotnÌ styl. DrûitelÈ oceÚujÌ p¯ede-

vöÌm bezpeËÌ a jistotu v p¯ÌpadÏ ztr·ty

a odcizenÌ a finanËnÌ v˝hody zejmÈna v podo-

bÏ slev a bez˙roËnÈho obdobÌ," uvedl Rizwan

Qazi, ¯editel kreditnÌch karet Citibank.

"ZlatÈ karty Citibank splÚujÌ vöechny uvede-

nÈ poûadavky. Ke kart·m nabÌzÌme bezplatnÏ

pojiötÏnÌ proti zneuûitÌ a navÌc jsou karty,

jako jedinÈ na ËeskÈm trhu, vyd·v·ny s foto-

grafiÌ drûitele a s jeho podpisem na p¯ednÌ

stranÏ, coû v˝raznÏ sniûuje moûnost zneuûitÌ.

Karty Citibank nabÌzejÌ nejdelöÌ bez˙roËnÈ

obdobÌ na trhu (55 dnÌ) a jejich souË·stÌ je

i Privilege program, kter˝ poskytuje aû 20%

slevy u vybran˝ch vÌce neû öedes·ti exklu-

zivnÌch obchodnÌk˘ z oblasti mÛdy, gastrono-

mie, ubytov·nÌ a ûivotnÌho stylu. V neposled-

nÌ ¯adÏ hraje v˝znamnou roli i skuteËnost, 

ûe je karta vyd·v·na Citibank, jeû pat¯Ì do

nejvÏtöÌ svÏtovÈ finanËnÌ skupiny," doplnil

Qazi.

D˘vody pro po¯ÌzenÌ prestiûnÌ karty 

Jako d˘vody pro po¯ÌzenÌ prestiûnÌch karet zmi-

Úovali respondenti kromÏ klasick˝ch vlastnos-

tÌ platebnÌch karet (moûnost plateb a v˝bÏr˘

z bankomat˘) takÈ moûnost Ëerp·nÌ bankovnÌ-

ho ˙vÏru aû s 50dennÌm bez˙roËn˝m obdobÌm,

kterÈ je nabÌzeno ke zlat˝m kreditnÌm kart·m

MasterCard. DalöÌm impulzem pro po¯ÌzenÌ

prestiûnÌ karty je kvalitnÌ cestovnÌ pojiötÏnÌ

a rozs·hlejöÌ asistenËnÌ sluûby. DrûitelÈ prestiû-

nÌch karet z·roveÚ oceÚujÌ öirokou akceptaËnÌ

sÌt v zahraniËÌ a p¯edevöÌm prestiû, kter· je

s tÌmto produktem spojena. 

"V zahraniËÌ se cÌtÌm mnohem lÈpe, kdyû platÌm

zlatou kartou, nap¯Ìklad za ubytov·nÌ v hotelu.

Minule jsem dokonce dostal slevu, se kterou

jsem v˘bec nepoËÌtal," uvedl jeden z oslove-

n˝ch drûitel˘ prestiûnÌ karty. 

Typick˝ Ëesk˝ drûitel prestiûnÌ karty 

Pr˘zkum se rovnÏû dotazoval drûitel˘ i nedrûi-

tel˘ prestiûnÌch karet, jak si p¯edstavujÌ jejich

typickÈho drûitele. Typick˝ drûitel prestiûnÌ

karty je vnÌm·n jako dob¯e obleËen˝, hodnÏ

pracujÌcÌ a ˙spÏön˝ podnikatel, kter˝ velmi

Ëasto cestuje. NÏkte¯Ì respondenti uv·dÏli

jako p¯Ìklad typickÈho drûitele prestiûnÌ karty

Karla Gotta.  

P¯estoûe jsou drûitelÈ prestiûnÌch karet vnÌ-

m·ni pozitivnÏ, tak vÏtöina osloven˝ch nedr-

ûitel˘ povaûuje prestiûnÌ kartu mylnÏ jako

nedosaûitelnou. K zÌsk·nÌ zlatÈ karty nejsou

p¯itom v souËasnosti podmÌnkou z·vratnÏ

vysokÈ p¯Ìjmy. K posuzov·nÌ klient˘ p¯istupu-

Držitelé prestižních karet platí častěji a více než držitelé běžných karet
Češi mají o prestižních platebních kartách zkreslené představy a mylně se domnívají, že je pro ně tento produkt nedostupný

Zprůzkumu společnosti MasterCard vyplývá, že v České republice před-
stavují prestižní platební karty (zlaté karty) 2 % všech vydaných plateb-
ních karet. Trh s prestižními kartami je v České republice ve srovnání se

západními zeměmi doposud nenasycený (v Evropě tvoří podíl prestižních
karet 15 %), a skýtá tak stále velký potenciál k růstu. Segment prestižních
karet představuje pro tuzemské banky stále nevyužitou příležitost. Držitelé
prestižních karet platí mnohem častěji a více než držitelé běžných karet.

jÌ jednotlivÈ banky velmi individu·lnÏ a k zÌs-

k·nÌ zlatÈ karty mnohdy staËÌ Ëist˝ p¯Ìjem

okolo deseti tisÌc korun. 

DalöÌ z·vÏry pr˘zkumu 

Pr˘zkum potvrzuje, ûe drûitelÈ prestiûnÌch karet

jsou zvyklÌ pouûÌvat platebnÌ karty ËastÏji neû

drûitelÈ bÏûn˝ch platebnÌch karet. DrûitelÈ

prestiûnÌch platebnÌch karet uv·dÏli, ûe pouûÌ-

vajÌ svÈ karty (aù jiû karty prestiûnÌ Ëi karty

standardnÌ) minim·lnÏ 2x-3x t˝dnÏ, nÏkte¯Ì

dokonce kaûd˝ den. 

Pokud jde o emocion·lnÌ vnÌm·nÌ prestiûnÌch

platebnÌch karet, tak byly nejËastÏji srovn·v·-

ny se znaËkami automobil˘ Volvo, BMW a Mer-

cedes. StejnÏ jako tyto vozy jsou i prestiûnÌ

karty symbolem bezpeËÌ, jistoty a p¯epychu.

StandardnÌ platebnÌ karty byly p¯irovn·v·ny

k voz˘m äkoda Auto jako k symbolu spolehli-

vosti. 

Z v˝zkumu spoleËnosti MasterCard vzeöla takÈ

ide·lnÌ prestiûnÌ karta, kterou by si responden-

ti p¯edstavovali. Takov· karta by mÏla mÌt

identifikaËnÌ znaky jako nap¯Ìklad fotografii Ëi

otisk prstu, aby mohla z·roveÚ slouûit k osobnÌ

identifikaci drûitele. S pouûÌv·nÌm danÈ karty

by mÏly b˝t spojeny takÈ nejr˘znÏjöÌ slevy.

KonkrÈtnÏ byly zmiÚov·ny 10% slevy v obchod-

nÌch ¯etÏzcÌch (nap¯Ìklad Tesco a Globus),

slevy na kulturnÌ akce, do divadel a kin Ëi slevy

v salonech kr·sy. 

Z v˝sledk˘ realizovanÈho pr˘zkumu vych·zela

spoleËnost MasterCard p¯i formulov·nÌ svÈ

reklamnÌ kampanÏ zacÌlenÈ na premium seg-

ment. CÌlem kampanÏ, kter· se objevovala od

kvÏtna do Ëervna 2007, bylo p¯edevöÌm zv˝öe-

nÌ povÏdomÌ o zlat˝ch kart·ch MasterCard

a jejich v˝hod·ch. KampaÚ mÏla podobu inzer-

ce v internetov˝ch a tiötÏn˝ch mÈdiÌch. 

Pr˘zkum byl na z·kladÏ zad·nÌ MasterCard

realizov·n spoleËnostÌ Synovate. Pr˘zkum byl

proveden formou hloubkov˝ch rozhovor˘

v r·mci öesti skupinov˝ch diskuzÌ. Rozhovory

se konaly v Praze a v BrnÏ, p¯iËemû jednu sku-

pinu tvo¯ili vûdy st·vajÌcÌ drûitelÈ premium

karet, druhou potenci·lnÌ drûitelÈ tÏchto karet

ve vÏku 25-39 let a t¯etÌ skupinu potenci·lnÌ

uûivatelÈ premium produkt˘ ve vÏku 40-55 let.

CÌlem kvalitativnÌho pr˘zkumu bylo zjistit

informace o pouûÌv·nÌ prestiûnÌch platebnÌch

karet v »eskÈ republice vËetnÏ zmapov·nÌ

obecnÈho povÏdomÌ, kterÈ o tÏchto prestiû-

nÌch produktech panuje. (tz)

V České republice představují prestižní platební karty 2 % všech vydaných 
platebních karet, v Polsku 5 %. Na Slovensku činí tento podíl pouze 1 %, 

ale obrat realizovaný prestižními kartami v SR i v Polsku je v poměru 
k celkovému obratu vyšší než v ČR.

Obrat zahranič-
ních transakcí
realizovaných

českými prestiž-
ními kartami je
5x vetší v porov-
nání s kartami
standardními. 

V Evropě je tento
rozdíl jen dvojná-

sobný.

V Evropě je z celkového počtu
karet 15 % karet prestižních.

Jejich obrat reprezentuje 20 %
celkového obratu realizovaného

platebními kartami.

Obrat realizovaný jednou 
prestižní kartou je průměrně 

o 50 % větší než obrat 
realizovaný kartou standardní

Obrat realizovaný platebními kartami
(1 karta/rok)

Trh platebních karet v Evropě
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Ke konci roku 2007 spustÌ Poste Italiane öesti aû osmimÏsÌËnÌ pilotnÌ projekt, v r·mci kterÈ-

ho nabÌdne sv˝m nov˝m drûitel˘m karet p¯edplacenou kartu s technologiÌ MasterCard Pay-

Pass: kartu PostePay Evolution MasterCard. P¯edplacen· karta bude slouûit k n·kup˘m v r˘z-

n˝ch maloobchodnÌch provozovn·ch v Mil·nÏ a ÿÌmÏ, vËetnÏ kin, provozoven rychlÈho obËer-

stvenÌ, ¯etÏzc˘ restauracÌ, supermarket˘ a jin˝ch obchod˘.

Drûitel karty Poste Italiane MasterCard vybavenÈ technologiÌ MasterCard PayPass jednoduöe

p¯iblÌûÌ kartu ke ËteËce PayPass, kter· je schopna si data z platebnÌ karty p¯eËÌst na bezdo-

tykovÈ b·zi. DÌky tÈto technologii je moûnÈ nakoupit u vöech z˙ËastnÏn˝ch maloobchodnÌk˘

bez pot¯eby zad·vat PIN nebo vloûit kartu do ËtecÌho za¯ÌzenÌ. 

Tato inovaËnÌ a na trhu progresivnÌ technologie Tap & GoTM ("P¯iloû a jdi"), kterou spoleËnost

MasterCard zav·dÌ na mnoha trzÌch po celÈ EvropÏ, umoûÚuje rychle, bezpeËnÏ a snadno pro-

vÈst n·kupy v mal˝ch hodnot·ch do 25 euro, kdy spot¯ebitelÈ nepot¯ebujÌ sh·nÏt hotovost

nebo mince, zad·vat PIN nebo podepisovat stvrzenku. (tz)

MasterCard a bezkontaktní platby
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Tempo r˘stu trhu ud·v· zejmÈna ûivotnÌ pojiötÏ-

nÌ, kterÈ v I. pololetÌ roku meziroËnÏ vzrostlo

o 11,6 % a vykazuje hodnotu 25,1 mld. KË. N·r˘-

stu bylo dosaûeno p¯edevöÌm z·jmem spot¯ebite-

l˘ o jednor·zovÏ placenÈ pojistnÈ, kterÈ vzrostlo

o 27,9 %. ObchodnÌ produkce v tomto segmentu

narostla o vÌce neû 40 % na 6,8 mld. KË oproti

4,6 mld. ve stejnÈm obdobÌ loÚskÈho roku. Pojiö-

ùovny zaznamen·vajÌ p¯edevöÌm zv˝öen˝ z·jem

o produkty investiËnÌho pojiötÏnÌ. N·r˘st v tÈto

oblasti pojiötÏnÌ re·lnÏ odr·ûÌ dlouhodob˝ trend

p¯esunu z·jmu spot¯ebitel˘ od konzervativnÌch

pojistn˝ch produkt˘ k produkt˘m investiËnÌm,

ale takÈ zkvalitÚov·nÌ informaËnÌ a prodejnÌ pod-

pory ze strany pojiöùoven. SouËasnÏ doch·zÌ

k p¯esun˘m jednor·zov˝ch zdroj˘ z ukonËen˝ch

pojistn˝ch smluv do jejich investiËnÏ orientova-

nÈ varianty. 

RychlejöÌ r˘st zaznamen·v· takÈ neûivotnÌ

pojiötÏnÌ, kterÈ p¯es mÌrn˝ pokles na zaË·tku

roku dos·hlo objemu 39,7 mld. KË, coû je

o 2,7 % vÌce neû v prvnÌm pololetÌ loÚskÈho

roku. Na v˝sledku se podÌlelo zejmÈna pojiötÏ-

nÌ motorov˝ch vozidel. Podnikatelsk· pojiötÏ-

nÌ, jejichû hlavnÌ souË·stÌ je i pojiötÏnÌ majet-

ku, nad·le stagnujÌ. (tz)

Trh s životním pojištěním meziročně narostl o 11,6 %
Výsledky členských pojišťo-

ven za II. čtvrtletí tohoto
roku prokázaly nárůst celko-

vého předepsaného pojistného
o téměř 6 %, čímž dosáhlo hodno-
ty 64,9 mld. Kč oproti 61,2 mld. Kč
za stejné období loňského roku.

V prvnÌm pololetÌ roku 2007 dos·hlo p¯e-

depsanÈ pojistnÈ v˝öe 3 875 mil. KË,

z toho v ûivotnÌm pojiötÏnÌ to bylo 

1 172 mil. a v neûivotnÌm 2 703 mil. KË.

"Tyto v˝sledky pat¯Ì k nejlepöÌm za

dobu modernÌ historie Generali

v »eskÈ republice, a potvrzujÌ tak

v˝znamn˝ r˘st pojiöùovny nad pojist-

n˝m trhem," komentoval ËÌsla gene-

r·lnÌ ¯editel pojiöùovny Generali Jaro-

slav Mlyn·¯.

Generali Group pat¯Ì mezi 100 nejvÏtöÌch spo-

leËnostÌ svÏta. Generali je t¯etÌ nejvÏtöÌ evrop-

skou pojiöùovacÌ skupinou. Ve vÌce neû pades·-

ti zemÌch sdruûuje 114 pojiöùoven, 50 holdingo-

v˝ch a finanËnÌch spoleËnostÌ, 25 realitnÌch

a servisnÌch spoleËnostÌ. Pro ok¯Ìdle-

nÈho Ben·tskÈho lva ve svÏtÏ pracu-

je vÌce neû öedes·t tisÌc zamÏstnan-

c˘.

V˝znamnou souË·stÌ skupiny Genera-

li je spoleËnost Generali Holding

Vienna AG. Tato spoleËnost kotova-

n· na vÌdeÚskÈ burze zast¯eöuje vÌce

neû Ëty¯icet spoleËnostÌ v Rakousku

a st¯ednÌ a v˝chodnÌ EvropÏ. Jedn·

se o pojiöùovny, realitnÌ, holdingovÈ

a finanËnÌ spoleËnosti, spoleËnosti zab˝vajÌcÌ se

spr·vou majetku, servisnÌ a leasingovÈ spoleË-

nosti, penzijnÌ fondy a jednu banku. Mezi tyto

spoleËnosti pat¯Ì takÈ Generali Pojiöùovna, a. s.

(tz)

Výsledky patří k nejlepším

OMV, p¯ednÌ st¯edoevropsk˝

koncern v oblasti pohonn˝ch

hmot a zemnÌho plynu, a sku-

pina Vienna Insurance Group

(VIG), v˝znamn˝ rakousk˝

pojiöùovacÌ koncern ve st¯ednÌ

a v˝chodnÌ EvropÏ, budou

v r·mci sv˝ch trh˘ ˙zce spolu-

pracovat. ObÏ  rakouskÈ firmy, kterÈ majÌ domi-

nantnÌ postavenÌ na trhu, nav·ûou spolupr·ci

v marketingu v deseti st¯edoevropsk˝ch zemÌch

a poskytnou z·kaznÌk˘m kombinovanÈ nabÌdky

a balÌËky sluûeb. SpoleËn˝mi marketingov˝mi

aktivitami vyuûijÌ spolupr·ce a rozöÌ¯Ì svÈ sluûby

v Rakousku, »eskÈ republice, NÏmecku,

Rumunsku, Bulharsku, MaÔarsku, Chorvatsku,

Srbsku, Slovinsku a na Slovensku.

Spolupr·ce byla zah·jena v polovinÏ Ëervence

spoleËnou letnÌ propagaËnÌ akcÌ, kdy ¯idiËi obdr-

ûeli  na vybran˝ch evropsk˝ch hraniËnÌch p¯e-

chodech st¯ednÌ a v˝chodnÌ Evropy zdarma "balÌ-

Ëek na dovolenou", obsahujÌcÌ uûiteËnÈ cestov-

nÌ informace. D·le se bude v jednotliv˝ch

zemÌch regionu rozbÌhat spolupr·ce na lok·lnÌ

˙rovni. V »eskÈ republice spolupracuje s OMV

Kooperativa - druh· nejvÏtöÌ pojiöùovna v »R

a z·roveÚ druh· nejvÏtöÌ pojiöùovna ve skupinÏ

VIG. "Spolupr·ce se postupnÏ rozvÌjÌ. ZatÌm

m·me dohodu o spoleËnÈ propagaci a nÏkolika

marketingov˝ch akcÌch, na nÏû bychom

v budoucnu chtÏli nav·zat dalöÌmi aktivitami,"

up¯esnil Ëlen p¯edstavenstva a n·mÏstek gene-

r·lnÌho ¯editele Kooperativy Martin Diviö.

OMV a Vienna Insurance Group jsou firmami,

kterÈ majÌ na trhu st¯ednÌ

a v˝chodnÌ Evropy dominant-

nÌ postavenÌ. DÌky vËasnÈmu

vstupu na trhy v tomto regio-

nu se obÏ spoleËnosti

˙spÏönÏ rozrostly do soused-

nÌch zemÌ Rakouska i do dal-

öÌch st·t˘. PodÌl OMV na

trhu v tÈto oblasti ËinÌ 20 % - v 13 zemÌch m·

koncern vÌce neû 2500 ËerpacÌch stanic, kde je

dennÏ obslouûeno kolem dvou milion˘ z·kaznÌ-

k˘. Skupina Vienna Insurance Group je se sv˝m

objemem pojistnÈho kolem öesti miliard eur

p¯ednÌm rakousk˝m pojiöùovacÌm koncernem ve

st¯ednÌ a v˝chodnÌ EvropÏ a je zastoupena ve 

20 zemÌch tohoto regionu. 

"Dva rakouskÈ koncerny, kterÈ majÌ v dan˝ch

oblastech v˘dËÌ postavenÌ, se na nov˝ch trzÌch

mohou svou spolupracÌ p¯iblÌûit k z·kaznÌk˘m ve

vÏtöÌ mÌ¯e. SpoleËnÏ poskytujeme naöim z·kaznÌ-

k˘m v deseti zemÌch uûiteËnÈ informace. Z·kaz-

nÌk m· z toho dvojÌ prospÏch: OMV poskytuje na

ËerpacÌch stanicÌch  sluûby a Vienna Insurance

Group informace k pojistn˝m produkt˘m," uvedl

G¸nter Geyer, gener·lnÌ ¯editel skupiny Vienna

Insurance Group. "Mezin·rodnÌ spolupr·ce

s ˙spÏönou skupinou Vienna Insurance Group je

dalöÌm strategick˝m krokem p¯i tvorbÏ naöÌ

nabÌdky sluûeb. »erpacÌ stanice jsou zde pro

z·kaznÌky a ËÌm d·l vÌce se st·vajÌ multifunkËnÌ-

mi centry sluûeb. U n·s obdrûÌ mobilnÌ z·kaznÌk

to, co pot¯ebuje - nynÌ takÈ nap¯. informace

o pojistn˝ch produktech," doplnil z·stupce gene-

r·lnÌho ¯editele OMV Gerhard Roiss. (tz)

OMV a Vienna Insurance Group spolupracují 
ve střední a východní Evropě

»SOB Pojiöùovna v nejbliûöÌch dnech oslavÌ jubileum: poËet vozidel, kterÈ pojistila na povinnÈ

ruËenÌ, p¯ekroËÌ hranici 300 000. P¯i tÈto p¯Ìleûitosti se »SOB Pojiöùovna chyst· odmÏnit maji-

tele vozu, kter˝ bude pr·vÏ onÌm t¯ÌsettisÌcÌm.

PoËet vozidel, kterÈ jezdÌ s povinn˝m ruËenÌm »SOB Pojiöùovny, v poslednÌch letech kontinu-

·lnÏ roste. Od roku 2004, kdy »SOB Pojiöùovna zavedla u tohoto pojiötÏnÌ tzv. segmentaci,

kter· umoûÚuje spravedlivÏjöÌ stanovenÌ v˝öe pojistnÈho, se poËet pojiötÏn˝ch vozidel zv˝öil

o vÌce neû polovinu. Jen za prvnÌ pololetÌ letoönÌho roku p¯ibylo »SOB PojiöùovnÏ dalöÌch vÌce

neû 11 % pojiötÏn˝ch vozidel.

NejvÏtöÌ p¯Ìr˘stky registrovala »SOB Pojiöùovna v prvnÌm letoönÌm pololetÌ zvl·ötÏ v okresech

s niûöÌm rizikem nehod, kde majÌ jejÌ klienti povinnÈ ruËenÌ o 10 % levnÏjöÌ. Na öpiËce ûeb¯ÌË-

k˘ okres˘ tak byly v prvnÌm pololetÌ s vÌce neû 20% n·r˘sty Rokycany a Karlovy Vary. Mezi

okresy s nejvyööÌmi p¯Ìr˘stky pojiötÏn˝ch vozidel se za¯adily takÈ Sokolov, Jihlava a Hradec

Kr·lovÈ, tedy vöechny t¯i okresy, kterÈ letos na z·kladÏ vyhodnocenÌ nehodovosti rozöÌ¯ily

seznam mÈnÏ rizikov˝ch Ë·stÌ republiky - takov˝ch okres˘ je pro letoöek celkem Ëty¯icet.

Velmi dob¯e se vöak v prvnÌm letoönÌm pololetÌ prod·valo povinnÈ ruËenÌ i v Praze, kde -

vzhledem k vysokÈmu poËtu nehod - je povinnÈ ruËenÌ naopak draûöÌ neû v ostatnÌch Ë·s-

tech »R. PoËet voz˘ s povinn˝m ruËenÌm »SOB Pojiöùovny zde za leden aû Ëerven vzrostl

o vÌce neû 17 %.

»SOB Pojiöùovna v povinnÈm ruËenÌ zv˝hodÚuje takÈ majitele voz˘ staröÌch deseti let, kte¯Ì

majÌ povinnÈ ruËenÌ dokonce o 20 % levnÏjöÌ. Samoz¯ejmostÌ pro vöechny dobrÈ ¯idiËe je bonus

za jÌzdu bez nehod, kter˝ letos dosahuje aû 35 %. (tz)

V ČSOB Pojišťovně oslaví jubileum

Novou domÈnu, modernÌ

design, jednoduööÌ navigaci

a online "knihu p¯·nÌ a stÌû-

nostÌ" mohou od kvÏtna vyu-

ûÌvat vöichni n·vötÏvnÌci

internetov˝ch str·nek

»eskÈ pojiöùovny na novÈ

adrese www.ceskapojistov-

na.cz. Tuto domÈnu m˘ûe »esk· pojiöùovna

pouûÌvat po ˙spÏchu v nÏkolikaletÈm soud-

nÌm sporu. 

V roce 2000 si internetovou domÈnu ceska-

pojistovna.cz totiû zaregistroval soukrom˝

uûivatel, coû z hlediska platnÈ pr·vnÌ ˙pravy

bylo kvalifikov·no jako z·sah do pr·v t¯etÌ

osoby. »esk· pojiöùovna se dvakr·t pokusila

¯eöit situaci smÌrnou cestou, ale marnÏ.

SoudnÌ spor trval tÈmÏ¯ Ëty¯i roky a teprve

vrchnÌ soud v Praze potvrdil, ûe ûalovan˝

nesmÌ s domÈnou disponovat a firma, u nÌû si

ji zaregistroval, je povinna provÈst zmÏnu jejÌ-

ho drûitele.

Na novÈ adrese mohou klienti vyuûÌt vylepöe-

n˝ch on-line sluûeb, kterÈ jim uû dnes v˝raznÏ

usnadÚujÌ kontakt s »eskou pojiöùovnou.

»esk· pojiöùovna intenzivnÌm rozvojem svÈho

webu reaguje na neust·le rostoucÌ n·vötÏvnost

sv˝ch str·nek a na velk˝ z·jem klient˘ o moû-

nost online sjedn·nÌ pojiötÏnÌ. 

"Registrujeme st·le vÏtöÌ poËet klient˘, kte¯Ì

jednoznaËnÏ preferujÌ sjedn·v·nÌ pojiötÏnÌ po

internetu. MeziroËnÏ narostl poËet takto uza-

v¯en˝ch smluv o 130 %," uvedl p¯i spuötÏnÌ

nov˝ch webov˝ch str·nek Pavel ÿeh·k,

n·mÏstek gener·lnÌho ¯editele pro marketing

retailu a dodal, ûe "typick˝m klientem interne-

tovÈho pojiötÏnÌ je muû ve vÏku mezi 30 aû 39

lety z Prahy nebo st¯ednÌch »ech." 

»esk· pojiöùovna v souËasnÈ dobÏ nabÌzÌ nej-

öiröÌ portfolio online pojiötÏnÌ na ËeskÈm trhu.

Mezi nejvÌce popt·vanÈ produkty pat¯Ì cestov-

nÌ pojiötÏnÌ a povinnÈ ruËenÌ. KromÏ tÏchto nej-

ËastÏji vyuûÌvan˝ch pojiötÏnÌ je moûnÈ rovnÏû

s 10% slevou sjednat havarijnÌ nebo ˙razovÈ

pojiötÏnÌ Ëi pojiötÏnÌ odpo-

vÏdnosti za ökodu v bÏûnÈm

obËanskÈm ûivotÏ.

N·vötÏvnÌci webov˝ch str·-

nek »eskÈ pojiöùovny, kte-

r˝ch letos v dubnu bylo o

56 % vÌce neû ve stejnÈm

obdobÌ loÚskÈho roku,

mohou vyuûÌt i dalöÌch online sluûeb, jako je

nap¯Ìklad vyhled·nÌ nejbliûöÌ poboËky. modelo-

vÈ kalkulace pojistnÈho, hl·öenÌ ökod nebo

moûnost platby pojistnÈho,  Velmi û·danou

sluûbou je takÈ sjedn·nÌ sch˘zky s pracovnÌ-

kem pojiöùovny, coû oceÚujÌ klienti zejmÈna

u sloûitÏjöÌch pojistn˝ch produkt˘ jak˝m je

nap¯Ìklad ûivotnÌ pojiötÏnÌ. NovÏ klienti na

webov˝ch str·nk·ch najdou takÈ internetovou

"knihu p¯·nÌ a stÌûnostÌ", kam mohou napsat

»eskÈ pojiöùovnÏ svÈ n·zory nebo podnÏty pro

zlepöenÌ jejÌch sluûeb.

Zv˝öen˝ z·jem klient˘ »eskÈ pojiöùovny

o elektronickou formu komunikace doku-

mentuje i dalöÌ ˙daj: dennÏ dorazÌ do jejÌ kli-

entskÈ schr·nky kolem 500 e-mail˘ s nejr˘z-

nÏjöÌmi poûadavky Ëi dotazy, v dobÏ kalami-

ty je jejich Ëetnost Ëty¯n·sobn·. NejËastÏji

se lidÈ ptajÌ na pr˘bÏh likvidace svÈ pojistnÈ

ud·losti, na produkty a jejich parametry, kal-

kulaci pojiötÏnÌ nebo si kontrolujÌ platby

pojistnÈho. ObËas vöak p¯ich·zejÌ i s netra-

diËnÌmi z·leûitostmi, jednou z nich byla pros-

ba sbÏratele z Kanady o zasl·nÌ odznaku

»eskÈ pojiöùovny.

NovÈ internetovÈ str·nky »eskÈ pojiöùovny

byly p¯ipraveny ve spolupr·ci se spoleËnostÌ

Ogilvy Interactive, kter· je öpiËkovou firmou

v oblasti v˝voje webov˝ch prezentacÌ.

»esk· pojiöùovna je nejvÏtöÌ dom·cÌ pojiöùova-

cÌ ˙stav. M· z·kladnÌ kapit·l 4 miliardy korun

a spravuje p¯es 13 milion˘ pojistn˝ch smluv.

»esk· pojiöùovna pat¯Ì do mezin·rodnÌ finanËnÌ

skupiny PPF, kter· ˙spÏönÏ spravuje aktiva

v hodnotÏ p¯es 220 mld. KË. Jedin˝m akcion·-

¯em »P je spoleËnost CZI Holdings N.V. (tz)

ČP vyhrála soud a od května má nový web
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Od letoönÌho podzimu startuje druh˝ cyklus öko-

lenÌ, kter˝ po¯·d· Svaz chemickÈho pr˘myslu

»R v r·mci projektu "Adaptabilita a posÌlenÌ

konkurenceschopnosti chemickÈho pr˘myslu

»R" a kter˝ je spolufinancov·n ESF a st·tnÌm

rozpoËtem prost¯ednictvÌm MPSV.

Od zah·jenÌ projektu (koncem loÚskÈho roku)

jiû bylo ˙spÏönÏ zorganizov·no deset akcÌ.

Z˙Ëastnilo se jich p¯es 580 zamÏstnavatel˘

a zamÏstnanc˘ z vÌce neû 270 firem z che-

mickÈho pr˘myslu a navazujÌcÌch odvÏtvÌ.

KromÏ lednovÈ ˙vodnÌ konference "Imple-

mentace REACH, podpora v˝zkumu", probÏhl

takÈ t¯ÌdennÌ "Kurz o na¯ÌzenÌ EP a Rady (ES)

Ë. 1907/2006 (REACH)" a t¯i jednodennÌ

individu·lnÌ ökolenÌ zamÏstnanc˘. V öesti

regionech se opakoval modul specializova-

n˝ch ökolenÌ manaûer˘ "Implementace

REACH". Organizoval jej SCHP »R ve spolu-

pr·ci s vÌtÏzem v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ na speciali-

zovan· ökolenÌ cÌlov˝ch skupin k problemati-

ce REACH - s V˝zkumn˝m ˙stavem organic-

k˝ch syntÈz, a. s. (VUOS).

V z·¯Ì tohoto roku probÏhne ˙vodnÌ modul jeötÏ
ve zb˝vajÌcÌch krajÌch: 
● St¯edoËesk˝ kraj, 10. 9. - 11. 9. 2007, na

K⁄ St¯edoËeskÈho kraje

● Olomouck˝ kraj, P¯erov, 26. 9. - 27. 9 2007,

ve spoleËnosti Precheza

● SeveroËesk˝ kraj, ⁄stÌ nad Labem, ¯Ìjen, ve

spoleËnosti Spolchemie.

Na ˙vodnÌ modul nav·ûe v z·¯Ì ökolenÌ k proble-

matice REACH nov˝m modulem dvoudennÌch

ökolenÌ. CÌlem bude d·le rozöÌ¯it a prohloubit zna-

losti cÌlov˝ch skupin, tedy vöech subjekt˘ p˘so-

bÌcÌch na ˙zemÌ »R s v˝jimkou Prahy, kterÈ

nakl·dajÌ s chemick˝mi l·tkami a p¯Ìpravky p¯i

svÈ pr˘myslovÈ Ëinnosti. Nov˝ modul zaËne ve

dnech 3. 9. - 4. 9. 2007 prvnÌm dvoudennÌm öko-

lenÌm v SeveroËeskÈm kraji, v LovosicÌch, ve spo-

leËnosti Lovochemie. Opakovat se bude ve dnech

19. 9. - 20. 9. 2007 v PardubicÌch ve spoleËnos-

ti Synthesia. äkolenÌ druhÈho modulu k proble-

matice REACH probÏhne i v dalöÌch regionech,

kromÏ Prahy, jeötÏ do konce letoönÌho roku.

SouËasnÏ v z·¯Ì odstartuje v r·mci aktivit projek-

tu  SCHP »R "AdaptabilitaÖ." prvnÌ bÏh ökolenÌ

k problematice v˝zkumu, v˝voje, inovacÌ a pro-

jektovÈho ¯ÌzenÌ. CÌlem tÈto komplement·rnÌ

Ë·sti ökolenÌ bude poskytnutÌ n·vodu, jak ¯eöit

nÏkterÈ dopady legislativy REACH. Tedy aplikace

v˝sledk˘ v˝zkumu, v˝voje, zav·dÏnÌ inovacÌ a pro-

jektovÈho ¯ÌzenÌ (VaVI), ve vazbÏ na efektivnÏjöÌ

Ëerp·nÌ prost¯edk˘ z ve¯ejn˝ch zdroj˘. ⁄ËastnÌci

se sezn·mÌ se 7. r·mcov˝m programem v˝zkumu

a v˝voje (VaV), n·rodnÌmi programy VaV a moû-

nostmi Ëerp·nÌ prost¯edk˘ na jejich zav·dÏnÌ ze

struktur·lnÌch fond˘. D˘raz ve ökolenÌch bude

kladen na praktickÈ aspekty v˝bÏru vhodnÈho

programu, na formulov·nÌ û·dosti a na vykazov·-

nÌ v˝sledk˘ a takÈ na n·stroje pro p¯eklenutÌ

mezery mezi pot¯ebami pr˘myslovÈ sfÈry a moû-

nostmi z·kladnÌho v˝zkumu. 

PrvnÌ dvoudennÌ ökolenÌ VaVI se bude konat ve

dnech 13. 9. - 14. 9. 2007 v ⁄steckÈm kraji.

Modul bude opakovan˝ v MoravskoslezskÈm

kraji ve dnech 20. 9. - 21. 9. 2007, ve St¯edo-

ËeskÈm kraji pak probÏhne ve dnech 26. 9. - 27.

9. 2007.

Otevření pobočky
v Maďarsku
SpoleËnost Elanor, spol. s r. o., otev¯ela

novou poboËku v MaÔarsku. K zah·jenÌ

obchodnÌ Ëinnosti doölo v Ëervenci 2007.

SÌdlo spoleËnosti Elanor Hungary Kft. se

nach·zÌ v centru Budapeöti.

ÿeditelem maÔarskÈ poboËky se stal

Ing. Martin VoöahlÌk, kter˝ ˙spÏönÏ  p˘sobÌ

v obchodnÌ sekci  Elanoru vÌce neû t¯i roky. 

CÌlem tÈto evropskÈ expanze je poskytov·nÌ

sluûeb nadn·rodnÌm spoleËnostem p˘sobÌ-

cÌch v regionu st¯ednÌ a v˝chodnÌ Evropy.

Elanor v souËasnÈ dobÏ p˘sobÌ na trhu

öesti evropsk˝ch zemÌ (»esk· a Slovensk·

republika, Polsko, Rusko a Rumunsko,

MaÔarsko).

SpoleËnost Elanor je p¯ednÌm poskytovate-

lem person·lnÌho a mzdovÈho outsourcingu.

Na ËeskÈm a slovenskÈm trhu p˘sobÌ vÌce

neû 16 let, m· sÌdlo v Praze. SÌù poboËek je

rozprost¯ena po celÈ »eskÈ republice

v BrnÏ, OstravÏ, ätÏtÌ, Plzni, Nejdku a Jihla-

vÏ. (tz)

Olomouc, mÏsto kter˝m kr·ËÌ historie, bohatÈ

sv˝mi pam·tkami, duchovnÌ hloubkou a stopami,

kterÈ tu zanechali hudebnÌ velik·ni jako nap¯. Dvo-

¯·k, Beethoven, Mozart, je  kolÈbkou PodzimnÌho

festivalu duchovnÌ hudby. Jeho dalöÌ, 14. roËnÌk,

se opÏt kon· pod z·ötitou arcibiskupa olomouc-

kÈho a metropolity moravskÈho Msgre. Jana

Graubnera a za v˝znamnÈ podpory mÏsta Olomou-

ce  a OlomouckÈho kraje. S festivalem je bytost-

nÏ spojen v˝znamn˝ Ëesk˝ dirigent Stanislav

Macura, kter˝  vkl·d· do festivalu svÈ mistrovskÈ

umÏnÌ, zajÌmavou dramaturgii a garantuje öpiËko-

vou umÏleckou ˙roveÚ. Setk·te se s nÌm opÏt na

televiznÌ obrazovce na z·vÏreËnÈm koncertu festi-

valu spolu se Simonou äaturovou, Ji¯Ìm Sulûen-

kem, Krakovsk˝m rozhlasov˝m sborem a Jan·Ë-

kovou filharmoniÌ Ostrava p¯i poslechu Brahmsova

NÏmeckÈho requiem.

Co n·s  Ëek· d·le letos? Velmi rozmanit˝ pro-

gram, kter˝ stavÌ na jmÈnech slavn˝ch

a v˝znamn˝ch skladatelsk˝ch osobnostÌ. Reper-

to·r vypovÌd· o d˘myslnÈ p¯ÌpravÏ a promyölenÈ

p¯edstavÏ kaûdÈho roËnÌku. Nechme se letos

oslovit hudbou Beethovena, Brahmse, Berlioze,

Dvo¯·ka, Martin˘ Ëi obohatit svÈ umÏleckÈ nazÌ-

r·nÌ na gospelovÈ, spiritu·lovÈ a ûidovskÈ

zpÏvy. Program pln˝ Ëesk˝ch a zahraniËnÌch

interpret˘ prezentujÌ jmÈna jako Richard Nov·k,

Ëesk· pÏveck· legenda, Michal Lehotsk˝,

Marta BeÚaËkov· a Jozef Zsapkovi (Slovensko),

Alexander Tsaliuk (Rusko), KlavÌrnÌ trio Arte-

Miss (»R), Jean-Pierre Arnaut (Francie), Lee

Andrew Davison (USA), Rozhlasov˝ sbor Krakow

(Polsko) aj. 

Mezin·rodnÌ ˙Ëast je po tolika ˙spÏön˝ch letech

vnÌm·na jiû jako samoz¯ejmost, avöak organiz·-

to¯i o tÏûkostech a problÈmech v oblasti kultur-

nÌho podnik·nÌ mlËÌ. Za pomoci v˝znamn˝ch

sponzor˘  vytv·¯Ì festival, k nÏmuû  neodmysli-

telnÏ pat¯Ì punc kvality.

Mezi v˝znamnÈ spoleËnosti, kterÈ  spojujÌ svÈ

jmÈno s festivalem jako jeho partne¯i pat¯Ì OHL

Central Europe, a. s, Skanska, a. s., »esk· spo-

¯itelna, a. s., VCES a. s., MEKOS GROUP a. s.,

a z·mÏrnÏ nakonec jmenovan· éSD, a. s.,

v Ëele s Ing. Petrem Hubaczem, osobnostÌ,

kter· se v˝raznÏ zapsala do dÏjin festivalu Pro-

pojenost materie a ducha je transformov·na do

uölechtil˝ch tÛn˘ hudby. Je velmi citlivÏ vnÌm·-

na öirokou ve¯ejnostÌ: DneönÌ uölechtilost se

st·v·  nadÏjÌ a povzbuzenÌm do budoucnosti.

PartnerstvÌ s francouzsk˝m televiznÌm kan·lem

MEZZO pro  klasickou hudbu a jazz (vysÌl· do

36 zemÌ svÏta), s »esk˝m rozhlasem a p¯enosy

koncert˘ »eskou televizÌ potvrzuje mezin·rodnÌ

v˝znam festivalu a vytv·¯Ì mosty s Evropou.

PodzimnÌ festival duchovnÌ hudby lze jednoznaË-

nÏ oznaËit jako ud·lost mezin·rodnÌho v˝znamu.

Po¯adatel: UmÏleck· agentura ARS VIVA, kon-

takt  www.podzimni-festival.cz

Je to zhruba deset let, kdy se negativnÌ film

potÈ, co urazil stoletou cestu k st·lobarevnÈ

dokonalosti kinofilmu, vzepjal k poslednÌ ino-

vaci. Vznikl tehdy film pojmenovan˝ APS

Advanced Photo System. Film pokryt˝ trans-

parentnÌ z·znamovou vrstvou mÏl p¯inÈst

fotograf˘m p¯idanou hodnotu v podobÏ p¯ed-

volenÈho form·tu snÌmku, zaznamenan˝ch

technick˝ch informacÌ a nap¯. i pojmenov·nÌ

snÌmku. V˝voji fotoapar·t˘, film˘ a zpracova-

telsk˝ch za¯ÌzenÌ se tehdy vÏnovalo 50 svÏ-

tov˝ch firem z oblasti fotografickÈho pr˘mys-

lu. Do ËernÈho se trefil ten, kdo po p·r letech

tehdy uûil p¯irovn·nÌ, ûe se narodilo "mrtvÈ

dÌtÏ". Dnes na tento systÈm jiû m·lokdo vzpo-

mene, i kdyû mezi z·kaznÌky jeötÏ v mizivÈm

procentu tyto APS fotoapar·ty existujÌ.

V »eskÈ republice se tento systÈm tÈmÏ¯

neujal, protoûe po boomu fotografie

v devades·t˝ch letech a na zaË·tku tisÌciletÌ

k n·m vtrhnul jiû rovnou fotoapar·t digit·lnÌ. 

V dobÏ, kdy v »eskÈ republice barevn· foto-

grafie nabrala nejvyööÌ ot·Ëky, tzn. v letech

2001 a 2002, »eöi a MoravanÈ vyfotografo-

vali 10 milion˘ film˘ za rok a prodejci Agfa,

Kodak, Fuji, Konica a dalöÌ mÏli ûnÏ. V roce

2006 jiû prodej klesl pod hranici 5 milion˘

film˘ za rok a v roce 2007 jiû mezi znaËkami

na evropskÈm trhu chybÌ tradiËnÌ Agfa a Koni-

ca. »Ìslo ze sousednÌho nÏmeckÈho trhu je

Fotky vládnou emocemi, i když se technologie mění
Vzpomenete si na svůj první fotoaparát? Možná s úsměvem, nostalgií.

Tak rychle jdou technologie kupředu. Nicméně ty okamžiky nad
vývojkou a ustalovačem někde v kuchyni či koupelně, drama zavře-

ných dveří (jen aby je někdo neotevřel!), boj se smítky prachu, až po
radostné vydechnutí, že snímky budou zachovány - to přece mívalo svůj
půvab…

samoz¯ejmÏ vyööÌ; 187 milion˘ prodan˝ch

film˘ v roce 2001 kontrastuje s 64 miliony

v loÚskÈm roce, tj. pokles na t¯etinu. Zdrojem

a zrcadlem tohoto v˝voje je statistika prodeje

digit·lnÌch fotoapar·t˘ bez fotoapar·t˘

v mobilnÌch telefonech a vyroben˝ch fotogra-

fiÌ. V »R se v roce 2006 prodalo 510 tisÌc

digit·lnÌch fotoapar·t˘. Pro srovn·nÌ, posled-

nÌ 3 roky se kaûdoroËnÏ v NÏmecku prod·

vÌce neû 7 milion˘ digit·lnÌch fotoapar·t˘

a trend je mÌrn˝ n·r˘st. Od poË·tku nabÌdky

prvnÌch komerËnÌch digit·lnÌch fotoapar·t˘,

tj. od roku 1997, jich z·kaznÌci na tomtÈû

trhu koupili a obmÏnili tÈmÏ¯ 32 miliony! Digi-

t·lnÌ fotografie tak jiû definitivnÏ p¯ev·ûila

nad fotografiemi vyroben˝mi z klasickÈho fil-

movÈho fotoapar·tu. Rok 2006 p¯inesl do

koncernu CeWe Color 40 % obratu z digit·l-

nÌch zdroj˘ a v roce 2007 je zmÌnÏn· p¯evaha

vyj·d¯ena 56 %. V˝voj v polovinÏ roku toto

potvrzuje.

Klasick˝ film zde vöak jeötÏ nÏjak˝ Ëas z˘stane.

Je mnoho majitel˘ excelentnÌch zrcadlov˝ch

fotoapar·t˘ na kinofilm, kte¯Ì se neradi budou

s touto öpiËkovou technikou  a optikou louËit,

a proto je i p¯edpoklad, ûe za 5 let st·le 7-8 %

klasick˝ch fotografiÌ bude poch·zet z tÏchto

zdroj˘. Trh s mobilnÌmi telefony vöak dnes napo-

vÌd·, ûe prognÛza, ûe mobily nahradÌ p˘vodnÌ

automatickÈ kompaktnÌ fotoapar·ty na kinofilm,

se naplnÌ.

Potenci·l ËeskÈho trhu fotografiÌ vyroben˝ch

klasickou fotochemickou cestou (od v˝vojky

k ustalovaËi) v roce 2007 odhadujeme na

230 milion˘ kus˘. Moûnosti pro objedn·nÌ

a mnoûstvÌ produkt˘ se rozöi¯ujÌ. CeWe Color

dnes v obou laborato¯Ìch v »R, v Praze

a v TeplicÌch, soust¯eÔuje zak·zky objedna-

nÈ z film˘, z pamÏùov˝ch mÈdiÌ, po internetu

(vËetnÏ objednacÌho klienta CeWe v novÈ

verzi Windows Vista) a novÏ  i z mobilnÌho

telefonu pomocÌ spoleËnÈ aplikace s Nokia

(X-Press Print). KlasickÈ fotografie, kterÈ

jsou urËitÏ tÌm nejlepöÌm a nejbezpeËnÏjöÌm

zp˘sobem, jak uchovat ûivotnÌ okamûiky,

vöak nenÌ v nabÌdce tÌm jedin˝m, co dnes

zpracovatel CeWe Color nabÌzÌ.

AtraktivnÌm zpest¯enÌm jsou aplikace snÌmk˘

na textilnÌ, keramickÈ a papÌrovÈ podloûky. Tak

vznikajÌ tzv. fotod·rky, jako jsou puzzle, hrnky,

korbele s fotografiÌ, podloûky pod myö a vÌce

typ˘ textilnÌch v˝robk˘ poËÌnaje triËky s foto-

grafiÌ. Velk˝m hitem se st·v· tzv. fotokniha,

kterou z·kaznÌk ocenÌ, jakmile se rozhodne ji

objednat. Potom jiû nenÌ t¯eba dalöÌ reklamy.

NynÌ je tento svÏtov˝ hit dostupn˝ nap¯Ìklad na

webovÈ adrese www.fotolab.cz. V roce 2007 jiû

tento v˝robek koncernu CeWe Color p¯inese 

5 % z celkovÈho obratu a do pÏti let je prognÛ-

za 15 %.

Na vaší nedávné tiskové konferenci jste se
zmínili o problematice zálohování dat, tedy
také fotografických snímků. I neodborná
veřejnost se již začíná zajímat, jak obrázky
uchovávat pro potřeby nejen své, ale třeba
i příštích generací. CD je pomocníkem, avšak
tak na sedm let. Papírová fotka vydrží i 50 let
či více. Ani jedno však není ideální. Ke slovu
přichází nabídka zálohování na serverech
a jištění těchto záloh. Vaše firma je na to při-
pravena, s předstihem vystihla zájem klientů,
jen se čeká na ten správný okamžik… Může si
však někdo takové zálohování již přece jen
u vás objednat? Anebo je to spíše úvaha do
budoucna?
P˘vodnÌ projekt, kter˝ vznikal jako koncernov˝

projekt, se jmenoval PlatinovÈ album a mÏl kli-

Dvě otázky pro technického ředitele společnosti CeWe Color
Ing. Libora Rambouska:

Zveme vás na zářijové kurzy Svazu chemického průmyslu

Informace o veöker˝ch aktivit·ch projektu

"Adaptabilita", termÌnech a mÌstech ökolenÌ,

jejich obsahov˝ch n·plnÌch a moûnostech p¯i-

hl·öenÌ, spolu s kontakty na region·lnÌ kancel·-

¯e a kancel·¯ projektu najdete na speci·lnÌm

webovÈm port·lu projektu www.schp-adaptabi-

lita.cz. RovnÏû si zde m˘ûete p¯eËÌst informace

o na¯ÌzenÌ REACH, odkazy na anal˝zy a studie

i aktu·lnÌ informace.

Aktivity projektu SCHP »R "AdaptabilitaÖ."

jsou unik·tnÌ moûnostÌ k bezplatnÈmu zÌsk·nÌ

znalostÌ pot¯ebn˝ch ke zd·rnÈ implementaci klÌ-

ËovÈ chemickÈ legislativy a informacÌ o moû-

nostech podpory v˝zkumu, v˝voje, inovacÌ

a transferu nov˝ch technologiÌ. (tz)

Hudba z Olomouce do Evropy

entovi za ˙platu zabezpeËit uloûenÌ elektronic-

k˝ch dat na serverech zpracovatele. Nebyl

nakonec spuötÏn. 

Prezentovali jste zajímavý výpočet o tom, že ze
čtyř pořízených fotografií se jedna uchová, to
znamená, že ostatní se např. omylem smažou,
ztratí apod. Na základě čeho jste k takovému
číslu dospěli?
HlavnÌm sdÏlenÌm bylo, ûe papÌrov· fotografie

je bezpeËn˝m mÈdiem pro uchov·nÌ obr·zku,

kde p¯i bÏûnÈm skladov·nÌ, bez permanentnÌho

p¯Ìstupu svÏtla, bez velkÈ vlhkosti a vysok˝ch

teplot, fotografie pades·t let z˘stane ve shod-

nÈ kvalitÏ, beze zmÏny. I potÈ samoz¯ejmÏ

z˘st·v· dokumentem zachycujÌcÌm obr·zek

v dobrÈ kvalitÏ. Tento pr˘zkum prov·dÏlo GfK

v NÏmecku. (tz, rix)
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hodËÌm ¯ÌzenÌ, je nutnÈ, aby smlouva obsahova-

la pÌsemnou rozhodËÌ doloûku. Z·kon o rozhod-

ËÌm ¯ÌzenÌ totiû stanovÌ, ûe: "RozhodËÌ smlouva

musÌ b˝t uzav¯ena pÌsemnÏ, jinak je neplatn·.

PÌsemn· forma je zachov·na i tehdy, je-li roz-

hodËÌ smlouva sjedn·na telegraficky, d·lnopi-

sem nebo elektronick˝mi prost¯edky, jeû umoû-

ÚujÌ zachycenÌ obsahu a urËenÌ osob, kterÈ roz-

hodËÌ smlouvu sjednaly." 

Pro spory vypl˝vajÌcÌ nap¯Ìklad z nezaplacen˝ch

faktur doporuËuji doloûku v n·sledujÌcÌm znÏnÌ:

Vöechny spory vznikajÌcÌ z tÈto smlouvy a v sou-

vislosti s nÌ budou rozhodov·ny s koneËnou

platnostÌ u RozhodËÌho soudu p¯i Hospod·¯skÈ

komo¯e »eskÈ republiky a Agr·rnÌ komo¯e

ËeskÈ republiky podle jeho ÿ·du a Pravidel jed-

nÌm rozhodcem jmenovan˝m p¯edsedou Rozhod-

ËÌho soudu. 

Kolika firmám či klientům letos Rozhodčí soud při
HK ČR a AK ČR pomohl vyřešit jejich nesnáze?
I v letoönÌm roce poËet podan˝ch ûalob nar˘st·,

domnÌv·m se, ûe se opÏtovnÏ budeme pohybo-

vat celkovÏ kolem dvou tisÌc spor˘. Ke konci

Ëervence bylo pod·no p¯es 700 ûalob a nad·le

pokraËuje p¯Ìliv ûalob na domÈny .eu.  Je to

potÏöitelnÈ konstatov·nÌ i s ohledem na konku-

renËnÌ prost¯edÌ v oblasti rozhodËÌho ¯ÌzenÌ.

A vzbuzuje u mne ˙smÏv r˘znÈ podbÌzenÌ urËi-

t˝ch subjekt˘ zaruËen˝mi v˝hodami, zÌsk·v·nÌ

klient˘ "za kaûdou cenu".

OsobnÏ si myslÌm, ûe nejlepöÌ vizitkou k propa-

gaci rozhodËÌho ¯ÌzenÌ u naöeho RozhodËÌho

soudu je objektivnÌ rozhodov·nÌ, odbornost

a rychlost. NynÌ zcela z·mÏrnÏ pomÌjÌm mini-

m·lnÌ poplatkovou povinnost, moûnosti danÈ

stran·m naöÌm ÿ·dem a Pravidly a neform·lnÌ

p¯Ìstup  ke klient˘m st·vajÌcÌm i budoucÌm. 

Zmínila jste doménu .eu.  Soudí se o tyto domény
už i čeští podnikatelé?
DomÈnov· jmÈna s koncovkou .eu z˘st·vajÌ

p¯itaûlivÏjöÌ pro zahraniËnÌ subjekty, moûn· ûe

Ëasem se i ËeötÌ podnikatelÈ budou soudit

o domÈny .eu v takovÈm poËtu jako NÏmci Ëi

RakuöanÈ. TÌm je tedy ¯eËeno, ûe v tÏchto

typech spor˘ p¯evaûujÌ zahraniËnÌ subjekty,

Většina podnikatelů se domnívá, že kroky, které
činí s dobrým úmyslem, jsou přijímány stejným
způsobem partnery, přáteli, sousedy, spoluvlast-
níky. Jenže opak je někdy pravdou, neboť firem-
ní život skrývá mnoho záludností. Dokonce
i téměř každá smlouva, která je tisíckrát ověřena
praxí, pojednou nestačí a druhá strana si v ní
najde skulinku při řešení konfliktu, který může
přijít z čistého nebe. I proto jste mnohokrát nejen
na stránkách Prosperity upozorňovala na mož-
nost rozhodčího řízení v případě sestavování
smluv a řešení případných problémů zejména
obchodního rázu. Přesto se stále řada subjektů
ptá na podstatu rozhodčího řízení, a jak také sou-
visí se smlouvami…
RozhodËÌ ¯ÌzenÌ je alternativnÌm zp˘sobem ¯eöe-

nÌ spor˘, a to zejmÈna spor˘ majetkov˝ch,

i kdyû n·rok ûalobce nemusÌ spoËÌvat v ˙hradÏ

finanËnÌch prost¯edk˘, ale p¯edmÏtem sporu

m˘ûe b˝t i n·rok oceniteln˝ v penÏzÌch (splnÏnÌ

nÏjakÈ povinnosti), nebo spor o urËenÌ, zda

nÏjakÈ pr·vo je, Ëi nenÌ.  

Spor musÌ b˝t arbitrovateln˝, coû znamen·, ûe

k jeho projedn·nÌ a rozhodnutÌ by byla jinak

d·na pravomoc obecnÈho soudu a o p¯edmÏtu

sporu lze uzav¯Ìt smÌr. VylouËeny jsou spory

Rozhodčí řízení šetří vaše nervy, finance i čas
Podnikáte anebo máte ve firmě, pro niž pracujete, na starost veškerou

administrativu? Vytváříte smlouvy s vašimi obchodními partnery? Hle-
dáte způsob, jak se bránit proti nepravostem, které život sem tam při-

náší? Udělejte jedno zásadní rozhodnutí: zahrňte do smluv rozhodčí dolož-
ku. Že nemáte zatím s rozhodčím řízením a Rozhodčím soudem při HK ČR
a AK ČR zkušenosti? Nevadí. Přečtěte si následující řádky, které jsme pro
vás připravili s tajemnicí tohoto soudu JUDr. Marií Moravcovou:

a to jak na stranÏ ûalujÌcÌ, tak na stranÏ ûalo-

vanÈ.

Dostáváte také děkovné dopisy od těch, kterým
jste pomohli?
DÏkovn˝ch dopis˘ nenÌ mnoho, ale mnÏ t¯eba

udÏl· radost, kdyû mohu pomoci telefonickou Ëi

emailovou konzultacÌ, kdyû vidÌm, ûe pro klienta

nenÌ jiû problÈm naformulovat spr·vn˝ text roz-

hodËÌ doloûky. N·ö RozhodËÌ soud tady nenÌ od

toho, aby oËek·val nÏjakou vdÏËnost, ale aby roz-

hodci kvalitnÏ rozhodovali a sekretari·t pomohl

ve vöech f·zÌch rozhodËÌho ¯ÌzenÌ klientovi a aby

se k n·m i ten, kdo spor prohraje, vracel. Aby-

chom za kaûd˝ch podmÌnek poskytovali servis

odpovÌdajÌcÌ evropskÈmu trendu a dobrÈmu jmÈnu

naöeho RozhodËÌho soudu p¯i HK »R a AK »R.

Omlouv·m se tÌmto Ëten·¯˘m, pokud by mÏli

pocit, ûe neust·le zd˘razÚuji onen ponÏkud delöÌ

n·zev naöeho soudu. Nebylo by tomu tak, pokud

by to nebylo vyvolanÈ nutnostÌ zamezit z·mÏnu

s obchodnÌmi spoleËnostmi nebo obËansk˝mi

sdruûenÌmi, na kterÈ pravdÏpodobnÏ naöe jmÈno

velmi zap˘sobilo a nerozpakujÌ se pouûÌt Ë·st

naöeho n·zvu ve svÈm jmÈnu, citovat rozhodnutÌ

naöich rozhodc˘ pod sv˝m n·zvem, a to vöe p¯i

proklamaci svÈho etickÈho kodexu.

Je možné si v sídle Rozhodčího soudu sjednat
konzultační schůzku v případě, že podnikatel
zakládá firmu a rád by její jistoty založil na
smlouvách s rozhodčí doložkou, ale neví si rady?  
Samoz¯ejmÏ RozhodËÌ soud p¯i HK »R a AK »R

poskytuje ve sv˝ch prostor·ch dostatek moû-

nostÌ pro konzultaËnÌ sch˘zky, m·me perfektnÏ

vybavenou knihovnu pro studijnÌ ˙Ëely a jsme

schopni a ochotni klientovi p¯i jeho problÈmech

pomoci.

za vst¯ÌcnÈ odpovÏdi podÏkovala Eva Brixi

V poslednÌ dobÏ zneuûÌvajÌ kybernetiËtÌ zloËin-

ci v podvodn˝ch e-mailech naöe citliv·, nejzra-

nitelnÏjöÌ mÌsta. PouûÌvajÌ totiû st·le dokona-

lejöÌ techniky, jako je p¯edpokl·dan· cena sku-

teËnÈ identity. Dok·ûÌ p¯edstÌrat p¯·telskÈ ûer-

tov·nÌ a pracujÌ s lidsk˝mi emocemi - se stra-

chem, pocitem nebezpeËÌ a s hrabivostÌ.

To je z·vÏrem studie Mind Games (Hr·tky s myslÌ),

kterou provedla spoleËnost McAfee (NYSE: MFE).

V˝zkum mapuje, jak organizovan˝ zloËin vyuûÌv·

psychologickÈ triky k oklam·nÌ uûivatel˘ PC.

V˝sledkem je p¯ed·nÌ osobnÌch informacÌ nebo

p¯Ìm˝ finanËnÌ zisk podvodnÌk˘. Na studii, jejÌmû

cÌlem bylo porozumÏt trend˘m kybernetickÈ krimi-

nality, spolupracoval se spoleËnostÌ McAfee p¯ed-

nÌ forenznÌ (soudnÌ) psycholog Clive Holin, profesor

univerzity v britskÈm Leicesteru. 

PodvodnÈ taktiky

Studie ukazuje, jakÈ klÌËovÈ prvky obsahuje typic-

k˝ podvodn˝ e-mail a k jak˝m aktivit·m se snaûÌ

uûivatele p¯esvÏdËit. P¯ÌznaËnÈ jsou nap¯Ìklad

vÏty Click here for a reward (KlepnÏte sem a zÌs-

kejte odmÏnu) nebo Click here to avoid somet-

hing you don't want to happen (KlepnÏte sem

a vyhnÏte se nÏËemu, co nechcete, aby nastalo). 

Kdo je ohroûen manipulacÌ?

Studie v rozporu s oblÌben˝m n·zorem uk·za-

la na nespr·vnost p¯edstavy, podle kterÈ se

obÏtÌ internetov˝ch podvod˘ st·vajÌ nezku-

öenÌ uûivatelÈ. KybernetiËtÌ zloËinci jsou

naopak ˙spÏönÌ ve vztahu ke vöem skupin·m

uûivatel˘.

Hrozby se st·le vyvÌjejÌ

Studie ukazuje, ûe internetovÌ podvodnÌci zkou-

majÌ slab· mÌsta potenci·lnÌch obÏtÌ a na tomto

z·kladÏ uv·dÏjÌ do chodu svÈ aktivity. NÏkte¯Ì

uûivatelÈ nap¯Ìklad sledujÌ zpravodajskÈ titulky

podle emotivnÌch v˝raz˘ nebo slov vyjad¯ujÌcÌch

obavy, jinÌ se zamÏ¯ujÌ na velkÈ sportovnÌ ud·-

losti. S pomocÌ podobn˝ch poznatk˘ pak mohou

hry rozehranÈ kybernetick˝mi zloËinci p˘sobit

jako autentickÈ.

KybernetiËtÌ zloËinci se p¯iûivujÌ takÈ na nov˝ch

spoleËensk˝ch trendech. UûivatelÈ aplikacÌ,

jako je MySpace Ëi Facebook, jsou zvyklÌ na

neform·lnÌ e-maily i aktualizace webu. »asto

nedovedou posoudit legitimnost e-mail˘ nebo

hypertextov˝ch odkaz˘ a ve svÈ d˘vÏ¯ivosti se

st·vajÌ obÏtÌ jak phishingu, tak i podvod˘ souvi-

sejÌcÌch s kr·deûÌ identity. PodvodnÌci majÌ svÈ

aktivity Ëasto dob¯e promyölenÈ. ⁄spÏönÏ

zaËÌnajÌ pouûÌvat takÈ zp˘soby manipulace,

kterÈ zatÌm nejsou uûivatel˘m p¯Ìliö podez¯elÈ,

jako je nap¯Ìklad komunikace p¯es mobilnÌ

telefony. (tz)

Pozor, kybernetičtí zločinci útočí!

vzniklÈ v souvislosti s v˝konem rozhodnutÌ,

spory vyvolanÈ prov·dÏnÌm konkurzu nebo

vyrovn·nÌ, spory, ve kter˝ch nelze uzav¯Ìt

o p¯edmÏtu sporu smÌr (jako p¯Ìklad tÈto skupi-

ny lze uvÈst ¯ÌzenÌ o rozvod manûelstvÌ, urËenÌ

otcovstvÌ, opatrovnickÈ ¯ÌzenÌ, ¯ÌzenÌ ve vÏcech

obchodnÌho rejst¯Ìku apod.).

V jakých typech smluv byste doporučila uplatnit
rozhodčí doložku především?
Z v˝Ëtu je patrnÈ, ûe rozhodËÌ doloûku lze zapra-

covat do smluv kupnÌch, smluv n·jemnÌch, pod-

n·jemnÌch, smluv o dÌlo uzav¯en˝ch jak podle

obËanskÈho, tak i podle obchodnÌho z·konÌku,

smluv o reklamÏ, o p¯epravÏ, do smluv ˙vÏro-

v˝ch, pracovnÌch apod. OsobnÏ bych rozhodËÌ

smlouvu (doloûku) znÏjÌcÌ ve prospÏch Rozhod-

ËÌho soudu p¯i HK »R a AK »R doporuËovala

zaËlenit do vöech smluv, kterÈ sv˝m charakte-

rem tuto moûnost nevyluËujÌ. KonkrÈtnÌ znÏnÌ

rozhodËÌ doloûky lze nalÈzt na naöich webov˝ch

str·nk·ch www.soud.cz, kde je vöem z·jemc˘m

k dispozici mj. takÈ ˙plnÈ znÏnÌ ÿ·du a Pravidel

o n·kladech rozhodËÌho ¯ÌzenÌ, kter˝ nabylo plat-

nosti v ˙noru letoönÌho roku. 

Aby p¯Ìpadn˝ spor mohl b˝t rozhodov·n v roz-
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K n·r˘stu registracÌ doölo u vöech kategoriÌ vozidel, tedy vozov˝ park v »eskÈ republice se d·le roz-

öi¯uje. NejvyööÌ podÌl na n·r˘stu registracÌ mÏla samoz¯ejmÏ kategorie osobnÌch automobil˘.  

Je do jistÈ mÌry zajÌmavostÌ, ûe p¯Ìr˘stek registracÌ osobnÌch automobil˘ za 1. pololetÌ 2007 je tÈmÏ¯

shodn˝ s prvnÌmi registracemi ojet˝ch osobnÌch automobil˘ v tomto obdobÌ.

Počet silničních vozidel registrovaných v ČR překročil 6,6 milionu kusů
Podle údajů CRV bylo k 30. červnu 2007 v ČR registrováno celkem 

6 689 393 ks vozidel všech kategorií, k 31. 12. 2006 to bylo 
6 490 393 ks. Celkový nárůst registrací za 1. pololetí 2007 činil 

199 000 ks vozidel. Za 1. pololetí bylo přitom poprvé v ČR zaregistrováno
266 957 ks vozidel, z toho 136 351 nové a 130 606 ojetých z dovozu.
Z toho nepřímo vyplývá, že v průběhu 1. pololetí 2007 došlo k vyřazení
necelých 68 000 vozidel.

PoËet aktivnÌch smluv v portfoliu »SOB Leasing

p¯ekonal hranici 100 tisÌc. Celkov· po¯izovacÌ

cena p¯edmÏt˘ tÏchto smluv ËinÌ 72 miliardy

korun bez DPH.

Od poË·tku svÈ Ëinnosti v roce 1995 spoleË-

nost uzav¯ela se z·kaznÌky tÈmÏ¯ 230 tisÌc

smluv na financov·nÌ automobil˘, stroj˘ a za¯Ì-

zenÌ v celkovÈ po¯izovacÌ cenÏ tÈmÏ¯ 150 mili-

ard korun bez DPH. BÏhem tohoto obdobÌ »SOB

Leasing poskytl financov·nÌ tÈmÏ¯ 140 tisÌc˘m

z·kaznÌk˘.

Jen za loÚsk˝ rok »SOB Leasing uzav¯el 32 600

nov˝ch z·kaznick˝ch smluv, coû bylo o 26 %

vÌce neû v roce 2005. Tento znaËn˝ n·r˘st

poËtu smluv je projevem zejmÈna razantnÌho

a ˙spÏönÈho vstupu spoleËnosti »SOB Leasing

na trh financov·nÌ ojet˝ch automobil˘.

OsobnÌ automobily jsou nejv˝znamnÏjöÌ financo-

vanou komoditou, za celou dobu Ëinnosti spo-

leËnosti tvo¯ily vÌce neû polovinu z uvedenÈho

celkovÈho poËtu uzav¯en˝ch smluv, konkrÈtnÏ

122 tisÌce smluv. »SOB Leasing umÌ za v˝hod-

n˝ch podmÌnek, rychle a administrativnÏ jedno-

duöe profinancovat jak ojetÈ automobily jiû od

25 tisÌc korun, tak nap¯Ìklad Lamborghini Mur-

cielago v cenÏ 6,5 mil. KË. 

StejnÏ i v oblasti stroj˘ a za¯ÌzenÌ spoleËnost

financuje jednotliv· za¯ÌzenÌ od hodnoty nÏkolika

desÌtek tisÌc korun aû po kompletnÌ v˝robnÌ Ëi

zpracovatelskÈ technologickÈ celky v hodnotÏ

stovek milion˘ korun. »SOB Leasing umoûÚuje

po¯ÌzenÌ i tak specifick˝ch vÏcÌ, jako je nap¯Ìklad

platinov˝ kelÌmek v hodnotÏ tÈmÏ¯ 10 milion˘

korun pouûÌvan˝ p¯i v˝robÏ skla.

"DosaûenÌ tohoto jubilejnÌho ËÌsla je dalöÌm

doloûenÌm dynamickÈho r˘stu naöÌ spoleËnosti.

V˝born˝ch v˝sledk˘ a trvalÈ pozice v Ëele Ëes-

kÈho leasingovÈho trhu naöe spoleËnost dos·-

hla p¯edevöÌm dÌky svÈ orientaci na z·kaznÌky.

»SOB Leasing nabÌzÌ sv˝m z·kaznÌk˘m kom-

plexnÌ finanËnÌ ¯eöenÌ na z·kladÏ dobrÈ znalosti

pot¯eb a p¯·nÌ jednotliv˝ch z·kaznick˝ch seg-

ment˘, od soukrom˝ch osob aû po velkÈ korpo-

race. Naöi z·kaznÌci majÌ na v˝bÏr z öirokÈ pale-

ty produkt˘ doplnÏnÈ o komplexnÌ pojiötÏnÌ za

v˝hodn˝ch podmÌnek," komentoval dosaûenÌ

v˝znamnÈho milnÌku gener·lnÌ ¯editel »SOB

Leasing Karel BouËek.

TakÈ po uzav¯enÌ z·kaznickÈ smlouvy »SOB Lea-

sing poskytuje z·kaznÌk˘m sluûby na nejvyööÌ

˙rovni. SpoleËnost vy¯izuje poûadavky z·kaznÌk˘

vöemi zp˘soby - osobnÏ, pÌsemnÏ, telefonicky

i elektronicky, p¯iËemû tento zp˘sob komunikace

v˝raznÏ roste s tÌm, jak roste poËÌtaËov· vyspÏ-

Pr˘mÏrn˝ vÏk vozovÈho parku vöech 6 689 393 ks silniËnÌch vozidel registrovan˝ch v »R k 30. Ëer-

vnu 2007 Ëinil 17,15 roku. U jednotliv˝ch z·kladnÌch kategoriÌ vozidel jsou vöak v pr˘mÏrnÈm vÏku

znaËnÈ rozdÌly. 

Za optim·lnÌ pr˘mÏrnÈ st·¯Ì vozovÈho parku osobnÌch automobil˘ je p¯itom obecnÏ povaûov·na hod-

nota v rozmezÌ 8 aû 10 let, coû je stav ve vÏtöinÏ vyspÏl˝ch zemÌ EU. Situace v »R je takov·, ûe

mÌsto aby se k tÈto optim·lnÌ hodnotÏ postupnÏ blÌûila, od roku 1999 prakticky stagnuje na ˙rovni

kolem 13,6 roku a v konci Ëervna 2007 se opÏt p¯iblÌûila 14 rok˘m. 

RovnÏû tak alarmujÌcÌ je i st·rnutÌ vozovÈho parku autobus˘, kterÈ kaûdoroËnÏ roste a blÌûÌ se hra-

nici 15 let. 

U n·kladnÌch vozidel je pr˘mÏrn˝ vÏk, tÈmÏ¯ 16 let, ovlivnÏn zejmÈna vysok˝m st·¯Ìm tzv. speci·l-

nÌch vozidel (komun·lnÌ vozy, r˘znÈ ˙ËelovÈ n·stavby apod.). U tÏchto vozidel, kterÈ tvo¯Ì cca 20 %

parku n·kladnÌch automobil˘ kat. N2 a N3, p¯esahuje totiû pr˘mÏrn˝ vÏk hodnotu 23,5 roku.   

U motocykl˘ je vysok˝ pr˘mÏrn˝ vÏk (p¯es 32 roky) d·n historicky, nejvÏtöÌ podÌl (tÈmÏ¯ 60 %

vöech registrovan˝ch motocykl˘) tvo¯Ì st·le motocykly znaËky Jawa (nejvÌce registrovan˝m typem

tÈto znaËky je Jawa 50). 

Z ˙daj˘ o celkov˝ch registracÌch vozidel je rovnÏû patrnÈ, ûe obnova vozovÈho parku nov˝mi vozid-

ly je, s v˝jimkou mal˝ch uûitkov˝ch vozidel, nedostateËn·. V zemÌch EU 15 je u osobnÌch automo-

bil˘ za minim·lnÌ z hlediska optim·lnÌ obnovy povaûov·no 8 % roËnÏ, a to nov˝mi automobily. P¯i

stejnÈm v˝voji, jak˝ byl zaznamen·n v 1. pololetÌ, bude v »R tato hodnota za rok 2007 na ˙rovni

pouh˝ch 3,3 %.

Ing. AntonÌn äÌpek, ¯editel SdruûenÌ automobilovÈho pr˘myslu

100 000 smluv pro ČSOB Leasing lost z·kaznÌk˘ »SOB Leasing. V loÚskÈm roce

zaslalo do spoleËnosti internetovÈ on-line û·dosti

mÏsÌËnÏ 1000 z·kaznÌk˘, zatÌmco letos pr˘mÏr-

nÏ o 50 % vÌce, tedy p¯ibliûnÏ 1500 z·kaznÌk˘.

»SOB Leasing poskytuje z·kaznÌk˘m modernÌ

elektronick˝ informaËnÌ port·l eLeasing, kter˝

v˝raznÏ zrychluje a usnadÚuje komunikaci mezi

spoleËnostÌ a z·kaznÌky. Internetov· aplikace

eLeasing umoûÚuje klient˘m zdarma on-line

n·hled na jejich smlouvy a jednoduchÈ a rychlÈ

vy¯izov·nÌ poûadavk˘. »SOB Leasing je prvnÌ

a jedinou leasingovou spoleËnostÌ, kter· posky-

tuje takto komplexnÌ informaËnÌ systÈm sv˝m

z·kaznÌk˘m. (tz)

Výborné pololetí, zajímavý HitKredit
»SOB Leasing, trval· jedniËka leasingovÈho trhu, dos·hla za prvnÌ pololetÌ 15% n·r˘stu objemu

obchod˘. SouËet po¯izovacÌch cen financovanÈ dopravnÌ techniky, stroj˘ a za¯ÌzenÌ dos·hl za

leden aû Ëerven roku 2007 celkovÈ v˝öe 11,8 miliardy korun bez danÏ z p¯idanÈ hodnoty, coû je

o 1,6 miliardy korun vÌce neû ve stejnÈm obdobÌ loÚskÈho roku. »SOB Leasing tak dos·hl novÈ-

ho rekordnÌho obratu za sledovanÈ obdobÌ.

Ve zmÌnÏnÈm obdobÌ rostly objemy obchod˘ realizovanÈ ve vöech hlavnÌch produktech. NejvÌce

vzrostly obchody financovanÈ prost¯ednictvÌm ˙vÏru pro spot¯ebitele a podnikatele HitKredit.

SouËet po¯izovacÌch cen p¯edmÏt˘ financovan˝ch ˙vÏrem HitKredit za prvnÌ pololetÌ Ëinil 2,4 mili-

ardy korun, coû je 50% n·r˘st oproti p¯edchozÌmu roku.

HitKredit je nejvÌce vyuûÌv·n pro financov·nÌ ojet˝ch automobil˘, ale »SOB Leasing nabÌzÌ tento

produkt i pro financov·nÌ nov˝ch osobnÌch a uûitkov˝ch voz˘, n·kladnÌch automobil˘, ale i stroj˘

a za¯ÌzenÌ. Od poË·tku tohoto roku »SOB Leasing nabÌzÌ ˙vÏr HitKredit i pro financov·nÌ letadel. 

HlavnÌ v˝hodu ˙vÏru HitKredit spat¯ujÌ z·kaznÌci v tom,  ûe se p¯edmÏt financov·nÌ ihned st·v·

majetkem z·kaznÌka. TÌm je tato forma financov·nÌ vhodn· takÈ pro osoby, firmy, obce, dopravnÌ

podniky, rozpoËtovÈ organizace, druûstva a dalöÌ subjekty, kterÈ majÌ moûnost Ëerpat prost¯edky

z dotaËnÌch program˘, jejichû poskytnutÌ je v·z·no na vlastnictvÌ financovanÈho p¯edmÏtu. Z·kaz-

nÌk - podnikatel od poË·tku smlouvy prov·dÌ daÚovÈ odpisy p¯edmÏtu financov·nÌ. (tz)
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Ministerstvo pr·ce a soci·lnÌch vÏcÌ p¯ipravilo »R

projekt pro malÈ a st¯ednÌ podniky (MSP) jako

jeden ze systÈmov˝ch projekt˘ spolufinancova-

n˝ch evropsk˝m soci·lnÌm fondem (ESF) a st·t-

nÌm rozpoËtem. Realiz·torem ve¯ejnÈ zak·zky je

SdruûenÌ ROZAM, sloûenÈ ze spoleËnostÌ Sodexho

Pass »R, a. s., a Trexima, s. r. o. HlavnÌm cÌlem je

podpo¯it rozvoj lidsk˝ch zdroj˘ v MSP a zajistit

atraktivnÌ, p¯ehlednou a ve¯ejnÏ dostupnou nabÌd-

ku dalöÌho profesnÌho vzdÏl·v·nÌ (DPV). 

ROzvoj ZAMÏstnanc˘ = ROZAM

ROZAM p¯in·öÌ finanËnÌ podporu vzdÏl·v·nÌ

zamÏstnanc˘ MSP a jednoduch˝ p¯Ìstup i orienta-

ci v nabÌdce vzdÏl·v·nÌ od vzdÏl·vacÌch institucÌ.

Projekt nabÌzÌ finanËnÌ podporu na vzdÏl·v·nÌ na

principu vÌcezdrojovÈho financov·nÌ, kterÈ

umoûnÌ podnikatel˘m zÌskat finanËnÌ dotaci na

vzdÏl·v·nÌ sv˝ch zamÏstnanc˘. 

ProË rozvÌjet vzdÏl·nÌ zamÏstnanc˘?

Na tuto ot·zku odpovÏdÏl vedoucÌ VZ ROZAM

Karel Pel·n: "Jak uk·zal v˝zkum, proveden˝

v roce 2003 mezin·rodnÌ sÌtÌ INISTE (aktivita

UNESCO) mezi 3000 zamÏstnanci, lidÈ, kte¯Ì

projdou rekvalifikacÌ, obvykle pracujÌ lÈpe neû

p¯ÌpadnÌ novÌ zamÏstnanci, jiû by nastoupili na

jejich mÌsto." P¯esto v souËasnÈ dobÏ MSP

poskytujÌ dalöÌ vzdÏl·v·nÌ pouze 23,5 % zamÏst-

nanc˘ (vËetnÏ povinn˝ch ze z·kona). 

HlavnÌ p¯ÌËiny tohoto stavu jsou dvÏ. MSP se

neorientujÌ v nabÌdce vzdÏl·vacÌch aktivit,

vyhled·v·nÌ vzdÏl·vacÌ instituce je pro nÏ

ËasovÈ n·roËnÈ, a pro menöÌ podniky je takÈ

podstatnou p¯ek·ûkou finanËnÌ n·roËnost dal-

öÌho vzdÏl·v·nÌ. "Tyto klÌËovÈ problÈmy, se

kter˝mi se MSP pot˝kajÌ, ¯eöÌ pr·vÏ ve¯ejn·

zak·zka ROZAM, jejÌmû cÌlem je vytvo¯it jed-

noduch˝, p¯ehledn˝ systÈm usnadÚujÌcÌ p¯Ìstup

zamÏstnavatel˘ ke ökolenÌ zamÏstnanc˘.

ROZAM se m˘ûe st·t jednÌm z n·stroj˘ pre-

vence nezamÏstnanosti v »eskÈ republice,"

pokraËoval K. Pel·n.

Realiz·to¯i ve¯ejnÈ zak·zky

Realiz·torem ve¯ejnÈ zak·zky je sdruûenÌ

ROZAM, sloûenÈ ze spoleËnostÌ Sodexho Pass

»R a Trexima, s. r. o.

"SpoleËnost Sodexho Pass m· 25 let zkuöenos-

tÌ s ¯ÌzenÌm systÈm˘ distribuce ve¯ejnÈ podpory

formou vÌcezdrojovÈho financov·nÌ, nemÈnÏ

d˘leûit· je takÈ zkuöenost spoleËnosti s Ëerp·-

nÌm zdroj˘ z fond˘ EU," upozornil K. Pel·n.

Sodexho Pass je realiz·torem obdobnÈho pro-

jektu vzdÏl·v·nÌ, kter˝ funguje velmi ˙spÏönÏ

v Belgii od roku 1998 a zapojilo se do nÏj tÈmÏ¯

4000 podnik˘ a ûivnostnÌk˘. V »eskÈ republice

realizovan˝ projekt P¯ÌleûitostnÏ registrovan·

pr·ce (motivace dlouhodobÏ nezamÏstnan˝ch

osob), kter˝ pilotnÏ probÌhal od ¯Ìjna 2005 do

˙nora 2006, byl MonitorovacÌm v˝borem Phare

- Rozvoj lidsk˝ch zdroj˘ vybr·n mezi nej˙spÏö-

nÏjöÌ projekty realizovanÈ v opat¯enÌ 1.1 PosÌle-

nÌ aktivnÌ politiky zamÏstnanosti. TakÈ na tomto

Podpora vzdělávání pro malé a střední podniky

projektu dok·zala spoleËnost Sodexho Pass »R

schopnost vyuûÌvat efektivnÏ zdroj˘ z fond˘ EU.

Pro realizaci ve¯ejnÈ zak·zky ROZAM spojila

spoleËnost Sodexho Pass »R svÈ sÌly se spo-

leËnostÌ Trexima, spol s. r. o., kter· m· vÌce neû

desetiletÈ zkuöenosti v oblasti rozvoje lidsk˝ch

zdroj˘ a dalöÌho vzdÏl·v·nÌ a je garantem odbor-

nÈ kvality projektu.

Pouk·zky

Pouk·zky jsou n·strojem, kter˝ umoûÚuje efek-

tivnÌ, jednoduchÈ a transparentnÌ Ëerp·nÌ dota-

ce z nÏkolika zdroj˘ z·roveÚ a zajiöùuje pr˘hled-

nost systÈmu a ˙Ëelovost vynaloûen˝ch pro-

st¯edk˘. PomocÌ digit·lnÌho skenov·nÌ Ë·rov˝ch

kÛd˘ pouk·zek lze zÌskat podklady slouûÌcÌ

k vytv·¯enÌ statistik a sledov·nÌ aktu·lnÌch

trend˘ ve vzdÏl·v·nÌ.

Co ROZAM p¯inese zamÏstnavatel˘m 
a zamÏstnanc˘m?

1. FinanËnÌ dotaci v minim·lnÌ v˝öi 50 % z ceny

vzdÏl·vacÌho kurzu;

2. Dotace formou pouk·zek, kterÈ lze uplatnit

na vzdÏl·vacÌ akce dle vlastnÌ volby a aktu-

·lnÌ pot¯eby, odpovÌdajÌcÌ konkrÈtnÌm pot¯e-

b·m MSP;

3. Aktualizovanou a p¯ehlednou nabÌdku kurz˘

na jednom mÌstÏ na internetu;. 

4. KonkurenËnÌ v˝hodu pro z˙ËastnÏnÈ firmy

prost¯ednictvÌm proökolenÌ zamÏstnanc˘,

zvyöov·nÌ kvalifikace zamÏstnanc˘ a uplat-

nÏnÌ na trhu pr·ce.

Co ROZAM p¯inese vzdÏl·vacÌm institucÌm ?

1. Zv˝öen˝ z·jem o vzdÏl·v·nÌ ze strany

mal˝ch a st¯ednÌch podnik˘;

2. ZajiötÏnÌ dlouhodobÈ a stabilnÌ podpory

popt·vky po vzdÏl·v·nÌ;

3. Informovanost o kurzech a zpÏtnou vazbu od

klient˘ na jejich kurzy

ROZAM bude pilotnÏ ovÏ¯ov·n v kraji ⁄stec-

kÈm, ZlÌnskÈm a na VysoËinÏ, ve spolupr·ci

s krajsk˝mi ˙¯ady a z·stupci soci·lnÌch partne-

r˘ v regionech. www.rozam.cz
pro vÌce informacÌ o ROZAMu kontaktujte:

Karel Pel·n, vedoucÌ VZ ROZAM 
Tel.: 602 366 070

e-mail: karel.pelan@sodexhopass.cz

MalÌ a st¯ednÌ podnikatelÈ mohli do p˘lnoci

poslednÌho ËervencovÈho dne zasÌlat û·dosti do

programu ROZVOJ OperaËnÌho programu Podni-

k·nÌ a Inovace. CzechInvest p¯ijal 630 pln˝ch

û·dostÌ, p¯iËemû podnikatelÈ mohou zÌskat aû

826 milion˘ korun.  

Ministerstvo pr˘myslu a obchodu »R vyhl·silo

v˝zvu do programu Rozvoj dne 1. b¯ezna 2007.

CzechInvest p¯ijÌmal prvnÌ t¯i mÏsÌce regist-

raËnÌ û·dosti se z·kladnÌmi ˙daji, kter˝ch p¯i-

ölo 693. PodnikatelÈ mÏli pak dva mÏsÌce na

zasl·nÌ ˙pln˝ch û·dostÌ s podrobn˝mi informa-

cemi. Na jednotlivÈ projekty mohou podnika-

telÈ zÌskat dotace od jednoho do 20 milion˘

korun. 

"O tento program byl ze strany podnikatel˘

neb˝val˝ z·jem. O tom svÏdËÌ i fakt, ûe jsme p¯i-

jali o t¯etinu vÌce û·dostÌ neû v minulÈm obdo-

bÌ," ¯ekl Roman »erm·k, gener·lnÌ ¯editel agen-

tury CzechInvest a dodal, ûe jde o pozitivnÌ sig-

n·l stoupajÌcÌ d˘vÏry podnikatel˘ v evropskÈ

dotace. 

V souËasnosti bude probÌhat hodnocenÌ û·dostÌ,

(ekonomickÈ hodnocenÌ ûadatele a posouzenÌ

Konference informuje o souËasnÈ situaci

a v˝hledech projekt˘ realizovan˝ch na b·zi part-

nerstvÌ ve¯ejnÈho soukromÈho sektoru (Public

Private Partnership - PPP) v »eskÈ republice.

V p¯ÌpadÏ PPP jde o unik·tnÌ spojenÌ ekonomic-

k˝ch hledisek, jimiû se ¯ÌdÌ soukrom˝ sektor,

a poûadavk˘ ve¯ejnÈho sektoru na poskytov·nÌ

ve¯ejnÈ sluûby v pat¯iËnÈ kvalitÏ a rozsahu. 

Konference p¯iblÌûÌ st·vajÌcÌ legislativnÏ-pr·vnÌ

r·mec (vËetnÏ jeho p¯Ìpadn˝ch mezer a nedo-

statk˘) a p¯edstavitel˘m ve¯ejnÈho i soukromÈ-

ho sektoru zprost¯edkuje nejnovÏjöÌ doporuËenÌ,

postupy i poznatky v danÈ oblasti. Konference

nabÌdne rovnÏû praktickÈ zkuöenosti vypl˝vajÌcÌ

z dosud realizovan˝ch pilotnÌch projekt˘ PPP

a Ë·st konference tvo¯Ì i vystoupenÌ t˝kajÌcÌ se

moûnosti vyuûitÌ principu PPP p¯i realizaci pro-

jekt˘ ËerpajÌcÌch prost¯edky z fond˘ EvropskÈ

unie.

P¯edn·öejÌcÌmi budou:

● z·stupci ve¯ejnÈ spr·vy, kte¯Ì ovlivÚujÌ legis-

lativnÏ-pr·vnÌ prost¯edÌ, jsou povÏ¯eni moni-

torov·nÌm, vytv·¯enÌm metodik a regulacÌ

PPP

● reprezentanti soukromÈho sektoru i ve¯ejnÈ-

ho sektoru (nap¯. region˘) s praktick˝mi zku-

öenostmi s realizacÌ PPP projekt˘

● p¯edstavitelÈ financujÌcÌch, poradensk˝ch

a konzultantsk˝ch spoleËnostÌ zapojen˝ch

do procesu metodickÈ i praktickÈ p¯Ìpravy

PPP projekt˘.

Program konference je rozdÏlen do dvou blok˘:

BLOK A
PodmÌnky pro fungov·nÌ partnerstvÌ ve¯ejnÈho
a soukromÈho sektoru v »R
1. Politika vl·dy a vytv·¯enÌ vhodnÈho prost¯e-

dÌ pro aplikaci princip˘ PPP 

2. LegislativnÏ-pr·vnÌ r·mec 

3. MakroekonomickÈ souvislosti a vlivy pouûitÌ

PPP 

4. PoradenstvÌ a zp¯ÌstupnÏnÌ znalostÌ o PPP

ve¯ejnÈmu sektoru 

5. Panelov· diskuze k BLOKU A

BLOK B
Projekty PPP - p¯Ìklady projekt˘, moûnosti kom-
binace se struktur·lnÌmi fondy EU 
1. V˝hody a rizika projekt˘ PPP z pozice sou-

kromÈho i ve¯ejnÈho sektoru 

2. HlavnÌ rysy a oblasti projekt˘ PPP

Šance a rizika partnerství veřejného a soukromého sektoru
Dne 19. září 2007 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR koná

v rámci Evropského fóra podnikání 2007 konference na téma Public
Private Partnership (PPP) a možnosti jeho uplatňování v České repub-

lice. Konferenci pořádá pod záštitou Zastoupení Evropské komise v ČR
vysoká škola NEWTON College ve spolupráci s Vzdělávacím střediskem na
podporu demokracie a za mediálního partnertství portálu BusinessInfo.cz.

3. Moûnosti uplatÚov·nÌ PPP p¯i Ëerp·nÌ

z fond˘ EU

4. P¯Ìklady pilotnÌch projekt˘ PPP v »R a pou-

ûÌvanÈ typy partnerstvÌ

5. Panelov· diskuze k BLOKU B

V dopolednÌm bloku Konference bude zhodno-

ceno, Ëeho bylo p¯i vytv·¯enÌ podmÌnek vhod-

n˝ch pro fungov·nÌ partnerstvÌ ve¯ejnÈho

a soukromÈho sektoru v »R zatÌm dosaûeno.

Z pohledu ve¯ejnÈho sektoru se p¯edn·öejÌcÌ

prvnÌho bloku zamÏ¯Ì zejmÈna na politiku a vize

st·tu v danÈ oblasti, zajiötÏnÌ vhodnÈho pr·v-

nÌho prost¯edÌ, institucion·lnÌ zajiötÏnÌ, tech-

nickou p¯ipravenost i rozpoËtovÈ moûnosti

ve¯ejnÈ spr·vy. 

V r·mci druhÈho/odpolednÌho bloku se p¯edn·-

öejÌcÌ s ˙ËastnÌky Konference podÏlÌ o zkuöe-

nosti z pilotnÌch projekt˘ partnerstvÌ ve¯ejnÈho

a soukromÈho sektoru v »R a o svÈ n·zory na

dalöÌ v˝hledy uplatÚov·nÌ principu PPP u projek-

t˘ realizovan˝ch pro ve¯ejnou spr·vu. Budou

posuzov·ny takÈ v˝hody a nev˝hody PPP ve

srovn·nÌ se standardnÌmi ve¯ejn˝mi zak·zkami.

Z pohledu priv·tnÌho sektoru bude ˙ËastnÌky

druhÈho bloku hodnocena p¯edevöÌm jeho p¯i-

pravenost jÌt do PPP transakcÌ s ve¯ejn˝m sek-

torem (vËetnÏ person·lnÌ a technickÈ p¯iprave-

nosti), ochota p¯ebÌrat rizika, schopnost vytv·-

¯et konsorcia a posuzov·nÌ n·vratnosti investic.

⁄ËastnÌk˘m Konference budou poskytnuty rov-

nÏû informace o moûnostech aplikace principu

PPP p¯i realizaci politiky hospod·¯skÈ a soci·lnÌ

soudrûnosti, tj. p¯i Ëerp·nÌ ze struktur·lnÌch

fond˘ EU.

TermÌn kon·nÌ: 19. z·¯Ì 2007

MÌsto kon·nÌ: Poslaneck· snÏmovna Parlamentu »R (jednacÌ s·l Ë. 205)

Doba trv·nÌ konference: 9:00-17:30 hod. (p¯est·vka na obÏd 12:00-13:00)

Po¯·d·: Vysok· ökola NEWTON College; VzdÏl·vacÌ st¯edisko na podporu demokracie

Odborn˝ garant konference: doc. Ing. Eva KlvaËov·, CSc.

OrganizaËnÌ garant konference: Ing. Hynek Opoleck˝

VÌce informacÌ: www.efp.cz

P¯ihl·öka na konferenci: (http://www.efp.cz/index.php?id_name=prihlaska)

Informace o konferenci v rubrice Podpora podnik·nÌ, dotace  >  Public Private Partnership

(PPP) na port·lu BusinessInfo.cz

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/public-private-partnership-ppp/konference-public-pri-

vate-partnership/1001135/45310/

Žádosti do evropského programu Rozvoj zaslalo 630 subjektů
p¯iËemû koneËnÈ v˝sledky hodnocenÌ projekt˘

podan˝ch do 1. v˝zvy tohoto programu budou

zve¯ejnÏny na adrese www.mpo.cz a www.cze-

chinvest.org. 

Dotace v r·mci programu Rozvoj smÏ¯ujÌ do

r˘stovÈho potenci·lu zajiöùuje CzechInvest,

technick· Ë·st je posuzov·na dvÏma externÌmi

hodnotiteli - koneËn˝ v˝stup je prezentov·n p¯ed

hodnotitelskou komisÌ, jejÌû stanovisko je pod-

kladem pro koneËnÈ rozhodnutÌ ¯ÌdicÌho org·nu),

Klienti »eskÈ spo¯itelny z ¯ad podnikatel˘

s obratem do 30 milion˘ KË majÌ od Ëervence

2007 moûnost zdarma vyuûÌt nabÌdky dvou

nov˝ch produkt˘, tzv. ˙vÏr˘ Mini Profit. Jde

o KontokorentnÌ ˙vÏr mini Profit a TermÌnova-

n˝ ˙vÏr mini Profit. Jsou to p¯edschv·lenÈ

˙vÏry, urËeny pouze pro st·vajÌcÌ vÏrnÈ klienty

s vedenÌm bÏûnÈho ˙Ëtu u »eskÈ spo¯itelny

minim·lnÏ 6 mÏsÌc˘.

"V˝hody tÏchto produkt˘ jsou hlavnÏ jednodu-

chost, rychlost a dostupnost na vöech poboË-

k·ch »eskÈ spo¯itelny. ZÌskat Mini ˙vÏr Profit

je stejnÏ jednoduchÈ jako vy¯ÌzenÌ obËanskÈ

p˘jËky," ¯ekl Tom·ö Halla, ¯editel odboru aktiv-

nÌ produkty »S.

KontokorentnÌ ˙vÏr mini Profit v maxim·lnÌ

v˝öi 150 000 KË poskytuje »S formou stano-

venÌ ˙vÏrovÈho r·mce na bÏûnÈm ˙Ëtu klienta,

a to na jeden rok s automatickou obnovou p¯i

splnÏnÌ smluvnÏ dohodnut˝ch podmÌnek.

U TermÌnovanÈho ˙vÏru mini Profit p¯evede »S

celou Ë·stku - aû 200 000 KË na bÏûn˝ ˙Ëet

klienta. U tohoto ˙vÏru si m˘ûe klient zvolit

buÔ kr·tkodob˝ (jeden rok), nebo st¯ednÏdob˝

Ëasov˝ horizont (dva aû pÏt let). Klient m˘ûe

takÈ Ëerpat oba typy ˙vÏr˘ najednou, p¯Ìpad-

nÏ vyuûÌvat ˙vÏrov˝ limit sluûebnÌ kreditnÌ

karty.

K 30. Ëervnu 2007 poskytla »esk· spo¯itelna

podnikatel˘m s obratem do 30 mil. KË ˙vÏry

v hodnotÏ 15,4 mld. KË, coû je v porovn·nÌ se

stejn˝m obdobÌm roku 2006 o tÈmÏ¯ 26 %

vÌce. (tz)

technologickÈho vybavenÌ mal˝ch a st¯ednÌch

podnik˘ ve vybran˝ch regionech. Investicemi do

modernÌch technologiÌ se v˝raznÏ napom·h·

rozvoji firem ve vybran˝ch regionech a odvÏt-

vÌch ËeskÈ ekonomiky. PodnikatelÈ mohou zÌs-

kat dotace nap¯Ìklad na n·kup stroj˘ a za¯ÌzenÌ

vËetnÏ ¯ÌdÌcÌch software, u nichû je ûadatel prv-

nÌm uûivatelem. (tz)

Česká spořitelna nabízí podnikatelům zdarma nový rychlý 
typ financování
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"Velmi d˘leûitou skuteËnostÌ je, ûe »R je tran-

zitnÌ zemÌ pro dod·vky na z·pad Evropy, m·

uzav¯enÈ nejen dlouhodobÈ kontrakty na

dod·vky do »R (12 mld. m3 p¯i souËasnÈ spo-

t¯ebÏ »R 9,5 mld m3), ale i na tranzit plynu

p¯es »R. V˝znamnou roli hraje i d˘leûitost rus-

k˝ch p¯Ìjm˘ z exportu plynu do zemÌ EU, naöe

uskladÚovacÌ kapacita v podzemnÌch z·sobnÌ-

cÌch plynu (2,3 mld. m3) pokr˝vajÌcÌ tÈmÏ¯

Ëtvrtinu roËnÌ spot¯eby »R, schopnost akumu-

lace plynovodnÌ soustavy vyrovn·vajÌcÌ kr·t-

kodobÈ rozdÌly popt·vky a dod·vek, odolnost

v˘Ëi vliv˘m poËasÌ atd. To vöe, vËetnÏ jednot-

nÈho h·jenÌ bezpeËnosti a spolehlivosti dod·-

vek zemnÌho plynu ze strany EU, jsou velice

pozitivnÌ a p·dnÈ argumenty pro vyuûÌv·nÌ

zemnÌho plynu. Je ot·zkou, kter˝ zdroj

dostupnÈ energie m˘ûe podobnÈ z·ruky nabÌd-

nout a proË je budoucÌ v˝znamn˝ podÌl zemnÌ-

ho plynu na palivoenergetickÈm mixu »R

z d˘vod˘ tzv. ohroûenÌ bezpeËnosti a spolehli-

vosti dod·vek zpochybÚov·n," uvedl ned·vno

Ing. Josef Kastl, gener·lnÌ sekret·¯ »eskÈ ply-

n·renskÈ unie.

ČR má nadstandardní podmínky bezpečnosti a stability dodávek zemního plynu
Česko má vytvořené více než nadstandardní podmínky pro zajištění

bezpečnosti a spolehlivosti dodávek zemního plynu. K nim bezespo-
ru patří diverzifikace zdrojů dodávek zemního plynu pro ČR (Rusko,

Norsko), spoluúčast rozhodujícího dodavatele na přípravě terminálů
(Německo, Chorvatsko) pro dovoz zkapalněného zemního plynu z dalších
zdrojů, další diverzifikace přepravních cest (Nord Stream v Baltském moři,
South Stream, Nabucco, připravované propojení severních a jižních cest
plynovodem Gazela) atd.

Zrekapitulujme:

● Dod·vky zemnÌho plynu pro »R jsou pro-

st¯ednictvÌm kontrakt˘ na dovoz z Ruska

a Norska dlouhodobÏ diverzifikov·ny.

● »R je v p¯epravÏ zemnÌho plynu tranzitnÌ

zemÌ, coû je z hlediska energetickÈ bezpeË-

nosti velmi v˝znamnÈ a d˘leûitÈ. Na rozdÌl

nap¯. od ropy a ropovodu Druûba, kde jsme

koncovou zemÌ, nemusÌme se u dod·vek

plynu ob·vat, ûe by byly p¯eruöeny. Tranzit-

nÌ dohoda se spoleËnostÌ Gazprom export

Ltd. je podeps·na do roku 2035 (1/3 dod·-

vek ruskÈho zemnÌho plynu pro z·padnÌ

Evropu bude transportov·na do roku 2035

Ëeskou cestou).

● Z d˘vodu bezpeËnosti dojde k dalöÌ diverzi-

fikaci p¯epravnÌch cest (plynovod South

Stream do jiûnÌ a severnÌ Evropy, projekt

Gazela, plynovod Baltic Sea Pipeline v Balt-

skÈm mo¯i z Ruska do NÏmecka tzv. Nord

Stream, Nabucco s finanËnÌ pomocÌ EU,

RWE Transgas se podÌlÌ i na projektu

v˝stavby termin·lu zkapalnÏnÈho zemnÌho

plynu v Chorvatsku na ostrovÏ Krk - ADRIA

LNG Company, RWE AG buduje termin·l

zkapalnÏnÈho plynu v NÏmecku aj.).

● Ani omezenÌ dod·vek ruskÈho plynu pro

Ukrajinu v lednu 2006 nemÏlo v˘bec û·dn˝

vliv na dod·vky plynu do »R - z·sobov·nÌ

probÌhalo regulÈrnÏ podle kontrakt˘, dod·v-

ky se pohybovaly i v tÈ dobÏ v p¯esnÏ sjed-

nanÈm rozmezÌ.

● Z·sobov·nÌ »eskÈ republiky rusk˝m zem-

nÌm plynem je dlouhodobÏ zajiötÏno pro-

st¯ednictvÌm spoleËnosti RWE Transgas

a prodlouûenÌm nejen n·kupnÌ, ale i tranzit-

nÌ smlouvy do roku 2035 - smlouva je sjed-

n·na na dod·vku pro »R ve v˝öi 9 miliard

kubick˝ch metr˘ roËnÏ.

● Za poslednÌch 35 let u n·s nedoölo nikdy

k v˝znamnÈmu v˝padku, zemnÌ plyn je jed-

noznaËnÏ nejspolehlivÏjöÌm ¯eöenÌm jak pro

dom·cnosti, tak pro cel· pr˘myslov· odvÏt-

vÌ (na rozdÌl od rozs·hl˝ch v˝padk˘ elekt¯iny

kv˘li nep¯Ìzniv˝m povÏtrnostnÌm vliv˘m plyn

vede bezpeËnÏ pod zemÌ); provoz plynovod˘

tedy nenÌ z·visl˝ na poËasÌ ani na ve¯ejn˝ch

komunikacÌch, zemnÌ plyn je k dispozici bez

omezenÌ 24 hodin dennÏ a 365 dnÌ v roce.

● Plynov· potrubÌ majÌ schopnost akumulace,

kter· vyrovn·vajÌ kr·tkodobÈ rozdÌly popt·v-

ky a dod·vek, to je v˝znamn˝ prvek spoleh-

livosti na rozdÌl od elektroenergetick˝ch

sÌtÌ, kde je t¯eba udrûovat ve st·lÈ rovnov·-

ze vyrovnanost dod·vek a odbÏr˘.

● Od roku 1972 byly z Ruska dod·ny miliardy

metr˘ krychlov˝ch zemnÌho plynu do celÈ

Evropy a ani jedin˝ den nedoölo k û·dnÈmu

zvl·ötnÌmu v˝padku v z·sobov·nÌ - a to ani

v dobÏ, kdy paralelnÏ probÌhaly v˝raznÈ

revoluËnÌ politickÈ zmÏny.

● Proti p¯ÌpadnÈmu kr·tkodobÈmu v˝padku

je navÌc »esk· republika dob¯e zabezpeËe-

na. Mezi st·ty EvropskÈ unie m·me nad-

pr˘mÏrnou skladovacÌ kapacitu - druh· nej-

vÏtöÌ skladovacÌ kapacita zemnÌho plynu

v EU (p¯ed kaûdou zimou je uskladnÏno cca

2,3 mld. m3 zemnÌho plynu - tato kapacita

staËÌ na pokrytÌ tÈmÏ¯ 25 % roËnÌ spot¯eby

celÈ republiky).

● Spot¯eba zemnÌho plynu v »R mÌrnÏ kles·

(˙spory, ˙ËinnÏjöÌ technologie aj.), nejsou

tedy zcela na mÌstÏ Ëasto prezentovanÈ

obavy ze zvyöov·nÌ dovoznÌ z·vislosti.

● Import zemnÌho plynu neovlivÚuje negativ-

nÏ Ëeskou energetiku. Na dovozu ropy

jsme takÈ jiû dnes z·vislÌ z 96 % a ener-

getick· dovoznÌ z·vislost se bude zvÏtöo-

vat. P¯edpokl·d· se, ûe se do 5 let stane-

me patrnÏ z·visl˝mi i na dod·vk·ch elekt-

¯iny. Kolem roku 2009-2012 dojde

k vyrovn·nÌ v˝roby a spot¯eby elekt¯iny.

StejnÏ tomu je dnes jiû t¯eba v MaÔarsku,

stane se tak i v Polsku, Slovensko se

z ËistÈho v˝vozce elekt¯iny stane Ëist˝m

dovozcem, Rakousko je ve öpiËk·ch z·vis-

lÈ na dovozu elekt¯iny uû dnes. Dos·hnout

surovinovÈ, a tÌm energetickÈ sobÏstaË-

nosti »R je iluzornÌ cÌl.

● V celÈ st¯ednÌ EvropÏ a vÏtöinÏ evropsk˝ch

st·t˘ bude nedostatek elektrickÈ energie,

u zemnÌho plynu je velkou v˝hodou, ûe p¯Ì-

jmy z exportu plynu a ropy do zemÌ Evrop-

skÈ unie tvo¯Ì 80 % p¯Ìjm˘ ruskÈ st·tnÌ

pokladny (Rusko nic jinÈho neû suroviny

dnes nevyv·ûÌ). Rusko je st·le vÌce z·vislÈ

na evropsk˝ch odbÏratelÌch jeho surovin,

vÌce neû je Evropa z·visl· na rusk˝ch

dod·vk·ch. »asto zmiÚovan· budoucÌ kon-

kurence zemÌ, jako je »Ìna, Indie a dalöÌ

asijskÈ st·ty, je dlouhodobÏjöÌho charak-

teru a bude p¯edevöÌm z·viset na jejich

d˘vÏryhodnosti a schopnosti platit za

dod·vky ropy a plynu.

● BezpeËnost a stabilitu dod·vek zemnÌho

plynu si uvÏdomujÌ p¯edevöÌm soukromÈ

spoleËnosti. Rakousk˝ energetick˝ koncern

Energie AG Oberˆsterreich se rozhodl

a zaËne v roce 2008 v Timelkamu provozo-

vat nejvÏtöÌ plynovou a parnÌ elektr·rnu

v zemi. Za¯ÌzenÌ m· st·t 200 milion˘ eur

(p¯ibliûnÏ 5,6 miliardy korun) a roËnÏ vyrobÌ

2400 gigawatthodin elektrickÈho proudu.

»EZ ozn·mil, ûe nejpozdÏji do konce roku

2007 zve¯ejnÌ, kde takÈ i v »R bude vybu-

dov·na plynov· elektr·rna.

● VelkÈ svÏtovÈ z·soby zemnÌho plynu posta-

ËujÌ na 150 let, na rozdÌl od zhruba 70letÈ

ûivotnosti z·sob ropy. KromÏ toho jsou ote-

vÌr·na dalöÌ a dalöÌ loûiska tak, jak se zlep-

öuje technologick· ˙roveÚ za¯ÌzenÌ pro

tÏûbu plynu.

pro vÌce informacÌ kontaktujte »PU, pana
ing. Old¯icha Petrûilku na adrese Novodvorsk·
82/803, 142 01 Praha 4, tel: +420 241 027
876, e-mail: petrzilka@cpu.cz, www.cpu.cz
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"Z·kaznÌci mohou nynÌ p¯epravovat zemnÌ

plyn do z·padnÌ Evropy trasami Lanûhot-Stei-

nitz a Waidhaus-Steinitz v obou smÏrech, aniû

by museli û·dat o p¯eshraniËnÌ propojovacÌ

bod v Ho¯e SvatÈ Kate¯iny. Jde o v˝raznÈ zjed-

noduöenÌ dosavadnÌ praxe. Tuto novou spolu-

pr·ci takÈ ocenili z·stupci evropsk˝ch ener-

getick˝ch regul·tor˘ (ERGEG) na svÈ posled-

nÌ sch˘zce s ˙ËastnÌky trhu, kter· se konala

6. Ëervence v KrakovÏ," uvedl Dr. Klaus

Homann, jednatel a CEO RWE Transgas Net,

s. r. o. "Uvaûujeme o dalöÌm rozöÌ¯enÌ partner-

stvÌ. Nech·v·me dve¯e otev¯enÈ takÈ ostat-

nÌm provozovatel˘m napojen˝ch p¯epravnÌch

soustav. Z·leûÌ jenom na jejich rozhodnutÌ,

zda se budou chtÌt v budoucnosti k naöÌ spo-

lupr·ci v p¯epravÏ plynu p¯ipojit," konstatoval

Uwe Ringel, v˝konn˝ ¯editel ONTRAS - VNG

Gastransport GmbH.

Potenci·lnÌ z·kaznÌci naleznou on-line platfor-

mu nesoucÌ jmÈno GATRAC (Gas Transport

Cooperation) spoleËnÏ s veöker˝mi informa-

cemi o harmonizovan˝ch produktech a nabÌ-

zen˝ch souvisejÌcÌch sluûb·ch obou spoleË-

nostÌ na internetov˝ch str·nk·ch www.gat-

rac.com. SpoleËn˝ projekt usnadÚuje p¯Ìstup

k ˙daj˘m obou provozovatel˘ p¯epravnÌ sou-

Nová on-line platforma zjednoduší přepravu zemního plynu přes ČR a Německo
Přepravovat zemní plyn mezi Českou republikou a Německem je nyní

jednodušší. Naplnění vize Evropské unie o fungování vnitřního trhu se
zemním plynem se opět přiblížilo. Dva evropští provozovatelé pře-

pravní soustavy, český RWE Transgas Net a německý ONTRAS - VNG Gast-
ransport GmbH, od 1. srpna společně poskytují přístup ke svým přepravním
plynárenským soustavám. Obchodníci se zemním plynem a ostatní přepra-
vující tak mohou nyní k přepravě v rámci celého regionu od slovensko-
české hranice až po německý Steinitz využívat jednu společnou platformu.

dÈlce p¯eshraniËnÌ p¯epravnÌ cesty. ONTRAS -

VNG Gastransport GmbH je nadregion·lnÌ spo-

leËnost pro logistiku p¯epravy zemnÌho plynu.

Provozuje sÌù, kterou tvo¯Ì 7000 kilometr˘

vysokotlakÈho plynovodu a kter· je souË·stÌ

evropskÈ plyn·renskÈ soustavy, a poskytuje

sluûby souvisejÌcÌ s p¯epravou plynu. Jako

ploön˝ provozovatel sÌtÏ v odbytovÈ oblasti,

kter· zahrnuje 153 provozovatele sÌtÏ a roz-

prostÌr· se po 5 zemÌch v˝chodnÌ Ë·sti

NÏmecka, spoleËnost ONTRAS vykon·v· klÌ-

ËovÈ funkce, kterÈ zajiöùujÌ hladk˝ pr˘bÏh p¯e-

pravy plynu na z·kladÏ dohody o spolupr·ci

pro danou odbytovou oblast. 

RWE Transgas Net, s. r. o., je souË·stÌ mezi-

n·rodnÌho energetickÈho koncernu RWE.

Vznikl 1. ledna 2006 oddÏlenÌm p¯epravy zem-

nÌho plynu od obchodu s plynem na z·kladÏ

˙Ëinnosti energetickÈho z·kona. Vystupuje

jako samostatn· spoleËnost, kter· zajiöùuje

bezpeËnou a spolehlivou vnitrost·tnÌ p¯epravu

zemnÌho plynu a jeho tranzit odbÏratel˘m

v dalöÌch zemÌch.

ZemnÌ plyn p¯epravuje RWE Transgas Net, s. r. o.,

v »eskÈ republice sÌtÌ plynovod˘ dlouhou 3642

kilometry. Ze vöech neobnoviteln˝ch zdroj˘ ener-

gie je zemnÌ plyn ve vztahu k p¯ÌrodÏ tÌm nejöetr-

nÏjöÌm. Na rozdÌl od pevn˝ch paliv nezanech·v·

po sp·lenÌ popel, ani nezatÏûuje okolÌ nebezpeË-

n˝mi zplodinami. (tz)

Z ned·vno zve¯ejnÏn˝ch v˝sledk˘ öet¯enÌ »es-

kÈho statistickÈho ˙¯adu kromÏ jinÈho vypl˝-

v·, ûe v druhÈm ËtvrtletÌ tohoto roku klesl

poËet podnikatel˘ se zamÏstnanci v »R

o tÈmÏ¯ deset tisÌc na 186 tisÌc, coû je zhruba

5% pokles. 

TakovÈ ËÌslo je podle Hospod·¯skÈ komory »R

alarmujÌcÌ a mÏlo by vÈst k hluböÌ anal˝ze.

S nejvÏtöÌ pravdÏpodobnostÌ jsou to p¯edevöÌm

drobnÌ zamÏstnavatelÈ a menöÌ firmy, kterÈ

ukonËujÌ svoji Ëinnost. Velk˝m firm·m se v »R

dlouhodobÏ da¯Ì a prosperujÌ, pr˘mysl je st·le

hlavnÌm tahounem ËeskÈ ekonomiky. PodmÌn-

ky pro malÈ a st¯ednÌ firmy ale i p¯es dÌlËÌ zlep-

öenÌ vykazujÌ znaËnÈ rezervy, kterÈ v nÏkter˝ch

p¯Ìpadech vedou k ukonËenÌ Ëinnosti podniku. 

"Jedna velk· stavebnÌ firma pohltÌ zak·zky pro

desÌtky mal˝ch, takov· je dnes u n·s situace.

VelkÈ spoleËnosti posilujÌ, v sektoru mal˝ch

a st¯ednÌch je ale situace trochu jin·. MnozÌ pod-

nikatelÈ takÈ mohou b˝t unaveni komplikova-

n˝m prost¯edÌm, mnoûstvÌm byrokracie a povin-

nostÌ, kterÈ musÌ plnit v˘Ëi st·tu. Ti, kte¯Ì zaËÌ-

nali v devades·t˝ch letech, se jiû nynÌ mohou

cÌtit podnik·nÌm vyËerp·ni a radÏji Ëinnost ukon-

ËÌ, boj s ˙¯ednick˝m molochem vzdajÌ," ¯ekl pre-

zident Hospod·¯skÈ komory »R JaromÌr Dr·bek.  

»S⁄: »esk· ekonomika nas·v· st·le vÏtöÌ

mnoûstvÌ pracovnÌch sil, celkov· zamÏstnanost

se ve druhÈm letoönÌm ËtvrtletÌ zv˝öila mezi-

roËnÏ o 88 tisÌc lidÌ a dos·hla nejvyööÌ ˙rovnÏ

za poslednÌch devÏt let.

Nedostatek pracovnÌch sil je jednÌm z rizik dal-

öÌho tempa r˘stu ekonomiky. Obory jako pokr˝-

vaËi, klempÌ¯i Ëi sklen·¯i, ale i mnohÈ dalöÌ,

v nÏkter˝ch krajÌch neotvÌrajÌ novÈ roËnÌky.

Nez·jem netr·pÌ pouze uËiliötÏ, ale takÈ

zamÏstnavatele, pro nÏû je tento stav velk˝m

rizikem pro dalöÌ rozvoj. VyhlÌdky na zlepöenÌ

p¯itom nejsou valnÈ, populaËnÏ chudÈ roËnÌky,

kterÈ nynÌ zaËÌnajÌ opouötÏt z·kladnÌ ökoly,

situaci spÌöe zhoröÌ. Podle demografick˝ch

˙daj˘ se to t˝k· p¯ibliûnÏ n·sledujÌcÌch Ëty¯ po

sobÏ jdoucÌch let. 

Firmy i do region˘ s vysokou nezamÏstnanostÌ

p¯iv·ûÌ pracovnÌky z jin˝ch st·t˘. Na vinÏ je p¯e-

devöÌm soci·lnÌ systÈm, kter˝ nemotivuje neza-

mÏstnanÈ pracovat. Svoji roli takÈ sehr·v·

nedostateËn· kontrola, kter· umoûÚuje pr·ci

na Ëerno. Podle nÏkter˝ch odhad˘ si aû polovi-

na nezamÏstnan˝ch tÌmto zp˘sobem p¯ivydÏl·-

v· k d·vk·m v nezamÏstnanosti. 

Viktorie PlÌvov·, tiskov· mluvËÌ 
Hospod·¯sk· komora »R

V kvÏtnovÈm ËÌsle Prosperity byly zve¯ejnÏny

v˝sledky pr˘zkumu platebnÌ mor·lky 1200

obchodnÌch spoleËnostÌ, ze öesti ekonomicky

nejvyspÏlejöÌ st·t˘ EvropskÈ unie. Pr˘zkum

zorganizovala pojiöùovna pohled·vek Atradius

ve spolupr·ci s Financial Times Deutschland.

Je t¯eba vyzvednout, ûe tyto instituce se roz-

hodly uskuteËnit n·roËn˝, zcela specifick˝,

pro podnikatelskou zcela neoceniteln˝

v˝zkum. 

Pokud je mnÏ zn·mo, je to prvnÌ ucelen· infor-

mace, t˝kajÌcÌ se poznatk˘ platebnÌ mor·lky.

P¯ÌspÏvky doposud publikovanÈ na toto tÈma

obsahujÌ sice v˝znamnÈ skuteËnosti, p¯esto

vöak to b˝vajÌ jednotlivosti, Ëasto vyslovovanÈ

bez öiröÌch zobecÚujÌcÌch souvislostÌ a podmÌ-

nek obchodov·nÌ na zahraniËnÌch trzÌch, takûe

jejich vyuûitÌ je znaËnÏ omezenÈ. Proto zve¯ej-

nÏnÈ v˝sledky majÌ pro praktickÈ vyuûitÌ vyso-

kou vypovÌdacÌ schopnost. OcenÌ je p¯edevöÌm

podnikatelÈ: 

a) kte¯Ì se rozhodli vstoupit na zahraniËnÌ trhy

a navazujÌ prvnÌ obchodnÌ kontakty se zahra-

niËnÌmi partnery,

b) nemajÌ dostatek Ëasu, ani finanËnÌch pro-

st¯edk˘, nechat si finanËnÌ situaci potencio-

n·lnÌch partner˘ otestovat p¯Ìsluön˝mi insti-

tucemi,

c) kte¯Ì navazujÌ novÈ obchodnÌ kontakty,

d) kte¯Ì se orientujÌ na nov· teritoria sv˝ch

z·jm˘.

PlatebnÌ podmÌnky a v jejich r·mci sjednan·

doba platby jsou vedle ceny z·kladnÌm konku-

renËnÌm prvkem obchodnÌch vztah˘. V nich se

odr·ûÌ ekonomick· a finanËnÌ sÌla podniku,

oboustrannÏ ekonomick· v˝hodnost sjednanÈ

transakce, schopnost z realizovanÈho obcho-

du unÈst podnikatelskÈ riziko, vÏdomosti,

Ëasto vöak nevÏdomosti, jak obchodnÌ riziko

minimalizovat, a tÌm vytv·¯et p¯edpoklady pro

˙spÏönÈ inkaso pohled·vek ve sjednanÈ dobÏ.

Z tohoto d˘vodu je znalost platebnÌ mor·lky

jednÌm z v˝znamn˝ch kritÈriÌ p¯i uzavÌr·nÌ

obchodnÌch kontrakt˘. DodrûenÌ sjednanÈ

lh˘ty platby je nutno povaûovat za principi·lnÌ

povinnost kupujÌcÌch, uvÏdomÌme-li si, ûe pro-

d·vajÌcÌ na v˝robu produkt˘ nebo poskytnutou

sluûbu museli svoje finanËnÌ prost¯edky, Ëasto

zÌskanÈ za nemalÈ n·klady, nejd¯Ìve vynaloûit.

P¯itom od zdanitelnÈho plnÏnÌ dostanou, a to

ve vÏtöinÏ p¯Ìpad˘, zaplaceno podstatnÏ

pozdÏji. P¯i prodeji na ˙vÏr podstupujÌ podni-

katelÈ finanËnÌ riziko plynoucÌ z budoucÌho,

Ëasto nejistÈho v˝sledku, inkasa sv˝ch penÏz.

Kdyû uv·ûÌme a domyslÌme tyto d˘sledky na

finanËnÌ situaci podniku, pak teprve docenÌ-

me, ûe z v˘le jednajÌcÌch stran sjednan· lh˘ta

splatnosti m· velk˝ vliv na pr˘bÏh obchodnÌho

Zamyšlení nad příspěvkem "Německé firmy platí do zahraničí rychleji" dÏni Francouzi (49 dn˘) a BelgiËanÈ (40 dn˘).

VariaËnÌ rozpÏtÌ mezi nejhoröÌ It·liÌ a nejlepöÌm

NÏmeckem je 53 dn˘. To ukazuje na znaËnou

variabilnost jednotliv˝ch obchodnÌch p¯Ìpad˘.

Velice pozoruhodn· je pr˘mÏrn· doba zaplace-

n˝ch faktur. NejdelöÌ dobu vykazujÌ ItalovÈ (67

dn˘), avöak "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 pla-

tebnÌ mor·lka Ital˘ hodnocena ze vöech zemÌ

nejkritiËtÏji a jako pr˘mÏrnou Ëi öpatnou ji vidÌ

54 % zahraniËnÌch podnikatel˘" (Robert

»apka, Gener·lnÌ ¯editel Atradius pro »eskou

republiku). S placenÌm faktur nepospÌchajÌ ani

Francouzi, u nichû je pr˘mÏrn· doba zaplacenÌ

61 den. NejlÈpe byli hodnoceni NÏmci a Holan-

ÔanÈ, kte¯Ì vykazujÌ shodnou dobu zaplacenÌ

44 dny.

Z·vÏr

PublikovanÈ v˝sledky potvrzujÌ uû d¯Ìve prove-

denÈ pr˘zkumy na ProvoznÏ ekonomickÈ

fakultÏ Mendelovy zemÏdÏlskÈ a lesnickÈ uni-

verzity v BrnÏ. Zjistili jsme, ûe ve vnitrost·t-

nÌm platebnÌm styku naöÌ republiky jedna

firma stanovovala pauö·lnÏ termÌn splatnosti

faktur 14 dn˘, bez ohledu na to, jakÈ m·

kupujÌcÌ re·lnÈ moûnosti platby. Potvrdilo se,

ûe v tÈto lh˘tÏ bylo zaplaceno pouh˝ch 20 %

sjednan˝ch plateb. Matematick˝mi v˝poËty

jsme dospÏli k z·vÏru, ûe v tomto podniku by

se doba splatnosti mÏla pohybovat od 34 do

37 dn˘, v n·vaznosti na sortiment odebranÈho

zboûÌ a finanËnÌ situaci kupujÌcÌch, pravidel-

nost, Ëastost a rozsah n·kupu. Proto je

nezbytnÈ zv·ûit s kupujÌcÌmi jejich platebnÌ

moûnosti, ale nejd¯Ìve si v ekonomick˝ch

˙tvarech zjistit pot¯ebu finanËnÌch prost¯edk˘

s ohledem na podnikov˝ cash flow.

Doc. JUDr. Ing. Old¯ich TvrdoÚ, CSc.

TakÈ letoönÌ kvÏtnov˝ ExportnÌ v˝zkum DHL (15. vlna) jasnÏ ukazuje, jak z·stupci velk˝ch firem
podnikajÌcÌch na ˙zemÌ »eskÈ republiky  sm˝ölÌ o v˝vozu. V tom, jiû t¯etÌm naöem vstupu, bychom
opÏt r·di uk·zali dalöÌ z n·zor˘. RovnÏû do urËitÈ mÌry navazujeme obÏma grafy na Ël·nek O. Tvr-
donÏ. 

Grafy jako zdroj informací
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jedn·nÌ a obnovov·nÌ obchodnÌch vztah˘

v˘bec. 

Zn·m dost p¯Ìklad˘ z praxe, ûe prod·vajÌcÌ sjed-

n·vajÌ lh˘ty placenÌ bez ohledu na cash flow

podniku, vedeni snahou jenom aby smlouvu uza-

v¯eli. P¯istupovat na jedn·nÌ s obchodnÌm part-

nerem nep¯ipraven nelze nazvat jinak neû haza-

rd se vöemi d˘sledky z toho pro nÏ plynoucÌmi. 

K publikovan˝m ˙daj˘m

V p¯ÌspÏvku je platebnÌ mor·lka podnikatel˘

z jednotliv˝ch st·t˘ rozdÏlena na skupinu

tuzemsk˝ch a zahraniËnÌch partner˘. Tuzemö-

tÌ partne¯i jsou ch·p·ni tak, ûe obchodujÌ mezi

sebou. Uv·dÏjÌ, ûe ke zlepöenÌ doölo u Fran-

couz˘ a Brit˘, stejnou platebnÌ mor·lku majÌ

podnikatelÈ z NÏmecka, NizozemÌ a Belgie.

ZhoröenÌ o 14 % nastalo u italsk˝ch partner˘.

PodstatnÏ horöÌ n·zory byly vysloveny na

zahraniËnÌ partnery. Podle nich se zlepöili Bel-

giËanÈ (o 38 %), BritovÈ (o 19 %) a ItalovÈ

(o 16 %). Ke zhoröenÌ doölo u NÏmeck˝ch,

Francouzsk˝ch a Nizozemsk˝ch obchodnÌk˘.

Uveden· ËÌsla majÌ pro uzavÌranÌ kontrakt˘

malou vypovÌdacÌ schopnost. Je moûno je

povaûovat pouze jako upozornÏnÌ na prosazujÌ-

cÌ se tendence. 

Z·sadnÌ v˝znam majÌ ukazatele pr˘mÏrn· p¯e-

depsan· doba splatnosti faktur ve dnech a pr˘-

mÏrn· doba zaplacenÌ faktur. K "p¯edepsanÈ

dobÏ" je nutno poznamenat, ûe tento termÌn

nenÌ z pr·vnÌho hlediska spr·vn˝. Lh˘ty splat-

nosti se vûdy sjedn·vajÌ, nikoliv p¯edepisujÌ.

Zve¯ejnÏnÈ v˝sledky je t¯eba pokl·dat pro kon-

traktaËnÌ jedn·nÌ za z·sadnÌ. NejdelöÌ pr˘mÏr-

nou dobu zaplacenÌ faktur sjedn·vajÌ ItalovÈ

(80 dn˘). Po nich s velk˝m odstupem jsou uv·-

stavy a souËasnÏ napom·h· vÏtöÌ transpa-

rentnosti. Uve¯ejÚuje informace o kapacitÏ,

kter· je k dispozici, poplatcÌch a umoûÚuje

z·kaznÌk˘m objedn·vat kapacitu po celÈ

Unaveni komplikovaným prostředím
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PoËet velmi bohat˝ch osob v »eskÈ republice

vzrostl oproti konci roku 2005 o 12,6 % na p¯i-

bliûnÏ 14 760 osob. N·r˘st poËtu velmi boha-

t˝ch osob tak v˝raznÏ p¯edËil r˘sty z let 2005

(10,6 %) a 2004 (5,7 %). "Na v˝razn˝ r˘st odha-

dovanÈho poËtu osob s finanËnÌm majetkem

p¯esahujÌcÌm 1 mil. USD mÏly v »R vliv mimo

jinÈ r˘st spot¯ebnÌch v˝daj˘ obyvatelstva, znaË-

nÈ investice do infrastruktury podpo¯enÈ struk-

tur·lnÌmi fondy EU a nÌzkÈ ˙rokovÈ sazby,"

uvedl Patrik Horn˝, gener·lnÌ ¯editel spoleËnos-

ti Capgemini pro »eskou republiku.

MÌra r˘stu re·lnÈho HDP a r˘st akciov˝ch trh˘

- dva prim·rnÌ hnacÌ motory generujÌcÌ r˘st

bohatstvÌ - se v pr˘bÏhu roku 2006 zrychlily,

coû pomohlo zv˝öit celkov˝ poËet velmi boha-

t˝ch osob na celÈm svÏtÏ i bohatstvÌ, kterÈ

majÌ pod kontrolou. Nap¯Ìklad »Ìna a Indie si

v roce 2006 udrûely mÌru r˘stu re·lnÈho HDP

na ˙rovni 10,5 % a 8,8 %. 

AkciovÈ trhy rostly rapidnÏ v EvropÏ, Asii-Pacifi-

ku a LatinskÈ Americe. R˘st zde byl podpo¯en

v˝razn˝mi zisky spoleËnostÌ, ˙spÏön˝mi prim·r-

nÌmi emisemi akciÌ (IPO) a pokraËujÌcÌm p¯Ìli-

vem zahraniËnÌch investic. AËkoliv se v˝kon-

nost v jednotliv˝ch Ë·stech svÏta liöila, tÈmÏ¯

vöude vyk·zaly akciovÈ indexy r˘st. Nap¯Ìklad

svÏtov˝ Dow Jones˘v index vzrostl v roce 2006

o 16,4 %.  

"RostoucÌ trend vytv·¯enÌ bohatstvÌ na celÈm

svÏtÏ poskytuje obrovskou p¯Ìleûitost pro firmy,

kterÈ poskytujÌ sluûby spr·vy bohatstvÌ. ⁄spÏ-

chu dos·hnou ty firmy, kterÈ nabÌzÌ model slu-

ûeb, kter˝ dok·ûe reagovat na neust·le se mÏnÌ-

cÌ pot¯eby dneönÌch sofistikovan˝ch klient˘,"

uvedl Patrik Horn˝.

Skupina rychle se rozvÌjejÌcÌch ekonomik pokraËuje

v r˘stu

BrazÌlie, Rusko, Indie a »Ìna zvyöovaly i v roce

2006 sv˘j v˝znam v r·mci glob·lnÌ ekonomiky.

»Ìna a Rusko byly mezi top deseti zemÏmi s nej-

rychleji rostoucÌm poËtem velmi bohat˝ch osob.

PoËet velmi bohat˝ch v »ÌnÏ se zv˝öil o 7,8 %

a v Rusku o 15,5 %.  

Latinsk· Amerika vyk·zala v roce 2006 r˘st

re·lnÈho HDP na ˙rovni 4,8 % a p¯il·kala

v˝znamnÈ p¯ÌmÈ zahraniËnÌ investice. Populace

velmi bohat˝ch osob v regionu skokovÏ vzrostla

v roce 2006 o 10,2 %. P¯ekroËila tak r˘stem

glob·lnÌ pr˘mÏr 8,3 %.

Počet velmi bohatých osob s finančním majetkem přes 1 mil. USD 
vzrostl na 9,5 milionu osob

Bohatství osob s finančním majetkem přesahujícím 1 mil. USD se podle
11. výroční Zprávy o světovém bohatství (2007 World Wealth Report),
kterou v červnu vydaly společnosti Capgemini a Merrill Lynch (NYSE:

MER), v roce 2006 v důsledku silné globální ekonomiky zvýšilo o 11,4 % na
37,2 bilionu USD. Počet těchto osob se v roce 2006 celosvětově zvýšil
o 8,3 % na 9,5 milionu. Počet jednotlivců s ultra vysokým majetkem
(finanční aktiva 30 mil. USD a více) vzrostl o 11,3 % na 94 970. Nejrychleji
rostla skupina velmi bohatých osob v Singapuru a Indii, kde nárůst v roce
2005 činil 21,2 a 20,5 %. Autoři zprávy odhadují, že dynamika růst výše
uvedených ukazatelů v roce 2007 zpomalí, jelikož vyspělé ekonomiky ros-
tou pomaleji.

St¯ednÌ V˝chod byl jedin˝m regionem, kter˝

zaznamenal spÌöe rozklad neû konsolidaci bohat-

stvÌ. Glob·lnÌ popt·vka po ropÏ v roce 2006

pomohla zv˝öit poËet velmi bohat˝ch osob

o 11,9 %, ale korekce na nadhodnocenÈ burze

snÌûila mÌry kapitalizace trhu, ËÌmû zpomalila

celkovou akumulaci bohatstvÌ. 

Roste z·jem o nemovitosti

V roce 2006 p¯esunuli velmi bohatÌ investo¯i

vÌce penÏz do investic do nemovitostÌ, Ëasto

na ˙kor nÏkterÈ ze sv˝ch alternativnÌch

investic. Objem glob·lnÌch p¯Ìm˝ch transakcÌ,

souvisejÌcÌch s nemovitostmi, v roce 2006

dos·hl 682 miliardy USD, coû p¯edstavuje

v porovn·nÌ s rokem 2005 n·r˘st o 38 %.

InvestiËnÌ fondy, kterÈ se zamÏ¯ujÌ na nemo-

vitosti, byly velmi popul·rnÌm investiËnÌm

n·strojem. I kdyû z˘staly alternativnÌ investi-

ce klÌËovou sloûkou portfoliÌ velmi bohat˝ch

investor˘, celkovÈ mnoûstvÌ finanËnÌch pro-

st¯edk˘ vloûen˝ch do tÏchto investic v roce

2006 pokleslo.

PoprvÈ v historii sledovala studie takÈ don·-

torskÈ aktivity velmi bohat˝ch osob. Na dobro-

ËinnÈ ˙Ëely vÏnovali v roce 2006 ultra bohatÌ

(30 mil. USD finanËnÌho majetku a vÌce) odha-

dem 285 miliard USD. 

R˘st bohatstvÌ pravdÏpodobnÏ zpomalÌ

Auto¯i studie oËek·vajÌ, ûe vyspÏlÈ trhy jako

SpojenÈ st·ty americkÈ budou p¯ibrûÔovat svÏ-

tovou ekonomiku a p¯ispÏjÌ ke stabilizaci na

˙rovni mÌrnÈho r˘stu. S tÌm, jak ¯ada centr·l-

nÌch bank zp¯ÌsÚuje monet·rnÌ politiku, by

mohlo brzy skonËit obdobÌ vysokÈ likvidity,

kterÈ stimulovalo r˘st v poslednÌch letech.

Dojde pravdÏpodobnÏ ke zpomalenÌ r˘stu v Asii

a LatinskÈ Americe.

O spoleËnosti Merrill Lynch
Merrill Lynch je jednou z vedoucÌch svÏtov˝ch

spoleËnostÌ zab˝vajÌcÌch se spr·vou bohatstvÌ,

kapit·lov˝mi trhy a poradenstvÌm. M· poboËky ve

36 zemÌch a oblastech a celkov˝ majetek klient˘

tvo¯Ì zhruba 1,6 bilionu americk˝ch dolar˘. Jako

investiËnÌ banka je Merrill Lynch p¯ednÌm svÏto-

v˝m obchodnÌkem a upisovatelem cenn˝ch papÌr˘

a deriv·t˘ a poskytuje sluûby strategickÈho pora-

denstvÌ spoleËnostem, vl·d·m, institucÌm a jed-

notlivc˘m na celÈm svÏtÏ. Merrill Lynch vlastnÌ

p¯ibliûnÏ polovinu BlackRock, jenÈ z nejvÏtöÌch

ve¯ejnÏ obchodovateln˝ch investiËnÌch poraden-

sk˝ch spoleËnostÌ na svÏtÏ, s majetkem ve spr·-

vÏ p¯esahujÌcÌm 1 bilion USD. DalöÌ informace

o spoleËnosti zÌsk·te na webovÈ adrese

www.ml.com.

O spoleËnosti Capgemini
Capgemini dod·v· expertnÌ sluûby v oblasti

finanËnÌho pr˘myslu. Se sÌtÌ 15 000 profesion·-

l˘, kte¯Ì poskytujÌ sluûby vÌce neû 900 klient˘m

na celÈm svÏtÏ, pom·h· klient˘m rozvÌjet

obchod inovativnÌmi ¯eöenÌmi a nejlepöÌmi prak-

tikami v oblasti bankovnictvÌ, pojiöùovnictvÌ,

kapit·lov˝ch trh˘ a investic. Capgemini, jedna

z p¯ednÌch svÏtov˝ch spoleËnostÌ v oblasti con-

sultingu, technologiÌ a outsourcingu, pracuje se

sv˝mi klienty jedineËn˝m zp˘sobem zaloûen˝m

na vz·jemnÈ spolupr·ci - tzv. Collaborative Busi-

ness Experience. V roce 2006 vyk·zala glob·lnÌ

p¯Ìjmy ve v˝öi 7,7 miliardy EUR a po celÈm

svÏtÏ zamÏstn·v· vÌce neû 75 000 lidÌ. VÌce

informacÌ o spoleËnosti naleznete na str·nk·ch

www.capgemini.com/financialservices. (tz)
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ÿÌzenÌ lidsk˝ch zdroj˘
NejnovÏjöÌ trendy a postupy 
10. vyd·nÌ 

Michael Armstrong

Kniha se zab˝v· vöemi Ëinnostmi personalist˘

a vedoucÌch pracovnÌk˘ v oblasti ¯ÌzenÌ lidsk˝ch

zdroj˘ - od pl·nov·nÌ, zÌsk·v·nÌ a v˝bÏru pra-

covnÌk˘, vËetnÏ v˝bÏrov˝ch pohovor˘ a test˘,

p¯es ¯ÌzenÌ pracovnÌho v˝konu a rozvoj lidsk˝ch

zdroj˘, vzdÏl·v·nÌ a ¯ÌzenÌ kariÈry, motivaci, hod-

nocenÌ a odmÏÚov·nÌ aû po pÈËi o pracovnÌky.

Ukazuje, proË a jak je t¯eba lidskÈ zdroje ¯Ìdit

strategicky, jak rozvÌjet intelektu·lnÌ kapit·l

a utv·¯et firemnÌ kulturu. VÏnuje se vytv·¯enÌ

a popisu pracovnÌch mÌst a rolÌ, ¯ÌzenÌm znalos-

tÌ, zamÏstnaneck˝mi vztahy, ochranou zdravÌ

a bezpeËnosti p¯i pr·ci, nezapomÌn· ani na

vysvÏtlenÌ ˙lohy personalist˘ ve firm·ch a vyu-

ûitÌ poËÌtaËov˝ch person·lnÌch informaËnÌch

systÈm˘. 

»lovÏk a Ëas
Time management IV. generace 
Petr Pacovsk˝

2., rozöÌ¯enÈ vyd·nÌ

Publikace je urËena vöem, kte¯Ì vÏ¯Ì nebo chtÏ-

jÌ vÏ¯it, ûe: EfektivnÏ pracovat je rozumnÈ, cÌtit

se dob¯e je p¯ÌjemnÈ, dok·zat obojÌ je moûnÈ!

Time management IV. generace v·m nabÌzÌ

cestu k tomuto cÌli. Jeho filozofie nenÌ zaloûena

na jeötÏ p¯esnÏjöÌm a podrobnÏjöÌm pl·nov·nÌ,

ale na principu: Prosperita zaËÌn· tÌm, ûe se

cÌtÌm dob¯e. Kniha v·s provede cestou pozn·nÌ

z·konitostÌ emocÌ, proaktivnÌho myölenÌ a zvl·-

d·nÌ stresu aû ke schopnosti postarat se o svÈ

dobrÈ pocity i v nep¯Ìzniv˝ch podmÌnk·ch, ˙Ëin-

nÏ ovlivÚovat svÈ okolÌ a d·le se rozvÌjet. Tak si

v praxi zajÌstÌte dlouhodobou efektivitu a lepöÌ

v˝kony. 

EfektivnÌ vzdÏl·v·nÌ zamÏstnanc˘
Josef Vod·k, Alûbeta KucharËÌkov·

Kniha v·m pom˘ûe efektivnÏ rozhodovat o inves-

ticÌch do lidskÈho kapit·lu a navrhovat rozvojo-

vÈ vzdÏl·vacÌ projekty, kterÈ povedou k ˙spÏönÈ

realizaci strategie vaöÌ firmy. Auto¯i, kte¯Ì vych·-

zejÌ ze sv˝ch zkuöenostÌ lektor˘ a konzultant˘,

dlouholetÈ praxe ve firemnÌ sfÈ¯e a zahraniËnÌch

zkuöenostÌ, podrobnÏ charakterizujÌ jednotlivÈ

procesy podnikovÈho vzdÏl·v·nÌ od identifikace

a anal˝zy vzdÏl·vacÌch pot¯eb aû po jeho realiza-

ci a vyhodnocov·nÌ. Tato praktick· a srozumitel-

n· kniha je urËena zejmÈna manaûer˘m, perso-

nalist˘m, trenÈr˘m, lektor˘m a majitel˘m firem.

Je nepostradatelnou p¯ÌruËkou pro zkvalitnÏnÌ

proces˘ vzdÏl·v·nÌ a p¯ispÌv· k ˙spÏönÈmu roz-

voji jednotlivc˘,

t˝m˘ i celÈho podni-

ku.

ÿÌzenÌ projekt˘ v IT
KompletnÌ pr˘vodce
Kathy Schwalbe

Kniha je nejproslulejöÌm pr˘vodcem po pro-

jektovÈm ¯ÌzenÌ a spojuje v sobÏ vöech devÏt

oblastÌ v ¯ÌzenÌ projekt˘: 

● ¯ÌzenÌ integrace projektu, 

● ¯ÌzenÌ rozsahu projektu, 

● ¯ÌzenÌ Ëasu, 

● ¯ÌzenÌ n·klad˘, 

● ¯ÌzenÌ kvality, 

● ¯ÌzenÌ lidsk˝ch zdroj˘, 

● ¯ÌzenÌ komunikacÌ, 

● ¯ÌzenÌ rizik 

● ¯ÌzenÌ obstar·v·nÌ 

Kaûd· z p¯Ìsluön˝ch Ë·stÌ popisuje vöechny

f·ze, kter˝mi vöechny projekty proch·zÌ: od

zah·jenÌ projektu, pl·nov·nÌ, provedenÌ atd.,

aû po jeho ukonËenÌ.

DoprovodnÈ CD obsahuje zkuöebnÌ verzi

systÈmu Microsoft Project 2003. 

SevernÌ Morava I. JesenÌky, Olomoucko,
Opavsko
Kam na vÌkend
Viera VeËe¯ov·

V knize najdete vÌkendovÈ tipy na zajÌmavÈ

v˝lety na severnÌ MoravÏ:

● Programy na devÏt prodlouûen˝ch vÌkend˘

na severnÌ MoravÏ 

● NejzajÌmavÏjöÌ mÌsta v regionu a itiner·¯e

pro kaûd˝ den 

● DoplÚkovÈ programy, tipy a n·pady podle

roËnÌch obdobÌ, pro pÏöÌ i cyklisty 

● OtvÌracÌ doby, cenovÈ hladiny vstupnÈho,

doplÚkovÈ sluûby a ovÏ¯enÈ kontakty -

telefony, internetovÈ str·nky, e-maily 

● P¯ehledn· mapa s rejst¯Ìkem pro snadnou

orientaci a v˝bÏr programu

Teambuilding - 50 kr·tk˝ch aktivit
Brian Cole Miller

Vöechny aktivity uvedenÈ v tomto sbornÌku

lze provÈst s minimem pot¯ebn˝ch materi·l˘,

nebo je dokonce moûnÈ se bez nich zcela

obejÌt. Materi·ly vyûadovanÈ pro zbytek Ëin-

nostÌ jsou jednoduchÈ vÏci, kterÈ je moûnÈ

najÌt na pracoviöti, jako papÌrovÈ sponky,

znaËkovaËe, kartotÈËnÌ lÌstky, drobnÈ mince,

starÈ Ëasopisy a tak d·le. Kaûd· aktivita m·

jeden nebo vÌce specifick˝ch, zamÏ¯en˝ch

cÌl˘ a m· i jasnou, snadno pochopitelnou

osnovu, podle kterÈ se dob¯e ¯ÌdÌ. 

2000 nejpouûÌvanÏjöÌch francouzsk˝ch slov +
CD MP3
Jan Seidl

Pot¯ebujete se nauËit nebo si procviËit

z·kladnÌ slovnÌ z·sobu ve francouzötinÏ? P¯Ì-

ruËka a CD MP3 jsou urËeny pro studenty

francouzötiny, aù jiû jde o zaË·teËnÌky, nebo

st¯ednÏ pokroËilÈ. Francouzsk· slovÌËka jsou

v knize ¯azena abecednÏ. Za kaûd˝m z nich je

uveden Ëesk˝ p¯eklad, n·sleduje typick·

francouzsk· fr·ze s p¯ekladem, aby si Ëten·¯

upevnil za¯azenÌ a smysl danÈho v˝razu. UvÏ-

domÌ si tak vazby a kontext, jak b˝v· danÈ

slovo nejËastÏji uûÌv·no. 

Jak zv˝öit svou vitalitu a zdokonalit svÈ tÏlo
Tipy na zdravÏjöÌ a kvalitnÏjöÌ zp˘sob ûivota! 
Wolfgang Feil, Thomas Wessinghage, Andrea

Reichenauer - Feil

Jak zv˝öit svou vitalitu, energii, zlepöit kvali-

tu svÈho ûivota? Kniha v·m d· n·vod, jak na

to! StanovenÌ konkrÈtnÌch z cÌl˘, "vyladÏnÌ"

tr·vicÌho systÈmu, vylepöenÌ Ëinnosti st¯ev,

zv˝öenÌ imunity. V knize naleznete takÈ vhod-

nÈ sportovnÌ a fitness aktivity, tipy na zdravÈ

stravov·nÌ s ohledem na pot¯ebu miner·l˘,

stopov˝ch prvk˘, vitamin˘, enzym˘... a kon-

krÈtnÌ pl·ny s jÌdelnÌËky na vyladÏnÌ celÈho

organizmu.

Computer Press, a. s.
distribuce@cpress.cz
800 555 513
http://knihy.cpress.cz

Retail Management
Petr Cimler - Dana Zadraûilov· a kol.

Vysokoökolsk· uËebnice a z·kladnÌ oborov·

monografie p¯ednÌch dom·cÌch odbornÌk˘ zpro-

st¯edkov·v· Ëten·¯i z·kladnÌ teoretickÈ koncep-

ty a n·stroje ¯ÌzenÌ maloobchodnÌ firmy. Soust¯e-

Ôuje se hlavnÏ na procesy, kterÈ jsou pro malo-

obchodnÌ podnik·nÌ rozhodujÌcÌ - na lokalizaci

maloobchodnÌch jednotek, tvorbu sortimentu,

¯ÌzenÌ pohybu zboûÌ, prodej mimo sÌù "kamenn˝ch

obchod˘", ale takÈ na organizaci podnikov˝ch

proces˘ a ¯ÌzenÌ pracovnÌk˘. Pozornost je rovnÏû

vÏnov·na ochranÏ spot¯ebitele a v˝voji maloob-

chodnÌho podnik·nÌ v »R i ve svÏtÏ. Publikace je

vhodn· jak pro studenty ökol ekonomickÈho

zamÏ¯enÌ, tak i pro pracovnÌky z praxe, kte¯Ì si

chtÏjÌ obohatit svÈ zkuöenosti o poznatky

z tohoto prudce se rozvÌjejÌcÌho oboru. 

Management Press
n·m. W. Churchilla 2
130 00  Praha 3
Tel.: 234 462 232 
Fax: 234 462 242
E-mail: mgmtpress@mgmtpress.cz
http://www.mgmtpress.cz

Hodnota flexibility - re·lnÈ opce + CD
Hana Scholleov·

Globalizace a technick˝ rozvoj p˘sobÌ na vöech-

ny ekonomickÈ procesy, doch·zÌ ke zrychlov·nÌ

a d˘razu na rozvoj; na tento v˝voj musÌ reago-

vat ekonomick· teorie i praxe. Firma, kter·

dob¯e a vËas neinvestuje, zanik·. Metody hod-

nocenÌ a v˝bÏru investic, kterÈ se jeötÏ ned·v-

no jevily jako progresivnÌ, mohou b˝t v nÏkte-

r˝ch p¯Ìpadech nedostaËujÌcÌ, coû se t˝k·

i v˝nosov˝ch metod pro stanovov·nÌ hodnoty

projekt˘ Ëi podnik˘. V p¯ÌpadÏ oblastÌ s vyso-

kou volatilitou, tj. zejmÈna v odvÏtvÌ rychlÈho

rozvoje a nov˝ch technologiÌ, klasickÈ metody

neberou v ˙vahu flexibilitu projekt˘ a pr·va s nÌ

spojen· - cel˝ podnik je podhodnocen. M˘ûe

tak vzniknout neû·doucÌ situace, kdy doch·zÌ

k zamÌtnutÌ ekonomicky v˝hodn˝ch projekt˘.

Vhodn˝m n·strojem jsou zde proto re·lnÈ opËnÌ

metody, kterÈ jsou odvozeny od finanËnÌch opcÌ

a zahrnujÌ i hodnotu flexibility jako pr·va na

budoucÌ se rozhodov·nÌ na z·kladÏ zÌsk·v·nÌ

pozdÏjöÌch informacÌ. Kniha obsahuje ¯adu

praktick˝ch p¯Ìklad˘, jak lze teoretickÈ poznat-

ky aplikovat na p¯ÌmÈ ¯ÌzenÌ a rozhodov·nÌ

v podniku.

Komu je kniha urËena?

Publikace je urËena zejmÈna finanËnÌm a inves-

tiËnÌm manaûer˘m, investiËnÌm poradc˘m

a odhadc˘m majetku. Je vhodn· takÈ pro studen-

ty vysok˝ch ökol ekono-

mickÈho zamÏ¯enÌ a pro

studenty kurz˘ MBA.

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

Reinhard Jung se stane předsedou
představenstva Škoda Auto 
Reinhard Jung (56), v souËasnÈ dobÏ Ëlen

p¯edstavenstva odpovÏdn˝ za v˝robu a logisti-

ku znaËky Volkswagen - osobnÌ vozy, se dle

rozhodnutÌ dozorËÌ rady äkoda Auto stane od

1. ¯Ìjna 2007 p¯edsedou p¯edstavenstva äkoda

Auto v MladÈ Boleslavi. N·sleduje tÌmto Det-

lefa Wittiga (65), kter˝ po dovröenÌ vÏkovÈ

hranice od ¯Ìjna p¯ebere ˙koly poradenstvÌ pro

koncernov˝ odbyt.

V souËasnÈ dobÏ je Reinhard Jung Ëlenem

dozorËÌ rady äkoda Auto. Tuto funkci p¯ed·

Dr. Jochemu Heizmannovi, Ëlenu p¯edstaven-

stva odpovÏdnÈho za v˝robu akciovÈ spoleËnos-

ti Volkswagen. Z dozorËÌ rady odch·zÌ V·clav

Pet¯ÌËek, kterÈho nahrazuje Dr. Horst Neumann,

Ëlen p¯edstavenstva odpovÏdn˝ za personalisti-

ku akciovÈ spoleËnosti Volkswagen. (tz)

Stane se ČR vrakovištěm Evropy?
Agentura Factum Invenio realizovala v Ëervnu

tohoto roku v˝zkum ve¯ejnÈho mÌnÏnÌ o tom, zda

lidem vadÌ neomezen˝ dovoz star˝ch ojet˝ch voz˘

do »R. V˝zkumu se ˙Ëastnil reprezentativnÌ vzo-

rek 1000 obyvatel »eskÈ republiky ve vÏku nad

15 let. Vyplynulo z nÏj, ûe vÏtöinÏ lidÌ dovoz sta-

r˝ch ojet˝ch voz˘ do naöÌ republiky vadÌ a nepo-

vaûujÌ ho za spr·vn˝. DvÏ t¯etiny (66 %) populace

»R povaûujÌ neomezen˝ dovoz aut do zemÏ za

nespr·vn˝, opaËn˝ n·zor m· 24 % lidÌ. Dovozu se

ob·vajÌ spÌöe staröÌ a vysokoökolsky vzdÏlanÌ

lidÈ. MladöÌm generacÌm a lidem se z·kladnÌm

vzdÏl·nÌm tato problematika buÔ nic ne¯Ìk·, p¯Ì-

padnÏ jim dovoz ojet˝ch aut p¯Ìliö nevadÌ.

VÌce neû polovina (56 %) obyvatel »R se domnÌ-

v·, ûe d˘sledky dovozu budou pro »R öpatnÈ.

D˘vodem m˘ûe b˝t technick˝ stav vozidel, kter˝

je u dov·ûen˝ch aut podle poloviny (51 %) popu-

lace öpatn˝. 

"Pokud by se mÏl dovoz ojet˝ch automobil˘

nÏjak regulovat, potom by vÌce neû polovina oby-

vatel »R byla pro omezenÌ mnoûstvÌ vypouötÏ-

n˝ch emisÌ i omezenÌ st·¯Ì dov·ûen˝ch automobi-

l˘," uvedl Michal Peca ze spoleËnosti Factum

Invenio. 

"NejËastÏji navrhovan˝m omezenÌm dovozu sta-

r˝ch aut z EU je speci·lnÌ kontrola p˘vodu vozi-

del. Potenci·lnÌ kupci se tedy hlavnÏ ob·vajÌ,

aby auto, kterÈ koupili, nebylo kradenÈ," dodal.

NejvÏtöÌ obavy obyvatel »eskÈ republiky se

t˝kajÌ dopadu na ekologickÈ aspekty ûivota.

Obavy z negativnÌho dopadu dovozu star˝ch aut

se t˝kajÌ zejmÈna zhoröenÌ ûivotnÌho prost¯edÌ

obecnÏ (66 % populace m· "spÌöe velkÈ" nebo

"rozhodnÏ velkÈ" obavy) a vlivu na kvalitu

ovzduöÌ (64 %). LidÈ se takÈ bojÌ zhoröenÌ bez-

peËnosti silniËnÌho provozu, ve kterÈm se bude

pohybovat vÌce star˝ch automobil˘ nesplÚujÌ-

cÌch souËasnÈ bezpeËnostnÌ podmÌnky provozu. 

I kdyû o souËasn˝ch podmÌnk·ch upravujÌcÌch

dovoz ojet˝ch automobil˘ do »eskÈ republiky

nem· p¯Ìliö mnoho lidÌ jasnou p¯edstavu (pouze t¯e-

tina populace vÌ, ûe v souËasnÈ dobÏ neexistuje

regulace dovozu), vÏtöina obyvatel »R se neome-

zenÈho dovozu ob·v· a neschvaluje ho. (tz)

SpoleËnost Autodesk spoleËnÏ s Kabinetem

modelovÈho projektov·nÌ Fakulty architektu-

ry »VUT (MOLAB), vyhl·sila soutÏû Revit

Open pro studenty vysok˝ch ökol s architek-

tonick˝m nebo stavebnÌm zamÏ¯enÌm v »eskÈ

a SlovenskÈ republice. ⁄kolem je vytvo¯it

n·vrh sobÏstaËnÈho a ekologickÈho objektu

pro kr·tkodobÈ, tj. turistickÈho  ubytov·nÌ.

Objekt by mÏl zohlednit minim·lnÌ provoznÌ

n·klady, minim·lnÌ provoznÌ z·tÏû pro ûivotnÌ

prost¯edÌ  a charakterem by mÏl smÏ¯ovat

k nÌzkoenergetickÈmu domu. Studie 3D

modelu bude ¯eöena v softwaru firmy Auto-

desk, konkrÈtnÏ s vyuûitÌm AutoCAD Archi-

tecture, Revit Architecture a pro vizualizaci

Autodesk 3D Studio Max.

Rossignol - sponzor automobilovÈho z·vodu

SpoleËnost Rossignol, kter· letos oslavila

stÈ v˝roËÌ, byla jednÌm ze sponzor˘ z·vodu

BMW 1 Challenge. Jeden ze z·vod˘ sÈrie

BMW 1 Challenge se jel 16.-17. Ëervna a asi

pÏtapades·ti tisÌc˘m fanouök˘ se uk·zala

Knížka před spaním

Naše kavárna

Lego naší legislativy

Sponzoring, charita, partnerství, pomoc

Grada Publishing, a. s.
U Pr˘honu 22, 
170 00 Praha 7, 
Tel.: 220 386 401 
Fax: 220 386 400 
www.grada.cz

Autodesk prohlubuje partnerství s ČVUT auta a jejich ¯idiËi v tÈ nejlepöÌ z·vodnÌ

formÏ. Rossignol jako sponzor m· jeötÏ i jinÈ

projekty. "NaöÌ dalöÌ ,investicÌ' je SoÚa Pavel-

kov·, finalistka soutÏûe »esko hled· supers-

tar, a jejÌ nov· deska. Rossignol d·le p¯ispÏl

spoleËnÏ s Ëasopisem ElixÌr na Ve¯ejnou sbÌr-

ku Dove 5P - Podpora Prevence Poruch P¯Ìj-

m˘ Potravy zakoupenÌm speci·lnÌ figurÌny

a jejÌm oblÈknutÌm do obleËenÌ Rossignol,"

popisoval r˘znorodÈ aktivity firmy Rossignol

Petr OvË·Ëek, obchodnÌ z·stupce spoleËnos-

ti. "M·me takÈ vlastnÌ freestylov˝ i snowbo-

ardov˝ t˝m a p¯ÌötÌ sezonu zah·jÌme jeötÏ

s t˝mem bÏûeckÈho lyûov·nÌ." (tz)

SpoleËnost TNT Express Ëasto podporuje cha-

ritativnÌ akce. NeodmÌtla proto pomoc Nadaci

Naöe dÌtÏ p¯i organizaci kampanÏ "Dejme t˝r·-

nÌ dÏtÌ Ëervenou kartu".

Nadace Naöe dÌtÏ po¯·d· v tÏchto dnech

kampaÚ "Dejme t˝r·nÌ dÏtÌ Ëervenou kartu".

CÌlem akce je upozornit ve¯ejnost na formy

psychickÈho a fyzickÈho t˝r·nÌ dÏtÌ a p¯ede-

vöÌm na problematiku komerËnÌho sexu·lnÌho

zneuûÌv·nÌ dÏtÌ. V r·mci akce probÌh· formou

prodeje pÌöùalek a Ëerven˝ch kartiËek takÈ

sbÌrka v hypermarketech Globus po celÈ »R.

Na dopravÏ pot¯ebn˝ch materi·l˘ se podÌlÌ

spoleËnost TNT Express. "Byli jsme NadacÌ

Naöe dÌtÏ osloveni, zdali bychom nepomohli

s p¯epravou materi·l˘ z jednotliv˝ch hyper-

market˘. Vzhledem k tomu, ûe naöe spoleË-

nost r·da a Ëasto podporuje zajÌmavÈ charita-

tivnÌ projekty, samoz¯ejmÏ jsme tÈto û·dosti

vyhovÏli. StejnÏ jako Nadace Naöe dÌtÏ chce-

me aktivnÏ p¯ispÏt k boji proti n·silÌ p·cha-

nÈmu na dÏtech," ¯potvrdil gener·lnÌ ¯editel

TNT Express Ing. Petr Chv·tal.  

"DÏkujeme vöem, kdo se k naöÌ aktivitÏ na

pomoc ohroûen˝m dÏtem p¯ipojili a samoz¯ej-

mÏ takÈ vöem partner˘m, kte¯Ì n·m se zajiö-

tÏnÌm akce pomohli," dodala Ing. Zuzana Bau-

dyöov·, ¯editelka Nadace Naöe dÌtÏ. (tz)

TNT Express pomáhá Nadaci Naše dítě
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VÌce modernÏjöÌch lÈk˘ na onkologick· one-

mocnÏnÌ bude do dvou let v BrnÏ vyr·bÏt spo-

leËnost PLIVA - Lachema. Nov˝ vlastnÌk podni-

ku, americk˝ Barr Pharmaceuticals, odstartoval

p˘lmiliardovou investici do stavby novÈ linky na

cytostatickÈ injekce pro chemoterapii. Jejich

v˝roba je technologicky velmi n·roËn· a firma

m· vysokÈ poûadavky i na novÈ zamÏstnance.

TÏch hled· p¯es 130.

"Z·vod proöel od zaË·tku devades·t˝ch let p¯e-

mÏnou od lok·lnÌho podniku p¯es Ëlena v˝znam-

nÈ evropskÈ korporace aû po ˙zce specializova-

nou firmu uvnit¯ t¯etÌho nejvÏtöÌho v˝robce

generick˝ch lÈk˘ na svÏtÏ," sdÏlil Roman »er-

m·k, gener·lnÌ ¯editel agentury CzechInvest,

jejÌmû prost¯ednictvÌm spoleËnost PLIVA -

Lachema poû·dala st·t o investiËnÌ podporu. 

PLIVA - Lachema rozöi¯uje kapacity svÈho

brnÏnskÈho z·vodu projektem na v˝stavbu novÈ

linky pro v˝robu injekcÌ. Jakmile investici dokon-

ËÌ a novou linku uvede do provozu, firma poËÌt·

s v˝razn˝m n·r˘stem st·vajÌcÌ produkce. Spo-

leËnost souËasnÏ masivnÏ investuje i do v˝roby

lÈËiv˝ch substancÌ, kterÈ jsou pro p¯Ìpravu

injekcÌ nezbytnÈ.

"Naöe v˝robky jsou zvl·ötnÌ v tom, ûe ̄ ada z injek-

cÌ nesnese z·vÏreËnou sterilizaci. Je tedy nutnÈ

je vyr·bÏt asepticky, coû p¯edstavuje nejn·roË-

nÏjöÌ technologii ve farmaceutickÈm pr˘myslu

v˘bec," vysvÏtlil Tom·ö Topinka, gener·lnÌ ¯edi-

tel PLIVA - Lachema. "V EvropÏ nenÌ mnoho

firem, kterÈ majÌ v˝robu na podobnÈ ˙rovni,

a proto je po naöich produktech st·le velk·

popt·vka." P¯ibliûnÏ polovinu produkce spoleË-

nost vyv·ûÌ do dalöÌch  evropsk˝ch zemÌ a do

USA. PLIVA - Lachema se prosadila i v Japonsku,

jehoû trh s lÈËivy pat¯Ì mezi nejsledovanÏjöÌ a nej-

vÌce regulovanÈ na svÏtÏ.

"Podnik m· v˝jimeËn˝ v˝zkumn˝ i v˝robnÌ pro-

gram a z toho p¯irozenÏ tÏûÌ cel˝ region jiûnÌ Mora-

vy. Jeho obyvatel˘m se tak otevÌrajÌ dalöÌ moû-

nosti uplatnÏnÌ v prestiûnÌm sektoru; firma hled·

kvalifikovanÈ technology, chemiky i dalöÌ odbornÌ-

ky technick˝ch profesÌ," uzav¯el Roman »erm·k.

Cytostatick· lÈËba, neboli chemoterapie, p¯ed-

stavuje jeden ze z·kladnÌch zp˘sob˘ lÈËby onko-

logick˝ch nemocÌ. Podle ˙daj˘ »eskÈ onkolo-

gickÈ spoleËnosti v pr˘mÏru v »eskÈ republice

onemocnÌ rakovinou kaûd˝ t¯etÌ ËlovÏk. V roce

2004, ze kdy poch·zejÌ poslednÌ aktu·lnÌ ˙daje,

lÈka¯i diagnostikovali 66 641 nov˝h p¯Ìpad -

tÈmÏ¯ dvojn·sobek oproti roku 1975. Spolu

s vyööÌm poËtem odhalen˝ch n·dor˘ ovöem

stoup· i ˙spÏönost lÈËby. V »eskÈ republice

v souËasnÈ dobÏ ûije asi 400 000 lidÌ, kte¯Ì se

lÈËÌ nebo lÈËili s rakovinou.

Od 1. b¯ezna letoönÌho roku mohou podnikate-

lÈ û·dat o dotace z evropsk˝ch program˘ pro-

st¯ednictvÌm internetu. Ke zv˝öenÌ z·jmu mezi

podnikateli p¯ispÏl i fakt, ûe mohou o dotace

û·dat 24 hodin dennÏ z pohodlÌ svÈ kancel·¯e

nebo domova. P¯i vyplÚov·nÌ navÌc elektronic-

k˝ formul·¯ automaticky kontroluje, zda jsou

v û·dosti spr·vnÏ uvedeny vöechny pot¯ebnÈ

˙daje, zda poûadovan· dotace odpovÌd· veli-

kosti podniku Ëi regionu. éadatel tak jiû p¯i prv-

nÌm vyplnÏnÌ zÌsk·v· jistotu, ûe vytvo¯il ˙pln˝

a spr·vn˝ dokument. 

"Elektronick· aplikace funguje öest mÏsÌc˘

a za tuto dobu jsme p¯ijali jiû 1600 û·dostÌ do

pÏti vyhl·öen˝ch program˘ OPPI. Z·jem podni-

katel˘ st·le stoup·, coû potvrdil t¯etinov˝

Nová služba CzechInvestu přispěla ke zvýšení zájmu podnikatelů o dotace
Spuštění elektronického podávání žádostí o dotace z Operačního pro-

gramu podnikání a inovace se vyplatilo. CzechInvest přijímá o třetinu
více žádostí než v minulém plánovacím období. Pracuje se na dalším

rozšiřování elektronické aplikace, pomocí které budou podnikatelé moci
žádat o platby z přidělených dotací i posílat monitorovací zprávy.

n·r˘st p¯ijat˝ch û·dostÌ do prvnÌho ukonËenÈho

programu Rozvoj, uvedl gener·lnÌ ¯editel

CzechInvestu Roman »erm·k. "Do budoucna

poËÌt·me s rozöÌ¯enÌm aplikace na pod·v·nÌ

monitorovacÌch zpr·v a û·dostÌ o platby, coû

podnikatel˘m uöet¯Ì dalöÌ Ëas i administrativnÌ

n·klady, up¯esnil.

Elektronick· aplikace pokr˝v· programy Rozvoj,

Inovace, Potenci·l, ICT v podnicÌch, Eko - ener-

gie a Marketing. P¯ÌsluönÈ elektronickÈ formul·-

¯e jsou zdarma k dispozici kaûdÈmu, kdo se zare-

gistruje do aplikace eAccount na internetovÈ

str·nce CzechInvestu - http://www.czechin-

vest.org/eaccount. 

NasazenÌ inteligentnÌch formul·¯˘ 602XML

je souË·stÌ vÏtöÌho projektu, v r·mci kterÈho

byla vybudov·na zmÌnÏn· aplikace

eAccount. éadateli umoûÚuje sledovat

postup posuzov·nÌ û·dosti o dotaci, komuni-

kovat s pracovnÌky agentury CzechInvest

a doplÚovat informace.

"Sami pat¯Ìme do segmentu mal˝ch a st¯ed-

nÌch firem, takûe dob¯e rozumÌme tomu, jak

je pod·nÌ takovÈ û·dosti obtÌûnÈ pro podnik

s minimem administrativnÌch pracovnÌk˘.

Proto jsme r·di, ûe jsme pomohli pr·vÏ

v tÈto oblasti. A jsme pochopitelnÏ takÈ

r·di, ûe se inteligentnÌ formul·¯e 602XML

opÏt osvÏdËily jako jednoduchÈ a praktickÈ

¯eöenÌ, kterÈ funguje," prohl·sil obchodnÌ

¯editel spoleËnosti Software 602 Pavel Nem-

rava. (tz)

Brněnská PLIVA - Lachema rozšiřuje a modernizuje výrobu léků
VÌce o spoleËnosti PLIVA - Lachema
BrnÏnsk˝ podnik Lachema m· za sebou vÌce

neû öedes·tiletou historii. Na lÈËiva se spoleË-

nost zaËala zamÏ¯ovat od konce öedes·t˝ch

let, prvnÌ protin·dorovÈ p¯Ìpravky podnik vyrobil

v roce 1980. V roce 1999 zÌskala spoleËnost

silnÈho strategickÈho partnera - majoritnÌm

vlastnÌkem se stala nadn·rodnÌ farmaceutick·

spoleËnost PLIVA. To znamenalo i p¯ejmenov·-

nÌ spoleËnosti na souËasn˝ n·zev PLIVA -

Lachema. V z·vÏru minulÈho roku zÌskala sku-

pinu PLIVA americk· spoleËnost Barr, a Lache-

ma se tak stala souË·stÌ t¯etÌho nejvÏtöÌho

v˝robce generick˝ch lÈk˘ na svÏtÏ. BrnÏnsk·

Pliva-Lachema utrûila v minulÈm roce 1,11 mili-

ardy KË, coû p¯edstavuje meziroËnÌ n·r˘st

o 11,6 %. Bezm·la 100 milion˘ KË vÏnovala na

v˝zkum a v˝voj. (tz)

ALBION HOTEL, jehoû vlastnÌkem je spoleËnost

TOP HOTEL Praha, s. r. o., byl otev¯en po celko-

vÈ rekonstrukci 10. b¯ezna 2006. Nov˝ Ëty¯hvÏz-

diËkov˝ hotel je jedineËn˝m mÌstem pro p¯ÌjemnÈ

ubytov·nÌ i kon·nÌ konferencÌ, ökolenÌ Ëi jedn·nÌ.

ALBION HOTEL je situov·n v Praze 5 (pouh˝ch 8

minut od centra) a z·roveÚ nabÌzÌ str·venÌ volnÈ-

ho Ëasu v klidnÈ vilovÈ Ëtvrti. Hotel je tvo¯en

öesti navz·jem propojen˝mi budovami a je mlad-

öÌm bratrem nejvÏtöÌho hotelovÈho komplexu

v EvropÏ - TOP HOTELU Praha. 

V tÏchto dnech zÌskal ALBION HOTEL certifika-

ci dle normy »SN ISO 9001:2001. Stanul tak

plnohodnotnÏ po boku TOP HOTELu Praha; popr-

vÈ obdrûela spoleËnost  TOP HOTEL Praha  cer-

tifikaci v roce 2002 a TOP HOTEL Praha  byl tak

z prvnÌch velk˝ch

Ëesk˝ch hotel˘,

kterÈ se certifik·-

tem mohly pochlu-

bit. V Ëervenci

2007 probÏhl ve

spoleËnosti 2. dozorov˝ audit. P¯edmÏtem dozo-

rovÈho auditu byly: ubytovacÌ a hostinsk· Ëin-

nost, smÏn·rensk· Ëinnost, po¯·d·nÌ kongreso-

v˝ch akcÌ v TOP HOTELU Praha a novÏ

i v ALBION HOTELU. Na z·kladÏ provedenÈho

auditu bylo rozhodnuto o vystavenÌ novÈho cer-

tifik·tu v p˘vodnÌm znÏnÌ s rozöÌ¯enÌm o ALBION

HOTEL.

vÌce informacÌ na www.tophotel.cz a www.albi-
onhotel.cz . (tz)

ALBION HOTEL získal certifikaci ISO


