
v˝zkumnou, v˝vojovou, v˝robnÌ, obchodnÌ a pro-

voznÌ Ë·st. 

Slovíčko inovace koluje v krvi takřka každého
Čecha - jsme národ plný vynalézavosti, jenže asi
složitě hledáme vždycky systém a peníze, viďte?
Je to pravda. Dovolte mi ˙vahu p¯ed rok 1989

a po tomto roce. P¯ed rokem 1989 byly Ëin-

nosti smÏ¯ujÌcÌ k inovacÌm (vyn·lezeckÈ hnutÌ,

patenty) na jednu stranu vÌtanÈ, byly pl·nova-

nÈ. SouËasnÏ vöak vytv·¯ely tlak na ¯ÌdicÌ

struktury v podnicÌch s cÌlem modernizovat

v˝robu, zav·dÏt novÈ postupy, vytv·¯et pro-

stor pro uplatnÏnÌ nov˝ch v˝robk˘ na trzÌch.

S ohledem na tzv. "mÏkkÈ trhy" byl tento tlak

ve skuteËnosti menöÌ, p¯edstavitelÈ firem

a jejich partne¯i Ëasto poukazovali na to, ûe

majÌ zajiötÏn odbyt sv˝ch produkt˘, a proto

nenÌ pot¯eba novÈ postupy zav·dÏt. 

Po roce 1989 je situace obdobn· v tom, ûe

zav·dÏnÌ inovacÌ (technick˝ch, ekonomick˝ch,

procesnÌch) p¯in·öÌ problÈmy, vyûaduje finanËnÌ

prost¯edky, je rizikovÈ a vzhledem k probÌhajÌcÌ

globalizaci a zvyöov·nÌ n·rok˘ na v˝öe uvedenÈ

z·kladnÌ etapy inovaËnÌho procesu vyûaduje kva-

litnÌ odbornÌky. V tÈto souvislosti nemohu nep¯i-

pomenout d˘sledky uskuteËnÏnÈ privatizace

pracoviöù VaV na poË·tku 90. let. 

Moje osobnÌ poznatky, nap¯. z externÌ v˝uky na

StavebnÌ fakultÏ »VUT v Praze a jedn·nÌm

s autory p¯ihl·öen˝ch inovaËnÌch produkt˘ do

soutÏûe o Cenu Inovace roku (v roce 2007

vyhl·öen 12. roËnÌk tÈto soutÏûe) potvrzujÌ, ûe

st·le p¯etrv·vajÌ rezortnÌ p¯Ìstupy, ûe je obtÌûnÈ

p¯ipravovat odbornÌky, kte¯Ì se orientujÌ souËas-

nÏ v technick˝ch, ekonomick˝ch a spoleËen-

skovÏdnÌch oborech.

Ale nyní vážně - pro inovační podnikání jsou
potřeba lidé spíše technicky vzdělaní a ještě
s manažerskými dovednostmi. Takoví tedy chybí? 
Ano, takÈ. TradiËnÌ pohled na technologickÈ

inovace up¯ednostÚuje technicky vzdÏlanÈ

odbornÌky s manaûersk˝mi dovednostmi. V˝voj

poslednÌch let (zejmÈna globalizace, strategic-

kÈ suroviny, ekologie) si vynucuje souËasnÏ

realizaci ekonomick˝ch a procesnÌch inovacÌ

k inovacÌm technologick˝m. Z toho podle mÈho

n·zoru vypl˝v· nutnost rozöÌ¯it technickÈ obory

o ekonomickÈ obory a spoleËenskovÏdnÌ obory.

Velk˝m problÈmem je prosadit tuto komplexnÌ

p¯Ìpravu do akreditovan˝ch studijnÌch program˘

realizovan˝ch na vysok˝ch ökol·ch v »R, do

r·mcovÈho vzdÏl·vacÌho programu, tedy od

v˝uky na z·kladnÌch ökol·ch. 

Aby měly inovace skutečný význam pro českou

ekonomiku, jakého charakteru by měly být pře-
devším? V jakých oborech jich je nejvíce třeba?
Vûdy by mÏlo jÌt o to, aby inovace (inovaËnÌ produkt,

tj. v˝robek, technologick˝ postup, sluûba) byly uve-

deny na trh (byly prod·ny, zÌskaly ekonomick˝ roz-

mÏr). Velmi Ëasto toto nenÌ respektov·no, prototy-

py za¯ÌzenÌ jsou zamÏÚov·ny za inovace, ¯ada

v˝sledk˘ VaV taktÈû. Pro Ëeskou ekonomiku m·

v˝znam pouze inovace uplatnÏn· na trhu. V mezi-

n·rodnÌm kontextu platÌ, ûe cca 1-3 % v˝sledk˘ VaV

jsou vyuûity pro inovace. Z tohoto pohledu nenÌ

d˘leûit˝ charakter inovace; v »R bychom mÏli p¯i-

tom sledovat tradiËnÌ obory, nap¯. strojÌrenstvÌ vËet-

nÏ jadernÈho, biotechnologie, skl·¯stvÌ, novÈ mate-

ri·ly a technologie a novÏ informaËnÌ technologie.

Jak inovativní myšlení doopravdy podporují
školy? Řekla bych, že se zejména na vysokých
školách technického zaměření zrodí nejeden
atraktivní nápad a že k praktickému využití už
pak není daleko, ledascos se přece změnilo v pří-
stupu škol i firem…
V tomto smÏru hodnotÌm Ëinnost form·lnÌch

a neform·lnÌch struktur. Ty spolu spolupracujÌ.

NejËastÏji hovo¯Ìme o fÛru pr˘myslu a vysok˝ch

ökol, o pracovnÌm t˝mu AIP »R "v˝chova", sdru-

ûujÌcÌm z·stupce 11 vysok˝ch ökol v »R, aj.
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Asociace inovačního podnikání ČR (AIP ČR)
komunikuje jeden z významných úkolů - jak
vychovat a získat odborníky pro inovační podni-
kání. K tomu připravila řadu aktivit. Znamená to,
že je v České republice takových lidí nedostatek?
Nedostatek odbornÌk˘ v oblasti inovaËnÌho pod-

nik·nÌ se neprojevuje jen v »eskÈ republice, ale

i v dalöÌch vyspÏl˝ch zemÌch. Je to zp˘sobeno

˙zce rezortnÌmi p¯evaûujÌcÌmi p¯Ìstupy projevujÌ-

cÌmi se rovnÏû ve v˝chovnÏ vzdÏl·vacÌ soustavÏ

»R. TradiËnÏ hovo¯Ìme o odbornÌcÌch v oblasti

technick˝ch, ekonomick˝ch a spoleËensk˝ch

vÏd.

Tuto skuteËnost si uvÏdomuje AIP »R od zah·-

jenÌ svÈ Ëinnosti 23. 6. 1993. P¯Ìprava odbornÌ-

k˘ pro inovaËnÌ podnik·nÌ, transfer technologiÌ

a vÏdeckotechnickÈ parky (od schv·lenÌ Z·ko-

na Ë. 130/2002 Sb. hovo¯Ìme o v˝zkumu, v˝vo-

ji a inovacÌch) je jednou ze z·kladnÌch ËinnostÌ

AIP »R (dalöÌmi Ëinnostmi jsou SystÈm inovaË-

nÌho podnik·nÌ v »R, kter˝ tvo¯Ì z·kladnÌ obsa-

hov˝ r·mec; p¯Ìprava a realizace InovaËnÌ politi-

ky »R; Rozvoj inovaËnÌho podnik·nÌ v regionech

»R; INOVACE, T˝den v˝zkumu, v˝voje a inovacÌ

v »R, Cena Inovace roku a Ëasopis InovaËnÌ

podnik·nÌ a transfer technologiÌ), doplnÏn˝ch

postupnÏ ¯eöen˝mi projekty (nap¯. Technologic-

k˝ profil »R, mezin·rodnÌ vÏdeckotechnick·

spolupr·ce KONTAKT, podpora programu

EUREKA v »R). 

Z anal˝zy v˝öe uveden˝ch ËinnostÌ a projekt˘

AIP »R za uplynulÈ obdobÌ 14 let vypl˝v·, ûe je

v »R relativnÌ dostatek odbornÌk˘ v technic-

k˝ch, ekonomick˝ch a spoleËenskovÏdnÌch

oborech, chybÌ vöak kvalitnÌ manaûe¯i pro zvl·d-

nutÌ inovaËnÌch proces˘, p¯edstavujÌcÌch

Pro zvládnutí inovačních procesů chybí kvalitní manažeři

Lidstvo má k novým věcem
prazvláštní vztah. Touží po
nich, vyhledává je, potřebuje

je, nemůže bez nich existovat. Na
druhé straně člověk už svojí pod-
statou nerad přijímá novinky,
nechce změny, je mu pohodlné
setrvávat ve vyjetých kolejích.
Jako by to byl jeden ze základních
kamenů filozofie. Rozpor v nás
samotných. Přesto všichni víme
a prognostikové to potvrzují, že lid-
stvo, aby zajistilo své základní
potřeby a, dejme tomu, dospělo
k životní pohodě, dá-li se tak
nazvat stav, kdy mají všichni co jíst
a pít, co oblékat, možnost vzdělá-
vat se či slušně bydlet, musí k tomu
hledat nové cesty. A jedním
z významných směrů je inovační
podnikání. Je o něm slyšet stále
častěji, a to jak u nás, tak v celém
civilizovaném světě. Těžko se však
někomu vysvětluje, že je potřebné
zavádět do života myšlenky scien-
ce fiction. Přesto budeme muset.
Významnou úlohu sehrají osobnos-
ti - manažeři.
O tom, jak myšlenku výchovy tako-
vých odborníků chápe Asociace
inovačního podnikání v ČR, jsem
hovořila s Ing. Pavlem Švejdou,
CSc., generálním sekretářem: 

příloha Prosperita Madam Business

Prosperita? Především!
Nic jiného neřeším.

Noví členové do SPIS
SdruûenÌ pro informaËnÌ spoleËnost (SPIS) ozn·milo rozöÌ¯enÌ

sv˝ch ¯ad o pÏt nov˝ch spoleËnostÌ: Ëleny asociace, jeû od

svÈho vzniku v roce 1998 propaguje d˘leûitost ICT pro zv˝öenÌ

konkurenceschopnosti »eskÈ republiky, se v z·¯Ì 2007 staly

tyto firmy: 

● InfoCom, s. r. o., kongresov· a vydavatelsk· spoleËnost, vyda-

vatel magazÌnu Egovernment

● J.K.R, s. r. o., softwarov· spoleËnost specializovan· na podni-

kovÈ informaËnÌ systÈmy

● K2 atmitec, s. r. o., v˝robce informaËnÌch systÈm˘

● OcÈ-»R a SR, s. r. o., samostatn· poboËka holandskÈ firmy

nabÌzejÌcÌ komplexnÌ ¯eöenÌ v oblasti pr·ce s dokumentem

(HW, SW, sluûby, servisÖ)

● Vita-software, s. r. o., spoleËnost zamÏ¯en· na v˝voj software

pro mÏsta a obce vËetnÏ poskytov·nÌ ökolenÌ.

Jak p¯ipomnÏl prezident SPIS Ji¯Ì Pol·k, z·klad sÌly a ˙spÏchu

SdruûenÌ (jako je tomu ostatnÏ u kaûdÈ st¯echovÈ instituce) spo-

ËÌv· p¯edevöÌm v sÌle ËlenskÈ z·kladny - a v p¯ÌpadÏ SPIS se jedn·

o nejv˝znamnÏjöÌ subjekty operujÌcÌ na trhu informaËnÌch a komu-

nikaËnÌch technologiÌ. "Tyto firmy reprezentujÌ pr˘mysl, kter˝

dosahuje bezproblÈmov˝ch n·r˘st˘, m· impozantnÌ dynamiku,

zamÏstn·v· proporËnÏ nejvyööÌ podÌl vysokoökolsky vzdÏlan˝ch odbornÌk˘ a p¯ed-

stavuje v˝znamnou souË·st ekonomiky »R," dodal J. Pol·k.

pokraËov·nÌ na stranÏ 28

Vždy by mělo jít o to, aby výrobek, technologický postup, služba, byly uvedeny na trh, řekl Ing. Pavel Švejda, CSc.
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Startují naše další
webové stránky
Kdyû jsme zaËali vyd·vat p¯Ìlohu naöeho Ëaso-

pisu Prosperitu Madam Business, slÌbili jsme

takÈ, ûe samoz¯ejmostÌ budou i jejÌ samostat-

nÈ webovÈ str·nky. P·r mÏsÌc˘ jsme vyËk·va-

li na ohlas Ëten·¯˘, inzerent˘ i dam, o nichû

pÌöeme. M·me radost, ûe se n·ö projekt  "chy-

til" a ûe si velmi brzy zÌskal svÈ mÌsteËko na

medi·lnÌm trhu titul˘, kter˝ch st·le p¯ib˝v·.

Design nov˝ch str·nek je hotov, nynÌ se pro-

gramujÌ. Jiû brzy si na nich budete moci listo-

vat vöemi vyd·nÌmi Prosperity Madam Busi-

ness, budete si moci na nich p¯eËÌst zajÌma-

vosti, kterÈ k ûen·m pat¯Ì, a takÈ si zde bude-

te moci zadat reklamu.

Martin äimek, autor internetov˝ch projekt˘
e-mail: martin@prosperita.info

mobil: 606 615 609

Prosperita je mÏsÌËnÌ periodikum o podnik·nÌ

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

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

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

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

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

uniÌ, komor a Konfederace zamÏstnavatelsk˝ch a podni-

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

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

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

CÌlem je oslovit öirokÈ spektrum podnikatel˘ a manaûer˘

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

k podnik·nÌ a vytv·¯enÌ trval˝ch hodnot.
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RedakËnÌ rada pracuje ve sloûenÌ:
Ing. Jaroslav Hába, člen představenstva a ředitel úseku Správa

společnosti, Západočeská energetika, a. s.

Václav Kadlus, specializovaný poradce

Ing. Vladimír Feix, generální ředitel společnosti Český

porcelán, a. s., Dubí 

Jan Wiesner, předseda Svazu českých a moravských výrob-

ních družstev 

Ing. Milan Gerža, poradce společnosti CAC LEASING, a. s. 

Ing. Tomáš Nidetzký, místopředseda představenstva a 

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.
PRAHA 

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

17. SvÏtovÈ setk·nÌ kouË˘ v Praze

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
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PenzijnÌ p¯ipojiötÏnÌ hraje st·le vÏtöÌ roli

v person·lnÌ politice tuzemsk˝ch zamÏstnava-

tel˘. Podle pr˘zkumu PenzijnÌho fondu

KomerËnÌ banky je povaûuje za v˝znamn˝ fak-

tor motivace zamÏstnanc˘ a snÌûenÌ jejich

fluktuace 90 % tuzemsk˝ch firem. P¯ÌspÏvek

zamÏstnavatele zÌsk·valo k 30. 6. 2007

v »eskÈ republice vÌce neû 880 tisÌc zamÏst-

nanc˘.

"P¯ÌspÏvek zamÏstnavatele je v souËasnosti

sjedn·n u p¯ibliûnÏ Ëtvrtiny vöech uzav¯en˝ch

smluv v »eskÈ republice. Lze oËek·vat, ûe se

tento podÌl bude zvyöovat spolu s tÌm, jak zaË-

nou v˝hod penzijnÌho p¯ipojiötÏnÌ vyuûÌvat

takÈ menöÌ zamÏstnavatelÈ a ûivnostnÌci,"

uvedl p¯edseda p¯edstavenstva a v˝konn˝

¯editel PenzijnÌho fondu KomerËnÌ banky

Pavel Jir·k. 

Z v˝sledk˘ ankety mezi 50 spoleËnostmi

r˘znÈ velikosti a z r˘zn˝ch ekonomick˝ch

obor˘ vypl˝v·, ûe 43 % firem, kterÈ poskytujÌ

p¯ÌspÏvek zamÏstnavatele, p¯ispÌv· ploönÏ

vöem zamÏstnanc˘m. Pouze 5 % osloven˝ch

spoleËnostÌ poskytuje p¯ÌspÏvky selektivnÏ -

nejËastÏji managementu spoleËnosti. Zby-

l˝ch 52 % spoleËnostÌ poskytuje p¯ÌspÏvek p¯i

splnÏnÌ urËit˝ch podmÌnek - nap¯Ìklad v z·vis-

losti na poËtu odpracovan˝ch let ve spoleË-

nosti, typu ˙vazku nebo v˝konnosti zamÏst-

nance.

Pokud firma nabÌzÌ p¯ÌspÏvek zamÏstnavatele,

vyuûÌvajÌ jej zamÏstnanci ve znaËnÈ mÌ¯e: v 79 %

firm·ch vyuûÌv· tento benefit vÌce neû polovi-

Novináři se vší noblesou 
do Karlových Varů
Asi tak by se dala nazvat pozv·nka, kterou

dostala naöe redakce na tiskovou konferen-

ci ke slavnostnÌ ve¯ejnÈ premiÈ¯e novÈho

l·zeÚskÈho poh·rku  na 9. ¯Ìjna 2007 do Kar-

lov˝ch Var˘. Hle poh·rek, takov· drobnost -

pro nÏkoho. Ten vöak, kdo vÌ, ûe maliËkost-

mi plnÌ se ûivot po okraj, dok·ûe pochopit,

kolik tÈmat se d· s jedin˝m poh·rkem zdra-

vÌ propojitÖ Dop¯edu bylo jasnÈ, ûe program

bude n·roËn˝, zejmÈna na Ëas. Uzmout

redakci novin·¯e na t¯i dny - to vyûaduje pro

po¯adatele d·vku zkuöenostÌ i odvahy. Poz-

v·nka ale mÏla punc profesionality, takûe

i p¯Ìpadn· obava z obsazenosti tÈto akce se

mohla rozplynout na jasnÈm ûurnalistickÈm

nebi prvnÌch ¯Ìjnov˝ch dn˘. Zn·mkujeme jed-

niËkou. (rix)

Člověčí poutě
Ned·vno jsem byla na pouti. Ne na tÈ ohromnÈ

praûskÈ s n·kladn˝mi atrakcemi, hlukem a k¯i-

kem, masou lidÌ a klikat˝mi frontami. Kdepak,

to ne, byla jsem na vesnickÈ pouti. 

LidÈ se proch·zeli mezi houpaËkami, st¯elni-

cemi a kiosky, zdravili se a rozpr·vÏli spolu.

U jednoho st·nku se pekly dom·cÌ kol·Ëe

s jablky, povidly, bor˘vkami, kulatÈ Ëi zavinu-

tÈ. Tepl˝ kol·Ë jste dostali v ubrousku do

ruky, ach ta v˘nÏ! A chuù jeötÏ b·jeËnÏjöÌ.

O kousek d·l jste si zase mohli poruËit trdel-

nÌk obalen˝ v cukru a sko¯ici. NechybÏly ani

klob·sky a dobrÈ pivo. Anebo marcip·novÈ,

mandlovÈ a ûelatinovÈ dobroty, i pernÌky roz-

liËn˝ch tvar˘ a barev. No a co bylo to bylo za

pouù bez medu v malÈ plastovÈ napodobeninÏ

p˘llitru. Ta se vyr·bÌ uû snad sto let. TÏöila

jsem se takÈ na cukrovou vatu. Nezklamala.

Chutnala poh·dkovÏ, jak si pamatuji jeötÏ

z dÏtstvÌ. 

U radnice byla nainstalov·na velik·nsk· deska

a na nÌ star· maturitnÌ tabla. TÌsnily se tu sku-

pinky lidÌ. "A kdo je tohle? JÛ, to je p¯ece Fran-

ta Jedl˘!" Kaûdou chvÌli nÏkdo zak¯iËel jmÈno

ËlovÏka, kterÈho pr·vÏ poznal. Pak se vûdy roz-

vÌ¯il smÌch.

Byla tu pohoda. Nic ohromnÈho, masivnÌho,

û·dn˝ maraton, stÌh·nÌ co nejvÌce atrakcÌ. Byla

to poklidn· vesnick· pouù. MÌsto k vz·jemnÈ-

mu setk·nÌ, popovÌd·nÌ a odpoËinku. KÈû by

n·ö ûivot, ûivot poutnÌk˘, byl takÈ alespoÚ

obËas takovou kr·snou poutÌ.

MarkÈta BartÌkov·

na vöech zamÏstnanc˘. V˝znamnou roli p¯i

rozhodov·nÌ firmy o tom, zda se zapojit do

systÈmu penzijnÌho p¯ipojiötÏnÌ, Ëi nikoli,

sehr·v· takÈ tlak ze strany zamÏstnanc˘.

AktivnÏ cÌtÌ tlak na zavedenÌ p¯ÌspÏvku

zamÏstnavatele vÌce neû t¯i Ëtvrtiny dot·za-

n˝ch firem. "Existence p¯ÌspÏvku zamÏstna-

vatele p¯itom b˝v· zejmÈna u mlad˝ch lidÌ

v˝znamn˝m motiv·torem k tomu, aby se

v˘bec do systÈmu penzijnÌho p¯ipojiötÏnÌ

zapojili," doplnil Pavel Jir·k.

Vöechny dot·zanÈ firmy, kterÈ nep¯ispÌvajÌ

zamÏstnanc˘m na penzijnÌ p¯ipojiötÏnÌ, tento

produkt sledujÌ a pr˘bÏûnÏ uvaûujÌ o tom, zda

p¯ÌspÏvek zamÏstnanc˘m nezaËÌt poskytovat.

Na 40 % z tÏchto firem uvaûuje o zavedenÌ

p¯ÌspÏvku jeötÏ do konce letoönÌho roku, zb˝-

vajÌcÌch 60 % uvaûuje o zavedenÌ p¯ÌspÏvku

v horizontu delöÌm neû jeden rok. (tz)

Příspěvek na penzijní připojištění = motivace zaměstnanců

Evropská komise podepíše první
operační programy
T¯i z 24 operaËnÌch program˘ budou Evropskou

komisÌ podeps·ny v nejbliûöÌ dobÏ. Evropsk·

komise o tom informovala vyjedn·vacÌ t˝m p¯i

ministerstvu pro mÌstnÌ rozvoj. Jedn· se o ope-

raËnÌ programy LidskÈ zdroje a zamÏstnanost,

VzdÏl·v·nÌ pro konkurenceschopnost a Praha

Adaptabilita. Tyto programy dohromady disponu-

jÌ Ë·stkou 3,8 miliard eur z celkov˝ch 26,69 mili-

ard eur evropskÈ pomoci urËenÈ »eskÈ republice

pro roky 2007-2013. Pro letoönÌ rok je z tÏchto

program˘ alokov·no 469,9 milion˘ eur, kterÈ

bude moûnÈ Ëerpat dalöÌ t¯i roky.

"Uzav¯ela se jedna ze Ëty¯ kapitol vyjedn·v·nÌ

s Evropskou komisÌ," uvedl Milan P˘Ëek, n·mÏs-

tek ministra pro mÌstnÌ rozvoj, kter˝ vyjedn·v·nÌ

koordinuje. "Tyto t¯i operaËnÌ programy majÌ za

cÌl podpo¯it rozvoj vnit¯nÏ r˘znorodÈ, soci·lnÏ cit-

livÈ a soudrûnÈ spoleËnosti. Jde o p¯ÌspÏvek Ëlen-

sk˝ch st·t˘ EvropskÈ unie ke zvyöov·nÌ kvality

ûivota obyvatel »eskÈ republiky," dodal Milan

P˘Ëek. Finance jsou urËeny pro vytvo¯enÌ moder-

nÌho vzdÏl·vacÌho systÈmu, kter˝ p¯ispÏje k roz-

voji znalostnÌ ekonomiky a stane se zdrojem

efektivity a flexibility trhu pr·ce.

VyjednanÈ operaËnÌ programy vych·zejÌ z N·rod-

nÌho strategickÈho referenËnÌho r·mce (NSRR),

kter˝ Evropsk· komise schv·lila 27. Ëervence

2007 v Bruselu. Vyjedn·v·nÌ dostalo nov˝ impulz

v b¯eznu 2007, kdy vl·da (usnesenÌm Ë. 285)

jmenovala souËasnÈ Ëleny vyjedn·vacÌho t˝mu.

Vyjedn·v·nÌ vedou na postech gener·lnÌch

sekret·¯˘ Miroslava Kopicov·, Milena Vicenov·,

Petr Moos, Martin Tlapa a na ministerstvu pro

mÌstnÌ rozvoj 1. n·mÏstek pro vyjedn·v·nÌ NSRR

Milan P˘Ëek.

Vyjedn·v·nÌ ˙spÏönÏ uzav¯en˝ch operaËnÌch pro-

gram˘ vedla za »eskou republiku gener·lnÌ

sekret·¯ka Miroslava Kopicov·. "EvropskÈ fondy

umoûnÌ investovat do lidskÈho kapit·lu prost¯ed-

nictvÌm lepöÌho vzdÏl·v·nÌ a kvalifikace," uvedla

Miroslava Kopicov·. Podpora se t˝k· nap¯Ìklad

systÈmu celoûivotnÌho vzdÏl·v·nÌ, kurikul·rnÌ

reformy a inovace vzdÏl·vacÌch program˘. Akti-

vity se zamÏ¯Ì na zlepöenÌ p¯Ìstupu k zamÏstn·nÌ,

na prevenci nezamÏstnanosti a na zvyöov·nÌ

adaptability pracovnÌ sÌly. D·le budou podpo¯eny

projekty, kterÈ posÌlÌ soci·lnÌ soudrûnost. Jde

nap¯Ìklad o pomoc osob·m ohroûen˝m soci·lnÌm

vylouËenÌm. Podpory se dostane takÈ aktivit·m

usilujÌcÌm o prosazenÌ rovn˝ch p¯ÌleûitostÌ ûen

a muû˘ na trhu pr·ce. Informace o evropsk˝ch

fondech jsou ve¯ejnosti k dispozici na internetovÈ

str·nce www.strukturalnifondy.cz. (tz)
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Malé a střední firmy mají u nás konečně, alespoň
teoreticky, zelenou. Celospolečenská vážnost
menších roste. Přesto jsou to právě ony, které se
potýkají stále s řadou problémů. Jaké se vám jeví
jako hlavní?
Co se t˝Ëe dotacÌ ze struktur·lnÌch fond˘ EU,

neexistuje snad û·dn· mal· Ëi st¯ednÌ firma,

kter· by dnes o tÈto moûnosti nevÏdÏla. Velk·

vÏtöina z nich ale netuöÌ, jak zaËÌt a co je

nutnÈ udÏlat pro to, aby dotace p¯iöla na ˙Ëet.

V prvÈ ¯adÏ je nutnÈ poËÌtat s tÌm, ûe projekt

musÌm cel˝ zainvestovat nejd¯Ìve z vlastnÌch

Aby dotace přišla na účet
Potřebujete peníze? Určitě! Kdyby padaly z nebe, byli bychom možná

daleko pokornější a pozornější, aby se na nás po právu dostalo…
Zkrátka podnikání je nejen o nápadech, ale také o financování, uváž-

livých propočtech, střízlivém odhadu. Ne každý podnikatel a ne každá
firma si ví rady, jak peníze získat či jak o ně nepřijít. Nezbývá, než si nechat
kvalifikovaně poradit. Určitě se to vyplatí - ušetří se tak čas i nervy, zbyteč-
ná zklamání. 
Jedna z poradenských společností se jmenuje V.I.A. PRAHA, a. s. Na to, jak
k penězům přijít, jsem se zeptala Mgr. Martiny Hřebejkové, která v této spo-
lečnosti působí jako Executive Manager:

zdroj˘, a ûe dotace

p¯ijde na ˙Ëet, aû

kdyû je vöe hotovo.

Za druhÈ je nutnÈ

poËÌtat s velkou

Ëasovou z·tÏûÌ.

Pokud chci p¯ipravit

kvalitnÌ projektov˝

z·mÏr, musÌm poËÌ-

tat s tÌm, ûe mi

nebude staËit jen

dobr˝ n·pad a t˝den

Ëasu. A to nemluvÌm

o Ëase, kter˝ by

podnikatel str·vil

hled·nÌm vhodnÈho

dotaËnÌho zdroje

a studiem vöech

pravidel, podmÌnek

a kritÈriÌ pro p¯idÏle-

nÌ dotace z konkrÈt-

nÌho operaËnÌho pro-

gramu. Studiem

obs·hl˝ch p¯ÌruËek

a manu·l˘ nemajÌ

zejmÈna malÌ podni-

katelÈ Ëas se zab˝-

vat. Velk˝m problÈ-

mem je, ûe se

mnoho MSP v p¯Ìpa-

dÏ, ûe projde ˙spÏö-

nÏ v˝bÏrov˝m ¯Ìze-

nÌm a dotace je mu

p¯islÌbena, domnÌv·,

ûe m· vyhr·no.

Opak je pravdou.

Pern· pr·ce zde

teprve zaËÌn·, dota-

ce jeötÏ nenÌ na

˙Ëtu. 

S řadou subjektů však spolupracujete, v čem
dokážete firmě vlastně pomoci, co nabízíte?
Firm·m nabÌzÌme pomoc jiû v samÈm zaË·tku.

Klient za n·mi zpravidla p¯ijde s n·padem. Na

n·s je, abychom mu jeho n·pad posoudili z hle-

diska moûnostÌ zÌsk·nÌ dotacÌ a p¯emÏnili ho

v projekt, kter˝ bude v souladu s p¯Ìsn˝mi pra-

vidly doporuËenÈho dotaËnÌho zdroje. A nejen

to. NaöÌm cÌlem je, aby projekt zÌskal v procesu

hodnocenÌ co nejlepöÌ "zn·mku" a z·roveÚ aby

jeho realizace nebyla z hlediska ekonomickÈ

a technickÈ proveditelnosti komplikovan·. Pro

ûe riziko ne˙spÏchu je p¯Ìliö vysokÈ (nap¯. v p¯Ì-

padÏ pod·nÌ projektu do programu Inovace,

OperaËnÌ program pr˘mysl a inovace, vyhodno-

tÌme projektov˝ z·mÏr jako z·mÏr s velmi malou

Ëi û·dnou mÌrou inovace, nebo v p¯ÌpadÏ nespl-

nÏnÌ z·kladnÌch form·lnÌch kritÈriÌ a poûadavk˘,

kterÈ klade konkrÈtnÌ dotaËnÌ program jak na

projektov˝ z·mÏr, tak i na osobu ûadatele) kli-

entovi zpracov·nÌ a pod·nÌ û·dosti o dotaci

nedoporuËÌme. 

Spolupracujete i s bankami?
SnaûÌme se. NÏkterÈ velkÈ banky se na n·s

obracÌ s û·dostÌ o konzultace, kterÈ se t˝kajÌ

p¯esn˝ch podmÌnek a systÈmu fungov·nÌ dotaË-

nÌch program˘ financovan˝ch struktur·lnÌmi

fondy EU. Na z·kladÏ v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ jsme

byli dokonce za¯azeni i do datab·ze poradc˘

»SOB. Bohuûel, za celou dobu se na n·s obr·til

jen 1 klient. Pro vÏtöinu bank jsme vöak po¯·d

p¯Ìliö mal˝ partner. 

Nakupujete některé služby a odborníky?
StabilnÏ je n·ö t˝m tvo¯en odbornÌky a profesio-

n·ly z oblastÌ inovacÌ, investiËnÌch pobÌdek,

cestovnÌho ruchu, ûivotnÌho prost¯edÌ, zemÏdÏl-

stvÌ a vzdÏl·v·nÌ. Pokud se ale jedn· o speci-

fickÈ Ëi vysoce odbornÈ tÈma jako nap¯. nano-

technologie, biotechnologie, musÌme takovÈho

odbornÌka nakoupit. 

Co když přijde firma s požadavkem, že má něco
za sebou, že něco umí, ale že chce být více vidět
a především růst a potřebuje poradit, jak na to?  
Nejsme vöeznalci, ale na to, jak r˘st a rozvÌjet

se, recept m·me. TakovÈmu klientovi m˘ûeme

pomoci s projekty, na jejichû realizaci by bylo

moûnÈ zÌskat dotaci a z·roveÚ i se zajiötÏnÌm

publicity zd·rnÏ realizovan˝ch projekt˘ a tedy

i jmÈnem ûadatele Ëi znaËkou jeho produkt˘.

Toto je ide·lnÌ situace. Nejprve vyhodnotÌme

"dotaËnÌ potenci·l" takovÈto firmy, potÈ navrh-

neme portfolio moûn˝ch projektov˝ch z·mÏr˘

a jejich vhodn˝ch dotaËnÌch zdroj˘. V z·vislosti

na rozvojov˝ch a investiËnÌch pl·nech klienta

spoleËnÏ vytipujeme ty projekty, kterÈ zaËneme

systematicky rozpracov·vat v souladu s poûa-

davky a kritÈrii konkrÈtnÌch dotaËnÌch zdroj˘.

Takto posilujeme "absorpËnÌ kapacitu klienta",

tzn. schopnost re·lnÏ zÌskat dotace na konkrÈt-

nÌ projekty. Pokud je absorpËnÌ kapacita klienta

vysok·, m· z·roveÚ i öanci na to, aby z "uöet-

¯en˝ch penÏz" realizoval ty projekty, kterÈ

dotaËnÏ podpo¯it nelze.

ZakonËila bych stokr·t opakovanou pravdou:

kdo hled·, najde. A firm·m bych doporuËila, aù

se nebojÌ hledat. R·di jim pom˘ûeme.

za odpovÏdi plnÈ uûiteËn˝ch informacÌ 
podÏkovala Eva Brixi

klienta samoz¯ejmÏ vypracujeme û·dost o dota-

ci a jejÌ povinnÈ odbornÈ ekonomickÈ p¯Ìlohy.

Pom˘ûeme s kompletacÌ ostatnÌch povinn˝ch

p¯Ìloh (nap¯. v˝pis z OR, trestnÌho rejst¯Ìku,

Ëestn· prohl·öenÌ, vyj·d¯enÌ odbor˘ kraje, ve

kterÈm bude projekt realizov·n, podklady pro

ekonomickÈ hodnocenÌ ûadatele atd.) tak, aby

byla splnÏna vöechna form·lnÌ kritÈria dan·

konkrÈtnÌm dotaËnÌm programem. P¯i uzavÌr·nÌ

smlouvy o poskytnutÌ dotacÌ a v pr˘bÏhu reali-

zace projektu poskytujeme klient˘m konzultace

dle jejich aktu·lnÌch pot¯eb. Tyto konzultace se

vztahujÌ nap¯. k p¯ÌpravÏ povinn˝ch p¯Ìloh

nezbytn˝ch pro uzav¯enÌ smlouvy o poskytnutÌ

dotacÌ, v˝bÏrov˝m ¯ÌzenÌm, monitorovacÌm, eta-

pov˝m Ëi z·vÏreËn˝m zpr·v·m, zmÏn·m v pro-

jektu, povinnÈ publicitÏ projektu atp.

S poradenskými společnostmi mají ale někteří
podnikatelé špatné zkušenosti zejména z minu-
losti - zaplatili si služby, kdekdo jim radil, a výsle-
dek žádný. Jak postupujete vy a jak si získáváte
důvěru klientů?
D˘vÏru klient˘ si snaûÌme zajistit nejen absolut-

nÏ individu·lnÌm p¯Ìstupem k pot¯eb·m klienta

(to n·s z·roveÚ odliöuje od velkov˝roben pro-

jekt˘ za 1,- KË), ale i profesion·lnÌmi zkuöe-

nostmi, n·pady a v neposlednÌ ¯adÏ systÈmem

odmÏÚov·nÌ za odvedenou pr·ci. Naöe odmÏna

totiû p¯ev·ûnÏ z·visÌ na tom, zda klient skuteË-

nÏ penÌze na ˙Ëet dostane. NeumÌme d·t klien-

tovi vyööÌ garanci ˙spÏchu neû to, ûe poneseme

stejnÈ riziko jako on aû do fin·le. 

Kdo se vlastně může stát vaším zákazníkem a co
všechno mu dokážete nabídnout?
Ten, kdo m· alespoÚ vizi svÈho rozvoje a chuù ji

realizovat, ten, kdo chce b˝t konkurenceschop-

nÏjöÌ. Nez·leûÌ na tom, zda podnik· v oblasti

pr˘myslovÈ v˝roby, cestovnÌho ruchu Ëi zemÏ-

dÏlstvÌ. NejhoröÌ je, kdyû firmy o svÈm rozvoji

v˘bec û·dnou p¯edstavu nemajÌ a chtÏjÌ dotaci

û·dat jen proto, ûe dostanou "nÏjakÈ penÌze"

a "ûe p¯eci do »R majÌ z EU p¯itÈct miliardy a i j·

si chci na nÏ s·hnout" anebo jeötÏ h˘¯e, pokud

chtÏjÌ dotaci na to, aby vy¯eöili svÈ akutnÌ eko-

nomickÈ problÈmy.

Opravdu dokážete firmě sehnat peníze z evrop-
ských zdrojů? Co když se to nepovede? Klient
ztratí čas, V.I.A. PRAHA také…
Ano a nejen z evropsk˝ch fond˘. Jsme schopni

klient˘m pomoci zÌskat nap¯. takÈ investiËnÌ

pobÌdky a dotace ze st·tnÌho rozpoËtu »R

(pozn. ËeskÈ dotaËnÌ programy jednotliv˝ch

ministerstev). O tom, ûe svou pr·ci umÌme a ûe

ji dÏl·me dob¯e, svÏdËÌ konec konc˘ i vybranÈ

reference, kterÈ jsou uvedeny na naöich webo-

v˝ch str·nk·ch (www.via-praha.cz), a ˙spÏö-

nost, kter· p¯esahuje 85 %.  

Samoz¯ejmÏ, kaûd˝ projekt nese riziko ne˙spÏ-

chu, posuzov·nÌ a v˝bÏr je na nÏkom jinÈm. My

se vöak snaûÌme potenci·l projekt˘ pro zÌsk·nÌ

dotacÌ vyuûÌt maxim·lnÏ. Naöim klient˘m

"nemaûeme med kolem ˙st". Pokud se uk·ûe,



chv·lÌ rostoucÌ investi-

ce firem do elektronic-

kÈho podnik·nÌ (nap¯.

systÈmov˝ software

a aplikace), i rostoucÌ

kvalitu on-line nabÌze-

n˝ch ve¯ejn˝ch sluûeb.

SouË·stÌ v˝roËnÌ zpr·-

vy jsou i statistiky,

kterÈ porovn·vajÌ

˙daje v jednotliv˝ch

Ëlensk˝ch st·tech

(nap¯. zp˘sob interne-

tovÈho p¯ipojenÌ, nej-

ËastÏjöÌ d˘vod vyuûÌ-

v·nÌ internetu, eGo-

vernment, eCommer-

ce nebo IKT ve öko-

l·ch a v zamÏstn·nÌm,

apod.). 

Jak jsou na tom »eöi?

VÏtöina »ech˘ (30,9 %)

pracuje s internetem doma (pr˘mÏr EU je 42,6 %)

nebo v pr·ci (19,8 %, pr˘mÏr EU je 23 %). Nej-

vyuûÌvanÏjöÌ sluûbou je emailov· komunikace

(37,2 % oproti pr˘mÏru EU 43,8 %) a dohled·-

v·nÌ informacÌ o v˝robcÌch a sluûb·ch (31,7 %

oproti pr˘mÏru EU 42,9 %). Procento zamÏst-

nanc˘ pracujÌcÌch na poËÌtaËi p¯ipojenÈm

k internetu od roku 2003 stabilnÏ stoup·

z 19,3 % na 28,6 % v roce 2006. V r·mci EU

to sice nenÌ aû tak z·vratn˝ v˝sledek (pr˘mÏr

EU je 36,1%), ¯adÌ n·s na 18. mÌsto, ale vzhle-

dem ke skladbÏ pracovnÌho trhu a meziroËnÌ-

mu r˘stu v ¯·du 8-19 % (p¯esto ûe se zpomalu-

je) jej lze hodnotit pozitivnÏ. HoröÌ hodnocenÌ

si jiû vyslouûÌ pomÏr zamÏstnanc˘ se z·kladnÌ-

mi uûivatelsk˝mi IKT kompetencemi. I tÏch p¯i-

b˝v· z 15,6 % v roce 2003 na 17,3 % v roce

2006, ale o pozn·nÌ pomaleji. MeziroËnÌ r˘st

se pohybuje jen v ¯·du 2-5 %; v evropskÈm

srovn·nÌ rovnÏû zaost·v·me za pr˘mÏrnou hod-

notou 18,5 %. Uûivatel˘ s profesion·lnÌmi IKT

kompetencemi je v »R 3,9 %, coû je dokonce

vysoce nad evropsk˝m pr˘mÏrem (pr˘mÏr EU
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ePoptávka.cz: miliardové hodnoty 
V pr˘bÏhu poslednÌch öesti mÏsÌc˘ dosahuje

obrat on-line popt·vkovÈho systÈmu ePopt·v-

ka.cz konstantnÏ miliardovÈ hodnoty. V lednu

aû srpnu 2007 proölo Ëesk˝m popt·vkov˝m

systÈmem lÌdra st¯edoevropskÈho B2B segmen-

tu tÈmÏ¯ 40 000 popt·vek s celkov˝m obratem

8 417 111 886 KË. "Od minulÈho listopadu, kdy

jsme poprvÈ p¯ekonali hranici jednÈ miliardy,

neklesl mÏsÌËnÌ obrat popt·vek ani jednou pod

tuto hranici," ozn·mil dnes Petr Valeö, vedoucÌ

projektu ePopt·vka.cz "Doölo takÈ k n·r˘stu

poËtu popt·vek o 32 %" dodal Valeö. ➡

HVB Bank - partner projektu
o firemním stylu
Projekt CI.CZ 1190-2007 FiremnÌ styl

v »eskÈ republice p¯in·öÌ pohled na novodo-

bou firemnÌ kulturu. Projekt vyvrcholil verni-

s·ûÌ, kter· se konala 17. z·¯Ì 2007 v Galeriii

Design centra »eskÈ republiky. HlavnÌm part-

nerem se stala HVB Bank. Z·mÏrem projektu

CI.CZ bylo sezn·mit laickou i odbornou ve¯ej-

nost s tÌm nejlepöÌm, co v oblasti firemnÌho

stylu v »eskÈ republice bylo po roce 1990

realizov·no. ➡

Zástupci KB a Středočeského
kraje podepsali smlouvu
Z·stupci KomerËnÌ banky, VladimÌr Je¯·-

bek, v˝konn˝ ¯editel pro distribuËnÌ sÌù

a Vlastimil Czabe, ¯editel Regionu Praha

a radnÌ St¯edoËeskÈho kraje pro finance

AntonÌn Podzimek podepsali smlouvu

o ˙vÏru, kter˝ lze Ëerpat aû do v˝öe Ëty¯i

miliardy korun. ➡

GE Money Bank vypočte splátky
pomocí SMS 
Vöichni z·jemci o hypoteËnÌ ˙vÏr mohou vyuûÌt

sluûby GE Money Bank a zjistit v˝öi svÈ budoucÌ

hypotÈky okamûitÏ pomocÌ SMS zpr·vy. StaËÌ

odeslat SMS s uvedenÌm Ë·stky, kterou by chtÏ-

li na bydlenÌ p˘jËit, poötovnÌho smÏrovacÌho ËÌsla

a obratem zjistÌ v˝öi svojÌ mÏsÌËnÌ spl·tky, ˙ro-

kovou sazbu s fixacÌ a dÈlku spl·cenÌ. ➡

● Vybudov·nÌ jednotnÈho evropskÈho infor-

maËnÌho prostoru (Single European Informa-

tion Space). Ten by mÏl podporovat otev¯en˝

vnit¯nÌ trh pro elektronickÈ komunikace

a digit·lnÌ obsah, podpo¯it interoperabilitu

a bezpeËnost, zvyöov·nÌ rychlosti p¯ipojenÌ

k internetu a bohatosti nabÌzenÈho obsahu.

● PosÌlenÌ inovacÌ a investic do v˝zkumu

v oblasti IKT. Pod tento cÌl spad· rovnÏû roz-

voj podnik·nÌ v oblasti IKT a inovace proce-

s˘ v podnik·nÌ a ¯ÌzenÌ vyuûitÌm IKT.

● InformaËnÌ spoleËnost p¯Ìstupn· vöem, kter·

podpo¯Ì r˘st a vytv·¯enÌ nov˝ch pracovnÌch

mÌst, lepöÌ ve¯ejnÈ sluûby a kvalitu ûivota. 

Strategii i2010 prov·dÌ podle akËnÌho pl·nu

Komise ve spolupr·ci s Ëlensk˝mi st·ty a Sku-

pinou na vysokÈ ˙rovni i2010 sloûenou z exper-

t˘ z jednotliv˝ch Ëlensk˝ch st·t˘. PlnÏnÌ strate-

gie je vyhodnocov·no kaûd˝ rok na ja¯e KomisÌ

ve v˝roËnÌ zpr·vÏ. LoÚsk· V˝roËnÌ zpr·va za rok

2006 vyznÌv· vcelku pozitivnÏ. PozitivnÏ hodno-

tÌ zohledÚov·nÌ aspekt˘ informaËnÌ spoleËnosti

v jin˝ch souvisejÌcÌch oblastech a iniciativ·ch,

EU podporuje informační a komunikační technologie
Informační a komunikační technologie jsou v popředí zájmu EU a důka-

zem je i strategie i2010 - Evropská informační společnost pro růst
a zaměstnanost přijatá v roce 2005. Strategie i2010 navazuje na Akční

plán eEurope 2005, je rozšířena o oblast médií a zahrnuje rovněž oblast
regulace a výzkumu a zabývá se informační společností a médii. Hlavní pri-
ority i2010 jsou označovány jako tři "i": inovace, investice a integrace do
každodenního života. Strategie směřuje k naplnění těchto cílů:

je 3,1%) a ¯adÌ n·s na 5. mÌsto mezi Ëlensk˝mi

st·ty. 

FinanËnÌ podpora informaËnÌch a komunikaËnÌch
technologiÌ 

Aktivity v r·mci strategie i2010 jsou financov·-

ny z prost¯edk˘ komunit·rnÌch program˘ jako

eContent Plus (2005-2008), 7. R·mcov˝ pro-

gram pro v˝zkum a R·mcov˝ program na pod-

poru konkurenceschopnosti a inovacÌ (CIP). 

R·mcov˝ program pro konkurenceschopnost

a inovace (CIP) je n·strojem na podporu hospo-

d·¯skÈho rozvoje, funguje od ledna 2007 a na

sedmiletÈ obdobÌ m· rozpoËet 3,62 mld. EUR.

Prost¯edky se dÏlÌ mezi t¯i pilÌ¯e programu - pod-

pora podnik·nÌ a inovacÌ (60 %), podpora vyuûÌ-

v·nÌ informaËnÌch a komunikaËnÌch technologiÌ

(20 %) a program InteligentnÌ energie pro Evropu

(20 %). Program CIP je spravov·n p¯Ìmo z Bruse-

lu Evropskou komisÌ a ¯ÌdicÌm v˝borem sloûen˝m

ze z·stupc˘ Ëlensk˝ch st·t˘ a realizov·n pro-

st¯ednictvÌm jednotliv˝ch tematick˝ch v˝zev pub-

likovan˝ch na z·kladÏ pracovnÌho pl·nu. 

Druh˝ pilÌ¯ programu CIP, program na podporu

vyuûÌv·nÌ informaËnÌch a komunikaËnÌch tech-

nologiÌ (Information and Communication Tech-

nology Policy Support Programme), s celkov˝m

rozpoËtem 730 mil. EUR podporuje plnÈ vyuûitÌ

informaËnÌch a komunikaËnÌch technologiÌ (IKT)

pro hospod·¯sk˝ r˘st, dokonËov·nÌ jednotnÈho

evropskÈho informaËnÌho prostoru, posilov·nÌ

inovacÌ a investic do v˝zkumu a inklusivnÌ

evropskou informaËnÌ spoleËnost. Program je

urËen takÈ MSP p˘sobÌcÌm v oblasti IKT, ale

i tÏm, kte¯Ì by dÌky vyuûitÈ IKT chtÏli vylepöit

svÈ produkty, sluûby nebo firemnÌ procesy. 

Do 23. ¯Ìjna 2007 je moûnÈ pod·vat projekty!

Evropsk· komise vyhl·sila v kvÏtnu v˝zvu

k pod·v·nÌ projekt˘ v celkovÈ hodnotÏ 54 mil.

EUR. Do 23. ¯Ìjna 2007 je moûnÈ pod·vat mezi-

n·rodnÌ projekty zamÏ¯enÈ p¯edevöÌm na: 

Dne 11. ¯Ìjna 2007 slavnostnÏ otev¯e mÌstop¯ed-

seda vl·dy pro evropskÈ z·leûitosti Alexandr

Vondra a ministr zahraniËnÌch vÏcÌ Karel Schwar-

zenberg »esk˝ d˘m v ulici Rue du TrÙne. Bude to

spoleËnÈ sÌdlo pro: 

● diplomaty posilujÌcÌ t˝m St·lÈho zastoupenÌ

»R p¯i EU, 

● VelvyslanectvÌ »R v Belgii, 

● zastoupenÌ Ëesk˝ch kraj˘ (Karlovarsk˝, Jiho-

moravsk˝, Kr·lovÈhradeck˝, Libereck˝,

Moravskoslezsk˝, Olomouck˝, Pardubick˝,

PlzeÚsk˝, VysoËina, ⁄steck˝ a ZlÌnsk˝), 

● »eskÈ centrum, 

● agentury CzechTourism, CzechInvest a Czech-

Trade, 

● CEBRE - »esk· podnikatelsk· reprezentace

p¯i EU 

● firmy »SA, zastoupenÌ »EZ a Bohemia EU

Planners.

SlavnostnÌ otev¯enÌ bude mÌt formu street party

a umoûnÌ vöem n·vötÏvnÌk˘m a kolemjdoucÌm

poznat i nÏco z ËeskÈ kultury a gastronomie.

CelÈ odpoledne budou p¯ed »esk˝m domem pre-

zentaËnÌ st·nky vöech Ëesk˝ch subjekt˘ v Bru-

selu, k dispozici budou i ËeskÈ pochutiny

a n·poje vËetnÏ plzeÚskÈho piva. Na venkovnÌm

pÛdiu vystoupÌ skupiny DÏda Ml·dek Illegal

Band, »echomor a zpÏvaËka Iva Fr¸hlingov·

a VIP hostÈ shlÈdnou i mÛdnÌ p¯ehlÌdku zn·mÈ

ËeskÈ n·vrh·¯ky Beaty RajskÈ. (tz)

Většina českých subjektů v Bruselu bude mít 
od října společnou adresu!

CEBRE pro české podnikání

● EfektivnÌ a interoperabilnÌ sluûby elektronic-

kÈ ve¯ejnÈ spr·vy;

● ÿeöenÌ informaËnÌch a komunikaËnÌch tech-

nologiÌ (IKT) pro bezbariÈrov˝ p¯Ìstup, pro

st·rnoucÌ obyvatelstvo a pro soci·lnÌ inte-

graci;

● ÿeöenÌ IKT pro udrûitelnÈ a interoperabilnÌ

zdravotnickÈ sluûby;

Vöechny komunit·rnÌ programy vyûadujÌ projek-

ty podanÈ mezin·rodnÌm t˝mem. Hled·nÌ zahra-

niËnÌch projektov˝ch partner˘ je vûdy trochu

problÈm. EvropskÈ komise se proto v oblasti

IKT pokusila podat pomocnou ruku vytvo¯enÌm

ve¯ejnÏ p¯ÌstupnÈ Datab·ze partner˘, do kterÈ

se mohou zdarma registrovat subjekty hledajÌcÌ

zahraniËnÌ partnery. DalöÌ moûnostÌ p¯i hled·nÌ

projektovÈho partnera je obr·tit se na CEBRE -

»eskou podnikatelskou reprezentaci p¯i EU

a vyuûÌt nabÌdky projektov˝ch partnerstvÌ na

str·nk·ch www.cebre.cz. Pro z·¯ijovou v˝zvu

t¯etÌho pilÌ¯e CIP, programu InteligentnÌ energie

pro Evropu (IEE), tam bylo moûnÈ vybÌrat z nabÌ-

dek partnerstvÌ subjekt˘ z It·lie, Rakouska

a Slovinska. 

Kde najÌt dalöÌ informace?

Vöechny programy implementujÌcÌ strategii

i2010 jsou ¯Ìzeny p¯Ìmo Evropskou komisÌ. Kon-

taktnÌm mÌstem pro program eContentPlus na

podporu IKT je Ministerstvo vnitra »R (b˝valÈ

Ministerstvo informatiky), u 7. R·mcovÈho pro-

gramu pro v˝zkum je to Ministerstvo ökolstvÌ,

ml·deûe a tÏlov˝chovy »R. Je tam ale moûnÈ

zÌskat pouze z·kladnÌ informace. Informov·nÌ

podnikatel˘ se v Ëlensk˝ch st·tech snaûÌ zajiö-

ùovat nap¯Ìklad Euro Info Centra (EIC) a InovaË-

nÌ a transferov· st¯ediska (IRC). 

Michal Kadera
CEBRE - »esk· podnikatelsk· 

reprezentace p¯I EU 

VEÿEJN¡ KONZULTACE - Sniûov·nÌ administrativnÌ
z·tÏûe pro podnikatele

Gener·lnÌ ¯editelstvÌ EvropskÈ komise pro pod-

nik·nÌ a pr˘mysl p¯ipravilo webovou str·nku ve

vöech ofici·lnÌch jazycÌch EU, jejÌmû prost¯ed-

nictvÌm se mohou podnikatelÈ, ËlenskÈ st·ty

a dalöÌ zainteresovanÈ strany vyj·d¯it k p¯ek·û-

k·m v podnik·nÌ, se kter˝mi se setk·vajÌ.

V r·mci str·nky je k dispozici on-line dotaznÌk

takÈ ve vöech ofici·lnÌch jazycÌch EU.

Konzultace v ËeötinÏ: http://ec.europa.eu/

enterprise/admin-burdens-reduction/index

_cs.htm

OCHRANA SPOTÿEBITELE - Parlament jednal 
o nebezpeËn˝ch hraËk·ch z »Ìny

Poslanci pozvali komisa¯ku pro ochranu spot¯ebite-

le Meglenu Kunevu do Parlamentu k jedn·nÌ o roz-

sahu zdravotnÌch rizik spojen˝ch s dovozem hraËek

vyroben˝ch v »ÌnÏ. Z·kladem pro toto jedn·nÌ byl

fakt, ûe v srpnu firma Mattel st·hla z trhu 21 milion

panenek, kterÈ obsahujÌ olovo. Komise nynÌ p¯ipra-

vuje zpr·vu, kter· m· posoudit platn˝ systÈm kon-

trol na vnit¯nÌm trhu EU. Zpr·va bude p¯edloûena

v pr˘bÏhu ¯Ìjna. Na druhÈ stranÏ i ËÌnskÈ ˙¯ady jiû

zak·zaly pouûÌv·nÌ olova p¯i v˝robÏ hraËek. 

PODNIK¡NÕ V »ÕNÃ - DesetimÏsÌËnÌ ökolenÌ 
pro evropskÈ manaûery

»Ìna je druh˝m nejvÏtöÌm obchodnÌm partnerem

EU. Proto, aby evropskÈ firmy a jejich manaûe¯i

mÏli moûnost detailnÏ poznat p¯Ìleûitosti pro pod-

nik·nÌ v »ÌnÏ a zvl·ötnosti tohoto trhu, p¯ipravila

EU program METP - EU-China Managers Exchan-

ge and Training Programme. Do programu se

mohou p¯ihl·sit manaûe¯i mal˝ch a st¯ednÌch

firem nebo neziskov˝ch organizacÌ, nebo i jednot-

livci. Pades·t vybran˝ch jedinc˘ pak bÏhem desÌ-

ti mÏsÌc˘ projde ökolenÌm vËetnÏ intenzivnÌ jazy-

kovÈ v˝uky obchodnÌ ËÌnötiny, semin·¯˘, n·vötÏv

firem a st·ûe v »ÌnÏ. Z programu jsou hrazeny

n·klady na vzdÏl·v·nÌ a diety. P¯ÌötÌ ökolenÌ pro-

bÏhne v termÌnu b¯ezen 2008 - leden 2009. Uz·-

vÏrka p¯ihl·öek je 19. ¯Ìjna 2007. 

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

Z Monitoringu jsme vybrali:

Ještě je čas zapojit se do ankety "ZNÁTE PROGRAMY
A FONDY EU?"
Do 10. ¯Ìjna 2007 je jeötÏ moûnÈ zapojit se do ankety "Zn·te fondy a programy EU?" a podÏlit se

o zkuöenosti s Ëerp·nÌm finanËnÌch prost¯edk˘ EU.

Kdo by neslyöel o struktur·lnÌch fondech EU a protahujÌcÌmu se, ale ˙spÏönÈmu ËeskÈmu vyjed-

n·v·nÌ. Snad kaûd˝ zn· i OperaËnÌ program Pr˘mysl a podnik·nÌ (OPPP). Ale co t¯eba program

eCONTENTplus nebo CIP (Competitiveness and Inovation Programme)?

ZajÌm· se vaöe firma o finanËnÌ zdroje z EvropskÈ unie? M·te jiû s nimi nÏjakÈ zkuöenosti?

PodÏlte se s n·mi o svÈ n·zory na fondy a programy EvropskÈ unie v r·mci on-line ankety! Vypl-

nit jednoduch˝ elektronick˝ dotaznÌk nezabere ani 10 minut!

Anketu organizuje CEBRE - »esk· podnikatelsk· reprezentace p¯i EU ve spolupr·ci s port·lem

pro podnik·nÌ a export BusinessInfo.cz. Medi·lnÌmi partnery jsou mÏsÌËnÌk DOTACE a port·l

Euractiv.cz.

ON-LINE DOTAZNÕK je moûnÈ vyplnit do 10. ¯Ìjna 2007 na adrese www.businessinfo.cz. (mk)
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V r·mci nadn·rodnÌho projektu C2ENET Environ-

ment·lnÌ sÌù st¯ednÌ Evropy probÏhla ve VsetÌnÏ

ve dnech 12.-14. z·¯Ì 2007 z·vÏreËn· mezin·-

rodnÌ konference. CÌlem projektu je nalÈzt nej-

vhodnÏjöÌ ¯eöenÌ problÈm˘, se kter˝mi se pot˝-

kajÌ obce v nov˝ch Ëlensk˝ch st·tech EU

v oblasti ûivotnÌho prost¯edÌ. Projekt je podporo-

v·n z evropsk˝ch fond˘ programem Interreg IIIB

CADSES a jeho vedoucÌm partnerem je mÏsto

VsetÌn. 

Ministerstvo pro mÌstnÌ rozvoj »R jako koordi-

n·tor programu v »R vyslalo na konferenci

svÈho z·stupce z odboru ˙zemnÌch vazeb, kter˝

p¯edstavil pokraËov·nÌ programu Interreg IIIB

CADSES v obdobÌ 2007-2013 pod nov˝m

n·zvem OperaËnÌ program Nadn·rodnÌ spolupr·-

ce s p¯ibliûnÏ 1,06 mld. KË urËen˝mi pro »R.

Podpora z programu Interreg IIIB CADSES se

t˝k· st¯edoevropskÈho, jaderskÈho, podunaj-

skÈho a jihov˝chodnÌho evropskÈho ˙zemÌ. Hlav-

nÌm smyslem je vytvo¯it v tÏchto oblastech

efektivnÌ dopravnÌ systÈmy, zlepöit p¯Ìstup

k informaËnÌ spoleËnosti, podpo¯it ekologickÈ

nakl·d·nÌ s krajinou, p¯ÌrodnÌm a kulturnÌm

dÏdictvÌm a chr·nit ûivotnÌ prost¯edÌ. K podpo-

rovan˝m projekt˘m pat¯Ì r˘znÈ nadn·rodnÌ stu-

die, pilotnÌ akce a projekty s nadn·rodnÌ dimen-

zÌ, v˝mÏna know how a zkuöenostÌ mezi subjek-

ty politiky ˙zemnÌho rozvoje a dalöÌ. ÿÌdicÌm

org·nem je italskÈ Ministerstvo infrastruktury

a dopravy, koordin·torem v »R zase Minister-

stvo pro mÌstnÌ rozvoj.

Projekt C2ENET se zab˝v· odpadov˝m hospo-

d·¯stvÌm, energetikou a vodnÌm hospod·¯stvÌm,

a to po str·nce technickÈ, organizaËnÌ a finanË-

nÌ. Partnery projektu jsou kromÏ mÏsta VsetÌn

takÈ Svaz mÏst a obcÌ »R, Rakousk· Asociace

mÏst, Svaz obcÌ MaÔarska, maÔarsk· mÏsta

Kerepes a Szigetszentmiklos a rumunskÈ mÏsto

Oradea. 

V r·mci projektu byla zpracov·na anal˝za legis-

lativy partnersk˝ch st·t˘ a povinnostÌ obcÌ sou-

visejÌcÌch s novÏ zav·dÏnou legislativou evrop-

skou. Z·stupci partner˘ se takÈ z˙Ëastnili

nÏkolika workshop˘ zamÏ¯en˝ch na financov·nÌ

investic do ûivotnÌho prost¯edÌ a rovnÏû bylo rea-

lizov·no nÏkolik pilotnÌch studiÌ v partnersk˝ch

mÏstech. (tz)

"Dos·hli jsme dohody o programu Nemovitosti,

ËÌmû jsme uzav¯eli poslednÌ v˝znamn˝ sporn˝

bod naöeho operaËnÌho programu. D˘leûitÈ pro

schv·lenÌ programu Podnik·nÌ a inovace Evrop-

skou komisÌ je vy¯eöenÌ koordinace tohoto pro-

gramu s programem MäMT V˝zkum a v˝voj pro

inovace. ZapojenÌ CzechInvestu do implementa-

ce programu V˝zkum a v˝voj pro inovace vnÌm·

Komise p¯ÌznivÏ, protoûe m· tato organizace

s administracÌ struktur·lnÌch fond˘ dobrÈ zku-

öenosti," ¯ekl n·mÏstek ministra a gener·lnÌ

sekret·¯ pro konkurenceschopnost Martin

Tlapa, kter˝ jedn·nÌ vedl. 

Z jedn·nÌ vyplynuly dva klÌËovÈ z·vÏry. Bylo

dosaûeno dohody o programu Nemovitosti. TÌm

se uzav¯el poslednÌ v˝znamn˝ sporn˝ bod Ope-

Jednání zástupců Evropské komise o operačních programech MPO a MŠMT
Tématem jednání zástupců MPO a MŠMT se zástupci Generálního ředi-

telství pro regiony, které proběhlo 12. září 2007, bylo nastavení koordi-
načních mechanizmů mezi operačními programy OPPI a VaVpI. Ve své

druhé části se program týkal připravené verze Operačního programu Pod-
nikání a inovace, který byl upraven dle připomínek zaslaných v pozičním
dokumentu Evropské komise. Jednání se týkalo například přístupu českého
státu k podpoře regenerace brownfieldů z programu OPPI Nemovitosti.

raËnÌho programu Podnik·nÌ a inovace v gesci

MPO. Bude-li do 15. ¯Ìjna dosaûeno dohody

s KomisÌ o koneËnÈ verzi programu, je moûnÈ

p¯edpokl·dat, ûe program bude KomisÌ schv·len

v prvnÌ skupinÏ operaËnÌch program˘, tedy do

konce letoönÌho roku. 

Druh˝m z·vÏrem jedn·nÌ byla shoda MäMT

a MPO se z·stupci Komise o pot¯ebÏ ˙zkÈho

propojenÌ program˘ V˝zkum a v˝voj pro inovace

v gesci MäMT a programu Podnik·nÌ a inovace

MPO. Komise jednoznaËnÏ poûaduje, aby oba

programy vych·zely z poûadavk˘ podnikatelskÈ

sfÈry, kter· je takÈ musÌ vyuûÌvat pro zvyöov·nÌ

konkurenceschopnosti »eskÈ republiky. Schv·-

lenÌ tohoto propojenÌ bude v˝chodiskem pro

zpracov·nÌ novÈ verze programu V˝zkum a v˝voj

pro inovace, kterÈ p¯edloûÌ MäMT do Bruselu

v ¯Ìjnu letoönÌho roku. ZapojenÌ CzechInvestu do

implementace programu V˝zkum a v˝voj pro

inovace vnÌm· Komise p¯ÌznivÏ, zejmÈna z d˘vo-

du dobr˝ch zkuöenostÌ tÈto organizace s admi-

nistracÌ struktur·lnÌch fond˘. (tz)

Ministerstvo pr˘myslu a obchodu »R letos

s p¯edstihem splnilo poûadavky danÈ tzv. pravi-

dlem N+2. Od ledna do konce srpna vyplatilo

z dotaËnÌch prost¯edk˘ OperaËnÌho programu

Pr˘mysl a podnik·nÌ tÈmÏ¯ 1,7 miliardy korun,

Nadnárodní projekt C2ENET podporuje oblast
životního prostředí států střední Evropy

Více peněz a rychleji

Čerpání prostředků z OPPP 
2005-2007
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coû o vÌce neû 300 milion˘ p¯esahuje souËet let

2005 a 2006. Se z¯ÌzenÌm specializovanÈ Sekce

struktur·lnÌch fond˘ letos v b¯eznu byla p¯ijata

p¯ÌsnÏjöÌ opat¯enÌ, dÌky kter˝m je ˙¯ad schopen

v mÏsÌËnÌm pr˘mÏru proplatit nÏkolikan·sobnÏ

vyööÌ sumy neû v p¯edch·zejÌcÌm obdobÌ. DÌky

zrychlenÌ administrativy, podp˘rn˝m person·l-

turalizace ˙¯adu, kterou jsem zah·jil, p¯in·öÌ

hmatatelnÈ v˝sledky. PenÌze se k podnikatel˘m

dost·vajÌ mnohem rychleji neû d¯Ìve. Nevyplnily

se tak p¯edpovÏdi, ûe zmÏny na ministerstvu

a v˝mÏna vedenÌ CzechInvestu fat·lnÏ ohrozÌ

dokonËenÌ starÈho operaËnÌho programu," uvedl

ministr M. ÿÌman. (tz)

nÌm opat¯enÌm a outsourcingu nÏkter˝ch sluûeb

tak MPO nehrozÌ, ûe by muselo EvropskÈ komi-

si vracet prost¯edky alokovanÈ v roce 2005. 

"Nepat¯Ìm mezi politiky, kte¯Ì opÏvujÌ evropskÈ

penÌze. M·m ale dobr˝ pocit z toho, ûe restruk-
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STROJÍRNY POLDI: Kontrakt se
společností VOLVO
SpoleËnost STROJÕRNY POLDI, a. s., uzav¯ela

dlouhodob˝ kontrakt se spoleËnostÌ VOLVO.

V kladensk˝ch strojÌrn·ch se budou novÏ

vyr·bÏt klikovÈ h¯Ìdele D12 urËenÈ n·klad-

nÌm automobil˘m. "Popt·vka, a tÌm p·dem

i v˝roba je ve strojÌrenstvÌ na vrcholu, odr·ûÌ

se to i na naöich aktivit·ch," komentoval

˙spÏönÈ jedn·nÌ se ävÈdy gener·lnÌ ¯editel

a p¯edseda p¯edstavenstva Ing. VladimÌr Tru-

baË. ➡

ČS nemovitostní fond má první
nemovitost
»S nemovitostnÌ fond koupil 31. srpna 2007

administrativnÌ budovu Platinium. Jde

o prvnÌ nemovitost v portfoliu fondu. Platini-

um se nach·zÌ v atraktivnÌ lokalitÏ Brna.

REICO InvestiËnÌ spoleËnosti »eskÈ spo¯i-

telny (REICO) v˝bÏrem tÈto lokality potvrdi-

la strategii, ûe nemovitosti nechce vybÌrat

pouze v hlavnÌm mÏstÏ, ale takÈ v regio-

nech. Objem transakce Ëinil necelou jednu

miliardu KË. ➡

Klienti GE Money - výhra
s platebními kartami Maestro 
Klienti GE Money, kte¯Ì splÚujÌ podmÌnky uve-

denÈ v hernÌm pl·nu*, se mohou zapojit do

soutÏûe o n·kupy v hodnotÏ 100 tisÌc korun.

PÏt drûitel˘ platebnÌch karet Maestro, kte¯Ì ji

vyuûijÌ nejËastÏji k n·kup˘m v obdobÌ od 

10. z·¯Ì do 31. ¯Ìjna letoönÌho roku, zaûijÌ

opravdovou n·kupnÌ horeËku. ➡

Hned teď - jediný skutečný last
minut
Internetov˝ port·l HnedteÔ.cz vstupuje na

internetov˝ trh s lastminutov˝mi z·jezdy.

Vych·zÌ z tradic dlouholetÈho leadera na trhu

cestovnÌho ruchu - spoleËnosti Sport-turist

a modernÌ marketingovÈ spoleËnosti s Ëetn˝mi

zkuöenostmi v prodeji s v˝razn˝mi slevami. 

➡

Aktuálně zařazujeme!

SEZN¡MENÕ S REFORMOU VEÿEJN›CH FINANCÕ S ⁄»INNOSTÕ OD 1. 1. 2008
(voln˝ cyklus semin·¯˘)

TERMÕN: 3. 11, 5. 11., 6. 11. a 7. 11. 2007 - Eurodance Center PlamÌ-

nek, Praha 1

PÿEDN¡äÕ: Mgr. Tom·ö »ervinka (Vöeobecn· zdravotnÌ pojiöùovna »R -

oddÏlenÌ v˝bÏru pojistnÈho)

Ing. Ladislav PavlÌk (MF »R - vedoucÌ refer·tu daÚov˝ch rezerv a zdaÚo-

v·nÌ neziskov˝ch pr·vnick˝ch osob, odbor p¯Ìm˝ch danÌ)

JUDr. Mgr. Robert Pelka (MF »R - legislativa spot¯ebnÌch danÌ)

Ing. Eva Sedl·kov· (MF »R - odbor legislativy danÏ z p¯Ìjm˘)

Ing. Ilona SouËkov· (MF »R)

Ing. Hana Strakov· (MF »R - odbor nep¯Ìm˝ch danÌ)

Ing. Marta éenÌökov· (MPSV »R - vedoucÌ oddÏlenÌ nemocenskÈho

pojiötÏnÌ)

PROGRAM:
3. 11. 2007

Novela z·kona o dani z p¯Ìjm˘, z·kona o nemocenskÈm a zdravotnÌm

pojiötÏnÌ a soci·lnÌm zabezpeËenÌ pro fyzickÈ osoby s ˙ËinnostÌ od 1. 1.

2008 (1. semin·¯)

5. 11. 2007

Novela z·kona o DPH s ˙ËinnostÌ od 1. 1. 2008 (2. semin·¯)

6. 11. 2007

Novela z·kona o danÌch z p¯Ìjm˘ pro pr·vnickÈ osoby vËetnÏ zmÏn

v oblasti z·vazk˘, tvorby opravn˝ch poloûek a rezerv od 1. 1. 2008 (3.

semin·¯)

7. 11.2007

EkologickÈ a spot¯ebnÌ danÏ od 1. 1. 2008 (4. semin·¯)

K”D: 797400 CENA: 6990 KË (vËetnÏ 19% DPH a slevy ve v˝öi 1

370 KË p¯i ˙Ëasti na celÈm cyklu p¯edn·öek)

JednotlivÈ semin·¯e lze absolvovat i samostatnÏ!

NemocenskÈ pojiötÏnÌ a pojistnÈ na soci·lnÌ zabezpeËenÌ, d˘chodovÈ a zdravotnÌ
pojiötÏnÌ - aktu·lnÏ pro rok 2008

TERMÕN: 29. 11. 2007 - K CENTRUM, Senov·ûnÈ n·mÏstÌ 23, Praha 1

PÿEDN¡äÕ: JUDr. Helena Pelik·nov·,

JUDr. Ludmila Trnkov·, JUDr. Frantiöek

Vlas·k 

K”D: 759200 CENA: 1990 KË (vËetnÏ 19% DPH)

ŠKOLÍME I MIMO PRAHU!
Hradec Kr·lovÈ
Reforma ve¯ejn˝ch financÌ - aktu·lnÏ 
TERMÕN: 7. 11. 2007

PÿEDN¡äÕ: Ing. Ond¯ej Vaö·tko 

K”D: 797600 CENA: 1190 KË (vËetnÏ 19 % DPH)   

Novela z·kona o DPH s ˙ËinnostÌ od 1. 1. 2008 
TERMÕN: 16. 11. 2007

PÿEDN¡äÕ: Ing. V·clav Benda 

K”D: 797700 CENA: 1390 KË (vËetnÏ 19% DPH)

Svitavy
Reforma ve¯ejn˝ch financÌ - novinky a aktuality 
TERMÕN: 13. 11. 2007

PÿEDN¡äÕ: Ing. Miloslav Kop¯iva 

K”D: 798400 CENA: 990 KË (vËetnÏ 19 % DPH) 

Brno 
Sezn·menÌ s daÚovou reformou s ˙ËinnostÌ od 1. 1. 2008
TERMÕN: 14. 11. 2007

PÿEDN¡äÕ: Ing. Hana »erm·kov· , Ph.D. 

K”D: 798700 CENA: 1290 KË (vËetnÏ 19 % DPH)

Ostrava
Sezn·menÌ s daÚovou reformou s ˙ËinnostÌ od 1. 1. 2008 
TERMÕN: 21. 11. 2007

PÿEDN¡äÕ: Ing. Hana »erm·kov·, Ph.D. 

K”D: 798600 CENA: 1290 KË (vËetnÏ 19 % DPH)

SLEDUJTE WWW.VOX.CZ, AKTU¡LNÃ ZAÿAZUJEME NOV… SEMIN¡ÿE
K DA“OV… REFORMÃ!

Tel. 226 539 670

1. VOX, a. s.
S NÁMI BUDETE MÍT NÁSKOK A ZÍSKÁTE PŘEHLED!

V ned·vn˝ch dnech ⁄¯ad pro ochranu hospo-

d·¯skÈ soutÏûe vydal prvostupÚovÈ rozhodnutÌ

a z·roveÚ zve¯ejnil informaci o dosud nejvyööÌ

sankci, kterou jsme v oblasti zad·v·nÌ ve¯ej-

n˝ch zak·zek uloûili. AËkoliv se jedn· o poku-

tu zatÌm nepravomocnou a sankcionovanÈ sub-

jekty majÌ moûnost podat rozklad, p¯esto se

domnÌv·m, ûe tato pokuta stojÌ za kr·tkÈ

zamyölenÌ a nejspÌöe i vysvÏtlenÌ. Nest·v· se

totiû Ëasto, ûe by antimonopolnÌ ˙¯ad  trestal

st·tnÌ podniky. A uû v˘bec nenÌ bÏûnÈ, aby-

chom ukl·dali za poruöenÌ z·kona o ve¯ejn˝ch

zak·zk·ch pokuty ve v˝öi nÏkolika milion˘.

Moje argumentace na dotazy, proË jsou n·mi

ukl·danÈ sankce bÏûnÏ v ¯·du desetitisÌc˘, je

st·le stejn·. OpakovanÏ p¯ipomÌn·m, ûe poku-

ty za drobn· poruöenÌ z·kona se musÌ pohybo-

vat v takovÈ v˝öi, aby je mohli v koneËnÈm

d˘sledku zaplatit  konkrÈtnÌ  lidÈ, kte¯Ì se

pochybenÌ dopustili. Jinak p˘jde o pouhÈ p¯e-

Případ k velkému zamyšlení i vysvětlení
lÈv·nÌ penÏz z jednÈ kapitoly st·tnÌho rozpoËtu

do druhÈ. 

P¯Ìpad spoleËnosti MoravskÈ naftovÈ doly,

st·tnÌ podnik v likvidaci, je ale urËitÏ jin˝. Zd˘-

razÚuji, ûe o mnoho jin˝ neû naprost· vÏtöina

ostatnÌch. V tomto p¯ÌpadÏ nejde totiû pouze

o drobnÈ pochybenÌ ˙¯ednÌka, ani o nÏËÌ odby-

tou pr·ci. Tady jde o to, ûe likvid·torka zmÌnÏ-

nÈho podniku podepsala smlouvu, o jejÌmû

osudu mohla sama p¯edpokl·dat, ûe ji stejnÏ

nebude moci plnit. Nebo snad oËek·vala, ûe

spoleËnost v likvidaci s p·r miliony na kontÏ

a jiû zcela bez zamÏstnanc˘ bude realizovat

zak·zku v objemu nÏkolika miliard korun? To

pravdÏpodobnÏ ne. NicmÈnÏ to, co pr·vÏ popi-

suji, je p¯ÌbÏh spÌöe pro policii neû pro n·ö anti-

monopolnÌ ˙¯ad. Ale jako by toho nebylo dost,

v prvostupÚovÈm ¯ÌzenÌ bylo zjiötÏno, ûe panÌ

likvid·torka nÏjak pozapomnÏla vypsat na

takovou zak·zku ¯·dnÈ v˝bÏrovÈ ¯ÌzenÌ. Ono to

ani neölo, protoûe podobn· vÏc se ned· p¯ed

p¯Ìsluön˝m ministerstvem utajit a pan ministr

by v takovÈm p¯ÌpadÏ jistÏ podpisu smlouvy

zabr·nil. DomnÌv·m se, ûe z uvedenÈho je dost

jasnÈ, ûe mimo¯·dnÏ vysok· pokuta byla

v tomto p¯ÌpadÏ zcela na mÌstÏ. Budu proto

takÈ doufat, ûe v tomto p¯ÌpadÏ zaplatÌ sankci

skuteËnÏ ti, kte¯Ì z·kon tak neomalen˝m zp˘-

sobem poruöili.

Martin Pecina
p¯edseda ⁄¯adu pro ochranu 

hospod·¯skÈ soutÏûe

nadace pro soci·lnÌ podnik·nÌ ve spolupr·ci

s HR Partners vyhlaöuje takÈ soutÏû Soci·lnÏ

prospÏön˝ podnikatel roku. Soci·lnÏ prospÏönÌ

podnikatelÈ jsou lidÈ, kte¯Ì aplikujÌ z·sady pod-

nik·nÌ tak, aby zmÏnili svÏt k lepöÌmu. VyuûÌva-

jÌ svÈ schopnosti a znalosti v projektech, kterÈ

pom·hajÌ pot¯ebn˝m skupin·m obyvatel, anga-

ûujÌ se v komunitnÌch projektech, pom·hajÌ chu-

d˝m, zamÏstn·vajÌ hendikepovanÈ. Forem

pomoci existuje cel· ¯ada a finanËnÌ podpora je

jen jednou z tÏchto moûnostÌ. Drûitel hlavnÌ ceny

pojede na svÏtov˝ Summit soci·lnÏ prospÏö-

n˝ch podnikatel˘ a region·lnÌ setk·nÌ SvÏtovÈ-

ho ekonomickÈho fÛra. VybranÌ podnikatelÈ

budou tÈû pozv·ni na SvÏtovÈ ekonomickÈ

fÛrum v Davosu a v jeho r·mci i na setk·nÌ

komunity Mlad˝ch svÏtov˝ch v˘dc˘. 

JmÈno drûitele titulu Podnikatel roku 2007

bude, spolu s vÌtÏzi v dalöÌch kategoriÌch, vyhl·-

öeno 20. ˙nora 2008. VÌtÏz z »eskÈ republiky

se z˙ËastnÌ celosvÏtovÈho fin·le, kterÈ se usku-

teËnÌ v Ëervnu 2008 v Monte Carlu.

Partnerem soutÏûe je spoleËnost ABRA Softwa-

re. SoutÏû podporujÌ Hospod·¯sk· komora

»eskÈ republiky, agentura CzechInvest, sdruûe-

nÌ TUESDAY business Network,  Czech Venture

Capital Association a US Business School

Praha. Medi·lnÌmi partnery jsou denÌk MF Dnes,

t˝denÌk EURO, mÏsÌËnÌk BIZ, »esk˝ rozhlas

Radioûurn·l a iDnes.cz.

NominaËnÌ formul·¯, jehoû prost¯ednictvÌm m˘ûe

podnikatele do soutÏûe nominovat i ve¯ejnost,

je k dispozici na internetovÈ str·nce www.pod-

nikatelroku.cz. (tz)

"ZÌsk·nÌ titulu m˘ûe b˝t pro ocenÏnÈho podni-

katele a firmu povzbuzenÌm do dalöÌ Ëinnosti,

pozitivnÏ se projevÌ na jejÌm renomÈ, vztazÌch se

z·kaznÌky, z·jmu o pr·ci ve spoleËnosti i jejÌm

dalöÌm hospod·¯skÈm rozvoji. »esk· republika

m· bezesporu ¯adu v˝jimeËn˝ch podnikatel-

sk˝ch talent˘, kte¯Ì dÌky sv˝m schopnostem

a vlastnostem vybudovali silnÈ a dynamickÈ

podniky. Pr·vÏ takov˝m je soutÏû o titul Podni-

katel roku urËena," ¯ekl Dirk Kroonen, vedoucÌ

partner Ernst & Young v »eskÈ republice. 

SoutÏûe Podnikatel roku 2007 se m˘ûe z˙Ëast-

nit vlastnÌk nebo manaûer spoleËnosti s mini-

m·lnÏ 20% vlastnick˝m podÌlem. MusÌ odpovÌ-

dat za v˝kon svÈ spoleËnosti a b˝t aktivnÌm Ële-

nem jejÌho nejvyööÌho vedenÌ. SpoleËnost musÌ

existovat minim·lnÏ 2 roky. Nominovat nebo

poslat tip na podnikatele do soutÏûe m˘ûe takÈ

jeho kolega, z·kaznÌk, zamÏstnanec nebo man-

ûel(ka). Nominace jsou p¯ijÌm·ny do 30. listopa-

du 2007. NominaËnÌ formul·¯ je p¯Ìstupn˝ na

str·nk·ch soutÏûe www.podnikatelroku.cz.

Porota soutÏûe je devÌtiËlenn·. P¯edsedou poro-

ty je Pavel Ju¯ÌËek, gener·lnÌ ¯editel BRANO

Group a Podnikatel roku 2006. Porota se ¯ÌdÌ

mezin·rodnÏ platn˝mi pravidly. Mezi hlavnÌ kri-

teria hodnocenÌ pat¯Ì strategick· orientace, glo-

b·lnÌ dosah a samoz¯ejmÏ finanËnÌ v˝sledky

podniku, kterÈ jsou jasn˝m ukazatelem zdravÌ

a r˘stu firmy. D˘leûit˝m faktorem je i p¯Ìstup

podnikatele k inovacÌm. Proces hodnocenÌ je

vöak mnohem komplexnÏjöÌ a zohledÚuje kromÏ

ekonomick˝ch dat takÈ osobnost soutÏûÌcÌho

a jeho podnikatelsk˝ p¯ÌbÏh. Porotci se tak

mimo jinÈ zamÏ¯Ì na podnikatelsk˝ duch nomi-

novanÈho, jeho Ëestnost a poctivost.

"Titul Podnikatel roku mi umoûnil se sezn·mit

se spoustou v˝jimeËn˝ch lidÌ z celÈho svÏta

a p¯edevöÌm z jin˝ch branûÌ, neû je automobilov˝

pr˘mysl, ve kterÈm pracuji vÌce neû 25 let. Vzal

mi anonymitu, na druhou stanu zaËal b˝t o firmu

BRANO a mou osobu aû tÈmÏ¯ neuvÏ¯iteln˝

z·jem. Je bezesporu velk˝m p¯Ìnosem, ûe soutÏû

Podnikatel roku vytv·¯Ì pozitivnÌ atmosfÈru

kolem podnikatel˘ a podnik·nÌ," ohodnotil p¯Ì-

nos soutÏûe jejÌ loÚsk˝ vÌtÏz Pavel Ju¯ÌËek.

Kategorie

Do kategorie Technologick˝ podnikatel roku se

mohou p¯ihl·sit podnikatelÈ, jejichû spoleËnosti

technologie vytv·¯Ì nebo inovativnÌm zp˘sobem

vyuûÌvajÌ. Nominace hodnotÌ speci·lnÌ odborn·

porota, kterÈ p¯edsed· Ond¯ej Bartoö, v˝konn˝

¯editel sdruûenÌ TUESDAY Business Network.

SdruûenÌ TUESDAY Business Network je odbor-

n˝m garantem kategorie Technologick˝ podni-

katel roku. 

Na ocenÏnÌ ZaËÌnajÌcÌ podnikatel roku m˘ûe b˝t

nominov·n podnikatel, kter˝ podnik· maxim·l-

nÏ 5 let. 

Letos jiû podruhÈ Ernst & Young a Schwabova

Mohou se již po osmé ucházet o titul Podnikatel roku
Společnost Ernst & Young vyhlásila již osmý ročník soutěže Podnikatel

roku. Zúčastnit se jí může každý tuzemský podnikatel, který je alespoň
20% vlastníkem firmy, jež existuje minimálně dva roky. Soutěží se v kate-

goriích Podnikatel roku České republiky, Technologický podnikatel roku
a Začínající podnikatel roku. Kromě celorepublikového vítěze, který bude
Českou republiku reprezentovat na světovém finále v Monte Carlu, porota
vyhlásí také regionální vítěze. Již druhým rokem bude součástí projektu
také soutěž Sociálně prospěšný podnikatel.

PFČP si upevňuje pozici v ČR
PenzijnÌ fond »eskÈ pojiöùovny (PF»P) zazname-

nal za prvnÌ pololetÌ n·r˘st poËtu klient˘ o vÌce

neû 69 tisÌc (69 317) a jejich celkov˝ poËet 1,043

milionu klient˘ je tak tÈmÏ¯ dvojn·sobn˝ ve srov-

n·nÌ s druh˝m fondem na ËeskÈm trhu penzijnÌho

p¯ipojiötÏnÌ. Podle ˙daj˘ Asociace penzijnÌch

fond˘ »R (APF) je PF»P dle poËtu klient˘ se sv˝m

27,4% podÌlem na trhu nejsilnÏjöÌm fondem a jeho

pozice se d·le upevÚuje. 

V polovinÏ roku 2007 bylo do systÈmu penzijnÌho

p¯ipojiötÏnÌ zapojeno jiû vÌce neû 3,8 milionu obyva-

tel a v meziroËnÌm srovn·nÌ se tak jejich poËet zv˝-

öil o 10 %. PenzijnÌ fond »eskÈ pojiöùovny s mezi-

roËnÌm n·r˘stem klient˘ o 14 % se v tomto ohledu

rozvÌjÌ rychleji neû cel˝ trh. "Za prvnÌ pololetÌ jsme

zaznamenali n·r˘st klient˘ o tÈmÏ¯ 70 tisÌc, coû je

ve srovn·nÌ s ostatnÌmi fondy nejvÌce. R˘stov˝

potenci·l zde st·le existuje, jelikoû dle naöich odha-

d˘ poËet lidÌ zapojen˝ch do penzijnÌho p¯ipojiötÏnÌ

v letoönÌm roce dos·hne hranice 4 milion˘," doplnil

Tom·ö Matouöek, v˝konn˝ ¯editel PF»P.

PF»P eviduje rovnÏû absolutnÏ nejvyööÌ poËet

smluv, na kterÈ kromÏ klienta p¯ispÌv· takÈ jeho

zamÏstnavatel. Celkem na tÈmÏ¯ jednu Ëtvrtinu

smluv (22,5 %; 234 255 klient˘) v PF»P p¯ispÌ-

v· obvykle formou pravideln˝ch mÏsÌËnÌch ˙lo-

ûek vedle pojiötÏnce i jeho zamÏstnavatel.

PenzijnÌ fondy spravovaly dle ˙daj˘ APF ke konci

Ëervna letoönÌho roku vÌce jak 150 miliard korun

sv˝ch klient˘ - 22 % z tÈto Ë·stky, tj. 33,9 mili-

ard korun svÏ¯ili klienti pr·vÏ PF»P. (tz)
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ZboûÚujete krvav˝ hovÏzÌ steak nebo si r·di

d·te voÚavou  uzeninu? TÏöÌv·te se na setk·nÌ

s obchodnÌmi partnery na po¯·dnÈm rautu, kde

se snad koneËnÏ jednou za Ëas dosytosti najÌte

Ëi p¯ejÌte? Kde k nazdoben˝m jednohubk·m p¯i-

d·te lososa, pl·tek peËenÈho vep¯Ìka na roûni,

p·r z·kusk˘ a zmrzlinov˝ poh·r? Pat¯Ìte mezi

lidi, kte¯Ì zeleninu a ovoce zrovna nemusÌ? Pak

moûn· pr·vÏ vy jste ohroûeni rakovinou tlustÈho

st¯eva a koneËnÌku, tedy tzv. kolorekt·lnÌm kar-

cinomem. 

Je to nejËastÏjöÌ zhoubn˝ n·dor tr·vicÌho ˙stro-

jÌ a »eöi uû lÈta zaujÌmajÌ v pomyslnÈm svÏto-

vÈm ûeb¯ÌËku v˝skytu tohoto onemocnÏnÌ p¯ed-

nÌ p¯ÌËky. ExistujÌ odhady, podle kter˝ch jen

letos onemocnÌ v »eskÈ republice rakovinou

tlustÈho st¯eva a koneËnÌku 7600 osob.

Věřte odborníkům: rakovině tlustého střeva lze předejít

Pro evropské záležitosti 
a přípravu předsednictví ČR v EU
Dne 11. z·¯Ì 2007 probÏhlo jedn·nÌ p¯edstaven-

stva Svazu obchodu a cestovnÌho ruchu ∆R, kde

byl do funkce viceprezidenta pro evropskÈ z·le-

ûitosti a p¯Ìpravu p¯edsednictvÌ ∆R v EU zvolen

Michal äevera. 

Na z·kladÏ SMS a internetovÈho hlasov·nÌ,

kterÈ probÌhalo  od 1. Ëervna do 30. z·¯Ì 2007,

bude v r·mci ocenÏnÌ GE Money Multiservis

ObchodnÌk roku 2007 udÏlena Cena ve¯ejnos-

ti. V˝sledky v tÈto kategorii se rovnÏû poËÌtajÌ

do souboje o absolutnÌ vÌtÏzstvÌ a zisk titulu

GE Money Multiservis ObchodnÌk roku 2007. 

Od zaË·tku z·¯Ì zaznamenala v pr˘bÏûnÈm po¯a-

dÌ v˝razn˝ ˙spÏch spoleËnost Lidl, kter· se

poprvÈ dostala mezi prvnÌch deset nejlepöÌch,

a to rovnou na prvnÌ mÌsto. V prvnÌ desÌtce se

rovnÏû novÏ objevila spoleËnost Globus. DruhÈ

mÌsto drûÌ prodejce elektra Datart, na t¯etÌm je

diskont Penny Market.

Češi známkují obchodníky jako o závod
Zájem spotřebitelů o možnost ohodnotit české obchodníky stále stoupá.

Počet známek udělených obchodníkům prostřednictvím SMS a inter-
netového hlasování v rámci ocenění GE Money Multiservis Obchodník

roku 2007 přesáhl v půli září 480 tisíc. Jedná se o absolutní rekord v celé
pětileté historii soutěže. V současnosti je na prvním místě společnost Lidl,
následuje Datart a Penny Market. Konečné výsledky budou vyhlášeny
a vítězové oceněni během slavnostního večera, který se uskuteční 10. října
2007 v pražském Slovanském domě.

Pr˘bÏûnÈ po¯adÌ hlasov·nÌ ve¯ejnosti k 20. z·¯Ì 2007:

1. Lidl

2. Datart

3. Penny Market

4. C&A

5. IKEA

6. Shell

7. OBI

8. Hornbach

9. Baùa

10. Globus

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 v praûskÈm  SlovanskÈm domÏ.

vÌce informacÌ o ocenÏnÌ naleznete na str·n-
k·ch www.obchodnik-roku.cz (tz)

OnemocnÏnÌ hrozÌ ve zv˝öenÈ mÌ¯e lidem, jejichû

rodiËe nebo sourozenci trpÏli touto chorobou

nebo jin˝m druhem rakoviny, a pak tÏm, kte¯Ì si

se zdrav˝m ûivotnÌm stylem p¯Ìliö nel·mou

hlavu. »asto podnikatelÈ a manaûe¯i jsou tÏmi,

kte¯Ì aû p¯Ìliö podlÈhajÌ kouzlu byznysu - napros-

to nevhodn˝ ûivotnÌ styl, v nÏmû si nÏkdy dokon-

ce aû libujÌ, je souzË·stÌ jejich veökerÈho kon·-

nÌ. Jako by byl neoddÏlitelnou podmÌnkou ˙spÏ-

chu. Alre chyba l·vky. Pr·vÏ zv˝öen· spot¯eba

ûivoËiön˝ch tuk˘ a ËervenÈho masa pat¯Ì mezi

rizikovÈ faktory. PracovnÌ obÏdy a veËe¯e jsou

toho Ëast˝m d˘kazem. NebezpeËn˝ je takÈ

nÌzk˝ obsah vl·kniny ve stravÏ, tedy nedosta-

teËn· konzumace ovoce a zeleniny. Riziko one-

mocnÏnÌ navÌc stoup· s vÏkem.

I obava z "ned˘stojnÈho" vyöet¯enÌ je lich·.

Mezi prvnÌ vyöet¯enÌ pat¯Ì totiû jednoduch˝ labo-

ratornÌ test zjiöùujÌcÌ p¯Ìtomnost minim·lnÌho

mnoûstvÌ krve ve stolici. Materi·l pro laborato¯

si odebÌr· kaûd˝ s·m doma v klidu. N·vod je p¯i-

loûen k testaËnÌ ob·lce, kterou dostane od

svÈho praktickÈho lÈka¯e.

Vyöet¯enÌ pro lidi nad 50 let zdarma

LidÈ staröÌ pades·ti let majÌ jednou za dva roky

n·rok na bezplatnÈ preventivnÌ vyöet¯enÌ, kterÈ

je hrazeno z prost¯edk˘ ve¯ejnÈho zdravotnÌho

pojiötÏnÌ. NevyuûÌt tÈto p¯Ìleûitosti je tedy tÈmÏ¯

hazardov·nÌ se ûivotem.

MladöÌ lidÈ si musÌ vyöet¯enÌ zaplatit sami. StojÌ

kolem dvou set korun. Ale pokud jsou klienty

ZdravotnÌ pojiöùovny ministerstva vnitra »R,

majÌ öanci dostat investovanÈ penÌze zpÏt. ZP

MV »R totiû nabÌzÌ sv˝m pojiötÏnc˘m tzv. BalÌ-

Ëek onkologick˝ch screening˘, z nÏhoû mohou

Ëerpat roËnÏ p¯ÌspÏvek aû 500 KË.  Mezi vyöet-

¯enÌmi, pro kter· se mohou v danÈm roce roz-

hodnout, je i vyöet¯enÌ karcinomu tlustÈho st¯e-

va. Je urËeno lidem od 40 do 50 let. Hrazeno je

tedy z fondu prevence.

Velice dob¯e si uvÏdomujeme nechuù obËan˘

k podobn˝m vyöet¯enÌm. Na druhÈ stranÏ jsme

pojiöùovna, kterÈ z·leûÌ na zdravÌ jejÌch klient˘.

Proto jsme se rozhodli, ûe v pr˘bÏhu z·¯Ì oslovÌ-

me tÈmÏ¯ 300 tisÌc naöich pojiötÏnc˘ od 40 do

60 let. Dostali osobnÌ dopis, ve kterÈm se

dozvÏdÏli o nebezpeËÌ rakoviny tlustÈho st¯eva

a z·roveÚ o moûnosti preventivnÌho vyöet¯enÌ

s pozn·mkou, ûe ti, kdo uû oslavili pades·tku,

majÌ n·rok na vyöet¯enÌ zdarma, neboù je hraze-

no ze z·kladnÌho pojiötÏnÌ, a ti mladöÌ, ûe majÌ

öanci dostat finanËnÌ  p¯ÌspÏvek od naöÌ pojiö-

ùovny, jak jiû bylo uvedeno, z fondu prevence.

vÌce informacÌ o produktech naöÌ zdravotnÌ
pojiöùovny je moûnÈ zÌskat na webov˝ch
str·nk·ch: www.zpmvcr.cz nebo na infolince
844 121 121

Karel äatera, gener·lnÌ ¯editel ZP MV »R

M. äevera st·l jiû p¯i zaloûenÈ Svazu obchodu

v roce 1990 (poslÈze rozöÌ¯en na Svaz obchodu

a cestovnÌho ruchu »R) a podÌlel se po celou

dobu jeho existence na jeho v˝voji. Po celou

dobu dosavadnÌ Ëinnosti Svazu  aktivnÏ  p˘sobil

v jeho  p¯edstavenstvu. M. äevera je v souËas-

nÈ dobÏ i jedin˝m z·stupcem »eskÈ Republiky

v evropskÈm  podnikatelskÈm sdruûenÌ Euro-

commerce v Bruselu.

Funkce viceprezidenta Svazu pro evropskÈ z·leûi-

tosti a p¯Ìpravu p¯edsednictvÌ »R v EU byla vytvo-

¯ena na z·kladÏ pot¯eby jmenovat odpovÏdnÈho

p¯edstavitele Svazu obchodu a cestovnÌho ruchu

»R do poradnÏ pracovnÌ skupiny z·stupc˘

v˝znamn˝ch podnikatelsk˝ch svaz˘ pro p¯Ìpravu

p¯edsednictvÌ »R v EU. Michal äevera se v pozici

viceprezidenta rovnÏû aktivnÏ zapojÌ do p¯Ìpravy

strategie Svazu, kter· bude projedn·v·na valnou

hromadou Svazu v dubnu p¯ÌötÌho roku. (tz)

Hlavní rizika:
● dÏdiËnost

● vÏk

● nezdrav˝ ûivotnÌ styl

● p¯Ìliö ûivoËiön˝ch tuk˘ ve stravÏ

● obliba ËervenÈho masa 

● nÌzk˝ obsah vl·kniny ve stravÏ

● m·lo ovoce a zeleniny

Nejprve bez p¯Ìznak˘

Nev˝hodou je, ûe poË·teËnÌ st·dium onemocnÏ-

nÌ nevykazuje tÈmÏ¯ û·dnÈ p¯Ìznaky. PrvnÌm

z nich je pouh˝m okem neviditelnÈ krv·cenÌ do

stolice. PostupnÏ se karcinom tlustÈho st¯eva

projevuje nadmÏrnou plynatostÌ, st¯Ìd·nÌm pr˘-

jmu a z·cpy, kolikami b¯icha, uû viditeln˝mi sto-

pami krve ve stolici a zd·nlivÏ bezd˘vodn˝m

hubnutÌm.

V˝sledek lÈËby z·visÌ na tom, jak brzo, nebo

naopak pozdÏ je onemocnÏnÌ zjiötÏno. »Ìm d¯Ìve

je lÈËba zah·jena, tÌm lepöÌch v˝sledk˘ lze

dos·hnout. Ten, kdo se vyh˝b· preventivnÌmu

vyöet¯enÌ jen proto, "aby se nÏco nenaölo", dÏl·

tedy fat·lnÌ chybu. 

Retail In Detail "Convenience" 
Organiz·to¯i konference Convenience, kter· se

kon· dne 10. ¯Ìjna 2007 v Praze, mÏli velkÈ

mnoûstvÌ z·jemc˘ o ˙Ëast, jak z ¯ad maloob-

chodnÌk˘ (majitel˘ nez·visl˝ch obch˘dk˘, provo-

zovatel˘ druûstevnÌch prodejen, ËerpacÌch sta-

nic, drogeriÌ apod.), tak i dodavatel˘ na Ëesk˝

maloobchodnÌ trh. PotÏöitelnÈ je, ûe toto tÈma

oslovuje i "malÈ podnikatele", kte¯Ì se tako-

v˝chto setk·nÌ jinak ˙ËastnÌ spÌöe v˝jimeËnÏ.

V˝zkumy spot¯ebitelskÈho trhu vöak potvrzujÌ, ûe

popt·vkov· strana vstupuje do novÈ v˝vojovÈ

etapy a ûe mal˝m prodejn·m rozhodnÏ neodzvoni-

lo. Jestliûe p¯ed 10 lety hr·ly tehdejöÌ trendy

popt·vky ve prospÏch hypermarket˘ a p¯ed 3 roky

favorizovaly diskont, nynÌ se otevÌr· nov˝ prostor

pro rozvoj convenience stores - form·tu pro spo-

t¯ebitele se specifick˝m ûivotnÌm stylem. (tz)



říjen 2007

www.prosperita.info

INOVACE PRO VÁS

8

Automobilka Volvo Cars 
představuje alkoholový zámek 
SpoleËnost Volvo Cars je prvnÌ automobilkou,

kter· p¯edstavuje tak inovativnÌ prvek zamÏ-

¯en˝ na snÌûenÌ poËtu dopravnÌch nehod zp˘-

soben˝ch pod vlivem alkoholu. Alcoguard je

plnÏ integrovan˝ "alkoholov˝ z·mek", kter˝

vyuûÌv· modernÌ technologie palivov˝ch Ël·n-

k˘ - ¯eöenÌ, kterÈ je uûivatelsky p¯ÌvÏtivÈ

a souËasnÏ spolehlivÈ. "Alcoguard je n·stroj,

jehoû ˙Ëelem je pom·hat ¯idiËi p¯ijÌmat st¯Ìzli-

v· rozhodnutÌ. ➡

Do nebankovního registru
vstoupily další firmy
Do NebankovnÌho registru klientsk˝ch informa-

cÌ (NRKI), kter˝ sdruûuje informace o klientech

p¯edevöÌm leasingov˝ch a spl·tkov˝ch spoleË-

nostÌ, vstoupily dvÏ novÈ firmy. PoËet spoleË-

nostÌ, kterÈ nebankovnÌ registr vyuûÌvajÌ nap¯Ì-

klad k ochranÏ p¯ed neplatiËi nebo identifikaci

p¯edluûen˝ch klient˘, tak k dneönÌmu dni

stoupl na rovn˝ch dvacet. "DvÏma nov˝mi

Ëleny nebankovnÌho registru jsou spoleËnosti

GMAC a Impuls Leasing Austria. ➡

MEWA: ochrana životního 
prostředí ve firmě
I ve firm·ch lze uvÈst do praxe to, co

v dom·cnostech funguje: SystÈm vÌcen·-

sobnÈho pouûitÌ slouûÌ nejen k optimalizaci

proces˘, ale p¯ispÌv· i znaËnou mÏrou

k ochranÏ ûivotnÌho prost¯edÌ. Jak toto fun-

guje, ukazuje p¯Ìklad firmy MEWA certifiko-

van˝ podle ISO. ➡

Česká pojišťovna nabízí nové
životní pojištění
»esk· pojiöùovna p¯ich·zÌ od letoönÌho z·¯Ì na

trh s nov˝m jednor·zovÏ placen˝m ûivotnÌm

pojiötÏnÌm GARANCE, kterÈ nabÌzÌ investiËnÌ

p¯Ìleûitost spolu s krytÌm rizika smrti a ˙raz˘.

Mezi jeho konkurenËnÌ v˝hody pat¯Ì transpa-

rentnost, garantovan· investice prost¯ednic-

tvÌm II. ➡

"P¯edevöÌm 12:00 Economy Express je prvnÌ

produkt svÈho druhu v tomto odvÏtvÌ, neboù

z·kaznÌk˘m nabÌzÌ sluûbu, kter· je z·roveÚ

˙sporn· a m· garantovanou dobu dod·nÌ. TÌm

jsme o krok d·l neû nap¯Ìklad spediËnÌ sluû-

by, kterÈ nemohou p¯esn˝ Ëas garantovat.

NavÌc m·me tuto sluûbu za ceny, kterÈ jsou

dostupnÈ opravdu pro kaûdÈho," ¯ekl na

ned·vnÈm setk·nÌ novin·¯˘ v Praze Ing. Petr

Chv·tal, gener·nÌ ¯editel TNT Express

v »eskÈ republice. 

PomocÌ synchronizace sluûeb spoleËnost TNT

svou nejnovÏjöÌ nabÌdkou vych·zÌ vst¯Ìc univer-

z·lnÌm poûadavk˘m z·kaznÌk˘ na garantovanÈ

dopolednÌ doruËenÌ, rozs·hlejöÌ v˝bÏr sluûeb

a jejich vÏtöÌ jednoduchost. SpoleËnost TNT pro-

vedla rozs·hl˝ v˝zkum zahrnujÌcÌ 7500 uûivatel˘

expresnÌch sluûeb na klÌËov˝ch trzÌch po celÈm

svÏtÏ. V˝sledky ukazujÌ, ûe kromÏ moûnostÌ

v oblasti rychlosti doruËenÌ, hmotnosti z·silek

a geografickÈho pokrytÌ z·kaznÌci oËek·vajÌ

komfort, spolehlivost a kontrolu. Novinky TNT

reagujÌ p¯Ìmo na tyto poûadavky. 

"TNT je spoleËnostÌ, na kterou se m˘ûete obr·-

tit s jak˝mkoli poûadavkem na dopolednÌ doru-

ËenÌ," prohl·sila v˝konn· ¯editelka skupiny pro

divizi TNT Express Marie-Christine Lombard.

"Naöe nov· nabÌdka, kter· zahrnuje i ˙plnou

novinku na trhu, vytv·¯Ì p¯Ìleûitost k r˘stu

a umoûÚuje n·m prod·vat z·kaznÌk˘m vÌce slu-

ûeb s garantovanou dobou dod·nÌ. P¯Ìnosem pro

z·kaznÌky bude öiröÌ nabÌdka sluûeb s dopoled-

nÌm dod·nÌm poskytujÌcÌch jednoduchÈ a p¯Ìmo-

ËarÈ ¯eöenÌ jejich pot¯eb."

NovÈ portfolio sluûeb vyuûÌv· plnÏ integrovanÈ

sÌtÏ vzduönÈ a pozemnÌ infrastruktury TNT

a nabÌzÌ vÏtöÌ geografickÈ pokrytÌ pro doruËenÌ

v 9:00, 10:00 a 12:00 hodin do vÌce mÏst

a obchodnÌch lokalit po celÈm svÏtÏ neû kdyko-

li d¯Ìve.  

Pro podporu svÈho novÈho portfolia spouötÌ TNT

mezin·rodnÌ informaËnÌ kampaÚ. V r·mci tÈto

kampanÏ se vyuûÌv· tÈma "DobrÈ r·no!" a kom-

binuje se v nÌ inzerce v tisku s reklamou na ven-

kovnÌch ploch·ch, vir·lnÌ i direct marketing,

online i internÌ komunikace. V r·mci »eskÈ

republiky bude TNT Express pro tuto kampaÚ

plnÏ vyuûÌvat svoji vlastnÌ webovou televizi

www.tntnews.cz.

"9:00 Express", "10:00 Express" a "12:00

Express" jsou sluûby p¯epravy z·silek s vyzved-

nutÌm i doruËenÌm u z·kaznÌka a s garantovanou

dobou dod·nÌ, urËenÈ pro urgentnÌ z·silky

s doruËenÌm n·sledujÌcÌ nebo nejbliûöÌ moûn˝

pracovnÌ den do velk˝ch mÏst a hlavnÌch

obchodnÌch oblastÌ celÈho svÏta. "12:00 Eco-

nomy Express" je sluûba p¯epravy z·silek

s garantovanou dobou dod·nÌ v konkrÈtnÌ den,

s vyzvednutÌm i doruËenÌm u z·kaznÌka, urËen·

pro mÈnÏ urgentnÌ z·silky, nabÌzejÌcÌ v zemÌch

TNT Express přichází s novým portfoliem služeb
Společnost TNT Express uvedla na trh nové portfolio služeb, které zákaz-

níkům nabízí rozšíření spektra standardizovaných mezinárodních i vnit-
rostátních služeb napříč kontinenty a za výhodné ceny, které jsou nyní

dostupné pro každého. Tím, že ke stávajícím službám "9:00 Express" a "12:00
Express" přidala dvě nové služby s garantovanou dobou dodání - "10:00
Express" a "12:00 Economy Express", klade TNT silný důraz na dopolední
dodání a nabízí nyní více služeb s doručením v dopoledních hodinách než
konkurence. Nové portfolio možností pro zákazníky se otevřelo na celosvě-
tovém trhu dnem 17. září.

TNT Express »esk· republika vybudovala

svoje novÈ logistickÈ centrum, kterÈ se z·ro-

veÚ stalo sÌdlem spoleËnosti. Kapacita centra

TNT Express v Chr·öùanech u Prahy umoûnÌ

lepöÌ obsluûnost z·kaznÌk˘ a p¯ispÏje k dalöÌ-

mu rozvoji firmy.

"NovÈ centrum n·m umoûnÌ rychlejöÌ pr·ci se

z·silkami a uöet¯Ì tak kaûd˝ den vÌce neû 

60 minut pro pÈËi o z·kaznÌky a jejich poûa-

davky. TNT Express je progresivnÌ a rostoucÌ

firma, poûadavek na novÈ logistickÈ centrum

byl proto zcela na mÌstÏ," vysvÏtlil Ing. Petr

Chv·tal, gener·lnÌ ¯editel TNT Express

v »eskÈ republice. 

I p¯es poË·teËnÌ ned˘vÏru ze strany obyvatel

Chr·öùan dnes starosta obce Pavel HrdliË-

ka potvrzuje pozitivnÌ reakce na p¯Ìchod 

TNT Express: "LidÈ se na mÏ Ëasto obracejÌ

s dotazy, zda bude moûnÈ v TNT Express najÌt

pracovnÌ mÌsto. Vzhledem k mnoha jedn·nÌm

s gener·lnÌm ¯editelem firmy Ing. Petrem Chv·-

talem je mohu ujistit, ûe nabÌdka ze strany TNT

Express zde urËitÏ bude."

NovÈ sÌdlo TNT Express v Chr·öùanech u Prahy

se nach·zÌ pouh˝ch 5 minut jÌzdy od souËasnÈ-

ho sÌdla spoleËnosti v Praze - ZliËÌnÏ, kde firma

TNT Express p˘sobila vÌce neû 6 let. Adresa

spoleËnosti je nynÌ:

Prague West Business Centre, Chr·ötany 206,

252 19 okres Praha - z·pad. (tz)

EU n·kladovÏ efektivnÌ dod·nÌ do dvou aû Ëty¯

dn˘. Tyto produkty doplÚujÌ portfolio sluûeb TNT

s garantovan˝m dnem dod·nÌ, nap¯Ìklad

"Express" a "Economy Express", a zvl·ötnÌch

sluûeb, jako je sluûba "Sameday", urËen· pro

z·silky urËenÈ k doruËenÌ v ¯·dech hodin

a minut. V nÏkter˝ch zemÌch TNT nabÌzÌ jeötÏ

dalöÌ moûnosti rannÌho doruËenÌ. V NÏmecku

a ve Francii TNT nap¯Ìklad jiû nabÌzÌ produkt

"8:00 Express". (tz)

Nové logistické centrum i adresa firmy

TNT Express p¯edstavila firemnÌ strategii pro

zvyöov·nÌ transparentnosti ekologickÈ stopy

spoleËnosti, drastickÈ snÌûenÌ emisÌ CO2 z pro-

voznÌ Ëinnosti firmy a povzbuzenÌ 159 000

zamÏstnanc˘ spoleËnosti, aby stejn· opat¯enÌ

zavedli i ve svÈm soukromÈm ûivotÏ. Program

TNT Express byl nazv·n Planet Me a je uplatÚo-

v·n ve vöech zemÌch, kde firma p˘sobÌ.

"Jsme si vÏdomi toho, ûe naöe letadla, auta

a n·kladnÌ automobily zneËiöùujÌ ûivotnÌ prost¯e-

dÌ a protoûe jejich Ëinnost nem˘ûeme omezit,

rozhodli jsme se aktivnÌm p¯Ìstupem sniûovat

emise, kterÈ naöÌm provozem vytv·¯Ìme," uvedl

Ing. Petr Chv·tal, gener·lnÌ ¯editel TNT Express

v »eskÈ republice. A v Ëem konkrÈtnÏ program

TNT Express spoËÌv·? Je zav·dÏn kvalifikovan˝

systÈm mÏ¯enÌ, hl·öenÌ a ¯ÌzenÌ emisÌ CO2, z·ro-

veÚ jsou realizov·ny iniciativy v oblasti sniûov·-

nÌ emisÌ CO2 v osmi nejv˝znamnÏjöÌch provoz-

nÌch oblastech: leteck· doprava, budovy, slu-

ûebnÌ cesty, firemnÌ vozy, partnerstvÌ se z·kaz-

nÌky, vozov˝ park, n·kup a investice. Planet Me

navÌc motivuje  zamÏstnance, aby spot¯ebov·-

vali mÈnÏ energie i doma a na silnici. Jejich

osobnÌ p¯ÌspÏvek k partnerstvÌ TNT se SvÏtov˝m

programem potravinovÈ pomoci uk·zal, jak

˙Ëinn˝ m˘ûe takov˝ osobnÌ podÌl b˝t. 

"Po programu jako je Planet Me existuje siln·

spoleËensk· popt·vka. Z·kaznÌci, vl·dy, naöi

zamÏstnanci a takÈ öirok· ve¯ejnost st·le Ëas-

tÏji sledujÌ, jak firmy reagujÌ na glob·lnÌ oteplo-

v·nÌ. Jakoûto p¯ednÌ p¯edstavitel naöeho odvÏtvÌ

cÌtÌme odpovÏdnost za proaktivnÌ ¯eöenÌ tohoto

problÈmu," ¯ekl v˝konn˝ ¯editel TNT Peter Bak-

ker. "Pro TNT je sniûov·nÌ emisÌ CO2 obrovskou

v˝zvou. Technologie produkujÌcÌ nÌzkÈ emise

uhlÌky v oblasti dopravy buÔ v˘bec neexistujÌ

nebo jsou p¯Ìliö drahÈ, aby se mohly bÏûnÏ zav·-

dÏt. P¯es tyto problÈmy znamen· toto ozn·menÌ

zaË·tek naöeho usilov·nÌ o to, abychom se stali

prvnÌm poskytovatelem expresnÌch a poötovnÌch

z·silek s nulov˝mi emisemi na svÏtÏ".

informace o programu Planet Me najdete na
adrese http://www.tntplanetme.com (tz)

Spouští komplexní program snižování emisí CO2

Na snímku Ing. Petr Chvátal, generální ředitel TNT Express v ČR
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● NejlepöÌm ˙¯adem v kategorii KrajskÈ ˙¯ady

se stal Krajsk˝ ˙¯ad KarlovarskÈho kraje

● NejlepöÌm ˙¯adem v kategorii I - mÏsta je

MÏstsk˝ ˙¯ad P¯elouË.

● NejlepöÌm ˙¯adem v kategorii II - obce se stal

⁄¯ad mÏsta NÏmËice nad Hanou.

● »estnÈ uzn·nÌ za öÌ¯enÌ myölenky rovnosti

ûen a muû˘ bylo udÏleno KrajskÈmu ˙¯adu

KarlovarskÈho kraje.

Vöechny ˙¯ady, kterÈ se do soutÏûe p¯ihl·sily,

obdrûely osvÏdËenÌ o ˙Ëasti v soutÏûi. 

KRAJSK› ⁄ÿAD KARLOVARSK…HO KRAJE

Krajsk˝ ˙¯ad KarlovarskÈho kraje zÌskal navÌc

jeötÏ ËestnÈ uzn·nÌ za öÌ¯enÌ myölenky rovnosti

ûen a muû˘. Z KarlovarskÈho kraje totiû zaslal

vyplnÏn˝ dotaznÌk do soutÏûe nejvÏtöÌ poËet obcÌ.

Krajsk˝ ˙¯ad KarlovarskÈho kraje nabÌzÌ sv˝m

zamÏstnanc˘m a zamÏstnankynÌm pruûnou pra-

covnÌ dobu a moûnost zkr·cenÈho ˙vazku pro

rodiËe s mal˝mi dÏtmi. V are·lu ˙¯adu funguje

letnÌ mate¯sk· ökolka. Krajsk˝ ˙¯ad takÈ nep¯e-

ruöuje po dobu mate¯skÈ/rodiËovskÈ dovolenÈ

Soutěž Úřad roku "Půl na půl" - respekt k rovným příležitostem 2007 má vítěze
Na jaře tohoto roku vyhlásila obecně prospěšná společnost Gender

Studies společně s Ministerstvem vnitra České republiky nultý ročník
ocenění Úřad roku "Půl na půl" - respekt k rovným příležitostem.

Zúčastnily se ho úřady veřejné správy na obecní, městské i krajské úrovni.
Na konferenci MV ČR "Problematika přípravy úředníků veřejné zprávy"
v Olomouci byli vyhlášeni vítězové:

kontakt se sv˝mi zamÏstnanci a zamÏstnanky-

nÏmi, nabÌzÌ jim vöechny zamÏstnaneckÈ akce

Ëi stejnÈ finanËnÌ benefity. Krajsk˝ ˙¯ad v sou-

ËasnÈ dobÏ zpracov·v· pr˘zkum spokojenosti

obËan˘, od kterÈho oËek·v· podnÏty ke zlepöe-

nÌ sluûeb. Chyst· tÈû ökolenÌ pro zamÏstnance

"RozpoËtov·nÌ z hlediska ûen a muû˘ v praxi".

Na vedoucÌch ˙rovnÌch je 52 % ûen. 

MÃSTSK› ⁄ÿAD PÿELOU»

MÏstsk˝ ˙¯ad v P¯elouËi poskytuje sv˝m

zamÏstnanc˘m a zamÏstnankynÌm pruûnou pra-

covnÌ dobu (samoz¯ejmÏ s ohledem na ˙¯ednÌ

dny) a rovnÏû i p¯ÌspÏvek na rodinnou rekreaci

Ëi dÏtskÈ t·bory. MÏstsk˝ ˙¯ad podporuje p¯ed-

ökolnÌ a ökolnÌ za¯ÌzenÌ, r˘znÈ z·jmovÈ ˙tvary

a rozöi¯uje jejich kapacitu. Na vedoucÌch ˙rov-

nÌch je 63 % ûen. 

⁄ÿAD MÃSTA NÃM»ICE NAD HANOU

⁄¯ad mÏsta NÏmËice nad Hanou nabÌzÌ flexibilnÌ

pracovnÌ dobu. PracovnÌ doba v mate¯skÈ ökolce

je p¯izp˘sobena pot¯eb·m obËan˘. NÏmËice nad

Hanou se d·le zamÏ¯ujÌ na vzdÏl·v·nÌ rodiË˘ -

poskytujÌ jim p¯Ìstup na internet a poËÌtaËovou

uËebnu. Na vedoucÌch pozicÌch pracuje 60 % ûen. 

JAK¡ BYLA KRIT…RIA PRO V›BÃR NEJ ⁄ÿADU?

● PoËet ûen ve vedoucÌch funkcÌch ve vztahu

k celkovÈmu poËtu ûen v ˙¯adu 

● Existence antidiskriminaËnÌch opat¯enÌ

uvnit¯ ˙¯adu

● ZohlednÏnÌ aspekt˘ rovnosti ûen a muû˘

a gender mainstreamingu v ofici·lnÌch doku-

mentech ˙¯adu (pracovnÌ ¯·d, vnit¯nÌ platov˝

p¯edpis, etick˝ kodex) 

● Opat¯enÌ ˙¯adu zamÏ¯en· na slaÔov·nÌ rodin-

nÈho a pracovnÌho ûivota a cÌlen· na zamÏst-

nance/zamÏstnankynÏ ˙¯adu 

● VzdÏl·vacÌ akce pro zamÏstnance/zamÏst-

nankynÏ ˙¯adu v oblasti rovn˝ch p¯ÌleûitostÌ

ûen a muû˘. (tz)

»ESMAD BOHEMIA byl potvrzen jako Ëlen

Rady vl·dy »eskÈ republiky pro bezpeËnost sil-

niËnÌho provozu. Jeho z·stupcem v radÏ byl

jmenov·n gener·lnÌ tajemnÌk SdruûenÌ

»ESMAD BOHEMIA Ing. Martin äpryÚar.

Letos v Ëervnu Vl·da schv·lila nov˝ statut

Rady vl·dy »R pro bezpeËnost silniËnÌho pro-

vozu. Tu tvo¯Ì 25 Ëlen˘, z·stupc˘ org·n˘

st·tnÌ spr·vy a organizacÌ, jejichû Ëinnost

m· vliv na bezpeËnost silniËnÌho provozu.

KromÏ n·mÏstk˘ ministerstev zde zasedajÌ

i p¯edstavitelÈ z·jmov˝ch organizacÌ

a odborn˝ch sdruûenÌ, mezi nimi i »ESMAD

BOHEMIA.

SdruûenÌ »ESMAD BOHEMIA, kterÈ pat¯Ì

k dlouhodob˝m Ëlen˘m BESIP, bude prost¯ed-

nictvÌm svÈho z·stupce projedn·vat a p¯edkl·-

dat n·vrhy opat¯enÌ, kterÈ by mÏly zvyöovat

bezpeËÌ na silnicÌch a minimalizovat ztr·ty jak

na ûivotech, tak na ûivotnÌm prost¯edÌ a okolÌ

silniËnÌch komunikacÌ. RovnÏû bude usilovat,

aby BESIP svÈ aktivity smÏ¯oval i u kamionovÈ

dopravy p¯edevöÌm do oblasti prevence, a d·le

tak pomohl snÌûit zhruba 5% podÌl tÈto skupiny

¯idiË˘ na zavinÏnÌ nehod. 

"V propojenÌ mÈho p˘sobenÌ v »ESMAD

BOHEMIA a v RadÏ BESIP vidÌm velk˝ poten-

ci·l. BezpeËnost pat¯Ì k dlouhodob˝m priori-

t·m naöeho SdruûenÌ, jsme signat·¯i EvropskÈ

charty bezpeËnosti, realizujeme ¯adu konkrÈt-

nÌch krok˘ pro jejÌ zv˝öenÌ, jako je proökolo-

v·nÌ ¯idiË˘, v˝roba a distribuce DVD Defenziv-

nÌ jÌzda, projekt BezpeËn· firma a dalöÌ.

VÏ¯Ìm, ûe se mi poda¯Ì p¯ispÏt k takov˝m

opat¯enÌm, kter· budou pro autodopravce p¯Ì-

nosem a nikoliv ˙Ëelov˝m omezenÌm," uvedl

gener·lnÌ tajemnÌk SdruûenÌ a nov˝ Ëlen Rady

Martin äpryÚar. Martin Felix

ČESMAD BOHEMIA opět členem BESIP
V r·mci veletrh˘ STYL-KABO na brnÏnskÈm

v˝staviöti byla 21. srpna firmÏ KLINMAM czech,

spol. s r. o., slavnostnÏ prop˘jËena znaËka

CZECH MADE pro v˝robek "Soubor loûnÌch

v˝robk˘ KLINMAM CZECH".

Diplom CZECH MADE p¯evzal ¯editel spoleËnos-

ti p. Jaroslav Peö·k a obchodnÌ ¯editel p. Ivan

LukaËoviË z rukou v˝konnÈho ¯editele SCJ  Jaro-

slava Pracha¯e a ZdeÚka VorlÌËka, z·stupce

Rady »R pro jakost.

KLINMAM CZECH je n·zev souboru proöÌvan˝ch

pracÌch p¯ikr˝vek, polöt·¯˘ a podloûek zhotovo-

van˝ch v r˘zn˝ch velikostech a provedenÌch.

V˝robky KLINMAM CZECH se vyznaËujÌ vysokou

kvalitou vöech pouûÌvan˝ch materi·l˘, kterÈ

spolu s profesion·lnÌm provedenÌm tvo¯Ì v˝robky

öpiËkovÈ ˙rovnÏ s moûnostÌ pranÌ p¯i teplotÏ do

95 ∞C a suöenÌ do 120 ∞C.

Jako povrchov˝ materi·l je u celÈho souboru

pouûita smÏsov· tkanina s prodlouûenou ûivot-

nostÌ (50% bavlny / 50% polyesteru). N·plÚ

p¯ikr˝vek a loûnÌch podloûek je sloûena ze

znaËkov˝ch dut˝ch polyesterov˝ch vl·ken,

polöt·¯e obsahujÌ speci·lnÌ n·plÚ z polyestero-

v˝ch "kuliËek" a speci·lnÌch polyuretanov˝ch

tyËinek.

V˝robky KLINMAM CZECH jsou charakterizov·-

ny vynikajÌcÌmi uûitn˝mi vlastnostmi, kterÈ

mohou uspokojit öirok˝ okruh uûivatel˘. Jsou

vzduönÈ, lehkÈ, mÏkkÈ, pruûnÈ, h¯ejivÈ, tvarovÏ

i vzhledovÏ st·lÈ, s mnohaletou ûivotnostÌ a jed-

noduchou, hygienickou ˙drûbou. Na ovÏ¯ov·nÌ

kvality a zdravotnÌ nez·vadnosti se podÌlÌ auto-

rizovan· st·tnÌ zkuöebna TextilnÌ zkuöebnÌ

˙stav v BrnÏ. Sv˝mi uûitn˝mi a fyziologick˝mi

vlastnostmi jsou uvedenÈ v˝robky vhodnÈ p¯e-

devöÌm do tÏch dom·cnostÌ, v jejichû okolÌ je

zv˝öen· praönost, kter· klade n·roky na ËastÏj-

öÌ pranÌ.

Kvalita v˝robk˘ KLINMAM CZECH byla potvrze-

na takÈ ˙spÏön˝m testov·nÌm v n·roËn˝ch pod-

mÌnk·ch nemocniËnÌch pr·delen; byla prok·z·na

vhodnost pouûÌv·nÌ ve ve¯ejnÈm sektoru, a to

zejmÈna ve zdravotnick˝ch za¯ÌzenÌch, kde jsou

loûnÌ v˝robky vystaveny nejvyööÌ provoznÌ z·tÏûi.

V˝robce m· vytvo¯eny podmÌnky pro zajiötÏnÌ sta-

bility kvality ve v˝robÏ a drûitelem znaËky CZECH

MADE je nep¯etrûitÏ od roku 1998. (tz)

Polštáře a přikrývky získaly opět Czech Made
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"Pro CzechInvest je d˘leûitÈ, ûe dom·cÌm firm·m

m˘ûeme nabÌdnout kompletnÌ sluûby vËetnÏ pod-

pory z fond˘ EvropskÈ unie," pokraËoval R. »er-

m·k. "SpoleËnÏ s Ministerstvem pr˘myslu

a obchodu »R se poda¯ilo ˙spÏönÏ nastartovat

OperaËnÌ program Podnik·nÌ a inovace, p¯iËemû

programy implementovanÈ CzechInvestem byly

prvnÌmi, ze kter˝ch je moûnÈ v novÈm programo-

vacÌm obdobÌ û·dat o evropskÈ dotace."

CzechInvest spoleËnÏ s MPO dosud spustily pÏt

program˘ z OperaËnÌho programu Podnik·nÌ a ino-

vace (Rozvoj, Marketing, Inovace, Potenci·l, ICT

v podnicÌch a Eko-energie). Po vyhodnocenÌ

finanËnÌho zdravÌ jednotliv˝ch podnik˘ agentura

zatÌm odsouhlasila 1136 registraËnÌch û·dostÌ

podnikatel˘. Tito ˙spÏönÌ mohou jiû pod·vat plnÈ

û·dosti a na jejich z·kladÏ pak o definitivnÌm roz-

dÏlenÌ evropsk˝ch penÏz rozhodne komise nez·-

visl˝ch expert˘. »eötÌ podnikatelÈ v r·mci tÏchto

pÏti program˘ dosud zaû·dali o 7,2 miliardy KË,

EU jim poskytne dotaci ve v˝öi 4,5 miliardy KË.

Stoup· poËet sofistikovan˝ch investic 

Mezi projekty zprost¯edkovan˝mi v prvnÌm polo-

letÌ agenturou CzechInvest stoup· i poËet sofis-

tikovan˝ch investic. Celkem CzechInvest spolu-

pracoval na 83 investiËnÌch projektech - osm

desÌtek z nich bylo v˝robnÌch a trojice spoleË-

nostÌ investuje do center sdÌlen˝ch sluûeb.

KromÏ toho m˘ûe v »R s podporou EU vzniknout

aû 20 dalöÌch technologick˝ch center pro

v˝zkum a v˝voj. "Ty ovöem celkov· statistika

investiËnÌch projekt˘ agentury CzechInvest

nezahrnuje," vysvÏtlil Roman »erm·k. "Dosud

vznik technologick˝ch center podporoval p¯ede-

vöÌm vl·dnÌ R·mcov˝ program na podporu tech-

nologick˝ch center a center strategick˝ch slu-

ûeb, tato dvacÌtka ovöem û·d· o dotace z Ope-

raËnÌho programu Podnik·nÌ a inovace z progra-

mu Potenci·l. Proto je uv·dÌme oddÏlenÏ, aby-

chom nenaruöovali historii statistik agentury."

Pravidla R·mcovÈho programu na podporu tech-

nologick˝ch center a center strategick˝ch sluûeb

vl·da inovovala a v ËerstvÈ podobÏ zaËal program

platit aû od 18. dubna letoönÌho roku. Do tÈ doby

z nÏj nebylo moûnÈ û·dat o podporu a investo¯i

Ëekali na nov· pravidla. "Ve druhÈm pololetÌ

letoönÌho roku se uû ovöem na z·kladÏ upravenÈ-

ho R·mcovÈho programu rozhodly zaloûit v »R

svÈ centrum pro v˝zkum a v˝voj t¯i novÈ spoleË-

nosti a s dalöÌmi jedn·me," dodal R. »erm·k.

StabilnÏ vysok˝ p¯Ìliv investic

Pokud odeËteme mimo¯·dnou investici Hyun-

dai, je objem investic i poËet novÏ vytvo¯en˝ch

pracovnÌch mÌst v prvnÌm pololetÌ letoönÌho roku

prakticky stejn˝ jako v prvnÌm pololetÌ roku

2006. V minulÈm roce CzechInvest zprost¯ed-

koval projekty za 49,408 miliard KË, kterÈ

vytvo¯Ì 17 227 nov˝ch pracovnÌch mÌst. V letoö-

nÌch roce investo¯i p¯islÌbili vytvo¯it 17 780 pra-

covnÌch mÌst v projektech za 49,025 miliard

korun. Zd·nlivÏ niûöÌ poËet technologick˝ch

center a center sdÌlen˝ch sluûeb zp˘soben˝

pozastaven˝m n·rodnÌm programem na jejich

podporu ˙spÏönÏ vyrovn·vajÌ projekty pro

v˝zkum a v˝voj podporovanÈ z programu Poten-

ci·l, kter˝ vloni neexistoval.

NejvÏtöÌ poËet investor˘ zamÌ¯il na jiûnÌ Moravu.

Rozhodlo se pro ni 20 spoleËnostÌ, kterÈ tu pro-

investujÌ 8,648 miliard KË. Na druhÈm mÌstÏ

skonËil ⁄steck˝ kraj se 16 projekty. Sever »ech

se ovöem m˘ûe pochlubit prvenstvÌm co do obje-

mu p¯islÌben˝ch investic - vyrostou tu podniky

za 15,257 miliard KË. T¯etÌm nejoblÌbenÏjöÌm

regionem byl v oËÌch investor˘ v prvnÌ polovinÏ

letoönÌho roku Moravskoslezsk˝ kraj. Rozhodlo

se pro nÏj devÏt spoleËnostÌ. "PrvnÌ t¯i mÌsta

obsadily stejnÈ kraje jako v roce 2006, jen

v jinÈm po¯adÌ. St·le tak platÌ, ûe se CzechInve-

stu da¯Ì smÏ¯ovat investice p¯edevöÌm do regio-

n˘ s vyööÌ nezamÏstnanostÌ - tedy tam, kde

pom·hajÌ nejvÌc," vysvÏtlil Roman »erm·k.

Agentura pro podporu podnik·nÌ a investic Czech-

Invest vznikla v roce 1992. Od tÈ doby se podÌle-

la na 862 investiËnÌch projektech v celkovÈ hod-

notÏ 596 miliard korun. P¯Ìmo v podpo¯en˝ch pro-

jektech naölo pr·ci 175 043 tisÌc lidÌ, v n·vaz-

nosti na podpo¯enÈ investice pak vznikly tisÌce

dalöÌch pracovnÌch mÌst. (tz)

České podniky opět nejúspěšnější - třetina investičních projektů pochází z ČR
Česká republika prostřednictvím agentury CzechInvest přilákala za

první pololetí letošního roku 83 investiční projekty v celkové hodnotě
49,025 miliard korun. Jednu třetinu z nich, přesně 26, přitom připravi-

ly společnosti z České republiky. "Je to už druhý rok v řadě, kdy největší
podíl úspěšných projektů patří český firmám. To je pro domácí ekonomiku
pozitivní zpráva a důkaz toho, že jsou české firmy stále silnější," komentoval
na nedávné tiskové konferenci agentury CzechInvest v Praze statistiku
Roman Čermák, generální ředitel jmenované agentury.

ROK 2007

InvestiËnÌ projekty agentury CzechInvest prvnÌ pololetÌ 2007

Typ investice PoËet PracovnÌ mÌsta V˝öe investice (mil KË)

V˝roba 80 17 006 48 828

SdÌlenÈ sluûby 3 774 197

Celkem 83 17 780 49 025

Technologick· centra, program Potenci·l - 2007

Typ investice PoËet V˝öe investice (mil CZK) »·stka urËen· pro program

Technologick· centra 12 + 8* 301 600 mil KË

*poËet schv·len˝ch registraËnÌch û·dostÌ, o 8 se jeötÏ rozhoduje

ROK 2006

InvestiËnÌ projekty agentury CzechInvest prvnÌ pololetÌ 2006 - bez automobilky Hyundai

Typ investice PoËet PracovnÌ mÌsta V˝öe investice (mil KË)

V˝roba 70 14 585 46 827

SdÌlenÈ sluûby 14 2 260 1 830

Technologick· centra 8 382 751

Celkem 92 17 227 49 408
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"D˘vodem ˙vah o p¯Ìnosu a efektivitÏ poboËky

v Silicon Valley je skuteËnost, ûe tato poboË-

ka dosud nezajistila û·dn˝ dokonËen˝ projekt.

Projekty dokonËenÈ s firmami se sÌdlem v Sili-

con Valley byly dohodnuty jejich evropsk˝mi

zastoupenÌmi p¯Ìmo s ˙st¯edÌm CzechInvestu

v Praze a zahraniËnÌ z·stupce pak byl povÏ¯en

komunikacÌ v mÌstÏ. Firmy, kterÈ sÌdlÌ v Sili-

con Valley, majÌ p¯ev·ûnÏ ˙st¯edÌ v jinÈm

st·tÏ USA. NevhodnÈ umÌstÏnÌ poboËky vypl˝-

v· i ze skuteËnosti, ûe nÏkolik mÏsÌc˘ po jejÌm

otev¯enÌ doölo k p·du akciÌ technologick˝ch

firem a ke splasknutÌ internetovÈ bubliny,"

sdÏlil Michal KoryË·nek, ¯editel divize podni-

katelsk˝ch nemovitostÌ a investic agentury

CzechInvest. 

CzechInvest podle v˝sledk˘ zmÌnÏnÈ anal˝zy

rozhodne o p¯ÌpadnÈm umÌstÏnÌ druhÈho zahra-

niËnÌho zastoupenÌ v USA. Lokalita se bude takÈ

odvÌjet podle novÈ strategie a s tou samoz¯ejmÏ

souvisÌ i Ëinnost zahraniËnÌch z·stupc˘. NovÏ se

p¯ipravuje ve spolupr·ci s CzechTradem vytvo-

¯enÌ spoleËn˝ch kancel·¯Ì. V nÏkter˝ch st·tech

totiû fungujÌ z·stupci obou organizacÌ nez·visle

na sobÏ. SpojenÌm ËinnostÌ a vytvo¯enÌm jednÈ

kancel·¯e dojde k vyööÌ efektivitÏ a lepöÌ pre-

zentaci »eskÈ republiky. 

N·klady na fungov·nÌ kancel·¯e v Kalifornii loni

Ëinily vÌce neû 3,1 milionu korun (bez mzdov˝ch

n·klad˘). JejÌ person·lnÌ obsazenÌ tvo¯Ì zahra-

niËnÌ z·stupce a jeden pomocn˝ pracovnÌk.

V souËasnosti m· agentura CzechInvest centr·-

lu v Praze, 13 region·lnÌch kancel·¯Ì po celÈ

»eskÈ republice a sedm zastoupenÌ ve svÏtÏ:

v Americe, VelkÈ Brit·nii, NÏmecku, Belgii,

Francii, »ÌnÏ a Japonsku. (tz)

Zahraniční zastoupení CzechInvestu na západním pobřeží USA
CzechInvest v současné době vyhodnocuje přínos a efektivitu dosa-

vadního zahraničního zastoupení v Kalifornii. Do 30. června 2007
byly v USA pobočky dvě, jedna v Silicon Valley a druhá v Chicagu.

Po odchodu ředitele zahraničního zastoupení v Kalifornii kancelář nebyla
obsazena a projektovou činnost za ni převzal zahraniční zástupce v Chi-
cagu. Kancelář byla dočasně převedena na tzv. virtuální - tedy telefony,
emaily i faxy jsou vyřizovány přímo v Chicagu. Dále sem byla postoupena
také všechna práva, povinnosti, projekty či poptávky. O uzavření pobočky
byli také informováni obchodní radové v USA.

Investice p¯evyöujÌcÌ 42 miliard korun do nov˝ch

podnik˘, kterÈ zamÏstnajÌ bezm·la 7,5 tisÌce lidÌ

- tolik projekt˘ z JiûnÌ Koreje jen za poslednÌ dva

roky p¯iv·bila prost¯ednictvÌm agentury CzechIn-

vest »esk· republika. A jejich poËet podle odha-

d˘ agentury d·l poroste. Ned·vn˝m poËinem se

opÏt ke korejsk˝m investor˘m CzechInvest p¯i-

blÌûil. Spustil nov˝ internetov˝ port·l o investo-

v·nÌ v »eskÈ republice v korejötinÏ. Z·jemci ho

najdou na adrese www.czechinvest.org/ko.

"Str·nka bude uûiteËn· p¯edevöÌm pro ty spoleË-

nosti, kterÈ teprve zkoumajÌ terÈn nebo se jeötÏ

nerozhodly, kde svou investici uskuteËnÌ,"

vysvÏtlil ˙Ëel korejsk˝ch str·nek gener·lnÌ ¯edi-

tel agentury CzechInvest Roman »erm·k. "Web

poskytuje z·kladnÌ informace o »eskÈ republice,

o podnikatelskÈm prost¯edÌ, o investiËnÌch p¯Ìle-

ûitostech. Jeho cÌlem tedy je p¯imÏt potenci·lnÌ

korejskÈ investory, aby udÏlali to spr·vnÈ roz-

hodnutÌ - p¯iöli do »eskÈ republiky."

To potvrzuje i Kwang-Seok Kim, konzultant agen-

tury CzechInvest pro korejskÈ investice: "»eskÈ

prost¯edÌ se od toho korejskÈho p¯ece jen v lec-

Ëems liöÌ - a to nejen v podnik·nÌ, ale i v bÏûnÈm

kaûdodennÌm ûivotÏ. Str·nky pomohou nov˝m

investor˘m rychle se zorientovat, protoûe v nich

najdou komplexnÌ informace o »R - od popisu trhu

pr·ce, p¯es rozbor celnÌho systÈmu aû po nap¯Ìklad

seznam Ëesk˝ch mÏst na seznamu UNESCO,"

vypoËÌtal S. Kim v˝hody port·lu. "Chceme maxi-

m·lnÏ vyuûÌt aktu·lnÌho z·jmu korejsk˝ch firem

o investov·nÌ v »eskÈ republice. InformaËnÌ port·l

v korejötinÏ je jen jednÌm z krok˘ - pracuje pro n·s

speci·lnÌ poradce pro korejskÈ investice, v korej-

ötinÏ p¯ipravujeme i dalöÌ informaËnÌ broûury," dopl-

nil Roman »erm·k. (tz)

Specializovaný portál v korejštině
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*Podle n·vrhu EK by se zisky firem p˘sobÌcÌch

ve vÌce neû jednÈ ËlenskÈ zemi EU mÏly poËÌtat

podle jednotnÈho vzorce platnÈho v celÈ EU

mÌsto 27 r˘zn˝ch, dnes pouûÌvan˝ch metod.

Zisky by pak byly rozdÏleny do zemÌ, ve kter˝ch

firma p˘sobÌ, a byly by takÈ v souladu s daÚov˝-

mi sazbami p¯ÌsluönÈho st·tu zdanÏny. PouûitÌ

spoleËnÈho konsolidovanÈho z·kladu danÏ

(Common Consolidated Corporate Tax Base,

CCCTB) je pro firmy navrhov·no jako moûnost

volby, nikoliv jako povinnost. 

V pr˘zkumu KPMG International byli v Ëervenci

a srpnu 2007 o n·zor na n·vrh EK poû·d·ni

finanËnÌ ¯editelÈ a ¯editelÈ a manaûe¯i pro daÚovÈ

z·leûitosti z vÌce neû 400 firem ze zemÌ EvropskÈ

unie (EU) a äv˝carska. Myölenku CCCTB v r·mci

Evropy podporuje 78 % respondent˘. Na 86 %

dotazovan˝ch obchoduje se zemÏmi mimo EU

a 42 % z nich dod·v·, ûe jednotn˝ daÚov˝ z·klad

v r·mci EU by zv˝öil jejich konkurenceschopnost

na glob·lnÌch trzÌch. 

"TakÈ v »eskÈ republice se n·vrhu komise

dostalo velkÈ podpory. Sv˘j souhlas s tÌmto

z·mÏrem zde vyj·d¯ilo 100 % respondent˘,"

uvedl Jan é˘rek, partner spoleËnosti KPMG

»esk· republika. Zhruba 82 % Ëesk˝ch respon-

dent˘ se p¯itom domnÌv·, ûe spoleËn˝ daÚov˝

z·klad usnadnÌ jejich daÚovÈ z·leûitosti. Podle

55 % dotazovan˝ch jim umoûnÌ vytv·¯et obchod-

nÌ pl·ny s vÏtöÌ jistotou. VÌce neû polovina Ëes-

k˝ch respondent˘ by daÚov˝ z·klad mezi jedno-

tlivÈ zemÏ rozdÏlovala na z·kladÏ prodej˘ spo-

leËnosti v dan˝ch zemÌch. 

I kdyû Evropsk· komise nechce zavÈst jednot-

nou sazbu danÏ, 69 % vöech evropsk˝ch res-

pondent˘ uvedlo, ûe by uvÌtali spoleËnou

sazbu danÏ pro podniky. V »eskÈ republice se

pro spoleËnou sazbu vyj·d¯ilo 82 % dotazova-

n˝ch.

"Byli jsme p¯ekvapeni, jak v˝raznÈ podpory se

n·vrhu CCCTB dost·v·. P¯estoûe toto schÈma

jeötÏ nebylo ve¯ejnÏ p¯edstaveno, 34 % res-

pondent˘ odpovÏdÏlo, ûe jejich firma by se

k nÏmu zcela jistÏ p¯iklonila, a 48 % dotazova-

n˝ch s jeho hodnocenÌm vyËk·v·, dokud nebu-

dou mÌt k dispozici podrobnÏjöÌ informace,"

uvedla Sue Bonney, vedoucÌ partner oddÏlenÌ

DaÚovÈho poradenstvÌ KPMG pro Evropu,

St¯ednÌ v˝chod a Afriku, na daÚovÈm summitu

sÌtÏ Ëlensk˝ch poradensk˝ch spoleËnostÌ

KPMG v portugalskÈm Lisabonu, na kterÈm se

seöli deleg·ti zastupujÌcÌ p¯ibliûnÏ 300 klient˘

sÌtÏ KPMG, aby projednali evropskÈ daÚovÈ

z·leûitosti.

"SpoleËnÏ s podporou, kterÈ se dost·v· jednot-

nÈ evropskÈ sazbÏ danÏ z p¯Ìjmu pr·vnick˝ch

osob, d·vajÌ tÌmto firmy z¯etelnÏ najevo, ûe jsou

pro jednoduööÌ a jasnÏjöÌ daÚov˝ systÈm, a to

i p¯esto, ûe se budou muset vzd·t v˝hod spoje-

n˝ch s moûnostÌ vybrat si mezi daÚov˝mi reûimy

v r˘zn˝ch zemÌch," dodala Sue Bonney. 

"N·ö kaûdoroËnÌ pr˘zkum sazeb danÏ z p¯Ìjmu

pr·vnick˝ch osob a nep¯Ìm˝ch danÌ ukazuje, ûe

evropskÈ sazby danÏ z p¯Ìjmu pr·vnick˝ch osob

pat¯Ì k nejniûöÌm na svÏtÏ. Zd· se, ûe se firmy

snaûÌ z·konod·rc˘m vzk·zat, ûe pokud se Ëlen-

sk˝m zemÌm EU poda¯Ì nÌzkÈ sazby zkonsolido-

vat a zjednoduöit systÈm pro soulad s p¯edpisy,

majÌ evropskÈ firmy p¯Ìleûitost zajistit si trvalou

konkurenËnÌ v˝hodu v celosvÏtovÈm mÏ¯Ìtku,"

uzav¯ela Sue Bonney.

Příloha
HlavnÌ z·vÏry v˝zkumu
Myölenku spoleËnÈho konsolidovanÈho z·kladu

danÏ v r·mci Evropy podporuje 78 % responden-

t˘:

Většina firem souhlasí se zavedením 
společného konsolidovaného základu daně

Nová mezinárodní studie KPMG International uvádí, že více než tři
čtvrtiny daňových odborníků z největších evropských firem souhlasí
s návrhem* Evropské komise na zavedení společného konsolidova-

ného základu daně pro firmy podnikající ve více zemích EU.

● 100% se v jejÌ prospÏch vyj·d¯ili daÚovÌ

odbornÌci v »eskÈ republice, D·nsku a äpa-

nÏlsku, 

● 96 % dotazovan˝ch se k nÌ p¯iklonilo v It·lii, 

● 90 % v ÿecku, Lucembursku, Polsku,

Rumunsku, Slovinsku a ävÈdsku, 

● 84 % v NÏmecku a 80 % v Rakousku, Finsku,

MaÔarsku a Portugalsku. 

NejskeptiËtÏjöÌ z velk˝ch ekonomik byla Velk·

Brit·nie, kde tuto myölenku podpo¯ilo 62 %

dotazovan˝ch, 32 % bylo proti. VÏtöina res-

pondent˘ se proti n·vrhu vyj·d¯ila pouze

v Irsku a na Slovensku - v tÏchto zemÌch bylo

proti 50 % dotazovan˝ch. 

Komise zd˘razÚuje, ûe nenavrhuje jednotnou

evropskou sazbu danÏ z p¯Ìjmu pr·vnick˝ch osob. 

69 % respondent˘ ale uvedlo, ûe by kromÏ spo-

leËnÈho z·kladu danÏ z p¯Ìjmu pr·vnick˝ch osob

r·di vidÏli i jednotnou evropskou sazbu.

Proti jednotnÈ sazbÏ se vÏtöina respondent˘

vyj·d¯ila pouze ve VelkÈ Brit·nii, na Kypru,

v Irsku, Polsku a äv˝carsku. V D·nsku je stejn˝

poËet zast·nc˘ i odp˘rc˘, ve vöech ostatnÌch

zemÌch se ale tÈto myölence dost·v· v˝raznÈ

podpory. 

Firmy l·k· vidina jednoduööÌho systÈmu pro

soulad s p¯edpisy a lepöÌho pl·nov·nÌ. ZatÌmco

22 % dot·zan˝ch se domnÌvalo, ûe by nov˝

systÈm mohl vÈst ke zv˝öenÌ danÌ, kterÈ jejich

firma odv·dÌ, 21 % respondent˘ bylo toho n·zo-

ru, ûe se jejich daÚov· z·tÏû snÌûÌ a 42 % neo-

Ëek·v· û·dnÈ velkÈ zmÏny.

N·vrhy majÌ b˝t zve¯ejnÏny v roce 2008 a Evrop-

sk· komise douf·, ûe se je poda¯Ì zavÈst do

roku 2010. MnozÌ z respondent˘ se domnÌvajÌ,

ûe toto naËasov·nÌ je optimistickÈ:

● 85 % vÏ¯Ì v jeho zavedenÌ od roku 2020,

● pouze 15 % dotazovan˝ch nevÏ¯Ì v uskuteË-

nÏnÌ tohoto pl·nu. 

N·vrh spoleËnÈho konsolidovanÈho z·kladu danÏ
pr·vnick˝ch osob

P¯ed koncem p¯ÌötÌho roku pl·nuje Evropsk·

komise zavÈst pr·vnÌ p¯edpis o uplatÚov·nÌ

spoleËnÈho konsolidovanÈho z·kladu danÏ

z p¯Ìjmu pr·vnick˝ch osob (CCCTB) v celÈ

EvropskÈ unii.

HlavnÌm p¯edmÏtem tohoto n·vrhu je, aby zisky

podnik˘ p˘sobÌcÌch ve vÌce neû jednom Ëlen-

skÈm st·tÏ EU byly vypoËteny spÌöe podle jed-

notnÈho vzorce platnÈho v celÈ EvropskÈ unii

neû podle 27 r˘zn˝ch vzorc˘, jeû se dnes pouûÌ-

vajÌ. Zisky by pak mÏly b˝t p¯erozdÏleny do

zemÌ, kde jsou podniky ËinnÈ, a zdanÏny podle

daÚov˝ch sazeb platn˝ch v tÏchto zemÌch.

Komise v˝slovnÏ ¯Ìk·, ûe nenavrhuje harmoniza-

ci daÚov˝ch sazeb.

ZvaûujÌ se r˘znÈ typy systÈm˘ pro p¯erozdÏlov·-

nÌ zisku. Je moûnÈ p¯erozdÏlovat zisk mezi zemÏ-

mi, kterÈ pouûÌvajÌ opat¯enÌ zahrnujÌcÌ objem

mezd, hodnotu z·kladu aktiv v r·mci urËitÈ

zemÏ (s v˝jimkou finanËnÌch aktiv), trûby nebo

jin· opat¯enÌ.

Komise chce, aby konsolidovan˝ systÈm byl pro

spoleËnosti dobrovoln˝. To znamen·, ûe spoleË-

nosti si jako metodu v˝poËtu zdaniteln˝ch zisk˘

budou moci vybrat mezi konsolidovan˝m systÈ-

mem a systÈmy jednotliv˝ch st·t˘.

Komise zav·dÌ tento n·vrh v z·jmu zjednoduöe-

nÌ postup˘, zlepöenÌ ˙Ëinnosti a snÌûenÌ n·klad˘

na dodrûov·nÌ p¯edpis˘ u podnik˘, jenû p˘sobÌ

na jednotnÈm trhu. (tz)

Nav˝öenÌ poËtu pracovnÌch mÌst, modernizace

podniku ve VrchlabÌ a rozöÌ¯enÌ Kvasin jsou dÌl-

ËÌmi cÌli vych·zejÌcÌmi ze strategickÈho rozhod-

nutÌ p¯edstavenstva äkoda Auto disponovat do

roku 2010 t¯emi plnohodnotn˝mi z·vody pro

v˝robu a mont·û vozidel.

Mlad· Boleslav se bude d·le plnÏ soust¯eÔovat

na v˝robu model˘ äkoda Fabia a Octavia. Pro

uspokojenÌ vysokÈ popt·vky po vozech z MladÈ

Boleslavi pom˘ûe nav˝öit v˝robu octavie z·vod

Volkswagen v BratislavÏ, kter˝ je na z·kladÏ

voln˝ch kapacit a person·lu, kter˝ je k dispozi-

ci, schopen v kr·tkÈ dobÏ dodateËnÈ vozy vyro-

bit. NavÌc pat¯Ì mezi nejmodernÏjöÌ v koncernu. 

"DÌky rostoucÌ popt·vce po modelu Octavia hle-

d·me vhodnÈ v˝robnÌ kapacity, kterÈ umoûnÌ

rychle reagovat na enormnÌ z·jem z·kaznÌk˘.

S poslednÌmi investicemi do rozöÌ¯enÌ v˝robnÌch

kapacit z·vodu se nynÌ z hlediska v˝robnÌho

toku a logistiky nach·zÌme na hranici moûnos-

tÌ," vysvÏtlil Detlef Wittig, p¯edseda p¯edsta-

venstva spoleËnosti äkoda Auto. 

Z·vod ve VrchlabÌ zÌsk·v· klÌËovÈ postavenÌ

v r·mci aktu·lnÌho pl·nov·nÌ ve spoleËnosti

äkoda Auto a koncernu Volkswagen, mÏl by se

st·t plnohodnotn˝m z·vodem vËetnÏ lakovny.

Po vy¯eöenÌ ot·zky dopravnÌ obsluûnosti

a n·slednÈ investici do modernizace provozu se

bude uch·zet o zak·zku s velk˝m objemem

v˝roby nov˝ch voz˘, kterÈ koncern Volkswagen

p¯edstavil na autosalonu ve Frankfurtu.

P¯ipravovanÈ SUV Yeti bude spoleËnost äkoda

Auto vyr·bÏt v Kvasin·ch. V˝robu Yetiho v Kva-

sin·ch obh·jilo vedenÌ äkoda Auto i p¯es volnÈ

kapacity ostatnÌch z·vod˘ VW v EvropÏ.

"N·ö nejmodernÏjöÌ z·vod zÌsk· dÌky modelu

Yeti t¯etÌ v˝robnÌ pilÌ¯ a bude moci nabÌzet

nov· pracovnÌ mÌsta. UmÌstÏnÌ v˝roby yetiho

v »eskÈ republice je p¯es volnÈ v˝robnÌ kapa-

city v jin˝ch evropsk˝ch lokalit·ch koncernu

VW jasn˝m sign·lem, kter˝m upevÚujeme naöi

pozici v »eskÈ republice. Takto velkÈ investi-

ce nezbytnÏ pot¯ebujÌ rozvoj region·lnÌ infra-

struktury v okolÌ naöich z·vod˘. PevnÏ dou-

f·m, ûe vl·da i kraje n·ö rozvoj v »eskÈ repub-

lice podpo¯Ì," dodal Martin Jahn, Ëlen p¯ed-

stavenstva odpovÏdn˝ za oblast ÿÌzenÌ lid-

sk˝ch zdroj˘. (tz)

Škoda Yeti se bude vyrábět v České republice

Helios Orange v cihlářském průmyslu
SpoleËnost HELUZ cihl·¯sk˝ pr˘mysl, v. o. s., je nejen jednÌm z nejvÏtöÌch Ëesk˝ch v˝robc˘

cihl·¯skÈho sortimentu a souËasnÏ z·kaznÌkem informaËnÌho systÈmu Helios Orange.

»innost modernÌ cihl·¯skÈ firmy bylo jiû v poË·tcÌch jejÌ novodobÈ historie t¯eba podpo¯it podni-

kov˝m informaËnÌm systÈmem. Firma vöak dlouho vlastnila informaËnÌ systÈm na b·zi MS DOS.

Ten byl vcelku vyhovujÌcÌ po str·nce ˙ËetnÌ, avöak zcela nedostaËujÌcÌ pro pot¯eby obchodnÌho

oddÏlenÌ i vrcholovÈho managementu. PostupnÏ se takÈ projevoval st·le vÏtöÌ tlak na centrali-

zaci prodeje a postupem Ëasu bylo takÈ nutnÈ zajiöùovat i dalöÌ sluûby, jako dopravu, komple-

taci dod·vek na konkrÈtnÌ stavby, technickÈ poradenstvÌ apod. NavÌc ve starÈm systÈmu zcela

chybÏlo pl·nov·nÌ v˝roby, CRM, sledov·nÌ zak·zek a podobnÏ. Nemoûnost vytv·¯enÌ r˘zn˝ch

pohled˘ a zad·v·nÌ pot¯ebn˝ch kritÈriÌ pro vyhodnocov·nÌ pak nenÌ t¯eba zd˘razÚovat. 

"St·vajÌcÌ software takÈ nebyl dostateËnÏ flexibilnÌ, p¯iËemû moûnost jeho ˙pravy podle naöich

pot¯eb byla pouze velmi omezen·," vzpomenul Ing. Jan Krampl, obchodnÌ ¯editel spoleËnosti HELUZ.

Jiû v roce 2003 se proto management spoleËnosti rozhodl pro po¯ÌzenÌ novÈho podnikovÈho infor-

maËnÌho systÈmu. 

ProbÏhlo v˝bÏrovÈ ¯ÌzenÌ, jehoû hlavnÌm kritÈriem byla p¯edevöÌm p¯edpokl·dan· stabilita doda-

vatelskÈ firmy, tedy dostateËn˝ poËet implementacÌ, jejÌ z·zemÌ a takÈ legislativa. D˘leûit˝mi

hledisky byly takÈ flexibilita dod·vanÈho systÈmu, dostupnost implementaËnÌ firmy, bezproblÈ-

movÈ fungov·nÌ vöech poboËek on-line a variabilita v nastavenÌ uûivatelsk˝ch pr·v. Firmu HELUZ

zajÌmala i moûnost komunikace s jin˝mi softwary a moûnost exportu, p¯Ìp. importu dat.

RozhodujÌcÌm faktorem se nakonec uk·zala b˝t dostupnost implementaËnÌ firmy, firmy UNIPEX

CZ, s. r. o., jejÌ z·zemÌ a reference i vst¯Ìcn· jedn·nÌ. A v neposlednÌ ¯adÏ i p¯Ìzniv· cena. 

K podpisu smlouvy mezi spoleËnostmi HELUZ, UNIPEX a LCS doölo 6. ˙nora 2004, p¯iËemû

jiû 1. Ëervna tÈhoû roku byl zah·jen ostr˝ provoz. Zhruba öest t˝dn˘ p¯ed tÌmto datem byla

dokonËena z·kladnÌ implementace obchodnÌho systÈmu. Od 1. Ëervna pak fungovaly i veöke-

rÈ ˙ËetnÌ moduly kromÏ mezd a majetku, u nichû byl poûadov·n termÌn zah·jenÌ ostrÈho pro-

vozu od 1. ledna roku n·sledujÌcÌho. 

V souËasnÈ dobÏ pracujÌ ve spoleËnosti HELUZ se systÈmem Helios Orange jiû t¯i roky. OceÚu-

jÌ zde jak flexibilitu a variabilitu systÈmu, tak moûnost doprogramov·nÌ aplikacÌ a jeho schop-

nost komunikace s jin˝mi softwary.

"SystÈm Helios Orange umoûnil zcela novou organizaci obchodu a prodeje u naöÌ firmy," kon-

statoval Jan Krampl a dodal: "Vzhledem k naöÌ spokojenosti jsme jej poslÈze implementovali

takÈ v r·mci vöech naöich poboËek. SouËasnÏ s implementacÌ pak probÌhalo i slouËenÌ poboËek

do jednoho informaËnÌho systÈmu pracujÌcÌho on-line. VlastnÌ implementace probÌhala sice ponÏ-

kud hekticky, nicmÈnÏ bez vÏtöÌch problÈm˘, coû bylo z·sluhou velice profesion·lnÌho p¯Ìstupu

zamÏstnanc˘ implementaËnÌ firmy," doplnil. (tz)
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Norma ISO/IEC 27001 "SystÈmy managemen-

tu bezpeËnosti informacÌ" je v˝vojov˝ model

pro bezpeËnost informacÌ v organizacÌch.

O ˙rovni zabezpeËenÌ informacÌ ve sv˝ch pro-

vozech rozhoduje vedenÌ spoleËnosti na z·kla-

dÏ vyhodnocenÌ p¯Ìsluön˝ch rizik. M˘ûe k tomu

vyuûÌt celou ¯adu nejen technick˝ch, ale p¯e-

devöÌm organizaËnÌch opat¯enÌ. InformaËnÌ bez-

peËnost je disciplÌna souvisejÌcÌ nejen s ˙rovnÌ

zajiötÏnÌ vyuûÌvan˝ch informaËnÌch a komuni-

kaËnÌch technologiÌ, ale p¯edevöÌm s uvÏdomÏ-

lostÌ, k·znÌ a loajalitou zamÏstnanc˘ a partne-

r˘, kte¯Ì se strategick˝mi  informacemi p¯ich·-

zejÌ do styku.

Co je cÌlem SystÈm˘ ¯ÌzenÌ bezpeËnosti informacÌ?

CÌlem zavedenÌ SystÈm˘ ¯ÌzenÌ bezpeËnosti

informacÌ je p¯edevöÌm prevence a zvl·d·nÌ bez-

peËnostnÌch incident˘ v oblasti citliv˝ch infor-

macÌ. ⁄Ëelem certifikace tÏchto systÈm˘ je zv˝-

öenÌ d˘vÏryhodnosti v˘Ëi sv˝m partner˘m.

SystÈmy managementu bezpeËnosti jsou cha-

rakterizov·ny tÏmito z·sadami:

● systematick˝ p¯Ìstup, zaloûen˝ na rozhodnu-

tÌ vedenÌ o mÌ¯e p¯ijatelnosti rizik, a o zp˘so-

bech nakl·d·nÌ s tÏmito riziky,

● vytvo¯enÌ povÏdomÌ mezi zamÏstnanci o vlivu

kaûdÈho zamÏstnance na bezpeËnost infor-

macÌ,

● technick· a objektov· bezpeËnost v organi-

zaci,

● bezpeËnost informaËnÌch technologiÌ, kter·

b˝v· Ëasto p¯eceÚov·na na ˙kor p¯edchozÌch

t¯Ì oblastÌ. Tato oblast se vöak rozvÌjÌ nej-

rychleji, a proto m· nejvÏtöÌ dynamiku n·r˘-

stu rizik.

CÌlem zav·dÏnÌ systÈm˘ bezpeËnosti informacÌ

je pov˝öit tuto oblast mezi jednotnÏ ¯ÌzenÈ dis-

ciplÌny v r·mci funkËnÌho integrovanÈho systÈ-

mu managementu.

Integrace systÈmu managementu zajiötÏnÌ bez-

peËnosti  informacÌ do systÈmu managementu

celÈ organizace

Norma ISO/IEC 27001 vyûaduje obdobn˝m zp˘-

sobem, jak˝m jsou systÈmy ¯ÌzenÌ jakosti, systÈ-

my na ¯ÌzenÌ ûivotnÌho prost¯edÌ a systÈmy pro

ochranu a zajiötÏnÌ zdravÌ p¯i pr·ci, aby systÈm

pro zabezpeËenÌ informacÌ byl souË·stÌ strate-

gie ¯ÌzenÌ podniku.

V r·mci vyhodnocenÌ rizik se analyzujÌ nejd˘leûi-

tÏjöÌ hrozby, kter˝m ËelÌ strategickÈ firemnÌ

informace souËasnÏ s jejich dopady. Vyhodno-

cenÌ je v˝chodiskem pro stanovenÌ vhodn˝ch

opat¯enÌ pro dosaûenÌ poûadovanÈ ˙rovnÏ ochra-

ny. 

Certifikace tohoto systÈmu m· svÈ opodstat-

nÏnÌ v celÈ ¯adÏ oblastÌ, jako nap¯Ìklad ve zdra-

votnictvÌ, ve¯ejnÈ spr·vÏ, bankovnictvÌ, ale

nap¯Ìklad i tam, kde se pracuje na projektech

nebo zak·zk·ch s velkou mÌrou informaËnÌho

embarga. P¯Ìnosem certifikace je nestrannÈ

posouzenÌ a potvrzenÌ d˘slednÈho zavedenÌ

systÈmu managementu bezpeËnosti informacÌ

v organizaci.

Povaûuji za nutnÈ zd˘raznit slova d˘slednÈ zave-

denÌ systÈmu. 

Přínos certifikace systémů managementu bezpečnosti informací
Informace a znalosti jsou v dnešní době významnými hodnotami, které

tvoří tzv. nefinanční majetek podniku. I když hodnotu informací nelze
v mnoha případech explicitně vyjádřit, tato hodnota se v dnešní infor-

mační společnosti neustále zvyšuje. Pochopení základních souvislostí mezi
informacemi, znalostmi a technologickým rozvojem společnosti, v závislos-
ti na změně jejího chování, je východiskem pro znalostní řízení podniků.
Dominantní postavení informací v dnešní společnosti otevírá celou řadu
problémů týkajících se jejich zabezpečení a ochrany proti zneužití. Aby to
organizace dokázaly, musí objektivně posoudit míry rizika neočekávaných
událostí, které by mohly vést k ohrožení podnikatelského subjektu a při-
jmout opatření k jeho minimalizaci.

PoloviËatÈ zavedenÌ systÈmu m˘ûe znamenat

ned˘slednou implementaci v˝znamn˝ch systÈ-

mov˝ch krok˘, mezi nÏû pat¯Ì nap¯. zaznamen·-

v·nÌ a statistickÈ vyhodnocov·nÌ incident˘, bez-

peËnostnÌ audity citliv˝ch mÌst nebo n·cvik

pl·n˘ kontinuity, coû m˘ûe vy˙stit do problÈm˘

s bezpeËnostÌ informacÌ.

Audito¯i EZ⁄ a CQS se certifikacÌ systÈm˘

managementu bezpeËnosti informacÌ zab˝vajÌ

od roku 2002. V roce 2004 byli audito¯i zapoje-

ni do projektu EU nazvanÈho DIGI Q, jehoû cÌlem

bylo rozöÌ¯enÌ povÏdomÌ o zajiötÏnÌ systÈmovÈho

p¯Ìstupu k bezpeËnosti informacÌ v mal˝ch

a st¯ednÌch firm·ch, a zÌskali osvÏdËenÌ audito-

ra BSI pro certifikaci systÈm˘ zabezpeËenÌ infor-

macÌ. 

dalöÌ informace viz www.ezu.cz 
nebo www.cqs.cz

Ing. Marie äebestov·, Elektrotechnick˝ 
zkuöebnÌ ˙stav

autorka je souËasnÏ i vedoucÌ certifikaËnÌho
org·nu CQS, Ëlena celosvÏtovÈ sÌtÏ IQNet

Ukázka tabulky z portálu www.iso27001certificates.com prezentuje postavení České republiky z pohledu
celosvětově udělených certifikátů v této oblasti.

Japan 2148* Korea 50 Czech republic 30 

UK 313 USA 49 Ireland 18

India 288 China 48 Poland 16 

Taiwan 121 Australia 44 Finland 14

Germany 70 Italia 43 

Hungary 50 Netherlands 31 Relative Total 3626

Schéma certifikace je patrné z obrázku:

é·dost
VymezenÌ
rozsahu

1. stupeÚ
auditu VyhodnocenÌ

VyhodnocenÌ

Korekce na
z·kladÏ
v˝sledk˘

2. stupeÚ
auditu

Vyd·nÌ
certifik·tu

KaûdoroËnÌ
sledov·nÌ

v˝voje
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Leasing si v »R zÌskal trvalou oblibu mezi pod-

nikateli a spot¯ebiteli dÌky ¯adÏ v˝hod. DaÚovÈ

zv˝hodnÏnÌ bylo pouze jednÌm z tÏchto faktor˘.

LeasingovÈ financov·nÌ z˘st·v· st·le nejdo-

stupnÏjöÌ formou financov·nÌ po¯ÌzenÌ majetku,

jehoû v˝hodou je rychlost, uzavÌr·nÌ v mÌstÏ pro-

deje financovanÈho p¯edmÏtu, doprovodnÈ sluû-

by (p¯edevöÌm v˝hodnÈ pojiötÏnÌ), administrativ-

nÌ jednoduchost (minimum podklad˘ poûadova-

nÈ od ûadatele o leasing) a schopnost  leasin-

govÈ spoleËnosti pruûnÏ reagovat  na pot¯eby

a specifika z·kaznÌka.

U finanËnÌho leasingu dojde od novÈho roku

k prodlouûenÌ minim·lnÌ doby leasingu auto-

mobil˘, stroj˘ a za¯ÌzenÌ na dobu shodnou

s dÈlkou odepisov·nÌ. KonkrÈtnÏ u osobnÌch,

uûitkov˝ch a n·kladnÌch automobil˘ bude

minim·lnÌ doba trv·nÌ leasingovÈ smlouvy pro-

dlouûena ze 3 na 5 let. U leasingu stroj˘ a za¯Ì-

zenÌ dojde k prodlouûenÌ ze 3 na 5 let (II. odpi-

sov· skupina) resp. ze 3 na 10 let (III. odpi-

sov· skupina).

K v˝znamnÈmu prodlouûenÌ minim·lnÌ doby trv·-

nÌ smlouvy dojde u finanËnÌho leasingu nemovi-

tostÌ - z 8 na 30 let.

DalöÌ zmÏnou je ustanovenÌ, podle kterÈho z cel-

kovÈho souboru roËnÌch leasingov˝ch spl·tek

p¯esahujÌcÌho 1 milion korun nebude 1 % daÚo-

vÏ uznatelnÈ.

PozitivnÌ zmÏnou je zruöenÌ hranice 1,5 milio-

nu korun pro daÚovou uznatelnost osobnÌch

automobil˘. NovÏ tedy nebude limitov·na

daÚov· uznatelnost n·jemnÈho luxusnÌch

automobil˘.

ZmÏny souvisejÌcÌ s reformou ve¯ejn˝ch finan-

cÌ se dot˝kajÌ nejen finanËnÌho leasingu, ale

i ˙vÏr˘ vËetnÏ bankovnÌch. P¯Ìkladem je daÚo-

v· neuznatelnost finanËnÌch n·klad˘ (˙rok˘

a souvisejÌcÌch n·klad˘) z ˙vÏr˘ nad limit 12M

PRIBOR + 4 % p. a. u pr·vnick˝ch osob  a test

tzv. nÌzkÈ kapitalizace. Podle pravidel nÌzkÈ

kapitalizace nebudou daÚovÏ uznatelnÈ

finanËnÌ n·klady na ˙vÏr od sp¯ÌznÏn˝ch osob

v p¯ÌpadÏ, kdy objem tÏchto ˙vÏr˘ p¯es·hne

dvojn·sobek vlastnÌho kapit·lu dluûnÌka.

Novinkou je zavedenÌ testu nÌzkÈ kapitalizace

takÈ pro ˙vÏry od nesp¯ÌznÏn˝ch osob, u kte-

r˝ch nebudou finanËnÌ n·klady daÚovÏ uzna-

telnÈ v p¯ÌpadÏ, kdy objem ˙vÏr˘ p¯es·hne

öestin·sobek (v roce 2009 Ëty¯n·sobek)

vlastnÌho kapit·lu a hodnota finanËnÌch n·kla-

d˘ p¯ev˝öÌ 1 000 000 KË za rok.  

Společnosti ČSOB Leasing ani leasingovému trhu daňová reforma neuškodí
Reforma veřejných financí přináší u leasingu a dalších finančních pro-

duktů několik důležitých změn. Jedná se především o prodloužení
minimální doby trvání finančního leasingu a omezení daňové uznatel-

nosti z celkového souboru ročních leasingových splátek resp. úroků z úvěrů.
Přestože dojde od 1. ledna 2008 k určité změně daňového režimu při vyu-
žívání finančního leasingu, podle názoru největší leasingové společnosti na
trhu neovlivní tyto změny negativně leasingový trh. Naopak reforma je pří-
ležitostí k dalšímu růstu obchodů pro silné leasingové společnosti. Skutečné
finanční dopady daňového znevýhodnění leasingu jsou minimální, jak
ČSOB Leasing dokládá na konkrétních příkladech kalkulací před a po
zavedení reformy.

P¯Ìklad kalkulace p¯ed a po zavedenÌ reformy

P¯i finanËnÌm leasingu na osobnÌ v˘z za 500 ti-

sÌc KË se 30% akontacÌ uzav¯enÈm na 60 mÏsÌ-

c˘ p¯ed reformou je celkov· ˙spora na danÌch

135 tisÌc korun. Po zavedenÌ reformy podnik

uspo¯Ì 110 tisÌc korun, tedy o 25 tisÌc mÈnÏ neû

p¯ed reformou. Uveden˝ rozdÌl je vöak hlavnÏ

zp˘soben snÌûenou sazbou danÏ z p¯Ìjmu v roce

2008 a letech n·sledujÌcÌch. Kdybychom srovna-

li kalkulaci uvedenÈho p¯Ìkladu leasingu za st·-

vajÌcÌ legislativy, ale pouûili bychom novou snÌ-

ûenou sazbu danÏ z p¯Ìjmu, ˙spora na danÌch by

byla za 60 mÏsÌc˘ srovnateln·, tedy 110 tisÌc

korun.

V p¯ÌpadÏ financov·nÌ uvedenÈho vozu formou

˙vÏru od »SOB Leasing na 36 mÏsÌc˘ po zave-

denÌ reformy, bude daÚov· ˙spora 107 tisÌc

korun.

Vliv omezenÌ ˙hrnu leasingov˝ch spl·tek p¯esa-

hujÌcÌch 1 milion korun bude zanedbateln˝.

V p¯ÌpadÏ, ûe souËet spl·tek uvedenÈho p¯Ìkla-

du leasingu p¯es·hne tuto hranici, bude rozdÌl

v daÚovÈ ˙spo¯e za 5 let 1300 korun.

"DaÚov· reforma bude mÌt vliv na leasing, ale

tyto zmÏny jsou spÌöe nov˝mi p¯Ìleûitostmi neû

p¯ek·ûkami naöeho obchodnÌho r˘stu. DÌky

legislativnÌm zmÏn·m m·me öanci zÌskat kv˘li

ztÌûenÈmu p¯Ìstupu podnik˘ k bankovnÌm ˙vÏ-

r˘m vÌce z·kaznÌk˘ neû dosud," ¯ekl gener·lnÌ

¯editel »SOB Leasing Karel BouËek. "OËek·v·-

me Ë·steËn˝ p¯esun Ë·sti obchod˘ z prvnÌho

ËtvrtletÌ 2008 na ËtvrtÈ ËtvrtletÌ 2007 a dalöÌ

r˘st leasingovÈho trhu v pr˘bÏhu roku 2008,"

doplnil Karel BouËek.

"Naöe spoleËnost je na zmÏny zp˘sobenÈ refor-

mou zcela p¯ipravena. Jak vypl˝v· v uvedenÈho

p¯Ìkladu kalkulace, nenÌ finanËnÌ dopad reformy

na podniky p¯i vyuûitÌ finanËnÌho leasingu nijak

velk˝. RozdÌl v daÚov˝ch dopadech na leasing

p¯ed a po reformÏ je zp˘soben p¯edevöÌm snÌûe-

nou sazbou danÏ z p¯Ìjmu. Z hlediska naöich

obchod˘ oËek·v·m spÌöe Ë·steËn˝ p¯esun

popt·vky podnik˘ z finanËnÌho leasingu na ope-

rativnÌ leasing a spot¯ebitelsk˝ ˙vÏr," ¯ekl

v˝konn˝ ¯editel pro finanËnÌ ¯ÌzenÌ Petr JenÌËek.

"FinanËnÌ leasing z˘st·v· nad·le konkurence-

schopn˝m produktem, ale »SOB Leasing nabÌzÌ

i ¯adu dalöÌch ¯eöenÌ k uspokojenÌ pot¯eb naöich

z·kaznÌk˘. Pokud bude prim·rnÌm motivem naöe-

ho z·kaznÌka - podniku rozloûenÌ po¯izovacÌ ceny

do spl·tek, pak mu m˘ûeme nabÌdnout n·ö spo-

t¯ebitelsk˝ ˙vÏr. Pokud jde z·kaznÌkovi p¯ede-

vöÌm o daÚovou a n·kladovou optimalizaci, pak

mu doporuËÌme full service leasing. V p¯ÌpadÏ

operativnÌho leasingu vËetnÏ full service leasingu

jsou mÏsÌËnÌ spl·tky plnÏ n·kladovou poloûkou

podle Ëesk˝ch i mezin·rodnÌch ˙ËetnÌch standar-

d˘. NavÌc m˘ûe z·kaznÌk vyuûÌt ¯ady doplÚkov˝ch

sluûeb, coû mu umoûnÌ vÏnovat vÌce Ëasu a ener-

gie svÈmu p¯edmÏtu podnik·nÌ," ¯ekl Radan äan-

tora, Ëlen p¯edstavenstva a v˝konn˝ ¯editel pro

obchod. "Tyto produkty nabÌzÌme jak pro osobnÌ

a uûitkovÈ automobily, tak pro n·kladnÌ automo-

bily, stroje a za¯ÌzenÌ," doplnil Radan äantora.

Reforma se nijak nedotkne soukrom˝ch osob,

kterÈ budou po novÈm roce vyuûÌvat finanËnÌ

leasing. Smlouva sice bude muset b˝t uzav¯e-

na minim·lnÏ na pÏt let, ale leasing je moûnÈ

uzav¯Ìt s tzv. zrychlen˝m spl·cenÌm nap¯. na

t¯i roky. Zb˝vajÌcÌ dva roky pak z·kaznÌk platÌ

jen form·lnÌ poplatek a pojiötÏnÌ. Pokud bude

z·kaznÌk chtÌt bÏhem tÏchto dvou let v˘z pro-

dat, m˘ûe provÈst tzv. cesi leasingovÈ smlou-

vy na novÈho n·jemce, kter˝ tak m˘ûe vyuûÌt

velmi v˝hodn˝ch sazeb pojiötÏnÌ, kterÈ jsou

souË·stÌ spl·tek. DalöÌ moûnostÌ je doplacenÌ

leasingu, kdy z·kaznÌk jednor·zovÏ doplatÌ

sumu spl·tek zb˝vajÌcÌch do konce leasingovÈ

smlouvy. (tz)
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RekordnÌch 47 automobilov˝ch novinek je nomi-

nov·no do ankety Auto roku 2008 v »R. Anke-

tu jiû poËtrn·ctÈ vyhl·sil Svaz dovozc˘ automo-

bil˘ a SdruûenÌ automobilovÈho pr˘myslu ve

spolupr·ci s Klubem motoristick˝ch novin·¯˘.

Automobily nominovala do ankety odborn· poro-

ta jmenovan· KMN. M· celkem 34 Ëlen˘ - p¯ed-

nÌch motoristick˝ch novin·¯˘ z nejr˘znÏjöÌch

druh˘ mÈdiÌ. Aby v˘z mohl b˝t do ankety za¯a-

zen, musÌ b˝t prod·v·n na trhu »R nejpozdÏji do

konce roku 2007 a jeötÏ vyhovÏt nejmÈnÏ jed-

nomu z n·sledujÌcÌch kritÈriÌ:

● MÌt zcela nebo v˝raznÏ novou strukturu karo-

serie a zcela nebo v˝raznÏ novÈ mechanickÈ

˙strojÌ;

● MÌt strukturu karoserie nebo mechanickÈ

˙strojÌ natolik zmÏnÏnÈ, ûe se v˝raznÏ zmÏnil

charakter vozu, jeho posl·nÌ a pozice na trhu.

Anketa je dvoukolov·. V prvnÌm kole kaûd˝

porotce vybere pÏt finalist˘. Nej˙spÏönÏjöÌch

pÏt automobil˘ - budou mÌt nejvÏtöÌ poËet nomi-

nacÌ - postupuje do druhÈho kola (v p¯ÌpadÏ rov-

V Ëele boje proti firemnÌm autopark˘m, kterÈ

nadmÏrnÏ zneËiöùujÌ ûivotnÌ prost¯edÌ, stojÌ

Velk· Brit·nie. PoËÌnaje dubnem 2008 zaËnou

b˝t ˙levy na dani za firemnÌ auta stanovov·ny

podle objemu uhlÌkov˝ch emisÌ, kde klÌËov˝mi

hodnotami budou limity oxidu uhliËitÈho

120g/km a 165g/km. V souËasnÈ dobÏ produ-

kuje firemnÌ auto ve VelkÈ Brit·nii v pr˘mÏru

170-180g CO2 na 1 km. Vzhledem k tomu, ûe

smlouvy mezi podniky a jejich zamÏstnanci na

soukromÈ uûÌv·nÌ firemnÌch aut se obvykle uza-

vÌrajÌ na dobu t¯Ì let, mohli by zamÏstnanci p¯i

v˝bÏru auta v p¯ÌötÌm roce zatÌûit jak sebe, tak

svÈho zamÏstnavatele zv˝öenou danÌ, rozhod-

nou-li se pro neekologick˝ v˘z. 

Mike Woodward, partner firmy Deloitte pro

poradenstvÌ pro automobilov˝ pr˘mysl, ¯ekl:

"V roce 2002 p¯eöel systÈm zdanÏnÌ zamÏst-

naneckÈ v˝hody v podobÏ sluûebnÌch vozidel

na systÈm zv˝hodnÏn˝ch sazeb podle emisÌ

a procento prodan˝ch aut na naftov˝ pohon se

z 20 % zv˝öilo na vÌce neû 60 %. OËek·v·me,

ûe navrûenÈ zmÏny daÚov˝ch ˙lev t˝kajÌcÌch

se firemnÌch aut budou mÌt podobn˝ ˙Ëinek

a ûe se znaËnÏ zv˝öÌ popt·vka po vozidlech

s emisemi pod 165 g oxidu uhliËitÈho na kilo-

metr. V˝robci musÌ reagovat na nast·vajÌcÌ

daÚovÈ zmÏny, aby jejich automobily odpovÌ-

daly nov˝m poûadavk˘m spr·vc˘ firemnÌch

autopark˘."

"V öiröÌm ËasovÈm horizontu zareagujÌ v˝robci

na situaci produkcÌ ËistotnÏjöÌch motor˘ na

alternativnÌ paliva," vÏ¯Ì Mike Woodward.

"V nejbliûöÌ dobÏ vöak oËek·v·me zmÏny ve slo-

Firemní autoparky se zelenají, výrobci aut se musí přizpůsobit
Výrobci automobilů musí nabízet ekologičtější vozidla, pokud chtějí

být v budoucnu schopni vyhovět požadavkům velmi výnosného trhu
podnikových aut. Změny ve zdanění firemních automobilů v evrop-

ských zemích budou pro podniky s vysokoemisními vozidly ve vlastním
autoparku znamenat zvýšené výdaje. To by mělo povzbudit poptávku po
dopravních prostředcích šetrných k životnímu prostředí.

ûenÌ vÏtöÌch vozov˝ch park˘, ve kter˝ch se obje-

vÌ vÌce nÌzkoemisnÌch aut. To m˘ûe mÌt znaËn˝

dopad na nabÌdku prod·van˝ch vozidel." 

V »eskÈ republice je v souËasnÈ dobÏ motivace

k obnovÏ parku osobnÌch vozidel za vozy s nÌz-

k˝mi emisemi slab·. UplatÚuje se ve vÏtöÌ mÌ¯e

prakticky jen u firemnÌch uûitkov˝ch vozidel,

a to snÌûenou sazbou silniËnÌ danÏ o 40 aû 48 %

v z·vislosti na tom, zda vozidlo splÚuje emisnÌ

normy Euro 2, respektive Euro 3. Tato zv˝hod-

nÏnÌ vöak s letoönÌm rokem konËÌ a z˘stane

v platnosti pouze daÚovÈ znev˝hodnÏnÌ v podo-

bÏ 15% p¯ir·ûky pro vozidla registrovan· p¯ed

rokem 1990.

Britsk· vl·da ovöem jiû nÏkter· daÚov· opat¯e-

nÌ zavedla, kdyû zv˝öila spot¯ebnÌ daÚ u aut

s vysok˝mi emisemi oxidu uhliËitÈho. Podniky,

kterÈ budou mÌt ve sv˝ch autoparcÌch vysokoe-

misnÌ vozy, proto mohou p¯ijÌt o nezanedbatel-

nou Ë·st p¯Ìjm˘ z dalöÌho prodeje tÏchto aut,

protoûe jim daÚovÈ znev˝hodnÏnÌ snÌûÌ cenu na

trhu ojet˝ch vozidel. Z·roveÚ je pravdÏpodobnÈ,

ûe vl·da zavede opat¯enÌ, kter· znev˝hodnÌ pro-

gram vlastnictvÌ aut zamÏstnanci, coû povede

k n·vratu k systÈmu firemnÌch aut.    

Pokud dojde k tÏmto zmÏn·m, Deloitte p¯edpo-

kl·d·, ûe se trh se sluûebnÌmi vozy ve SpojenÈm

kr·lovstvÌ zaËne mÏnit n·sledovnÏ:

● firmy budou p¯i v˝poËtu celoûivotnÌch n·kla-

d˘ na auta zohledÚovat danÏ a dokl·dat tak

rostoucÌ n·kladovost vysokoemisnÌch vozi-

del,  

● moûnost uûivatel˘ vybÌrat si auta bude ome-

zen·, neboù auta s velmi vysok˝mi emisemi

budou z autopark˘ vy¯azena,  

● firmy upustÌ od programu vlastnictvÌ aut

zamÏstnanci.

Christopher Macgowan, ¯editel SpoleËnosti

v˝robc˘ a prodejc˘ automobil˘, uvedl:

"V˝robci aut uû nÏkolik let vyr·bÏjÌ st·le ekolo-

giËtÏjöÌ vozidla  a celÈ odvÏtvÌ reaguje na novÈ

pot¯eby pozitivnÏ - staËÌ se jen podÌvat na novÈ

technologie, kterÈ p¯ich·zejÌ na trh, a pokrok je

jasnÏ vidÏt."

"V˝robci budou muset v kr·tkÈ dobÏ vyhovÏt

popt·vce po ekologiËtÏjöÌch autech a takÈ p¯i-

spÏt k omezov·nÌ emisÌ oxidu uhliËitÈho. Spr·v-

ci autopark˘ budou v r·mci automobilovÈho pr˘-

myslu pravdÏpodobnÏ mezi prvnÌmi, kte¯Ì budou

muset Ëelit tlaku popt·vky po autech s nÌzkou

produkcÌ oxidu uhliËitÈho, aby tak dost·li vlast-

nÌm firemnÌm z·mÏr˘m v ochranÏ ovzduöÌ." (tz)

Rekordních 47 kandidátů má anketa Auto roku 2008 v České republice 
nÏkterÈho z p¯ihl·öen˝ch voz˘. Cel-

kov· hodnota cen pro ve¯ejnost ËinÌ

p¯es t¯i ËtvrtÏ milionu korun.

SdruûenÌ automobilovÈho pr˘myslu

jako spoluvyhlaöovatel ankety Auto

roku 2008 v »eskÈ republice vyhl·si-

lo v souvislosti s touto anketou opÏt

akci Dodavatel pro Auto roku 2008.

P¯ihl·sit se do nÌ mohou jeho ËlenovÈ

vyr·bÏjÌcÌ dÌly nebo p¯ÌsluöenstvÌ pro

automobily nominovanÈ do ankety. Ti

v˝robci, kte¯Ì budou dod·vat svÈ pro-

dukty pro Auto roku 2008 v »R,

budou moci pouûÌvat oznaËenÌ Doda-

vatel pro Auto roku 2008.

Partnery ankety jsou Alcar Bohemia,

Spieshacker, Veletrhy Brno - po¯ada-

tel v˝stavy Autotec, Continental,

Castrol, Eurooil, BazÈny Desjouy-

aux, Foxtoys.

HlavnÌmi medi·lnÌmi partnery ankety

jsou Pr·vo, Auto motor a sport,

Automobil revue, AUTO7, AutoTIP

a SvÏt motor˘. 

Medi·lnÌmi partnery jsou Annonce,

Autocesty, Auto Data a News, Auto-

forum, Autohandl, Autohit, Automa-

kers, internetov˝ port·l Automix,

Autoprofi, Auto sport a tuning, Auto-

TIP Extra, Camping, cars & cara-

vans, Caravane magazine, »esk˝ roz-

hlas - Radioûurn·l, Grand auto,  M˘j

d˘m, Off Road, Playboy, Prosperita,

Supermoto, SvÏt poËÌtaË˘, Trucker,

Yacht, Yachting revue, UdÏlej si s·m

a 4x4 automagazÌn. (tz)

1. Audi A4

2. Audi A5

3. Audi R8

4. BMW X5

5. Cadillac CTS

6. Cadillac Escalade

7. Cadillac SRX

8. CitroÎn C4 Picasso

/Grand C4 Picasso

9. CitroÎn C-Crosser

10. Dodge Avenger

11. Dodge Nitro

12. Fiat 500

13. Fiat Bravo

14. Fiat Linea

15. Ford Mondeo

16. Hyundai i30

17. Chrysler Sebrign

18. Jeep Compass

19. Jeep Patriot

20. Jeep Wrangler

21. Kia cee¥d

22. Lada Kalina

23. Lancia Ypsilon

24. Land Rover Freelander

25. Lexus LS 460/600h

26. Maserati Grandtouris-

mo

27. Mazda2

28. Mazda CX-7

29. Mercedes-Benz 

t¯Ìdy C

30. Mitsubishi Outlander

31. Nissan Qashqai

32. Nissan Tiida

33. Nissan X-Trail

34. Opel Antara

35. Opel GT

36. Peugeot 308

37. Renault Laguna

38. Renault Twingo

39. Smart Fortwo

40. Subaru Impreza

41. Subaru Justy

42. äkoda Fabia

43. Toyota Auris

44. Toyota Corolla sedan

45. Volkswagen Tiguan

46. Volvo C30

47. Volvo V70/XC70 

Automobily nominované do ankety Auto roku 2008 
v České republice

nosti postupujÌ vöechny vozy, kterÈ na posled-

nÌm postupovÈm mÌstÏ obdrûely stejn˝ poËet

nominacÌ). Finalisty ozn·mÌ odborn· porota

zaË·tkem prosince. 

Pro druhÈ kolo se pouûije bodov˝ systÈm. Kaûd˝

z porotc˘ m· k dispozici 25 bod˘, kterÈ rozdÏlÌ

mezi finalisty. P¯itom jednomu vozu m˘ûe p¯idÏ-

lit maxim·lnÏ 10 bod˘, prvnÌm dvÏma voz˘m

nesmÌ p¯idÏlit shodn˝ poËet bod˘ a musÌ pÌse-

mnÏ zd˘vodnit svÈ hodnocenÌ jednotliv˝ch auto-

mobil˘. NedodrûenÌ tohoto pravidla m· za n·sle-

dek neplatnost hodnocenÌ p¯ÌsluönÈho porotce.

V˝sledky hlasov·nÌ budou zve¯ejnÏny na galave-

Ëeru, kter˝ se bude konat ve druhÈ polovinÏ

ledna 2008.

Ve¯ejnost se m˘ûe do ankety zapojit prost¯ednic-

tvÌm tipovacÌ soutÏûe - m˘ûe tipovat, kter˝ v˘z se

stane Autem roku 2008. S automobily nomino-

van˝mi do ankety se ve¯ejnost sezn·mÌ v inzer·-

tech publikovan˝ch v denÌcÌch, motoristick˝ch,

spoleËensk˝ch i ekonomick˝ch Ëasopisech a rov-

nÏû v bulletinu vydanÈm k anketÏ Auto roku

2008 v »R, reklama k anketÏ probÏhne rovnÏû

na internetu a v rozhlase. SouË·stÌ inzer·t˘ bude

tipovacÌ kupon, kter˝ je t¯eba vyplnit a zaslat

organiz·tor˘m, tipovat je moûnÈ i na internetu na

www.autoroku.cz. TipovacÌ soutÏû probÌh· od

zaË·tku ¯Ìjna do konce listopadu 2008. 

SouË·stÌ ankety je i dÏtsk· v˝tvarn· soutÏû,

kter· probÌh· ve stejnÈm obdobÌ jako soutÏû

tipovacÌ. V uvedenÈm obdobÌ  mohou dÏti roz-

dÏlenÈ na kategorii do 10 let a 11-15 let

nakreslit obr·zek na tÈma Auto pro kamar·dy

a zaslat jej do soutÏûe. 

HlavnÌ cenou pro ˙ËastnÌky tipovacÌ soutÏûe je

pouk·zka v hodnotÏ 600 000 korun na n·kup

Pět hvězd pro Tiguan!
JeötÏ p¯ed uvedenÌm na trh, kterÈ je v »esku

ohl·öeno na p¯elom tohoto roku, testovala

organizace Euro NCAP bezpeËnost novÈho

Tiguanu. Tiguan se stal nejlepöÌm vozem ve svÈ

t¯ÌdÏ. P¯i hodnocenÌ voz˘ zkoum· Euro NCAP t¯i

bezpeËnostnÌ oblasti: ochranu pasaûÈr˘, bez-

peËnost dÏtÌ a bezpeËnost chodc˘. Tiguan zÌs-

kal pÏt hvÏzdiËek za ochranu pasaûÈr˘, Ëty¯i za

bezpeËnost dÏtÌ a dvÏ hvÏzdiËky za ochranu

chodc˘. pokraËov·nÌ na stranÏ 25
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POCZ200751150 Rusko 21. 09. 2007 05. 10. 2007 bohumil.sevcik@czechtrade.cz Administrativa rajonu hled· dodavatele cihelny.

POCZ200751152 Nizozemsko 20. 09. 2007 27. 09. 2007 oldrich.vesely@czechtrade.cz Nizozemsk· firma popt·v· hlinÌkovÈ svitky pro v˝robu strop˘, v r˘zn˝ch variant·ch (s p¯ÌrodnÌm povrchem 

i lakovanÈ, s reliÈfy i bez) a v n·sledujÌcÌch rozmÏrech: 0.28 x 1200 mm, 0.28 x 1000 mm, 0.32 x 1200 mm, 

0.40 x 1200 mm, 0.42 x 1200 mm, 0.52 x 1200 mm

POCZ200751163 Polsko 21. 09. 2007 01. 10. 2007 miroslav.obruca@czechtrade.cz Centr·lnÌ sklad ¯etÏzce prodejen s vybavenÌm interiÈr˘ JYSK chce nav·zat dlouhodobou spolupr·ci 

s dopravnÌ spoleËnostÌ pro distribuci zboûÌ. PodrobnÈ podmÌnky spolupr·ce jsou popsanÈ v p¯iloûen˝ch 

souborech v polskÈm jazyce (do tabulky je t¯eba napsat navrhovanÈ spediËnÌ sazby v euro pro dopravu 

z Polska [Radomsko] do sklad˘ v »eskÈ republiky, Slovensku a MaÔarsku a zaslat popt·vajÌcÌ firmÏ).

DalöÌ popt·vky na www.premium.prosperita.info servis CzechTrade

»esk· exportnÌ banka se tradiËnÏ ˙ËastnÌ Mezi-

n·rodnÌho strojÌrenskÈho veletrhu v BrnÏ. Finan-

cov·nÌ v˝vozu strojÌrenskÈ a energetickÈ produk-

ce je hlavnÌ souË·stÌ podpory exportu, a proto je

˙Ëast na veletrhu vyvrcholenÌm tuzemsk˝ch akti-

vit banky vzhledem k soust¯edÏnÌ jejÌch klient˘

a partnersk˝ch bank. »esk· exportnÌ banka pod-

po¯ila za dobu svÈ existence od roku 1995 Ëesk˝

v˝voz ve v˝öi tÈmÏ¯ 200 miliard korun. 

Financov·nÌ exportu strojÌrenskÈ produkce

v celÈm spektru tvo¯Ì 97 % souËasnÈho ˙vÏrovÈ-

ho portfolia »EB, jehoû v˝öe p¯esahuje 21 miliar-

du korun. Financov·nÌ v˝vozu energetick˝ch

celk˘ a za¯ÌzenÌ z˘st·v· s 51 % podÌlem hlavnÌ

oblastÌ v˝vozu podpo¯enÈho st·tem prost¯ednic-

tvÌm »EB. V˝znamn˝ podÌl, tÈmÏ¯ 38 %, z toho

zaujÌm· financov·nÌ investic Ëesk˝ch podnikatel-

sk˝ch subjekt˘ v zahraniËÌ do energetickÈho sek-

toru, a to v zemÌch s p¯edpokl·dan˝m v˝razn˝m

ekonomick˝m r˘stem, kterÈho tito investo¯i chtÏ-

jÌ vyuûÌt. Druh˝m pilÌ¯em, na kterÈm je dlouhodo-

bÏ zaloûena Ëinnost »EB, je financov·nÌ ucele-

n˝ch strojnÌch komplex˘ pro r˘zn· odvÏtvÌ pr˘-

myslu, vËetnÏ souvisejÌcÌ inûen˝rskÈ Ëinnosti

s podÌlem p¯esahujÌcÌm 39 % ˙vÏrovÈho portfolia.

Spektrum tÏchto pr˘myslov˝ch obor˘ sah· od

cukrovar˘, cement·ren a rafinÈriÌ aû nap¯. po

polygrafick˝ pr˘mysl a novÏ takÈ tÏûbu surovin

a geologick˝ pr˘zkum. Trvale je jiû jeho souË·s-

tÌ financov·nÌ projekt˘ dopravnÌ a obËanskÈ

infrastruktury prov·dÏnÈ zkuöen˝mi Ëesk˝mi

stavebnÌmi firmami. Spektrum aktivit »EB

zamÏ¯en˝ch na podporu ˙spÏchu Ëesk˝ch firem

ve svÏtÏ pak doplÚuje financov·nÌ  v˝vozu jed-

notliv˝ch stroj˘ aù jiû kovoobr·bÏcÌch nebo

jin˝ch stroj˘ obecnÏ pouûÌvan˝ch v pr˘myslu

nebo elektrotechnickÈho za¯ÌzenÌ.  

K 31. 8. 2007 jsou v portfoliu »eskÈ exportnÌ

banky  poskytnutÈ ˙vÏry na financov·nÌ v˝vozu

do 30 zemÌ. KromÏ v˝znamnÈho podÌlu finan-

cov·nÌ v˝vozu do zemÌ SNS (Rusk· federace

a Ukrajina, rozvÌjÌ se Mold·vie) je nov˝m teri-

Česká exportní banka tradičně na MSV v Brně

datum akce n·zev akce mÌsto kon·nÌ gestor
9.-11. 10. 2007 Elmia Nordic Rail 2007 Jˆnkˆping, ävÈdsko Herzov·
Ve dnech 9.-11.10. se ve övÈdskÈm Jˆnkˆpingu uskuteËnÌ prezentace ûelezniËnÌho pr˘myslu z »R prost¯ednictvÌm CzechTrade na veletrhu Elmia Nordic Rail 2007. Elmia Nordic Rail sv˝m z·bÏrem

komplexnÏ pokr˝v· celou oblast ûelezniËnÌ dopravy a je nejvÏtöÌ akcÌ ve svÈm oboru ve Skandin·vii. Veletrh je p¯Ìstupn˝ pouze firm·m a odbornÌk˘m a kon· se 1x za dva roky.

9.-12. 10. 2007 TECHNODREV 2007 Petrohrad, Rusko Brodov·
V ¯Ìjnu 2007 se bude v are·lu petrohradskÈho v˝stavnÌho komplexu konat jeden z nejvÏtöÌch a nejkvalitnÏjöÌch oborov˝ch veletrh˘ v oblasti Ruska zamÏ¯en˝ch na d¯eva¯skÈ technologie a zpraco-

v·nÌ d¯eva - "TECHNODREV 2007". Tento veletrh kaûdoroËnÏ navötÏvujÌ tisÌce odbornÌk˘ nejen z oblasti severoz·padnÌho regionu RF, ale i z ostatnÌch region˘ a blÌzk˝ch zemÌ. V severoz·padnÌm regi-

onu Ruska je soust¯edÏno tÈmÏ¯ 50 % celkov˝ch z·sob d¯eva a d¯evozpracujÌcÌ pr˘mysl zde m· dominantnÌ postavenÌ. ZamÏ¯enÌm akce je tÏûba d¯eva, p¯eprava suroviny a polotovar˘, zpracov·nÌ

d¯evÏnÈho odpadu (peletov·nÌ, briketov·nÌ), d¯evoobr·bÏcÌ stroje, technologickÈ linky, n·¯adÌ a instrumenty pouûÌvanÈ p¯i opracov·nÌ d¯eva, technologie a v˝roba n·bytku, suöicÌ kamery, ekologic-

kÈ projekty, atd.

10.-12. 10. 2007 BEST 2007 Liege, Belgie Jirouskov·
Ve dnech 10.-12. 10. 2007 se bude v belgickÈm Liege konat jiû p·t˝ roËnÌk veletrhu BEST. Veletrh je zamÏ¯en na celou ¯adu oblastÌ souvisejÌcÌch s ekologiÌ (energie, voda, odpady), a proto jsou na

nÏm jiû tradiËnÏ prezentov·ny obory: obnovitelnÈ zdroje energie, novÈ technologie v oblasti energetiky a zpracov·nÌ vody, v˝roba a transport energie. 

15.-18. 10. 2007 Katalogov· prezentace v r·mci ofici·lnÌ ˙Ëasti »R na veletrhu CMTS 2007 Toronto, Kanada ämÌdek
CANADIAN MANUFACTURING TECHNOLOGY SHOW je tradiËnÌ strojÌrensk˝ veletrh a pat¯Ì mezi nejv˝znamnÏjöÌ p¯ehlÌdky kanadsk˝ch v˝robnÌch technologiÌ. StrojÌrenstvÌ se trvale ¯adÌ k nejd˘leûitÏj-

öÌm obor˘m pro Ëesk˝ export do Kanady. ZnaËky Ëesk˝ch obr·bÏcÌch stroj˘ jsou kanadskÈ odbornÈ ve¯ejnosti zn·mÈ a je zde tedy moûnÈ nav·zat na minulÈ ˙spÏchy a d·le prohlubovat z·jem o spo-

lupr·ci s Ëesk˝mi firmami. 

16.-21. 10. 2007 ZEPS 2007 - Gener·lnÌ bosensko-hercegovsk˝ veletrh Zenica, Bosna Herzov·
Veletrh ZEPS 2006, kter˝ se kon· ve mÏstÏ Zenica v BosnÏ a HezegovinÏ je nejvÏtöÌm vöeobecn˝m veletrhem v tomto st·tÏ. ZEPS je gener·lnÌ veletrh, kde se vystavujÌ r˘znÈ v˝robnÌ programy

a sortimenty v˝robk˘, od d¯eva¯skÈho pr˘myslu, p¯es hornictvÌ a hutnictvÌ, stavenÌ stroje a stavebnÌ materi·ly, informatiku, chemii, potravin·¯sk˝ pr˘mysl a komun·lnÌ vybavenÌ aû po turistick˝ ruch.

V r·mci ZEPSu se vûdy konajÌ i prezentace, odbornÈ porady, kulatÈ stoly a workshopy, kterÈ se zab˝vajÌ tÈmaty aktu·lnÌmi pro bosensk˝ trh, kterÈ organizujÌ r˘zn· ministerstva, komory, odborn·

sdruûenÌ apod., za ˙Ëelem bliûöÌho sezn·menÌ s rozvojem a p¯Ìleûitostmi celÈho bosenskÈho trhu. Od roku 1994, kdy se konal prvnÌ roËnÌk, ZEPS zaznamen·v· st·l˝ n·r˘st jak vystavovatel˘, tak

i n·vötÏvnÌk˘. 

17. 10. 2007 Prezentace pr˘myslu  z »R v oblasti obnoviteln˝ch zdroj˘ energie Chengdu, »Ìna R·û
Dne 20. 9. 2007 po¯·d· CzechTrade v ËÌnskÈm Chengdu prezentaci pr˘myslu  z »R, zamÏ¯enou na  v oblasti obnoviteln˝ch zdroj˘ energie. CÌlem tÈto prezentace je podpora v˝vozu Ëesk˝ch v˝rob-

k˘ 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˙Ëastni-

lo 73 odbbornÌci z »LR a 8 Ëesk˝ch firem.

18.-19. 10. 2007 Subcontracting 2007 Antverpy Nozarov·
Subcontracting je v˝znamn˝m veletrhem v Beneluxu v oblasti strojÌrensk˝ch a plastik·¯sk˝ch subdod·vek. LetoönÌ roËnÌk probÏhne soubÏûnÏ s veletrhem zamÏ¯en˝m na sva¯ov·nÌ kov˘ a plast˘ Wel-

ding Week a n·vötÏvnÌci budou moci na jednu vstupenku navötÌvit oba veletrhy. Na obou veletrzÌch je oËek·v·no cca 160 vystavovatel˘ a vÌce neû 15 000 odborn˝ch n·vötÏvnÌk˘.

23.-25. 10. 2007 Acquaria 2007 Verona, It·lie ämÌdek
Jedn· se o nov˝ mezin·rodnÌ veletrh s ˙zce oborovou specializacÌ, kter˝ se kon· soubÏûnÏ s 3 dalöÌmi, svou specializacÌ blÌzk˝mi veletrhy, MCM - pr˘myslov· ˙drûba, SAVE - automatizace a ¯ÌzenÌ

a CREA - klimatizace, vyt·pÏnÌ, chlazenÌ, alternativnÌ energie. Veletrh se kon· v roce 2007 poprvÈ. Akce se odehr·v· ve veletrûnÌm are·lu ve VeronÏ, kter˝ pat¯Ì k nejvÏtöÌ v˝staviötÌm v EvropÏ a kter˝

je otev¯en nov˝m obchodnÌm p¯Ìleûitostem a prezentacÌm nov˝ch technologiÌ. Tento veletrh si vyû·dala pot¯eba italskÈho trhu, na kterÈm doposud chybÏla ucelen· prezentace technologiÌ na ˙pravu

vody a vzduchu a bude se konat vûdy jednou za dva roky.

24.-25. 10. 2007 OutsourceWorld@Interop New York 2007 New York, USA BrzoÚov·
OutsourceWorld New York je nejvÏtöÌm veletrhem v severnÌ Americe zamÏ¯en˝m na tzv. business services. Z pohledu n·vötÏvnÌk˘ se veletrhu ˙ËastnÌ z·stupci firem s pot¯ebou outsourcingu custom

softwarov˝ch aplikacÌ, managementu lidsk˝ch zdroj˘ nebo kontaktnÌch center. Veletrh je tak jedineËnou p¯ÌleûitostÌ pro ËeskÈ firmy, kde mohou prezentovat svÈ sluûby, a nav·zat tak vztah s poten-

ci·lnÌm obchodnÌm partnerem v USA. 

29.-30. 10. 2007 Prezentace ËeskÈho pr˘myslu - dopravnÌ techniky K·hira, Egypt Bruner
BÏhem z·¯Ì 2007 bude egyptsk· zahraniËnÌ kancel·¯ po¯·dat prezentaci ËeskÈho pr˘myslu - dopravnÌ techniky. Smyslem tÈto prezentace je p¯edstavit egyptskÈmu civilnÌmu a vojenskÈmu sektoru

ËeskÈ firmy, kterÈ majÌ z·jem se podÌlet na v˝stavbÏ egyptskÈ infrastruktury zamÏ¯enÈ na dopravnÌ problematiku - letiötÏ, ûelezniËnÌ doprava, automobilov· doprava apod.

1.-4. 11. 2007 Katalogov· prezentace v r·mci ofici·lnÌ ˙Ëasti »R na veletrhu MACTECH 2007 K·hira, Egypt MÈzl
HlavnÌm cÌlem prezentacÌ (navazujÌcÌch ËasovÏ na mezin·rodnÌ veletrh Mactech 2006) je zintenzÌvnit styky s egyptsk˝mi firmami dÌky misi v tÏchto podnicÌch a prezentaci sluûeb CzechTrade a vyso-

kÈho potenci·lu v˝robc˘ obr·bÏcÌch a tv·¯ecÌch stroj˘ z »R na odborn˝ch semin·¯Ìch. »esk· republika bude prezentov·na jako tradiËnÌ v˝robce strojÌrenskÈ techniky, nabÌzejÌcÌ souËasnÏ novÈ postu-

py a technologie. 

1.-5. 11. 2007 Katalogov· prezentace v r·mci ofici·lnÌ ˙Ëasti »R na veletrhu INDEX 2007 Dubaj, SAE Hejtm·nek
INDEX je nejvÏtöÌ v˝stava svÈho druhu na St¯ednÌm v˝chodÏ a v Asii. Kon· se kaûdoroËnÏ v dubajskÈm mezin·rodnÌm v˝stavnÌm centru a pro letoönÌ 17. roËnÌk se p¯edpokl·d· ˙Ëast firem z vÌce neû

50 zemÌ svÏta. Vystavovatel˘ bylo v loÚskÈm roce 1575 a poËet n·vötÏvnÌk˘ p¯ekroËil 36 000. V˝stava je zacÌlena na odbornÌky v oblasti interiÈr˘ a n·bytk·¯stvÌ ze vöech arabsk˝ch zemÌ Z·livu

i okolnÌch trh˘. INDEX Dubai 2007 je veletrh orientovan˝ p¯edevöÌm na: n·bytek; bytovÈ doplÚky; osvÏtlenÌ interiÈr˘, lustry; podlahy;za¯ÌzenÌ pro kuchynÏ a koupelny;za¯ÌzenÌ do hotel˘ a restauracÌ.

Závěr roku se neudržitelně blíží. Proto bychom tento-
krát rádi připomenuli (i zopakovali) informace týka-
jící se veletržních příležitostí, jichž máte možnost se

účastnit. A když už byste se nestoihli na danou akci při-
pravit, budete mít alespoň přehled o tom, čím se inspi-
rovat příště.

Přehled užitečných příležitostí pro české firmy

toriem oblast IndickÈho subkontinentu, jehoû

zemÏ v d˘sledku rychlÈho ekonomickÈho r˘stu

¯eöÌ pot¯ebu nov˝ch energetick˝ch zdroj˘.

Dod·vky Ëesk˝ch v˝vozc˘ navazujÌ na investi-

ce z p¯edchozÌch desetiletÌ. ⁄plnÏ novou zemÌ,

kam pronikajÌ s finanËnÌ pomocÌ »EB ËeskÈ

firmy, je Mongolsko zejmÈna p¯i snaze o vyuûi-

tÌ jeho velkÈho nerostnÈho bohatstvÌ. 

Doprovodnou akcÌ veletrhu byla v tomto roce

mezin·rodnÌ v˝stava Transport a logistika. Tato

oblast zÌsk·v· v portfoliu »EB st·le v˝raznÏjöÌ

mÌsto. Za dobu svÈ existence banka financova-

la v˝vozy tÈmÏ¯ vöech druh˘ dopravnÌch pro-

st¯edk˘ (n·kladnÌch vozidel, dopravnÌch pro-

st¯edk˘ pro ve¯ejnou dopravu - tramvajÌ, trolej-

bus˘, autobus˘ - nov˝ch nebo repasovan˝ch

cviËn˝ch letadel a dÌl˘ pro nÏ, ¯ÌËnÌch a mo¯-

sko-¯ÌËnÌch lodÌ) a dalöÌ techniky. V poslednÌ

dobÏ takÈ ËeskÈ firmy vyv·ûejÌ velkÈ stavebnÌ

pr·ce na infrastruktur·lnÌch liniov˝ch doprav-

nÌch projektech, v˝stavbÏ silnic a ûeleznic.

Pat¯Ì mezi nÏ nap¯Ìklad  rekonstrukce a moder-

nizace ûelezniËnÌ trati NiköiË - Podgorica

v »ernÈ Ho¯e v objemu 50 mil. EUR a rychlost-

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

nÌ silniËnÌ komunikace Baku - hranice RuskÈ

federace a dalöÌ stavby v ¡zerbajdû·nu v cenÏ

180 mil. USD. V jedn·nÌ jsou pr·ce na v˝stav-

bÏ nov˝ch Ëi rozöÌ¯enÌ st·vajÌcÌch p¯Ìstav˘.

»esk· exportnÌ banka se na veletrhu prezento-

vala jako nedÌln· souË·st st·tnÌ podpory expor-

tu, kter· obsahuje vedle financov·nÌ a finanËnÌ-

ho poradenstvÌ i konzultaËnÌ a marketingovÈ

sluûby (Czechtrade) a zejmÈna pojiötÏnÌ v˝voz-

nÌch rizik (EGAP).

pokraËov·nÌ na stranÏ 19
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vislosti mezi z·vazn˝mi pravidly pro poskytov·nÌ

ve¯ejnÈ podpory a realizacÌ PPP projekt˘. Regula-

ce ve¯ejnÈ podpory je d·na Ël·nky 86 aû 88

Smlouvy o zaloûenÌ Evropsk˝ch spoleËenstvÌ.

Mezi hlavnÌ znaky ve¯ejnÈ podpory p¯itom pat¯Ì,

ûe je poskytov·na ze st·tnÌch prost¯edk˘, naru-

öuje nebo hrozÌ naruöenÌm hospod·¯skÈ soutÏ-

ûe, zv˝hodÚuje urËitÈ podnik·nÌ nebo odvÏtvÌ

v˝roby a ovlivÚuje obchod mezi Ëlensk˝mi st·ty.

Co se t˝k· evropskÈ pr·vnÌ ˙pravy problematiky

PPP, mohou b˝t za ni povaûov·ny kromÏ Ël·nku

43 a 49 Smlouvy o zaloûenÌ Evropsk˝ch spole-

ËenstvÌ zejmÈna obecn· pravidla upravujÌcÌ

ve¯ejnÈ zak·zky a smÏrnice 2004/18 o zad·v·-

nÌ ve¯ejn˝ch zak·zek na stavebnÌ pr·ce, dod·v-

ky a sluûby. Ve¯ejn· podpora v projektech PPP

pak nenÌ obsaûena, je-li vylouËen jeden ze znak˘

ve¯ejnÈ podpory, jedn·-li se o podporu v souladu

se sluûbami obecnÈho hospod·¯skÈho z·jmu, je

zajiötÏn princip trûnÌho investora a jedn·-li se

sluûbu zajiöùovanou v˝hradnÏ ve¯ejn˝m subjek-

tem. DoplÚujÌcÌ podmÌnkou je samoz¯ejmÏ trans-

parentnÌ, otev¯enÈ a nediskriminaËnÌ v˝bÏrovÈ

¯ÌzenÌ.

Mgr. Ing. Ji¯Ì Meduna, daÚov˝ poradce ze spo-

leËnosti Law & Finance, s. r. o., doplnil, na pr·v-

nÌ oblast zamÏ¯en· vystoupenÌ sv˝ch p¯ed¯eËnÌ-

k˘ o struËnou anal˝zu daÚov˝ch a ˙ËetnÌch

aspekt˘ souvisejÌcÌch s realizacÌ PPP projekt˘.

Za hlavnÌ riziko oznaËil ot·zku odloûenÈ danÏ,

zejmÈna pokud priv·tnÌ partner pouûÌv· ˙vÏrovÈ

zdroje. M˘ûe zde vznikat rozdÌl mezi ˙ËetnÌmi

a daÚov˝mi odpisy. 

Moûnosti a meze partnerstvÌ ve¯ejnÈho a soukromÈho

sektoru

Stranou pozornosti na konferenci nez˘staly ani

makroekonomickÈ souvislosti a dalöÌ vlivy pouûi-

tÌ PPP metod. TÏm se vÏnovali ve sv˝ch vystou-

penÌch Ing. Jan Pavel z Katedry ve¯ejn˝ch financÌ

VysokÈ ökoly ekonomickÈ v Praze a JUDr. Duöan

T¯Ìska, rovnÏû pedagog VäE. ZatÌmco J. Pavel

poukazoval na fakt, ûe rostoucÌ z·jem o PPP je

d·n hlavnÏ nedobr˝m stavem ve¯ejn˝ch rozpoËt˘,

D. T¯Ìska polemizoval s obecnou tezÌ, ûe priv·tnÌ

partner musÌ nutnÏ p˘sobit ˙ËinnÏji neû ve¯ejn·

sfÈra. "Nikdo nikdy neprok·zal, ûe soukrom·

firma je efektivnÏjöÌ neû st·tnÌ podnik"..."je ale

schopna rychlejöÌho exitu neû st·tnÌ podnik,"

uvedl D. T¯Ìska. Za nejvÏtöÌ problÈm myölenky

PPP proto oznaËil jistou hybridnost tÈto struktu-

ry, kdy de facto st·t m˘ûe za jist˝ch okolnostÌ

"br·nit" soukromÈmu subjektu krachovat, podob-

nÏ jako by tomu Ëinil u st·tnÌho podniku.

pokraËov·nÌ na stranÏ 27

pokraËov·nÌ ze strany 18
CelosvÏtovÏ je systÈm podpory exportu p¯Ì-

kladem efektivnÌ spolupr·ce soukromÈho

a ve¯ejnÈho sektoru. Optim·lnÌmi cestami

financov·nÌ v˝vozu se st·tnÌ podporou a se

zapojenÌm soukrom˝ch ˙vÏrov˝ch zdroj˘ se

dosahuje vz·jemnÏ v˝hodnÈ spolupr·ce sou-

krom˝ch subjekt˘ a st·tu. SystÈm smÏ¯uje

k tomu, aby se prosperita exportujÌcÌch

dom·cÌch firem efektivnÏ a cÌlenÏ podpo¯en·

st·tem stala ˙Ëinn˝m n·strojem pro ¯eöenÌ

aktu·lnÌch problÈm˘ zejmÈna v zamÏstna-

nosti, soci·lnÌ oblasti a v rozvoji vlastnÌho

podnikatelskÈho prost¯edÌ. Na p˘dÏ PracovnÌ

skupiny pro exportnÌ financov·nÌ »eskÈ ban-

kovnÌ asociace hled· »EB se sv˝mi partnery

rozöÌ¯enÌ moûnostÌ pro komerËnÌ banky tak,

aby p¯Ìmo nebo spolu s »EB mohly i ony

poskytovat sv˝m klient˘m v jeötÏ  öiröÌ mÌ¯e

p¯Ìstup ke st·tem podpo¯enÈmu financov·nÌ

exportu.

K veletrhu spustila 1. ¯Ìjna »esk· exportnÌ

banka zkuöebnÌ provoz ruskÈ verze sv˝ch inter-

netov˝ch str·nek.

Jan Stol·r
tiskov˝ mluvËÌ »EB

Česká exportní banka tradičně na MSV v Brně

DopolednÌ blok byl zamÏ¯en na obecnÈ podmÌn-

ky pro fungov·nÌ partnerstvÌ ve¯ejnÈho a sou-

kromÈho sektoru v »R, zejmÈna pak na vytv·¯e-

nÌ vhodnÈho prost¯edÌ pro aplikaci princip˘ PPP

a politiku vl·dy v tÈto oblasti. Pr·vÏ politika

definuje moûnÈ p¯Ìnosy PPP i z·kladnÌ p¯edpo-

klady pro jeho pouûitÌ, p¯edpokl·d· st·tnÌ regu-

laci a akcentuje transparentnÌ princip p¯i uzavÌ-

r·nÌ PPP transakcÌ. 

Jako z·stupce regul·tora vystoupila na konfe-

renci se sv˝m p¯ÌspÏvkem Ing. Kate¯ina Helika-

rov·, vedoucÌ refer·tu regulace a metodiky PPP

projekt˘ Ministerstva financÌ »R. Kate¯ina Heli-

karov· p¯ipomnÏla klÌËov· vl·dnÌ usnesenÌ zab˝-

vajÌcÌ se z·kladnÌmi principy a postupy p¯i uplat-

Úov·nÌ PPP metod. Vzhledem k souËasn˝m pro-

blÈm˘m se st·tnÌ pokladnou a s hodnocenÌm

˙Ëelnosti, hospod·rnosti a efektivnosti rozpo-

Ëtov˝ch v˝daj˘ podle nÌ vyvst·v· zcela z¯etelnÏ

nezbytnost zavedenÌ tzv. integrovanÈho rozpo-

ËtovÈho systÈmu To by se samoz¯ejmÏ nevy-

hnutelnÏ dotklo i oblasti PPP, neboù jak pozna-

menala Ing. Helikarov·, rizikovÈ aspekty u PPP

projekt˘ jsou stejnÈ Ëi velmi podobnÈ jako

u kter˝chkoliv jin˝ch investiËnÌch akcÌ realizo-

van˝ch z ve¯ejn˝ch rozpoËt˘.

Za omezujÌcÌ okolnost pro öiröÌ uplatnÏnÌ PPP

metod u n·s oznaËila K. Helikarov· neochotu

zadavatel˘ postupovat podle urËit˝ch zavede-

n˝ch pravidel. Zkuöenosti ze zahraniËÌ p¯itom

zcela jasnÏ hovo¯Ì ve prospÏch podrobn˝ch,

detailnÌch metodik a standard˘. Co naöe ve¯ejn·

spr·va zatÌm dle K. HelikarovÈ d·le postr·d·,

jsou i nutnÈ dovednosti v hodnocenÌ ekonomickÈ

efektivnosti v˝daj˘. Jde p¯edevöÌm o hodnocenÌ

dlouhodob˝ch ekonomick˝ch efekt˘ velk˝ch

investiËnÌch projekt˘. Nejen tedy nap¯. vlastnÌ

zhodnocenÌ hospod·rnosti realizace stavby, ale

i vöech dalöÌch souvisejÌcÌch aspekt˘.

LegislativnÏ-pr·vnÌ r·mec pro fungov·nÌ PPP v »R

NavazujÌcÌ refer·t JUDr. Jaroslava Kr·le, ¯editele

odboru ve¯ejnÈho investov·nÌ Ministerstva pro

mÌstnÌ rozvoj »R p¯iblÌûil strukturu platnÈho

legislativnÏ-pr·vnÌho r·mce pro realizaci PPP

projekt˘. Ta je vedle  prim·rnÌho a sekund·rnÌho

pr·va EU d·na p¯edevöÌm p˘sobnostÌ KoncesnÌ-

ho z·kona Ë. 139/2006 Sb. Tato norma vöak

nenÌ vÏcnÏ univerz·lnÌ a jejÌ v˝klad je v·z·n na

z·kon Ë. 137/2006 Sb, o ve¯ejn˝ch zak·zk·ch.

J. Kr·l vyloûil nÏkterÈ z·kladnÌ pojmy koncesnÌho

z·kona, vËetnÏ tolik diskutovanÈho, problema-

tickÈho pojmu "kvazikoncesÌ". Ty jsou definov·-

ny v obou z·konn˝ch norm·ch jako nadlimitnÌ

ve¯ejnÈ zak·zky platnÈ po dobu nejmÈnÏ pÏti let,

p¯i nichû doch·zÌ k p¯enosu nÏkter˝ch ekono-

mick˝ch rizik na dodavatele. KoncesnÌ z·kon se

dle slov J. Kr·le doËk· jeötÏ v letoönÌm roce tzv.

technickÈ novely z d˘vodu vyhl·öenÌ nov˝ch limi-

t˘ pro ve¯ejnÈ zak·zky ze strany EvropskÈ komi-

se. NejpozdÏji do konce roku 2009 by pak mÏla

b˝t p¯ijata tzv. vÏcn· novela z·kona, kter· bude

reagovat na aktu·lnÌ v˝voj v oblasti PPP zmÏna-

mi v obsahu z·kona.

PPP a souvisejÌcÌ oblasti - ve¯ejn· podpora, daÚovÈ
z·kony, ˙ËetnictvÌ

Ing. Pavel »ern˝, konzultant v ot·zk·ch ve¯ejnÈ

podpory, se ve svÈm vystoupenÌ soust¯edil na sou-

Výstupy z pražské konference na téma Public Private Partnership v ČR
Šance a rizika partnerství veřejného a soukromého sektoru - tak se jme-

novala konference uskutečněná 19. září v Praze v Poslanecké sně-
movně Parlamentu ČR, jež informovala o současné situaci a výhle-

dech projektů realizovaných na bázi PPP v České republice. Konferenci
pořádala Vysoká škola NEWTON College, a. s. společně se Vzdělávacím
střediskem na podporu demokracie a za mediálního partnerství portálu
BusinessInfo.cz. Název konference poměrně přesně reflektuje aktuální stav
v dané oblasti. Nezbytnost obezřetného přístupu k problematice projektů
PPP totiž zdůrazňovala ve svých vystoupeních naprostá většina přednáše-
jících, ať již z řad odpůrců, či zastánců PPP.
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MÈnÏ neû dvÏ t¯etiny (63 %) respondent˘, kte¯Ì se

v roce 2007 ˙Ëastnili Glob·lnÌho pr˘zkumu bez-

peËnosti v oblasti IT ve finanËnÌch institucÌch,

kter˝ provedla spoleËnost Deloitte (Global Securi-

ty Survey), majÌ vypracov·nu strategii v oblasti

informaËnÌ bezpeËnosti.

Pr˘zkum z·roveÚ odhalil, ûe nejËastÏjöÌ p¯ÌËinou

vnÏjöÌch naruöenÌ bezpeËnosti z˘st·v· "lidsk˝ fak-

tor": vlastnÌ zamÏstnanci instituce, jejÌ klienti,

t¯etÌ strany a obchodnÌ partne¯i.

"LetoönÌ protich˘dn· zjiötÏnÌ skuteËnÏ potvrzujÌ

bezpeËnostnÌ paradox, kterÈmu finanËnÌ instituce

ËelÌ," uvedl Petr Brich, ¯editel poradenstvÌ pro

finanËnÌ instituce Deloitte »R a SR. "Na jednÈ

stranÏ je evidentnÌ, ûe ˙ËastnÌci pr˘zkumu bez

v˝jimky identifikovali hlavnÌ bezpeËnostnÌ problÈ-

my vËetnÏ opat¯enÌ, kter· musÌ p¯ijmout, aby se

zv˝öila bezpeËnost i ochrana soukrom˝ch dat. Na

stranÏ druhÈ vöak ¯ada finanËnÌch institucÌ st·le

v·h· s realizacÌ konkrÈtnÌch krok˘, p¯es mnoûÌcÌ

se incidenty naruöenÌ bezpeËnosti z poslednÌ doby,

jak vnit¯nÌ tak vnÏjöÌ. 

I v naöem regionu jiû byly finanËnÌ instituce p¯ed-

mÏtem externÌch cÌlen˝ch ˙tok˘ p¯edevöÌm na

systÈmy internetovÈho bankovnictvÌ, vyskytlo se

i nÏkolik ˙spÏön˝ch p¯Ìpad˘ vnit¯nÌho naruöenÌ

provoznÌch systÈm˘, manipulace klientsk˝ch dat

a defraudace. 

Firmy budou nuceny vÏnovat problematice infor-

maËnÌ bezpeËnosti v nadch·zejÌcÌm obdobÌ zv˝öe-

nou pozornost; tak jako obecnÏ aktivnÌmu ¯ÌzenÌ

operaËnÌch rizik a rizik podvod˘. NaruöenÌ infor-

Největší finanční instituce na světě se potýkají 
s "bezpečnostním paradoxem"

Podle nového průzkumu společnosti Deloitte sice incidenty v oblasti
bezpečnosti informačních technologií nadále přitahují pozornost top
managementu, avšak řešení předmětných problémů je stále vnímáno

převážně jen jako úkol IT. Jen u 10 % respondentů je informační bezpečnost
součástí řídící agendy ředitelů obchodních divizí. Tato zjištění jsou důkazem
objevujícího se bezpečnostního paradoxu: obrovského rozdílu mezi pově-
domím o problému na straně jedné a chybějící aktivní podporou pro hle-
dání vhodných řešení na straně druhé.

Auditoři pro vaši jistotu

maËnÌ bezpeËnosti s n·slednou manipulacÌ Ëi ztr·-

tou dat vÏtöÌho rozsahu by mohlo znamenat pro

kteroukoli finanËnÌ instituci nedozÌrnÈ reputaËnÌ

d˘sledky".

JednÌm z Ël·nk˘, kter˝ organizacÌm dÏl· asi nej-

vÏtöÌ starosti - hovo¯Ìme-li o naruöenÌ bezpeËnosti

- jsou klienti.  Pr˘zkum spoleËnosti Deloitte iden-

tifikoval n·sledujÌcÌ t¯i typy nejËastÏjöÌch pokus˘

o naruöenÌ bezpeËnosti. Jsou to poËÌtaËovÈ viry

a Ëervi, d·le ˙toky na systÈmy elektronickÈ poöty

(nevyû·dan· poöta - spam) a podvodnÈ techniky

k zÌsk·nÌ citliv˝ch ˙daj˘ jako nap¯. tzv. phishing

a pharming. Ke vöem tÏmto ˙tok˘m doch·zÌ pro-

st¯ednictvÌm klient˘, kte¯Ì se tak st·vajÌ nevÏdo-

m˝mi poskytovateli citliv˝ch informacÌ a kan·ly

vedoucÌmi do nitra finanËnÌch institucÌch. Avöak

p¯estoûe jsou finanËnÌ instituce tÏmito ˙toky

p¯Ìmo ohroûov·ny, nejsou zatÌm ochotnÈ p¯ijmout

odpovÏdnost za bezpeËnost poËÌtaË˘ sv˝ch klien-

t˘, z¯ejmÏ z d˘vod˘ obrovskÈho rozsahu takovÈho

podniku. Na ot·zku, zda by mÏli nÈst odpovÏdnost

za zajiötÏnÌ ochrany poËÌtaË˘ sv˝ch klient˘, kte¯Ì

s nimi komunikujÌ online, odpovÏdÏly dvÏ t¯etiny

respondent˘ (66 %), ûe nikoliv.

KromÏ naruöenÌ bezpeËnosti  prost¯ednictvÌm kli-

ent˘ fungujÌcÌch jako jak˝si kan·l do finanËnÌho

domu pr˘zkum poukazuje na to, ûe vysok˝ poËet

naruöenÌ lze p¯ipsat takÈ vlastnÌm zamÏstnanc˘m:

buÔ zneuûÌvajÌ svou pozici a opr·vnÏnÌ (˙myslnÈ

jedn·nÌ), nebo se dopouötÏjÌ chyb a omyl˘ (ne˙-

myslnÈ jedn·nÌ).  NaprostÈ vÏtöinÏ respondent˘

(91 %) dÏlajÌ zamÏstnanci v tomto ohledu v·ûnÈ

starosti a uv·dÏjÌ lidsk˝ faktor jako hlavnÌ p¯ÌËinu

selh·nÌ informaËnÌ bezpeËnosti (79 %). 

Avöak zatÌmco chyby a opomenutÌ ze strany

zamÏstnanc˘ jsou obecnÏ identifikov·ny jako

v˝znamn˝ bezpeËnostÌ problÈm, tÈmÏ¯ Ëtvrtina

respondent˘ (22 %) sv˝m zamÏstnanc˘m za

poslednÌ rok neposkytla û·dnÈ ökolenÌ v oblasti

bezpeËnosti a pouze t¯etina respondent˘ uv·dÌ

(30 %), ûe jejich zamÏstnanci jsou vybaveni n·le-

ûit˝mi dovednostmi, dÌky kter˝m mohou p¯ÌpadnÈ

bezpeËnostnÌ problÈmy ¯eöit. 

"P¯es uvedenÈ rozpory p¯edstavuje skuteËnost, ûe

problÈmy byly jasnÏ identifikov·ny,  jiû zpola vyhra-

nou bitvu, finanËnÌ instituce tedy jednoznaËnÏ

vykroËily spr·vn˝m smÏrem, aby tato ˙skalÌ p¯e-

konaly," dodal Petr Brich. äkolenÌ v oblasti bez-

peËnosti a zvyöov·nÌ povÏdomÌ o bezpeËnostnÌ

problematice p¯edstavujÌ spolu s pokroËil˝m ¯Ìze-

nÌm p¯Ìstupu a totoûnosti (access and identity

management) zamÏstnanc˘, klient˘ a dodavatel˘

a ochranou dat  klÌËovÈ iniciativy spoleËnostÌ pro

tento rok v kontextu neust·le se mÏnÌcÌho pro-

st¯edÌ bezpeËnostnÌch hrozeb." 

DalöÌ klÌËov· zjiötÏnÌ pr˘zkumu:

● NejËastÏjöÌ p¯Ìpady naruöenÌ bezpeËnosti zven-

ËÌ p¯edstavujÌ za poslednÌch 12 mÏsÌc˘ ˙toky

na elektronickou poötu (57 %).

● DvÏ t¯etiny respondent˘ (66 %) nemajÌ pocit,

ûe by mÏli nÈst odpovÏdnost za ochranu poËÌ-

taË˘, kterÈ pouûÌvajÌ klienti vyuûÌvajÌcÌ online

sluûeb elektronickÈho a internetovÈho bankov-

nictvÌ.  

● Prakticky vöichni ˙ËastnÌci pr˘zkumu (98 %)

uvedli zv˝öen˝ rozpoËet na bezpeËnostnÌ ot·z-

ky, ale 35 % z nich se domnÌv·, ûe jejich inves-

tice do oblasti informaËnÌ bezpeËnosti zaost·-

vajÌ za obchodnÌmi pot¯ebami. 

● "P¯esun priorit" a "integraËnÌ problÈmy" byly

identifikov·ny jako hlavnÌ d˘vody selh·nÌ pro-

jekt˘ v oblasti informaËnÌ bezpeËnosti (u 48 %

resp. 32 % respondent˘).    

BliûöÌ pohled na jednotlivÈ regiony

Evropa, St¯ednÌ V˝chod a Afrika (EMEA): Oblast

zahrnujÌcÌ Evropu, St¯ednÌ V˝chod a Afriku se ve

srovn·nÌ s ostatnÌmi regiony vyznaËuje nejvyööÌm

procentem respondent˘ (39 %), kte¯Ì se domnÌva-

jÌ, ûe v souËasnÈ dobÏ majÌ poûadovanÈ dovednos-

ti a kompetence k tomu, aby mohli ˙ËinnÏ a efek-

tivnÏ reagovat na st·vajÌcÌ a budoucÌ bezpeËnost-

nÌ poûadavky. VÏtöina ˙ËastnÌk˘ (82 %) je takÈ

toho n·zoru, ûe ot·zka bezpeËnosti se dostala aû

na ˙roveÚ v˝konn˝ch ¯editel˘ Ëi p¯edstavenstva.

VÌce neû t¯i Ëtvrtiny (77 %) se domnÌvajÌ, ûe exis-

tuje  snaha i zdroje k tomu, aby se ¯eöila proble-

matika dodrûov·nÌ regulatornÌch poûadavk˘. Co se

t˝k· naruöenÌ bezpeËnosti informaËnÌch systÈm˘,

p¯evyöuje procento institucÌ v EvropÏ, na blÌzkÈm

V˝chodÏ a v Africe, kterÈ zaznamenaly ˙toky

zevnit¯ (31 %) i zvnÏjöku (71 %), celosvÏtov˝ pr˘-

mÏr, kde hodnoty dosahujÌ 30 a 65 %. 

SpoleËenstvÌ nez·visl˝ch st·t˘ (SNS/CIS) - b˝va-

lÈ svazovÈ republiky SovÏtskÈho svazu: Tento

nov˝ region, kter˝ byl do pr˘zkumu zahrnut v roce

2007 a jenû se skl·d· z jeden·cti b˝val˝ch repub-

lik SovÏtskÈho svazu, zaujÌm· prvnÌ mÌsto co do

zkuöenostÌ s naruöenÌm bezpeËnosti zvenËÌ. 63 %

respondent˘ ze SNS potvrdilo, ûe se setkalo

s vnÏjöÌm ˙tokem (celosvÏtovÏ 65 %). Na druhÈ

stranÏ m· SNS druhÈ nejniûöÌ procento respon-

dent˘ (na prvnÌm mÌstÏ je Japonsko), kte¯Ì se

v minulÈm roce setkali s ˙tokem zevnit¯. Tento

region je spolu s Japonskem na prvnÌ p¯ÌËce

v poËtu respondent˘, kte¯Ì potvrdili, ûe jejich orga-

nizace m· bezpeËnostnÌ strategii (75 %).     

Asie - Pacifik mimo Japonsko (APAC): VÌce neû dvÏ

t¯etiny (78 %) respondent˘ v tÈto oblasti poukazu-

jÌ na skuteËnosti, ûe ot·zka bezpeËnosti se dosta-

la na ˙roveÚ nejvyööÌch vedoucÌch pracovnÌk˘ a na

˙roveÚ p¯edstavenstva, kde je vnÌm·na jako z·vaû-

n· problematick· oblast. TÈmÏ¯ stejnÈ procento

finanËnÌch institucÌ (62 %) takÈ potvrdilo, ûe jiû

u nich zavedli bezpeËnostnÌ strategii a jsou odhod-

l·ni i finanËnÏ vybaveni k tomu, aby p¯istoupili

k ¯eöenÌ regulatornÌch poûadavk˘. Z·roveÚ se vöak

jen 7 % ˙ËastnÌk˘ pr˘zkumu, tedy celkovÏ nejniûöÌ

procento ze vöech region˘, domnÌv·, ûe v souËas-

nosti disponuje pot¯ebn˝mi dovednostmi a kompe-

tencemi k tomu, aby efektivnÏ reagovali na st·va-

jÌcÌ i p¯edvÌdatelnÈ bezpeËnostnÌ poûadavky.

Japonsko: AËkoliv Japonsko jiû letos nenÌ suverÈn-

nÌm lÌdrem hned v nÏkolika kategoriÌch v oblasti

bezpeËnosti a ochrany soukrom˝ch dat, ve Ëty¯ech

oblastech vöak v celosvÏtovÈm mÏ¯Ìtku nejvyööÌ

p¯ÌËku st·le zaujÌm·. Jedn· se o tyto oblasti: exi-

stence bezpeËnostnÌ strategie (75 % responden-

t˘), vyËlenÏnÌ vedoucÌho pracovnÌka odpovÏdnÈho

za ochranu soukrom˝ch dat (100%), nejniûöÌ pro-

cento vnÏjöÌch (35 %) a vnit¯nÌch (13 %) ˙tok˘.

Avöak v˝sledky pr˘zkumu ukazujÌ, ûe japonskÈ

finanËnÌ instituce zaost·vajÌ za sv˝mi glob·lnÌmi

kolegy v oblasti propojenÌ bezpeËnosti s ohodno-

cenÌm zamÏstnanc˘ IT (40 % versus 50 %). Na 

71 % japonsk˝ch respondent˘ se domnÌv·, ûe seni-

ornÌ vedoucÌ pracovnÌci a ËlenovÈ p¯edstavenstva

povaûujÌ bezpeËnost za z·sadnÌch oblast pro

obchodnÌ Ëinnosti firmy, coû je ve srovn·nÌ s ostat-

nÌmi respondenty takÈ mÈnÏ.

USA: USA zaujÌmajÌ prvnÌ mÌsto mezi regiony ve

vÏtöinÏ bezpeËnostnÌch ot·zek vËetnÏ n·sledujÌ-

cÌch:  poËet respondent˘, kte¯Ì potvrdili, ûe bez-

peËnost je pro nevyööÌ vedoucÌ pracovnÌky a ¯edi-

tele z·sadnÌ oblast obchodnÌ Ëinnosti (89 %), prvo-

¯ad· snaha a pot¯ebnÈ zdroje pro ¯eöenÌ regulator-

nÌch poûadavk˘ (80 %), propojenÌ ot·zky bezpeË-

nosti s osobnÌm ohodnocenÌm zamÏstnanc˘ oddÏ-

lenÌ IT (70 %) a poskytov·nÌ alespoÚ jednoho öko-

lenÌ v oblasti bezpeËnosti a povÏdomÌ o problÈmu

sv˝m zamÏstnanc˘m (v loÚskÈm roce 95 %). USA

m· takÈ nejvyööÌ procento (35 %) respondent˘,

kte¯Ì se za poslednÌch 12 mÏsÌc˘ setkali s alespoÚ

jednÌm p¯Ìpadem ˙toku na systÈm zevnit¯.  

Kanada: Kanada pat¯Ì k region˘m, kterÈ proble-

matiku ochrany soukromÌ ̄ ÌdÌ nejlÈpe. V˝razn· vÏt-

öina respondent˘ (91 %) potvrzuje existenci pozi-

ce manaûera odpovÏdnÈho za ochranu soukro-

m˝ch dat a 80 % respondent˘ m· k dispozici pro-

gram pro ¯ÌzenÌ bezpeËnosti. Na druhÈ stranÏ

Kanada zaost·v· za zbytkem svÏta v tom, ûe nej-

niûöÌ poËet respondent˘ se domnÌv·, ûe majÌ prvo-

¯adou snahu i zdroje k tomu, aby ¯eöili regulatornÌ

poûadavky (50 %). V regionu se takÈ nach·zÌ nej-

niûöÌ procento finanËnÌch institucÌ, kterÈ majÌ

k dispozici bezpeËnostnÌ strategii (27 %), p¯iËemû

û·dn˝ respondent se nedomnÌv·, ûe bezpeËnostnÌ

strategii organizace vedou k tomu urËenÌ vedoucÌ

pracovnÌci.  

Latinsk· Amerika a Karibik (LACRO): Jako tomu

bylo v minul˝ch dvou letech, finanËnÌ instituce

v LatinskÈ Americe a v Karibiku z¯ejmÏ ot·zk·m

ochrany soukrom˝ch ˙daj˘ nevÏnujÌ p¯Ìliö pozor-

nosti, jak dokazuje nejniûöÌ procento respondent˘,

kte¯Ì majÌ k dispozici program pro dodrûov·nÌ bez-

peËnostnÌch poûadavk˘ (31 %) nebo manaûera

odpovÏdnÈho za bezpeËnostnÌ ot·zky (30 %).

Region se takÈ nach·zÌ na spodnÌ p¯ÌËce v oblasti

poskytov·nÌ ökolenÌ sv˝m zamÏstnanc˘m v loÚ-

skÈm roce (61 %). PozitivnÌ je ale skuteËnost, ûe

region se vyznaËuje jednou z nejvyööÌch procentu-

·lnÌch hodnot v oblasti disponibility bezpeËnostnÌ

strategiÌ (68 % finanËnÌch institucÌ ji m·). DalöÌm

pozitivem je fakt, ûe v˝razn· vÏtöina respondent˘

(88 %) se domnÌv·, ûe problematika bezpeËnosti

se dostala k seniornÌm vedoucÌm pracovnÌk˘m,

kte¯Ì ji vnÌmajÌ jako z·sadnÌ oblast pro obchodnÌ

Ëinnost organizace. 

Metodologie

Pr˘zkum, kter˝ mÏl podobu osobnÌch interview

a elektronick˝ch dotaznÌk˘ a jeû provedla skupina

spoleËnosti Deloitte vÏnujÌcÌ se odvÏtvÌ glob·lnÌch

finanËnÌch sluûeb (GFSI), se zamÏ¯il na vedoucÌ

pracovnÌky v oblasti informaËnÌch technologiÌ

(¯editelÈ ˙tvar˘ bezpeËnosti, ¯editelÈ pro bezpeË-

nost informaËnÌch systÈm˘, ¯editelÈ pro informaË-

nÌ technologie, t˝my pro ¯ÌzenÌ bezpeËnosti apod.)

v ¯adÏ finanËnÌch organizacÌ, kterÈ z celosvÏtovÈ-

ho hlediska pat¯Ì ke stovce vedoucÌch firem.  Ot·z-

ky se t˝kaly ¯ÌzenÌ a spr·vy, investic do bezpeË-

nosti, ¯ÌzenÌ rizik, vyuûitÌ bezpeËnostnÌch technolo-

giÌ, kvality provozu a problematiky ochrany sou-

krom˝ch dat. Respondenti zastupovali ve¯ejnÈ

i soukromÈ organizace ze vöech kontinent˘, kterÈ

byly rozdÏleny do pÏti region˘, a to takto:  Evropa,

St¯ednÌ V˝chod a Afrika (EMEA), SpoleËenstvÌ

nez·visl˝ch st·t˘ (CIS), Asie-Pacifik (APAC),

SevernÌ Amerika (NA), Latinsk· Amerika a Karibik

(LACRC). S ohledem na öirokÈ spektrum dotazo-

van˝ch institucÌ a kvalitativnÌ povahu pr˘zkumu

nemusÌ b˝t nÏkterÈ v˝sledky reprezentativnÌ pro

kaûd˝ identifikovan˝ region. 

Celkov˝ poËet dotazovan˝ch firem: 196

Mezi nejzn·mÏjöÌmi finanËnÌmi institucemi, zahr-

nut˝mi do pr˘zkumu, byly:

ABN Amro, Citibank, Commerzbank, Deutsche

Bank, Fortis Bank, HSBC, ING, Raiffeisenbank

(tz)
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130 oktanov˝m ËÌslem stabilnÏjöÌ neû benzÌn

Natural 95 oktan˘, m˘ûe motor pracovat s vyö-

öÌm kompresnÌm pomÏrem. Z toho vypl˝v· v˝ho-

da efektivnÏjöÌho, ËistöÌho a mÏkËÌho spalov·nÌ.

V˝sledkem je, ûe motor bÏûÌ klidnÏji a tiöeji. P¯i

tom st·le redukuje aû 80 % ökodlivin ve v˝fuko-

v˝ch plynech vznikl˝ch p¯i spalov·nÌ zemnÌho

plynu. 

Ekologie

Minim·lnÌ z·tÏû ûivotnÌho prost¯edÌ p¯i pouûitÌ

zemnÌho plynu v dopravÏ vypl˝v· z jeho sloûenÌ,

p¯edevöÌm pomÏru atom˘ uhlÌku a vodÌku

v molekule. Vozidla na zemnÌ plyn produkujÌ

v˝raznÏ mÈnÏ ökodlivin neû vozidla s klasick˝m

pohonem. A to nejen dnes sledovan˝ch ökodli-

vin - oxid˘ dusÌku, oxidu uhelnatÈho, uhliËitÈho,

pevn˝ch Ë·stic, ale takÈ i karcinogennÌch l·tek

- polyaromatick˝ch uhlovodÌk˘, aldehyd˘, aro-

m·t˘ vËetnÏ benzenu. RovnÏû vliv na sklenÌko-

v˝ efekt je u vozidel na zemnÌ plyn menöÌ

v porovn·nÌ s benzÌnem Ëi naftou. Oproti benzi-

nu zemnÌ plyn nabÌzÌ potenci·l 20-25 % snÌûenÌ

emisÌ CO2. Pro uûitÌ zemnÌho plynu hovo¯Ì i dalöÌ

v˝hody:

● Kou¯ivost vznÏtov˝ch motor˘ je u plynov˝ch

pohon˘ prakticky eliminov·na 

● SnÌûenÌ dalöÌch sloûek emisÌ - oxid˘ dusÌku

a emisÌ oxidu uhelnatÈho

● SnÌûenÌ emisÌ oxidu uhliËitÈho (sklenÌkovÈho

plynu) o 10 -15 % 

● V˝raznÈ snÌûenÌ nemetanov˝ch, aromatic-

k˝ch a polyaromatick˝ch uhlovodÌk˘ (PAU),

aldehyd˘ 

● SnÌûenÌ tvorby ozÛnu v atmosfÈ¯e nad zemÌ,

kter˝ zp˘sobuje tzv. "letnÌ smog" 

● Spaliny z motor˘ na zemnÌ plyn neobsahujÌ

oxid si¯iËit˝ 

● Do zemnÌho plynu se nep¯id·vajÌ aditiva

a karcinogennÌ p¯Ìsady 

● PlynovÈ motory majÌ tiööÌ chod, ˙roveÚ hluku

plynov˝ch autobus˘ oproti naftov˝m je dÌky

"mÏkËÌmu" spalov·nÌ niûöÌ o 50 % vnÏ vozi-

del, o 60-70 % uvnit¯ vozidel 

● P¯i tankov·nÌ nevznikajÌ û·dnÈ ztr·ty paliva

(odpa¯ov·nÌ nafty) 

● Nemoûnost kontaminace p˘dy v d˘sledku

˙niku nafty na silnici, v gar·ûi 

Srovn·nÌ s naftou

PM = popÌlek - 100 %

SO2 - 100 %

NOx - 80 %

HxCx=uhlovodÌky - 80 %

CO - 50 %

CO2 - 15 %

Srovn·nÌ s benzinem

PM = popÌlek - 100 %

SO2 - 100 %

NOx - 20 %

HxCx=uhlovodÌky - 80 %

CO - 75 %

CO2 - 25 %

Motor:

Obsah 1598 ccm; max. v˝kon 71/97 kW/PS

Spot¯eba zemnÌho plynu podle 1999/100/EG:

Kombinovan· spot¯eba 4,9 kg/100 km; CO2

emise 133g/km

BezpeËnost

Vozidla na zemnÌ plyn jsou bezpeËnÏjöÌ neû

vozidla pouûÌvajÌcÌ benzin, naftu nebo LPG.

Tento fakt vypl˝v· z fyzik·lnÌch vlastnostÌ zem-

nÌho plynu i ze zkuöenostÌ z dlouhodobÈho pro-

vozu:

● ZemnÌ plyn je oproti kapaln˝m paliv˘m (ben-

zinu, naftÏ, LPG) lehËÌ neû vzduch 

● Z·paln· teplota zemnÌho plynu je oproti ben-

zinu dvojn·sobn· 

● SilnostÏnnÈ plynovÈ tlakovÈ n·doby vyr·bÏ-

nÈ z oceli, hlinÌku nebo kompozitnÌch materi-

·l˘ jsou bezpeËnÏjöÌ neû tenkostÏnnÈ n·drûe

na kapalnÈ pohonnÈ hmoty. Ve vozidle jsou

tlakovÈ n·doby vybaveny ¯adou pojistek,

kterÈ zabr·nÌ jejich v·ûnÈmu poökozenÌ nap¯.

p¯i autonehod·ch. 

● BezpeËnost vozidel na zemnÌ plyn je dlouho-

dobÏ zajiötÏna p¯edepsanou ¯adou periodic-

k˝ch kontrol a revizÌ plynovÈho za¯ÌzenÌ. (tz)

Tato aktivita m· provÏ¯it dlouhodobou schop-

nost vozidel öetrn˝ch k ûivotnÌmu prost¯edÌ

a postupnÏ nahradit v souËasnosti pouûÌvan˝

vozov˝ park DHL Express. 

NovÈ CNG vozidlo se bude nÏkolik mÏsÌc˘ tes-

tovat v provozu v plnÈm zatÌûenÌ. V r·mci test˘

bude ovÏ¯ov·na takÈ funkËnost dostupn˝ch

plnÌcÌch stanic a jejich rozmÌstÏnÌ s ohledem na

kratöÌ dojezd CNG vozidel. Jejich vyuûÌv·nÌ

nesmÌ negativnÏ ovlivnit kvalitu poskytovan˝ch

sluûeb. 

"MoûnostÌ vyuûÌvat ekologiËtÏjöÌ p¯epravu z·si-

lek vych·zÌme vst¯Ìc z·kaznÌk˘m, kte¯Ì d·vajÌ

p¯ednost sluûb·m öetrn˝m k ûivotnÌmu prost¯e-

dÌ. NaöÌ strategiÌ je neust·le hledat nov· opat-

¯enÌ, kter· n·m umoûnÌ b˝t ohleduplnÏjöÌ k ûivot-

nÌmu prost¯edÌ. Jde nejen o dlouhodob˝ rozvoj

naöÌ spoleËnosti, ale p¯edevöÌm o obecnou udr-

ûitelnost rozvoje pro souËasnÈ i budoucÌ gene-

race," ¯ekl gener·lnÌ ¯editel DHL Express v »R

Ji¯Ì Stojar. 

VedoucÌ oddÏlenÌ kvality a ûivotnÌho prost¯edÌ

DHL Express »R Ond¯ej Kulh·nek k tomu dodal:

"AlternativnÌ vozidla jsou kromÏ odbÏru ZelenÈ

energie, kterou jiû v souËasnÈ dobÏ vyuûÌv·me,

a sluûby GoGreen, kterou pl·nujeme uvÈst na

trh v dohlednÈ dobÏ, a jenû umoûnÌ ekologicky

sm˝ölejÌcÌm klient˘m podÌlet se na aktivit·ch

p¯ispÌvajÌcÌch ke zlepöenÌ ûivotnÌho prost¯edÌ,

dalöÌm krokem na cestÏ k trvalÈ udrûitelnosti

rozvoje. Tato cesta  vöak bude  ˙spÏön· pouze

prost¯ednictvÌm spolupr·ce vöech zainteresova-

n˝ch stran."

ÿeditel pro strategii a rozvoj DHL Express v »R

Jorge Vacca doplnil: "Z·mÏrem DHL Express je

postupnÏ nahradit naöe diesel dod·vky za eko-

logicky p¯ÌznivÏjöÌ vozy na zemnÌ plyn, a to i p¯e-

sto, ûe jejich po¯izovacÌ cena je vyööÌ neû u voz˘

s benzinov˝m nebo dieselov˝m motorem.

BudoucÌ v˝voj tÈto aktivity bude z·leûet na

mnoha dalöÌch faktorech. V souËasnÈ dobÏ se

nap¯Ìklad pot˝k·me s velk˝m nedostatkem plnÌ-

cÌch stanic. VÌme, ûe orientace na ekologiËtÏjöÌ

pohon aut se m˘ûe jevit z pohledu n·klad˘ jako

riskantnÌ, ale uchopÌ-li se spr·vnÏ, st·v· se pro

firmu do budoucna jednÌm z n·stroj˘ jejÌ vyööÌ

produktivity." 

Obecn· situace CNG v dopravÏ v CZ:

»esk· vl·da sice podpo¯ila zav·dÏnÌ CNG

v dopravÏ zavedenÌm spot¯ebnÌ danÏ, dÌky kterÈ

je provoz CNG vozidel p¯ibliûnÏ o t¯etinu levnÏj-

öÌ oproti bÏûn˝m vozidl˘m/paliv˘m, nicmÈnÏ

nejvÏtöÌ p¯ek·ûkou z˘st·v· ¯Ìdk· sÌù plnicÌch

stanic CNG. V »eskÈ republice by mÏlo b˝t do

konce roku 2007 v provozu 20 plnicÌch stanic

CNG a bÏhem 12 let se oËek·v· zv˝öenÌ jejich

poËtu aû na 400. VÏtöinu z nich postavily ply-

n·renskÈ spoleËnosti, kterÈ se k tomuto kroku

zav·zaly v dobrovolnÈ dohodÏ s vl·dou v b¯eznu

2006 a dle jejich slov jsou st·le vöechny prodÏ-

leËnÈ. P¯ÌpadnÌ uûivatelÈ CNG vozidel se ob·va-

jÌ nÌzkÈ infrastruktury plnicÌch stanic a provozo-

vatelÈ tÏchto stanic s rychlejöÌ v˝stavbou, a tÌm

zlepöenÌ jejÌ infrastruktury ËekajÌ na vÏtöÌ poËet

uûivatel˘ jezdÌcÌ na CNG.

Jak vozidlo funguje?

U benzÌnov˝ch motor˘ se spaluje smÏs benzÌnu

a vzduchu. U motor˘ na zemnÌ plyn doch·zÌ ke

spalov·nÌ smÏsi plynu a vzduchu. Se zemnÌm ply-

nem je vöak tento proces v˝raznÏ ekologiËtÏjöÌ.

Ve vozidle je navÌc umÌstÏna p¯Ìdavn· 14litrov·

rezervnÌ benzinov· n·drû. S modifikovan˝mi

pÌsty, ventily a dvojitou vst¯ikovacÌ liötou vyuûÌ-

v· 1.6 CNG ECOTEC motor vyööÌ podÌl energie ze

zemnÌho plynu. 

A pr·vÏ mÌra efektivity spalov·nÌ zemnÌho plynu

odliöuje motor Opel 1,6CNG od dvouhodnoto-

v˝ch pohon˘, kterÈ jsou v provozu na zemnÌ plyn

o 20 % mÈnÏ v˝konnÈ. Protoûe zemnÌ plyn je se

První ekologické doručování zásilek v ČR
DHL Express se stane první logistickou společností v České republice,

která nabízí doručovací služby šetrné k životnímu prostředí. V ulicích
hlavního města se v nejbližších dnech objeví v barvách DHL nové

vozidlo jezdící na alternativní pohon - zemní plyn. Opel Combo CNG bude
zajišťovat standardní rozvoz a svoz zásilek. Hlavními přínosy vozidla jsou
tedy ohleduplnost k životnímu prostředí a bezpečnost.

N·vrh EvropskÈ komise, aby

spoleËnosti vlastnÌcÌ v˝robu

i rozvod energiÌ vlastnicky

oddÏlily p¯epravnÌ a distribuËnÌ

soustavy, nepovede podle ply-

n·rensk˝ch spoleËnostÌ sdru-

ûen˝ch v »eskÈ plyn·renskÈ unii k dalöÌ liberali-

zaci na trhu. Stejn˝ n·zor vypl˝v· i ze z·vÏr˘

konference evropskÈho sdruûenÌ plyn·rensk˝ch

spoleËnostÌ, kter· se konala 21. z·¯Ì v Bruselu.

PouhÈ dva dny po zve¯ejnÏnÌ tzv. III. liberalizaË-

nÌho balÌËku EU se v Bruselu uskuteËnila konfe-

rence Eurogasu (evropskÈho sdruûenÌ plyn·ren-

sk˝ch spoleËnostÌ), na nÌû byli p¯Ìtomni kromÏ

jin˝ch takÈ p·novÈ Andris Piebalgs, komisa¯ pro

energetiku EvropskÈ Komise (EK), a Alejo Vidas

- Quadral, viceprezident EvropskÈho Parlamentu

(EP) a Ëlen jeho V˝boru pro pr˘mysl, v˝zkum

a energetiku. Komisa¯ Piebalgs prezentoval

struËn˝ p¯ehled n·zor˘ Komise na budoucÌ v˝voj

trhu v EvropÏ a n·vrh˘, kterÈ obsahuje III. balÌ-

Ëek. Konstatoval, ûe v n·sledujÌcÌch 15 letech

se p¯edpokl·dan· spot¯eba plynu v EU 27 zv˝öÌ

o 100 mld. m3 a dovoznÌ z·vislost tudÌû vzroste

na 80 %. Trendy zvyöov·nÌ ˙Ëinnosti a vyuûÌv·nÌ

obnoviteln˝ch zdroj˘ energie (OZE) by naopak

mÏly p˘sobit proti tomuto trendu a kaûd˝ Ëlen

p¯ispÏt cca 20 % ke snÌûenÌ spot¯eby zemnÌho

plynu. V plyn·rensky rozvinut˝ch zemÌch lze

tudÌû oËek·vat stagnaci odbÏr˘, to ostatnÏ pro

»R jiû nenÌ û·dn˝m p¯ekvapenÌm. 

"VlastnickÈ oddÏlenÌ p¯eprav-

nÌ soustavy, ke kterÈmu se

rozhodla Evropsk· komise,

pokl·d·me v plyn·renstvÌ za

velk˝ a zbyteËn˝ experiment.

Nejsou s nÌm û·dnÈ zkuöenos-

ti. Pokud by opravdu doölo k jeho zavedenÌ,

bude efekt takov˝ch revoluËnÌch opat¯enÌ

pochybn˝ vzhledem k omezenÈmu poËtu produ-

cent˘ plynu a zcela jistÏ se s tÌm spojenÈ n·kla-

dy promÌtnou do ceny plynu pro koneËnÈ spo-

t¯ebitele. Z·sadnÏ s tÌm nesouhlasÌme," ¯ekl

Old¯ich Petrûilka, senior manager »eskÈ plyn·-

renskÈ unie.

EP vnÌm· podstatnÏ vÌce neû EK specifika a roz-

dÌlnost plyn·renstvÌ a elektroenergetiky jako

odvÏtvÌ. Jen omezen˝ poËet zemÌ totiû vlastnÌ

zdroje ropy a plynu - v nÏkolika m·lo zemÌch se

koncentruje 89 % zdroj˘ ropy a 81 % zdroj˘

plynu!

SkuteËnÏ bylo z·mÏrem EvropskÈ Komise nasto-

lit takovou situaci a p¯ipravit se o konkurenËnÌ

v˝hody plynoucÌ z dlouhodobÈ spolupr·ce? Nez-

b˝v· neû vÏ¯it, ûe umÌrnÏnÏjöÌ p¯Ìstup EvropskÈ-

ho Parlamentu obrousÌ hrany jak souËasnÈho

rozËarov·nÌ Ë·sti Ëlensk˝ch st·t˘ EU, kterÈ ve

vlastnickÈm unbundlingu nevidÌ smysluplnÈ ¯eöe-

nÌ doËasnÈ omezenÈ funkËnosti vnit¯nÌho trhu,

tak rusk˝ch dodavatel˘ zemnÌho plynu, jejichû

podÌl na evropskÈ spot¯ebÏ by mÏl nad·le stou-

pat. (tz)

ČPU nesouhlasí s vlastnickým oddělením v plynárenství

SpoleËnost STROJÕRNY POLDI, a. s., uzav¯ela

dlouhodob˝ kontrakt se spoleËnostÌ VOLVO.

V kladensk˝ch strojÌrn·ch se budou novÏ vyr·-

bÏt klikovÈ h¯Ìdele D12 urËenÈ n·kladnÌm auto-

mobil˘m. 

"Popt·vka, a tÌm p·dem i v˝roba je ve strojÌren-

stvÌ na vrcholu, odr·ûÌ se to i na naöich aktivi-

t·ch," komentoval ˙spÏönÈ jedn·nÌ se ävÈdy

gener·lnÌ ¯editel a p¯edseda p¯edstavenstva

Ing. VladimÌr TrubaË.

Ve strojÌrn·ch dpjde k n·bÏhu sÈriovÈ v˝roby

h¯ÌdelÌ pro VOLVO v pr˘bÏhu 2. ËtvrtletÌ roku

2008. Jak uvedl Ing. VladimÌr TrubaË, aktu·lnÏ

jsou jiû ve v˝robÏ zkuöebnÌ kusy, kterÈ ËekajÌ

zkouöky ve ävÈdsku. "V˝robu zhruba 15 000

klik roËnÏ zaËneme jeötÏ na st·vajÌcÌm za¯ÌzenÌ,

ale v druhÈ p˘lce roku 2008 uû to budou stroje

novÈ," dodal V. TrubaË.

SpoleËnost STROJÕRNY POLDI chyst· v souvis-

losti s nov˝m kontraktem investice do v˝roby

v celkovÈ v˝öi zhruba 135 mil KË. Jejich cÌlem je

nav˝öenÌ kapacity a kvality v˝roby. Investice

budou hrazeny jak z vlastnÌch prost¯edk˘ spo-

leËnosti, tak z ˙vÏr˘. 

"Stroje, kterÈ koupÌme, p¯edstavujÌ öpiËkovou

˙roveÚ a nejnovÏjöÌ moûnosti zpracov·nÌ," ¯ekl

V. TrubaË s tÌm, ûe jde nap¯Ìklad o nejnovÏjöÌ frÈ-

zovacÌ centrum, CBN brusku, obr·bÏcÌ a vyvrt·-

vacÌ centra nebo o vyvaûovacÌ a leötÌcÌ centra -

vöe s CNC ¯ÌzenÌm. Nov˝ kontrakt a dalöÌ

popt·vka po v˝robcÌch ze strojÌren budou mimo

jinÈ znamenat n·r˘st zamÏstnanosti. (tz)

STROJÍRNY POLDI: Nový dlouhodobý kontrakt se společností VOLVO
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SedmiËlenn· degustaËnÌ komise pod vedenÌm

prof. Ing. VilÈma Krause, CSc., hodnotila letos

celkem 84 nominovan· vÌna od 23 producent˘

tuzemsk˝ch vÌn. Do soutÏûe mohla b˝t p¯ihl·öe-

na vÌna such·, bÌl·, r˘ûov· a Ëerven· vÌna. Popr-

vÈ mohla b˝t do soutÏûe za¯azena i vÌna s vyö-

öÌm p¯Ìvlastkem (nap¯. sl·mov· a ledov·), kter·

doplnila kategorii jakostnÌch, odr˘dov˝ch nebo

zn·mkov˝ch vÌn a vÌn s p¯Ìvlastkem kabinet

nebo pozdnÌ sbÏr. Za uplynul˝ch pÏt let bylo cel-

kem ohodnoceno 506 vÌn, Ëty¯ikr·t zvÌtÏzila

vÌna bÌl·, jednou vÌno ËervenÈ, z odr˘d je nej˙s-

pÏönÏjöÌ Chardonnay, kterÈ bylo vybr·no jako

nejlepöÌ dvakr·t. 

PoslednÌ roky jsou v˝jimeËnÈ na kvalitnÌ vÌna 

P¯edseda poroty, prof. VilÈm Kraus, dlouholet˝

pedagog Mendelovy univerzity v BrnÏ a Zahrad-

nickÈ fakulty v Lednici, p¯i hodnocenÌ vÌn uvedl:

"Rok 2006 byl v˝jimeËn˝, co se t˝k· klimatic-

k˝ch podmÌnek, i kdyû sklizeÚ nebyla tak velk·.

Zato ale hrozny byly velmi kvalitnÌ a to se pro-

jevilo i na vÌnech, kter· jsou opÏt kvalitnÏjöÌ.

DokazujÌ to i v˝sledky soutÏûe Makro vÌno roku

2007, kdy mnoho vÌn dos·hlo vÌce neû 87 bod˘,

coû je skuteËnÏ v˝jimka. Je potÏöitelnÈ, ûe se

do soutÏûe hl·sÌ i mnoho menöÌch vina¯stvÌ,

letos se dokonce p¯ihl·sil v˝robce, kter˝ se

vÏnuje speci·lnÏ sl·movÈmu vÌnu. CelkovÏ se

d· ¯Ìci, ûe kvalita a ˙roveÚ st·le roste, coû mÏ

velice tÏöÌ."

Prodeje vÌn v »R rostou

Podle informacÌ spoleËnosti Makro doölo

v letoönÌm roce oproti roku p¯edchozÌmu k cel-

kovÈmu r˘stu prodej˘ vÌn o 1 % v objemu

a o 3,5 % v hodnotÏ, coû znamen·, ûe »eöi

d·vajÌ p¯ednost draûöÌm vÌn˘m. CelkovÏ lze

zaznamenat i mÌrn˝ n·r˘st prodej˘ tuzemskÈho

bÌlÈho i ËervenÈho vÌna, kterÈ spÌöe v minul˝ch

letech klesaly. Velmi se takÈ zvyöuje z·jem

o r˘ûov· vÌna, ve v˝sledcÌch prodej˘ letoönÌho

roku lze rovnÏû sledovat extrÈmnÌ r˘st z·jmu

o pravÈ öampaÚskÈ.

Z pohledu na dov·ûen· vÌna se objevuje opÏtov-

n˝ r˘st z·jmu o italsk· vÌna, jejichû prodeje

v Makru v poslednÌch letech spÌöe klesaly. St·le

rostou prodeje vÌn z Austr·lie a z JiûnÌ Ameriky -

Chile a zejmÈna Argentiny, kter· si ËeötÌ z·kaz-

nÌci oblÌbili. Na druhÈ stranÏ doch·zÌ ke stagna-

ci Ëi pokles˘m u vÌn z Bulharska, MaÔarska,

Francie a JAR.  

Nejlepší je Chardonnay z Valtic
Chardonnay, ledové víno 2005 ze společnosti Vinné sklepy Valtice,

bylo odbornou komisí zvoleno jako nejlepší víno v rámci soutěže
Makro víno roku 2007. Využilo tak letošní novinky - možnosti přihlásit

i speciální vína s vyššími přívlastky. Již pátý, jubilejní ročník uspořádala spo-
lečnost Makro Cash & Carry ČR ve spolupráci se špičkovými vinařskými
odborníky vedenými prof. Ing. Vilémem Krausem, CSc. Podle jeho názoru
jsou poslední roky výjimečné na kvalitní vína. Celkem odborná komise
ocenila deset nejlepších vín, která se budou prodávat ve všech velkoob-
chodních centrech Makro. Z údajů společnosti Makro plyne, že v letošním
roce dochází k růstu prodejů domácích vín oproti dováženým, celková
spotřeba se zvýšila o 3,5 % a mezi českými spotřebiteli roste i zájem o draž-
ší vína.

V˝sledky soutÏûe Makro
vÌno roku 2007

"Velmi obdivuji Ëist˝

styl ledov˝ch a sl·-

mov˝ch vÌn, jeû se

umÌstila v prvnÌ

desÌtce a bezesporu

pat¯Ì k tomu nejlepöÌ-

mu z naöich vinohra-

d˘. BÏûnÏ vöak

d·v·m p¯ednost svÏ-

ûÌm, harmonick˝m

vÌn˘m s dobrou kyse-

linou, jeû se dajÌ

vychutn·vat cel˝ veËer, a jsem r·d, ûe se tato

vÌna takÈ dostala do prvnÌ desÌtky. VÌtÏznÈ

Chardonnay, ledovÈ vÌno, je udÏl·no opravdu

pÏknÏ - nem· û·dnÈ postrannÌ chutÏ nebo

tÏkavÈ kyseliny. Je velmi harmonickÈ a m·

Ëist˝ v˝raz vöech sloûek, takûe je zaslouûen˝m

öampionem," uvedl Ivo Dvo¯·k, hlavnÌ somme-

lier Makra.

Vöech deset nejlepöÌch vÌn soutÏûe je od konce

z·¯Ì za¯azeno do sortimentu vinotÈk sÌtÏ velko-

obchodnÌch center Makro. VÌna budou v˝raznÏ

oznaËena medailÌ s logem soutÏûe. (tz)

10 nejlépe hodnocených vín Makro víno roku 2007:
1. Chardonnay, ledovÈ vÌno 2005 - VinnÈ sklepy Valtice

2. Chardonnay, pozdnÌ sbÏr 2006 - MoravÌno

3. TramÌn Ëerven˝, v˝bÏr z hrozn˘ 2006 - VÕNO Mikulov

4. RulandskÈ öedÈ, sl·movÈ vÌno 2004 - Old¯ich Dr·pal st.

5. RulandskÈ bÌlÈ, v˝bÏr z bobulÌ 2005 - ZNOVÕN Znojmo

6. RulandskÈ modrÈ, pozdnÌ sbÏr 2003 - VinnÈ sklepy Valtice

7. Ryzlink r˝nsk˝, jakostnÌ vÌno 1999 - ArcibiskupskÈ vinnÈ sklepy

8. Svatovav¯ineckÈ, v˝bÏr z hrozn˘ 2006 - R…VA Rakvice

9. Frankovka, v˝bÏr z hrozn˘ 2006 - Livi DubÚany

10. Frankovka, sl·movÈ vÌno 2004 - Old¯ich Dr·pal st.

Preference spotřebitelů v rámci ČR
BÌl· vÌna dom·cÌ: 
● nad·le vedou klasickÈ odr˘dy: VeltlÌnskÈ zelenÈ, M¸ller Thurgau, Chardonnay, Sauvignon

a RulandskÈ öedÈ 

● roste z·jem o aromatickÈ odr˘dy

● znaËnÏ se zvyöuje popt·vka po vÌnech ledov˝ch, sl·mov˝ch a exkluzivnÌch specialit·ch toho-

to typu

R˘ûov· vÌna:  
● obrovsk˝ z·jem o r˘ûov· (n·r˘st o 100 %) + postupn˝ r˘st dom·cÌ nabÌdky

MAKRO C&C: obrat včetně DPH (1997–2006)

MAKRO C&C: počet zákazníků (1997–2007)

Celkový podíl prodeje vína na alkoholu

Vývoj podílu kategorií vín na celkovém prodeji vín v Makru
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PodÌl vÌna na celkovÈm prodeji alkoholu (v %)

2006

2007

● Oproti roku 2006 doölo k celkovÈmu n·r˘stu obratu z prodeje vÌn o 3,5 %

● Prodej vÌna tvo¯Ì tak¯ka t¯etinu z celkovÈho mnoûstvÌ prodanÈho alkoholu

● CelkovÏ se v »R celkem spot¯ebuje p¯es 1,7 mil. hl = 17 litr˘ na osobu

● Pr˘mÏrn· spot¯eba v zahraniËÌ 25ñ32 litry na osobu

Cílená nabídka jednotlivým zákaznickým skupinám
ObchodnÌci
● zboûÌ je urËeno pro dalöÌ p¯Ìm˝ prodej

● balenÌ typu Ñmultipackì

● z·kladnÌ sortiment potravin za nÌzkÈ ceny

● vlastnÌ znaËky (nap¯. ARO)

● menöÌ potraviny, veËerky, st·nkov˝ prodej atd.

HORECA
● velmi kvalitnÌ gastro sortiment

● velk· balenÌ

● sortiment uöit˝ na mÌru, vlastnÌ znaËky (METRO Quality)

● potraviny i spot¯ebnÌ zboûÌ

● restaurace, hotely, penziony, jÌdelny, kiosky atd.

OstatnÌ podnikatelÈ
● p¯edevöÌm spot¯ebnÌ zboûÌ - kancel·¯skÈ pot¯eby

● v potravin·ch pouze urËitÈ druhy zboûÌ - nap¯. voda, k·va, suöenky

atd.

● menöÌ firmy jako nap¯. cestovnÌ kancel·¯e, pr·vnÌci, kade¯nictvÌ,

reklamnÌ agentury atd.
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SpoleËnost Itab vyr·bÌ zejmÈna pokladnÌ boxy,

reg·lovÈ systÈmy a ostatnÌ doplÚkovÈ vybavenÌ

obchod˘. Jiû tradiËnÌmi a spokojen˝mi odbÏra-

teli jsou zejmÈna evropskÈ velkoobchodnÌ

a obchodnÌ ¯etÏzce. Dvan·ctiËlenn˝ v˝vojov˝

designÈrsk˝ team z·vodu dok·ûe vyprojektovat

za¯ÌzenÌ p¯Ìmo na mÌru z·kaznÌka. Proto specia-

listÈ z Itabu dbajÌ na individu·lnÌ p¯Ìstup k p¯·-

nÌm sv˝ch odbÏratel˘.

Z·vod je vybaven modernÌmi stroji na vysokÈ

technickÈ ˙rovni. Je zde pouûita komplexnÌ tech-

nologie ploönÈho zpracov·nÌ plechu za vyuûitÌ

CNC stroj˘ a kontinu·lnÌch tv·¯ecÌch linek. Bez

zajÌmavosti nenÌ ani dalöÌ d˘leûit· v˝robnÌ linka

na povrchovou ˙pravu. Zde se pouûÌv· technolo-

gie pr·ökovÈho nan·öenÌ barev s kapacitou öest

milion˘ metr˘ ËtvereËnÌch roËnÏ. Tato linka je

vybavena nejmodernÏjöÌ technologiÌ, kde byl kla-

den velk˝ d˘raz na ochranu ûivotnÌho prost¯edÌ.

Pro ilustraci - je to plocha vÏtöÌ neû rozloha Krko-

noöskÈho n·rodnÌho parku (5 496 900 m2). Aû se

v˝roba rozjede naplno, tak zde v pr˘bÏhu roku

spot¯ebujÌ 300 tun pr·ökovÈ barvy, 12 tisÌc tun

plechu a 250 tun nerezovÈho plechu.

V souËasnÈ dobÏ pracuje v z·vodÏ 320 zamÏst-

nanc˘. Jejich poËet se m· nav˝öit o dalöÌch sto

v nÏkolika n·sledujÌcÌch mÏsÌcÌch. Z·jem bude

zejmÈna o dÏlnÌky obsluhujÌcÌ CNC tv·¯ecÌ stro-

je, sv·¯eËe, mont·ûnÌky a pracovnÌky na linky

povrchovÈ ˙pravy. Potenci·lnÌ z·jemci se jiû

nynÌ mohou hl·sit na person·lnÌm oddÏlenÌ spo-

leËnosti Itab. (tz)

V Boskovicích otevřen nový výrobní areál 
společnosti Itab Shop Concept

"Pilsner Urquell a kvalitnÌ gastronomie pat¯Ì

k sobÏ, a proto jsme se rozhodli nabÌdnout

naöim spot¯ebitel˘m moûnost vybrat tu nej-

lepöÌ hospodu Ëi restauraci. VÏtöina ostat-

nÌch pr˘vodc˘ je hodnocena jen nÏkolika

lidmi, my jsme dali moûnost v˝bÏru a stano-

venÌ koneËnÈho po¯adÌ naöim spot¯ebitel˘m.

Podle naöich dosavadnÌch zkuöenostÌ oËek·-

v·me, ûe se do hodnocenÌ zapojÌ nÏkolik desÌ-

tek tisÌc n·vötÏvnÌk˘. Z projektu pl·nujeme

vytvo¯it dlouhodob˝ program, kter˝ si klade

za cÌl prov·dÏt milovnÌky piva tÏmi nejlepöÌmi

restauracemi na ËeskÈm trhu a motivovat

majitele restauracÌ ke kvalitnÌ pÈËi o pivo,

prost¯edÌ a servis ze strany obsluhy," ¯ekl

Petr Pol·k, manaûer znaËky Pilsner Urquell.

Pilsner Urquell připravuje vydání unikátního průvodce 
českými restauracemi a hospodami

Značka Pilsner Urquell připravuje v rámci programu péče a rozvoje
české gastronomie, jíž je nedílnou součástí, vydání unikátního prů-
vodce českými restauracemi a hospodami. Pilsner Urquell Pub

Guide, jak zní celý název průvodce, bude jedinečný především v tom,
že v něm bude každoročně uveřejněno 100 nejlépe hodnocených res-
taurací, které budou vybrány výhradně na základě hlasování spotře-
bitelů na webu značky - www.pilsner-urquell.cz. Součástí prezentace
každého ze sta podniků v průvodci Pilsner Urquell Pub Guide budou
i zajímavé komentáře spotřebitelů spolu s dalšími praktickými informa-
cemi, jako je počet míst nebo typ kuchyně, kterou daná provozovna
nabízí.

Na webov˝ch str·nk·ch Pilsner Urquell

(www.pilsner-urquell.cz) je v tuto chvÌli 1030

restauracÌ, ze kter˝ch je moûno ode dneöka

vybÌrat. 

SvÈ nejoblÌbenÏjöÌ podniky mohou spot¯ebite-

lÈ hlasov·nÌm podpo¯it od pondÏlÌ 10. z·¯Ì aû

do 30. listopadu 2007. SouË·stÌ hlasov·nÌ je

takÈ internetov· soutÏû, ve kterÈ mohou

hlasujÌcÌ vyhr·t nÏkterou ze 138 cen. Jako

hlavnÌ l·kadlo jsou p¯ipraveny sudy Pilsner

Urquell a moûnost ˙Ëasti na "V.I.P. Dni se

sl·dkem" p¯Ìmo v prostor·ch plzeÚskÈho

pivovaru.

V r·mci Dne se sl·dkem se v˝herci podÌvajÌ

i na mÌsta, kam se p¯i bÏûnÈ prohlÌdce

nedostanou. NavÌc je vrchnÌ obchodnÌ sl·-

dek V·clav Berka zasvÏtÌ do taj˘ spr·vnÈho

Ëepov·nÌ a degustace piva. Vöechny tyto

aktivity plnÏ vystihujÌ hlavnÌ slogan znaËky:

"PravÈ bohatstvÌ se skr˝v· uvnit¯."

Na webov˝ch str·nk·ch Pilsner Urquell spo-

t¯ebitelÈ kromÏ moûnosti hlasovat a vyhr·t

zajÌmavÈ ceny najdou takÈ dalöÌ uûiteËnÈ

informace a funkce. Jsou tu aktu·lnÌ ûeb¯ÌËky

hospod ¯azenÈ podle nejr˘znÏjöÌch kritÈriÌ,

nap¯. Top 10 podnik˘ podle kvality piva, kva-

lity obsluhy Ëi podle region˘. D·le jsou zde

zve¯ejnÏny recenze restauracÌ - ty majÌ moû-

nost ps·t i samotnÌ uûivatelÈ. K jednotliv˝m

restauracÌm mohou vytv·¯et Ël·nky se sv˝mi

z·ûitky, p¯id·vat svÈ koment·¯e nebo snÌmky

do fotogalerie.

Od 17. z·¯Ì bude plnÏ funkËnÌ i GPS navigace

hospod, kter· se pr·vÏ testuje. Jedn· se

o unik·tnÌ funkcionalitu, kdy po zad·nÌ kon-

krÈtnÌho mÌsta (adresy) systÈm najde nejbliû-

öÌ Pilsner Urquell restaurace v okolÌ.

Na p¯elomu ledna a ˙nora probÏhne slavnost-

nÌ vyhl·öenÌ spot¯ebitelsky nejlÈpe hodnoce-

n˝ch  restauracÌ Pilsner Urquell a z·roveÚ

bude ve vybran˝ch restauracÌch zdarma k dis-

pozici tiötÏn˝ pr˘vodce Pilsner Urquell Pub

Guide. StejnÏ tak bude aktu·lnÌ verze pr˘vod-

ce volnÏ ke staûenÌ na internetu. (tz)

Distributor prvot¯ÌdnÌch potravin·¯sk˝ch v˝robk˘

do luxusnÌch restauracÌ v »eskÈ republice, Dan-

deli Foods, s. r. o., vytvo¯Ì k 1. 1. 2008 spoleËn˝

podnik se sv˝m nejvÏtöÌm konkurentem, spoleË-

nostÌ Havelland-Express sÌdlÌcÌ v BerlÌnÏ. NovÏ

vznikl· spoleËnost ponese n·zev Dandeli Havel-

land Foods.

CÌlem Dandeli Havelland Foods je st·t se p¯ednÌm

dodavatelem luxusnÌch gastronomick˝ch v˝robk˘

ve st¯ednÌ EvropÏ. SÌdlo novÏ vzniklÈ spoleËnosti

se otev¯e na zaË·tku roku 2008 v Praze. P¯edpo-

kl·d· se, ûe spoleËnost Dandeli Havelland Foods

bude mÌt v roce 2010 45 zamÏstnanc˘ a jejÌ obrat

dos·hne 120 mil. DKK.

Dandeli Foods je od roku 2002 dce¯inou spoleË-

nostÌ Emborg Foods A/S ze skupiny Uhrenholt

Group, jejÌû hlavnÌ ËinnostÌ je distribuce prvot¯Ìd-

nÌch potravin·¯sk˝ch v˝robk˘ v »eskÈ republice,

na Slovensku a v Rakousku prost¯ednictvÌm

vlastnÌho skladu a distribuËnÌ z·kladny. SpoleË-

nost m· 25 zamÏstnanc˘ a jejÌ obrat dosahuje

cca 40 milion˘ DKK (d·nsk˝ch korun).

Rodinn· firma Havelland-Express vznikla v roce

1992. Dnes dod·v· öirokou ök·lu luxusnÌch

potravin·¯sk˝ch v˝robk˘ p¯edevöÌm do NÏmecka,

»eskÈ republiky a Polska. SpoleËnost m· jeden

z nejlepöÌch sklad˘ v EvropÏ, kter˝ se nach·zÌ

v sÌdle spoleËnosti v BerlÌnÏ.

"Vytvo¯enÌ spoleËnÈho podniku s naöÌm nejvÏt-

öÌm konkurentem v odvÏtvÌ "luxusnÌ gastrono-

mie" je jedineËnou p¯ÌleûitostÌ jak poloûit z·klady

silnÈ spoleËnosti, kter· v budoucnu zÌsk· vedou-

Spojí se dva největší konkurenti v odvětví luxusní gastronomie

Ve dnech 2.-6. z·¯Ì se konal jiû 9. roËnÌk Mezi-

n·rodnÌho televiznÌho a rozhlasovÈho festivalu

o gastronomii Znojemsk˝ hrozen 2007. N·rodnÌ

znaËka kvality KLASA si odvezla Zvl·ötnÌ ocenÏ-

nÌ za sv˘j reklamnÌ spot zamÏ¯en˝ na zeleninu. 

Festival Znojemsk˝ hrozen si mezi odbornou

ve¯ejnostÌ jiû vybudoval svÈ mÌsto. Mezin·rodnÌ

soutÏûnÌ p¯ehlÌdka publicistickÈ a z·bavnÌ tele-

viznÌ a rozhlasovÈ tvorby se zamÏ¯enÌm na gas-

tronomii je specificky orientovan· a posiluje

prestiû  »eskÈ republiky, JihomoravskÈho kraje

a mÏsta Znojma. 

Porota vybÌrala z 240 televiznÌch a rozhlasov˝ch

po¯ad˘ a 90 reklamnÌch spot˘, z nichû 27

postoupilo do uûöÌho v˝bÏru. SoutÏûily p¯ÌspÏvky

o gastronomii nejen z »ech a Slovenska, ale

i z It·lie, NÏmecka, Rakouska, Francie, VelkÈ

Brit·nie, Kanady, »Ìny, Slovinska, Estonska,

Lotyöska, MaÔarska, ÿecka a Korey. 

Pro kategorii reklamnÌch spot˘ zasedla porota

ve sloûenÌ Jitka Vysekalov· (p¯edsedkynÏ poro-

ty, prezidentka »MS), Petr Chlupat˝ (medi·lnÌ

konzultant), Martin Kaöpar (marketing mana-

ger, Starobrno, a. s.) a Martin ätÏp·nek (prezi-

dent AKA). Zlat˝ hrozen za nejlepöÌ reklamu byl

udÏlen reklamÏ na limon·du Kofola, st¯Ìbrn˝

hrozen zÌskala reklama pro Pilsner Urquell

a bronzov˝m hroznem byla ocenÏna reklama na

vodu Rajec. 

N·rodnÌ znaËka kvality KLASA zÌskala Zvl·ötnÌ

ocenÏnÌ festivalu Znojemsk˝ hrozen 2007 ze

reklamnÌ spot se zeleninou. Porota ocenila zp˘-

sob, jak˝m je ztv·rnÏno sdÏlenÌ zamÏ¯enÈ na

Reklama pro značku KLASA získala Zvláštní 
ocenění na festivalu Znojemský hrozen 2007

podporu nejkvalitnÏjöÌch zemÏdÏlsk˝ch a potra-

vin·¯sk˝ch produkt˘ znaËky KLASA. "OcenÏnÌ

spotu pro znaËku KLASA n·s velice tÏöÌ. Je

d˘kazem toho, ûe naöe pr·ce na budov·nÌ znaË-

ky pro kvalitnÌ potraviny m· smysl a efekt," sdÏ-

lila Kl·ra BoleËkov· povÏ¯en· ¯ÌzenÌm Samo-

statnÈho oddÏlenÌ pro marketing St·tnÌho zemÏ-

dÏlskÈho intervenËnÌho fondu, jeû znaËku

KLASA spravuje. (tz)

FINDUS a mražená zelenina
K ¯adÏ mraûen˝ch zeleninov˝ch smÏsÌ Wok,

kter· si mezi Ëesk˝mi spot¯ebiteli jiû vydobyla

znaËnou oblibu, p¯ibyly v lÈtÏ dalöÌ. ävÈdsk·

prÈmiov· znaËka Findus vybÌrala podle preferen-

cÌ konzument˘.

"Mraûen· zelenina se st·v· pro dneönÌ dom·c-

nosti tak samoz¯ejm˝m v˝robkem, jako t¯eba

tÏstoviny - ty uû takÈ jen m·lokdo vyr·bÌ

ruËnÏ," ¯ekla Silvie Medkov·, marketingov·

manaûerka firmy Findus »R. "Do naöich mraûe-

n˝ch smÏsÌ  se pouûÌv· nejkvalitnÏjöÌ zelenina,

kter· se zmrazÌ do nÏkolika hodin po sklizni. Po

rozmraûenÌ tak z˘stane zachov·na vÏtöina vita-

min˘, barva, chuù i v˘nÏ a zelenina p˘sobÌ jako

Ëerstv·. PodÌl vitamin˘ je v mraûenÈ zeleninÏ

oproti dlouho skladovanÈ zeleninÏ nesrovnatel-

nÏ vyööÌ." Historie znaËky Findus se zaËala

ps·t ve ävÈdsku v roce 1941. Dnes je zastou-

pena nejen v tÈto severskÈ zemi, ale i v ¯adÏ

dalöÌch zemÌ Evropy vËetnÏ »eskÈ republiky

a Slovenska. (tz)

MÏsÌc z·¯Ì vyhl·silo ministerstvo zemÏdÏlstvÌ mÏsÌcem biopotravin. SdruûenÌ obrany spot¯ebitel˘

(SOS) upozorÚuje, ûe ne vöechny v˝robky, kterÈ se na trhu objevujÌ s oznaËenÌm bio, jsou skuteË-

n˝mi biopotravinami. MnohÈ z nich pouûÌvajÌ tuto ochrannou zn·mku neopr·vnÏnÏ. SOS podalo

podnÏt dozorov˝m org·n˘m na nÏkolik v˝robc˘, kte¯Ì se zmÌnÏnÈho jedn·nÌ dopouötÏjÌ.

Ochrann· zn·mka BIO garantuje, ûe potraviny poch·zejÌ z kontrolovanÈho systÈmu ekologickÈho zemÏ-

dÏlstvÌ a byly osvÏdËeny opr·vnÏn˝m certifikaËnÌm org·nem. BIO potraviny musÌ splÚovat vöechny n·le-

ûitosti a poûadavky na¯ÌzenÌ Rady EU 2092/1991 a z·kona 242/2000 Sb., o ekologickÈm zemÏdÏlstvÌ.

ChystanÈ na¯ÌzenÌ ES 834/2007 o ekologickÈ produkci a oznaËov·nÌ ekologick˝ch produkt˘ nabude

˙Ëinnosti 1. 1. 2009. Dodrûov·nÌ tÏchto pravidel na vöech ˙rovnÌch od zemÏdÏlskÈ v˝roby, p¯es zpra-

cov·nÌ aû po koneËn˝ prodej spot¯ebiteli podlÈh· p¯ÌsnÈ kontrole ministerstva zemÏdÏlstvÌ.

"Na trhu se vöak i p¯esto objevujÌ potraviny a jinÈ produkty, kterÈ se takto oznaËujÌ neopr·vnÏnÏ,"

¯ekla Jana KaËerovsk· z pr·vnÌho oddÏlenÌ SOS. SdruûenÌ jiû podalo podnÏt na zah·jenÌ spr·vnÌho

¯ÌzenÌ proti v˝robc˘m potravinov˝ch doplÚk˘ Bio koenzym Q 10 (v˝robce: Bio Commerce), BioDrain

(v˝robce New Nordic Pharmabrands Ltd), Bio-oBran (v˝robce: Daiwa Pharmaceutical Co., Ltd),

Biopron (v˝robce: Valusun, a. s.), Bio Sprinuliny (v˝robce: Health Links, s. r. o.), BioXtra (v˝rob-

ce: Biox healthcare, s. a.) a Biofemin (NP Pharma Sp.z. o. o.). V˝robci Bio koenzymu Q 10 jiû byla

dozorov˝m org·nem uloûena ve spr·vnÌm ¯ÌzenÌ pokuta. V souËasnÈ dobÏ probÌh· ve vÏci ¯ÌzenÌ

u rozkladovÈ komise ministra zemÏdÏlstvÌ.

Neopr·vnÏn˝m uûÌv·nÌm ochrannÈ zn·mky doch·zÌ k poruöov·nÌ v˝öe zmÌnÏn˝ch p¯edpis˘ o ekolo-

gickÈm zemÏdÏlstvÌ, na¯ÌzenÌ 178/2002, kter˝m se stanovÌ obecnÈ z·sady a poûadavky potravino-

vÈho pr·va, z·kona 441/2003 o ochrann˝ch zn·mk·ch a z·kona 634/1992 o ochranÏ spot¯ebite-

le. Z·kon o ochranÏ spot¯ebitele v ß 8 stanovÌ, ûe nikdo nesmÌ klamat spot¯ebitele, zejmÈna uv·dÏt

nepravdivÈ, nedoloûenÈ, ne˙plnÈ, nep¯esnÈ, nejasnÈ ˙daje o skuteËn˝ch vlastnostech v˝robk˘. Dle

ß 18a tÈhoû z·kona pak nikdo nesmÌ neopr·vnÏnÏ uûÌvat ekoznaËku. Podnikatelsk˝m subjekt˘m

hrozÌ za sp·chan˝ delikt pokuta ve v˝öi aû 1mil. KË.

"Pokud spot¯ebitel hodl· zakoupit skuteËnou biopotravinu, musÌ p¯i jejÌm v˝bÏru pozornÏ hledat gra-

fick˝ znak BIO s n·pisem produkt ekologickÈ zemÏdÏlstvÌ a s ËÌslem kontrolnÌ organizace CZ-KEZ.

Jestliûe nakupuje nebalenÈ zboûÌ (peËivo, ovoce atd.), musÌ prod·vajÌcÌ bio p˘vod doloûit platn˝m

osvÏdËenÌm," dodala Jana KaËerovsk·. OsvÏdËenÌ je podnikateli udÏlov·no vûdy jen na 12 mÏsÌc˘.

I v pr˘bÏhu tÈto lh˘ty podnikatele certifikaËnÌ org·n kontroluje. Najde-li spot¯ebitel produkt, kter˝

se oznaËuje jako ekologick˝, ËistÏ p¯ÌrodnÌ Ëi bio a nebude mÌt na obalu certifikaËnÌ znaËku a kÛd,

m˘ûe se obr·tit na SOS, kterÈ tento podnÏt p¯ed· p¯Ìsluön˝m org·n˘m. (tz)

Září - měsíc biopotravin

jÌcÌ i budoucÌ z·kaznÌky," dodal Johan Kristian

Delfs.

Na z·kladÏ uzav¯enÈ dohody budou spoleËnosti

moci optimalizovat sortiment v˝robk˘ i rychlost

dod·vek. NovÈ, modernÏ za¯ÌzenÈ a efektivnÏ

¯ÌzenÈ skladovacÌ prostory ve st¯ednÌ EvropÏ

umoûnÌ skvÏlÈ podmÌnky skladov·nÌ, coû zajistÌ

st·lou kvalitu a Ëerstvost dod·van˝ch produkt˘

od v˝roby po fin·lnÌ zpracov·nÌ va¯enÌm.

Sune Uhrenholt, prvnÌ n·mÏstek gener·lnÌho ¯edi-

tele skupiny Uhrenholt Group ¯ekl: "Uzav¯eli jsme

dohodu, kter· je v˝hodn· pro vöechny z˙ËastnÏ-

nÈ strany a p¯inese prospÏch z·kaznÌk˘m, doda-

vatel˘m i zamÏstnanc˘m. Vytvo¯enÌm tohoto spo-

leËnÈho podniku zÌsk·me v˝hodnou strategickou

pozici, kter· p¯ispÏje k rozvoji a r˘stu, jehoû chce-

me v budoucnu dos·hnout." (tz)

cÌ postavenÌ na trhu ve st¯ednÌ EvropÏ," prohl·sil

Johan Kristian Delfs, v˝konn˝ ¯editel spoleËnosti

Dandeli Havelland Foods. "Obrovsk˝ synergick˝

efekt v oblasti v˝robk˘, ale takÈ z·kaznÌk˘

a dodavatel˘ p¯inese novÏ vytvo¯enÈ spoleËnosti

v˝hody, z nichû budou moci tÏûit vöichni naöi st·-

vajÌcÌ i novÌ z·kaznÌci p¯edevöÌm z ¯ad hotelov˝ch

za¯ÌzenÌ i luxusnÌch restauracÌ, kter˝m dod·v·me

svÈ v˝robky jiû 15 let." 

"N·ö pl·n i jeho naËasov·nÌ odpovÌd· pot¯eb·m

trhu a souËasnÈmu trûnÌmu trendu. SpoleËnost

Dandeli Havelland Foods se bezesporu stane

dodavatelem Ë. 1 a inovativnÌm partnerem

v odvÏtvÌ "luxusnÌ gastronomie" pro naöe st·va-



říjen 2007

www.prosperita.info

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

24

SpoleËnost CCB - Czech Credit Bureau, kter·

organizuje BankovnÌ a NebankovnÌ registr kli-

entsk˝ch informacÌ a poskytuje sluûby iRatingu,

spustila v z·¯Ì port·l obchodnÌch informacÌ

CRIBIS.cz. Jeho prost¯ednictvÌm mohou firmy

i podnikatelÈ nap¯Ìklad ovÏ¯it, zda jsou jejich

obchodnÌ partne¯i seriÛznÌ nebo jim nehrozÌ

bankrot. Port·l p¯itom k hodnocenÌ vyuûÌv·

obdobnÈ metodiky a analytick˝ch zkuöenostÌ,

jakÈ pouûÌvajÌ ËeskÈ banky p¯i hodnocenÌ ûada-

tel˘ o ˙vÏr.

UûivatelÈ port·lu zÌskajÌ on-line p¯Ìstup k ve¯ej-

n˝m i neve¯ejn˝m informacÌ o firm·ch, mezi kte-

r˝mi naleznou nap¯Ìklad procentnÌ vyj·d¯enÌ

pravdÏpodobnosti bankrotu danÈ spoleËnosti

nebo takzvan˝ CCB Index vyjad¯ujÌcÌ obchodnÌ

riziko spojenÈ s danou firmou z pohledu jejÌch

obchodnÌch partner˘. 

"P¯i provozu port·lu obchodnÌch informacÌ chce-

me uplatnit nejen naöe zkuöenosti spojenÈ

s fungov·nÌm ˙vÏrov˝ch registr˘ a hodnocenÌm

ûadatel˘ o finanËnÌ sluûby, ale i know-how z vÌce

neû Ëty¯letÈho monitoringu mal˝ch a st¯ednÌch

podnik˘ a z dlouhodobÈho sledov·nÌ hospoda¯e-

nÌ Ëesk˝ch mÏst a obcÌ," ¯ekl na tiskovÈ konfe-

renci v z·¯Ì v Praze Pavel Finger, Ëlen p¯edsta-

venstva spoleËnosti CCB - Czech Credit Bureau,

kter˝ m· novou sluûbu na starost.

K dispozici jsou i podrobnÈ identifikaËnÌ ˙daje

hledan˝ch firem, informace o jejich finanËnÌm

VnÏjöÌ a vnit¯nÌ nep¯Ìtel jako ˙toËnÌk, Ëervi,

adware, spyware a trojskÈ konÏ jako prost¯edek

napadenÌ - a antiviry, antispamy, firewally a öif-

rov·nÌ dat jako zp˘sob ochrany. Toto a mnohem

vÌce bude v neb˝vale öirokÈ mÌ¯e diskutov·no

na letoönÌch veletrzÌch INVEX a DIGITEX. Jedn·

se totiû o problematiku, kter· zcela z·sadnÌm

zp˘sobem ovlivÚuje fungov·nÌ modernÌ infor-

maËnÌ spoleËnosti. 

"R˘znÈ pr˘zkumy se shodujÌ, ûe finanËnÌ ökody,

zp˘sobenÈ nejr˘znÏjöÌm ökodliv˝m kÛdem, se

pohybujÌ v ¯·du desÌtek miliard dolar˘. Jedna

z poslednÌch zve¯ejnÏn˝ch statistik uv·dÌ, ûe

kaûd˝ ˙nik dat, obsahujÌcÌ osobnÌ informace

nebo jinÈ citlivÈ ˙daje, p¯ijde v p¯epoËtu firmu

zhruba na 5,5 milionu korun. S datov˝mi ˙niky

se setkalo asi 60 % respondent˘ tohoto pr˘zku-

mu, p¯iËemû celkovÈ ökody, kterÈ r˘znÈ bezpeË-

nostnÌ incidenty firm·m zp˘sobily, dos·hly

v kaûdÈ asi 40 milion˘ korun roËnÏ,"  ¯ekl

k ot·zce ökod, jeû nap·chajÌ viry na nezabezpe-

Ëen˝ch systÈmech, Michal Jukl, kter˝ ve spo-

leËnosti GRISOFT zast·v· funkci vedoucÌho

obchodnÌho oddÏlenÌ pro »R a SR,  a dodal:

"NejrizikovÏjöÌ skupinou jsou dnes z¯ejmÏ malÈ

a st¯ednÌ firmy bez vlastnÌho administr·tora

poËÌtaËovÈ sÌtÏ."  Podle Jakuba LohniskÈho

z ESETU nejsou uchr·nÏni ani dom·cÌ uûivatelÈ:

"VirovÈ infiltrace se öÌ¯Ì pr·vÏ hlavnÏ dÌky laic-

k˝m uûivatel˘m, kte¯Ì podceÚujÌ bezpeËnostnÌ

rizika spojen· s p¯ipojenÌm poËÌtaËe do interne-

tu."  "TÌm nejhoröÌm p¯Ìpadem je pak PC bez

aktualizovanÈ ochrany, kterÈ je p¯ipojeno

k internetu a jehoû uûivatel r·d "proklik·v·"

podez¯ele l·kavÈ nabÌdky a instaluje vöemoûnÈ

aplikace staûitelnÈ zdarma," doplnil Aleö Pikora

z PCS. 

P¯itom klÌËem k ochranÏ d˘vÏrn˝ch dat uûivate-

l˘ je p¯edevöÌm osvÏta, jejÌmû prost¯edkem se

veletrhy INVEX - DIGITEX kaûdoroËnÏ st·vajÌ.

VÌce neû 100 tisÌc oËek·van˝ch n·vötÏvnÌk˘ se

bude moci i letos setkat s tÌm nejlepöÌm, co na

svÏtÏ existuje; vûdyù t¯eba slovensk˝ ESET nebo

brnÏnsk˝ Grisoft uû ¯adu let platÌ za öpiËky

v tÈto oblasti. Kaûd˝ se bude moci p¯esvÏdËit

o ˙Ëinnosti nabÌzen˝ch produkt˘ z oblasti anti-

virovÈ ochrany. "VynikajÌcÌ bezpeËnostnÌ ¯eöenÌ

od renomovan˝ch firem jsou aktualizov·na

nÏkolikr·t dennÏ a rozpoznajÌ i dosud nezn·mÈ

hrozby,"  ¯ekl Jakub Lohnisk˝ z ESETU a dodal:

"ReakËnÌ doba od zachycenÌ novÈho ökodlivÈho

kÛdu po vyd·nÌ aktualizace se u renomovan˝ch

antivirov˝ch firem pohybuje od nÏkolika minut

do nÏkolika hodin." "AntivirovÈ produkty nejsou

jedin˝m z·stupcem bezpeËnostnÌch program˘.

A virov· n·kaza nenÌ jedinou bezpeËnostnÌ hroz-

bou pro poËÌtaË nebo data na nÏm uloûen·.

Samoz¯ejmÏ proaktivita a p¯edch·zenÌ poû·r˘m

je v˝raznÏ cennÏjöÌ neû haöenÌ poû·ru jiû vznik-

lÈho. Nap¯Ìklad n·stroje öifrujÌcÌ data jsou typic-

k˝m p¯Ìkladem proaktivnÌho p¯Ìstupu - bez ohle-

du na to kdy, jak˝m zp˘sobem a jak˝ ˙toËnÌk

data zÌsk·, jsou pro nÏj neËiteln·. äifrov·nÌ tak

chr·nÌ stejnÏ jako bezpeËnostnÌ p·sy v autÏ - po

n·razu je na jejich zapÌn·nÌ jiû pozdÏ,"  upozornil

Martin Ondr·Ëek ze SODATu.  

LÌd¯i trhu posilujÌ svoji ˙Ëast

SpoleËnost ESET v letoönÌm roce bude s v˝raz-

nÏ vÏtöÌ expozicÌ, kter· pro n·vötÏvnÌky slibuje

INVEX - DIGITEX zdůrazňuje počítačovou bezpečnost
Každý den se internetem pohybují tisíce škodlivých kódů a bez zabez-

pečení je pouze otázkou času, kdy bude počítač připojený k "síti"
napaden. Škody, které tyto útoky způsobují, jsou často astronomické

a zcela jista se nemůže cítit žádná skupina uživatelů. Jak těmto hrozbám
dneška čelit,se na podzimním INVEXu - DIGITEXu dozvíme od nejlepších
světových bezpečnostních expertů ze společností AEC, ESET, Grisoft, Sky-
Net/MCAfee, PCS, Symantec nebo SODAT. 

mnoh· oËek·v·nÌ. "Na INVEX p¯ipravujeme

spoustu novinek, kterÈ jsou v tento okamûik ve

stadiu intenzivnÌho testov·nÌ. Proto nechceme

zatÌm uvolnit konkrÈtnÏjöÌ informace o p¯ipra-

vovan˝ch novink·ch, ovöem vÏ¯Ìme, ûe antiviro-

v˝ systÈm NOD 32 bude znovu obhajovat

˙spÏch v n·vötÏvnickÈ anketÏ DiamantovÈ

oko," sdÏlil Jaroslav Fabi·n, marketingov˝ ¯edi-

tel spoleËnosti ESET. NejvÏtöÌ firmou na ploöe

v oboru informaËnÌ bezpeËnosti bude Grisoft,

kter˝ kromÏ vlastnÌ expozice chyst· p¯edn·öku

vÏnovanou problematice zabezpeËenÌ dat

a ochranÏ p¯ed ökodliv˝m kÛdem, jako jeden

z partner˘ na t¯etÌm roËnÌku odbornÈ konferen-

ce SvÏt IT Security. Na svÈm st·nku pak vedle

komplexnÌho ¯eöenÌ ochrany AVG Internet

Security p¯edvede produkt AVG Admin, kter˝ je

souË·stÌ sÌùov˝ch licencÌ a umoûÚuje jejich

vzd·lenou spr·vu, aktualizaci i nastavenÌ bez-

peËnostnÌch pravidel z jednoho mÌsta. Pro malÈ

a st¯ednÌ firmy je urËen AVG SBS Edition. Pro

dom·cÌ uûivatele pak AVG Internet Security

Home Edition, kter· umoûÚuje za zv˝hodnÏnou

cenu komplexnÌ ochranu aû t¯Ì poËÌtaË˘. Profe-

sion·l˘m slouûÌ produkt AVG Rescue CD, kter˝

dok·ûe zachr·nit infikovan˝ poËÌtaË a obnovit

operaËnÌ systÈm. Na detekci a odstraÚov·nÌ

rootkit˘ se specializuje produkt AVG Anti-Root-

kit, kter˝ je k dispozici zdarma v anglickÈ verzi.

PCS se chyst· oslovit z·kaznÌky na odborn˝ch

doprovodn˝ch akcÌch, stejnÏ jako AEC

a Symantec. 

"Pro n·s je INVEX vûdy p¯ÌleûitostÌ potkat sou-

ËasnÈ i budoucÌmi z·kaznÌky. Pr·vÏ kontakt

s nimi a zÌsk·nÌ zpÏtnÈ vazby jsou pro firmu

hlavnÌmi pilÌ¯i veletrh˘. Samoz¯ejmÏ je INVEX

i vhodn˝m mÌstem pro prezentaci pokrok˘

v naöich produktech, proto i letos smÏ¯ujeme

naöe v˝vojovÈ aktivity tÌmto smÏrem," ¯Ìk· Mar-

tin Ondr·Ëek, produktov˝ manaûer SODATu.

BezpeËn· komunikace, to je hlavnÌ moto, se

kter˝m spoleËnost SkyNet bude prezentovat

produkty a ¯eöenÌ MCAfee zejmÈna prodejc˘m

informaËnÌch technologiÌ v Ë·sti pavilonu G2

s registrovan˝m vstupem. Na prodejce v Ë·sti

Reseller Meeting Point sv˘j invexov˝ st·nek

soust¯edÌ takÈ AveNet s nabÌdkou HW a SW

¯eöenÌ v oblasti bezpeËnosti dat a zabezpeËenÌ

dat s centr·lnÌ spr·vou pod znaËkou Ultimaco

Safeware. V pavilonu G2 bude nep¯ehlÈdnutel-

nou takÈ expozice spoleËnosti Data Storage,

kter· se zamÏ¯uje na ochranu dat na b·zi v˝kon-

n˝ch softwarov˝ch a hardwarov˝ch n·stroj˘

spoleËnosti EMC.

SamostatnÈ prezentace firem pak doprovodÌ

dvÏ konference s bezpeËnostnÌ problematikou.

Podnikov˝m manaûer˘m IT a profesion·l˘m

bude urËena konference SvÏt IT Security s pod-

titulem "Vytvo¯me si bezpeËnou budoucnost",

kter· se uskuteËnÌ 24. ¯Ìjna v s·le Morava

v pavilonu A3. Naopak öirokou ve¯ejnost si

klade za cÌl oslovit p·teËnÌ Antivirov· konfe-

rence, kter· se bude konat v prezentaËnÌm s·le

v pavilonu G1. (tz)

⁄¯ad pr˘myslovÈho vlastnictvÌ udÏlil patent na novÈ ¯eöenÌ mezipodnikovÈ komunikace s n·zvem

KISK - KomunikaËnÌ infrastruktura spolupracujÌcÌ korporace. Autorem vyn·lezu, jehoû podstatou

je ¯ÌzenÈ a bezpeËnÈ propojenÌ informaËnÌch systÈm˘ organizacÌ soukromÈho sektoru chr·nÏnÈ

v˘Ëi nebezpeËÌm internetu, je spoleËnost ANECT. Patent ANECTu ˙¯ednÏ zaruËuje autorstvÌ na

tomto ¯eöenÌ a chr·nÌ jej p¯ed zneuûitÌm konkurencÌ.

"KomunikaËnÌ infrastruktura spolupracujÌcÌ korporace v praxi znamen·, ûe firmy budou moci bez

internetu prost¯ednictvÌm spojenÌ sv˝ch informaËnÌch systÈm˘ v jednu korpor·tnÌ sÌù bezpeËnÏ-

ji spolupracovat," vysvÏtlil Marek äoltys, obchodnÌ ¯editel spoleËnosti ANECT, a. s.

ANECT je jiû autorem ¯eöenÌ komunikaËnÌ infrastruktury organizacÌ ve¯ejnÈho sektoru s n·zvem

GOVBONE, z kterÈho koncept KISK vych·zÌ. "GOVBONE pouûÌv· pro ¯Ìzenou a bezpeËnou v˝mÏ-

nu informacÌ ¯ada ministerstev a ostatnÌch organizacÌ ve¯ejnÈ spr·vy. Patent jsme podali, aby-

chom zabr·nili zneuûitÌ naöeho ¯eöenÌ v soukromÈm sektoru," dodal Marek äoltys.

Nov˝ vyn·lez vyuûÌv· architekturu VPN a univerz·lnÌ p¯Ìpojku, kter· spojuje LAN v lokalit·ch

organizacÌ do jednÈ Ëi nÏkolika pot¯ebn˝ch VPN sÌtÌ. CelkovÈ propojenÌ zajiöùuje neve¯ejn· IP sÌù,

kter· je vybavena pot¯ebn˝mi sluûbami, bezpeËnostnÌmi prvky a dohledem. JednotlivÈ VPN sÌtÏ

jsou k nÌ p¯ipojeny vûdy v jednom bodÏ. (tz)

Bezpečná výměna informací chráněna patentem

Portál o stavu firem
stavu, p¯ehled jejich vlastnickÈ struktury nebo

analytick˝ pohled na odvÏtvÌ a region, v nÏmû

p˘sobÌ. Na port·lu jsou k nalezenÌ i diagramy

vztahov˝ch vazeb mezi spoleËnostmi a jejich

z·stupci, marketingovÈ seznamy nebo monito-

rovacÌ a v˝straûnÈ sluûby.

K informacÌm se uûivatelÈ dostanou prost¯ed-

nictvÌm nÏkolika druh˘ obchodnÌch zpr·v urËe-

n˝ch pro r˘znÈ typy uûivatel˘. Na svÈ si p¯ijdou

jak velkÈ firmy, tak i ûivnostnÌci, spoleËnosti

s vlastnÌm i bez analytickÈho z·zemÌ, marketin-

govÌ ¯editelÈ hledajÌcÌ novÈ trûnÌ p¯Ìleûitosti Ëi

uspÏchanÌ manaûe¯i, kte¯Ì pot¯ebujÌ p¯ed sch˘z-

kou zÌskat rychl˝ p¯ehled o svÈm potenci·lnÌm

obchodnÌm partnerovi. 

Jiû zpoË·tku fungov·nÌ nabÌdne port·l p¯Ìstup

k informacÌm o desÌtk·ch tisÌc Ëesk˝ch spoleË-

nostÌ. Pokud p¯esto uûivatel hledanou firmu

v datab·zi nenalezne, m˘ûe si o nÌ objednat off-

line report, kter˝ mu je do t¯Ì dn˘ zasl·n na e-

mail nebo uloûen do jeho ˙loûiötÏ p¯Ìmo na por-

t·lu.

DÌky zaËlenÏnÌ port·lu i spoleËnosti CCB do

mezin·rodnÌ skupiny CRIF mohou ËeötÌ z·kaznÌ-

ci vyuûÌvat takÈ jednoduch˝ online p¯Ìstup

k obchodnÌm zpr·v·m o vÌce neû 50 milionech

ve¯ejn˝ch i soukrom˝ch spoleËnostÌ z 230 zemÌ

svÏta prost¯ednictvÌm port·lu SkyMinder.com,

kter˝ se specializuje na mezin·rodnÌ obchodnÌ

informace. (tz)
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Ve 4. roce svÈ existence dos·hla spoleËnost

IXTENT, s. r. o., celkov˝ obrat 51 mil. CZK. Spo-

leËnost dosahuje pozitivnÌ obchodnÌ bilance od

svÈho zaloûenÌ, v uplynulÈm finanËnÌm obdobÌ

svÈ trûby tÈmÏ¯ zdvojn·sobila.

V˝raznÏ vzrostl meziroËnÌ prodej nov˝ch licencÌ

o 373 % a podÌl konzultaËnÌch a servisnÌch slu-

ûeb o 40 %. Na dalöÌ Ë·sti p¯Ìjm˘ se podÌlejÌ

dod·vky zbyl˝ch technologick˝ch celk˘, nezbyt-

n˝ch pro komplexnÌ dod·vky, na kterÈ se

IXTENT zamÏ¯uje.

IXTENT, s. r. o., zÌskal v »eskÈ republice mnohÈ

novÈ klienty - spoleËnosti GECO Tabak, a. s.,

Walmark, akciovou spoleËnost Modr· pyramida

stavebnÌ spo¯itelna, »D - Telematika, a. s., Rin-

gier »R, Zentiva CZ, s. r. o., Siemens, s. r. o.

Zcela z·sadnÏ rozöÌ¯ila svÈ aktivity spoleËnost

na Slovensku, kde zÌskala novÈ v˝znamnÈ klien-

ty: Sauer-Danfoss, a. s., Allianz Business Servi-

cess, a. s. Byly rovnÏû podeps·ny kontrakty na

rumunskÈm trhu se spoleËnostmi E.ON Gaz

Romania S.A., E.ON Moldova a na p¯elomu roku

takÈ Danone Romania. Byly rozöÌ¯eny projekty

se spoleËnostmi glob·lnÌch z·kaznÌk˘ E.ON,

Allianz, TelefÛnica O2. Za uplynul˝ rok zÌskala

mate¯sk· spoleËnost IXTENT 12 v˝znamn˝ch

referencÌ, coû lze v oboru ECM povaûovat za uni-

k·tnÌ ˙spÏch.

V uplynulÈm obdobÌ IXTENT takÈ posÌlil obchodnÌ

i realizaËnÌ t˝m v z·jmu budov·nÌ a rozvoje obchod-

nÌch vztah˘ se z·kaznÌky a partnery spoleËnosti.

SpoleËnost d·le rozvÌjela odbornost sv˝ch zamÏst-

nanc˘ cestou certifikacÌ - pro ¯eöenÌ Livelink DMS

(Open Text), Microsoft, ReadSoft, Kofax a zcela

novÏ pro ECM IBM. Tento krok byl dalöÌ posun

k platformovÈ nez·vislosti spoleËnosti.

IXTENT, s. r. o., je p¯ednÌm poskytovatelem

¯eöenÌ Livelink ECM (Open Text) ve st¯ednÌ

a v˝chodnÌ EvropÏ, kde byl ocenÏn Cenou The

Best Performing Partner Open Text. KromÏ toho

spoleËnost IXTENT pokraËuje ve vlastnÌm v˝voji

celÈ ¯ady unik·tnÌch ¯eöenÌ, kter· jsou pak zpÏt-

Architektonicko-developersk· spoleËnost A PLUS,

kter· zamÏstn·v· p¯ibliûnÏ 50 zamÏstnanc˘, se

rozhodla pro kompletnÌ outsourcing svÈho IT

oddÏlenÌ. O spr·vu a rozvoj jejÌho IT se tak od

lÈta letoönÌho roku novÏ star· externÌ dodava-

tel, spoleËnost ANECT, kter· firmÏ pronajÌm·

takÈ veöker˝ pot¯ebn˝ hardware a software.

ÿeöenÌ kompletnÌho outsourcingu m· spoleË-

nosti A PLUS p¯inÈst ˙spory ve v˝öi aû 750 tisÌc

korun.

"ÿeöenÌ kompletnÌho outsourcingu IT znamen·,

ûe firma nem· û·dnÈ vlastnÌ IT vybavenÌ ani

odbornÈ specialisty, ale vyuûÌv· zdroj˘ svÈho

externÌho dodavatele. To s sebou nese ¯adu

v˝hod i finanËnÌch ˙spor," vysvÏtlil Marek äol-

tys, obchodnÌ ¯editel spoleËnosti ANECT, a. s. 

ANECT se bude starat o veökerou spr·vu a roz-

voj IT spoleËnosti A PLUS, pot¯ebn· za¯ÌzenÌ

a technologie bude firmÏ dod·vat a instalovat

formou pron·jmu. CelkovÈ roËnÌ n·klady tako-

vÈho ¯eöenÌ se pohybujÌ v ¯·du nÏkolika milio-

n˘ korun, firmÏ A PLUS vöak p¯esto p¯inese

˙spory ve v˝öi aû 750 tisÌc korun.

"Uöet¯Ìme zejmÈna na platech a n·kladech na

vzdÏl·v·nÌ IT specialist˘. P¯Ìnos˘ je vöak vÌc, aù

uû jde o zjednoduöenÌ ˙Ëtov·nÌ vöech IT sluûeb

do jednÈ mÏsÌËnÌ faktury, moûnost operativnÏ

a tak¯ka okamûitÏ rozvÌjet veökerÈ IT nebo vz·-

jemnou prov·zanost vöech sluûeb a jednotnÈ

uûivatelskÈ prost¯edÌ. DÌky outsourcingu se

budeme moci lÈpe soust¯edit na obor Ëinnosti,

na kter˝ se specializujeme a kter˝ n·m p¯in·öÌ

zisk," ¯ekl JaromÌr »ern˝, Ëlen p¯edstavenstva

spoleËnosti A PLUS, a. s.

V r·mci uv·dÏnÌ projektu do provozu jiû probÏh-

ly audity softwaru a hardwaru. Koncem srpna se

uskuteËnila obmÏna pracovnÌch stanic, byla

navrûena nov· architektura sÌtÏ LAN vËetnÏ

soustavy firewall. NynÌ doch·zÌ k nasazenÌ poö-

tovnÌho serveru. Do Ëervna roku 2008 spoleË-

nosti pl·nujÌ uvÈst do provozu takÈ nov˝ intra-

netov˝ port·l. (tz)

Kompletní outsourcing IT volí už i malé a střední firmy

Společnost IXTENT, s. r. o. - vývoj unikátních řešení a mnoho nových klientů
Společnost IXTENT, s. r. o., přední dodavatel komplexních řešení ECM,

ukončila další finanční rok s meziročním zhodnocením obchodní bilan-
ce indexem 1,76. Informovala o tom v srpnu v Praze na tiskové konfe-

renci.

nÏ integrov·na do nov˝ch verzÌ produkt˘. K nej-

v˝znamnÏjöÌm jednoznaËnÏ pat¯Ì ojedinÏlÈ ¯eöe-

nÌ elektronick˝ch Ëasov˝ch razÌtek pro archiva-

ci elektronick˝ch dokument˘. 

Z rozs·hl˝ch ¯eöenÌ se poda¯ilo v pr˘bÏhu roku

implementovat DMS, workflow pro dodavatel-

skÈ faktury, PDMS a BPM, ¯eöenÌ pro dokument

managementu jakostnÌ a registraËnÌ dokumen-

tace, automatizaci zpracov·nÌ finanËnÌch dokla-

d˘ ReadSoft INVOICES a opakovanÏ datovÈ

archivace pro systÈmy SAP. 

Portfolio spoleËnosti IXTENT nabÌzÌ r˘zn· ¯eöenÌ

pro spr·vu obsahu dokument˘ a dat v prost¯edÌ

podnikov˝ch aplikacÌ (p¯edevöÌm SAP), interne-

tu a intranetu (WCM - Web Content Manage-

ment), systÈm˘ pro spr·vu dokument˘ (DMS -

Dokument Management System), workflow

systÈm˘ (BPM - Business Process Manage-

ment), archivace dat a dokument˘. SpoleËnost

IXTENT se profiluje jako spoleËnost dod·vajÌcÌ

komplexnÌ ¯eöenÌ od anal˝zy, n·vrhu optim·lnÌ-

ho ¯eöenÌ aû po sluûby podpory (24x7 v ËeskÈm

a anglickÈm jazyce). Podstatnou Ë·st obratu

spoleËnosti p¯edstavujÌ ¯eöenÌ archivace dat,

dokument˘ a zpracov·nÌ obsahu, ¯eöenÌ work-

flow, znalostnÌho vyhled·v·nÌ dat a dokument˘

s n·sledn˝m zpracov·nÌm obsahu a nabÌdky

digitalizace a zpracov·nÌ papÌrov˝ch dokument˘

prost¯ednictvÌm OCR/ICR technologiÌ. 

SpoleËnost IXTENT, s. r. o., vËetnÏ dce¯inÈ spo-

leËnosti IXTENT Slovakia, s. r. o., ˙spÏönÏ

potvrzuje svou odbornou a organizaËnÌ zp˘sobi-

lost provÏ¯ovanou v certifikaËnÌ auditu systÈmu

jakosti ISO 9001:2000 pro oblast implementa-

ce, v˝voje, dod·v·nÌ a servis SW produkt˘

v oblasti DMS, ECM, OCR/ICR a Knowledge

Managementu vËetnÏ pot¯ebnÈho vybavenÌ

a poradensk˝ch sluûeb. SpoleËnost jiû druh˝m

rokem vyhovuje podmÌnk·m z·pisu do Seznamu

kvalifikovan˝ch dodavatel˘ vedenÈho Minister-

stvem pro mÌstnÌ rozvoj »R pro ve¯ejnÈ zak·zky.

StrategiÌ pro dalöÌ obdobÌ je i nad·le b˝t ve

vedoucÌ pozici na trhu Enterprise Content

managementu  ve st¯ednÌ a v˝chodnÌ EvropÏ,

zejmÈna pak v »R a SR, a to jak kvalitou, tak

rozsahem poskytovan˝ch sluûeb, pr˘bÏûn˝m

zÌsk·v·nÌm nov˝ch klient˘. Velmi d˘leûit˝m

aspektem rozvoje spoleËnosti je vûdy pÈËe

o st·vajÌcÌ klienty a rozvoj strategick˝ch part-

nerstvÌ. Teritori·lnÏ byl a nad·le bude posÌlen

v˝znam rumunskÈho trhu, v z·mÏrech z˘st·v·

v˝raznÏjöÌ penetrace polskÈho a tureckÈho

trhu. (tz)

SpoleËnost IXTENT, s. r. o., je p¯ednÌm dodava-

telem IT ¯eöenÌ a konzultaËnÌch sluûeb z oblasti

archivace dat, ¯eöenÌ spr·vy dokument˘ a jejich

obsahu ve st¯ednÌ a v˝chodnÌ EvropÏ. 

Je vlastnÏna 100% Ëesk˝m kapit·lem. Vznikla

v Ëervnu roku 2003 a dlouhodobÏ nav·zala na

zkuöenosti nÏmeckÈ spoleËnosti IXOS Software

AG, kter· se v roce 2004 stala souË·stÌ kanad-

skÈho leadera v ¯eöenÌch Enterprise Content

Management (ECM) korporace Open Text.

V tÈmû roce byla zaloûena dce¯in· spoleËnost

IXTENT Slovakia, s. r. o.

SpoleËnost IXTENT, s. r. o., disponuje t˝mem

vyökolen˝ch a zkuöen˝ch konzultant˘, odbornÏ

zdatn˝ch obchodnÌk˘ a pracovnÌk˘ reûijnÌ pod-

pory. SpoleËn˝m jmenovatelem rozvoje t˝mu je

kontinu·lnÌ vzdÏl·v·nÌ a vysok· produktivita

pr·ce.

SpoleËnost IXTENT, s. r. o., od roku 2005

˙spÏönÏ vyhovuje n·rok˘m certifikaËnÌho audi-

tu systÈmu jakosti ISO 9001 proveden˝ spoleË-

nosti Det Norske Veritas. 

Portfolio:

SpoleËnost IXTENT, s. r. o., nabÌzÌ komplexnÌ

ECM ¯eöenÌ - soubor technologiÌ, kterÈ umoûÚu-

jÌ efektivnÏ vytv·¯et, zpracov·vat, spravovat,

ukl·dat, zabezpeËit, sdÌlet a distribuovat infor-

mace, dokumenty a obsah v elektronickÈ podo-

bÏ, a to nejen v r·mci celÈ spoleËnosti internÏ,

ale takÈ ve vazbÏ k okolnÌmu prost¯edÌ. 

IXTENT se zamÏ¯uje na komplexnÌ business

¯eöenÌ a dok·ûe implementovat ¯eöenÌ jak pro

finance, prodej a marketing, sluûby a v˝robu,

Research&Development, tak i podnikovÈ inter-

nÌ sluûby vËetnÏ ¯eöenÌ podle poûadavk˘ platnÈ

legislativy. V tÏchto oblastech jsou bÏûnÏ

dod·v·na technick· ¯eöenÌ a produkty pro

Document Management System (DMS) a spi-

sovou sluûbu, ¯eöenÌ pro ERP a CRM systÈmy

(zvl·ötÏ pro systÈmy SAP), ¯eöenÌ pro Email

Management, Process Management a workf-

low (PDMS a BPM), web (WCM) a port·lov·

¯eöenÌ (nap¯. MOSS), digitalizaci a OCR/ICR

¯eöenÌ a ve znaËnÈm rozsahu ¯eöenÌ archivace

dat a dokument˘ vËetnÏ elektronick˝ch Ëaso-

v˝ch razÌtek.

Do nabÌdky sluûeb IXTENT zahrnuje sluûby kon-

zultaËnÌ, SW podpory, dod·vek Ë·rov˝ch kÛd˘

a ökolenÌ.

NabÌdka nÏkter˝ch ¯eöenÌ:
● KomplexnÌ dod·vky systÈm˘, n·stroj˘

a ¯eöenÌ v r·mci jednotliv˝ch technologiÌ

ECM

● SystÈmy pro spr·vu a obÏh dokument˘

a jejich p¯Ìpadn· integrace s dalöÌmi systÈmy

z·kaznÌka (ERP, CRM, Groupware a dalöÌmi

provoznÌmi systÈmy)

● ÿeöenÌ pro modelov·nÌ proces˘ a implemen-

taci workflow

● N·stroje pro spr·vu obsahu a informacÌ v pro-

st¯edÌ internetu, intranetu a extranetu

● ÿeöenÌ pro oblast datovÈ archivace v prost¯e-

dÌch r˘zn˝ch podnikov˝ch systÈm˘ (ERP, CRM,

Groupware a dalöÌch provoznÌch systÈm˘)

● ÿeöenÌ  pro znalostnÌ vyhled·v·nÌ a knowled-

ge management

● SystÈmy na optickÈ rozpozn·v·nÌ textu

z papÌrov˝ch p¯edloh a jejich digitalizaci pro-

st¯ednictvÌm OCR/ICR

NabÌzen· ¯eöenÌ jsou drûitelem celÈ ¯ady svÏto-

v˝ch ocenÏnÌ a certifik·t˘. 

NÏkter· ¯eöenÌ na platformÏ Open Text byla

implementov·na spoleËnostÌ IXTENT jako prvnÌ

ve st¯ednÌ a v˝chodnÌ EvropÏ, p¯iËemû vyvinula

celou ¯adu unik·tnÌch ¯eöeni, kter· jsou pak

zpÏtnÏ integrov·na do nov˝ch verzÌ produkt˘.

IXTENT d·le vyvinul a je vlastnÌkem autorsk˝ch

pr·v speci·lnÌho ¯eöenÌ obÏhu finanËnÌch doku-

ment˘ v prost¯edÌ SAP R/3 na b·zi produktu

Livelink for SAP spoleËnosti Open Text. 

Mezi z·kaznÌky pat¯Ì firmy ze vöech sektor˘ trhu,

zejmÈna pak p˘sobÌcÌch v sektoru komerËnÌch,

finanËnÌch sluûeb, telekomunikacÌ, pr˘myslu,

a energetiky. SpoleËnost poskytuje komplexnÌ

sluûby od anal˝zy a poradenstvÌ p¯es instalaci,

v˝voj, samotnou implementaci a customizaci

¯eöenÌ, vËetnÏ sluûeb podpory (7x24) a moûn˝

outsourcing jednotliv˝ch ¯eöenÌ. 

IXTENT, s. r. o., m· z·kaznÌky p¯edevöÌm

v »eskÈ a SlovenskÈ republice, Rumunsku, Pol-

Český kapitál a business nápady

Aquasoft, p¯ednÌ firma v oblasti v˝voje a dod·-

vek informaËnÌch systÈm˘, v uplynul˝ch dnech

zÌskala certifik·t ISO 9000:2001. SplnÏnÌm

p¯ÌsnÈ nadn·rodnÌ smÏrnice spoleËnost garan-

tuje kvalitu jak v poskytovan˝ch sluûb·ch, tak

v p¯Ìstupu k z·kaznÌk˘m. 

ZavedenÌ systÈmu ¯ÌzenÌ jakosti ISO 9000:2001

vyûaduje splnÏnÌ poûadavk˘, kterÈ firma musÌ

zajiöùovat v oblasti vnit¯nÌch mechanizm˘

a postup˘. Certifik·t d·v· objektivnÌ z·ruku, ûe

je firma schopna garantovat urËit˝ p¯Ìstup

k zak·zce a kvalitu v odvedenÈ pr·ci. Certifik·t

Aquasoftu na dobu t¯Ì let udÏlila renomovan·

nez·visl· certifikaËnÌ agentura Lloyd¥s Register.

"Z·kladnÌm poûadavkem pro udÏlenÌ normy

ISO 9000:2001 je princip pr˘bÏûnÈho zkvalit-

Úov·nÌ firmy ve vöech jejÌch klÌËov˝ch proce-

sech. V praxi to znamen·, ûe je na posouzenÌ

certifikaËnÌ agentury, jestli spoleËnost svou

Ëinnost dostateËnÏ pl·nuje, ¯ÌdÌ, vyhodnocuje

a n·slednÏ p¯ijÌm· opat¯enÌ pro to, aby se neu-

st·le kvalitativnÏ vyvÌjela," ¯ekl Petr Franc,

gener·lnÌ ¯editel Aquasoftu. 

Tato smÏrnice podle jeho slov kromÏ p¯Ìstupu

k z·kaznÌkovi hodnotÌ i smÏ¯ov·nÌ produktu.

"Norma kontroluje takÈ vztah ke kvalitÏ produk-

t˘, tedy nap¯Ìklad to, jak˝m zp˘sobem testuje-

me software, do jakÈ mÌry zajiöùujeme jeho bez-

peËnost a podobnÏ," dodal Petr Franc. Certifiko-

van˝ systÈm ¯ÌzenÌ jakosti podle nÏj takÈ umoû-

Úuje neust·le sledovat a zvyöovat ˙roveÚ posky-

tovan˝ch sluûeb. "Z·kaznÌk˘m garantujeme urËi-

tou kvalitu a souËasnÏ totÈû m˘ûeme vyûadovat

od sv˝ch dodavatel˘," uzav¯el Petr Franc. 

KromÏ certifikace ISO 9000:2001 se Aquasoft

v nejbliûöÌ dobÏ chyst· na splnÏnÌ dalöÌch dvou

OKI Printing Solutions, p¯ednÌ hr·Ë na trhu s tisk·rnami, p¯edstavÌ na letoönÌm veletrhu INVEX-

DIGITEX öirokou nabÌdku sv˝ch produkt˘, nap¯. zcela novou ¯adu kompaktnÌch tisk·ren.

N·vötÏvnÌci st·nku se budou moci sezn·mit s nov˝mi trendy v oblasti komplexnÌho ¯eöenÌ pod-

nikov˝ch tiskov˝ch pot¯eb, se zamÏ¯enÌm na ekonomiku provozu a na praktickÈ n·stroje pro ¯Ìze-

nÌ tisku a pro sledov·nÌ n·klad˘ na tisk.

Na nep¯ehlÈdnutelnÈm st·nku OKI v pavilonu F v prostor·ch brnÏnskÈho V˝staviötÏ si bude

moûno prohlÈdnout a vyzkouöet nejnovÏjöÌ modely tisk·ren a st·le oblÌbenÏjöÌch multifunkËnÌch

za¯ÌzenÌ. N·vötÏvnÌci veletrhu uvidÌ novou ¯adu mal˝ch ËernobÌl˝ch tisk·ren B2000 a nebude

chybÏt ani nejprod·vanÏjöÌ (nynÌ v˝raznÏ zlevnÏn·) ¯ada barevn˝ch tisk·ren C5000 urËen· pro

st¯ednÌ pracovnÌ skupiny.  

Na p¯edstaven˝ch modelech bude moûno vyzkouöet nejen kvalitu barevnÈho a ËernobÌlÈho tisku, 

ale i potisk mÈnÏ Ëasto pouûÌvan˝ch mÈdiÌ od vizitek p¯es polepy CD aû po vÌce neû metr dlou-

hÈ bannery. 

Pro n·vötÏvnÌky z ¯ad mal˝ch a st¯ednÌch firem budou zajÌmavÈ p¯edevöÌm softwarovÈ n·stroje, 

kterÈ OKI dod·v· zdarma spolu s tisk·rnami: n·stroje pro ¯ÌzenÌ a spr·vu tisku vËetnÏ kontroly

n·klad˘ na tisk. DozvÌ se, jak n·stroje nastavit a mÌt tak moûnost nap¯. omezit barevn˝ tisk

nÏkter˝m skupin·m zamÏstnanc˘. K zajÌmavostem bude pat¯it i softwarov· funkce PhotoEn-

hance pro kvalitnÌ barevn˝ tisk fotografiÌ na bÏûn˝ kancel·¯sk˝ papÌr. (tz)

Ekonomický tisk pro malou i velkou kancelář

Aquasoft získal certifikát řízení jakosti

sku a MaÔarsku. V z·sadÏ geograficky nenÌ spo-

leËnost IXTENT omezena a v jejÌch referencÌch

jsou zastoupena mnoh· dalöÌ teritoria v˝chodnÌ

i z·padnÌ Evropy. 

PartnerstvÌ:

IXTENT, s. r. o., je vnÌm·n jako platformovÏ

nez·visl˝ dodavatel, jehoû v˝hodou je znalost

pot¯eb z·kaznÌk˘ a schopnost realizace na nez·-

visl˝ch platform·ch.

Je partnerem
● s öirok˝m portfoliem produkt˘ korporace

Open Text, 

● pro ¯eöenÌ ECM korporace IBM,

● pro ¯eöenÌ OCR/ICR spoleËnostÌ ReadSoft

AB, Dicom/Kofax, Abbyy,

● pro ¯eöenÌ Microsoft a dalöÌ. (tz)

mezin·rodnÌch norem: ISO 27 000, garantujÌcÌ

vnit¯nÌ ochranu a bezpeËnost informaËnÌho

systÈmu a ISO 20 000 - speci·lnÌ smÏrnici pro

firmy, p˘sobÌcÌ v oblasti ICT. (tz)

Pět hvězd pro Tiguan!
pokraËov·nÌ ze strany 15
Z·kladem pro vysok˝ bezpeËnostnÌ potenci·l

Tiguanu je struktura karoserie s vysokou tuhos-

tÌ, energii absorbujÌcÌ deformaËnÌ zÛny na vöech

stran·ch a ochrann˝ systÈm definovan˝ pro tyto

charakteristiky. 

PeËliv· souhra z·drûn˝ch systÈm˘ uvnit¯ vozu

zajiöùuje minim·lnÌ dopad na pasaûÈry v p¯Ìpa-

dÏ nehody. T¯ÌbodovÈ bezpeËnostnÌ p·sy jsou

sÈriovÏ dod·v·ny u vöech sedadel, omezovaËe

jejich sÌly jsou pak integrov·ny do obou p¯ed-

nÌch sedadel a do krajnÌch zadnÌch sedadel.

Elektronicky ovl·danÈ p¯edpÌnaËe bezpeËnost-

nÌch p·s˘ zajiöùujÌ optim·lnÌ vyuûitÌ dostup-

n˝ch bezpeËnostnÌch zÛn. P¯ednÌ airbagy

v kombinaci s bezpeËnostnÌmi p·sy tak posky-

tujÌ optim·lnÌ ochranu pro ¯idiËe a spolujezdce

v p¯ÌpadÏ ËelnÌho n·razu. Zcela novÏ vyvinut·

p¯ednÌ sedadla a hlavovÈ opÏrky jsou navrûeny

tak, aby poskytovaly maxim·lnÌ ochranu proti

moûn˝m ˙raz˘m oblasti krËnÌ p·te¯e p¯i zadnÌm

n·razu. 

P¯i aktivaci ochrann˝ch z·drûn˝ch systÈm˘

komunikuje spouötÏcÌ mechanizmus airbag˘

s ostatnÌmi ¯ÌdicÌmi jednotkami: v p¯ÌpadÏ hav·-

rie jsou pak automaticky zapnuta v˝straûn·

svÏtla, odemËeny zamËenÈ dve¯e, rozsvÌcen·

svÏtla v interiÈru a je vypnuto palivovÈ Ëerpad-

lo. (tz)
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SpoleËnost CATUS, spol. s r. o., HavlÌËk˘v

Brod vznikla v roce 1991. Zab˝v· se v˝robou,

jak se spr·vnÏ naz˝vajÌ, instantnÌch dezert˘,

instantnÌch tepl˝ch a studen˝ch n·poj˘, vita-

mÌnov˝ch smÏsÌ a speci·lnÌch nutriËnÏ modifi-

kovan˝ch v˝robk˘.

Firma vznikla, jak se ¯Ìk·, "na zelenÈ louce".

P˘vodnÏ vyr·bÏla prost¯ednictvÌm smluvnÌ koo-

perace s dalöÌmi subjekty. PozdÏji postupnÏ

vybudovala vlastnÌ v˝robnÌ are·l se zcela novou

technologiÌ, kter· je trvale doplÚov·na a rozöi-

¯ov·na. 

V souËasnÈ dobÏ jsou z·kladnÌmi technologi-

emi CATUSu homogenizace pr·ökov˝ch

smÏsÌ a potravin·¯skÈ balenÌ o hmotnosti od

1 gramu do 25 kg v objemu zhruba 250 tun

mÏsÌËnÏ. V˝robnÌ za¯ÌzenÌ tvo¯Ì homogeniz·-

tory, balÌcÌ automaty a doplÚkovÈ za¯ÌzenÌ

k dobalov·nÌ a manipulaci se zboûÌm i s mate-

ri·lem.

Produkce firmy CATUS je urËena pro trûnÌ sÌù,

konkrÈtnÏ nap¯Ìklad pro n·pojovÈ automaty,

podniky spoleËnÈho stravov·nÌ Ëi pro sportovnÌ

oddÌly a FIT centra a samoz¯ejmÏ takÈ pro cuk-

r·renskÈ v˝robny. KonkurenËnÌ prost¯edÌ je

samoz¯ejmÏ n·roËnÈ, ale rostoucÌ obchodnÌ

obraty a hospod·¯skÈ v˝sledky svÏdËÌ o dob-

rÈm postavenÌ firmy, kter· svÈ v˝robky dod·v·

nap¯Ìklad i obchodnÌm ¯etÏzc˘m a prodejnÌm

sÌtÌm v celÈ »R. Od r. 2004 zaËala navÌc budo-

vat vlastnÌ obchodnÌ sÌù, kter· je smÏrov·na

hlavnÏ do oblasti cateringu. D˘leûit˝mi odbÏra-

teli tÈto sÌtÏ jsou ökoly, nemocnice, vÏzeÚsk·

sluûba, arm·da a spoleËnosti zajiöùujÌcÌ spoleË-

nÈ stravov·nÌ.

V lednu 2004 se spoleËnost CATUS stala drûi-

telem certifik·tu ISO 9001. Je takÈ provozo-

vnou schv·lenou a registrovanou Krajskou

veterin·rnÌ spr·vou ke skladov·nÌ produkt˘

s podÌlem ûivoËiönÈho tuku a pro p¯Ìpravu

such˝ch smÏsÌ.

S DOSem uû ani krok!

Do roku 2005 firma vyuûÌvala aplikaci systÈmu

DOS vytvo¯enou na mÌru dle poûadavk˘ z roku

1995, kterou postupnÏ doplÚovanou o segmen-

ty, sestavy a dodatky podle mÏnÌcÌ se legislati-

vy a rostoucÌch n·rok˘ z·kaznÌk˘ i ¯ÌzenÌ firmy.

Aplikace byla vyuûÌv·na pro oblast ˙ËetnictvÌ,

mezd, evidence sklad˘ a po ˙prav·ch i pro

z·klady ¯ÌzenÌ v˝roby.

"Tento systÈm n·m neumoûÚoval efektivnÌ

¯ÌzenÌ a pl·nov·nÌ v˝robnÌho procesu," vzpo-

menul Ing. Michal BÌna, ekonomick˝ ¯editel

a jeden z jednatel˘ spoleËnosti. "ÿÌzenÌ

a vyhodnocov·nÌ bylo spÌöe intuitivnÌ, bez moû-

nosti ucelen˝ch a p¯ehledn˝ch v˝stup˘. P¯Ì-

padnÈ ˙pravy byly moûnÈ jen z·sahem progra-

m·tora, coû bylo znaËnÏ zdlouhavÈ. S r˘stem

v˝roby, odbytu a celkov˝m rozvojem firmy se

stal tento stav neudrûiteln˝ a vedl n·s k roz-

hodnutÌ zakoupenÌ novÈho komplexnÌho systÈ-

mu," dodal.

Od rozhodnutÌ o n·kupu novÈho informaËnÌho

systÈmu k realizaci v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ ubÏhly

zhruba dva roky. BÏhem tÈ doby byly vyjasnÏny

poûadavky na nov˝ systÈm, kter˝ se v p¯edsta-

v·ch vedenÌ firmy postupnÏ rozöÌ¯il od prostÈho

pl·nov·nÌ a ¯ÌzenÌ v˝roby po komplexnÌ systÈm

zahrnujÌcÌ ekonomiku, obchod, v˝robu a mana-

ûerskÈ ¯ÌzenÌ.

Jakmile p¯edstavy vedenÌ dozr·ly do koneËnÈ

podoby, byli osloveni t¯i potenci·lnÌ dodavatelÈ,

kte¯Ì po nÏkolika prezentacÌch a po up¯esnÏnÌ

podmÌnek p¯edloûili svÈ nabÌdky. 

Nakonec byl vybr·n systÈm Helios Orange od

spoleËnosti LCS spoleËnÏ s produktem firmy

Zdravý systém pro zdravé nápoje
Carrotela, Multivitamin či kávový IceDrink. To jsou jen některé

z celé řady výrobků českého specialisty (nejen) na nápojové
směsi, společnosti CATUS. Jejich výrobky jsou určeny přede-

vším pro podniky veřejného stravování, takže pokud nejste zásadní
odpůrce restaurací a jídelen, jistě už jste se s některým z nich osobně
setkali.

ProjectSoft, coû p¯edstavovalo komplexnÌ ¯eöe-

nÌ, zahrnujÌcÌ informaËnÌ systÈm a dalöÌ funkcio-

nality, od automatizace ¯ÌzenÌ v˝robnÌch proces˘

aû po manaûerskÈ vyhodnocov·nÌ.

V˝roba od zaË·tku aû do konce

CÌlem projektu byla realizace zak·zkovÈho v˝rob-

nÌho modulu, kter˝ ¯eöÌ ˙lohu interface systÈmu

Helios Orange pro oper·tory ve v˝robÏ, s nativ-

nÌm napojenÌm na datab·zi Helios. SouË·stÌ

systÈmu je rovnÏû komunikace procesnÌch para-

metr˘ z jednotliv˝ch pracoviöù mÌch·ren a balÌ-

ren, vËetnÏ jejich ovl·d·nÌ. V p¯ÌpadÏ mÌch·ren

automatickÈ ovl·d·nÌ mÌchaËek p¯ispÌv· ke kva-

litnÏjöÌmu promÌch·nÌ surovin podle receptury

a zlepöuje a standardizuje tak v˝sledn˝ produkt.

PomocÌ pr˘myslov˝ch oper·torsk˝ch panel˘

s dotykov˝mi displeji umÌstÏn˝mi p¯Ìmo na jedno-

tliv˝ch pracoviötÌch a mobilnÌch termin·l˘ se snÌ-

maËem Ë·rovÈho kÛdu je zajiötÏn vstup oper·to-

r˘ do systÈmu Helios Orange z kterÈhokoliv mÌsta

v˝roby. Na jednotliv˝ch pracoviötÌch je pomocÌ

oper·torsk˝ch panel˘ zobrazen pl·n pr·ce p¯en·-

öen˝ z Heliosu, oper·tor sleduje aktu·lnÌ stav roz-

pracovanosti v˝robnÌho p¯Ìkazu a ukonËuje v˝ro-

bu na danÈm pracoviöti. Navaûov·nÌ surovin pro-

bÌh· na vah·ch propojen˝ch do systÈmu, spoleË-

nÏ s naËÌt·nÌm Ë·rov˝ch kÛd˘ öarûÌ surovin se

automatizuje proces v˝bÏru a v·ûenÌ vstupnÌch

surovin podle danÈ receptury. U hotov˝ch v˝rob-

k˘ se prov·dÌ kontrolnÌ v·ûenÌ, kterÈ je automa-

ticky evidov·no k danÈmu v˝robnÌmu p¯Ìkazu. Po

zabalenÌ v˝robk˘ je kontrolov·n Ë·rov˝ kÛd na

kartonu na spr·vnost a Ëitelnost.

"Vychyt·vky" pro potravin·¯stvÌ

Smlouva mezi spoleËnostmi Catus, LCS a Pro-

jectSoft byla podeps·na 29. kvÏtna 2006.

NeprodlenÏ potÈ byla zah·jena implementace,

p¯esnÏji p¯edimplementaËnÌ anal˝za, kter· byla

ukonËena na konci z·¯Ì tÈhoû roku. PotÈ zaËala

vlastnÌ implementace.

P¯esto, ûe ölo o velmi n·roËnÈ ¯eöenÌ p¯i prov·-

z·nÌ t¯Ì subjekt˘, poda¯ilo se implementaci

dokonËit jiû tÈmÏ¯ p¯esnÏ po roce, v Ëervnu

2007, aËkoli nÏkterÈ oblasti byly vyuûÌv·ny jiû

od ledna.

RoËnÌ pr·ce byla rozdÏlena na nÏkolik etap.

V jejÌm pr˘bÏhu byly navÌc poûadavky na systÈm

d·le rozöÌ¯eny, protoûe jiû v etapÏ anal˝zy byla

zjiötÏna "slab·" mÌsta, kter· bylo nutno oöet¯it. 

Ve spoleËnosti Catus jsou nynÌ implementov·ny

kompletnÌ agendy systÈmu Helios Orange, tedy:

● Ekonomika (˙ËetnictvÌ, banka, pokladna,

majetek)

● ObÏh zboûÌ (sklady, n·kup a prodej, zak·zky)

● Styk se z·kaznÌky (fakturace, CRM)

● LidskÈ zdroje (mzdy, personalistika)

● ManaûerskÈ vyhodnocov·nÌ 

● V˝roba (TPV, ÿÌzenÌ v˝roby)

Z·kaznÌk mÏl vöak takÈ ¯adu specifick˝ch poûa-

davk˘, vypl˝vajÌcÌch ze specifik potravin·¯skÈ

branûe. Jedn· se nap¯Ìklad o optimalizaci v˝rob-

nÌch p¯Ìkaz˘ z pohledu velikosti d·vek a po¯adÌ ve

vztahu k obsahu receptury, z d˘vodu minimalizace

prostoj˘ mÌchacÌch za¯ÌzenÌ. DalöÌm specifick˝m

poûadavkem bylo zavedenÌ EAN128 do celÈho pro-

cesu pr·ce se surovinami Ëi v˝robky (oblasti skla-

d˘, v˝roby a expedice). D˘leûitÈ bylo takÈ on-line

propojenÌ ¯ÌdicÌho systÈmu od spoleËnosti Projec

Soft se systÈmem Helios Orange a naopak on-line

sbÏr dat a p¯Ìm˝ z·pis dat do systÈmu Helios

z jednotliv˝ch ËÌtacÌch za¯ÌzenÌ, v·ûnÌch za¯ÌzenÌ,

apod. KromÏ vöech jiû zmÌnÏn˝ch funkcÌ stojÌ jistÏ

za zmÌnku, ûe Helios Orange je ve spoleËnosti

Catus napojen takÈ na doch·zkov˝ systÈm.

P¯Ìnosy uk·zal Ëas

"Samoz¯ejmÏ teprve po spuötÏnÌ jiû implemento-

vanÈho systÈmu se dostateËnÏ vyjasnily a speci-

fikovaly podmÌnky provozu. TÌm se implementace

po dohodÏ prot·hla o nÏkolik mÏsÌc˘ - ku pro-

spÏchu vÏci," ¯ekl Michal BÌna.

V souËasnÈ dobÏ, tÈmÏ¯ po roce provozu novÈho

systÈmu, je uû moûno s odstupem hodnotit jeho p¯Ì-

nosy. Michal BÌna k tomu sdÏil: "EfektivnÌ ¯ÌzenÌ

firmy na z·kladÏ p¯esn˝ch a okamûit˝ch v˝stup˘,

zv˝öenÌ produktivity v˝roby snÌûenÌm neproduktiv-

nÌch ËinnostÌ, odstranÏnÌ moûnostÌ vzniku neshod-

n˝ch v˝robk˘ vlivem chyby obsluhy Ëi optimalizace

pl·nov·nÌ v˝roby, to jsou v kostce hlavnÌ v˝hody,

kterÈ n·m komplexnÌ informaËnÌ systÈm p¯inesl.

Samoz¯ejmÏ velmi oceÚujeme i moûnost automatic-

kÈho sbÏru v˝robnÌch dat z balÌcÌch stroj˘ a mÌcha-

Ëek, snazöÌ odv·dÏnÌ v˝roby p¯Ìmo z pracoviöù ope-

r·tor˘, evidenci skuteËn˝ch Ëas˘ zpracov·nÌ jedno-

tliv˝ch v˝robk˘, d·le pak p¯i¯azenÌ pracovnÌk˘ podÌ-

lejÌcÌch se na jednotliv˝ch v˝robnÌch operacÌch."

Po dobr˝ch zkuöenostech ve vlastnÌ firmÏ zakou-

pil Catus Helios Orange i pro svoji sesterskou

spoleËnost Stabila, kde byla realizov·na ˙prava

zajiöùujÌcÌ p¯esun doklad˘ mezi spoleËnostmi bez

nutnosti ruËnÌ editace. (tz)

SpoleËnost McAfee Inc. (NYSE: MFE) zve¯ejnila

v˝sledky novÈho pr˘zkumu "Z·leûÌ na velikosti?

BezpeËnostnÌ v˝zvy pro firmy kategorie SMB"

(v anglickÈm origin·le "Does Size Matter? The

Security Challenge of the SMB"). Pr˘zkum uk·-

zal bohuûel Ëasto nespr·vn˝ pohled evropsk˝ch

mal˝ch a st¯ednÌch firem (SMB, small and medi-

um businesses, tj. firmy s 2500 zamÏstnanci)

na problematiku rizik IT bezpeËnosti. V˝zkumu

se z˙Ëastnilo 600 odbornÌk˘, kte¯Ì mÏli

v mal˝ch a st¯ednÌch firm·ch po celÈ EvropÏ

rozhodovacÌ pravomoci v oblasti IT. Pr˘zkum

poukazuje na velk˝ rozdÌl mezi vnÌm·nÌm bez-

peËnostnÌch rizik v mal˝ch a st¯ednÌch firm·ch

a skuteËnou situacÌ.

HlavnÌ statistickÈ ˙daje vypl˝vajÌcÌ z pr˘zkumu:

● P¯Ìliö malÌ na to, aby byli zajÌmavÌ - 47 % res-

pondent˘ bylo p¯esvÏdËeno, ûe kybernetick·

kriminalita je problÈmem velk˝ch spoleËnostÌ

● Neznalost chr·nÌ - 45 % dotazovan˝ch firem

se domnÌv·, ûe je jejich firma nep¯Ìliö zn·m·,

neocitne se proto ani v hled·Ëku kybernetic-

k˝ch zloËinc˘

● PodcenÏnÌ m˘ûe vyjÌt draho: vÌce neû polovi-

na (58 %) firem soudÌ, ûe pro kybernetickÈ

zloËince nep¯edstavujÌ zajÌmav˝ cÌl

● ChybnÈ p¯edstavy o penÏzÌch: 56 % respon-

dent˘ se nedomnÌv·, ûe by jim kybernetick·

kriminalita mohla zp˘sobit finanËnÌ ztr·ty.

Studie spoleËnosti McAfee zd˘razÚuje, ûe zod-

povÏdnÌ pracovnÌci evropsk˝ch firem z kategorie

SMB se vÏtöinou moûnou hrozbou ˙tok˘ na bez-

peËnost IT systÈm˘ nezab˝vajÌ. VÏ¯Ì, ûe jim se

nic nep¯ihodÌ. Cel˝ch 58 %, jak jiû bylo uvedeno,

evropsk˝ch mal˝ch a st¯ednÌch firem se domnÌ-

v·, ûe jsou p¯Ìliö malÈ na to, aby se mohly st·t

obÏtÌ kybernetickÈ kriminality. P¯itom 73 % res-

pondent˘ je p¯esvÏdËeno, ûe on-line p¯Ìstup

a dostupnost firemnÌch aplikacÌ je z hlediska

jejich podnik·nÌ klÌËov·.

"VÌme, ûe kybernetiËtÌ zloËinci mezi firmami

z hlediska velikosti nedÏlajÌ rozdÌly," uvedl Vla-

dimÌr Broû, Territory Manager »R a SR spoleË-

nosti McAfee. "Kaûd· firma z kategorie SMB,

dokonce i velmi mal·, m· ˙daje o sv˝ch z·kaz-

nÌcÌch nebo finanËnÌ informace, kterÈ mohou

naruöitelÈ zneuûÌt."

Zotavit se z ˙tok˘ zabere t˝den

EvropskÈ malÈ a st¯ednÌ firmy z˘st·vajÌ vysta-

veny ˙tok˘m na bezpeËnost IT kv˘li nedostat-

Velikost nerozhoduje! I malým hrozí útok kybernetických zločinců

ûÌvajÌ odpovÌdajÌcÌ prost¯edky. Na druhÈ stranÏ

36 % p¯ipouötÌ, ûe IT systÈmy, kterÈ se p¯Ìmo

net˝kajÌ konkrÈtnÌch pot¯eb jejich podnik·nÌ,

ponech·vajÌ ve v˝chozÌm nastavenÌ. 

SpoleËnost McAfee adresuje firm·m z kategorie

SMB v˝zvu: velikost nerozhoduje. 

MenöÌ firmy mohou b˝t z hlediska ˙tok˘ na bez-

peËnosti IT stejnÏ l·kav˝m cÌlem jako velkÈ

korporace. Spr·va bezpeËnostnÌch rizik je kom-

plexnÌm problÈmem, kter˝ vyûaduje odbornÈ

znalosti. Firm·m z kategorie SMB hrozÌ, ûe se

stanou obÏtÌ vir˘, pr˘nik˘ hacker˘, spywaru,

spamu, a dokonce i vydÌr·nÌ souvisejÌcÌho

s odcizen˝mi daty. V˝sledkem m˘ûe b˝t

nefunkËnost poËÌtaËov˝ch systÈm˘, prodlevy,

pokles produktivity, absence shody s p¯edpisy,

pokles trûeb i ztr·ta dobrÈ povÏsti. (tz)

Po nÏkolika mÏsÌcÌch p¯Ìprav zah·jila TelefÛnica O2 v »eskÈ republice unik·tnÌ projekt

podpory nov˝ch projekt˘ financovan˝ch z fond˘ EvropskÈ unie v oblasti informaËnÌch

a komunikaËnÌch technologiÌ (ICT). V souËasnÈ dobÏ je tento projekt p¯ipraven pro

vöechny ˙rovnÏ ve¯ejnÈ spr·vy, v oblastech podporovan˝ch struktur·lnÌmi fondy EU

a v blÌzkÈ budoucnosti jej budou moci vyuûÌt takÈ malÈ a st¯ednÌ firmy. Tento projekt tak

p¯ich·zÌ v dobÏ, kdy se do fin·lnÌ f·ze dost·v· schvalov·nÌ jednotliv˝ch program˘ struk-

tur·lnÌch fond˘ EU. TelefÛnica O2 chce sv˝mi zkuöenostmi napomoci tomu, aby se »eskÈ

republice poda¯ilo efektivnÏ vyuûÌt maximum z prost¯edk˘ alokovan˝ch Evropskou komi-

sÌ na lÈta 2007 aû 2013.

Fernando Astiaso LaÌn, viceprezident pro firemnÌ z·kaznÌky spoleËnosti TelefÛnica O2 Czech

Republic, k tomu dodal: "VÏ¯Ìm, ûe zkuöenosti spoleËnosti TelefÛnica z projekt˘ realizovan˝ch

ve äpanÏlsku mohou opravdu efektivnÏ pomoci naöim klient˘m v tom, aby p¯ivedli na svÏt zcela

novÈ ICT projekty financovanÈ evropsk˝mi fondy. VÌme, ûe takovÈto komplexnÌ projekty vyûadu-

jÌ hodnÏ Ëasu a ˙silÌ, a my proto chceme maxim·lnÏ vyuûÌt zkuöenostÌ a vyjÌt vst¯Ìc naöim part-

ner˘m ve ve¯ejnÈ spr·vÏ i v soukromÈm sektoru v »eskÈ republice a pomoci jim s jejich p¯Ìpra-

vou."

Jiû v dobÏ vstupu spoleËnosti TelefÛnica na Ëesk˝ trh v roce 2005 se p¯edpokl·dalo, ûe tato öpa-

nÏlsk· firma napom˘ûe »eskÈ republice v Ëerp·nÌ z evropsk˝ch fond˘ na ICT projekty. 

TelefÛnica O2 Czech Republic dÌky svÈmu nadn·rodnÌmu p˘sobenÌ disponuje klÌËov˝m know-how

v oblasti realizace takov˝chto projekt˘ a je schopna sv˝m klient˘m poskytnout pot¯ebnou pod-

poru p¯i p¯ÌpravÏ komplexnÌch projekt˘ financovan˝ch z EU. (tz)

Telefónica O2 podpoří čerpání z evropských fondů

ku Ëasu a zdroj˘, kterÈ tÏmto z·leûitostem

vÏnujÌ. Velk· Ë·st (28 %) firem z kategorie

SMB vyËlenila na proaktivnÌ spr·vu bezpeË-

nostnÌch rizik IT systÈm˘ pouze hodinu t˝dnÏ.

Jedna pÏtina (19 %) dot·zan˝ch p¯itom p¯ipus-

tila, ûe ˙tok by mohl b˝t koncem jejich podni-

k·nÌ. PÏtina z firem, kterÈ majÌ zkuöenost

s ˙toky na bezpeËnost IT, pot¯ebovala k zota-

venÌ z ˙toku t˝den. NejvÌce Ëasu na proaktivnÌ

spr·vu hrozeb vÏnujÌ v EvropÏ öpanÏlskÈ firmy:

21 % z nich vyhradÌ tÈto problematice jeden

den v t˝dnu. Na opaËnÈm konci ûeb¯ÌËku se

nach·zÌ NÏmecko: 45 % mal˝ch a st¯ednÌch

firem vÏnuje souvisejÌcÌm z·leûitostem pouze

hodinu t˝dnÏ. 

MalÈ a st¯ednÌ firmy nejsou p¯ed ˙toky chr·nÏnÈ

EvropskÈ malÈ a st¯ednÌ firmy nejsou p¯ed ˙toky

kybernetick˝ch zloËinc˘ tak zabezpeËeni, jak si

myslÌ; 90 % respondent˘ vÏ¯Ì, ûe k ochranÏ pou-

SpoleËnost TelefÛnica O2 Czech Republic je

dlouhodobÏ nejvÏtöÌm poskytovatelem teleko-

munikaËnÌch sluûeb pro firemnÌ z·kaznÌky. Svou

pozici v tomto segmentu si peËlivÏ buduje

i nad·le a sv˝m z·kaznÌk˘m pravidelnÏ p¯in·öÌ

inovativnÌ produkty. Novinkou v nabÌdce pro

malÈ a st¯ednÌ firmy, kter· byla spuötÏna 1. ¯Ìjna

2007, je O2 PoËÌtaËovÈ ¯eöenÌ - kompletnÌ ¯eöe-

nÌ poËÌtaËovÈho vybavenÌ firmy za p¯Ìznivou

mÏsÌËnÌ cenu bez jak˝chkoliv dalöÌch skryt˝ch

n·klad˘. Na tomto ¯eöenÌ se spoleËnÏ se spo-

leËnostÌ TelefÛnica O2 podÌlÌ takÈ spoleËnosti

Hewlett-Packard a Microsoft.

"PoËÌtaËe uû se nepouûÌvajÌ jen k ukl·d·nÌ

a zpracov·v·nÌ informacÌ, ale hlavnÏ ke komuni-

kaci. A protoûe O2 je v komunikaËnÌm byznysu

jedniËkou, je pro n·s p¯irozenÈ spojit poËÌtaËovÈ

¯eöenÌ s naöimi moûnostmi p¯ipojenÌ k internetu.

Kdyû firemnÌ z·kaznÌk p¯enese starosti o poËÌta-

Ëe, sÌtÏ a p¯ipojenÌ na externÌho dodavatele,

v tomto p¯ÌpadÏ na O2, uvolnÌ si ruce a bude se

moci plnÏ soust¯edit jen na Ëinnosti souvisejÌcÌ

s r˘stem jeho firmy. Je zkr·tka v˝hodnÈ, kdyû se

o rutinnÌ provoz star· firma jako je O2, kter·

dok·ûe IT spravovat na d·lku,"uvedl Fernando

Astiaso, viceprezident pro firemnÌ z·kaznÌky spo-

leËnosti TelefÛnica O2 Czech Republic.

V r·mci sluûby O2 PoËÌtaËovÈ ¯eöenÌ si mohou

z·jemci vybrat celkem z pÏti kvalitnÌch stolnÌch

poËÌtaË˘ a notebook˘ Hewlett-Packard se spl·t-

kami jiû od 585 KË mÏsÌËnÏ (bez DPH). MÏsÌËnÌ

cena zahrnuje kromÏ samotnÈ instalace a aktiva-

ce takÈ z·ruku i pojiötÏnÌ poËÌtaË˘. Vöechny poËÌ-

taËe jsou vybaveny operaËnÌm systÈmem Micro-

soft Windows XP Professional a dalöÌm softwarem

nezbytn˝m pro kancel·¯skou pr·ci a samoz¯ejmÏ

i antivirov˝m programem O2 PC Str·ûce. Sluûba

O2 PoËÌtaËovÈ ¯eöenÌ takÈ nabÌzÌ kompletnÌ v˝mÏ-

nu hardwaru kaûdÈ 2 nebo 3 roky, dle volby

(smlouvy) z·kaznÌka.

KromÏ samotnÈho poËÌtaËe, vybavenÈho

pot¯ebn˝m softwarem, z·kaznÌci se sluûbou O2

PoËÌtaËovÈ ¯eöenÌ zÌskajÌ takÈ bezkonkurenËnÌ

servis sv˝ch poËÌtaË˘ bez nutnosti vynakl·d·nÌ

vlastnÌch lidsk˝ch zdroj˘. Pro uûivatele je p¯i-

pravena asistenËnÌ telefonnÌ linka dostupn·

kaûd˝ pracovnÌ den od 8,00 aû do 21,00 hod.

T˝m specializovan˝ch oper·tor˘ je p¯ipraven

vy¯eöit jakÈkoliv softwarovÈ potÌûe do 2 hodin,

vËetnÏ moûnosti vzd·lenÈho p¯Ìstupu k poËÌtaËi

z·kaznÌka. V p¯ÌpadÏ poruchy hardwaru navötÌvÌ

servisnÌ technik hned druh˝ pracovnÌ den z·kaz-

nÌka p¯Ìmo v mÌstÏ podnik·nÌ a vymÏnÌ vadn˝

hardware. (tz)

Výhodné počítačové řešení pro každou firmu od O2



do vybran˝ch zemÌ St¯ednÌho v˝chodu, Afriky

a Asie.

Mezin·rodnÌ exportnÌ sluûba DHL Express 12 je

urËena pro urgentnÌ z·silky, kterÈ pot¯ebujÌ doru-

Ëit k p¯Ìjemci v dopolednÌch hodin·ch. Sluûba je

poskytov·na do velkÈ Ë·sti evropsk˝ch destina-

cÌ, vybran˝ch oblastÌ USA. Druh˝ den po dni ode-

sl·nÌ doruËÌme vaöe z·silky do 12:00 hodin do

zbyl˝ch oblastÌ USA a vybran˝ch asijsk˝ch desti-

nacÌ. Do nÌûe uveden˝ch destinacÌ nynÌ novÏ

doruËujeme do druhÈho dne po

dni odesl·nÌ do 12:00 hodin

z·silky typu Dokument: »Ìna,

Hongkong, Indie, Japonsko,

JiûnÌ Korea, Malajsie, FilipÌny,

Singapur, Taiwan a Thajsko.

DHL Express Worldwide

DoruËenÌ v r·mci EU zajistÌ

p¯epravu z·silek na ˙zemÌ

EvropskÈ unie do konce n·sle-

dujÌcÌho pracovnÌho dne.

Vöechny expresnÌ z·silky jsou

urgentnÌ. 

DHL Import Express Worldwide

Sluûba DHL Import Express je k dispozici ve

189 zemÌch. NabÌzÌ ˙plnou kontrolu nad z·sil-

kami po celÈm svÏtÏ pomocÌ jedinÈho p¯e-

pravce. SouË·stÌ sluûby je i celnÌ odbavenÌ

z·silky. 

I pro tuto sluûbu nabÌzÌ DHL doruËenÌ do 9:00,

resp. 12:00 hodin do vybran˝ch Ë·stÌ »eskÈ

republiky. (tz)

www.premium.prosperita.info
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ZmÏna vych·zÌ z poûadavk˘ z·kaznÌk˘ na doru-

ËenÌ z·silek p¯ed polednem a urËenÌ Ëas˘ doru-

ËenÌ v r·mci jednoho dne. Investice, kterÈ byly

vloûeny do zkvalitnÏnÌ p¯epravnÌ sÌtÏ DHL, umoû-

ÚujÌ nabÌdnout garantovanÈ doruËenÌ v p¯edem

stanoven˝ch Ëasech. ZmÏna vnÌm·nÌ priorit od

z·kaznÌk˘ se tak projevuje nejen ve zmÏnÏ stan-

dardu doruËov·nÌ v r·mci Evropy, ale i celÈho

svÏta. D˘raz je kladen na maximum z·silek

doruËen˝ch do 12:00 hodin. Tento produkt je

DHL schopna doruËit na 77 % obchodnÌch adres

v celÈ EvropÏ, coû p¯edstavuje nejlepöÌ pokrytÌ

ze vöech expresnÌch p¯epravc˘.

"VÏ¯Ìme, ûe zjednoduöenÌ struktury a n·zv˘ p¯e-

pravnÌch sluûeb povede ke zlepöenÌ orientace

v naöich sluûb·ch, a z·roveÚ usnadnÌ z·kaznÌ-

k˘m odesÌl·nÌ z·silek prost¯ednictvÌm DHL,"

¯ekl produktov˝ manaûer TimeDefinite DHL

Express Martin Pocar.

DHL Express 9, DHL Express 12 (vnitrost·tnÌ,

mezin·rodnÌ)

Vnitrost·tnÌ sluûba DHL Express 9 p¯epravÌ z·sil-

ku "ze stolu na st˘l" n·sledujÌcÌ pracovnÌ den do

9:00 hodin, vnitrost·tnÌ sluûba DHL Express 12

n·sledujÌcÌ pracovnÌ den do 12:00 hodin do

vybran˝ch mÏst »eskÈ republiky. 

Mezin·rodnÌ exportnÌ sluûba DHL Express 9 p¯e-

pravÌ z·silku rychle "ze stolu na st˘l", n·sledu-

jÌcÌ pracovnÌ den do 9:00 hodin do vÏtöiny evrop-

sk˝ch mÏst. Druh˝ pracovnÌ den po dni odesl·nÌ

Jednodušší orientace ve službách DHL Express
Společnost DHL Express přišla od 1. října 2007 se změnou, která nabídne

zákazníkům nový standard v doručování expresních zásilek po Evropě
a také zlepší orientaci v produktech společnosti DHL Express. Úprava se

týká služeb typu TimeDefinite - doručení zásilek se stanovenou maximální
hodinou doručení. Nově se dělí pouze na tři skupiny - DHL Express 9,
DHL Express 12 a DHL Express Worldwide. 

Původní a nové názvy služeb:
P˘vodnÌ n·zvy NovÈ n·zvy

DoruËenÌ do 9:00 DHL Express 9

DoruËenÌ do 12:00 DHL Express 12

Dokument DHL Express Worldwide

ZboûÌ DHL Express Worldwide

DoruËenÌ v r·mci EU DHL Express Worldwide

DHL Import Express DHL Import Express Worldwide
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DopolednÌ Ë·st konference ukonËilo vystoupenÌ

Ing. Jan änajdra, v˝konnÈho ¯editele Asociace

PPP. J. änajdr v nÏm vÌce neû stovce p¯Ìtomn˝ch

˙ËastnÌk˘ p¯iblÌûil, jak  projekty PPP zapadajÌ do

systÈm˘ ve¯ejnÈho zad·v·nÌ v »R i ve svÏtÏ. Sou-

st¯edil se hlavnÏ na zp˘soby vyuûitÌ PPP v zemÌch

s kvalitnÌmi systÈmy ve¯ejnÈho zad·v·nÌ, nap¯.

v Rakousku, NÏmecku, NizozemÌ a ve VelkÈ Brit·-

nii. P¯estoûe zaznÏlo aû v ˙vodu odpolednÌ Ë·sti,

tematicky spadalo do dopolednÌho bloku takÈ

vystoupenÌ Ing. Marcela BabczynskÈho, ¯editele

Erste Corporate Finance. Bylo zamÏ¯enÈ na pro-

cesnÌ str·nku p¯Ìpravy PPP projekt˘. Tu dokumen-

toval na praktickÈm p¯Ìkladu v˝stavby a provozu

JustiËnÌho are·lu v ⁄stÌ nad Labem formou PPP.

HlavnÌ rysy a oblasti projekt˘ PPP p¯ipravovan˝ch v »R

V odpolednÌ Ë·sti konference pokraËovala spÌöe

teoreticky a obecnÏ zamÏ¯en˝mi vystoupenÌmi

prof. Ing. Evy KislingerovÈ z Katedry podnikovÈ

ekonomiky VäE ("Dopady nejistoty do hodnoce-

nÌ PPP projekt˘"), Ing. Petra ZahradnÌka

z »eskÈ spo¯itelny ("EvropskÈ a ËeskÈ zkuöe-

nosti s pozitivnÌmi a negativnÌmi str·nkami

PPP") a Edvarda KoûuönÌka z obËanskÈho sdru-

ûenÌ EFEKTIVNÕ ST¡T ("Centr·lnÌ spr·va st·t-

nÌch nemovitostÌ"). Z·hy se vöak program kon-

ference dalöÌmi refer·ty p¯esunul do roviny ryze

praktickÈ a nabÌdl takÈ konkrÈtnÌ zkuöenosti

vypl˝vajÌcÌ z p¯ipravovan˝ch pilotnÌch projekt˘

PPP. 

Ing. Michal Tesa¯, project manager ze spoleË-

nosti NEWTON Management, a. s., se ve svÈm

p¯ÌspÏvku s ˙ËastnÌky konference podÏlil o kon-

krÈtnÌ zkuöenosti s projektem ¯eöÌcÌm re·ln˝

problÈmem lok·lnÌ samospr·vy. P¯estoûe se

jako jedno z moûn˝ch ¯eöenÌ nabÌzela i aplikace

PPP modelu, jako pro zadavatele nejv˝hodnÏjöÌ

se nakonec uk·zala realizace n·kupu komplet-

nÏ hotovÈho a p¯ipravenÈho objektu. V r·mci

svÈ prezentace vöak M. Tesa¯ p¯esvÏdËivÏ

demonstroval postup a d˘leûitost analytickÈho

vyhodnocov·nÌ r˘zn˝ch variant ¯eöenÌ z hlediska

r˘zn˝ch kritÈriÌ u toho kterÈho specifickÈho pro-

jektu.

TakÈ vystoupenÌ Ing. Libora Cupala ze spo-

leËnosti Ernst &Young ("Rozvoj dopravnÌ

infrastruktury formou PPP") a ätÏp·na Dlou-

hÈho ze spoleËnosti Deloitte CE ("PlatebnÌ

mechanizmy v PPP projektech") byla zamÏ¯e-

n· hlavnÏ na praktickou str·nku realizace

projekt˘. 

Moûnosti uplatÚov·nÌ PPP p¯i Ëerp·nÌ z fond˘ EU

OdpolednÌ Ë·st programu konference tvo¯ila

i vystoupenÌ t˝kajÌcÌ se moûnosti vyuûitÌ principu

PPP p¯i realizaci projekt˘ ËerpajÌcÌch prost¯edky

z fond˘ EvropskÈ unie. O jistÈ "uvedenÌ vÏcÌ na

pravou mÌru" se ve svÈm zasvÏcenÈm p¯ÌspÏvku

pokusil Ing. Filip Drap·k z PPP Centra. Doöel

k z·vÏru, ûe kombinov·nÌ evropsk˝ch penÏz

a PPP metod je moûnÈ v r·mci programovacÌho

obdobÌ 2007-2013 v z·sadÏ pouze u projekt˘

z oblasti ûivotnÌho prost¯edÌ a u vod·rensk˝ch

projekt˘. Symbolicky tak p¯edal ötafetu posled-

nÌmu ¯eËnÌkovi, Timothy J. L. Youngovi ze spo-

leËnosti MOTT MACDONALD, jehoû refer·t se

zamÏ¯il pr·vÏ na nutnost poûÌv·nÌ koncesÌ a kva-

zikoncesÌ u projekt˘ OperaËnÌho programu

éivotnÌ prost¯edÌ  2007-2013.

Hojn· ˙Ëast na konferenci i fakt, ûe z·jem o jed-

notliv· vystoupenÌ byl mezi ˙ËastnÌky bez v˝jim-

ky vysok˝, svÏdËÌ o tom, ûe problematika part-

nerstvÌ ve¯ejnÈho a soukromÈho sektoru se

st·v· vysoce aktu·lnÌ nejen pro ˙st¯ednÌ org·ny

st·tnÌ spr·vy, ale takÈ pro dalöÌ ve¯ejnÈ zadava-

tele z kraj˘ a municipalit. (dv)

Výstupy z pražské konference na téma Public Private Partnership v ČR
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Pro zvládnutí inovačních procesů chybí kvalitní manažeři
pokraËov·nÌ ze strany 1
Na vysok˝ch ökol·ch technickÈho zamÏ¯enÌ

(»VUT v Praze, Technick· univerzita Liberec, VUT

v BrnÏ, VäB-TU Ostrava) uskuteËÚujÌ v r·mci

akreditovan˝ch program˘ p¯Ìpravu odbornÌk˘ pro

oblast inovaËnÌho podnik·nÌ. Nejd¯Ìve byla tato

p¯Ìprava zah·jena na StavebnÌ fakultÏ »VUT

v Praze (n·stavbovÈ studium InovaËnÌ podnik·nÌ

1994-1995, v˝uka volitelnÈho p¯edmÏtu Z·klady

inovaËnÌho podnik·nÌ od ökolnÌho roku

1994/1995), akreditovanÈ programy jsou vyuËo-

v·ny na dalöÌch fakult·ch v˝öe uveden˝ch ökol,

speci·lnÌ programy jsou souË·stÌ projekt˘ v r·mci

programu JPD 3 (hl. m. Praha) a programu RLZ

(ostatnÌ kraje »R).

VysokÈ ökoly v »R z¯izujÌ postupnÏ fungujÌcÌ pra-

coviötÏ transferu technologiÌ. V nich soust¯eÔujÌ

informace o v˝sledcÌch svÈho VaV, v souËinnosti

s partnery v r·mci SystÈmu inovaËnÌho podnik·-

nÌ v »R usilujÌ o "vyuûitÌ tÏchto v˝sledk˘ v pr˘-

myslu". 

Inovační a technologická, centra, parky, clustry…
najednou je zde hojnost aktivit - jaký je v tom
systém? Je vůbec nějaký potřeba?
V tÈto souvislosti hovo¯Ìme o vÏdeckotechnic-

k˝ch parcÌch (vÏdeckÈ parky nebo centra, tech-

nologickÈ parky, podnikatelsk· a inovaËnÌch

centra) v »R. K dneönÌmu dni funguje v »R 22

akreditovan˝ch vÏdeckotechnick˝ch park˘

(VTP), ve kter˝ch p˘sobÌ cca 150 inovaËnÌch

firem. Jednou z funkcÌ VTP je p¯Ìprava odbornÌk˘

pro oblast inovaËnÌho podnik·nÌ spojen· s moû-

nostÌ uskuteËÚovat v˝chovu v tomto prost¯edÌ,

zad·vat diplomovÈ pr·ce, spolupracovat s dok-

torandy a se subjekty v r·mci p¯ipravovanÈ regi-

on·lnÌ inovaËnÌ infrastruktury.

Akreditace VTP uskuteËÚovan· SpoleËnostÌ VTP

»R od roku 1994 je pot¯ebn· v tomto i dalöÌm

obdobÌ. D˘vodem je zakl·d·nÌ a dalöÌ rozvoj v·mi

uveden˝ch clustr˘, d·le technologick˝ch center

a strategick˝ch sluûeb, v˝zkumn˝ch center, pr˘-

myslov˝ch park˘ a dalöÌch ˙Ëelov˝ch za¯ÌzenÌ.

Jakou roli hrají a budou hrát v inovačním podni-
kání malé firmy a mikrofirmy? Kde bude jejich
úloha?

V r·mci SystÈmu inovaËnÌho podnik·nÌ v »R

(www.aipcr.cz) hovo¯Ìme o z·kladnÌ ˙loze podni-

katelsk˝ch subjekt˘ (pracoviötÏ transferu tech-

nologiÌ, vÏdeckotechnickÈ parky, inovaËnÌ firmy,

dalöÌ podnikatelskÈ subjekty) bez rozdÌlu mal·,

st¯ednÌ, p¯ÌpadnÏ velk· firma. Podle mÈho n·zoru

m· kaûd˝ typ firmy svoje v˝hody i nev˝hody. 

Mal· a st¯ednÌ b˝v· Ëasto pruûn· se schopnostÌ

rychleji zav·dÏt v˝sledky VaV, nem· vöak dosta-

tek zkuöenostÌ, finanËnÌch prost¯edk˘ a kvalit-

nÌch odbornÌk˘. U velkÈ firmy tomu b˝v· tÈmÏ¯

naopak. 

Nápady jsou pokladem podnikání. Leckteré se
však nedají ochránit ani ochrannou známkou
ani patentem. Třeba určité služby v internetovém
podnikání. Co s tím? Jak si něco chytrého nene-
chat ukrást? Máte nějaké náměty, jak toto řešit?
Ochrana duöevnÌho a pr˘myslovÈho vlastnictvÌ je

nejen v »R, ale i v celÈm svÏtÏ jednou z ˙st¯ed-

nÌch ot·zek. P¯i ohromnÈm mnoûstvÌ nejr˘znÏjöÌch

z·pis˘ v registrech (patenty, ochrannÈ zn·mky,

aj.) je na jednÈ stranÏ obtÌûnÈ "obejÌt" chr·nÏnÈ

¯eöenÌ, na druhÈ stranÏ existuje vÌce velmi podob-

n˝ch zp˘sob˘ ¯eöenÌ inovaËnÌch zad·nÌ. V posled-

nÌch letech se zvyöuje v˝znam etiky ve vöech obo-

rech Ëinnosti, tedy i v inovaËnÌm podnik·nÌ.

Na mnoha setk·nÌch (semin·¯e, konference,

v˝stavy, veletrhy), kterÈ p¯ipravuje nebo kter˝ch

se z˙ËastÚuje AIP »R, se vyskytuje tato ot·zka.

V dalöÌm obdobÌ je pot¯eba, aby subjekty v r·mci

SystÈmu inovaËnÌho podnik·nÌ v »R nejen p¯ijÌ-

maly a schvalovaly svÈ etickÈ kodexy, ale i vyûa-

dovaly jejich plnÏnÌ.

Asociace, kterou vedete, rozšiřuje činnost a je
u všech hlavních zdrojových informací, které tvoří
jádro myšlenek o inovačním podnikání u nás. Co
považujete za stěžejní z hlediska inovací v přípra-
vě osobností, které vstupují do každodenní historie
podniků i malých společností u nás?
AIP »R sdruûuje k dneönÌmu dni 24 pr·vnick˝ch

osob z »R a 3 zahraniËnÌ pr·vnickÈ osoby,

v jejichû p˘sobnosti funguje 83 tisÌce fyzick˝ch

a 950 pr·vnick˝ch osob. Jsou p¯ipravov·ny dalöÌ

pr·vnickÈ osoby k za¯azenÌ do SystÈmu inovaËnÌ-

ho podnik·nÌ v »R.

Za nejv˝znamnÏjöÌ povaûuji souËinnost AIP »R

s hlavnÌmi partnery, s vybran˝mi ˙st¯ednÌmi org·-

ny spr·vnÌ spr·vy, Ëinnosti v r·mci mezin·rodnÌ

vÏdeckotechnickÈ spolupr·ce a soutÏû o Cenu

Inovace roku.

Když by se inovační potenciál naší země kouzel-
ným proutkem změnil v inovační bouři a srdce
Evropy by nabídlo světu nečekané duševní bohat-
ství - jakou bychom měli šanci na úspěch v konku-
renčním boji s Čínou a dalšími asijskými zeměmi?
Záměrně pokládám tolik nesmyslnou otázku, aniž
jsem pesimista…
Byl bych velmi r·d, kdybychom v »R p¯ipravili

a realizovali proces obdobn˝ irskÈmu a finskÈmu.

PochopitelnÏ m˘ûeme b˝t jeötÏ lepöÌ. VÏ¯Ìm, ûe

d˘sledn˝m uplatÚov·nÌm inovaËnÌho procesu a p¯Ì-

pravou odbornÌk˘ pro oblast inovaËnÌho inûen˝rstvÌ

(technickÈ, ekonomickÈ a spoleËenskÈ vÏdy) toho

jsme schopni. Vyûaduje to d˘slednou pr·ci vöech

subjekt˘ vytv·¯ejÌcÌch SystÈm inovaËnÌho podnik·-

nÌ v »R. V tomto smyslu je ot·zka o konkurenËnÌm

boji s »Ìnou tÈmÏ¯ zbyteËn·. Vûdyù naöe firmy dlou-

hodobÏ spolupracujÌ se sv˝mi ËÌnsk˝mi partnery.

KvalitnÌmi inovacemi se prosadÌme nejenom v »R

(nÏkdy je obtÌûnÏjöÌ uplatnit inovaËnÌ produkt

v naöÌ zemi), v EvropÏ ale i v dalöÌch Ë·stech svÏta.

za slova k zamyölenÌ podÏkovala Eva Brixi

Druh˝ roËnÌk konference a v˝stavy Data Storage

Workshop (DSW) probÏhl 25.-26. z·¯Ì v konfe-

renËnÌm centru hotelu Olympik Artemis v Praze.

RostoucÌ mnoûstvÌ dat ukl·d·n˝ch v elektronic-

kÈ podobÏ a jejich hodnota st·le roste, coû si

uvÏdomuje st·le vÏtöÌ poËet organizacÌ i jednot-

livc˘, kte¯Ì navötÌvili tuto konferenci, aby zÌska-

li novÈ informace a vymÏnili si svÈ zkuöenosti

z p¯ednÌmi odbornÌky v tomto oboru informaË-

nÌch technologiÌ. 

Na ˙vod konference se posluchaËi sezn·mili

s trendy v ukl·d·nÌ dat z obecnÏjöÌho ˙hlu

pohledu Rostislava Jirkala. Rostislav Jirkal,

p¯edseda region·lnÌ komise SNIA Europe

a v˝konn˝ ¯editel Servodata, a. s., uvedl, ûe

obor ukl·d·nÌ dat proch·zÌ v poslednÌch letech

dynamick˝m obdobÌm nejen co se t˝Ëe v˝voje

nov˝ch technologiÌ, ale zejmÈna v rozöi¯ov·nÌ

vlastnÌ definice tÈto disciplÌny. Od poË·tku

desetiletÌ, kdy se vymezoval na ˙zce technolo-

gickou sfÈru, p¯es aplikaci z·sad ILM (Informa-

tion Lifecycle Management), aû k dneönÌmu

z·bÏru, kladoucÌmu mimo¯·dn˝ d˘raz na bez-

peËnostnÌ aspekty. Konference Data Storage

Workshop  pom·h· odbornÈ komunitÏ sdÌlet

zkuöenosti, vymÏÚovat si n·zory a mimo¯·dnÏ

efektivnÌ cestou se sezn·mit s aktu·lnÌmi tren-

dy v tomto v˝znamnÈm odvÏtvÌ informaËnÌch

technologiÌ. SNIA Europe v˝znam akcÌ tohoto

typu silnÏ vnÌm·, a proto m· DSW z tÈto strany

v˝znamnou podporu.

Po velmi zajÌmavÈ ˙vodnÌ p¯edn·öce program

pokraËoval prezentacemi jednotliv˝ch ¯eöenÌ

a p¯Ìpadov˝ch studiÌ p¯ednÌch svÏtov˝ch firem

v oblasti z·lohov·nÌ, ukl·d·nÌ a spr·vy dat.

JednÌm z hlavnÌch tÈmat konference byla obnova

dat po hav·rii. Jak eliminovat rizika spjat·

s hav·riemi, ûiveln˝mi katastrofami, ˙toky, tech-

nick˝mi chybami  a n·slednÏ ¯eöit obnovu dat

prezentovali spoleËnosti EMWAC Group, Conve-

nio Consulting, REKONix, GAPP systÈm, T-Sys-

tems Pragonet a STORYFLEX.

Novinky v oblasti z·lohov·nÌ spr·vy datov˝ch

uloûiöù p¯edstavili spoleËnosti AVNET, SILICON

GRAPHICS a Hitachi Data Systems.

Po¯adatelem konference a v˝stavy byla spoleË-

nost Exponet s gener·lnÌm partnerem spoleË-

nostÌ EMWAC Group a hlavnÌm partnerem spo-

leËnostÌ HITACHI Data Systems a partnery spo-

leËnostmi MHM computer, SILICON GRAPHICS

a Convenio consulting. Pokud jste letoönÌ roË-

nÌk konference nenavötÌvili, p¯edn·öky ke sta-

ûenÌ naleznete na www.dsw.cz.

M˘ûete se tedy jiû nynÌ tÏöit na p¯ÌötÌ roËnÌk

Data Strorage Workshop 2008!

za Exponet, s. r. o.
Jolana Jakoubkov·

Konference a výstava Data Storage Workshop 2007
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V·ûenÈ d·my a p·novÈ, 
»esk· asociace franchisingu si V·s dovo-

luje pozvat na mimo¯·dnÈ setk·nÌ nazvanÈ

EvropskÈ franchisovÈ dny, kterÈ se bude

konat v KongresovÈm centru brnÏnskÈho

v˝staviötÏ ve dnech 24.-25. ¯Ìjna 2007

u p¯Ìleûitosti veletrhu franchisov˝ch p¯Ìleûi-

tostÌ FRANCHISE Meeting Point 2007. Ve

dvou dnech trv·nÌ tÈto konference bude

moûno vyslechnout kvalitnÌ refer·ty, nav·-

zat uûiteËnÈ kontakty, z˙Ëastnit se disku-

sÌ a osobnÏ poznat z·stupce franchisov˝ch

systÈm˘, jakoû i osobnosti evropskÈho

franchisingu. Je to mimo¯·dn· p¯Ìleûitost

jak zÌskat cennÈ informace, zkuöenosti

a kontakty pro Vaöe podnik·nÌ! 

HlavnÌ tÈmata konference - 24. ¯Ìjna 2007

Franchising v »eskÈ republice dnes a zÌtra

/ »esk· asociace franchisingu

V˝voj a trendy v podnik·nÌ v »R / INCOMA

Research

PostavenÌ st¯ednÌch, mal˝ch a zaËÌnajÌcÌch

podnikatel˘ na trhu / Svaz obchodu

a cestovnÌho ruchu »R

Financov·nÌ franchisovÈho podnik·nÌ /

KomerËnÌ banka

Podp˘rnÈ z·ruËnÌ a ˙vÏrovÈ programy pro

podnikatele / »MZRB

Musikschule Frˆhlich 

● v Ëem spoËÌvajÌ d˘vody ˙spÏchy fran-

chisovÈho systÈmu na trhu

Kde a jak hledat franchisovÈ systÈmy pro

mÈ podnik·nÌ? / SYNCON International

Franchise Consultants

● co by mÏl nabÌdnout dobr˝ franchisor?

Master Franchising - nejËastÏjöÌ forma

expanze franchisov˝ch systÈm˘ / Franchi-

se Pool International

● poûadavky a nabÌdka master-franchiso-

r˘, p¯Ìklady z praxe 

Pr·vo a franchising / Nˆrr Stiefenhofer

Lutz

● musÌ franchisor zpracov·vat Business-

pl·ny, anal˝zy sp·dov˝ch oblastÌ, v˝po-

Ëty rentability vloûenÈho kapit·lu

apod.?

⁄spÏch v kaûdÈm podnik·nÌ je moûn˝ jen

s modernÌmi informaËnÌmi a komunikaËnÌ-

mi technologiemi / DATEC Retail Soluti-

ons

Workshops 

● ˙spÏönÈ franchisovÈ systÈmy na Ëes-

kÈm trhu se p¯edstavujÌ a nabÌzÌ V·m

svÈ zkuöenosti pro vaöe podnik·nÌ

(RE/MAX, ävejk Restaurant, Sub-

way ...)

● klasickÈ, novÈ a alternativnÌ zdroje ve

financov·nÌ franchisovÈho podnik·nÌ

(KB, »MZRB, CEAG)

GET-Together - VeËernÌ spoleËenskÈ set-

k·nÌ vöech vystupujÌcÌch, ˙ËastnÌk˘

a host˘ Evropsk˝ch franchisov˝ch dn˘,

vystavovatel˘ a z·jemc˘ o franchisovÈ

podnik·nÌ v Templ·¯sk˝ch sklepÌch »ejko-

vice. 

Pro dobrou n·ladu bude hr·t cimb·lov·

muzika, pro vöechny ˙ËastnÌky je p¯iprave-

no pohoötÏnÌ a ochutn·vka vÌn Templ·¯-

sk˝ch sklep˘ »ejkovice. VystoupÌ takÈ

nejvÏtöÌ franchisov˝ orchestr svÏta

Musikschule Frˆhlich. 

HlavnÌ tÈmata konference - 25. ¯Ìjna 2007

VystoupenÌ nejvÏtöÌho franchisovÈho

hudebnÌho orchestru v EvropÏ Musikschule

Frˆhlich   

ZahraniËnÌ franchisovÈ systÈmy vstupujÌcÌ

na Ëesk˝ a slovensk˝ trh se p¯edstavujÌ /

Z·stupci zahraniËnÌch franchisov˝ch systÈ-

m˘ prezentujÌ svÈ systÈmy

● franchisovÈ systÈmy z Francie

● franchisovÈ systÈmy z Portugalska

● franchisovÈ systÈmy z NÏmecka,

Rakouska a dalöÌch zemÌ svÏta

Elektronick· - online p¯ihl·öka: http:/

/www.bvv.cz/Www/Reakce/b-reost.

nsf/cz-efd-07?OpenForm 

TÏöÌme se na Vaöi ˙Ëast a na setk·nÌ

s V·mi.

S p¯·telsk˝m pozdravem

Hana Jur·ökov· 
v˝konn· ¯editelka »AF

Cesk· asociace franchisingu - »AF

Opletalova 6, 110 00 Praha 1

tel: +420 242444509

fax: +420 242444935

e-mail: caf@czech-franchise.cz

www.czech-franchise.cz

Program 24. 10. 2007, Brno ñ v˝staviötÏ, KongresovÈ
centrum, s·l A

08.45ñ09.20
K·va na uvÌtanou, registrace ˙ËastnÌk˘

09.20ñ09.30
Zah·jenÌ a uvÌt·nÌ ˙ËastnÌk˘, moderace Evrop-

sk˝ch franchisov˝ch dn˘ / Ing. Aleö Tulpa, mezi-

n·rodnÌ franchisov˝ poradce, AVEX systems

09.30ñ09.40
»esk· asociace franchisingu ñ franchisov· adre-

sa Ë. 1 na ËeskÈm trhu / Dr. Ivo Lamich, prezi-

dent »AF

09.40ñ10.00
Franchising v »eskÈ republice dnes a zÌtra jsou

vytvo¯eny podmÌnky pro jeho rozvoj?

aktu·lnÌ nabÌdka systÈm˘ na trhu

Dr. Ji¯Ì Loöù·k, Ëlen spr·vnÌ rady »AF, franchiso-

v˝ poradce

10.00ñ10.30
V˝voj a trendy v podnik·nÌ v »R

mÏsta vs. regiony

na trhu dominujÌ silnÈ ¯etÏzce

m· nez·vislÈ/individu·lnÌ podnik·nÌ v budouc-

nosti svou öanci?

Dr. ZdenÏk Sk·la, Retail research manager

INCOMA Research

10.30ñ11.00
ProË pr·vÏ ÑFRANCHISINGì?

co nabÌzÌ a pro koho je vhodn˝?

zkuöenosti a doporuËenÌ ze sousednÌho NÏmecka

Dr. h.c. Dieter Frˆhlich, prezident NÏmeckÈho

franchisovÈho svazu

11.00ñ11.30
PostavenÌ st¯ednÌch, mal˝ch a zaËÌnajÌcÌch pod-

nikatel˘ na trhu

● aktu·lnÌ stav

● je franchising jejich p¯ÌleûitostÌ pro dalöÌ pod-

nik·nÌ?

Ing. Michal äevera, Ëlen p¯edstavenstva SOCR »R

11.30ñ12.00
Financov·nÌ franchisovÈho podnik·nÌ

● nabÌdka banky

● jak postupovat p¯i komunikaci s bankou?

● moûnosti pro zaËÌnajÌcÌ podnikatele

Ing. Monika Truchlikov·, ¯editelka marketingu

pro retailovÈ bankovnictvÌ

12.00ñ12.30
Podp˘rnÈ z·ruËnÌ a ˙vÏrovÈ programy pro podni-

katele

● jakÈ moûnosti existujÌ?

● doporuËen˝ postup pro ûadatele

Ing. Ladislav Macka, gener·lnÌ ¯editel »MZRB

12.30ñ13.30
P¯est·vka na pracovnÌ obÏd a pro nav·z·nÌ

obchodnÌch kontakt˘

13.30ñ14.15
Musikschule Frˆhlich

● v Ëem spoËÌvajÌ d˘vody ˙spÏch˘ franchisovÈ-

ho systÈmu na trhu?

● ûivotnÌ zkuöenosti ˙spÏönÈho zakladatele

a majitele jednoho z nejlepöÌch franchiso-

v˝ch koncept˘ v NÏmecku a Rakousku

Dr. h.c. Dieter Frˆhlich, majitel franchisovÈ-

ho systÈmu

Musikschule Frˆhlich

14.15ñ14.45
Kde a jak hledat franchisovÈ systÈmy pro mÈ

podnik·nÌ?

● co by mÏl nabÌdnout dobr˝ franchisor?

● co vyûaduje od sv˝ch franchisov˝ch partner˘?

Waltraud Martius, SYNCON International Fran-

chise Consultants

14.45ñ15.15
Master Franchising ñ nejËastÏjöÌ forma expanze

franchisov˝ch systÈm˘

● poûadavky a nabÌdka master-franchisor˘

● p¯Ìklady z praxe

Rolf Gerhard Kirst, jednatel Franchise Pool Inter-

national,

Viceprezident EFF a Ëlen p¯edstavenstva DFV

15.15ñ15.45
P¯est·vka na k·vu a obËerstvenÌ

15.45ñ16.15
Pr·vo a franchising

● musÌ franchisor zpracov·vat Business-pl·ny,

anal˝zy sp·dov˝ch oblastÌ, v˝poËty rentability

vloûenÈho kapit·lu apod.?

● je p¯ed podpisem franchisovÈ smlouvy fran-

chisor povinen systÈm plnÏ objasnit franchi-

santovi?

● nejËastÏjöÌ spory mezi franchisorem a franchi-

santem

Dr. Karsten Metzlaff, Nˆrr Stiefenhofer Lutz,

mezin·rodnÌ advok·tnÌ kancel·¯

16.15ñ16.45
⁄spÏch v kaûdÈm podnik·nÌ je moûn˝ jen

s modernÌmi informaËnÌmi a komunikaËnÌmi tech-

nologiemi

Ing. Jind¯ich Hegmon, majitel a jednatel DATEC

Retail Solutions

17.00ñ18.00
Workshop I.
Moderuje: RNDr. Ji¯Ì Loöù·k, franchisov˝ poradce

⁄spÏönÈ franchisovÈ systÈmy na ËeskÈm trhu se

p¯edstavujÌ a nabÌzÌ V·m svÈ zkuöenosti pro Vaöe

podnik·nÌ:

● ävejk Restaurants / Ing. Radovan Sochor,

¯editel

● RE/MAX Czech Republic / Roman Vencl,

Business

Development Manager RE/MAX

● Tana ñ RealitnÌ kancel·¯ / Ing. Petr Mr·zek,

¯editel TANA

● Subway / David Biskup, Subway, manager

pro rozvoj

Workshop II.
Moderuje: Ing. Aleö Tulpa, mezin·rodnÌ franchi-

sov˝ poradce, AVEX systems

NovÈ franchisovÈ systÈmy vstupujÌ na Ëesk˝

a slovensk˝ trh a hledajÌ zde svÈ partnery:

Kr·tkÈ p¯edstavenÌ franchisov˝ch systÈm˘ ze

zemÌ:

● Portugalsko / NÏmecko / Francie / Rakousko

(Z·stupci zahraniËnÌch franchisov˝ch systÈm˘)

Workshop III.
Moderuje: Ing. Ji¯Ì KrajËa, franchisov˝ poradce

KlasickÈ, novÈ a alternativnÌ zdroje ve financov·-

nÌ franchisovÈho podnik·nÌ:

● postup p¯i û·dosti o komerËnÌ ˙vÏr / z·stup-

ce KomerËnÌ banky

● st·tnÌ z·ruky a jin· podpora podnikatel˘m /

z·stupce »MZRB

● alternativnÌ zdroje ñ Business Angels a / Mar-

gareta K¯Ìûov· MBA,

Director of Marketing and Business Development

CEAG

● private Equity/Venture ñ Capital / Vladislav

Jeû, p¯edseda CVCA

18.00
Z·vÏr prvnÌho dne EFD

19.30ñ23.30
GETñTogether ñ VeËernÌ spoleËenskÈ setk·nÌ

v prostor·ch

Templ·¯sk˝ch sklep˘ v »ejkovicÌch. Setk·nÌ

vöech vystupujÌcÌch, ˙ËastnÌk˘ a host˘ Evrop-

sk˝ch franchisov˝ch dn˘, vystavovatel˘ a z·jem-

c˘ o franchisovÈ podnik·nÌ. Pro dobrou n·ladu

bude hr·t cimb·lov· muzika a vystoupÌ i nejvÏtöÌ

franchisov˝ orchestr svÏta. Moûnost pro nefor-

m·lnÌ rozhovory a navazov·nÌ obchodnÌch kon-

takt˘.

Program 25. 10. 2007, Brno ñ v˝staviötÏ, pavilon A2,
plocha Franchise Forum

10.00ñ10.30
Zah·jenÌ druhÈho dne EFD v BrnÏ ñ moderace

Ing. Aleö Tulpa, mezin·rodnÌ franchisov˝ porad-

ce, AVEX systems /

Dr.h.c. Dieter Frˆhlich, majitel franchisovÈho

systÈmu Musikschule Frˆhlich

Na ˙vod vystoupenÌ nejvÏtöÌho franchisovÈho

hudebnÌho orchestru v EvropÏ Musikschule Frˆhlich

PREZENTACE ZAHRANI»NÕCH FRANCHISOV›CH

SYST…MŸ VSTUPUJÕCÕCH NA »ESK›

A SLOVENSK› TRH

Z·stupci zahraniËnÌch franchisov˝ch systÈm˘

prezentujÌ svÈ systÈmy

10.30ñ10.40
Podpora exportu francouzsk˝ch franchisov˝ch

systÈm˘, kterÈ expandujÌ na trh v »R / Bernard

Boidin, obchodnÌ rada,

FrancouzskÈ velvyslanectvÌ

10.40ñ11.30
Prezentace franchisov˝ch systÈm˘ z Francie

MAISON MIKIT ñ v˝stavba rodinn˝ch domk˘

JULES ñ mÛda pro muûe

CYRILLUS et VERT BAUDET ñ mÛda pro celou

rodinu

11.30ñ12.30
Prezentace franchisov˝ch systÈm˘ z NÏmecka:

Baby One ñ maloobchod s produkty pro malÈ dÏti

do 3 let

Jack Wolfskin ñ siù prodejen s textilem se zamÏ-

¯enÌm na outdoor-obleËenÌ

CUP&CINO ñ Coffee and Cocktail House, sÌù

mal˝ch kav·ren a bar˘

Aussie Pet Mobile ñ mobilnÌ salÛny pro psÌ mil·Ë-

ky

Pronto Wash ñ systÈm pro praktickÈ a ekologic-

kÈ mytÌ aut na parkoviötÌch

Po¯adatel si vyhrazuje z nalÈhav˝ch d˘vod˘ p¯Ì-

padnÈ zmÏny programu.

12.30ñ13.30
Prezentace franchisov˝ch systÈm˘ z Portugal-

ska:

NBB National Business Brokers ñ zprost¯edkov·-

nÌ n·kupu a prodeje firem

Esinov ñ IT ¯eöenÌ a koncepty

Bioqual ñ poradenstvÌ pro v˝robce potravin, gas-

tronomii a obchod

Elevus ñ vyhled·v·nÌ manaûer˘, training a rozvoj

lidsk˝ch zdroj˘

Teamvision ñ rozvoj a zdokonalov·nÌ franchiso-

v˝ch systÈm˘

Accive ñ celosvÏtov˝ systÈm poradenstvÌ

v oblasti pojiöùovacÌch sluûeb

13.30ñ14.30
Ochrana obchodnÌ zn·mky a duöevnÌho vlastnic-

tvÌ franchisora

Elena Pavlova, InternationalStandartFranchise

Po prezentacÌch franchisov˝ch systÈm˘ a v pr˘-

bÏhu celÈho odpoledne je moûnost pro indivi-

du·lnÌ jedn·nÌ z·jemc˘ z ¯ad Ëesk˝ch a sloven-

sk˝ch podnikatel˘ se z·stupci zahraniËnÌch

franchisov˝ch systÈm˘ v prostor·ch pavilonu

A2.

14.30ñ15.30
Pro zodpovÏzenÌ dotaz˘ od ˙ËastnÌk˘ EFD

a z·jemc˘ o franchisovÈ podnik·nÌ budou k dis-

pozici odbornÌci a poradci z n·sledujÌcÌch oblastÌ:

● financov·nÌ franchisovÈho podnik·nÌ /

Z·stupci KomerËnÌ banky

● st·tnÌ podpora a z·ruky pro podnikatele /

Z·stupci »MZRB

● pr·vnÌ a daÚov· problematika / Z·stupci Nˆrr

Stiefenhofer Lutz

● franchisovÌ poradci pro vöechna ostatnÌ

tÈmata, kter· se t˝kajÌ franchisovÈho podni-

k·nÌ / Ing. Aleö Tulpa, Dr. Ji¯Ì Loöù·k,

Ing. Ji¯Ì KrajËa
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"InvestiËnÌ pobÌdky svÈho Ëasu nespornÏ p¯i-

spÏly k posÌlenÌ p¯Ìlivu zahraniËnÌho kapit·lu do

»eskÈ republiky. NynÌ je ale z¯ejmÈ, ûe takovÈ

dalöÌ ovlivÚov·nÌ naöÌ ekonomiky nenÌ û·doucÌ

a v jist˝ch oblastech je dokonce ökodlivÈ.

V selektivnÌch pobÌdk·ch doch·zÌ ke zv˝hodÚo-

v·nÌ vÏtöinou velk˝ch zahraniËnÌch firem, kte-

r˝m jsou poskytov·ny jednoznaËnÈ trûnÌ v˝ho-

dy," vysvÏtlil sv˘j krok JaromÌr Dr·bek. Nasta-

venÌ systÈmu politiky podpor nerespektuje

postavenÌ menöÌch firem v re·lnÈ ekonomice.

Jak p¯itom ukazujÌ statistickÈ ˙daje, pr·vÏ

tento sektor zaËÌn· upadat na ˙kor rozvoje vel-

k˝ch firem.  

Hospod·¯sk· komora »R takÈ dlouhodobÏ upo-

zorÚuje na neövar investiËnÌch pobÌdek souvi-

sejÌcÌ s vytv·¯enÌm nov˝ch pracovnÌch mÌst

a odlivu zamÏstnanc˘ ze st·vajÌcÌch firem

v regionu. "Pro mnohÈ zamÏstnavatele se stal

p¯Ìchod investora do regionu noËnÌ m˘rou, pro

nÏkterÈ naplnÏnou hrozbou, s nÌû se musÌ

tÏûko vyrovn·vat. Pozice vytv·¯enÈ pomocÌ

investiËnÌch pobÌdek jsou naplÚov·ny lidmi

z jin˝ch firem, nedostatek pracovnÌch sil p¯i-

tom p¯edstavuje jedno z nejv˝znamnÏjöÌch rizik

dalöÌho rozvoje ËeskÈ ekonomiky. NevidÌm

d˘vod podporovat tvorbu pracovnÌch mÌst

u investor˘, kte¯Ì dnes navÌc zamÏstn·vajÌ ve

sv˝ch z·vodech aû z poloviny cizince," ¯ekl pre-

zident Hospod·¯skÈ komory »R. Podle Anal˝zy

investiËnÌch pobÌdek*, kterou provedla Vysok·

ökola ekonomick· v Praze, dosahujÌ n·klady

na vytvo¯enÌ jednoho pracovnÌho mÌsta pro-

st¯ednictvÌm investiËnÌch pobÌdek pr˘mÏrnÏ

Investiční pobídky trnem v oku českých firem
Představenstvo Hospodářské komory ČR 19. září 2007 schválilo návrh

usnesení předložený prezidentem HK ČR Jarmírem Drábkem, kterým
vyzývá ministra průmyslu a obchodu Martina Římana ke zrušení inves-

tičních pobídek. "Riziko poškození českých firem v důsledku odlivu kvalifi-
kované pracovní síly a celkového pokřivení trhu je příliš vysoké, než aby-
chom mohli podporovat zachování investičních pobídek," tvrdí J. Drábek.

1,6 mil. KË, v jednom konkrÈtnÌm p¯ÌpadÏ

dokonce aû 15 mil. KË, a znaËnÏ tak p¯evyöujÌ

n·klady na tvorbu nov˝ch pracovnÌch mÌst bez

investiËnÌch pobÌdek.

InvestiËnÌ pobÌdky zp˘sobujÌ nerovnosti v kon-

kurenËnÌm prost¯edÌ, a tÌm deformujÌ trh, p¯e-

hodnocenÌ jejich systÈmu a okleötÏnÌ, tak jak

jej ned·vno navrhl ministr pr˘mysl a obchodu,

nejsou podle J. Dr·bka dostateËn˝m ¯eöenÌm.

Anal˝za* VäE navÌc poukazuje na fakt, ûe

investiËnÌ pobÌdky u n·s smÏ¯ovaly nejvÌce do

Prahy a St¯edoËeskÈho kraje, tedy do region˘

s nejvyööÌm HDP na obyvatele, ËÌmû nemohlo

doch·zet k naplÚov·nÌ jednoho z deklarova-

n˝ch cÌl˘ investiËnÌch pobÌdek, a sice ke

zmenöov·nÌ rozdÌl˘ hospod·¯skÈ vyspÏlosti

mezi nejrozvinutÏjöÌmi a nejzaostalejöÌmi regi-

ony. Mnohem p¯ÌnosnÏjöÌm ¯eöenÌm motivujÌ-

cÌm k dalöÌmu rozvoji ËeskÈ ekonomiky, neû je

systÈm investiËnÌch pobÌdek, je celkovÈ snÌ-

ûenÌ daÚovÈ z·tÏûe, zjednoduöenÌ pr·vnÌho

prost¯edÌ, posÌlenÌ pr·vnÌch jistot a vyhovujÌcÌ

infrastruktura a celkovÈ zatraktivnÏnÌ podni-

katelskÈho klimatu, kterÈ by bylo pro investo-

ry zajÌmavÈ i bez tÏchto pobÌdek. Podpora

vybran˝ch subjekt˘, kterÈ v nÏkter˝ch smÏ-

rech dokonce ËeskÈmu trhu spÌöe ökodÌ, roz-

hodnÏ nenÌ podle prezidenta HK »R spr·vnou

cestou. 

Podle Anal˝zy* VäE nejsou do v˝poËt˘ p¯Ìnos˘

investiËnÌch pobÌdek na ve¯ejnÈ rozpoËty zapo-

Ëteny veökerÈ fisk·lnÌ n·klady spojenÈ s inves-

tiËnÌmi pobÌdkami. "Po zapoËtenÌ veöker˝ch

n·klad˘, kterÈ zahrnujÌ veökerÈ daÚovÈ v˝nosy

(i nerealizovanÈ) obÏtovanÈ ve prospÏch p¯ÌmÈ

podpory, dojdeme k jednoznaËnÈmu z·vÏru, ûe

fisk·lnÌ v˝nosy nep¯evyöujÌ celkovÈ fisk·lnÌ

n·klady. Doch·zÌ tak k deformaci struktury

ekonomiky ve prospÏch velk˝ch firem, kterÈ

Ëasto "narostou" do velikosti odpovÌdajÌcÌ zn·-

mÈmu sloganu "too big to fail" (p¯Ìliö velk˝ pro

krach). DÌky tomu jim st·t vÏnuje st·lou pozor-

nost a p¯Ìpadnou podporu," uv·dÌ doslova Ana-

l˝za VäE.

Viktorie PlÌvov·
Tiskov· mluvËÌ HK »R

*Anal˝za investiËnÌch pobÌdek v »eskÈ republi-

ce VysokÈ ökoly ekonomickÈ v Praze zpracova-

n· v kvÏtnu 2007pracovnÌm t˝mem N·rodohos-

pod·¯skÈ fakulty VäE v Praze veden˝m

Doc. Ing. Ji¯Ìm Schwarzem, CSc.

Drah˝ n·bor a vysok· fluktuace. TÏmito slovy je

moûnÈ shrnout person·lnÌ problÈmy tzv. center

sdÌlen˝ch sluûeb (Shared Service Centres, d·le

SSC) v »eskÈ republice. Podle novÈho pr˘zku-

mu oddÏlenÌ ÿÌzenÌ lidsk˝ch zdroj˘ Pricewater-

houseCoopers vynaloûÌ SSC na n·bor jednoho

zamÏstnance v pr˘mÏru necel˝ch 40 000 KË,

zatÌmco trûnÌ pr˘mÏr je na ˙rovni 17 000 KË.

TÈmÏ¯ pÏtina novÏ p¯ijat˝ch pracovnÌk˘ SSC

vöak odejde jeötÏ bÏhem zkuöebnÌ doby. Na trhu

je p¯itom bÏûnÈ, ûe bÏhem zkuöebnÌ doby opus-

tÌ podnik p¯ibliûnÏ 5 % zamÏstnanc˘. 

KatarÌna SmrËekov·, manaûerka oddÏlenÌ ÿÌze-

nÌ lidsk˝ch zdroj˘ PricewaterhouseCoopers,

vysvÏtlila: 

"VyööÌ pr˘mÏrnÈ n·klady na n·bor souvisejÌ

s vyööÌ ˙rovnÌ z·kladnÌch mezd vÏtöiny pozic,

kterÈ centra sdÌlen˝ch sluûeb nabÌzejÌ. SSC nema-

jÌ tak velkÈ portfolio r˘zn˝ch typ˘ funkcÌ, takûe

jejich pr˘mÏrnÈ n·klady na n·bor jsou nutnÏ

vyööÌ, neû je na trhu bÏûnÈ. NesmÌme totiû zapo-

menout, ûe pr˘mÏrn· trûnÌ hodnota 17 000 KË

pokr˝v· celou ök·lu pracovnÌch pozic od dÏlnic-

k˝ch aû po manaûerskÈ."

SSC na druhou stranu nemajÌ tolik obtÌûÌ s vyso-

kou absencÌ, s nÌû se pot˝kajÌ jinÈ obory. To

m˘ûe b˝t d˘sledek vyööÌ ˙rovnÏ a celkovÈ struk-

tury mezd. VÏtöinu mzdy pracovnÌk˘ SSC tvo¯Ì

z·kladnÌ plat, nejËastÏji dost·vajÌ jen 10 %

mzdy ve formÏ bonus˘. Ty jsou navÌc zpravidla

ovlivnÏny zejmÈna individu·lnÌm v˝konem

zamÏstnance, pop¯. jeho t˝mu, coû podporuje

snahu o co nejvÏtöÌ osobnÌ v˝konnost.

"Je p¯ekvapujÌcÌ a pouËnÈ, jak SSC dok·ûÌ pra-

covat s problematikou absence. I p¯esto, ûe

pr·ce v SSC b˝v· obvykle monotÛnnÌ, n·roËn·

a Ëasto na smÏny, pr˘mÏrn· mÌra absence je

zde jen 3 %. Pro ilustraci u v˝robnÌch firem je

Nedaří se jim zaměstnance udržet

Ministerstvo pro mÌstnÌ rozvoj »R po¯·d· cyklus

region·lnÌch semin·¯˘ k PPP (Public Private

Partnership), kter˝ch se  budou ˙Ëastnit p¯ed-

stavitelÈ ˙¯ad˘ krajskÈ a mÌstnÌ samospr·vy,

d·le p¯edstavitelÈ ve¯ejnÈ spr·vy, kte¯Ì zajiöùujÌ

fungov·nÌ ve¯ejn˝ch sluûeb a ve¯ejnÈ infrastruk-

tury a podnikatelÈ danÈho regionu. Tyto semi-

n·¯e organizuje ministerstvo pro mÌstnÌ rozvoj

ve spolupr·ci s PPP Centrem a AsociacÌ PPP.

V poslednÌ dobÏ st·le vÌce nab˝v· na v˝znamu

diskuze o moûnosti vÏtöÌho zapojenÌ priv·tnÌho

sektoru p¯i realizaci nÏkter˝ch ˙kol˘ ve¯ejnÈ

spr·vy. Pr·vÏ tÈto problematice a jejÌmu ¯eöenÌ

se vÏnuje tzv. Public Private Partnership (PPP)

/ PartnerstvÌ ve¯ejnÈho a soukromÈho sektoru.

Jedn· se o problematiku sloûitou a v naöich

podmÌnk·ch pomÏrnÏ novou. VÏtöÌ vyuûitÌ pri-

v·tnÌho sektoru p¯i zajiötÏnÌ sluûeb ve¯ejnÈho

ûivota s sebou p¯in·öÌ ¯adu v˝hod, ale takÈ ¯adu

rizik, kter· se mohou projevit s Ëasov˝m zpoû-

dÏnÌm. PPP je u n·s tÈmatem nov˝m a to je

d˘vod, proË je mu t¯eba vÏnovat velkou pozor-

nost.

Ministerstvo pro mÌstnÌ rozvoj se jako gestor

z·kona Ë. 137/2006 Sb., o ve¯ejn˝ch zak·z-

k·ch, a z·kona Ë. 139/2006 Sb., o koncesnÌch

smlouv·ch a koncesnÌm ¯ÌzenÌ (koncesnÌ

z·kon), podÌlÌ prost¯ednictvÌm vytv·¯enÌ legisla-

tivnÌho r·mce na tvorbÏ podmÌnek pro vyuûÌv·nÌ

PPP v »R. 

⁄Ëelem semin·¯˘ bude informovat posluchaËe

o moûnostech vyuûitÌ PPP v r·mci investiËnÌch

aktivit regionu, o legislativnÌm prost¯edÌ a moû-

5,3 % a u nev˝robnÌch 3,5 %," dodala KatarÌna

SmrËekov·. CelkovÏ je moûnÈ ¯Ìct, ûe SSC

hodnÏ investujÌ do sv˝ch zamÏstnanc˘. Ze stu-

die vyplynulo, ûe nadpr˘mÏrnÈ nejsou v tomto

oboru pouze z·kladnÌ mzdy, ale takÈ investice

do zamÏstnaneck˝ch v˝hod a ökolenÌ. TÌm

spÌöe by se ale centra sdÌlen˝ch sluûeb mÏla

vÏnovat ot·zce udrûenÌ pracovnÌk˘, do jejichû

zÌsk·nÌ a rozvoje vloûÌ nemalÈ prost¯edky. 

"SSC se snaûÌ p¯il·kat pracovnÌky velmi dobrou

˙rovnÌ z·kladnÌ mzdy, kter· se Ëasto pohybuje

i nad trûnÌm pr˘mÏrem. Je ovöem d˘leûitÈ podÌ-

vat se rovnÏû na celkov˝ p¯Ìm˝ finanËnÌ p¯Ìjem -

tedy z·kladnÌ mzdu a bonusy. DÌky niûöÌm cÌlo-

v˝m bonus˘m m˘ûe b˝t celkov· mzda srovna-

teln· s obdobn˝mi pozicemi v jinÈm typu firem,

nebo dokonce i niûöÌ," uzav¯ela KatarÌna SmrËe-

kov·. (tz)

Nabídka GE Money Bank pro podnikatele 
na MSV v Brně
Ve dnech 1. aû 5. ¯Ìjna se uskuteËnil Mezin·rodnÌ strojÌrensk˝ veletrh v BrnÏ, v jehoû r·mci

GE Money Bank p¯edstavila speci·lnÌ nabÌdku pro podnikatele v oborech lehkÈho pr˘myslu.

Na st·nku GE Money Bank byli k dispozici specializovanÌ bankÈ¯i, kte¯Ì podnikatel˘m radili,

jak efektivnÏ Ëerpat prost¯edky z fond˘ EvropskÈ unie na financov·nÌ jejich investiËnÌch a pro-

voznÌch aktivit. KromÏ ˙vÏrov˝ch produkt˘ m· GE Money Bank p¯ipravenu takÈ zv˝hodnÏnou

nabÌdku spo¯ÌcÌch ˙Ët˘ a termÌnovan˝ch vklad˘ s atraktivnÌmi ˙roËenÌm.

"LehkÈ strojÌrenstvÌ je jednÌm z naöich prioritnÌch sektor˘. Pro podnikatele z tÈto oblasti p¯ed-

stavÌme speci·lnÌ nabÌdku finanËnÌch ¯eöenÌ jejich provoznÌch a investiËnÌch pot¯eb vËetnÏ sluû-

by EU Servis. Dok·ûeme podnikatel˘m pomoci s efektivnÌm zÌsk·v·nÌm dotacÌ z EU," sdÏlil  sek-

torov˝ manaûer GE Money Bank pro lehk˝ pr˘mysl ZdenÏk Touöek. "PodnikatelÈ takÈ mohli

vyuûÌt jedineËnÈ p¯Ìleûitosti zÌskat ˙vÏr od GE Money Bank na projekty ve¯ejnÏ podpo¯enÈ, za

v˝raznÏ zv˝hodnÏn˝ch podmÌnek. KromÏ toho na MSV naöi bankÈ¯i nabÌdli ˙Ëet Genius Business

Active, spo¯ÌcÌ ˙Ëet a termÌnovanÈ vklady pro podnikatele za v˝hodnÏjöÌch podmÌnek,"  dodal

ZdenÏk Touöek. 

Na st·nku GE Money Bank si podnikatelÈ  mohli nechat odbornÏ posoudit, zda a v jakÈ v˝öi

mohou zÌskat dotaci z program˘ EvropskÈ unie na jejich podnikatelskÈ z·mÏry. Pro p¯Ìpad pot¯e-

by p¯edfinancov·nÌ Ëi spolufinancov·nÌ tÏchto projekt˘ m· GE Money Bank v nabÌdce investiË-

nÌ ˙vÏry, jejichû vy¯ÌzenÌ nabÌdne na veletrhu zdarma.

NabÌdka vy¯ÌzenÌ ˙vÏru zdarma platÌ pro klienty, kte¯Ì v dobÏ od 1. do 5. ¯Ìjna 2007 vyplnili s ban-

kÈ¯em certifik·t a vyËerpajÌ ˙vÏr v minim·lnÌ v˝öi 3 miliony korun bez DPH do 29. ˙nora 2008.

VyplnÏnÌm certifik·tu budou takÈ automaticky za¯azeni do soutÏûe o vÌkend v Dublinu pro 2 osoby.

vÌce informacÌ o soutÏûi na www.gemoney.cz/eu-servis (tz)

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá semináře k PPP
nosti kombinace principu PPP s fondy EU.

TÈmata semin·¯˘ jsou vhodnÏ volena tak, aby

odpovÌdala specifik˘m danÈho regionu a napo-

mohla k lepöÌ orientaci v moûnostech spolupr·-

ce ve¯ejnÈho a soukromÈho sektoru v oblastech

dopravnÌ infrastruktury, ökolstvÌ, zdravotnictvÌ

a dalöÌch sfÈr·ch ve¯ejnÈho ûivota.

Semin·¯e se budou konat v tÏchto krajsk˝ch

mÏstech a termÌnech:

● Hradec Kr·lovÈ - 18. 10. 2007

● Olomouc - 25. 10. 2007

● Karlovy Vary - 8. 11. 2007

● Pardubice - 14. 11. 2007

● Liberec - 15. 11. 2007

KontaktnÌ adresa, na nÌû je moûnÈ zasÌlat p¯i-

hl·öky na semin·¯e, je: petra.pernerova@ppp-

centrum.cz. S p¯Ìpadn˝mi dotazy se obracejte

ne telefonnÌ ËÌslo 234 155 342. 

PodrobnÈ informace o semin·¯Ìch je moûnÈ

nalÈzt na port·lu o ve¯ejn˝ch zak·zk·ch a kon-

Klimatex se chystá na ruský trh 
V r·mci letoönÌho roËnÌku mezin·rodnÌ v˝stavy

sportovnÌho zboûÌ, za¯ÌzenÌ a sluûeb ISPO Ros-

sia, kter· se uskuteËnila ve dnech 5. aû 8. z·¯Ì

v MoskvÏ, se p¯edstavila i Ëesk· spoleËnost Kli-

matex. Tento v˝znamn˝ Ëesk˝ v˝robce funkËnÌ-

ho pr·dla a obleËenÌ v r·mci v˝stavnÌ Ë·sti p¯ed-

stavil mÌstnÌm firm·m i koncov˝m z·kaznÌk˘m

svou novou ¯adu bezeövÈho funkËnÌho pr·dla

a obleËenÌ. pokraËov·nÌ na stranÏ 31
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Person·lnÌ pr·ce v mal˝ch a st¯ednÌch firm·ch
Josef Koubek

3., aktualizovanÈ a rozöÌ¯enÈ vyd·nÌ

Aktualizovan· a rozöÌ¯en· p¯ÌruËka uzn·vanÈho

ËeskÈho odbornÌka v·m poradÌ a pom˘ûe p¯i

bÏûnÈ person·lnÌ pr·ci, p¯i pl·nov·nÌ pracovnÌ-

k˘, jejich zÌsk·v·nÌ a v˝bÏru, hodnocenÌ a ¯ÌzenÌ

pracovnÌho v˝konu, motivov·nÌ, vzdÏl·v·nÌ

a odmÏÚov·nÌ. V knize jsou zohlednÏna specifi-

ka st¯ednÌch firem, je rozöÌ¯en v˝klad vytv·¯enÌ

a anal˝zy pracovnÌch mÌst o modernÏjöÌ proble-

matiku rolÌ, jsou zaktualizov·ny postupy p¯i zÌs-

k·v·nÌ a v˝bÏru pracovnÌk˘ a p¯iblÌûen problÈm

validity a spolehlivosti metod. DoplnÏny a aktu-

alizov·ny jsou takÈ vzory formul·¯˘ a dokumen-

t˘ v p¯Ìloze knihy.

StrategickÈ ¯ÌzenÌ znaËky
Kevin Lane Keller

JedineËn· exkluzivnÌ kniha p¯ednÌho svÏtovÈho

odbornÌka v oblasti brand managementu a spo-

luautora nejnovÏjöÌho vyd·nÌ bible marketingo-

vÈho ¯ÌzenÌ Marketing management je z·kladnÌ

a nejuzn·vanÏjöÌ svÏtovou publikacÌ o strategic-

kÈm ¯ÌzenÌ znaËky. Autor se komplexnÏ a s vel-

kou znalostÌ oboru zab˝v· vöemi aspekty budo-

v·nÌ, mÏ¯enÌ a ¯ÌzenÌ znaËky jako z·kladnÌm mar-

ketingov˝m p¯Ìstupem souËasnosti. Kniha

˙spÏönÏ spojuje praktickÈ rady se skuteËnou

praxÌ a nabÌzÌ velkÈ mnoûstvÌ re·ln˝ch p¯Ìklad˘

a p¯Ìpadov˝ch studiÌ. 

100 zlat˝ch pravidel pro spokojen˝ ûivot
Richard Templar

NÏkte¯Ì lidÈ bez velkÈho ˙silÌ dosahujÌ ˙spÏch˘

a zvl·dajÌ problÈmy, p¯iËemû jako by vûdy

a v kaûdÈ situaci vÏdÏli, co ¯Ìci a co udÏlat.

Kaûd˝ je m· r·d - v˝bornÏ se s nimi pracuje a je

˙ûasnÈ s nimi ûÌt. Jsou öùastnÌ, majÌ Ëas na

druhÈ lidi. M˘ûeme se i my vöichni nauËit ûÌt

spokojenÏ? OdpovÏÔ znÌ: ano! StaËÌ, kdyû se

budete ¯Ìdit Zlat˝mi pravidly pro spokojen˝

ûivot. Pravidla v·m pomohou vÌce si uûÌt ûivota,

snadnÏji zvl·dat nep¯ÌznivÈ ud·losti a b˝t celko-

vÏ öùastnÏjöÌm, klidnÏjöÌm a naplnÏnÏjöÌm Ëlo-

vÏkem. Vy i lidÈ kolem v·s pozn·te rozdÌl. 

Zak·zan· rÈtorika
30 manipulativnÌch technik
Gloria Beck

V knize, kter· je jedinou na toto tÈma na ËeskÈm

trhu, najdete t¯icet nej˙ËinnÏjöÌch manipulativ-

nÌch technik - od tÏch nejmÈnÏ problematick˝ch

aû po opravdu eticky spornÈ. DozvÌte se, pro jakÈ

situace se jednotlivÈ techniky hodÌ a jak je krok

za krokem aplikovat

a vyuûÌt, abyste

dos·hli svÈho cÌle. 

Tabulky a grafy v programu Excel 2007
Jak na poËÌtaË
Ji¯Ì Hlavenka a kolektiv

PorozumÌte tabulkovÈho procesoru Excel,

pochopÌte jeho ovl·d·nÌ, nauËÌte se vytv·¯et

˙hlednÈ a "chytrÈ" tabulky, kterÈ automaticky

prov·dÏjÌ jednoduchÈ v˝poËty. Zvl·dnete

vytv·¯et p¯ehlednÈ grafy a diagramy, poradÌte

si s tiskem. Pozn·te ¯adu drobn˝ch uûiteËn˝ch

pom˘cek a tip˘, aby vaöe kaûdodennÌ pr·ce

byla efektivnÌ. Stanete se rychle tabulkov˝mi

kouzelnÌky!

1001 tip˘ a trik˘ pro Microsoft Windows Vista
Ond¯ej Bitto, Vladislav JaneËek

Kniha s neuvÏ¯iteln˝m mnoûstvÌm tip˘ a trik˘

pro Windows Vista. OdhalÌte efektivnÌ postupy,

netuöenÈ moûnosti a provedete tuning svÈho

operaËnÌho systÈmu. Tipy a triky mÌ¯Ì nejen na

ost¯ÌlenÈ znalce systÈmu a pokroËilÈ uûivatele,

ale tÈû na ˙plnÈ zaË·teËnÌky, kte¯Ì chtÏjÌ vhod-

nÏ poradit. 

ObchodnÌ ruötina + 4 audio CD
Vöe, co pot¯ebujete pro rozvoj pÌsemnÈho i ˙st-
nÌho projevu
Ljuba MrovÏcov·

UËebnice ObchodnÌ ruötina je urËena vöem

z·jemc˘m o zÌsk·nÌ znalosti odbornÈho jazyka

pouûÌvanÈho ve svÏtÏ obchodu. S jejÌ pomocÌ

lze rozvinout kvalitu pÌsemnÈho projevu a rov-

nÏû schopnost vÈst obchodnÌ jedn·nÌ v danÈm

jazyce. TÈmata jsou se¯azena podle logickÈho

pr˘bÏhu projedn·nÌ obchodnÌho p¯Ìpadu -

sezn·mÌte se s tÌm, jak majÌ b˝t strukturov·ny

û·dosti, objedn·vky, kupnÌ smlouvy, projdete

problematiku dodacÌch podmÌnek, zp˘soby

platby, pojiötÏnÌ, procviËÌte si z·konitosti

obchodnÌho jedn·nÌ. 

2000 nejpouûÌvanÏjöÌch öpanÏlsk˝ch slov + CD
MP3
Jarmila NÏmcov·, Miluöe Kal·bov·

Traduje se, ûe ËlovÏk zaËÌn· urËit˝ jazyk dob¯e

ovl·dat, pokud si osvojÌ jeho nejd˘leûitÏjöÌch

2000 slovÌËek. Pokud je ovl·d·, m˘ûe jiû öpa-

nÏlsky velmi efektivnÏ komunikovat. P¯ÌruËka

a CD MP3 jsou urËeny pro studenty öpanÏlöti-

ny aù jiû jde o zaË·teËnÌky, nebo st¯ednÏ

pokroËilÈ. 

Francouzsk· gramatika
Renate Geissler, Aleth Sanchez

P¯ehlednÏ, jednoduöe a struËnÏ se dozvÌte

o vöem d˘leûitÈm, co je t¯eba z francouzskÈ

gramatiky zn·t. S touto knihou proberete

v nÏkolika kapitol·ch z·kladnÌ jevy francouz-

skÈ gramatiky. Kaûd˝ jev je vysvÏtlen v tabul-

ce, kterou doplÚuje ¯ada p¯Ìklad˘. PotÈ co si

vöe osvojÌte, m˘ûete si svÈ znalosti vyzkou-

öet ve cviËenÌch, kter· kaûdou kapitolku uza-

vÌrajÌ.

Computer Press, a. s.
distribuce@cpress.cz
800 555 513
http://knihy.cpress.cz

To nejd˘leûitÏjöÌ z Druckera v jednom svazku
Peter F. Drucker 

2. dotisk 1. vyd·nÌ

Nov· kniha nejv˝znamnÏjöÌho p¯edstavitele

modernÌho svÏtovÈho managementu p¯in·öÌ

to nejpodstatnÏjöÌ a nejlepöÌ z jeho bohatÈ-

ho celoûivotnÌho dÌla. Druckerovo "ohlÈdnutÌ

do budoucnosti" pojmenov·v· z·kladnÌ

v˝chodiska a principy managementu a jeho

˙koly, problÈmy, v˝zvy a p¯Ìleûitosti, takûe

vöem profesion·l˘m d·v· do rukou spolehli-

v˝ n·stroj, kter˝ jim umoûnÌ Ëelit nov˝m

n·rok˘m ekonomickÈho a spoleËenskÈho

v˝voje. MÈnÏ obezn·men˝m Ëten·¯˘m

poskytuje vynikajÌcÌ ˙vod do managementu,

jakoû i do podrobnÏjöÌho studia Druckerova

dÌla. 

Mezin·rodnÌ finance 
Jaroslava DurË·kov·  Martin Mandel

3. rozöÌ¯enÈ a doplnÏnÈ vyd·nÌ

NovÈ vyd·nÌ ojedinÏlÈ uËebnice pod·v· ucele-

n˝ v˝klad transakËnÌ, ekonomickÈ a ˙ËetnÌ

expozice s d˘razem na vyuûitÌ devizov˝ch ope-

racÌ p¯i zajiöùov·nÌ devizovÈho rizika. Auto¯i se

v nÌ zab˝vajÌ p¯edevöÌm fundament·lnÌ, tech-

nickou a forwardovou anal˝zou spotovÈho

kurzu, jakoû i ot·zkami mezin·rodnÌho investo-

v·nÌ a mezin·rodnÌch mÏnov˝ch a finanËnÌch

institucÌ, kterÈ doplnili o novÈ poznatky souvi-

sejÌcÌ s procesem globalizace a v˝vojem v tÏch-

to finanËnÌch oborech. 

MAKROEKONOMIE 
ModernÌ p¯Ìstup
Jind¯ich Soukup - VÌt Poöta - Pavel Neset -

Tom·ö Pavelka - Ji¯Ì Dobrylovsk˝ 

Nov· uËebnice makroekonomie pro studenty

ekonomick˝ch fakult vysok˝ch ökol, kter·

klade d˘raz na modernÌ makroekonomickÈ kon-

cepce, pokr˝v· vöechny t¯i z·kladnÌ Ë·sti mak-

roekonomie: dlouhodob˝ ekonomick˝ r˘st,

kr·tkodobÈ hospod·¯skÈ fluktuace a monet·r-

nÌ teorii. UvedenÈ procesy jsou vysvÏtlov·ny

pomocÌ reprezentativnÌch model˘ modernÌ

makroekonomickÈ teorie, kterÈ jsou d·le vyu-

ûity k hodnocenÌ ˙Ëink˘ r˘zn˝ch typ˘ hospo-

d·¯skÈ politiky (zejmÈna pak monet·rnÌ a fis-

k·lnÌ politiky). 

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

Inûen˝rsk· ekonomika
Bed¯ich DuchoÚ 

Pr·ce vych·zÌ z dlouholet˝ch zkuöenostÌ ve

v˝uce na technick˝ch univerzit·ch a d·le

z poznatku, ûe m·-li b˝t inûen˝rskÈ dÌlo ˙spÏö-

nÈ, musÌ b˝t ¯eöeny technickÈ, v˝robnÌ a pro-

jektovÈ problÈmy spolu s ekonomickou ˙vahou

a n·kladov˝m ohodnocenÌm. Tento integrovan˝

p¯Ìstup k inûen˝rskÈmu dÌlu se st·v· st·le vÌce

û·doucÌm aù uû z lok·lnÌho, Ëi glob·lnÌho hledis-

ka. UËebnice se snaûÌ uveden˝ trend postih-

nout. Text je rozdÏlen do pÏti z·kladnÌch kapitol

(Podnik, systÈm, okolÌ; V˝robnÌ faktory, techno-

logie, technickÈ relace; N·klady, kalkulace,

v˝nosy; Technologick· a ekonomick· Ëinnost

podniku; Projektov· a podnikatelsk· Ëinnost

podniku). 

Komu je kniha urËena?

Publikace je urËena student˘m technick˝ch

fakult a fakult s ekonomick˝m zamÏ¯enÌm na

technick˝ch univerzit·ch. Ale takÈ inûen˝r˘m,

technolog˘m, projektant˘m, manaûer˘m a tÏm

pracovnÌk˘m, kte¯Ì vytv·¯ejÌ technickÈ dÌlo ve

v˝voji a projekci.

ManaûerskÈ finance
Eva Kislingerov· a kol.

2. p¯epracovanÈ a doplnÏnÈ vyd·nÌ + CD + pro-

gram Crystal Ball

DruhÈ vyd·nÌ Manaûersk˝ch financÌ byste si

nemÏli nechat ujÌt. Doölo k aktualizaci text˘,

ale p¯edevöÌm k za¯azenÌ CD. Najdete zde p¯Ì-

klady, kterÈ jsou ¯eöenÈ a uvedenÈ v tabulko-

vÈm kalkul·toru excel; kaûd˝ z·jemce si m˘ûe

ovÏ¯it postup ¯eöenÌ. NedÌlnou souË·stÌ kapitol

jsou prezentace v Power Pointu struËnÏ shrnujÌ-

cÌ obsah kapitoly; mohou slouûit student˘m p¯i

studiu k hled·nÌ "hlavnÌho Ël·nku" v kapitole,

pop¯. pedagog˘m v jejich p¯ÌpravÏ. »ten·¯ by

nemÏl p¯ehlÈdnout novÏ za¯azenou, vysoce

aktu·lnÌ pas·û o riziku projekt˘, kter· ho sezn·-

mÌ se simulacÌ Monte Carlo. Je zde za¯azen

i praktick˝ p¯Ìklad.

Komu je kniha urËena?

Publikace je urËena finanËnÌm manaûer˘m

a student˘m Vä ekono-

mickÈho zamÏ¯enÌ.

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

Prezidentem Potravinářské
komory ČR se stal Miroslav
Toman
Na valnÈ hromadÏ byl dne 13. z·¯Ì 2007 zvolen

nov˝ prezidentem Potravin·¯skÈ komory »R 

(PK »R) Ing. Miroslav Toman, CSc. Pro Miro-

slava Tomana hlasovalo 76 % p¯Ìtomn˝ch Ëlen˘

PK »R. DalöÌmi kandid·ty nominovan˝mi na pre-

zidenta PK »R byl Ing. Jan VÌt˘ a Martin Z·ve-

sk˝. Miroslav Toman uvedl, ûe je pro nÏho prio-

ritnÌ pr·ce pro ËeskÈ potravin·¯stvÌ. Chce zv˝öit

prestiû PK »R, prosperitu a perspektivu potravi-

n·¯skÈho sektoru. Na prezidenta PK »R byl

Miroslav Toman spoleËnÏ nominov·n nejvyööÌm

poËtem Ëlen˘ PK »R, kte¯Ì jej zvolili pro jeho

odbornÈ a praktickÈ znalosti, manaûerskÈ

i komunikaËnÌ schopnosti, velkÈ zkuöenosti

z diplomatick˝ch i vysok˝ch st·tnÌch sluûeb.

NavÌc je osobnostÌ, kter· zajistÌ dostateËnou

prestiû organizaci, kter· zastupuje z·jmy vöech

potravin·¯sk˝ch obor˘ a obor˘ zpracov·nÌ zemÏ-

dÏlsk˝ch produkt˘. (tz)

Neriskujete pokutu 500 000 Kč?
Ministerstvo dopravy trv· na tom, ûe m˝tnÈ

povinnosti podlÈhajÌ i sÛlo jedoucÌ vozidla

nedosahujÌcÌ maxim·lnÌ hmotnosti 12 tun,

staËÌ, ûe jsou vybavena taûn˝m za¯ÌzenÌm, p¯i

jehoû pouûitÌ by hypoteticky 12ti tunovou

hranici mohla p¯ekroËit. Dle tÈto logiky je

z¯ejmÈ, ûe uûivatelÈ voz˘ vybaven˝ch taûn˝m

za¯ÌzenÌm, jejichû maxim·lnÌ p¯Ìpustn· hmot-

nost nedosahuje 3,5 tuny, ale v technickÈm

pr˘kazu bude vyznaËena maxim·lnÌ p¯Ìpustn·

hmotnost soupravy nad 3,5 tuny, by mÏli

v letoönÌm roce mÌt vybavena sv· vozidla d·l-

niËnÌ zn·mkou v cenÏ 7000 KË a v roce p¯Ìö-

tÌm 8000 KË.

Od roku 2009 to pak p¯i pl·novanÈm rozöÌ¯e-

nÌ elektronickÈho m˝ta na vozidla od 3,5 tu-

ny bude znamenat, ûe nap¯Ìklad i vozidla typu

VW Passat variant s taûn˝m za¯ÌzenÌm budou

muset b˝t vybavena jednotkou premid

a budou podlÈhat v˝konovÈmu zpoplatnÏnÌ.

A to i v p¯ÌpadÏ, ûe pojedou bez p¯ÌpojnÈho

vozidla.

Protoûe Ministerstvo dopravy cel˝ tento rok

vybÌr· m˝tnÈ od vozidel nedosahujÌcÌch 

12 tun pouze na z·kladÏ toho, ûe majÌ taûnÈ

za¯ÌzenÌ, a celnÌ spr·va ¯idiËe tÏchto vozidel

pokutuje, nask˝t· se ot·zka, zda jiû v tomto

roce mÏ¯Ì stejnÏ ¯idiË˘m vozidel do 3,5 t. 

Jestliûe ano, mÏli by vöichni majitelÈ vÏtöÌch

osobnÌch vozidel, SUV a offroad˘, kterÈ majÌ

taûnÈ za¯ÌzenÌ a v technickÈm pr˘kazu vyzna-

Ëenu maxim·lnÌ p¯Ìpustnou hmotnost sou-

pravy vÏtöÌ neû 3,5 tuny, pouûÌvat d·lniËnÌ

zn·mku v hodnotÏ 7 000 KË, jinak se ve

spr·vnÌm ¯ÌzenÌ vystavujÌ pokutÏ aû do v˝öe

500 000 KË. 

Jestliûe ne, mÏlo by Ministerstvo dopravy »R

a celnÌ spr·va vysvÏtlit, proË ve dvou shod-

n˝ch p¯Ìpadech postupujÌ zcela rozdÌln˝m zp˘-

sobem. (tz)

Nadace »EZ (do roku 2005 Nadace Duhov·

energie) vznikla v roce 2002 za ˙Ëelem sjed-

notit d·rcovskou Ëinnost Skupiny »EZ. Za

dobu svÈ existence rozdÏlila mezi pot¯ebnÈ

555,3 milionu korun. Mezi stÏûejnÌ pilÌ¯e

nadaËnÌ Ëinnosti pat¯Ì v˝stavba Oranûov˝ch

h¯iöù, putovnÌ OranûovÈ kolo a podpora regio-

n˘, v nichû p˘sobÌ Skupina »EZ.

Impulzem k zaloûenÌ firemnÌ nadace byla snaha

»EZ sjednotit, zp¯ehlednit a zefektivnit d·rcovstvÌ

mate¯skÈ firmy a jejÌch jednotliv˝ch Ë·stÌ: od

svÈho vzniku v roce 1992 aû do roku 2002 poskyt-

la spoleËnost »EZ dary za vÌce neû 1,9 miliardy

korun. Nadace na tuto tradici ˙spÏönÏ nav·zala

i p¯es potÌûe ve formÏ velk˝ch z·plav v lÈtÏ 2002.

ZatÌmco dvÏ t¯etiny vöech prost¯edk˘ v roce

2002 öly do oblastÌ postiûen˝ch z·plavami, od

roku 2003 jiû nadace rozvÌjela svou vlastnÌ filan-

tropickou strategii s d˘razem na dÏti a ml·deû,

handicapovanÈ a region·lnÌ rozvoj. (tz) 
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Nadace ČEZ rozdala více než 555 milionů

Letní kino v centrech měst přivítali
lidé s nadšením
Na konci pr·zdnin se n·mÏstÌ dvou Ëesk˝ch

mÏst promÏnila v ob¯Ì stylizovan· letnÌ kina.

Projekce Film v centru, probÌhajÌcÌ p¯Ìmo v srdci

mÏst, byly souË·stÌ pilotnÌho projektu na zv˝öe-

nÌ povÏdomÌ o znaËce GE Money v »eskÈ repub-

lice. Event p¯ipravila a realizovala komunikaËnÌ

agentura ArkAdiA. Jeho cÌlem bylo zprost¯edko-

vat obyvatel˘m vybran˝ch mÏst nevöednÌ filmo-

v˝ z·ûitek a podpo¯it tak pozitivnÌ asociace ke

znaËce GE Money. 

"Film v centru jsme p¯ipravovali v duchu motta

"GE Money miluje svÈ klienty," uvedl LudÏk

Rychtar, CEO agentury ArkAdiA. Prost¯ednic-

tvÌm tohoto projektu GE Money podle jeho slov

chtÏla p¯ipomenout v˝roËÌ desetiletÈho p˘sobe-

nÌ na ËeskÈm trhu. (tz)

Klimatex se chystá na ruský trh 
pokraËov·nÌ ze strany 30
"HlavnÌm d˘vodem ˙Ëasti na v˝stavÏ ISPO

Rossia bylo p¯edstavit KLIMATEX jako

v˝znamnÈho ËeskÈho v˝robce bezeövÈho

funkËnÌho pr·dla a obleËenÌ. R·di bychom se

totiû v blÌzkÈ budoucnosti prosadili i na rus-

kÈm trhu, " uvedl k ˙Ëasti na v˝stavÏ Ji¯Ì

Proch·zka ze spoleËnosti KLIMATEX. "Naöe

nov· ¯ada funkËnÌho bezeövÈho pr·dla FÈnix

zde vzbudila velkou pozornost nejen bÏûn˝ch

koncov˝ch z·kaznÌk˘, ale i firem, kterÈ

s obleËenÌm obchodujÌ. Je p¯edËasnÈ mluvit

o podrobnostech, ale mohu potvrdit, ûe

n·vötÏva Moskvy pro n·s byla z obchodnÌho

hlediska velice p¯Ìnosn·." (tz)
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Tak jako se zvyöuje podÌl vozidel zahraniËnÌ

v˝roby na poËtu vozidel staröÌch neû 15 let,

doch·zÌ ke zmÏn·m i v celkovÈm sloûenÌ vozo-

vÈho parku osobnÌch automobil˘ z pohledu

"zemÏ p˘vodu". Jestliûe jeötÏ v konci roku 1999

bylo jeötÏ vÌce neû 53 % registrovan˝ch vozidel

tuzemskÈho p˘vodu, tak k 30. 6. 2007 to bylo

jiû jen cca 42 %.

Za 7,5 roku (od poË·tku roku 2000 do konce

pololetÌ 2007) se vozov˝ park osobnÌch auto-

mobil˘ zv˝öil o 785 854 ks vozidel.  

ZnaËkami s nejniûöÌm pr˘mÏrn˝m vÏkem regist-

rovan˝ch vozidel jsou korejskÈ  znaËky KIA

a HYUNDAI a japonskÈ znaËky TOYOTA

A SUZUKI. Z evropsk˝ch znaËek m· nejniûöÌ

vÏkov˝ pr˘mÏr vozidel znaËka VOLVO. SouËasnÏ

vyr·bÏnÈ vozy znaËky äKODA (FABIA, OCTAVIA,

SUPERB a ROOMSTER) jsou v uvedenÈm rozdÏ-

lenÌ v pr˘mÏrnÈm vÏku nÏco m·lo p¯es 5 let.

Ing. AntonÌn äÌpek
¯editel sekretari·tu SdruûenÌ automobilovÈho

pr˘myslu

Vozidel starších než 15 let je registrováno více než 1,5 milionu
Více než 36 % v ČR registrovaných osobních automobilů, tedy více

než 1,5 milionu vozidel, je ve věku přes 15 let. Větší polovinu z toho-
to počtu vozidel (51,74 %) tvoří zahraniční značky. Pohled na sklad-

bu vozového parku dle "původu výroby" osobních automobilů dále uka-
zuje, že často zmiňované "staré škodovky" (= Š 105, 120 a starší) tvoří
v souhrnu cca 32 % z vozidel starších 15 let, kdežto vozy zahraniční výro-
by již cca 40 %. Zbytek pak tvoří vozidla z bývalého "východního bloku"
(cca 12 %), dále pak automobily Škoda Favorit / Forman (cca 15 %)
a ostatní osobní automobily značek tuzemské výroby (necelé 1 %).

Složení vozového parku osobních automobilů ve věku nad 
15 let*/dle původu výroby (stav k 30. 6. 2007)

Složení vozového parku osobních automobilů dle původu výroby
(stav k 31. 12. 1999)

Složení vozového parku osobních automobilů dle původu výroby
(stav k 30. 6. 2007)ostatnÌ zn. äkoda

1,94 %

äkoda 100, 110,
1000 MB; 5,73 %

ostatnÌ tuzemskÈ
znaËky; 0,78 %

*/ jedn· se o vozidla roku v˝roby 1992 a niûöÌho 100 % = 1 531 242 ks to je 36,31 %
vozovÈho parku

100 % = 3 431 481 ks 

100 % = 4 217 335 ks 

b˝val˝ ìv˝chodnÌ
blokî; 11,86 %

b˝val˝ ìv˝chodnÌ
blokî; 11,16 %

b˝val˝ ìv˝chodnÌ
blokî; 4,63 %

Japonsko + Korea
5,92 %

Japonsko + Korea
9,16 %

jin˝ (p¯ev·ûnÏ USA) 
0,30 %

jin˝ (p¯ev·ûnÏ USA) 
0,54 %

nep¯i¯azeno
0,11 %

nep¯i¯azeno
0,20 %

tuzemsk˝
53,10 %

tuzemsk˝
42,25 %

Evropsk· Unie
29,41 %

Evropsk· Unie
43,23 %

ostatnÌ zahr. v˝ro-
ba; 10,72 %

CitroÎn, Fiat,
Ford, Opel, Peu-
geot, Ranault a

VW
29,16 %

äkoda 105,
120, 125,

130
24,40 %

äkoda For-
man, Favorit

15,41 %


