
se konal v Praze kongres EOQ, a dÌlËÌ informace,

kterÈ jsem vÌce mÈnÏ n·hodnÏ zÌskal, mne utvr-

dily v tom, ûe to, ËÌm se zab˝v·m, je vlastnÏ kva-

lita v tom nejöiröÌm pohledu poûadavk˘, a ûe je

to oblast, ve kterÈ bych r·d pracoval.  

Tím, že jste byl a stále jste letitým iniciátorem
řady aktivit vztahujících se ke kvalitě, jste více
pod drobnohledem kritiků - musíte být stále vzo-
rem. Nevadí vám to? 
J· si myslÌm, ûe v û·dnÈm p¯ÌpadÏ nejsem vzo-

rem. MÏl jsem vûdy ötÏstÌ na dobrÈ spolupra-

covnÌky, se kter˝mi se mi leccos poda¯ilo. To,

ûe jsem byl obvykle v Ëele t˝mu sice znamen·,

ûe jsem moûn· zn·mÏjöÌ, ale nic vÌc.

Můžete porovnávat - jak vnímá kvalitu generace,
k níž patříte, a ta, která právě zakládá vlastní
firmy?
Pokud hodnotÌm obËana jako spot¯ebitele, ten

rozdÌl je nesrovnateln˝. ZatÌmco problematika

kvality se v minulÈm reûimu omezila ne problÈm,

zda vystojÌm ve frontÏ pomeranËe, kaûd˝ dneönÌ

spot¯ebitel je (mÌrnÏ nadneseno) kvalit·¯. M·

informace a moûnost v˝bÏru a rozhodov·nÌ

a plnÏ toho vyuûÌv·.

Co se t˝Ëe p¯Ìstupu ke kvalitÏ v minulosti, fir-

m·m ölo p¯edevöÌm o plnÏnÌ pl·nu, tlak na

zamÏstnance z pohledu d˘razu na kvalitu jejich

pr·ce byl minim·lnÌ. MnozÌ se ani nenauËili kva-

litnÏ pracovat a revoluce v roce 1989 a n·sled-

nÈ novÈ poûadavky byly pro mnohÈ problÈmem.

DneönÌ mlad· generace, kter· vyr˘st· v trûnÌm

prost¯edÌ, m· o kvalitÏ svÈ pr·ce naprosto odliö-

nÈ poûadavky (ve vÏtöinÏ). Chce-li mlad˝ podni-

katel zaloûit firmu, vÌ jiû dop¯edu, ûe musÌ posky-

tovat z·kaznÌk˘m kvalitnÌ produkty. Nedostat-

kem je, ûe m· o tom, jak peËovat o kvalitu,

m·lo informacÌ. Informace, kterÈ dost·v· o kva-

litÏ, akreditaci, certifikaci, systÈmech kvality,

ISO jsou nedostateËnÈ a mnohdy zkreslenÈ. Zde

m·me ˙kol my, profesion·lnÌ kvalit·¯i, ale i vy,

sdÏlovacÌ prost¯edky. Zvl·ötÏ elektronick·

media dluûÌ kvalitÏ hodnÏ.

Co je dnes pro ekonomiku České republiky prio-
ritou měřeno hodnotami kvality? Jak vidí kvalitu
podniky a jak např. státní správa, města a obce? 
»eskÈ republice se da¯Ì (vysok˝ r˘st DPH). Na

druhou stranu z pohledu konkurenceschopnosti

na tom nejsme nejlÈpe. Z pohledu investic do

vzdÏl·nÌ jsme na jednom z poslednÌch mÌst v EU,

ale i daleko za rozvÌjejÌcÌmi se zemÏmi Asie. Jako

prioritu tedy vidÌm investice do vzdÏl·nÌ, zvyöov·-

nÌ kvalifikace. Vl·dou p¯ijat· strategie celoûivotnÌ-

ho uËenÌ by nemÏl b˝t jen list popsanÈho papÌru.

PochopitelnÏ - m·me vynikajÌcÌ podniky, kvalita

ve ve¯ejnÈ spr·vÏ si postupnÏ nach·zÌ svoje

mÌsto. Metody managementu kvality pronikajÌ

i do ökol. To jsou pozitivnÌ zjiötÏnÌ.

A jak bude pokračovat projekt Národní politika
podpory jakosti? Co může odborná veřejnost
dále očekávat od značky Česká kvalita?
Rada »R pro jakost ukonËila v souËasnÈ dobÏ

projekt Strategie N·rodnÌ politiky kvality (NPK)

na obdobÌ 2008-2013. Pokud tento materi·l

bude p¯ijat, bude znamenat v mnohÈm smÏru

zmÏny v cÌlech a priorit·ch NPK i v pr·ci Rady. 

Co se t˝Ëe programu »esk· kvalita, p¯edpokl·-

d·me jeho pokraËov·nÌ v rozsahu finanËnÌch

prost¯edk˘ z minul˝ch let. Byli bychom r·di,

kdyby doölo k uûöÌ spolupr·ci zvl·ötÏ se spot¯e-

bitelsk˝mi organizacemi p¯i vysvÏtlov·nÌ, kterÈ

znaËky garantujÌ kvalitu, a kterÈ jsou pouze

reklamnÌ z·leûitostÌ.

Myslím, že stále častěji slyšíme vedle sebe dvě
slovíčka - český výrobek a česká kvalita. Jak to
vnímáte? 
MyslÌm, ûe kaûd˝ st·t m· z·jem o to, aby se pro-

d·valy p¯edevöÌm dom·cÌ v˝robky. PorevoluËnÌ

liberalizace a privatizace, kdy zaniklo mnoho

firem a z trhu zmizelo mnoho dom·cÌch v˝robk˘,

je jiû na ötÏstÌ za n·mi. Dobr˝m p¯Ìkladem pod-

pory dom·cÌ produkce je program KLASA, doto-

van˝ ze st·tnÌch prost¯edk˘. Naöemu pr˘myslu

by prospÏlo, kdyby se obdobn· podpora  mohla

t˝kat i v˝robk˘ obuvnickÈho, textilnÌho nebo

i dalöÌch obor˘. Jsem p¯esvÏdËen, ûe ËeskÈ

v˝robky (pokud budou kvalitnÌ) by mÏly mÌt na

naöem trhu prioritnÌ postavenÌ.

K podnikání se váže předvídatelnost, ochrana
rizik, lidově se tomu říká myslet na zadní koleč-
ka. Co byste doporučil firmě, která vzniká na
zelené louce takříkajíc z ničeho, nebo lépe - jen
z nápadu? Žádný kapitál, žádné zkušenosti, ale
odvaha a sen… Jak myslet od počátku na kvali-
tu, co pro ni udělat systémově?
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Kvalita. Slovo, které vyjadřuje vztah k životu.
Kolik let už s ním pracujete a kdy jste se vlastně
o kvalitu začal profesně zajímat?
Kvalitou se zab˝v·m profesnÏ od roku 1970,

kdy jsem byl jmenov·n vedoucÌm ˙tvaru ¯ÌzenÌ

jakosti ve strojÌrenskÈm podniku, kter˝ vyr·bÏl

za¯ÌzenÌ pro potravin·¯sk˝ pr˘mysl. Vzhledem

k tomu, ûe zdravotnÌ nez·vadnost potravin je

v z·jmu kaûdÈho reûimu, mÏl jsem relativnÏ

dobrÈ podmÌnky pro uplatÚov·nÌ nov˝ch myöle-

nek a p¯Ìstup˘. To se mi za pomoci Prof. Fran-

tiöka Egermayera, jednoho z guru ËeskÈ kvality,

u nÏhoû jsem absolvoval postgradu·lnÌ studium

managementu jakosti, da¯ilo. Vybudovali jsme

siln˝ ˙tvar s odpovÌdajÌcÌmi pravomocemi, pod-

nikov˝ systÈm kvality byl rozs·hlejöÌ, neûli byly

pozdÏjöÌ poûadavky norem ISO. V metod·ch

motivace pracovnÌk˘ a kontrolnÌch technologiÌ

jsme se stali vzorem pro mnoho firem v tehdej-

öÌ »SSR.

Ale vtraùme se na zaË·tek. Jako absolvent vyso-

kÈ ökoly bez praktick˝ch zkuöenostÌ jsem

nastoupil do oddÏlenÌ v˝voje nov˝ch stroj˘.

Najednou jsem musel ¯eöit ¯adu problÈm˘ nejen

co se t˝Ëe funkce za¯ÌzenÌ, ale i ûivotnosti sou-

Ë·stÌ, spolehlivosti, designu, v˝robnÌho provede-

nÌ v dan˝ch omezen˝ch podmÌnk·ch, vztah˘

mezi lidmi, dodavatel˘ a jejich moûnostÌ a schop-

nostÌ, z·kaznÌk˘ a jejich poûadavk˘. V roce 1969

Když si přes internet objednává-
me počítač, určitě nevybírá-
me jen tak nějaký, ale ten,

který je mimo jiné kvalitní. Když
jdeme do obchodu pro zeleninu,
zcela jistě si naschvál nekupujeme
tu, která se nám "nějak" nezdá, ale
takovou, která nám padne do oka.
Rozhodneme-li se pořídit si nové
auto, požadujeme k tomu i kvalitní
servisní zázemí, a sedneme-li si na
okamžik do pivnice, chceme prá-
vem odborně točené, s parádní
pěnou, optimálně vychlazené
jedno dvě… Kvalitu vyžadujeme
u notáře stejně jako u kadeřníka,
u pekaře zrovna tak jako při cesto-
vání vlakem. Ne vždy se nám jí
zatím dostává. Je to ošemetné
slovo, slovíčko prestižní, i zrádné.
Kdo se kvalitou honosí, měl by ji
také nabízet, měla by být jeho
předností. A ne vždy se daří začít
u sebe sama, ale to už je prostě
tak. Mnohé podniky však vědí, jak
na kvalitu - častokrát se odvíjí od
nikdy nekončícího vzdělávání až
po talentované řízení pracovních
týmů. Některé firmy však teprve
tápou, jejich majitelé přemýšlejí,
odkud začít. Možná, že by se mohli
odrazit od následujících řádků.
Osobnost Ing. Pavla Ryšánka,
vedoucí Národního informačního
střediska pro podporu jakosti, který
tentokrát odpovídal na naše "listo-
padové" otázky, totiž ke kvalitě
v České republice patří již pěkně
dlouho, neodmyslitelně:

Prosperita? Především!
Nic jiného neřeším.

pokraËov·nÌ na stranÏ 26

příloha Prosperita Madam Business

Vládou přijatá strategie celoživotního učení 
by neměl být jen list popsaného papíru

Ing. Pavel Ryšánek (vlevo), vedoucí Národního informačního střediska pro podporu jakosti, a spoluzakladatel Národní politiky podpory jakosti
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Nové a nové
Sotva jste si nechali vyrobit

novÈ webovÈ str·nky, uû vÌte,

co by se na nich mÏlo zmÏnit. ée nevyhovuje toto

a tohle, ûe je pot¯eba rychle jeötÏ p¯izp˘sobit to

a ono, a ûe se zkr·tka ned· nic dÏlatÖ A najed-

nou zjistÌte, ûe uplynul rok dva a vy jste se ke

zmÏn·m, kterÈ byly tak nalÈhavÈ, v˘bec jeötÏ

nedostali. Ostuda? Ne, bÏûn· praxe. ZaËnete

vöak mÌt najednou ËernÈ svÏdomÌ, p¯ipad· v·m,

ûe v·ö web nenÌ in. M·te pocit, ûe se vÏc musÌ

nalÈhavÏ ¯eöit. Firma, kter· v·m str·nky navrhla

a zhotovila, jiû neexistuje, a vy si nevÌte rady

s designem, animacemi, redakËnÌm systÈmem.

Nev·hejte a ozvÏte se n·m. S vaöimi starostmi

si hravÏ poradÌme. UmÌme to.

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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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
●● Agrární komora ČR
●● Svaz chemického průmyslu ČR
●● Potravinářská komora ČR
●● Česká asociace pojišťoven
●● Komora certifikovaných účetních
●● Unie soukromých bezpečnostních služeb ČR

Z obsahu:
str. 3
Při stálém navyšování 
průměrného měsíčního příjmu
začne vznikat další prostor pro
kvalitnější pojistnou ochranu

str. 8
Každá čtvrtá firma zvažuje
přesun sídla do zahraničí

str. 14
V uplynulých dvou letech 
utrpěly české společnosti 
v důsledku hospodářské 
kriminality škodu 
34 miliony Kč

str. 22-24 
Daňová reforma může ohrozit
hospodářský růst, shodli se
odborníci

str. 27
Dobrý signál - konečně méně
byrokracie

SpoleËnost TDP-Ontrack, kter· je Ëeskou a slo-

venskou poboËkou vedoucÌ svÏtovÈ firmy

v oblasti z·chrany dat - Kroll Ontrack, nabÌzÌ

zcela novou sluûbu - vypracov·nÌ znaleckÈho

posudku v p¯Ìpadech, ûe poËÌtaËov· data byla

˙myslnÏ poökozena, existuje podez¯enÌ, ûe je

Oriflame a bylinné vedení
Pozv·nka öla sice mailem, a nemÏla ani text

vyboËujÌcÌ z normy. NÏco sdÏlovala, zvala novin·-

¯e na tiskovku. Na tÈ zase nic p¯evratnÈho -

zmÏna gener·lnÌho ¯editele a nov· osobnost na

pozici öÈfky marketingu. Takûe - proË chv·lÌme,

proË si vöÌm·me? Konec textu jednÈ z tiskov˝ch

zpr·v spoleËnosti Oriflame, kter· tiskovou konfe-

renci 19. ¯Ìjna v Praze po¯·dala, byl hodn˝ zapa-

matov·nÌ. A v˝mluvn˝: "ÖMirek je fanouökem

blues, jazzu, swingu a s·m hraje na trubku. Jeho

ûivotnÌ krÈdo - ani mr·z Kop¯ivu nesp·lÌ - je stej-

nÏ jako v˝robky Oriflame, inspirov·no p¯ÌrodouÖ

" Inu fÛrek, kter˝ sedl, kter˝ m· svou filozofii.

A to u novin·¯skÈ obce boduje. MyslÌm, ûe si

hodnÏ lidÌ zapamatuje, ûe od 1. listopadu 2007

stojÌ vËele övÈdskÈ kosmetickÈ spoleËnosti Ori-

flame, poboËky v Praze, Mirek Kop¯iva. (rix)

O uchování času
PrvnÌ v·noËnÌ stromeËek jsem letos uvidÏla

v Makru v Praze na »esnÈm mostÏ. Byla polo-

vina ¯Ìjna. Zamrazilo mne. Na zahradÏ jsem

jeötÏ ten den sbÌrala poslednÌ maliny a st¯Ìhala

r˘ûe do v·zy. A V·noce? Prob˘h, to jeötÏ ne!

Vûdyù jsem letos zatÌm nestihla z tÏch nejlep-

öÌch padan˝ch jablek upÈci ötr˘dl, a uû bych

mÏla pom˝ölet na d·rky? Nep¯edbÌh·me Ëas?

Moûn· ano, aniû to tuöÌme. Co j· bych za to

dala, kdyby se loudal, kdybych nevÏdla, co

s nÌm. A kdyby se tak dal konzervovat, zava¯o-

vat, mrazit nebo suöit. 

To by byla par·da! Vûdy, kdyû bych nemohla stih-

nout, Ëeho je t¯eba, rozdÏlala bych si skleniËku

Ëasu a ubÌrala lûiËkou jako tu nejpikantnÏjöÌ

zava¯eninu. MÏla bych Ëas! DokonËila bych vy¯i-

zov·nÌ vöech n·leûitostÌ k penzijnÌmu p¯ipojiötÏ-

nÌ, obtelefonovala poslednÌ resty, dopsala nÏko-

lik obchodnÌch nabÌdek, a koneËnÏ bych si pro-

hlÈdla weby partnersk˝ch organizacÌ. Smazala

bych takÈ vöechny spamy v poËÌtaËi, zlikvidova-

la nicne¯ÌkajÌcÌ e-maily a na z·vÏr dne bych doma

t¯eba uva¯ila prima veËe¯i. Pak bych si sedla do

k¯esla a p¯i veËernÌm Ëaji bych snila o tom, jak

komu udÏl·m radost o V·nocÌchÖ Eva Brixi

nÏkdo zneuûil Ëi zniËil, nebo kdy se uûivatel cÌtÌ

v·ûnÏ poökozen a hodl· ¯eöit utrpÏnou ökodu

v r·mci pojiötÏnÌ. 

StandardnÌ postup je takov˝, ûe znaleck˝ posu-

dek vypracov·v· zkuöen˝ soudnÌ znalec jmenova-

n˝ Ministerstvem spravedlnosti »R a zapsan˝

v registru znalc˘. Z·jemce objedn·v· sluûbu

p¯Ìmo u znalce a hradÌ dohodnutou cenu. SpoleË-

nost TDP-Ontrack zpravidla d·v· k dispozici pod-

klad, jehoû zpracov·nÌ je pro kaûdÈ mÈdium (HDD,

CD, DVD, Flash karty a klÌËe, Floppy disk) zpo-

platnÏno Ë·stkou 1000 KË (bez DPH). U sloûitÏj-

öÌch p¯Ìpad˘, jako jsou nap¯Ìklad diskov· pole

nebo anal˝za öiröÌch souvislostÌ z hlediska poËÌ-

taËovÈ kriminality, m˘ûe b˝t cena vyööÌ, z·leûÌ na

ËasovÈ n·roËnosti a pracnosti vyhotovenÌ posud-

ku. Cena je vûdy sdÏlena p¯edem a je z·vazn·.

"UvÏdomujeme si, jak drahocenn˝ je Ëas naöich

z·kaznÌk˘, takûe jim nynÌ umoûÚujeme vyplnit

a potvrdit formul·¯ objedn·vky znaleckÈho

posudku p¯Ìmo u n·s," poznamenal Ing. V·clav

äamöa, ¯editel spoleËnosti TDP-Ontrack. "Jsme

schopni zajistit takÈ veökerou logistiku - p¯ed·nÌ

za¯ÌzenÌ a podklad˘ znalci i n·slednÈ vyzvednutÌ

a doruËenÌ z·kaznÌkovi." StandardnÌ doba na

zpracov·nÌ znaleckÈho posudku jsou 3-4 pracov-

nÌ dny. Sluûbu lze objednat takÈ v reûimu

Express, kdy je posudek zpracov·n nejpozdÏji

n·sledujÌcÌ pracovnÌ den, a to s p¯Ìplatkem 100

% z·kladnÌ ceny. Za zajiötÏnÌ logistick˝ch opera-

cÌ se ˙Ëtuje poplatek 300 KË (bez DPH). 

V p¯Ìpadech, kdy se z·jemce rozhodne obr·tit na

znalce p¯Ìmo, a dokonce i bez vypracovanÈho

posudku, p¯ed· spoleËnost TDP-Ontrack kontakt

na znalce, s nÌmû lze dohodnout termÌn i cenu

individu·lnÏ. Je vöak t¯eba poËÌtat s tÌm, ûe zna-

lec zpravidla do svÈ sluûby zahrne vÏtöinou nutnÈ

posouzenÌ mÈdia odbornou laborato¯Ì. 

Praûsk· laborato¯ spoleËnosti TDP-Ontrack, kter·

prov·dÌ aû 18 z·chran dennÏ (tento poËet nar˘st·

v dobÏ extrÈmnÌch veder, povodnÌ apod.) a dosa-

huje ˙spÏönosti p¯es 90 %, poskytuje sluûby kli-

ent˘m z celÈ »eskÈ republiky a Slovenska a zpra-

cov·v· i nÏkterÈ zak·zky p¯ijatÈ dalöÌmi zahraniË-

nÌmi poboËkami Ontrack. KromÏ dvou ultraËist˝ch

komor je vybavena deseti poloautomatick˝mi pra-

coviöti, stereoskopick˝m mikroskopem pro pr·ci

s miniaturnÌmi hardwarov˝mi komponenty a iden-

tifikaci poruch, rychl˝m logick˝m analyz·torem

a ¯adou unik·tnÌch softwarov˝ch utilit. Toto pra-

coviötÏ je souË·stÌ celosvÏtovÈ sÌtÏ laborato¯Ì

Ontrack a probÌh· zde naprost· vÏtöina vöech pro-

v·dÏn˝ch z·sah˘ s v˝jimkou vybran˝ch softwaro-

v˝ch z·chran, kterÈ jsou realizov·ny prost¯ednic-

tvÌm vzd·lenÈho p¯Ìstupu nebo za pomoci p¯Ìsluö-

nÈho odbornÌka z jinÈ svÏtovÈ laborato¯e.

Kontakt:
Ing. V·clav äamöa, TDP-Ontrack, s. r. o., 

Na Slupi 2a, 128 00 Praha 2
tel.: 224 999 777, fax: 224 999 779

e-mail: vsamsa@tdp.cz

TDP-Ontrack nabízí novou službu - znalecké posudky

Podpora designu má posílit
export
N·mÏstek ministra pr˘myslu a obchodu Luboö

VanÏk v ¯Ìjnu zamÏstnanc˘m Design Centra

»eskÈ republiky ozn·mil ukonËenÌ Ëinnosti tÈto

organizace ke konci letoönÌho roku. Podpora

pr˘myslovÈho designu v »eskÈ republice z˘sta-

ne zachov·na. Od zaË·tku p¯ÌötÌho roku bude

pat¯it do portfolia agentury Czech Trade, kter·

svÈ sluûby zamÏ¯uje na zvyöov·nÌ konkurence-

schopnosti mal˝ch a st¯ednÌch firem. DosavadnÌ

aktivity Design Centra »eskÈ republiky se do

konce roku transformujÌ do efektivnÌ a klientsky

orientovanÈ nabÌdky sluûeb pro podporu v˝rob-

kovÈho designu v pr˘myslov˝ch podnicÌch. 

"Nejsme v situaci prvnÌ poloviny 90. let, kdy byl

design pr˘myslov˝ch v˝robk˘ Ëasto na okraji

z·jmu. Firmy si dnes velmi dob¯e uvÏdomujÌ, ûe

kromÏ ceny v˝robku je d˘leûit˝ i jeho design.

St·t na tyto zmÏny musÌ reagovat a zmÏnit svÈ

sluûby. NamÌsto osvÏty chceme mal˝m a st¯ed-

nÌm firm·m nabÌdnout p¯esnÏ zacÌlen˝ poraden-

sk˝ servis, kter˝ jim pom˘ûe prosadit se nejen

na dom·cÌm trhu," ¯ekl n·mÏstek ministra pro

restrukturalizaci rezortu Luboö VanÏk. 

"Jedna koruna dotacÌ znamen· v p¯ÌpadÏ Design

Centra dvÏ koruny n·klad˘. Tento pomÏr je zapo-

t¯ebÌ obr·tit. Pro p¯ÌötÌ rok poËÌt·me s ˙sporou

prost¯edk˘ st·tnÌho rozpoËtu zhruba 10 milion˘

korun," uvedl n·mÏstek ministra zodpovÏdn˝ za

restrukturalizaci rezortu Luboö VanÏk. 

Z·kladnÌm zamÏ¯enÌm sluûeb Czech Trade

v tÈto oblasti bude podpora aplikace designu

v pr˘myslovÈ v˝robÏ, kter· bude zahrnuta do

souboru sluûeb "Design pro export". MalÈ

a st¯ednÌ firmy zÌskajÌ zacÌlen˝ servis, kter˝

bude rozdÏlen do dvou segment˘ - rozvoj desig-

nu a propagace designu.  Czech Trade se bude

soust¯eÔovat jak na vzdÏl·v·nÌ formou semin·-

¯˘, tak na komunikaci o efektivitÏ aplikace kva-

litnÌho designu formou workshop˘. Individu·lnÌ

poradenstvÌ se bude orientovat v˝hradnÏ na pr˘-

myslov˝ a v˝robkov˝ design. (tz)
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Na pojistném trhu v České republice začíná být
těsno, přesto na něj vstupují další subjekty, a ty,
které jsou již zavedeny, promýšlejí, co klientům
nabídnout, jak zaujmout. Co je vaším esem
v rukávu právě nyní, na podzim?
Podle informacÌ »NB p˘sobilo koncem prvnÌho

pololetÌ v »eskÈ republice na 52 aktivnÌ pojiö-

ùovny, z toho 34 subjekty se sÌdlem a 18 pobo-

Ëek zahraniËnÌch pojiöùoven. DalöÌ pojiöùovny

zde podnikajÌ na z·kladÏ svobody poskytov·nÌ

sluûeb v r·mci EU. Je to nepochybnÏ n·r˘st

oproti minul˝m let˘m a souËasnÏ s v˝vojem

pojistnÈho cyklu, smÏ¯ujÌcÌho do tÈ negativnÌ

Ë·sti k¯ivky, p¯edstavuje podnik·nÌ v tomto

oboru nepochybnÏ v˝zvu. Trh se oûivil, objevujÌ

se novÈ, zajÌmavÈ produkty, novÈ zp˘soby jejich

distribuce. NicmÈnÏ, podÌv·me-li se na statisti-

ku, pÏt nejvÏtöÌch pojiöùoven p¯edepisuje tÈmÏ¯

75 % pojistnÈho. To svÏdËÌ o urËitÈm konzerva-

tivnÌm p¯Ìstupu ËeskÈho klienta k dÏnÌ na trhu.

Maxima pojiöùovna pat¯Ì k tÏm menöÌm institu-

cÌm a svÈ klienty oslovujeme p¯edevöÌm kvalit-

nÌm servisem a flexibilitou p¯i krytÌ jejich pojist-

n˝ch pot¯eb. Mezi novinkami bych urËitÏ zmÌnil

pojiötÏnÌ nemovitosti, vybavenÌ a odpovÏdnosti

vlastnÌk˘ domk˘ MAXDOMOV s nadstandardnÌ

asistenËnÌ sluûbou nebo rizikovÈ ûivotnÌ pojiötÏ-

nÌ MAXJISTOTA. Ta ostatnÌ esa jeötÏ ponech·-

me v ruk·vu, aby byla skuteËn˝m p¯ekvapenÌm. 

Vřelý vtah máte k automobilizmu. Pro řidiče jste
toho udělali v poslední době hodně.  Co se nejví-
ce osvědčilo? Budete pokračovat?
ZaËnu svoji odpovÏÔ opÏt trochou statistiky.

PojiötÏnÌ vozidel p¯edstavuje vÌce neû 50% podÌl

celkovÈho neûivotnÌho pojiötÏnÌ. Naöe spoleË-

nost se rozhodla jÌt cestou, kter· klient˘m p¯i-

n·öÌ v˝znamnou p¯idanou hodnotu. Naöe pojiö-

tÏnÌ po¯izovacÌ ceny vozidla MAXIGEP nebo

pojiötÏnÌ prodlouûenÈ z·ruky MAXGARANT si

zÌskala na ËeskÈm a postupnÏ i slovenskÈm

trhu svÈ mÌsto a pat¯Ì k v˝znamn˝m doplÚk˘m

klasick˝ch automobilov˝ch pojiötÏnÌ. V tomto

smÏru budeme nepochybnÏ pokraËovat. V sou-

Při stálém navyšování průměrného měsíčního příjmu začne vznikat
další prostor pro kvalitnější pojistnou ochranu,
tvrdí Ing. Vladimír Pulchart, MBA, generální ředitel Maxima pojišťovny, a. s.

Jak se vhodně pojistit, kdy se pojistit, s kým vstoupit do jednání, nač
myslet, o jaké produkty se nejvíce zajímat, koho zvolit jako poradce,
aby bylo pojištění ideální, kdy a proč změnit pojistku, co všechno zvá-

žit, když firma vstupuje na trh, nebo když se z bývalého zaměstnance stane
živnostník nebo jednatel vlastního s.r.o.? Otázek bývá zpravidla více, než si
najednou člověk dokáže vybavit. Určitě však takové situace znáte. Rádi
byste pro své podnikání našli ideální řešení, které vás a vaše snažení
ochrání vždy a včas a na odpovídající úrovni, rádi byste svoji firmu vložili do
péče pojišťovny, k níž máte důvěru, k níž si časem vybudujete vztah,
s jejichž pracovníky se vám dobře komunikuje. Podle čeho však vybírat? To
už je otázka, na niž si budete muset odpovědět nejspíše sami. 
O jedné z pojišťoven s českým kapitálem se můžete dovědět z našeho roz-
hovoru s jejím generálním ředitelem Ing. Vladimírem Pulchartem, MBA:

ËasnÈ dobÏ pl·nujeme urËitÈ kroky pro zlepöenÌ

v˝chovy dÏtÌ v jejich chov·nÌ v dopravnÌch situ-

acÌch. Tento projekt je teprve na zaË·tku,

a pokud se dohodneme s dalöÌmi partnery, mÏl

by se na scÈnÏ objevit v pr˘bÏhu p¯ÌötÌho roku. 

Jak se hodláte profilovat v dalších letech? Budete
se obracet k celému spektru pojištěnců, anebo
spíše budete cílit k podnikatelské a manažerské
obci?
Maxima pojiöùovna dÌky moûnostem a velikosti

neaspiruje na klÌËovÈho upisovatele pr˘myslo-

v˝ch rizik, i kdyû v naöem portfoliu takovÈ

smlouvy naleznete. ZamÏ¯ujeme se na pokrytÌ

spÌöe st¯ednÌch a menöÌch klient˘ a obËan˘

s cÌlem dobrÈho servisu a rychlÈ reakce na

jejich pot¯eby. 

Ostatně - v pojištění průmyslu a podnikatelů
nabízíte dosti atraktivních produktů - například
pojištění odpovědnosti za škodu auditorů, daňo-
vých poradců a účetních. To tedy znamená, že za
chybu, již firmě způsobí třeba účetní, ale za niž
v konečném důsledku odpovídá např. finančnímu
úřadu jednatel firmy, zaplatí nikoli firma, ale
vaše pojišťovna? 
Samoz¯ejmÏ vûdy je t¯eba br·t v ˙vahu podmÌn-

ky konkrÈtnÌho pojiötÏnÌ a takÈ skuteËnost, zda

nastal· ökoda odpovÌd· tÏmto podmÌnk·m.

Pokud je ökoda likvidnÌ, pojiöùovna poskytne

odpovÌdajÌcÌ pojistnÈ plnÏnÌ, takûe ve smyslu

vaöeho dotazu v koneËnÈm d˘sledku ökodu

uhradÌ pojiöùovna, nikoli auditorsk· nebo ˙ËetnÌ

firma. V nÏkter˝ch p¯Ìpadech vöak dodateËnÏ

po poskytnutÌ pojistnÈho plnÏnÌ m˘ûe pojiöùovna

uplatnit regres v˘Ëi konkrÈtnÌmu zamÏstnanci

auditorskÈ / ˙ËetnÌ firmy, kter˝ chybu zp˘sobil.

Zaujalo mne ještě pojištění za škodu vzniklou
poskytováním odborné pomoci. Mohu si pod tím
představit model, kdy firma přijde ke škodě jen
proto, že její patentový zástupce nereagoval
např. včas na krok konkurence a nebránil existu-
jící ochrannou známku proti další, která má být

v·nÌ pr˘mÏrnÈho mÏsÌËnÌho p¯Ìjmu zaËne vzni-

kat dalöÌ prostor pro kvalitnÏjöÌ pojistnou

ochranu. Nerad pouûÌv·m dramatick˝ch p¯irov-

n·nÌ - p¯edstavte si ale situaci, kdy manaûer se

sluön˝m mÏsÌËnÌm p¯Ìjmem, mal˝mi dÏtmi,

hypotÈkou na nov˝ d˘m a leasingem na auto

o tento p¯Ìjem p¯ijde nap¯Ìklad n·sledkem ˙razu

p¯i sobotnÌm rekreaËnÌm sportu. Zde mu nepo-

m˘ûe nic jinÈho, neû kvalitnÌ pojistn· ochrana,

kter· jeho rodinÏ pom˘ûe p¯ekonat jinak ne¯eöi-

telnou situaci. 

Velký význam přikládáte reklamě. Jakou roli
hraje ve vašem marketingovém mixu? 
P¯izn·v·m se, ûe d˘leûitÏjöÌ neû reklama je pro

mÏ kvalitnÌ pÈËe o klienta a jeho d˘vÏra. Ta mi

p¯inese ten nejlepöÌ v˝sledek v dobrÈ referenci.

Samoz¯ejmÏ mal· spoleËnost, jako je Maxima

pojiöùovna, musÌ vynaloûit Ë·st prost¯edk˘ na

propagaci sv˝ch produkt˘ a jejich prodeje,

dostat se do podvÏdomÌ naöich budoucÌch

z·kaznÌk˘. Prost¯edky v tÈto oblasti vynakl·d·-

me velmi peËlivÏ a ˙ËelovÏ tak, abychom ¯·dnÏ

spravovali nejen prost¯edky naöich klient˘, ale

takÈ dosahovali p¯imÏ¯en˝ch hospod·¯sk˝ch

v˝sledk˘. Prosperitu povaûujeme za d˘leûit˝

n·stroj oslovenÌ öirokÈho spektra podnikatel˘

a manaûer˘ r˘zn˝ch firem, a proto se reklamÏ

u v·s vÏnujeme vÌce systematicky. 

za odpovÏdi, kterÈ mnohÈ naznaËily, 
podÏkovala Eva Brixi

zapsána pro konkurenční
firmu, ta je zapsána
a pod ní začne v praxi
tropit nekalostní nepřístoj-
nosti konkurenční společ-
nost, čímž likviduje zave-
denou značku, firmu?
Pokud patentov˝ z·stup-

ce dle z·kona 417/2004

za ökodu odpovÌd·, p¯i

splnÏnÌ  podmÌnek pojist-

nÈ smlouvy je takov·

ökoda pojiötÏnÌm kryta. 

Pojištění elektroniky -
podnikatelé a manažeři
s sebou nosí notebook
a mobil. Když jim ho
někdo ukradne na ulici,
aniž jim způsobí újmu na
zdraví, prostě vytrhne ho
z ruky, zvedne rychlostí
světla ze země, kam si
notebook na minutku člo-
věk položil, aby si např.
vyjmul brýle či kapesník
z kabátu…, je šance na
nějakou náhradu?
StejnÏ jako v minul˝ch

ot·zk·ch je t¯eba zaËÌt

u dojednan˝ch podmÌnek pojistnÈ smlouvy. Ale

i pokud dotyËn˝ manaûer nebo firma m· uzav¯e-

no p¯ÌsluönÈ krytÌ, nenÌ situace bohuûel vûdy jed-

noznaËn· a p¯i posuzov·nÌ moûnÈ n·hrady musÌ

b˝t splnÏny podmÌnky smluvnÌch ujedn·nÌ. On

by takÈ namÌsto deklarovanÈho odcizenÌ mohl

p¯Ìstroj  prodat v zastav·rnÏ. M˘ûeme to p¯irov-

nat k odcizenÈmu vozidlu - pokud nech·te dve¯e

otev¯enÈ a kliËky v zapalov·nÌ, jen tÏûko lze od

pojiöùovny n·hradu oËek·vat. 

Blíží se daňová reforma - co udělá s pojištěním
a pojišťovnami? Odborné kruhy tvrdí, že se bude
složitěji podnikat především menším firmám, že
se nakonec budou platit vyšší daně, že řada firem
již nedosáhne na úvěry, že úroky stoupnou…
Nebude se tím pádem uzavírat i méně pojistek?
PojiötÏnÌ v »R m· p¯ed sebou jeötÏ dosti dlou-

hou cestu, neû se dostane na ˙roveÚ podobnou

naöim nÏkter˝m "z·padnÌm" soused˘m. Jiû zmÌ-

nÏn˝ podÌl pojiötÏnÌ vozidel nebo pomÏr mezi

ûivotnÌm a neûivotnÈm pojiötÏnÌm d·v· tuöit

smÏry, kter˝m by se mÏlo pojiötÏnÌ d·le ubÌrat.

St·le vidÌme znaËnÈ rezervy v pojiötÏnÌ majetku

- p¯edevöÌm menöÌ podnikatelÈ zvaûujÌ svÈ v˝da-

je na pojistnÈ krytÌ a to potom zdaleka neodpo-

vÌd· pot¯eb·m p¯i nastalÈ ud·losti. NepochybnÈ

rezervy m·me v rozvoji ûivotnÌho pojiötÏnÌ, kva-

litnÌch produkt˘ ochrany ûivitele rodiny, p¯eru-

öenÌ zdroj˘ p¯Ìjmu a z·sadnÌ zmÏny ËekajÌ celou

oblast zdravotnÌho pojiötÏnÌ. P¯i st·lÈm navyöo-
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Zimní pneumatiky pořídíte i na
splátky
V polovinÏ ¯Ìjna nastal nejvyööÌ Ëas, kdy by

mÏli ¯idiËi zaËÌt uvaûovat o p¯ezutÌ svÈho auto-

mobilu na zimnÌ pneumatiky. Ty majÌ v˝raznÏ

lepöÌ jÌzdnÌ vlastnosti uû p¯i venkovnÌch teplo-

t·ch pod 7 ∞C, a podstatnÏ tak zvyöujÌ bez-

peËnost na silnici. SpoleËnost Home Credit ve

spolupr·ci s tradiËnÌm v˝robcem Barum Conti-

nental, spol. s r. o., nynÌ nabÌzÌ motorist˘m

moûnost po¯Ìdit si kvalitnÌ zimnÌ pneumatiky

na spl·tky. ➡

Čeští pivovarníci pro bezpečné
silnice
»esk˝ svaz pivovar˘ a sladoven se p¯ipojil

k signat·¯˘m EvropskÈ charty bezpeËnosti

silniËnÌho provozu, kter· byla podeps·na

v Praze. Charta, kter· je iniciativou EvropskÈ

komise, si projektem "25 000 ûivot˘ lze

zachr·nit" klade za cÌl do roku 2010 snÌûit

roËnÌ poËet obÏtÌ silniËnÌch nehod o 25 000.

»eötÌ pivovarnÌci tak rozöi¯ujÌ ¯ady tÏch, kte-

r˝m nenÌ lhostejn˝ alarmujÌcÌ v˝voj na evrop-

sk˝ch komunikacÌch. ➡

Projekt UNIkarty - první rok
existence
KomerËnÌ banka oslavila prvnÌ rok existence

UNIkarty, multifunkËnÌ karty pro studenty

a zamÏstnance vysok˝ch ökol v »R. PrvnÌ uni-

verzitou, kter· UNIkarty nabÌzÌ, je VysokÈ uËenÌ

technickÈ v BrnÏ a jiû nynÌ zaËÌnajÌ vyd·vat

UNIkarty dalöÌ dvÏ univerzity. ➡

TNT Express - zvýšení dopoled-
ních zásilek o 140 %
140% n·r˘st poËtu z·silek doruËen˝ch v dopoled-

nÌch hodin·ch zaznamenala spoleËnost TNT Ex-

press pouhÈ t¯i t˝dny po uvedenÌ novÈho portfolia

sluûeb na trh. Neofici·lnÌ moto kampanÏ "Sluûby

dostupnÈ pro kaûdÈho", se tak naplnilo, a to zejmÈ-

na nov˝mi sluûbami "10:00 Express". ➡

Aplikace CSR rovn· se dobr· image podniku?

SpoleËenskou zodpovÏdnost zav·dÌ ve svÈ

firmÏ s·m podnikatel, kter˝ si dobrovolnÏ zvolÌ

cestu a prost¯edky k zajiötÏnÌ celospoleËen-

skÈho p¯Ìnosu, tj. jak jemu samotnÈmu, tak

jeho klient˘m, zamÏstnanc˘m a öirokÈmu

okolÌ. Mal˝ podnikatel je ve v˝hodnÏjöÌ pozici

neû velk· firma, neboù je v p¯ÌmÈm kontaktu

s klienty, rychleji reaguje na jejich novÈ poûa-

davky, poslouch· je, ztotoûÚuje se s v˝robkem

Ëi sluûbou a m· uûöÌ vazby se sv˝mi zamÏst-

nanci. Interakce s okolÌm zde tedy existuje

vÏtöÌ neû u velk˝ch firem. Ty majÌ naopak vÏtöÌ

kapacitu propojovat t¯i v˝öe uvedenÈ dimenze

na mezin·rodnÌ ˙rovni, kter· je pro malÈ

a st¯ednÌ podniky nedostupn· s ohledem na

jejich rozmÏr a nÌzkou schopnost p¯izp˘sobit

se standard˘m v zahraniËÌ. Ty mohou b˝t soci-

·lnÏ p¯ÌsnÏjöÌ neû v zemi jejich sÌdla. Ot·zkou

je, zda aplikace stejn˝ch pravidel nastaven˝ch

pro velkÈ a nadn·rodnÌ spoleËnosti na podniky

malÈho rozmÏru je nutn·. Ukazuje se, ûe nemu-

sÌ nutnÏ p¯in·öet kladnÈ v˝sledky, naopak

m˘ûe mÌt z·porn˝ ˙Ëinek. V˝znamn˝ ekonom

a nositel Nobelovy ceny Milton Friedman ¯Ìkal,

ûe existuje pouze jedin· spoleËensk· zodpo-

vÏdnost firmy, a tou je vyuûÌv·nÌ zdroj˘ a jejich

p¯emÏna na Ëinnosti vedoucÌ k vytvo¯enÌ zisku

za respektov·nÌ pravidel hry, kter˝mi je otev-

¯en· a svobodn· konkurenceschopnost bez

podvod˘ a klam˘. 

Ve velk˝ch firm·ch je orientace na spoleËenskou

zodpovÏdnost pomÏrnÏ dob¯e zaveden·. VelkÈ

nadn·rodnÌ firmy (v »R nap¯. äkoda Auto, a. s.)

si pro tyto ˙Ëely najÌmajÌ kvalitnÌ odbornÌky,

vytv·¯ejÌ speci·lnÌ ˙tvary a tvo¯Ì standardy

a n·stroje pro jejÌ aplikaci. SpoleËensk· zodpo-

vÏdnost je pro nÏ zn·mkou kvality a dobrÈho

jmÈna. Jejich angaûovanost v r˘zn˝ch spoleËen-

sk˝ch akcÌch je ve¯ejnostÌ vnÌm·na pozitivnÏ

a vytv·¯Ì dobrou image firmy. MalÈ a st¯ednÌ pod-

niky vöak tuto kapacitu nemajÌ a s nutnou d·v-

kou kritiky lze ¯Ìct, ûe si Ëasto aû nep¯irozen·

dobroËinn· gesta nemohou dovolit. 

DalöÌ administrativnÌ z·tÏû pro podnikatele

ProË tedy neust·le Evropsk· unie vyvÌjÌ ˙silÌ apli-

kovat spoleËenskou zodpovÏdnost na malÈ

a st¯ednÌ podniky? V b¯eznu letoönÌho roku se

v EvropskÈm parlamentu objevila tzv. Howittova

zpr·va, jejÌmû z·mÏrem bylo zakotvit povinnÈ

zpracov·nÌ pravideln˝ch zpr·v v r·mci dodrûov·-

nÌ konceptu spoleËenskÈ zodpovÏdnosti a dal-

öÌch povinnostÌ t˝kajÌcÌch se nap¯Ìklad kontroly

dodavatel˘ (ale takÈ nap¯Ìklad z¯ÌzenÌ EU

ombudsmana pro tyto z·leûitosti). Reakce na

sebe dlouho nenechala Ëekat a z·stupci evrop-

sk˝ch mal˝ch a st¯ednÌch podnik˘ (sdruûeni

v organizaci UEAPME) upozornili na riziko dalöÌ-

ho zvyöov·nÌ administrativnÌ z·tÏûe pro podnika-

tele a vytv·¯enÌ opaËnÈho ˙Ëinku spoleËenskÈ

zodpovÏdnosti. "P¯estoûe se jiû nÏkterÈ evrop-

skÈ MSP s konceptem spoleËenskÈ udrûitelnos-

Kdyû v roce 2001 vydala Komise Zelenou knihu

"Propagovat evropsk˝ r·mec pro spoleËenskou

zodpovÏdnost podnik˘" (COM(2001)366 final)

byl tento dokument prvnÌm krokem k debatÏ

o pr˘¯ezovÈm tÈmatu zasahujÌcÌm do t¯Ì z·klad-

nÌch oblastÌ - podnik·nÌ, spoleËnost jako soci·l-

nÌ aspekt a ekologie na evropskÈ p˘dÏ. P¯esto-

ûe byl p˘vodnÏ tento koncept öit˝ na mÌru vel-

k˝m spoleËnostem, zan·öÌ Komise tuto myölen-

ku do oblasti mal˝ch a st¯ednÌch podnik˘. Kon-

cept si klade za cÌl nauËit podniky chovat se

zodpovÏdnÏ ke svÈmu okolÌ, na kterÈ svou pod-

nikatelskou ËinnostÌ p˘sobÌ. Zasahuje do oblas-

ti lidsk˝ch zdroj˘, risk managementu, oznaËo-

v·nÌ v˝robk˘, finanËnÌch anal˝z, ûivotnÌho pro-

st¯edÌ, ale i zdravÌ. Podporuje p¯ed·v·nÌ zkuöe-

nostÌ, inovaËnÌ aktivity, neust·lÈ hodnocenÌ

a anal˝zy v˝sledk˘ firmy a vytv·¯enÌ interaktiv-

nÌho prostoru pro vz·jemnou a harmonickou

spolupr·ci jednotliv˝ch aktÈr˘. Zelen· kniha

EvropskÈ komise uv·dÌ, ûe "b˝t spoleËensky

zodpovÏdn˝ znamen· nejen splÚovat kritÈria

dan· z·konem, ale takÈ jÌt d·le za hranice legis-

lativy a investovat vÌce do lidskÈho kapit·lu,

prost¯edÌ a vztah˘ s ostatnÌmi ˙ËastnÌky podni-

k·nÌ. 

SpoleËensk· zodpovÏdnost firem versus Zelen· kniha
EvropskÈ komise

Implementace ZelenÈ knihy v praxi znamen·, ûe

podnikatelÈ, kte¯Ì se s jejÌm obsahem ztotoûnÌ,

sami ze svÈ v˘le p¯i v˝konu podnikatelskÈ Ëin-

nosti berou v potaz i spoleËenskÈ a ekologickÈ

aspekty. V tÈto souvislosti n·s napad·, ûe zab˝-

vat se dopadem podnik·nÌ na spoleËnost - nej-

blÌûe tedy spot¯ebitele a na okolÌ firmy - zejmÈ-

na jeho kvalitu, bude obzvl·ötÏ nelehk˝m ˙ko-

lem pro malÈ a st¯ednÌ podniky, kterÈ nemajÌ

vysokou kapacitu strategicky analyzovat dlou-

hodob˝ dopad sv˝ch ËinnostÌ. Na druhou stranu

je nutnÈ ve prospÏch mal˝ch a st¯ednÌch firem

poznamenat, ûe tyto ch·pou nÏkterÈ skuteË-

nosti mnohem rychleji a snadnÏji - a to i bez zna-

losti uv·dÏn˝ch koncept˘, neû vÏtöÌ firmy. Sou-

ËasnÏ se ukazuje, ûe vnÌm·nÌ myölenky spole-

ËenskÈ zodpovÏdnosti m˘ûe p¯inÈst podnikate-

l˘m vÏtöÌ produktivitu, a dokonce i zisk.  

Z praxe vÌme, ûe öpatnÈ poËÌn·nÌ podniku se

v koneËnÈm d˘sledku projevÌ na negativnÌm vnÌ-

m·nÌ jeho image a v mnoha p¯Ìpadech dojde

k jeho p¯irozenÈmu z·niku. Pot¯ebujÌ tedy malÈ

a st¯ednÌ podniky evropsk˝ koncept spoleËen-

skÈ zodpovÏdnosti? Co jim m˘ûe nabÌdnout? 

ProËÌt·me-li se obsahem ZelenÈ knihy, m·me

dojem, ûe tato podtrhuje vÌce samu nutnost pod-

nik˘ spoleËenskou zodpovÏdnost naplÚovat,

neû aby uv·dÏla konkrÈtnÌ v˝sledky realizace

tohoto konceptu. Velmi tÏûko se n·m v nÏm hle-

dajÌ i kroky, kterÈ je nutnÈ uËinit pro jejÌ napl-

Úov·nÌ a dosahov·nÌ efektivnÌch v˝sledk˘.

NedozvÌme se z nÌ ani, zda malÈ a st¯ednÌ pod-

niky tuto myölenku podporujÌ Ëi zda ji v praxi

bÏûnÏ uplatÚujÌ. 

Pojem společenská zodpovědnost firem se vynořil v Americe již na
začátku minulého století v souvislosti se sílícím rozvojem některých spo-
lečností a potřebou usměrňovat dopady jejich dynamického růstu na

své okolí. Ve slovníku Evropské komise se však objevil až v tomto tisíciletí.
Evropská unie ho zavádí do svých strategických dokumentů, mezi něž patří
Zelená kniha o společenské zodpovědnosti firem zveřejněná v roce 2001.
Tento koncept často slýcháváme v souvislosti s tzv. udržitelným rozvojem,
který je pro mnohé z nás, stejně jako pojem společenské zodpovědnosti,
těžko uchopitelným. Vlastníci malých a středních firem často zápasí
s odpovědí, jaké konkrétní činnosti si můžeme pod společenskou zodpo-
vědností firem představit. Co se tedy skrývá pod myšlenkou společenské
zodpovědnosti, z jakého důvodu ji Komise v poslední době propaguje
i v oblasti malých a středních podniků a co díky ní mohou podnikatelé zís-
kat?

ti ztotoûnily, existuje st·le cel· ¯ada podnik˘,

pro kterÈ je tento koncept velkou nezn·mou"

uvedl pan Muller, tajemnÌk UEAPME. D·le dodal,

ûe "Zav·dÏt povinnosti do konceptu volitelnÈ

aktivity je zcela nesmysluplnÈ" a nenÌ moûnÈ

vypracovat souhrnnou zpr·vu za 25 milion˘ pod-

nik˘". V tom musÌme b˝t s panem Mullerem za

jedno, administrativnÌ z·tÏû podnikatel˘ je jiû

tak velk·, ûe si lze tÏûko p¯edstavit zpracov·nÌ

dom·cÌho ˙kolu pro Ëetbu evropsk˝ch ˙¯ednÌk˘.

Z·mÏr spoleËenskÈ zodpovÏdnosti by mÏl b˝t

zachov·n, tak jak byl p˘vodnÏ zam˝ölen.   

Evropsk· unie se vöak snaûÌ d·le. O p·r t˝dn˘

pozdÏji po zve¯ejnÏnÌ Howittovy zpr·vy se sna-

ûila vmÏstnat povinnosti t˝kajÌcÌ se spoleËen-

skÈ odpovÏdnosti do standard˘ ISO 2600,

kterÈ by v ot·zce spoleËenskÈ zodpovÏdnosti

definovaly r·mec ËinnostÌ, jeû musÌ b˝t podni-

katelem splnÏny. Znovu se dost·v·me k meri-

tu vÏci, ûe by tato aktivita byla dalöÌ z·tÏûÌ pro

podnikatele, odporovala by myölence libovol-

nÈho p¯ijetÌ; sama spoleËensk· zodpovÏdnost

je tÏûko mÏ¯iteln·. Jedin˝m moûn˝m prost¯ed-

kem pro podporu spoleËenskÈ zodpovÏdnosti

m˘ûe b˝t jejÌ propagace prost¯ednictvÌm pod-

CEBRE pro české podnikání

nikatelsk˝ch zastoupenÌ, aù jiû mal˝ch a st¯ed-

nÌch podnik˘, tak i velk˝ch. D·le je pot¯ebnÈ

vytvo¯enÌ dokumentu podobnÈmu kodexu,

kter˝ by shrnoval z·kladnÌ principy a kroky,

kterÈ je moûnÈ v r·mci spoleËenskÈ zodpovÏd-

nosti uËinit. 

Kdo mne jako podnikatele m˘ûe o konceptu CSR
informovat?

Evropsk· komise na informov·nÌ podnikatel˘

o spoleËenskÈ zodpovÏdnosti uvolÚuje finanËnÌ

prost¯edky, a tÌm umoûÚuje realizaci projekt˘

smÏ¯ujÌcÌch k vytvo¯enÌ pomocn˝ch n·stroj˘ pro

podnikatele, jak spoleËenskou zodpovÏdnost

uchopit. TÌm dala za vnik ¯adÏ aktivit poskyto-

van˝ch zprost¯edkovanÏ organizacemi zastupu-

jÌcÌmi podnikatele. Do projektu EvropskÈ komi-

se se zapojila i Hospod·¯sk· komora »R, kter·

na podzim letoönÌho roku organizuje trÈninkovÈ

semin·¯e zamÏ¯enÈ na spoleËenskou zodpovÏd-

nost firem. V˝sledkem celoevropskÈho projektu

bude manu·l p¯eloûen˝ do deseti jazyk˘ vËetnÏ

Ëeötiny a vytvo¯enÌ informativnÌ sekce na

domovsk˝ch str·nk·ch koordin·tor˘ projektu.

OsvÏta spoleËenskÈ zodpovÏdnosti firem v »R

nenÌ novinkou, jiû dlouhodobÏ ji prov·dÌ nÏkolik

organizacÌ, mezi nimi sdruûenÌ Business leaders

forum, kterÈ od roku 1992 po¯·d· na toto tÈma

¯adu semin·¯˘ a konferencÌ.   

Alena VlaËihov·, 
CEBRE - Czech Business Representation

V BruselskÈ ulici Rue du Trone byl ned·vno slav-

nostnÏ otev¯en »esk˝ d˘m za p¯Ìtomnosti p¯ed-

stavitel˘ st·tnÌ spr·vy, samospr·vy a podnika-

telskÈho sektoru. CÌlem tohoto ambiciÛznÌho

projektu bylo dle slov velvyslance p¯i EU Jana

Kohouta: "..zviditelnit »eskou republiku v Bru-

selu, vyuûÌt vöech kapacit, p¯edpoklad˘ a moû-

nostÌ, kterÈ m·me k dispozici, d·t je pod jednu

st¯echu, a tÌm v˝raznÏ posÌlit image »R." 

»esk˝ d˘m, kter˝ je mimo jinÈ i nov˝m sÌdlem

CEBRE - »eskÈ podnikatelskÈ reprezentace p¯i

EU, hostÌ na sedmi podlaûÌch novÏ p¯ijÌûdÏjÌcÌ

diplomaty St·lÈho zastoupenÌ »R p¯i EU chysta-

jÌcÌ se na ËeskÈ p¯edsednictvÌ v RadÏ EU, vÏtöi-

nu zastoupenÌ Ëesk˝ch kraj˘, velvyslanectvÌ

v Belgii a agentury jako CzechTrade, CzechIn-

vest, CzechTourism, »eskÈ centrum a zastou-

penÌ firem »eskÈ aerolinie, »eskÈ dr·hy nebo

Skupiny »EZ.

pokraËov·nÌ na stranÏ 10

V Bruselu byl slavnostně otevřen Český dům

Společenská zodpovědnost firem 
tzv. Social corporate responsability - co to vlastně je

VOLN› POHYB OSOB - »R nestaËila implementaci
smÏrnice o zvl·ötnÌch vÌzech pro v˝zkumnÌky

Evropsk· komise zve¯ejnila zpr·vu, podle nÌû jen

6 (Belgie, NÏmecko, MaÔarsko, Rakousko, Por-

tugalsko a Rumunsko) Ëlensk˝ch st·t˘ proved-

lo do sv˝ch pr·vnÌch ¯·d˘ vËasnou implementa-

ci smÏrnice 2005/71/ES zakl·dajÌcÌ zvl·ötnÌ

druh vÌza pro v˝zkumnÌky ze t¯etÌch st·t˘ p˘so-

bÌcÌch v EU. »R stejnÏ jako dalöÌch 14 st·t˘

nestaËila provÈst ani Ë·steËnou notifikaci,

a vystavuje se tak moûnosti postihu stran

EvropskÈ komise. Cizineck˝ z·kon, do nÏhoû je

smÏrnice implementov·na, je jeötÏ v 1. ËtenÌ

v PoslaneckÈ snÏmovnÏ.  

STATISTIKA - Nov˝ port·l EuroIndicators 
s ekonomick˝mi statistikami 

Eurostat zprovoznil nov˝ port·l EuroIndikators

s aktu·lnÌmi ekonomick˝mi ˙daji. Port·l sleduje

22 vybranÈ hlavnÌ evropskÈ ekonomickÈ ukaza-

tele (PEEI) jako nap¯. r˘st HDP, nezamÏstna-

nost, inflace, v˝voj ceny pr·ce, pr˘myslov· pro-

dukce, apod. Ukazatele jsou aktualizov·ny na

mÏsÌËnÌ b·zi a zab˝vajÌ se zvl·öù ukazateli pro

EU i pro eurozÛnu. 

BUDOUCNOST EU - reformnÌ smlouva schv·lena

V Lisabonu po dlouh˝ch a dramatick˝ch jed-

n·nÌch schv·lena öÈfy vl·d a hlavami st·t˘

tzv. "Lisabonsk· smlouva", reformnÌ smlouva,

kter· nahrazuje Smlouvu o ˙stavÏ pro Evropu

zavrûenou v Ëervnu 2005 v referendech ve

Francii a Holandsku. Jedn·nÌ byla obtÌûn·

zejmÈna kv˘li PolskÈ delegaci brat¯Ì Kaczin-

sk˝ch. Podle portugalskÈho premiÈra Jose

Socratese zaûehnala EU institucion·lnÌ krizi

a je p¯ipravena Ëelit nov˝m v˝zv·m. VÏtöina

st·t˘ zah·jÌ ratifikaci bÏhem prvnÌho pololetÌ

2008 prost¯ednictvÌm n·rodnÌch parlament˘

bez konzultace ve¯ejnosti, referendum se

bude kv˘li ˙stavnÌm zvyklostem konat

v Irsku.  

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

Z monitoringu jsme vybrali:



www.premium.prosperita.info
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SAP - lídr portálových řešení
SpoleËnost SAP (NYSE: SAP) ozn·mila, ûe firma

Gartner ve svÈ nejnovÏjöÌ studii umÌstila SAP

mezi lÌdry takzvanÈho MagickÈho kvadrantu

(Magic Quadrant) v oblasti port·lov˝ch ¯eöenÌ.

Podkladem pro hodnocenÌ je vize v danÈ oblasti

a schopnost tuto vizi naplÚovat. Gartner definu-

je lÌdry MagickÈho kvadrantu jako firmy, kterÈ

kompletnÏ podporujÌ vöechny port·lovÈ scÈn·-

¯e, konsistentnÏ dod·vajÌ svÈ produkty v pr˘bÏ-

hu delöÌho ËasovÈho obdobÌ, naplÚujÌ oËek·v·nÌ

z·kaznÌk˘, pokraËujÌ v inovaci svÈho produktu

a ˙spÏönÏ prod·vajÌ nov˝m z·kaznÌk˘m. ➡

AXA nabízí svým klientům 
unikátní asistenční službu 
Praha, 10. ¯Ìjna 2007 -  FinanËnÌ skupina AXA

nabÌzÌ vöem sv˝m klient˘m dalöÌ unik·tnÌ pro-

dukt - bezplatnou asistenËnÌ sluûbu v hodnotÏ

6000 korun. Klient tak zdarma zÌsk· odbor-

nou pomoc v p¯Ìpadech odstranÏnÌ p¯ÌËiny

hav·rie a otev¯enÌ zabouchnut˝ch dve¯Ì

a n·hradnÌ ubytov·nÌ a dopravu, jsou-li

v d˘sledku hav·rie nezbytnÈ. K aktivaci tÈto

sluûby staËÌ jedinÈ - zavolat na telefonnÌ ËÌslo

272 099 944. ➡

TNT Post ČR - poštovní zásilky
do všech domácností
Druh˝ nejvÏtöÌ poötovnÌ oper·tor v »R - TNT

Post »esk· republika, nesouhlasÌ s termÌnem

liberalizace poötovnÌho trhu, kter˝ navrhuje

Evropsk· komise a vl·da »eskÈ republiky.

ObËanÈ »eskÈ republiky tak p¯ijdou o moû-

nost v˝bÏru poötovnÌho oper·tora. ➡

Telefónica O2 naděluje vánoční
dárky
SpoleËnost TelefÛnica O2 Czech Republic p¯ipra-

vila jedineËnou v·noËnÌ nabÌdku jak pro novÈ, tak

st·vajÌcÌ z·kaznÌky. Ti si mohou do nÏkterÈho

z balÌËk˘ sluûeb na mÌru podle sv˝ch p¯edstav

namÌchat digit·lnÌ televizi O2TV, p¯ipojenÌ k inter-

netu O2 Internet ADSL a vol·nÌ zdarma. ➡

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže za poslední dva roky, kdy je
v jeho čele Martin Pecina, spolupořádal řadu akcí, které mají za cíl
nejen odborné, ale i široké veřejnosti přiblížit činnost antimonopolního

úřadu, jeho zkušenosti, kompetence, možnosti. Nejvýznamnější z těchto
akcí byla pak loňská mezinárodní konference názvem Soutěž a konkuren-
ceschopnost, která proběhla v listopadu na brněnském výstavišti.

1. VOX, a. s., vás srdečně zve na vysoce 
specializované odborné semináře.

FinanËnÌ profesion·lÆ aneb finanËnÌ ¯ÌzenÌ podniku pro st¯ednÌ a vrcholov˝
management

VzdÏl·vacÌ program s mezin·rodnÌ certifikacÌ IES
TERMÕN: 27.-29. 11. 2007 a 4.-6. 12. 2007 - Hotel Krystal, Praha 6

PÿEDN¡äÕ: Ing. Theodor Beran, Ph.D., Ing. Miroslav Brabec, JUDr. VÏra Hrouzkov·,

Prof. Ing. Frantiöek Kov·¯, CSc., Robert Ml·dek, Ing. Alena MrkviËkov·, RNDr. Ing. Hana Schol-

leov·, Ph.D., Prof. Dr. ZdenÏk SouËek, DrSc., Ing. Ji¯Ì Strouhal, Ph.D., Mgr. Lucie ämÌdov·, 

Prof. Karel Tuh·Ëek, Ing. Milan Vahala, Doc. Ing. Martin Zral˝, CSc. 

PROGRAM se skl·d· ze Ëty¯ na sebe volnÏ navazujÌcÌch odborn˝ch modul˘ 
1. modul - ⁄VOD DO PODNIKOV›CH FINANCÕ A MANAGEMENTU - 27. 11. 2007  

2. modul - ÿÕZENÕ FIRMY - 28. 11. 2007  

3. modul - VYUéITÕ ⁄»ETNÕCH DAT V ÿÕZENÕ - 29. 11. 2007  

4. modul - FINAN»NÕ ÿÕZENÕ - 4. 12. 2007  -  6. 12. 2007

K”D: 738700 CENA: 16 490 KË 

K”D: 738701 CENA: 18 490 KË (vËetnÏ 19% DPH a mezin·rodnÌho certifik·tu IES)

DPH pro zaËÌnajÌcÌ pl·tce

TERMÕN: 28. 11. 2007

PÿEDN¡äÕ: Ing. Ota Paikert 

K”D: 755900 CENA: 1890 KË 

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

TERMÕN: 29. 11. 2007

PÿEDN¡äÕ: JUDr. Helena Pelik·nov·, JUDr. Ludmila Trnkov·, JUDr. Frantiöek Vlas·k 

K”D: 759200 CENA: 1990 KË 

Velk· ˙ËetnÌ z·vÏrka vËetnÏ daÚovÈho p¯izn·nÌ

TERMÕN: 3.-4. 12. 2007 - Hotel Olympik - TRISTAR, Praha 8

PÿEDN¡äÕ: Ing. Ji¯Ì Hlav·Ë (partner TPA Horwath, daÚov˝ poradce, auditor)

Ing. Ji¯Ì KlÌma (daÚov˝ poradce, Ëlen p¯edstavenstva SdruûenÌ ˙ËetnÌch a daÚov˝ch poradc˘

v BrnÏ)

PROGRAM:
3. 12. 2007 o P¯Ìprava na daÚovÈ p¯izn·nÌ k dani z p¯Ìjm˘ pr·vnick˝ch osob za rok 2007 

4. 12. 2007 o KomplikovanÈ problÈmy roËnÌ ˙ËetnÌ z·vÏrky podvojnÈho ˙ËetnictvÌ za rok 2007

K”D: 759800 CENA: 290 KË 

HR minimum pro manaûery

TERMÕN: 3.-4. 12. 2007

PÿÕNOSY: CÌlem semin·¯e je sezn·mit ˙ËastnÌky kurzu s problematikou zamÏ¯enou na v˝bÏr, p¯i-

jetÌ a adaptaci zamÏstnance, jeho motivaci, hodnocenÌ. D·le roli manaûera p¯i ¯eöenÌ konflikt-

nÌch situacÌ a v neposlednÌ ¯adÏ i propouötÏnÌ zamÏstnance. 

LEKTOR: Mgr. M. Radek Filo 

K”D: 781200 CENA: 7190 KË 

IFRS/US GAAP - SvÏtovÈ ˙ËetnictvÌ 

VzdÏl·vacÌ program s mezin·rodnÌ certifikacÌ IES
TERMÕN: 4.-8. 12. 2007 - Hotel Krystal, Praha 6

PÿEDN¡äÕ: Robert Ml·dek 

4. 12. 2007 - ⁄vod do problematiky, re·ln· hodnota, penÌze, pohled·vkya ËasovÈ rozliöenÌ.

5. 12. 2007 - Z·soby, hmotn˝ majetek (ocenÏnÌ, vykazov·nÌ).

6. 12. 2007 - Hmotn˝ majetek (odpisy, impairment, nepenÏûnÌ smÏny), nehmotn˝ majetek.

7. 12. 2007 - Leasing, goodwill, finanËnÌ n·stroje, z·vazky, kapit·l, v˝sledovka.

8. 12. 2007 - Segmenty, cizÌ mÏny, zmÏny a chyby, p¯Ìloha, doplÚujÌcÌdiskuze.

K”D: 746600 CENA: 13 590 KË 

K”D: 74660W CENA: 16 190 KË (vËetnÏ 19% DPH a mezin·rodnÌho certifik·tu IES "⁄ËetnÌ ang-

liËtina" a "US GAAP")

VÌce informacÌ o celÈ vzdÏl·vacÌ nabÌdce, programech kurz˘, semin·¯˘ a konferencÌ, naleznete 
na www.vox.cz, informaËnÌ linka 226 539 670.

V letoönÌm roce probÏhne koncem listopadu

v RotundÏ pavilonu A brnÏnskÈho v˝staviötÏ

opÏt mezin·rodnÌ konference, tentokr·t k pro-

blematice ve¯ejn˝ch zak·zek. KromÏ zmÌnÏn˝ch

konferencÌ se ⁄OHS spolupodÌlÌ na organizov·nÌ

odborn˝ch semin·¯˘. JednÌm z nich, kter˝ m·

p¯edch·zet diskuzÌm o ve¯ejn˝ch zak·zk·ch,

bude reprÌza semin·¯e o ve¯ejnÈ podpo¯e, kter·

Jsme již posuzováni jako rovnocenní partneři
se uskuteËnÌ v prostor·ch Region·lnÌ hospod·¯-

skÈ komory Brno 13. listopadu. 

"Vzhledem k obrovskÈmu z·jmu ve¯ejnosti

o semin·¯ ve¯ejnÈ podpory z pohledu p¯Ìjemce

jsme rozhodli tuto akci zopakovat," ¯ekl prvnÌ

mÌstop¯edseda ⁄OHS Kamil Rudoleck˝, kter˝

spoleËnÏ s ¯editelem odboru ve¯ejnÈ podpory

Petrem Kriûanem semin·¯ povede. PosluchaËi

budou p¯itom sezn·meni se souËasn˝m stavem

a v˝vojem legislativy ve¯ejnÈ podpory i s prak-

tick˝mi zkuöenostmi z jejÌ aplikace. Budou

nap¯Ìklad rovnÏû prezentov·ny moûnosti praktic-

kÈ obrany a preventivnÌch opat¯enÌ podnikatel-

sk˝ch subjekt˘, ale i postup v p¯ÌpadÏ navr·ce-

nÌ podpory.  

"NejcitlivÏjöÌ a sv˝m rozsahem i nejz·vaûnÏjöÌ

p¯Ìpady podpor ¯eöil n·ö st·t potaûmo ⁄¯ad pro

ochranu hospod·¯skÈ soutÏûe v dobÏ p¯ed vstu-

pem do EvropskÈ Unie. V d˘sledku transforma-

ce naöÌ ekonomiky bylo nutno velmi flexibilnÏ

reagovat na ¯adu p¯Ìpad˘, kdy ölo  v˘bec o holÈ

p¯eûitÌ nÏkter˝ch Ëesk˝ch podnik˘," p¯ipomnÏl

mÌstop¯edseda K. Rudoleck˝. Dodal, ûe tak byly

v pomÏrnÏ hojnÈ mÌ¯e uplatÚov·ny z·chrannÈ

a restrukturalizaËnÌ podpory, kterÈ vöak z·roveÚ

mohou mÌt i nejsilnÏjöÌ dopady na hospod·¯skou

soutÏû, protoûe jsou schopny nejvÌce naruöit

vyvÌjejÌcÌ se Ëi jiû fungujÌcÌ trûnÌ prost¯edÌ. V sou-

ËasnÈ dobÏ je podle jeho slov pro zmÏnu aktu-

·lnÌ oblast posuzov·nÌ podpor poskytovan˝ch ze

struktur·lnÌch fond˘ Ëi problematika sluûeb

ve¯ejnÈho v˝znamu. Obhajoba tÏchto druh˘ pod-

por nenÌ o nic mÈnÏ sofistikovanou z·leûitostÌ

a kontakty s Evropskou komisÌ jsou tak st·le

ûivÈ. 

"DomnÌv·m se vöak, ûe naöe pozice v˘Ëi tÈto

velmi v˝znamnÈ evropskÈ instituci je jin·.

Nejsme jiû zdaleka posuzov·nÌ jakoûto û·Ëci, ale

jako rovnocennÌ partne¯i, kte¯Ì si umÏjÌ prosadit

sv˘j n·zor. SvÏdËÌ o tom i skuteËnost, ûe Komi-

se nemusela v p¯ÌpadÏ »R p¯istoupit k rozhod-

nutÌ o navr·cenÌ nez·konnÈ ve¯ejnÈ podpory.

MyslÌm, ûe tato situace je v˝sledkem jiû velmi

dobr˝ch znalostÌ Ëesk˝ch poskytovatel˘ ve¯ej-

n˝ch podpor,"zd˘raznil Kamil Rudoleck˝. Mnoû-

stvÌ ve¯ejn˝ch podpor p¯itom podle jeho vyj·d¯e-

nÌ kles·. Jsou zato ale zamÏ¯eny ËÌm d·l ˙Ëin-

nÏji na zdravÈ projekty, kterÈ motivujÌ podniky

k rozvoji, nikoliv ke stagnaci a k pasivnÌmu p¯e-

ûÌv·nÌ, a naplÚujÌ tak poûadavky AkËnÌho pl·nu

p¯edstavenÈho komisa¯kou pro hospod·¯skou

soutÏû Neelie Kroesovou. (kch)

SdruûenÌ obrany spot¯ebitel˘ »R (SOS) spoleËnÏ

s nevl·dnÌ organizacÌ Iuridicum Remedium

vytvo¯ilo Kodex nediskriminujÌcÌho podnikatele,

aby podnikatelÈ mohli vyj·d¯it svoji v˘li k etic-

kÈmu p¯Ìstupu ke spot¯ebiteli. 

V kodexu se podnikatel zavazuje nejen dodrûo-

vat platnÈ z·kony, ale chovat se ve vztahu ke

spot¯ebitel˘m podle obecnÏ ch·pan˝ch princip˘

sluönÈho podnik·nÌ. Vyj·d¯Ì tÌm takÈ svou v˘li

a ochotu nepodÌlet se v r·mci svÈ podnikatel-

skÈ Ëinnosti na diskriminaËnÌch praktik·ch. "Ke

Kodexu se m˘ûe p¯ihl·sit jak˝koliv podnikatel,

kter˝ ˙spÏönÏ projde testem v kurzu na interne-

tu Ëi na semin·¯i a zav·ûe se respektovat obsah

kodexu," ¯ekla koordin·torka projektu Jana

PospÌöilov·. "PotÈ podnikatel zÌsk· takÈ samo-

lepku, kterou m˘ûe zve¯ejnit ve svÈ provozovnÏ

Ëi na internetov˝ch str·nk·ch a kter· bude pozi-

tivnÌm sign·lem pro spot¯ebitele," dodala.

Kodex p¯inese tomu, kdo se k nÏmu p¯ihl·sÌ,

konkurenËnÌ v˝hodu p¯ed ostatnÌmi podnikateli.

Seznam signat·¯˘ Kodexu bude zve¯ejÚov·n na

port·lu SOS. HlavnÌ obsah Kodexu mohou do

sv˝ch jiû existujÌcÌch kodex˘ vËlenit podnikatel-

skÈ organizace, sdruûenÌ apod., a rozöÌ¯it tak

sv˘j jiû zaveden˝ kodex pro svÈ Ëleny. 

P¯istoupenÌm ke kodexu udÏl· podnikatel dalöÌ

krok ke spoleËensky odpovÏdnÈmu chov·nÌ

v podnik·nÌ. Takov˝ podnikatel se snaûÌ o zlep-

öenÌ kvality ûivota zamÏstnanc˘, kvality ûivotnÌ-

ho prost¯edÌ, p¯Ìstupu ke spot¯ebitel˘ma spo-

leËnosti jako celku.

Spot¯ebitel˘m Kodex p¯in·öÌ hlavnÏ informaci, ûe

podnikatel dodrûuje z·sady rovnÈho zach·zenÌ -

nediskriminace. UmoûÚuje tak lepöÌ orientaci

mezi subjekty, kterÈ se snaûÌ vykon·vat svoji

podnikatelskou Ëinnost v souladu nejen se z·ko-

nem, ale i s etick˝mi a mor·lnÌmi z·sadami. 

Kontrola dodrûov·nÌ kodexu bude probÌhat pro-

st¯ednictvÌm zpÏtnÈ vazby od spot¯ebitel˘, kte¯Ì

n·m zasÌlajÌ svÈ dotazy a zkuöenosti. Vöe je

moûnÈ tedy sledoval na www.spotrebitele.info,

kde se budou objevovat na toto tÈma takÈ Ël·n-

ky a tiskovÈ zpr·vy s aktu·lnÌmi informacemi.

Ze zkuöenostÌ z poraden SOS je z¯ejmÈ, ûe se

spot¯ebitelÈ s diskriminaËnÌm jedn·nÌm setk·-

vajÌ a nejsou to p¯Ìpady ojedinÏlÈ. Mezi nejËas-

tÏjöÌ formy takovÈho nep¯ijatelnÈho chov·nÌ

pat¯Ì ˙Ëtov·nÌ vyööÌch cen cizinc˘m, ˙Ëtov·nÌ

dvojÌch cen pro ûeny a muûe u vybran˝ch typ˘

sluûeb, odmÌt·nÌ podnikatel˘ poskytovat nÏkte-

rÈ zboûÌ a sluûby urËit˝m skupin·m obyvatelstva

nebo odmÌt·nÌ pouötÏt rodiËe do obchodu

s koË·rkem.

Proto takÈ vznikla speci·lnÌ antidiskriminaËnÌ

linka s ËÌslem 222 762 222, na kterÈ se na n·s

mohou spot¯ebitelÈ obracet non-stop.

SdruûenÌ obrany spot¯ebitel˘ »eskÈ republiky 

tel.: 224 239 940, fax: 224 239 941 www.spo-

trebitele.info (tz)

SOS vytvořilo kodex pro podnikatele

Na první akci 126 firem ze 13 zemí 
V KongresovÈm centru na brnÏnskÈm v˝staviöti se uskuteËnilo dvoudennÌ kontraktaËnÌ setk·nÌ

po¯·danÈ v r·mci evropskÈho projektu match2succeed. Jde o prvnÌ kooperaËnÌ akci b2fair po¯·-

danou v »eskÈ republice. K dvoustrann˝m 632 obchodnÌm sch˘zk·m se ve dvou dnech seöli

z·stupci 126 firem ze 13 zemÌ. 

"Obchod se dnes dÏl· mnoha zp˘soby, ale jsem p¯esvÏdËen, ûe pro dlouhodobÏjöÌ spolupr·ci je

nezbytnÈ nav·zat osobnÌ kontakt. Jen tak je moûnÈ plnÏ pochopit pot¯eby z·kaznÌka a porozumÏt

nabÌdce prod·vajÌcÌho," uvedl na zah·jenÌ projektu Karel Mina¯Ìk, p¯edseda Region·lnÌ hospod·¯skÈ

komory Brno. Projekt oslovil firmy malÈ a st¯ednÌ velikosti, kterÈ k prosazenÌ se na nov˝ch trzÌch

pot¯ebujÌ spolupracovat s dalöÌmi partnery. "VelkÈ firmy majÌ velkÈ zast·nÌ na celost·tnÌ ˙rovni, ale

malÈ a st¯ednÌ podniky Ëasto musejÌ hledat spoleËnou cestu k dalöÌmu rozvoji," zd˘raznil hejtman

JihomoravskÈho kraje Stanislav Jur·nek, kter˝ v ˙vodu setk·nÌ pozdravil vöechny ˙ËastnÌky.

ObchodnÌ a investiËnÌ fÛrum evropsk˝ch region˘ Kontakt - Kontrakt se v BrnÏ konalo jiû pop·-

tÈ, ale letos poprvÈ v r·mci mezin·rodnÌho projektu b2fair. Euro Info Centrum p¯i RHK Brno na

jeho organizaci spolupracovalo s celoevropskou sÌtÌ partnersk˝ch Euro Info Center a takÈ s Vele-

trhy Brno. ZahraniËnÌ zkuöenosti totiû potvrdily, ûe pr·vÏ spojenÌ kooperaËnÌho matchmakingu

s velk˝mi mezin·rodnÌmi veletrhy p¯in·öÌ nejvÏtöÌ obchodnÌ efekty, a proto se akce konala pr·vÏ

p¯i Mezin·rodnÌm strojÌrenskÈm veletrhu (MSV). "CÌlem projektu b2fair je mezin·rodnÌ v˝mÏna

kontakt˘ a zkuöenostÌ na veletrzÌch," vysvÏtlil v BrnÏ otec tÈto myölenky J¸rgen Sch‰fer z Euro

Info Centra Stuttgart. "V poslednÌch t¯ech letech doölo k deseti takov˝m setk·nÌm s celkov˝m

poËtem p¯ibliûnÏ 2500 ˙ËastnÌk˘. MSV v BrnÏ m· dlouhou tradici vytv·¯enÌ obchodnÌch kon-

takt˘, takûe jsme s jeho volbou v˘bec nemuseli v·hat," doplnil. 

Ing. Petr Bajer, CSc., ¯editel RHK Brno



äirokou nabÌdku v˝hod a nad-

standardnÌch sluûeb p¯ipravila

pro motoristy letos na podzim

Kooperativa - druh· nejvÏtöÌ

pojiöùovna na ËeskÈm trhu. 

"V pojiötÏnÌ vozidel se klienti

st·le vÌce zajÌmajÌ o to, co

vöechno pojiöùovna kryje, s jak˝-

mi limity, a takÈ o dodateËnÈ v˝hody Ëi bonusy,

kterÈ dostanou. To je velmi spr·vn˝ trend, pro-

toûe lidÈ by se v tak d˘leûit˝ch vÏcech, jako je

pojiötÏnÌ - kterÈ majÌ z·sadnÌ vliv na jejich bez-

peËÌ, pohodlÌ a klid - rozhodnÏ nemÏli orientovat

pouze podle ceny," komentoval rozöÌ¯enou

nabÌdku sluûeb Kooperativy Ëlen p¯edstavenstva

a n·mÏstek gener·lnÌho ¯editele firmy Martin

Diviö.

Kooperativa bude i nad·le poskytovat k povin-

nÈmu ruËenÌ ûivelnÌ pojiötÏnÌ zdarma. KromÏ

toho obdrûÌ st·vajÌcÌ i novÌ klienti pouk·zku na

rozöÌ¯enÈ asistenËnÌ sluûby, kter· bude platn·

aû do konce roku 2009. Kaûd˝ z·kaznÌk bude

moci vyuûÌt pomoci na cest·ch nejen v p¯ÌpadÏ

nehody, ale i v p¯ÌpadÏ poruchy. "Klienti budou

moci tuto speci·lnÌ pouk·zku vyuûÌt k odtahu

Ëi uskladnÏnÌ vozidla zdarma Ëi na hodinu

pr·ce mechanika, p¯ÌpadnÏ m˘ûe slouûit k vyu-

ûitÌ linky pr·vnÌ poradny p¯i koupi a prodeji

motorovÈho vozidla. 

V zahraniËÌ pak pro nÏ tento poukaz znamen·

zap˘jËenÌ n·hradnÌho vozidla aû na sedm dnÌ

a bez omezenÌ poËtu ujet˝ch kilometr˘. Podle

pr˘zkum˘, kterÈ jsme mezi motoristy uËinili, je

pro nÏ rozöÌ¯en· asistenËnÌ sluûba zajÌmav·

a velmi û·dan·. Tato nabÌdka vych·zÌ stejnÏ

jako ûivelnÌ pojiötÏnÌ z naöÌ strategie nabÌdnout

motorist˘m takovÈ nadstan-

dardnÌ sluûby, kterÈ jsou princi-

pi·lnÏ spojeny s pojiötÏnÌm

vozidel," vysvÏtlil M. Diviö. 

Unik·tnÌ ûivelnÌ pojiötÏnÌ od Koo-

perativy chr·nÌ vöechna osobnÌ

a uûitkov· vozidla do nejvÏtöÌ

povolenÈ hmotnosti 3500 kg,

kter· majÌ povinnÈ ruËenÌ u Kooperativy, a vzta-

huje se na rizika povodeÚ, z·plava, ˙der blesku,

vich¯ice, krupobitÌ, sesuv p˘dy, lavina, p·d stro-

mu Ëi stoû·ru a poû·r. 

"Letos v lednu, kdy vich¯ice shazovala stro-

my, tuto v˝hodu ocenilo na dva tisÌce naöich

klient˘, kter˝m Kooperativa v r·mci povinnÈ-

ho ruËenÌ zaplatila za ökody zp˘sobenÈ ork·-

nem Kyrill p¯es 30 milion˘ korun. Z·jem

o povinnÈ ruËenÌ s ûivelnÌm pojiötÏnÌm zdar-

ma dokumentujÌ ostatnÏ i ËÌsla z »eskÈ kan-

cel·¯e pojistitel˘ - KooperativÏ p¯ibylo

v letoönÌm prvnÌm pololetÌ na 40 tisÌc nov˝ch

klient˘," uvedl M. Diviö.

Kooperativa rovnÏû nabÌzÌ vysokou rychlost

a kvalitu likvidace ökod. "St·le platÌ n·ö zcela

konkrÈtnÌ z·vazek, ûe do t¯Ì hodin od nahl·öenÌ

pojistnÈ ud·losti z pojiötÏnÌ vozidla se s klien-

tem spojÌ naöi pracovnÌci a situaci s nÌm vy¯eöÌ.

Jak· pojiöùovna skuteËnÏ je, pozn·te v z·sadÏ

aû ve chvÌli, kdy ji pot¯ebujete. Tento fakt si my

v KooperativÏ velmi jasnÏ uvÏdomujeme," zd˘-

raznil M. Diviö. 

DalöÌ zajÌmavou novinkou je moûnost zÌskat

celoroËnÌ kartu cestovnÌho pojiötÏnÌ s v˝raznou

slevou - klient, kter˝ m· povinnÈ ruËenÌ od Koo-

perativy, za ni zaplatÌ 600 KË oproti standard-

nÌm 2340 KË. (tz)

www.premium.prosperita.info
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Vstup na Ëesk˝ pojiöùovacÌ trh je logick˝m vy˙s-

tÏnÌm aktivit Coface v »eskÈ republice, kterÈ

se odvÌjejÌ jiû od roku 1991, a dlouhodobÈ spe-

cializace na problematiku pohled·vek Ëesk˝ch

podnik˘. "PropojenÌ pojiötÏnÌ, inkasa a hodno-

cenÌ bonity pohled·vek n·m umoûÚuje nabÌd-

nout klient˘m zcela komplexnÌ sluûby. DÌky nad-

n·rodnÌmu z·zemÌ Coface p¯in·öÌme Ëesk˝m kli-

ent˘m ¯eöenÌ problematiky jejich pohled·vek za

odbÏrateli kdekoli na svÏtÏ," uvedla p¯edsedky-

nÏ p¯edstavenstva Coface Austria Kreditversi-

cherung AG Martina Dobringer.

»esk· organizaËnÌ sloûka Coface Austria Kre-

ditversicherung bude v r·mci z·kladnÌho balÌË-

ku sluûeb nazvanÈho Coface Globalliance

nabÌzet pojiötÏnÌ dom·cÌch i zahraniËnÌch

pohled·vek proti ztr·tÏ plynoucÌ z rizika jejich

nezaplacenÌ v d˘sledku platebnÌ neschopnosti

odbÏratele.

Rozsah pojiötÏnÌ a n·vazn˝ch sluûeb je pro kaû-

dÈho klienta sestaven pomocÌ systÈmu staveb-

nÌch blok˘ - modul˘. Nap¯Ìklad modul "PlatebnÌ

nev˘le" kryje riziko nezaplacenÌ nesporn˝ch

pohled·vek s tÌm, ûe inkasnÌ ˙kony bezpro-

Coface začal v České republice nabízet úvěrové pojištění
Na domácí trh pojištění pohledávek vstoupil jeden z největších světových hráčů

Na český trh pojištění pohledávek vstoupila nová pojišťovna Coface
Austria Kreditversicherung AG, organizační složka, jejímž zřizovatelem
je největší rakouská úvěrová pojišťovna Coface Austria Kreditversi-

cherung. Ta je součástí francouzské Coface, která se s ročním předepsa-
ným pojistným převyšujícím miliardu eur řadí mezi tři největší hráče na svě-
tovém trhu pojištění pohledávek.

st¯ednÏ po splatnosti pohled·vek p¯ebÌr· Cofa-

ce. U modulu "Discretionary limit" je stanoven

pojistn˝ r·mec, v jehoû r·mci klienti sami roz-

hodujÌ o individu·lnÌch pojistn˝ch limitech na

svÈ jednotlivÈ odbÏratele na z·kladÏ poskytnu-

t˝ch kreditnÌch informacÌ. Modul "PoboËky" pak

umoûÚuje zahrnout do jednÈ pojistnÈ smlouvy

i jednotlivÈ poboËky klienta, vËetnÏ zahraniË-

nÌch.

"PojiötÏnÌ pohled·vek pat¯Ì k z·kladnÌm finanË-

nÌm n·stroj˘m, jimiû podniky mohou zabezpeËit

svÈ obchodnÌ pohled·vky. PojiötÏnÌ Globalallian-

ce mohou p¯itom naöi klienti vyuûÌt kdekoliv po

svÏtÏ, aniû by byla zanedb·na pr·vnÌ nebo

obchodnÌ zvl·ötnost jednotliv˝ch prost¯edÌ. Pot-

¯ebnÈ informace o bonitÏ odbÏratel˘ jsou zÌsk·-

v·ny p¯Ìmo na mÌstÏ a k dispozici jsou i lok·lnÌ

partne¯i, kte¯Ì zabezpeËÌ hladkÈ zpracov·nÌ

pojiötÏnÌ," uvedla Sabine Lehner, vedoucÌ ËeskÈ

organizaËnÌ sloûky Coface Austria Kreditversi-

cherung.

Coface Austria Kreditversicherung je Ëlenem

CreditAlliance, mezin·rodnÌ asociace renomova-

n˝ch pojiöùoven pohled·vek. DÌky tomu m·

k dispozici rozs·hlou sÌù vysoce kvalifikovan˝ch

odbornÌk˘ na trzÌch po celÈm svÏtÏ. Ke stanove-

nÌ pojistn˝ch limit˘ na jednotlivÈ odbÏratele vyu-

ûÌv· celosvÏtovou informaËnÌ sÌù Coface, a pro-

st¯ednictvÌm unik·tnÌ online datab·ze tak klien-

ti mohou zÌskat p¯Ìstup k informacÌm o 50 milio-

nech spoleËnostÌ a jejich platebnÌ historii. 

Na podporu ËinnostÌ svÈ ËeskÈ organizaËnÌ sloû-

ky zaloûila Coface Austria Kreditversicherung

koncem srpna spoleËnost Coface Czech Insu-

rance Service, s. r. o., jejÌmû jednatelem je

Radek LaötoviËka. Ten stojÌ i v Ëele t¯etÌ spo-

leËnosti Coface v »R, spoleËnosti Coface Czech

Credit Management Services, spol. s r. o., kter·

se zab˝v· ¯ÌzenÌm pohled·vek a poskytov·nÌm

kreditnÌch informacÌ a jejÌmû zakladatelem je

Coface Central Europe Holding AG se sÌdlem ve

VÌdni. (tz)

Nov˝ produkt pojiöùovny Generali

v sobÏ spojuje zajiötÏnÌ budouc-

nosti s ochranou p¯ed nep¯Ìjemn˝-

mi ud·lostmi, kterÈ ËlovÏka mohou

potkat. 

PojiötÏnÌ Future je  urËeno pro kaû-

dÈho, kdo od investiËnÌho ûivotnÌho

pojiötÏnÌ oËek·v· velmi kvalitnÌ

pojistnou ochranu za rozumnÈ penÌ-

ze s maxim·lnÌm v˝nosem, Ëehoû

bylo u Future docÌleno snÌûenÌm

rizikovÈho pojistnÈho za ûivotnÌ

sloûku pojiötÏnÌ. V p¯ÌpadÏ smrti pojiötÏnÈho

bude vyplacena aktu·lnÌ hodnota podÌlovÈho

˙Ëtu, minim·lnÏ vöak pojistn· Ë·stka pro p¯Ì-

pad smrti. DÌky tomu m˘ûe b˝t vÏtöÌ Ë·st kli-

entova  pojistnÈho investov·na a v˝sledkem je

v˝raznÏ vyööÌ hodnota investice vypl·cen· p¯i

doûitÌ. 

Future, stejnÏ jako Clever Invest, jde cestou

nabÌdky öirokÈho spektra doplÚkov˝ch pojiötÏ-

nÌ, kter· lze tÈmÏ¯ libovolnÏ kombinovat dle

aktu·lnÌch pot¯eb klienta. Future tuto nabÌdku

dokonce jeötÏ rozöi¯uje.

Pro ilustraci - dospÏlÈho jistÏ zaujme zproötÏnÌ

od placenÌ pojistnÈho za celou smlouvu v p¯Ì-

padÏ p¯izn·nÌ plnÈho invalidnÌho d˘chodu, kde

navÌc nenÌ pot¯eba kaûdoroËnÌ dokl·d·nÌ potvr-

zenÌ o jeho pobÌr·nÌ. Naopak - poûadavek na

ovÏ¯enÌ platnosti plnÈho invalidnÌho d˘chodu

m˘ûe b˝t vznesen pouze jedenkr·t a to maxi-

m·lnÏ v prvnÌch pÏti letech. PotÈ je jiû klient

automaticky zproötÏn placenÌ aû

do konce pojistnÈ doby, maxim·l-

nÏ vöak do 65 let.

Naprostou novinkou ËeskÈho

pojistnÈho trhu jsou vöak asi-

stenËnÌ sluûby p¯i ˙razu spojenÈ

s v˝platou pauö·lnÌ Ë·stky. 

DÌky poskytovanÈ pomoci

v dom·cnosti jako je ˙klid bytu

nebo don·öka jÌdla a dalöÌmu ser-

visu v podobÏ oöet¯ovatelsk˝ch

sluûeb Ëi doprovodu k lÈka¯i totiû

asistence usnadÚuje klientovi pr˘bÏh lÈËenÌ.

Nov˝ produkt myslÌ i na dÏti. Future Junior jim

nabÌzÌ kromÏ jiû zn·mÈho ˙razovÈho krytÌ

i dennÌ d·vky p¯i pobytu v nemocnici a p¯ipojiö-

tÏnÌ z·vaûn˝ch chorob, kterÈ byly speci·lnÏ pro

tyto ˙Ëely rozöÌ¯eny o dalöÌ typicky dÏtskÈ dia-

gnÛzy.

V souËasnÈ nabÌdce Future jsou k dispozici

nejen ËeskÈ, ale i evropskÈ a svÏtovÈ fondy,

kterÈ se vz·jemnÏ liöÌ sloûenÌm portfolia a cha-

rakterem investice: od nejkonzervativnÏjöÌch

s investicemi do termÌnovan˝ch vklad˘ aû po

rizikovÈ, v nichû jsou zahrnuty akciovÈ tituly

r˘zn˝ch zemÌ a ekonomick˝ch sektor˘. Pro kli-

enty bez zkuöenostÌ s investov·nÌm na kapit·-

lovÈm trhu jsou p¯ipraveny nadefinovanÈ inves-

tiËnÌ strategie.

Samoz¯ejmostÌ je pro Future flexibilita. Lze ho

tedy uöÌt klientovi na mÌru a v pr˘bÏhu doby pruû-

nÏ reagovat na klientovy mÏnÌcÌ se pot¯eby. (tz)

Future od Generali - investiční životní pojištění
s budoucností

Generali rozšířila 
online klientský servis
Od ¯Ìjna je moûno na webovÈ str·nce pojiöùovny

Generali v sekci Klientsk˝ servis nalÈzt formu-

l·¯e pro nÏkterÈ zmÏny v pojistnÈ smlouvÏ. Kli-

ent tak m˘ûe interaktivnÏ mÏnit ˙daje ve

smlouv·ch pojiötÏnÌ osob, majetku i motoro-

v˝ch vozidel.

Mezi formul·¯i je nap¯. zmÏna frekvence placenÌ

pojistnÈho, zmÏna registraËnÌ znaËky vozidla

apod.

NabÌdku online formul·¯˘ bude Generali postup-

nÏ rozöi¯ovat. (tz)

Kooperativa nabízí k povinnému ručení mnoho výhod

Kooperativa zvýšila základní kapitál na tři miliardy Kč
Mimo¯·dn· valn· hromada Kooperativy pojiöùovny, a. s., Vienna Insurance Group, v ¯Ìjnu jedno-

myslnÏ rozhodla o zv˝öenÌ z·kladnÌho kapit·lu firmy o 200 mil. KË (p¯ibliûnÏ 7,3 mil. eur).

Z·kladnÌ kapit·l Kooperativy tak ËinÌ 3 mld. KË (p¯ibliûnÏ 109 mil. eur).

"Kooperativa je prvnÌ soukromou pojiöùovnou v »eskÈ republice a vykazuje kaûdoroËnÏ nadpr˘-

mÏrn˝ r˘st. Dnes spoleËnost pat¯Ì k nejv˝znamnÏjöÌm Ëesk˝m finanËnÌm institucÌm," uvedl

k nav˝öenÌ z·kladnÌho kapit·lu Dr. G¸nter Geyer, gener·lnÌ ¯editel skupiny Vienna Insurance

Group a p¯edseda dozorËÌ rady Kooperativy. "PosÌlenÌm vlastnÌch finanËnÌch prost¯edk˘ m˘ûe

Kooperativa i nad·le plnÏ vyuûÌvat potenci·lu r˘stu na dynamickÈm ËeskÈm pojiöùovacÌm trhu,"

doplnil. (tz)

Ti, kteří nebourají
Naprost· vÏtöina ¯idiË˘ s povinn˝m ruËenÌm

»eskÈ pojiöùovny zaplatÌ p¯ÌötÌ rok niûöÌ sazbu

neû letos. Zcela jistÏ pak uöet¯Ì vöichni ¯idiËi,

kte¯Ì nezp˘sobili dopravnÌ nehodu. MÈnÏ vöak

mohou zaplatit i novÌ klienti, kte¯Ì s »P uzav¯ou

povinnÈ ruËenÌ v roce 2008 po telefonu nebo

p¯es internet. DesetiprocentnÌ slevu p¯i sjedn·-

nÌ povinnÈho ruËenÌ p¯es tyto komunikaËnÌ

kan·ly totiû mohou uplatnit i motoristÈ se

z·kladnÌ sazbou. »esk· pojiöùovna p¯ipravila pro

majitele vozidel dvojn·sobn˝ bonus. 

pokraËov·nÌ na stranÏ 13
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Aquasoft - systém pro Českou
advokátní komoru 
SpoleËnosti Damovo »esk· republika a Aquasoft

zah·jily pr·ce na dod·vce pro »eskou advok·tnÌ

komoru. ObÏ spoleËnosti - Damovo jako v˝znam-

n˝ systÈmov˝ integr·tor a Aquasoft jako odbor-

nÌk na v˝voj specializovan˝ch softwar˘ - dodajÌ

nejvÏtöÌ profesnÌ pr·vnickÈ organizaci  v »R nov˝

informaËnÌ systÈm. InformaËnÌ systÈm bude

kromÏ hospod·¯sk˝ch a organizaËnÌch podporo-

vat vöechny procesy, kterÈ spadajÌ do v˝konu

»eskÈ advok·tnÌ komory. ➡

Lidé dávají přednost kvalitě
před cenou
Z ankety, kterou provedl St·nÌ zemÏdÏlsk˝

intervenËnÌ fond (SZIF) na letoönÌ Zemi ûivi-

telce, vypl˝v·, ûe spot¯ebitelÈ se jiû vÌce neû

na cenu orientujÌ na kvalitu v˝robk˘.

Naprost· vÏtöina dot·zan˝ch p¯itom zn·

n·rodnÌ znaËku kvality KLASA a t¯etina

z dot·zan˝ch tyto v˝robky Ëasto kupuje.

V˝sledky ankety potvrdily trend poslednÌ

doby - lidÈ se jiû vÌce orientujÌ na kvalitu

v˝robk˘, kterÈ kupujÌ. ➡

SOLUS nejedná 
s www.registr-dluzniku.cz
SdruûenÌ SOLUS nejedn· s provozovatelem

internetov˝ch str·nek www.registr-dluzniku.cz

o jakÈkoli formÏ zp¯ÌstupnÏnÌ ˙daj˘, kterÈ jsou

vedeny v negativnÌch klientsk˝ch registrech

SOLUS. PopÌr· tak informace, kterÈ zve¯ejnil

provozovatel str·nek v tiskovÈ zpr·vÏ. ➡

SZIF - začalo druhé kolo rozvoje
venkova
Ministr zemÏdÏlstvÌ vyhl·sil druhÈ kolo p¯Ìjmu

û·dostÌ v r·mci Programu rozvoje venkova

(PRV). Otev¯ena bude vÏtöina zb˝vajÌcÌch opat-

¯enÌ z os I a III a takÈ prvnÌ opat¯enÌ z osy IV Lea-

der (MÌstnÌ akËnÌ skupina). 

➡

Budova »SVTS, NovotnÈho l·vka 5, Praha 1, p¯Ì-
zemÌ, 1. ñ 4. patro
V˝stavnÌ sekce:
Asociace inovaËnÌho podnik·nÌ »R

● SystÈm inovaËnÌho podnik·nÌ »R, inovaËnÌ
infrastruktura,region·lnÌ inovaËnÌ infrastruk-
tura

● ReferenËnÌ list AIP »R

● Technologick˝ profil »R

● Klub inovaËnÌch firem AIP »R

● Obor InovaËnÌ podnik·nÌ

● »asopis InovaËnÌ podnik·nÌ a transfer tech-
nologiÌ

● OchrannÈ zn·mky Cena Inovace roku a Gale-
rie inovacÌ

P¯Ìklady ˙spÏön˝ch inovaËnÌch firem

⁄spÏönÌ ¯eöitelÈ program˘ KONTAKT, EUREKA,
INGO, COST a EUPRO

● Mezin·rodnÌ inovaËnÌ centrum

● Program EUREKA a jeho ¯eöitelÈ

● Program KONTAKT a zahraniËnÌ ¯eöitelÈ
z Belgie, Francie, It·lie, Polska, Rakouska,
ÿecka, Slovenska, Slovinska, SRN a MaÔar-
ska

Region·lnÌ inovaËnÌ strategie

SpoleËnost vÏdeckotechnick˝ch park˘ »R

● N·rodnÌ sÌù VTP v »R

● Mezin·rodnÌ spolupr·ce

»esk· spoleËnost pro novÈ materi·ly a techno-
logie

»esk˝ svaz stavebnÌch inûen˝r˘

Asociace v˝zkumn˝ch organizacÌ

Rada vÏdeck˝ch spoleËnostÌ »R

»esk· asociace pro obnovitelnÈ energie

»esk· spoleËnost pro jakost

»esk˝ komitÈt pro vÏdeckÈ ¯ÌzenÌ

»esk˝ svaz vyn·lezc˘ a zlepöovatel˘

»esk· asociace rozvojov˝ch agentur

● OdbornÈ skupiny k inovaËnÌmu podnik·nÌ
v krajÌch

»esk˝ svaz vÏdeckotechnick˝ch spoleËnostÌ

Inûen˝rsk· akademie »R

Akademie vÏd »R

● Centrum inovaËnÌho vzdÏl·v·nÌ Liblice

● Centrum pro podporu konkurenceschopnosti
v biomedicÌnsk˝ch technologiÌch

»KAIT

Ministerstvo pr˘myslu a obchodu

Ministerstvo ökolstvÌ, ml·deûe a tÏlov˝chovy

⁄¯ad pr˘myslovÈho vlastnictvÌ

»esk˝ statistick˝ ˙¯ad

"P¯es 80 % firem povaûuje danÏ v »esku za

vysokÈ, a statistiky jim d·vajÌ za pravdu. Podle

poslednÌ zpr·vy Eurostatu  je sazba danÏ z p¯Ìj-

m˘ v »eskÈ republice nejvyööÌ ze vöech nov˝ch

Ëlen˘ EvropskÈ unie," ¯ekl Miroslav K¯Ìûek, ¯edi-

tel PodnikatelskÈho inkub·toru p¯i VysokÈ

ökole ekonomickÈ v Praze.

Podle pr˘zkumu jsou firmy nespokojeny

i s Ëeskou legislativou. Za nep¯ehlednou ji

povaûuje 92 % respondent˘, 85 % jÌ nerozumÌ.

Za v˘bec neproblematiËtÏjöÌ oblast legislativy

povaûuje 35 % dot·zan˝ch pr·vÏ danÏ, 19 %

hodnotÌ jako nejvÌce problematickou oblast

pracovnÌho pr·va a 15 % obËansko-pr·vnÌ

oblast. NejvÌce problÈmov˝ je podle podnika-

tel˘ a firem Z·kon o danÌch z p¯Ìjm˘ (36 %),

d·le Z·konÌk pr·ce (22 %) a ObchodnÌ z·ko-

nÌk (14 %). Cel˝ch 93 % dot·zan˝ch je nespo-

kojeno s vymahatelnostÌ pr·va v »eskÈ repub-

lice.

"MnoûstvÌ legislativy spojenÈ s podnik·nÌm je

enormnÌ a znaËnÏ nep¯ehlednÈ, podnikatel˘m

Ëasto nezb˝v· nic jinÈho, neû se ¯Ìdit zdrav˝m

selsk˝m rozumem a Ëekat, co odhalÌ kontrola.

Zdlouhavost rozhodnutÌ i tÏch nejjednoduööÌch

soudnÌch spor˘ ve sv˝ch d˘sledcÌch zap¯ÌËiÚu-

je mnohdy i druhotnou platebnÌ neschopnost

mal˝ch a st¯ednÌch podnikatel˘, d˘sledkem

kterÈ jsou vyhl·öenÈ ˙padky, resp. minim·lnÏ

doËasnÈ nemoûnÈ pokraËov·nÌ v podnikatel-

skÈ Ëinnosti. St·t se z·roveÚ za chybn· roz-

hodnutÌ sv˝ch zamÏstnanc˘ neomlouv·, nepo-

stihuje je a ani neodökodÚuje postiûenÈho pod-

nikatele, protoûe mu to û·dn˝ z·kon neukl·-

d·," konstatovala Eva Svobodov·, gener·lnÌ

¯editelka Asociace mal˝ch a st¯ednÌch podnik˘

a ûivnostnÌk˘ »R.

NÏkte¯Ì podnikatelÈ vÏ¯Ì, ûe se situace v blÌzkÈ

dobÏ zmÏnÌ. Od chystan˝ch legislativnÌch zmÏn

v oblasti danÌ nap¯Ìklad oËek·v· 32 % respon-

dent˘ zlepöenÌ. TÈmÏ¯ polovina firem si vöak

myslÌ, ûe p˘jde jen o nev˝znamnÈ zmÏny. Zhor-

öenÌ pak oËek·v· 19 % dot·zan˝ch. VÏtöÌ skep-

si cÌtÌ firmy k chystan˝m reform·m jako celku.

ZlepöenÌ od nich oËek·v· jen 21 % responden-

t˘, 27 % se bojÌ zhoröenÌ. Okolo 47 % respon-

dent˘ si myslÌ, ûe se situace po reform·ch v˝raz-

nÏ nezmÏnÌ.

Každá čtvrtá firma zvažuje přesun sídla do zahraničí
Vadí jim vysoké daně i složitost českých zákonů

Čtvrtina českých firem zvažuje přesun svého sídla do zahraničí. Vedou
je k tomu zejména daňové důvody. Firmy jsou však nespokojené
i s přehledností a srozumitelností českých zákonů nebo špatnou

vymahatelností práva. Vyplývá to ze společného průzkumu Asociace
malých a středních podniků a živnostníků ČR a Podnikatelského inkubáto-
ru při Vysoké škole ekonomické v Praze, kterého se zúčastnilo 290 podnika-
telů a firem.

Jedna oblast pr˘zkumu se t˝kala i vlivu vstupu

»eskÈ republiky do EvropskÈ unie na podnik·nÌ.

Cel˝ch 33 % dot·zan˝ch firem si myslÌ, ûe se

jejich situace po vstupu do EU zlepöila, 11 %

naopak cÌtÌ zhoröenÌ. Okolo 51 % firem û·dnÈ

zmÏny nepociùuje. Co se t˝k· unijnÌch z·kon˘,

tak 41 % firem je nevnÌm·, 45 % je povaûuje jen

za dalöÌ obstrukce. P¯esto se naölo 7 % dot·za-

n˝ch, kte¯Ì si myslÌ, ûe jim unijnÌ z·kony pom·-

hajÌ.

SpoleËn˝ pr˘zkum realizovala Asociace mal˝ch

a st¯ednÌch podnik˘ a ûivnostnÌk˘ »R (AMSP

»R) ve spolupr·ci s Podnikatelsk˝m inkub·to-

rem p¯i VysokÈ ökole ekonomickÈ v Praze v pr˘-

bÏhu z·¯Ì letoönÌho roku. Z˙Ëastnilo se okolo

290 podnikatel˘ a firem z ËlenskÈ z·kladny

AMSP »R. 

Kontakt: 
Miroslav K¯Ìûek, ¯editel PodnikatelskÈho inku-

b·toru p¯i VysokÈ ökoly ekonomickÈ v Praze,

tel.: +420 732 365 480, e-mail: krizek@podni-

kat.cz

Eva Svobodov·, gener·lnÌ ¯editelka Asociace

mal˝ch a st¯ednÌch podnik˘ a ûivnostnÌk˘ »R

tel.: +420 222 246 404, e-mail: svobodo-

va@amsp.cz

O PodnikatelskÈm inkub·toru p¯i VäE

Podnikatelsk˝ inkub·tor p¯i VysokÈ ökole eko-

nomickÈ v Praze vznikl v ¯Ìjnu 2006. Jeho ˙Ëe-

lem je pom·hat zaËÌnajÌcÌm podnikatel˘m a fir-

m·m, kterÈ chtÏjÌ rozöÌ¯it nebo inovovat svÈ

podnik·nÌ, a to prost¯ednictvÌm poradensk˝ch

sluûeb, pomoci p¯i zÌsk·v·nÌ finanËnÌch pro-

st¯edk˘, kontakt˘ na potencion·lnÌ odbÏratele,

dodavatele a partnery nebo pomoci p¯i zÌsk·v·-

nÌ lidsk˝ch zdroj˘. V souËasnÈ dobÏ pl·nuje

v˝stavbu kancel·¯sk˝ch prostor, kterÈ bude

zaËÌnajÌcÌm podnikatel˘m poskytovat formou

zlevnÏnÈho pron·jmu.

vÌce informacÌ na www.podnikat.cz

Proměny Evropy 2008 aneb Intelektuální hostina
2. mezinárodní konference 
organizovaná pod osobní záštitou předsedy vlády ČR Mirka Topolánka
Tento p¯ÌspÏvek volnÏ navazuje na ˙vodnÌ informaci v b¯eznovÈm ËÌsle Properity, kdy byla hlavnÌmi

organiz·tory (DTO CZ, s. r. o., a VäE Praha) nastavena r·mcov· odborn· tÈmata z oblasti podni-

k·nÌ, vzdÏl·v·nÌ, politiky, ve¯ejn˝ch z·jm˘ a spoleËenskÈ odpovÏdnosti.

To, ûe byla nastavena dob¯e, dokumentuje opravdu mimo¯·dn˝ z·jem z ¯ad odbornÈ ve¯ejnosti,

neboù jiû v tÏchto dnech jsou k dispozici na t¯i desÌtky p¯ihl·öen˝ch vystoupenÌ z tuzemska i zahra-

niËÌ. Vedle vystoupenÌ naöich v˝znamn˝ch p¯edstavitel˘ vl·dy, vËetnÏ jednotliv˝ch rezort˘ (MPO,

MPSV, MäMT, NVF apod.), se m˘ûeme tÏöit na vystoupenÌ v˝znamn˝ch odbornÌk˘ z prestiûnÌch

vysok˝ch ökol, univerzit, stejnÏ jako odbornÌk˘ a profesion·l˘ z ¯ady ˙spÏön˝ch Ëesk˝ch i zahra-

niËnÌch firem.

Jiû pouhÈ n·zvy p¯edn·öek d·vajÌ tuöit, ûe budou naplnÏna veöker· oËek·v·nÌ, spojen· s vysokou

aktu·lnostÌ nastaven˝ch tÈmat. Pojmy jako ˙koly a priority technickÈho vzdÏl·v·nÌ, monitoring kva-

lity Vä a univerzit, technologick· gramotnost, problematika multikulturnÌ spolupr·ce, vytv·¯enÌ ino-

vaËnÌho prostoru »R, v˝konnost znalostnÌch podnik˘, v˝stupy z terÈnnÌch öet¯enÌ Eurobarometru

a ¯ada dalöÌch d·vajÌ tuöit, ûe se bude jednat o vpravdÏ "intelektu·lnÌ hostinu" se vöemi jejÌmi atri-

buty.

PoË·tkem listopadu bude zapoËata realizaËnÌ etapa fin·lnÌho obsahovÈho programu, kter˝ by se

mÏl jeötÏ p¯ed jeho tiötÏnou podobou objevit na webov˝ch str·nk·ch konference www.neweuro-

pe.cz, vËetnÏ struËnÈho p¯edstavenÌ jednotliv˝ch aktÈr˘.

PoË·tkem novÈho roku bychom v·m velice r·di nabÌdli prvnÌ ochutn·vku z p¯ipravovanÈho menu, jiû

s konkrÈtnÌ obsahovou nabÌdkou, Ëi zprost¯edkovali prezentaci nÏkter˝ch zajÌmav˝ch odborn˝ch öpi-

Ëek z tuzemska i zahraniËÌ.

VÏ¯Ìme, ûe ¯ada z v·s vyuûije nabÌzenÈ öance, a ûe se opÏt po dvou letech sejdeme spoleËnÏ s naöi-

mi i zahraniËnÌmi öpiËkov˝mi manaûery, akademiky, pedagogy a studenty, abychom prodiskutovali

nejnovÏjöÌ praktickÈ zkuöenosti a nejaktu·lnÏjöÌ trendy v oblastech podnikovÈho ¯ÌzenÌ.

Za p¯Ìpravn˝ v˝bor konference srdeËnÏ zvou
prof. Ing. R˘ûena Pet¯Ìkov·, CSc. prof. Ing. JaromÌr Veber, CSc. prof. Jan ävejnar, Ph.D.
Prezident konference Programov˝ ¯editel konference »estn˝ prezident konference

bliûöÌ informace na webov˝ch str·nk·ch: www.neweurope.cz nebo na adrese:

DTO CZ, s. r. o., Mari·nskÈ n·m. 480/5, 709 28  Ostrava -Mari·nskÈ Hory

Sekretari·t konference: tel.: 595 620 145, 595 620 109

Marketér roku 2007
Dne 18. ¯Ìjna 2007 byl v r·mci kon·nÌ konference Trend Marketing vyhl·öen dalöÌ roËnÌk sou-

tÏûe MarketÈr roku, tentokr·t pro rok 2007.

SoutÏû po¯·d· kaûdoroËnÏ »esk· marketingov· spoleËnost a jejÌ nejvyööÌ ocenÏnÌ zÌsk·v·

v˝razn· osobnost, kter· zaznamenala v uplynulÈm obdobÌ na marketingovÈm poli v˝razn˝

˙spÏch. KromÏ hlavnÌ ceny - VelkÈho modrÈho delfÌna z tradiËnÌho ËeskÈho skla - jsou udÏlov·-

ni jeötÏ malÌ delfÌni za v˝znamnÈ poËiny v nejr˘znÏjöÌch marketingov˝ch oblastech.

SoutÏû je vyhl·öena a »esk· marketingov· spoleËnost p¯ijÌm· p¯ihl·öky, kterÈ mohou pod·vat

jak uchazeËi sami, tak zamÏstnavatelÈ, instituce i jednotlivÈ osobnosti. »esk· marketingov·

spoleËnost uvÌt· upozornÏnÌ na v˝razn˝ marketingov˝ projekt, za nÌmû stojÌ pracovnÌk, kter˝ by

si zaslouûil pozornost a ocenÏnÌ v tÈto prestiûnÌ soutÏûi. 

V˝sledky soutÏûe budou vyhl·öeny p¯ÌötÌ rok po jarnÌ konferenci Marketing Trend 15. kvÏtna

2008 v DivadelnÌm s·le na NovotnÈho l·vce 1 v Praze 1.

P¯ihl·öky a veökerÈ podrobnÏjöÌ informace naleznete na internetov˝ch str·nk·ch www.cms-

cma.cz, pop¯. na adrese

»esk· marketingov· spoleËnost 
NovotnÈho l·vka 5 

116 68 Praha 1 
tel/fax 221 082 395 

e-mail: info@cms-cma.cz

N·rodnÌ strategick˝ referenËnÌ r·mec a operaË-
nÌ programy 2007ñ2013

N·rodnÌ program v˝zkumu

»VUT

StavebnÌ fakulty v »R

CESNET

Mezin·rodnÌ vÏdeckotechnick· spolupr·ce

● Americko-Ëesk· spolupr·ce

● BÏlorusko-Ëesk· spolupr·ce

● »Ìnsko-Ëesk· spolupr·ce

● Rusko-Ëesk· spolupr·ce

● Ukrajinsko-Ëesk· spolupr·ce

● Jihoafricko-Ëesk· spolupr·ce

Mezin·rodnÌ organizace (EHK OSN, WTO, TII,
WIPO, UNDP, CERN,

UNCTAD, Technoparc de Gex)

ZahraniËnÌ ËlenovÈ a partne¯i AIP »R

● RINKCE (Rusk· federace)

● Br¸cke-Osteuropa e.V. (SRN)

● SdruûenÌ Ëesk˝ch podnik˘ v NÏmecku
(VTUD, SRN)

● OWZ ñ Internationales Gr¸nderzentrum
(SRN)

posterov· sekce (projekty v˝zkumu, v˝voje
a inovacÌ)

medi·lnÌ partne¯i AIP »R

Formy prezentace:
v˝stavnÌ expozice (max. 1 x 5 m)

v˝stavnÌ panel (max. 3 panely 90 x 120 cm)

Program inovace 2007 CZ 26. 9. 2007 11:27 

prototypy, funkËnÌ modely, p¯Ìp. technologickÈ
postupy (nikoli v˝robkyexpon·ty)

informaËnÌ materi·ly

(podrobnosti v p¯ihl·öce)

Moûnost vyuûÌt InformaËnÌho centra INOVACE
2007 v p¯ÌzemÌ budovy »SVTS

Vernis·û v˝stavy se uskuteËnÌ 4. 12. 2007
v 16.00 hodin ve v˝stavnÌm prostoru »SVTS, 
4. patro, NovotnÈho l·vka 5, Praha 1.

SouË·stÌ vernis·ûe bude k¯est CD-ROM publika-
ce InovaËnÌ podnik·nÌ.
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Drtiv· vÏtöina dospÏl˝ch »ech˘ d¯Ìve Ëi pozdÏji

natrvalo opouötÌ spoleËnÈ bydlenÌ s rodiËi.

V jednÈ dom·cnosti s nimi z˘st·v· dlouhodobÏ

pouze kaûd˝ p·t˝ dospÏl˝ »ech. Pr˘mÏrn˝ vÏk,

ve kterÈm zaËÌn·me bydlet nez·visle na rodi-

ËÌch, je v »eskÈ republice 23 let. SpoleËnÈ

dvougeneraËnÌ bydlenÌ nejvÌce praktikujÌ RusovÈ

(27 %) a Pol·ci (26 %). 

"Z v˝sledk˘ pr˘zkumu GE Money vyplynulo, ûe

ve vÏku 24 let ûije jiû 60 % »ech˘ bez rodiË˘.

Potvrdil se tak dlouhodob˝ trend d¯ÌvÏjöÌ samo-

statnosti," ¯ekl Michal TuËek, produktov˝

manaûer hypotÈk GE Money Bank. "ZatÌmco

dneönÌ pades·tnÌci a öedes·tnÌci zaËali ûÌt

nez·visle v 25 letech, dneönÌ t¯ic·tnÌci odch·-

zeli z domu ve 23 letech. MladÌ, kter˝m je dnes

18-29 let a bydlÌ bez rodiË˘, opustili rodinnÈ

hnÌzdo v pr˘mÏru dokonce jiû v 21 letech,"

dodal Michal TuËek.

M·me mal˝ stan a chceme vÏtöÌ

"NejËastÏji uv·dÏnou velikostÌ bydlenÌ je

v »eskÈ republice 50-75 m2. Byt vÏtöÌ neû

100 m2 tu m· pouze Ëtvrtina obyvatel," uvedl

Michal TuËek. "Velikost bydlenÌ v »eskÈ repub-

lice zatÌm nedosahuje rozmÏr˘ typick˝ch v z·pa-

doevropsk˝ch st·tech, kde se bydlÌ v pr˘mÏru

na 80 m2. S touto skuteËnostÌ koresponduje

takÈ pr˘mÏrn˝ poËet pokoj˘ v dom·cnosti.

ZatÌmco evropsk˝ pr˘mÏr ËinÌ 3,6 pokoje, u n·s

je to pouze 2,7 pokoje," dodal Michal TuËek.

BydlenÌ na malÈm poËtu metr˘ obytnÈ plochy je

domÈnou Ruska, kde tÈmÏ¯ polovina dospÏl˝ch

bydlÌ v prostoru do 50 m2. V MaÔarsku a »esku

je malometr·ûnÌ bydlenÌ do 50 m2 ËastÏji neû

v ostatnÌch zemÌch vyuûÌv·no jako "startovacÌ

bydlenÌ". S rostoucÌm vÏkem roste touha po vÏt-

öÌm bydlenÌ a souËasnÏ i jeho dostupnost. 

»eöi ËastÏji ûijÌ v podn·jmu

Ve vöech sledovan˝ch zemÌch (»esk· republika,

MaÔarsko, Polsko, Rumunsko a Rusko) je domi-

nantnÌm typem bydlenÌ vlastnÌ bydlenÌ. BydlenÌ

v podn·jmu je nejrozöÌ¯enÏjöÌ v »eskÈ republice,

kde takto ûije kaûd˝ Ëtvrt˝ dospÏl˝. V Rusku

a Rumunsku je to jen jeden z pÏti, v MaÔarsku

pouze kaûd˝ des·t˝ a v Polsku dokonce jen 7 %

dospÏlÈ populace. 

"V souËasnosti ûije vÌce neû polovina obyvatel

»eskÈ republiky ve vlastnÌm bydlenÌ. Na vysok˝

podÌl podn·jemnÌk˘ m· vliv nefungujÌcÌ trh nebo-

li regulace n·jemnÈho. Z ËÌsel kaûdop·dnÏ

vypl˝v·, ûe nejvÏtöÌ potenci·l pro v˝stavbu

nov˝ch byt˘ a dom˘ je tak v »eskÈ republice,"

vysvÏtlil d·le Michal TuËek. 

NejvÌce touûÌme po zmÏnÏ

Touhu po zlepöenÌ standardu bydlenÌ, aù uû

koupÌ novÈho nebo rekonstrukcÌ st·vajÌcÌho, je

v r·mci sledovan˝ch zemÌ nejvyööÌ v »R - zmÏnu

v n·sledujÌcÌch 3 letech pl·nujÌ dvÏ t¯etiny

dospÏl˝ch lidÌ. V MaÔarsku nebo Rumunsku je

to pouze 40 % lidÌ ve vÏku 18 aû 65 let. Ve

Společné bydlení s rodiči opouští Češi  ve věku 23 let
Zexkluzivního průzkumu, který GE Money provedla v zemích střední

Evropy a Rusku, vyplývá, že mladí lidé opouštějí rodiče ve stále dří-
vějším věku. Průměrný věk, ve kterém začínáme bydlet nezávisle na

rodičích, je v České republice 23 let. Průzkum také ukázal, že nejčastěji
žijeme v bytě o rozměrech 50-75 m2, který sdílíme se třemi dalšími osoba-
mi. Češi jsou také národ podnájemníků. Bydlení v nájmu je ze sledova-
ných zemí totiž nejrozšířenější právě v České republice, kde takto žije
každý čtvrtý dospělý. 

vöech sledovan˝ch zemÌch kaûdop·dnÏ platÌ, ûe

touha po zlepöenÌ v˝raznÏ kles· s pokroËil˝m

vÏkem. HlavnÌmi motivy pro zmÏnu jsou zlepöe-

nÌ souËasnÈho bydlenÌ a pot¯eba bydlet ve vlast-

nÌm. U Rus˘ je takÈ velk˝m motivem pot¯eba

bydlet ve vÏtöÌm a Pol·ci berou penÌze vloûenÈ

do bydlenÌ jako dobrou investici. 

JakÈ jsou parametry vysnÏnÈho bydlenÌ?

Jak· je p¯edstava o novÈm bydlenÌ? Pokud jde

o v˝bÏr mÌsta pro novÈ bydlenÌ, preference se

v jednotliv˝ch zemÌch liöÌ. ZatÌmco polovina

»ech˘ by chtÏla bydlet nejËastÏji na okraji

mÏsta, Rumuni preferujÌ bydlenÌ na venkovÏ

a Pol·ci v centru mÏsta. U Rus˘ je jasnÏ vidi-

teln· touha stÏhovat se na okraj nebo do cent-

ra mÏsta. 

"V »R a Rumunsku je mezi tÏmi, kte¯Ì zam˝öle-

jÌ zlepöit svÈ bydlenÌ, z¯eteln· touha po vÏtöÌm

obytnÈm prostoru. T¯i Ëtvrtiny »ech˘ a dvÏ t¯e-

tiny Rumun˘ by chtÏli mÌt byt vÏtöÌ neû 75 m2,

vÌce neû t¯etina respondent˘ v obou zemÌch

deklaruje dokonce z·jem o obytnou plochu nad

100 m2," ¯Ìkl jeötÏ Michal TuËek. 

ExkluzivnÌ pr˘zkum GE Money probÏhl letos

v srpnu a z·¯Ì mezi respondenty v »eskÈ republice,

MaÔarsku, Polsku, Rumunsku a Rusku, na repre-

sentativnÌm vzorku dospÏlÈ populace. Pr˘zkum pro

GE Money provedla spoleËnost TNS AISA. (tz)
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pokraËov·nÌ ze strany 4
"Otev¯enÌ »eskÈho domu se urËitÏ projevÌ na

intenzitÏ komunikace jednotliv˝ch p¯edstavitel˘

zastoupenÌ »R v Bruselu a takov˝ kontakt p¯i-

nese lepöÌ koordinaci aktivit i efektivnÏjöÌ v˝mÏ-

nu informacÌ," ¯ekl prezident Hospod·¯skÈ

komory JaromÌr Dr·bek. Prezident Konfederace

zamÏstnavatelsk˝ch a podnikatelsk˝ch svaz˘

»R Jan Wiesner doplnil: "Lokace »eskÈho domu

v centru evropskÈ Ëtvrti p¯ispÏje k tomu, aby se

CEBRE stalo pravidelnou zast·vkou podnikate-

l˘, z·stupc˘ podnikatelsk˝ch asociacÌ i Ëlen˘

Hospod·¯skÈho a soci·lnÌho v˝boru bÏhem

jejich n·vötÏv Bruselu a mÌstem, kde jim vûdy

bude poskytnut nezbytn˝ servis." Jaroslav

Han·k, viceprezident Svazu pr˘myslu a dopravy

»R vyzdvihnul pozitivnÌ efekt jednÈ ËeskÈ adre-

sy: "Bude dobrÈ, kdyû si bruselsk· komunita

zaûije spojenÌ - kdyû chci nÏco o »R, zajdu na

Rue du Trone 60."

SlavnostnÌho otev¯enÌ se z˙Ëastnila ¯ada

v˝znamn˝ch Ëesk˝ch osobnostÌ jako nap¯. evrop-

sk˝ komisa¯ VladimÌr äpidla, mÌstop¯edseda

vl·dy pro evropskÈ z·leûitosti Alexandr Vondra

a ministr zahraniËnÌch vÏcÌ Karel Schwarzen-

berg, velvyslanec p¯i EU Jan Kohout, velvyslanec

v Belgii VladimÌr M¸ller, vÏtöina Ëesk˝ch hejt-

man˘, ËeötÌ poslanci EvropskÈho parlamentu

a gener·lnÌ ¯editel agentury Czechinvest Roman

»erm·k. 

KromÏ prezentaËnÌch st·nk˘ vöech Ëesk˝ch

zastoupenÌ v Bruselu vystoupily na venkovnÌm

pÛdiu v ulici Caroly skupiny DÏda Ml·dek Illegal

Band, »echomor a zpÏvaËka Iva Fr¸hlingov·.

N·vötÏvnÌci mohli shlÈdnout vernis·û v˝stavy

Tom·öe BÌma a mÛdnÌ p¯ehlÌdku n·vrh·¯ky

Beaty RajskÈ. Vöichni z˙ËastnÏnÌ byli s pr˘bÏ-

hem slavnostnÌho otev¯enÌ velice spokojeni

a podpo¯ili pl·n St·lÈho zastoupenÌ »R p¯i EU

vytvo¯it z takovÈto ËeskÈ "street party" kaûdo-

roËnÌ tradici. 

R·di V·m poskytneme doplÚujÌcÌ informace:
Blanka Jakubcov·, 

CEBRE - »esk· podnikatelsk· reprezentace p¯i EU
Tel: +32.2.5503547/49; Fax: +32.2.5503548;

email: cebre.europe@mail.be 

V Bruselu byl slavnostně otevřen Český dům

Pro stavebnictvÌ, kterÈ je moûno za¯adit mezi

rozvojovÈ pilÌ¯e ËeskÈ ekonomiky a kterÈ vytv·-

¯Ì dÌla dlouhodobÈ ûivotnosti, a zajiöùuje tak

kromÏ hmotnÈho v˝robnÌho procesu i p¯Ìnos kul-

turnÌ a architektonick˝, je nastolenÌ strategic-

k˝ch problÈm˘ a volby jejich ¯eöenÌ vËetnÏ vyt˝-

ËenÌ priorit nezbytn˝m ˙kolem. Vypl˝v· to

i z vazby stavebnictvÌ na ¯adu dalöÌch odvÏtvÌ

a jeho multiplikaËnÌch ˙Ëink˘, kterÈ jsou v p¯ed-

kl·danÈ strategii souhrnnÏ vyhodnoceny. 

Strategie stavebnictví do roku 2015 
Vzáří skončila náročná práce na tvorbě dokumentu STRATEGIE - vize

českého stavebnictví do roku 2015. Proces přípravy, aktualizace pro-
gramových záměrů a stanovení cílů Strategie vychází především 

z podnětu podnikatelské sféry, reprezentované Svazem podnikatelů ve
stavebnictví v ČR. Tento záměr se podařilo zrealizovat za plné podpory
a součinnosti dalších orgánů a organizací zainteresovaných do problema-
tiky stavebnictví.

Situace rozvoje stavebnÌ v˝roby je od roku 2000

trvale p¯Ìzniv·.  Na ot·zku, jak by se mÏla vyvÌ-

jet do roku 2015, se pokusili najÌt odpovÏÔ

auto¯i publikace. Kolektiv autor˘ byl tvo¯en

odbornÌky r˘zn˝ch profesÌ a specializacÌ jako

jsou manage¯i, stavebnÌ inûen˝¯i, architekti eko-

nomovÈ, specialistÈ z oblasti ekologie, techni-

ky, technology a ¯ady dalöÌch obor˘.  Nebyla to

jednoduch· ˙loha, protoûe v obdobÌ permanent-

nÌch zmÏn vnÏjöÌho prost¯edÌ nelze s jistotou

prognÛzovat v˝voj v pomÏrnÏ dlouhÈm ËasovÈm

˙seku. Je mnoho faktor˘, kterÈ budou p˘sobit

na Ëeskou ekonomiku a jejich dopady budou

ovlivÚovat stavebnictvÌ. 

P¯edkl·dan˝ dokument vych·zÌ z anal˝zy v˝voje

a stavu hospod·¯skÈho a technickÈho rozvoje

odvÏtvÌ a charakteristik jeho slab˝ch a siln˝ch

str·nek i z anal˝zy jeho jednotliv˝ch sektor˘,

z v˝voje podnikatelskÈho prost¯edÌ, a to i v kon-

O strategii českého stavebnictví hovořili na tiskové konferenci v Praze koncem září představitelé Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR: prezident Ing. Václav Matyáš a Ing. Rudolf Borý-
sek, viceprezident.

Snahou zpracovatel˘ bylo co nejp¯esnÏjöÌ

pozn·nÌ a vymezenÌ p¯ÌËin, trend˘ a moûnÈho

budoucÌho v˝voje odvÏtvÌ, vyt˝ËenÌ jeho cÌl˘,

priorit a n·stroj˘ p¯i jejich promÌt·nÌ do praktic-

kÈ politiky, ale i rizika a moûn· ohroûenÌ. Sv˝m

p¯ÌspÏvkem chtÏjÌ auto¯i podnÌtit trvalou ve¯ej-

nou diskuzi o cÌlech a priorit·ch odvÏtvÌ a zp˘-

sobu jejich dosaûenÌ. PodnÏtem jsou i doku-

menty EvropskÈ unie, ke kter˝m se »esk·

republika p¯ipojila, i p¯Ìklady ¯ady zemÌ EvropskÈ

unie, kde strategie a strategickÈ ¯ÌzenÌ majÌ

v˝znamnou ˙lohu v systÈmu spr·vy zemÏ.

Auto¯i p¯edkl·dajÌ formulaci jednotliv˝ch sloûek

ovlivÚujÌcÌch faktory dalöÌho rozvoje stavebnic-

tvÌ, kterÈ budou zdrojem n·mÏt˘ i pro up¯esnÏ-

nÌ dalöÌho zamÏ¯enÌ aktivit odvÏtvÌ jakoûto celku

i jeho jednotliv˝ch dÌlËÌch Ë·stÌ. NaznaËujÌ cesty

k dosaûenÌ strategick˝ch cÌl˘ a poskytujÌ v˝cho-

diska a z·kladnÌ r·mce pro vypracov·nÌ progra-

textu evropskÈho stavebnictvÌ. VytyËuje ten-

dence v profilujÌcÌch smÏrech v˝stavby, per-

spektivy odvÏtvÌ a jeho rozvojovÈ öance. Bilan-

cuje rozs·hlou popt·vku, kter· p¯edstavuje

velk˝ z·sobnÌk pr·ce, shrnuje moûn· rizika v˝vo-

je a stanovuje priority a cÌle strategickÈho roz-

voje stavebnictvÌ. StavebnictvÌ p¯itom ch·pe

a prezentuje v jeho öiröÌch souvislostech

a n·vaznostech zejmÈna potom ve vazbÏ na

urbanistiku a v˝stavbu.

StojÌme na prahu ekonomick˝ch reforem, p¯i-

pravujeme se na vstup do eurozÛny, skonËÌ

p¯echodnÈ obdobÌ omezujÌcÌ voln˝ pohyb pra-

covnÌ sÌly, budou se postupnÏ vyrovn·vat ceny

vstup˘ do stavebnictvÌ s ˙rovnÌ star˝ch zemÌ

EU. Dojde ke zmÏnÏ struktury finanËnÌch zdro-

j˘ p¯edevöÌm u ve¯ejn˝ch zak·zek. Prost¯edky

z privatizace budou muset b˝t nahrazeny jin˝-

mi. P¯edpokladem pro budoucnost je osvojenÌ

si zp˘sobu realizace PPP projekt˘ a ˙ËelnÈ

Ëerp·nÌ fond˘ EU. Dopad budou mÌt i rozhod-

nutÌ EvropskÈ komise v oblasti ekologie, legis-

lativy, norem a dalöÌch. JednÌm z nejrizikovÏj-

öÌch faktor˘ bude kapacita kvalifikovanÈ pra-

covnÌ sÌly. Obor budou v˝znamnou mÏrou ovliv-

Úovat inovace, vÏda a v˝zkum.

m˘ a zp˘sob˘ jejich naplnÏnÌ. Strategie sleduje

vyuûitÌ st·vajÌcÌch konkurenËnÌch v˝hod a jejich

dalöÌho prohloubenÌ p¯i naplÚov·nÌ cÌl˘ a vizÌ ve

st¯ednÏdobÈm i dlouhodobÈm horizontu v pod-

mÌnk·ch tuzemskÈho a evropskÈho stavebnÌho

trhu, p¯emÏnu ve znalostnÌ odvÏtvÌ, respektujÌcÌ

z·sady udrûitelnÈho rozvoje. 

Dokument nenÌ pl·nov·nÌm budoucnosti. Jeho

smyslem je nach·zenÌ optim·lnÌch zp˘sob˘ rea-

lizace rozvoje odvÏtvÌ p¯i vyuûitÌ nabÌzejÌcÌch se

rozvojov˝ch p¯ÌleûitostÌ, ale i uvÏdomÏnÌ si moû-

n˝ch rizik a omezenÌ. Publikace je urËena tÏm,

kte¯Ì se zajÌmajÌ o stav stavebnictvÌ v kontextu

v˝voje ËeskÈ ekonomiky. 

PracovnÌ varianta proöla p¯ipomÌnkov˝m ¯ÌzenÌm

jednak externÌch spolupracovnÌk˘, ale i Ëlen˘

p¯edstavenstva, jejichû podnÏty, p¯ipomÌnky

i n·zory byly do koneËnÈ podoby promÌtnuty.

Auto¯i vÏ¯Ì, ûe publikace Strategie - vize ËeskÈ-

ho stavebnictvÌ do roku 2015 m· dobrÈ p¯edpo-

klady st·t se zdrojem informacÌ o moûnostech

a p¯edpokladech ˙spÏönÈho rozvoje naöeho sta-

vebnictvÌ a z·kladnÌm v˝chodiskem diskuze

odbornÈ ve¯ejnosti k dalöÌmu v˝voji celÈho sta-

vebnictvÌ.

Svaz podnikatel˘ ve stavebnictvÌ v »R



ci. Dodavatelem je Integraf Liberec, a. s.,

investorem statut·rnÌ mÏsto Liberec a autory

architekti Jan JanÔourek, Ladislav David

a Jana MedlÌkov·. OcenÏnÌ bylo udÏleno p¯ÌvÏ-

tivÏ slouûicÌ stavbÏ pro ve¯ej-

n˝ z·jem.

Cenu Prim·tora HlavnÌho

mÏsta Prahy za stavbu realizo-

vanou na jeho ˙zemÌ zÌskala

rekonstrukce HudebnÌho diva-

dla v KarlÌnÏ, dodavatel Sdru-

ûenÌ HudebnÌho divadla KarlÌn,

Metrostav, a. s., a Skanska

CZ, a. s., investor HlavnÌ

mÏsto Praha, autor akad.

arch. Jind¯ich Smetana a archi-

tekti Tom·ö KulÌk, Petr Doleûal

a Petr Broûek. Cena byla udÏ-

lena za v˝znamn˝ p¯ÌspÏvek ke

znovuoûivenÌ KarlÌna, p¯i nÏmû

ölo o citlivÈ propojenÌ p˘vodnÌ

a novÈ architektury. 

Cenu St·tnÌho fondu pro roz-

voj bydlenÌ, kter˝ hodnotÌ ˙ro-

veÚ bytov˝ch staveb, obdrûela

regenerace a novÈ n·stavby

obytn˝ch budov, novÈ gar·ûe

a ˙pravy parter˘ v ulicÌch KvÏ-

tinkov·, Pod Lipami - Praha 3.

Dodavateli jsou Arcus R˘ûiË-

ka, s. r. o., AG-Real,

s. r. o., a Hochtief CZ, a. s.,

PSO, s. r. o., investor mÏstsk·

Ë·st Praha 3, auto¯i akad. arch. Pavel H¯ebeck˝,

architekt Alexandr Verner, ing. AdÈla Urbanov·

a Tom·ö PavlÌk. Cena byla udÏlena za vzornou

regeneraci a n·stavby bytov˝ch dom˘. 

Partne¯i Dne stavitelstvÌ a architektury

HlavnÌmi partnery celÈho projektu Dane stavitelstvÌ

a architektury jsou: Kooperativa pojiöùovna, a. s.,

Lafarge Cement, a. s., Liapor - Lias VintÌ¯ov, LSM,

k. s., Metrostav, a. s., PRAGOPROJEKT, a. s., Rem-

mers, CZ s. r. o., Skanska CZ, a. s., StavebnÌ vele-

trhy Brno, Stavby silnic a ûeleznic, a. s., Syner,

s. r. o., Wienerberger cihl·¯sk˝ pr˘mysl, a. s.

DalöÌmi partnery jsou: COLAS CZ, a. s. ,Energie -

stavebnÌ a b·Úsk·, a. s., METROPROJEKT Praha,

a. s., OHL éS, a. s., PSJ holding, a. s., Pr˘mstav,

a. s., SMP CZ, a. s., Subterra a. s., STRABAG,

a.s., Vces, a. s.. 

Den stavitelstvÌ a architektury zah·jen v Sen·-

tu (tz)

www.premium.prosperita.info
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Do letoönÌho roËnÌku soutÏûe Stavba roku bylo

p¯ihl·öeno 50 staveb, 27 z nich postoupilo do

2. kola. OhodnocenÌ Stavba roku 2007 zÌskaly

n·sledujÌcÌ stavby:

Mandarin Oriental hotel Praha, dodavatel Met-

rostav, a. s., a investor Karmelitsk· hotel,

s. r. o., autor projektu Architektonick˝ atelier

D˘m a mÏsto - sdruûenÌ architekt˘.

Titul byl udÏlen za ojedinÏle architektonicky cit-

livou rekonstrukci nesourodÈho souboru histo-

rick˝ch staveb, se z¯etelem k n·roËnosti nov˝ch

stavebnÌch vstup˘. 

ArcidiecÈznÌ muzeum Olomouc, druh· etapa,

dodavatel Unistav, a. s., investor Muzeum umÏnÌ

Olomouc, autor HäH Architekti, s. r. o. Titul byl

udÏlen za vytvo¯enÌ ojedinÏlÈho souboru staveb

kulturnÌho ˙Ëelu se z¯etelem ke zp˘sobu propo-

jenÌ historick˝ch a nov˝ch konstrukcÌ. 

OdbavovacÌ termin·l letiötÏ Brno, dodavatel sdru-

ûenÌ firem Kal·b stavebnÌ firma, s. r. o., a P¯emy-

sl Vesel˝ stavebnÌ a inûen˝rsk· Ëinnost, s. r. o.,

investor Jihomoravsk˝ kraj, odbor region·lnÌho

rozvoje, autor Fa Parolli, s. r. o., a Ing. arch. Petr

Parolek, Ph.D. 

Titul byl udÏlen za vytvo¯enÌ svÈbytnÈho archi-

tektonickÈho dÌla symbolizujÌcÌho aerodynamiË-

nost rychlÈho pohybu se z¯etelem ke kon-

strukËnÌmu ¯eöenÌ. 

Termin·l obdrûel i Cenu ve¯ejnosti, hlasov·nÌ se

uskuteËnilo na www.stavbaroku.cz od 11. z·¯Ì

do 10. ¯Ìjna. 

NovÈ ˙st¯edÌ »SOB, dodavatel Skanska CZ, a. s.,

investor »SOB, a. s., a autor AP - Atelier, s. r. o. Ti-

tul byl udÏlen za vytvo¯enÌ nevöednÌ a netradiËnÌ

administrativnÌ budovy s v˝razn˝mi ekologick˝mi

aspekty se z¯etelem k poûadovanÈ a dosaûenÈ p¯·-

telskosti pracovnÌho prost¯edÌ.

L·vka pro cyklisty p¯es ¯eku Vltavu v ulici E. Pit-

tera, dodavatel JHP, spol. s. r. o., investor statu-

t·rnÌ mÏsto »eskÈ BudÏjovice, autor

Prof. Ing. Ji¯Ì Str·sk˝, CSc., Atelier 8000, s. r. o.

Titul byl udÏlen za vytvo¯enÌ dynamickÈ, ryze sou-

dobÈ a v˝tvarnÏ velmi p˘sobivÈ mostnÌ konstruk-

ce se z¯etelem k p¯ÌvÏtivÈmu mÏ¯Ìtku stavby. 

Vypisovatelem soutÏûe Stavba roku byly ABF -

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelstvÌ,

Svaz podnikatel˘ ve stavebnictvÌ v »R, Minis-

terstvo pr˘myslu a obchodu »R a Ëasopis Stavi-

tel spoleËnosti Economia. LetoönÌ roËnÌk vyhl·-

öenÌ prestiûnÌch ocenÏnÌ Stavba roku je uû pat-

n·ct˝, nynÌ se konal poprvÈ u p¯Ìleûitosti 1. roË-

nÌku Dne stavitelstvÌ a architektury. Tato akce

se m· st·t tradicÌ, cel˝ projekt osobnÏ podpo¯il

p¯edseda Sen·tu Parlamentu »R MUDr. P¯emy-

sl Sobotka. Po¯adatelem projektu je SIA - Rada

v˝stavby »R a garanty Svaz podnikatel˘ ve sta-

vebnictvÌ »R a »esk· komora autorizovan˝ch

inûen˝r˘ a technik˘ Ëinn˝ch ve v˝stavbÏ. 

OsobnostÌ stavitelstvÌ se stal Bo¯ivoj KaËena

Cenu Osobnost stavitelstvÌ, kterou vypisuje SIA

- Rada v˝stavby »R, pro rok 2007 p¯evzal Bo¯i-

voj KaËena, p¯edseda p¯edstavenstva spoleË-

nosti Stavby silnic a ûeleznic. Obdrûel ji za celo-

ûivotnÌ z·sluhy o rozvoj stavebnictvÌ. Je souËas-

nÏ drûitelem titulu Manaûer roku 2002 a od pre-

zidenta Francie zÌskal titul rytÌ¯e ÿ·du za n·rod-

nÌ z·sluhy.

DalöÌ ocenÏnÌ 

Byla p¯ed·na takÈ ocenÏnÌ StavebnÌ firma roku.

Vypisovatelem tÈto soutÏûe je Svaz podnikatel˘

ve stavebnictvÌ. 

Ocenění Stavba roku 2007 obdrželo pět uchazečů
Pět nositelů titulu  Stavba roku 2007 bylo vyhlášeno 11. října 2007 na

slavnostním večeru v Betlémské kapli v Praze u příležitosti Dne stavi-
telství a architektury. Kromě více než 500 hostů se galavečera a pře-

dávání cen zúčastnili předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka,
vicepremiér vlády ČR Jiří Čunek, ministr průmyslu a obchodu Martin Říman
a primátor Hlavního města Prahy Pavel Bém. Kromě vyhlášení soutěží
čekal všechny přítomné příjemný kulturní program a křest knihy, vydané
k 15 letům Stavby roku.

V kategorii do 25 pracovnÌk˘ ocenÏnÌ zÌskala

StavebnÌ spoleËnost V&V Nov˝ JiËÌn, spol.

s r. o., kter· je zamÏ¯ena na opravy panelov˝ch

dom˘, v˝stavbu rodinn˝ch dom˘ a rekonstrukce

objekt˘.

V kategorii do 200 pracovnÌk˘ cenu obdrûela

STAVOS Brno, a. s., kter· vykazuje dynamiku

rozvoje ve vöech z·kladnÌch ukazatelÌch a m·

mimo jinÈ osvÏdËenÌ pro pr·ci v jadern˝ch elek-

tr·rn·ch. 

SMP CZ, a. s., vyhr·la v kategorii velk· staveb-

nÌ firma s vÌce jak 200 zamÏstnanci. V loÚskÈm

roce se jÌ poda¯ilo zv˝öit zisk o 75 %. Stala se

dodavatelem prestiûnÌ zak·zky rekonstrukce

Karlova mostu. 

D·le byla udÏlena Cena p¯edsedy Sen·tu Parla-

mentu »R Stavba roku 2007, kterou p¯edal

osobnÏ MUDr. P¯emysl Sobotka. OcenÏnÌ zÌska-

la rekonstrukce ve Fr˝dlandskÈ ulici Ë. 183

A na n·m. Dr. E. Beneöe Ë. 184 a 468 v Liber-

Ing. Václav Matyáš (vlevo) společně s vicepremiérem vlády
ČR Jiřím Čunkem při srdečné gratulaci jednomu z oceně-
ných…



lopery," doplnil gene-

r·lnÌ ¯editel R. Bor˝-

sek. 

Kr·snÈ zahrady 
se systÈmem LiaStone

Program zahrnuje öiro-

kou paletu produkt˘

a jejich r˘zn˝ch kom-

binacÌ, se kter˝mi lze

vytvo¯it jakÈkoliv

terÈnnÌ ˙pravy dle

pot¯eb a p¯edstav - od

vydl·ûdÏnÌ ploch beto-

novou dlaûbou, zajiötÏnÌ svah˘, vyrovn·nÌ

menöÌch terÈnnÌch nerovnostÌ p¯es vytvo¯enÌ

okrasn˝ch, protihlukov˝ch Ëi protipohledov˝ch

stÏn. Betonov· z·mkov· dlaûba p¯edstavuje

modernÌ zp˘sob prov·dÏnÌ komunikacÌ a ploch

vËetnÏ tÏch kolem bazÈn˘. Takto provedenÈ

plochy majÌ proti ostatnÌm prov·dÏn˝m zp˘so-

b˘m ¯adu v˝hod. PoËÌnaje nulov˝mi negativnÌmi

˙Ëinky na ûivotnÌ prost¯edÌ, p¯es moûnost libo-

volnÈho barevnÈho provedenÌ, snadnou rozebÌra-

telnost, tvarovou p¯esnost a variabilitu tvar˘,

konËe nemÏnnostÌ rozmÏr˘ vlivem zatÌûenosti

nebo teplot. Pro vyrovn·nÌ menöÌch terÈnnÌch

nerovnostÌ Ëi zajiötÏnÌ svah˘ nabÌzÌ program Lia-

Stone prvky zahradnÌ architektury z lehkÈho Lia-

porBetonu. Jsou lehkÈ a snadno manipulovatel-

nÈ, a proto se v˝bornÏ hodÌ i pro stavby, kterÈ

si chceme udÏlat sami. DÌky spojovacÌ dr·ûce je

zaruËeno spolup˘sobenÌ sousednÌch dÌlc˘

a moûnost libovolnÈho zak¯ivenÌ zazelenÏn˝ch

ploch. DoplÚkov˝m sortimentem systÈmu Lia-

Stone jsou v˝robky, kterÈ se na prvnÌ pohled

zdajÌ nev˝znamnÈ. Opak je vöak pravdou. Jde

nap¯Ìklad o obrubnÌky a palis·dy na ohraniËenÌ

chodnÌËk˘ Ëi z·honk˘, ûlabovky pro odv·dÏnÌ

deöùovÈ vody a podobnÏ. DÌky tÏmto prvk˘m

totiû p˘sobÌ cel· zahrada upravenÏ.

Rozmach firmy dokumentujÌ i dce¯inÈ spoleËnosti

V pr˘bÏhu poslednÌch deseti let zaloûila Lias Vin-

tÌ¯ov  takÈ dvÏ dce¯inÈ spoleËnosti. Jednou z nich

je Kago, s. r. o. - spoleËn· firma s nÏmeck˝m part-

poru, kter˝ pat¯Ì mezi nejkvalitnÏjöÌ lehk·

kameniva v EvropÏ. "Produkujeme i nejsloûi-

tÏjöÌ dÌlce ve öpiËkovÈ kvalitÏ. V oblasti leh-

k˝ch beton˘ je pak firma garantem v˝zkumu

a v˝voje, navÌc propagujeme jejich aplikace.

Dos·hli jsme velkÈho rozmachu v sortimentu

i kvalitÏ vibrolisovan˝ch v˝robk˘. VyuûitÌ leh-

kÈho keramickÈho betonu p¯in·öÌ a bude p¯i-

n·öet novÈ moûnosti p¯i n·vrhu i realizaci kon-

strukcÌ vöech typ˘ staveb. NemalÈ prost¯edky

takÈ investujeme do ekologick˝ch opat¯enÌ

a rozvÌjÌme tÈû soci·lnÌ program. NenÌ n·m lho-

stejn˝ ani osud regionu, podporujeme nejr˘z-

nÏjöÌ projekty pro sport, kulturu i zdravotnic-

tvÌ," dodal gener·lnÌ ¯editel R. Bor˝sek. Mezi

sponzorovanÈ projekty pat¯Ì extraligov˝ t˝m

nohejbalist˘ SK Liapor i charitativnÌ akce smÏ-

¯ovanÈ mimo jinÈ Fondu ohroûen˝ch dÏtÌ Ëi

Nadaci Adra. Lias VintÌ¯ov se takÈ podÌlÌ na

osvÏtovÈm projektu propagujÌcÌ stavebnictvÌ

pod n·zvem Den stavitelstvÌ a architektury,

kter˝ je spojen s vyhodnocenÌm prestiûnÌ sou-

tÏûe Stavba roku. (tz)
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Lias se prezentuje jako dodavatel kompletnÌ hrubÈ
stavby

Firma se prezentuje  jako dodavatel kompletnÌ

hrubÈ stavby. NabÌzÌ öirokou paletu typ˘ a ¯ad

tv·rnic pro obvodovÈ a vnit¯nÌ zdivo v nÏkolika

t¯Ìd·ch pevnosti s vynikajÌcÌmi tepelnÏ izolaËnÌ-

mi a akustick˝mi vlastnostmi.  SystÈm pro hru-

bou stavbu doplÚuje kompletnÌ nabÌdka nosn˝ch

p¯eklad˘ nad okennÌ a dve¯nÌ prostory, vËetnÏ

p¯eklad˘ pro nadokennÌ ûaluzie. Jejich v˝hodou

je velk· variabilita, nÌzk· hmotnost, modulovÏ

zapadajÌ do zdicÌho systÈmu Liapor. V r·mci ser-

visu Lias poskytuje zastropenÌ na objedn·vku,

dle poûadavku z·kaznÌka. Po letech v˝voje

a zlepöov·nÌ vlastnostÌ zdicÌch tv·rnic Liapor

uv·dÌ na trh novinky - kalibrovanÈ (brouöenÈ)

tvarovky Liapor, kterÈ mÏnÌ pohled na dosavad-

nÌ technologii prov·dÏnÌ zdiva, respektive na

spojov·nÌ zdicÌch prvk˘ a umoûÚuje zdÏnÌ na

tenkou zdÌcÌ maltu 2 mm a pohledovÈ zdivo Lia-

por, s kter˝m lze docÌlit atraktivnÌ vzhled objek-

t˘, jejichû dalöÌ ˙prava je uû zbyteËn·. Tento

trend öet¯Ì i penÌze p¯i v˝stavbÏ a koneËn˝ch

˙prav·ch objekt˘. 

VznikajÌ z nÏj takÈ esteticky zajÌmavÈ interiÈry

p¯i zachov·nÌ vöech v˝hod zdiva z lehkÈho kera-

mickÈho materi·lu. V˝hodou jsou mrazuvzdor-

nost, vysok· ûivotnost, poû·rnÌ bezpeËnost

a dobrÈ akustickÈ vlastnosti. PohledovÈ zdivo

nach·zÌ uplatnÏnÌ p¯edevöÌm pro stÏny v˝rob-

nÌch a sportovnÌch hal, kancel·¯sk˝ch Ëi tech-

nick˝ch prostor, ale tÈû pro p¯ÌËky v chodb·ch,

suterÈnech a sklepÌch. PohledovÈ zdivo m· dÌky

Bourá mýty a dává betonu nové dimenze
Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k. s., je na trhu úspěšných 15 let 

Lehký stavební materiál Liapor dodává na trh společnost Lias Vintířov,
která letos oslaví 15. výročí svého vzniku. Historie produkce stavebních
materiálů tzv. keramzitu se ve Vintířově datuje už od roku 1964. Na

těchto základech postavila v roce 1992 svoji image nová firma Lias. Podle
jejího generálního ředitele Ing. Rudolfa Borýska k tomu mimo jiné dopo-
mohly investice do moderních technologických zařízení, které pokračují
i v současnosti. Šlo například o novou rotační pec s chladičem a elektroni-
kou, o úpravnu suroviny, moderní sklad a instalaci automatické vibroliso-
vací linky OMAG apod. "Všechny kroky směřují k uspokojení požadavků
zákazníků. Veškeré investice za patnáct let dosáhly více než 570 milionů
korun," uvedl generální ředitel R. Borýsek. Firma samozřejmě vlastní certifi-
kát kvality podle ISO 9001 a zavedla nový informační systém SCALA.

dobÏ dod·v· Lias

prefabrik·ty z lehkÈ-

ho Liapor-Betonu na

sportovnÌ stavby - Fotba-

lov˝ stadion Slavie Praha a na V˝stavnÌ, spor-

tovnÏ-kulturnÌ a kongresovÈ centrum v Karlo-

v˝ch Varech. 

D˘m jednÌm tahem se osvÏdËil a st·le se rozvÌjÌ

Uû nÏkolik let se ˙spÏönÏ v Lias VintÌ¯ov rozvÌjÌ

projekt D˘m jednÌm tahem. DodacÌ lh˘ty jsou

pouh˝ch 14 dnÌ od objedn·nÌ v˝roby. V˝hoda

montovanÈho zp˘sobu v˝stavby je p¯edevöÌm

v rychlosti (hrub· stavba do pÏti dn˘), ve vyso-

kÈ kvalitÏ stavby a minimu mokr˝ch proces˘.

O jeho ûivotaschopnosti svÏdËÌ, ûe se roËnÏ

z dÌlc˘ z lehkÈho Liaporbetonu stavÌ kolem pade-

s·ti dom˘. Na letoönÌ z·¯ijovÈ v˝stavÏ FOR

ARCH v Praze firma prezentovala novÈ smÏry p¯i

v˝stavbÏ dom˘. Jde o informace o pouûitÈm

materi·lu, technickÈm ¯eöenÌ konstrukce objek-

tu a o zp˘sobu v˝stavby. "NabÌdku jsme rozöÌ¯ili

o Ëty¯i novÈ typy dom˘ v zajÌmav˝ch cenov˝ch

relacÌch. Velmi slibnÏ se jevÌ i spolupr·ce s deve-

p¯ÌrodnÌmu materi·lu st·lou barevnost a nevöed-

nÌ, p¯ÌjemnÏ p˘sobÌcÌ vzhled. 

Liaporbetpon nach·zÌ st·le vÏtöÌ uplatnÏnÌ na trhu    

Slovo beton jiû od dÏtsk˝ch let vyvol·v· v kaû-

dÈm p¯edstavu materi·lu studenÈho, tÏûkÈho,

vlhkÈho a tvrdÈho, na druhÈ stranÏ vöak pevnÈ-

ho a neobyËejnÏ trvanlivÈho. Lehk˝ keramick˝

beton z Liaporu tyto p¯edstavy bour· a d·v·

betonu naprosto novÈ dimenze. Studen˝ povrch

se mÏnÌ v tepl˝, vlhkost mizÌ, tÌha kles· a tvr-

dost se mÏnÌ ve snadnou opracovatelnost. Co je

vöak d˘leûitÈ, z·kladnÌ dobrÈ vlastnosti - pev-

nost a trvanlivost - z˘st·vajÌ. Z lehkÈho betonu

z Liaporu se tak mohou stejnÏ jako z obyËejn˝ch

beton˘ vyr·bÏt dÌlce jak pro montovanÈ stavby,

tak pro monolitickÈ konstrukce pozemnÌch

a inûen˝rsk˝ch staveb. NavÌc p¯in·öÌ jeho pouûi-

tÌ pro konstrukce a dÌlce nÏkterÈ nenahraditel-

nÈ v˝hody, jako nap¯Ìklad snÌûenÌ hmotnosti

konstrukce, snÌûenÌ manipulaËnÌ hmotnosti

dÌlc˘, snÌûenÌ dopravnÌch n·klad˘, lepöÌ opraco-

vatelnost (v p¯ÌpadÏ dodateËnÈho vrt·nÌ apod.),

lepöÌ tepelnÏ izolaËnÌ vlastnosti, moûnost v˝ro-

by obvodov˝ch stÏn s plnou tepelnÏ izolaËnÌ

schopnostÌ bez p¯ÌdavnÈ izolace, lepöÌ zvukovÏ

izolaËnÌ vlastnosti atd. KromÏ toho je LiaporBe-

ton zdravotnÏ nez·vadn˝ a plnÏ recyklovateln˝.

Lehk˝ beton z Liaporu se pouûÌv· takÈ na inûe-

n˝rsk˝ch a mostnÌch konstrukcÌch. U pozem-

nÌch v˝ökov˝ch staveb se lehkÈ betony s ˙spÏ-

chem uplatÚujÌ ve stropnÌch konstrukcÌch, coû

nerem, Kago GmbH. SpoleËnost se stala evrop-

skou öpiËkou p¯i v˝robÏ krb˘ a kachlov˝ch kamen

tÈto zn·mÈ znaËky. V letoönÌm roce vstoupila na

slovensk˝ trh v BratislavÏ a BanskÈ Bystrici.

"NaöÌm cÌlem je vytvo¯it prodejnÌ sÌù v˝stavnÌch

studiÌ ve vöech krajsk˝ch mÏstech »eskÈ a Slo-

venskÈ republiky," dodal R. Bor˝sek. DalöÌ dce¯i-

nou spoleËnostÌ je LIADUR, kter· vznikla v roce

1999 na z·kladÏ spolupr·ce Lias VintÌ¯ov

s nÏmeckou firmou EUDUR Bau GmbH & KG.

HlavnÌmi produkty  tÈto spoleËnosti jsou zejmÈna

prefabrikovanÈ dÌlce pro kompletnÌ systÈm protih-

lukov˝ch stÏn z lehkÈho kameniva. Firma LIADUR

prov·dÌ obchodnÌ, projektovou a marketingovou

Ëinnost v tÈto oblasti, a to nejen v »R a SRN, ale

i na dalöÌch zahraniËnÌch trzÌch. LetoönÌ rok oËe-

k·v· trûby ve v˝öi 90 milion˘ korun.

Lias klade d˘raz na v˝zkum a v˝voj

Z produkce p˘vodnÌ keramiky firma za 15 let

svÈ historie dospÏla k v˝robÏ modernÌho Lia-

odlehËuje stavby a umoûÚuje realizovat zajÌma-

vÈ konstrukËnÌ systÈmy (budova BMW v Mni-

chovÏ, v˝ökov˝ d˘m Torre Picasso v MadridÏ

aj.). P¯i tÏchto stavb·ch se uplatnÌ ve velkÈ

mÌ¯e rovnÏû Ëerpan˝ lehk˝ beton. V poslednÌ

Ing. Rudolf Borýsek, generální ředitel spo-
lečnosti Lias Vintířov
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KonkrÈtnÌ opat¯enÌ daÚovÈ reformy, kterÈ se

p¯Ìmo dot˝kajÌ finanËnÌho leasingu, tento

produkt znev˝hodÚujÌ a znaËnÏ komplikujÌ

cel˝ tento segment pro financov·nÌ nemovi-

tostÌ. FinanËnÌ leasing jako takov˝ bude

vhodn˝ jen pro velice specifickÈ p¯Ìpady

financov·nÌ nemovitostÌ - od 1. 1. 2008 se

smlouvy musÌ podepisovat na minim·lnÏ 30

let, coû sniûuje atraktivitu a pouûitelnost

tohoto produktu jako takovÈho, a to jak pro

potenci·lnÌ klienty, tak i pro samotnÈ lea-

singovÈ spoleËnosti.

"P¯es zmÌnÏn· fakta vöak daÚov· reforma nezna-

men· konec leasingu nemovitostÌ, naopak se

m˘ûe st·t atraktivnÌ alternativou financov·nÌ,"

vysvÏtlil ätÏp·n Markvart, jednatel spoleËnosti

Immoconsult Leasing Czechia, s. r. o. "To ovöem

nebude moûnÈ bez znaËnÈ ˙pravy produkt˘ ze

strany leasingov˝ch spoleËnostÌ. Pro nÏ, a tedy

i pro n·s znamenajÌ daÚovÈ zmÏny nutnost p¯ijÌt

na trh s nov˝mi, alternativnÌmi produkty, vych·-

zejÌcÌmi zejmÈna z operativnÌho leasingu

a n·jemnÌch model˘," dodal ätÏp·n Markvart.

"TakovÈ modely mohou pomoci ¯adÏ firem nejen

z d˘vodu nesporn˝ch daÚov˝ch efekt˘, ale takÈ

mohou b˝t v˝chodiskem pro splnÏnÌ p¯Ìsn˝ch pra-

videl kapitalizace p¯i financov·nÌ rozs·hl˝ch

nemovitostnÌch projekt˘," doplnila Eva Krczm·¯o-

v·, manaûerka pro rozvoj nov˝ch projekt˘ a pod-

poru obchodu.

V roce 2006 byly do leasingovÈho uûÌv·nÌ z

96 uzav¯en˝ch smluv Ëlen˘ »eskÈ leasingovÈ

a finanËnÌ asociace p¯ed·ny nemovitosti za

11,183 mld. KË, coû p¯edstavuje asi 4,8 %

trhu leasingu u n·s. Mezi leasovan˝mi nemo-

vitostmi dominovaly v roce 2006 pr˘myslovÈ

budovy (35,9 %) a ˙¯ednÌ budovy (20,1 %).

PodÌl hotel˘ na celkovÈm leasingu nemovitos-

tÌ Ëinil 9,9 %, podÌl ostatnÌch typ˘ budov 

9,6 %. »lenovÈ »eskÈ leasingovÈ a finanËnÌ

asociace uzav¯eli v roce 2006 celkem 93 novÈ

smlouvy na leasing nemovitostÌ, kter˝m odpo-

Leasing nemovitostí čekají díky daňové reformě velké změny
Představitelé Immoconsult Leasing Czechia, s. r. o., plně podporují sta-

novisko České leasingové a finanční asociace a některých dalších
odborných sdružení v tom, že daňová reforma platná od 1. ledna 2008

bude mít negativní dopad na růst některých sektorů české ekonomiky. Pře-
devším pravidla tzv. nízké kapitalizace, tedy omezení daňové uznatelnosti
úroků z úvěrů, mohou v některých oborech ekonomiky znatelně znesnadnit
podnikatelské prostředí. Leasingové financování nabídne pro takové přípa-
dy zajímavé a efektivní řešení, zejména v oblasti financování nemovitostí.
Avšak v jiné formě, než jak jej známe doposud.

vÌd· souhrn po¯izovacÌch cen leasovan˝ch

nemovitostÌ 10,48 mld. KË.

O spoleËnosti Immoconsult Leasing Czechia, s. r. o.

Immoconsult Leasing Czechia, s. r. o. je leasingo-

vou spoleËnostÌ pro financov·nÌ nemovitostÌ,

kter· p˘sobÌ na ËeskÈm trhu jiû od roku 1993. Je

vlastnÏn· rakouskou spoleËnostÌ Immoconsult

Leasinggesellschaft m.b.H., kter· pat¯Ì p¯es

mate¯skou banku Investkredit BANK AG do

finanËnÌ skupiny Volksbank. Investkredit Bank AG

pat¯Ì k firm·m s nejdynamiËtÏjöÌ expanzÌ v zemÌch

st¯ednÌ a v˝chodnÌ Evropy a v r·mci skupiny spad·

do jejÌ kompetence öirokÈ spektrum sluûeb

v oblasti komerËnÌch nemovitostÌ.

Immoconsult je spoleËnost s dlouholetou zkuöe-

nostÌ s financov·nÌm realitnÌch projekt˘, kter·

se zamÏ¯uje na leasingovÈ financov·nÌ administ-

rativnÌch budov, logistick˝ch park˘, retailov˝ch

¯etÏzc˘, hotel˘ Ëi wellness center. D·le p˘sobÌ

v oblasti pr˘myslovÈ v˝roby a ve speci·lnÌch pro-

jektech jako je energetika. Od zaË·tku svÈho

p˘sobenÌ v »eskÈ republice financoval Immocon-

sult ¯adu projekt˘, p¯edevöÌm objekty maloobchod-

nÌch ¯etÏzc˘, n·kupnÌch center, v˝robnÌch a logis-

tick˝ch hal a dalöÌ. V Rakousku p˘sobÌ Immocon-

sult uû dÈle neû 20 let a sluûby nabÌzÌ p¯es svÈ

poboËky i v dalöÌch zemÌch st¯ednÌ a v˝chodnÌ Evro-

py - tedy nejen v »eskÈ republice, ale i na Sloven-

sku, v MaÔarsku, Polsku, Rumunsku, do konce

roku takÈ v novÈ kancel·¯i na UkrajinÏ.

www.immoconsult.cz (tz)

Co daňová reforma konkrétně znamená pro finanční leasing nemovitostí - vybrané změny od 1. 1. 2008

SouËasn· pravidla Nov· pravidla 

NÌzk· kapitalizace - daÚov· uznatelnost ˙rok˘
Nov· (öiröÌ) definice finanËnÌch n·klad˘ z ˙vÏr˘ a p˘jËek - tj. nejen ˙roky

z ˙vÏr˘ a p˘jËek, ale i poplatky za z·ruky, n·klady na zajiöùovacÌ operace,

zpracov·nÌ ˙vÏr˘ apod.

⁄roky z ˙vÏr˘ a p˘jËek jsou danovÏ neuznatelnÈ, pokud: FinanËnÌ n·klady na ˙vÏry a p˘jËky budou daÚovÏ neuznatelnÈ, pokud:

- ˙hrn vöech ˙vÏr˘ a p˘jËek poskytnut˝ch spojen˝mi osobami - ˙hrn ˙vÏr˘ a p˘jËek poskytnut˝ch (nebo zajiötÏn˝ch) spojen˝mi osoba-

p¯es·hne v˘Ëi vlastnÌmu kapit·lu pomÏr 4 : 1 mi p¯es·hne v˘Ëi vlastnÌmu kapit·lu pomÏr 2 : 1 (u bank a pojiöùoven 3 : 1)

(u bank a pojiöùoven 6 : 1) - ˙hrn ˙vÏr˘ a p˘jËek od vöech osob (tedy i nespojen˝ch) p¯es·hne v˘Ëi

- é·dn· omezenÌ pro ˙roky z ˙vÏr˘ a p˘jËek od t¯etÌch osob vlastnÌmu kapit·lu pomÏr 6 : 1 (od r. 2009 pomÏr 4 : 1)

- plynou z ˙vÏr˘ a p˘jËek po¯Ìzen˝ch ostatnÌm z·vazk˘m dluûnÌka

- p¯es·hnou v ˙hrnu sazbu trhu mezibankovnÌch depozit + 4 %

Od roku 2008 na novÈ ˙vÏry a p˘jËky (resp. dodatky jiû existujÌcÌch smluv),

od roku 2010 se budou pravidla vztahovat na vöechny ˙vÏry a p˘jËky bez

ohledu na datum uzav¯enÌ smlouvy nebo dodatku ke smlouvÏ.

Minim·lnÌ doba leasingu
20 % doby daÚovÈho odepisov·nÌ p¯edmÏtu leasingu Doba odepisov·nÌ p¯edmÏtu - tj. v p¯ÌpadÏ nemovitostÌ min. 30 let

- v p¯ÌpadÏ nemovitostÌ min. 8 let

Odpisy p¯edmÏtu leasingu
PronajÌmatel (poskytovatel leasingu) mohl uplatnit tzv. leasingovÈ ⁄plnÈ zruöenÌ tzv. leasingovÈho odpisov·nÌ. PronajÌmatel bude

odpisov·nÌ, ovöem jen u movit˝ch vÏcÌ (tj. moûnost daÚovÏ odepsat uplatÚovat odpisy podle bÏûn˝ch pravidel - tj. rovnomÏrnÈ odpisy nebo

vÏc za kratöÌ dobu) - net˝kalo se nemovitostÌ zrychlenÈ (ovöem nikoli za kratöÌ dobu)

DaÚov· ˙Ëinnost leasingov˝ch spl·tek
DaÚovÏ uznatelnÈ celÈ leasingovÈ spl·tky FinanËnÌ n·klady ve v˝öi 1 % z ˙hrnu roËnÌho n·jemnÈho (leasingov˝ch

spl·tek) bude daÚovÏ neuznateln˝ch - nevztahuje se na v˝daje, za zdaÚo-

vacÌ obdobÌ nep¯ekroËÌ 1 mil. KË.

Platby n·jemnÈho do zahraniËÌ 
Sazba sr·ûkovÈ danÏ z n·jemnÈho p¯i finanËnÌm pron·jmu Sazba danÏ se zv˝öÌ na 5 %

placenÈho do zahraniËÌ ËinÌ 1 %

Ing. Štěpán Markvart, jednatel společnosti
Immoconsult Leasing Czechia, s. r. o. nastou-
pil do firmy v červnu 2006. Do jeho kompe-
tence patří rozvoj obchodních aktivit a mar-
ketingu.Ve sféře leasingu pracuje 12 let. Před
nástupem do firmy byl odpovědný za obchod
a marketing ve společnosti Toyota Financial
Services Czech.

Immoconsult financuje obchodní
centrum v Břeclavi
TÈmÏ¯ 7,9 milion˘ eur (222 mil. KË) dos·hnou

n·klady na vybudov·nÌ obchodnÌho centra B¯ec-

lav, kterÈ se zaËalo stavÏt v severnÌ Ë·sti

mÏsta. Projekt financuje spoleËnost Immocon-

sult Leasing Czechia, s. r. o. formou finanËnÌho

leasingu s dobou financov·nÌ 15 let. Develope-

rem je Aventin, s. r. o., spoleËnost pat¯ÌcÌ do

rakouskÈ skupiny Roberta Manga. Od jara p¯Ìö-

tÌho roku, kdy bude obchodnÌ centrum uvedeno

do provozu, tak budou mÌt obyvatelÈ B¯eclavi

i okolÌ lepöÌ n·kupnÌ moûnosti.

"Jsme velmi r·di, ûe i pro tento projekt si deve-

loper Robert Mang jako svÈho finanËnÌho part-

nera vybral pr·vÏ naöi spoleËnost," uvedl Jaro-

slav Adolf, Senior Account Manager spoleËnosti

Immoconsult Leasing Czechia, s. r. o. "Obchod-

nÌ koncept b¯eclavskÈho n·kupnÌho centra je

zajÌmav˝ a odpovÌd· pot¯eb·m, kterÈ mÏsto

v tÈto oblasti m·. N·mi navrûen˝ zp˘sob finan-

cov·nÌ je p¯esnÏ öit˝ na mÌru developerovi, proto

vÏ¯Ìme, ûe se na podobn˝ch projektech budeme

podÌlet st·le ËastÏji," dodal Jaroslav Adolf.

ObchodnÌ centrum B¯eclav se bude nach·zet

kilometr od sjezdu z d·lnice D2 smÏrem na Bra-

tislavu p¯Ìmo na frekventovanÈ silnici I/55 do

HodonÌna. Na prodejnÌ ploöe 8300 m2 budou mÌt

z·kaznÌci k dispozici nÏkolik obchodnÌch jedno-

tek o velikosti od 150 po 1150 m2. Spot¯ebite-

lÈ tam naleznou öirok˝ sortiment zboûÌ od elek-

trospot¯ebiË˘ a n·bytku p¯es textil, obuv a spor-

tovnÌ pot¯eby, aû po prodejnu pro dom·cÌ maz-

lÌËky a drogerii, nebude chybÏt ani kav·rna

a obËerstvenÌ. K dispozici bude 320 parkova-

cÌch mÌst. DopravnÌ spojenÌ pro mÌstnÌ obyvate-

le zajistÌ dvÏ linky mÏstskÈ hromadnÈ dopravy.

ObchodnÌ centrum B¯eclav bude navazovat na

pr·vÏ budovan˝ hypermarket Tesco. (tz)

»esk· pojiöùovna, nejstaröÌ a nejvÏtöÌ pojiöùovna

na ËeskÈm pojistnÈm trhu, oslavila koncem ¯Ìjna

v˝znamnÈ jubileum - 180. v˝roËÌ od svÈho zalo-

ûenÌ.  

Historie »eskÈ pojiöùovny se zaËala ps·t

v Praze 27. ¯Ìjna 1827, kdy byly schv·leny jejÌ

stanovy. P¯estoûe zpoË·tku tento CÌsa¯sko-kr·-

lovsk˝ privilegovan˝ pojiöùujÌcÌ ˙stav provozo-

val pouze pojiötÏnÌ proti poû·ru, jiû v roce 1831

bylo proti tomuto riziku pojiötÏno p¯es sto tisÌc

objekt˘ v Kr·lovstvÌ ËeskÈm.  O Ëty¯i desÌtky

let pozdÏji pak pod sv˝m nov˝m n·zvem - PrvnÌ

Ëesk· vz·jemn· pojiöùovna - zaËala nabÌzet

pojiötÏnÌ proti krupobitÌ a na zaË·tku 20. sto-

letÌ byla jejÌ Ëinnost rozöÌ¯ena o pojiötÏnÌ ûivot-

nÌ, ˙razov·, z·konnÈ odpovÏdnosti a proti vlou-

p·nÌ.

»esk· pojiöùovna byla jiû ve druhÈ polovinÏ 19. sto-

letÌ institucÌ takovÈ sÌly, ûe jÌ neot¯·sly ani n·hrady

ökod vznikl˝ch p¯i ¯adÏ velk˝ch poû·r˘, vËetnÏ

poû·ru rozestavÏnÈho N·rodnÌho divadla z roku

1881, za kter˝ vyplatila tÈmÏ¯ 300 tisÌc zlat˝ch,

coû bylo v p¯epoËtu vÌce neû 150 milion˘ dneö-

nÌch korun. Tato okamûit· pomoc splnila sv˘j

˙Ëel hned dvakr·t - za prvÈ dÌky nÌ mohlo dojÌt

k rychlÈmu obnovenÌ N·rodnÌho divadla a za druhÈ

si na smutnÈm osudu "zlatÈ kapliËky" mnoho lidÌ

i institucÌ uvÏdomilo d˘leûitost pojiötÏnÌ. I po

z·plav·ch roku 2002 vÏnovala »esk· pojiöùovna

na opravu N·rodnÌho divadla milion korun. D˘vo-

dy, proË se pojistnÈ smlouvy uzavÌrajÌ, nepomÌjejÌ

ani s postupem Ëasu. O tom se p¯esvÏdËili maji-

telÈ dom˘ i firem postiûen˝ch nejen z·plavami

v letech 1997 a 2002, nebo i letoönÌm ¯·dÏnÌm

ork·nu Kyrill. 

"»esk· pojiöùovna nejen ve vypjat˝ch kalamit-

nÌch situacÌch, ale kaûd˝ den z˘st·v· vÏrna

svÈmu posl·nÌ, tedy ochraÚovat ûivoty a majetek

lidÌ a sv˝m klient˘m poskytuje sluûby, kterÈ tuto

pot¯ebu naplÚujÌ. Z·roveÚ bÏhem svÈ existence

prok·zala, ûe je schopna fungovat i ve velmi

odliön˝ch trûnÌch prost¯edÌch - jak za st·tnÌho

vlastnictvÌ, tak i v ostrÈ mezin·rodnÌ konkurenci.

Je spoleËnostÌ, kter·  poloûila pevnÈ z·klady Ëes-

kÈho pojiöùovnictvÌ, kterÈ je dnes jednÌm z velmi

siln˝ch a z·roveÚ stabilnÌch odvÏtvÌ ËeskÈ eko-

nomiky," uvedl u p¯Ìleûitosti jubilea gener·lnÌ

¯editel »P Lard Friese.

I kdyû »esk· pojiöùovna p¯edbÏhla vyn·lez tele-

fonu, û·rovky, gramofonu, a dokonce i psacÌho

Etick˝ v˝bor »eskÈ asociace pojiöùoven se v r·mci

smÌrËÌho jedn·nÌ bude zab˝vat p¯Ìpady poruöenÌ

etiky v pojiöùovnictvÌ. Po vyd·nÌ stanoviska Etic-

kÈho v˝boru m˘ûe »AP vinÌka mimosoudnÏ sank-

cionovat podle pravidel Kodexu etiky v pojiöùov-

nictvÌ. Na z·kladÏ schv·lenÈho rozöÌ¯enÌ Kodexu

etiky v pojiöùovnictvÌ z b¯ezna tohoto roku zah·jil

Ëinnost Etick˝ v˝bor »eskÈ asociace pojiöùoven.

P¯edsedou pÏtiËlennÈho v˝boru asociace schv·lilo

prezidium v˝konnÈ-

ho ¯editele »AP

Ing. Tom·öe SÌkoru. "Smyslem etickÈho v˝boru je

smÌrËÌ ¯eöenÌ spor˘ mezi Ëlensk˝mi pojiöùovnami

»AP v p¯ÌpadÏ, ûe dojde k bezprost¯ednÌmu poru-

öenÌ pravidel EtickÈho kodexu. TÌmto procesem

samoregulace chceme p¯ispÏt k mimosoudnÌmu

¯eöenÌ p¯Ìpadn˝ch spor˘," vyj·d¯il se k Ëinnosti

v˝boru Tom·ö SÌkora. (tz cap)

Etický výbor ČAP zahájil činnost

Česká pojišťovna existuje již 180 let stroje, neûije minulostÌ, ale souËasnostÌ

a budoucnostÌ - p¯ipravuje a uv·dÌ na trh novÈ

a modernÌ produkty, z tÏch nejnovÏjöÌch je to

nap¯Ìklad jednor·zovÈ investiËnÌ pojiötÏnÌ Garan-

ce v kategorii ûivotnÌho pojiötÏnÌ a jako prvnÌ p¯i-

öla s MazlÌËkem - lÈËebn˝mi v˝lohami a odpo-

vÏdnostÌ pro pejsky. I v r·mci st·vajÌcÌch pro-

dukt˘ nad·le zkvalitÚuje sv˘j servis, kter˝ oce-

ÚujÌ klienti v r·mci nez·visl˝ch v˝zkum˘ spokoje-

nosti.  (tz)

pokraËov·nÌ ze strany 7
Vedle 5% bonusu za letoönÌ bezeökodn˝ pr˘bÏh

budou mÌt moûnost novÌ i st·vajÌcÌ klienti p¯i-

psat si dalöÌ 5% bonus za t¯i roky bez nehody.

Tuto v˝hodu desetiprocentnÌho zv˝hodnÏnÌ ceny

pojistnÈho m˘ûe vyuûÌt aû 70 % vlastnÌk˘ vozidel

Ti, kteří nebourají a bonus za letoöek zÌsk· asi 90 % klient˘ »P.

Vöichni navÌc uû od zaË·tku ¯Ìjna dostali

k povinnÈmu ruËenÌ zdarma takÈ ˙razovÈ pojiö-

tÏnÌ pro ¯idiËe. ÿidiË, kter˝ jezdÌ od poË·tku bez

nehody, zaplatÌ za äkodu Octavia 1,9 TDI p¯i-

bliûnÏ o 700 korun mÈnÏ, opatrnÏ jezdÌcÌ öofÈr

äkody Fabia 1,2 uöet¯Ì oproti letoöku 300

korun. (tz)
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● TÈmÏ¯ 43 % spoleËnostÌ se v uplynul˝ch dvou

letech stalo obÏtÌ hospod·¯skÈ kriminality.

● Pr˘mÏrn· p¯Ìm· finanËnÌ ztr·ta vzrostla

z 1,7 mil. USD na 2,4 mil. USD.

● Dot·zanÈ spoleËnosti tÈû utrpÏly v˝znamnÈ

nep¯ÌmÈ ökody: ve vÌce neû 80 % p¯Ìpad˘ ölo

o poökozenÌ jejich dobrÈho jmÈna, snÌûenÌ

pracovnÌ mor·lky, zhoröenÌ vztah˘ s obchod-

nÌmi partnery a zv˝öenÌ n·klad˘ na jedn·nÌ

s regulaËnÌmi org·ny; 69 % respondent˘

uvedlo, ûe hospod·¯sk· kriminalita mÏla

negativnÌ vliv na cenu jejich akciÌ.

● é·dnÈ odvÏtvÌ nenÌ v˘Ëi hospod·¯skÈ krimi-

nalitÏ imunnÌ. NejËastÏji byla hospod·¯sk·

kriminalita zjiötÏna v pojiöùovnictvÌ a malo-

obchodu (57 %), d·le ve ve¯ejnÈm sektoru

(54 %), finanËnÌch sluûb·ch (46 %) a v auto-

mobilovÈm pr˘myslu (44 %).

● NejËastÏjöÌm typem hospod·¯skÈ kriminali-

ty byla kr·deû, kterou uvedlo 30 % respon-

dent˘ (snÌûenÌ o t¯etinu v porovn·nÌ s rokem

2005). Naopak poËet p¯Ìpad˘ legalizace

v˝nos˘ z trestnÈ Ëinnosti se ztrojn·sobil na

12 %. Korupci a upl·cenÌ uvedlo 22 % (zv˝-

öenÌ o 40 %) a zkreslov·nÌ finanËnÌch infor-

macÌ 21 % (zv˝öenÌ o 36 %) respondent˘.

S poruöenÌm pr·v duöevnÌho vlastnictvÌ se

stejnÏ jako p¯ed dvÏma lety setkalo 16 %

dot·zan˝ch. 

● Studie zjistila p¯Ìmou ˙mÏru mezi velikostÌ

spoleËnosti a v˝skytem hospod·¯skÈ krimi-

nality. Celkem 62 % respondent˘, kte¯Ì

zamÏstn·vajÌ vÌce neû 5000 zamÏstnanc˘,

se stalo obÏtÌ hospod·¯skÈ kriminality.

U spoleËnostÌ s 1001- 5000 zamÏstnanc˘ to

bylo 52 % a u mal˝ch spoleËnostÌ (s mÈnÏ

neû 200 zamÏstnanci) jen 32 %.

● Jako nejËastÏjöÌ d˘vody ke sp·ch·nÌ hospo-

d·¯skÈ kriminality byly uv·dÏny finanËnÌ sti-

muly (57 %), udrûenÌ n·kladnÈho ûivotnÌho

stylu (36 %) a nespokojenost s dosavadnÌm

v˝vojem kariÈry (12 %). Z d˘vod˘ na stranÏ

zamÏstnavatele byly nejËastÏjöÌ nÌzk· loajali-

ta pachatele (34 %), vysok· anonymita mezi

zamÏstnanci (17 %) a nedostateËnÈ povÏdo-

mÌ pachatele o firemnÌ etice (14 %).

● 43 % p¯Ìpad˘ bylo odhaleno prost¯ednictvÌm

anonymnÌ informaËnÌ linky Ëi varov·nÌ. Nej˙-

ËinnÏjöÌ kontrolnÌ systÈm - internÌ audit - byl

˙spÏön˝ v 19 % p¯Ìpad˘.

● SpoleËnosti, kterÈ v minulosti podstoupily

alespoÚ jednu z·sadnÌ zmÏnu ve svÈ struktu-

¯e - f˙zi, akvizici, reorganizaci Ëi sniûov·nÌ

poËtu zamÏstnanc˘ - uv·dÏly vyööÌ poËet p¯Ì-

pad˘ hospod·¯skÈ kriminality. Okolnosti

n·sledujÌcÌ po restrukturalizaci (nap¯. zav·dÏ-

nÌ nov˝ch proces˘ a IT systÈm˘, person·lnÌ

zmÏny a novÈ definice zodpovÏdnostÌ, vytv·-

¯enÌ vztah˘ s nov˝mi dodavateli a z·kaznÌky

Ëi pronik·nÌ na novÈ trhy) vytv·¯ejÌ ¯adu p¯Ìle-

ûitostÌ k p·ch·nÌ hospod·¯skÈ kriminality.   

Metodologie

CelosvÏtov˝ pr˘zkum hospod·¯skÈ kriminality

2007 byl jmÈnem PricewaterhouseCoopers

a nÏmeckÈ univerzity Martina Luthera proveden

renomovanou nÏmeckou v˝zkumnou agenturou

TNS-Emnid.

Pr˘zkum byl uskuteËnÏn telefonicky ve 40 zemÌch

bÏhem kvÏtna aû z·¯Ì 2007. Na ot·zky odpovÌdali

vedoucÌ pracovnÌci z vÌce neû 5400 spoleËnostÌ.

Respondenti byli gener·lnÌ ¯editelÈ, finanËnÌ ¯edi-

telÈ a dalöÌ vedoucÌ pracovnÌci, kte¯Ì uvedli, ûe

v p¯ÌsluönÈ spoleËnosti zodpovÌdajÌ za prevenci

a odhalov·nÌ trestn˝ch Ëin˘. VÌce neû polovina

respondent˘ (52 %) p˘sobÌ ve v˝konn˝ch org·-

nech nebo ve vedenÌ spoleËnosti a 43 % dot·za-

n˝ch uvedlo, ûe odpovÌdajÌ za finance.  

SpoleËnosti byly vybr·ny n·hodnÏ a zamÏ¯ili

jsme se p¯edevöÌm na 1000 nejvÏtöÌch spoleË-

nostÌ v kaûdÈ zemi. CÌlov˝ poËet respondent˘

v jednotliv˝ch zemÌch byl urËen podle HDP danÈ-

ho st·tu. 

Terminologie

● Podvod/hospod·¯sk· kriminalita: ˙myslnÈ

V pr˘zkumu, kter˝ PwC vypracov·v· kaûdÈ dva

roky, bylo dot·z·no 5400 spoleËnostÌ z celÈho

svÏta vËetnÏ 79 p¯ednÌch spoleËnostÌ z »eskÈ

republiky. P¯i zpracov·nÌ dat jsme spolupraco-

vali s univerzitou Martina Luthera v NÏmecku.

ZamÏ¯ili jsme se na r˘znÈ formy hospod·¯skÈ

kriminality ve spoleËnostech, vËetnÏ majetkovÈ

zpronevÏry, zkreslov·nÌ finanËnÌch informacÌ,

korupce a upl·cenÌ, legalizace v˝nos˘ z trestnÈ

Ëinnosti, poruöov·nÌ pr·v duöevnÌho vlastnictvÌ

a dalöÌch.

Vedle vysok˝ch p¯Ìm˝ch n·klad˘ vynaloûili ËeötÌ

respondenti v pr˘mÏru vÌce neû 639 000 USD

(12 500 000 KË) na ¯eöenÌ situace vzniklÈ

v d˘sledku hospod·¯skÈ kriminality. TÈmÏ¯ dvÏ

t¯etiny spoleËnostÌ rovnÏû uvedly, ûe utrpÏly

nep¯ÌmÈ ökody. NejËastÏji se jednalo o Ëas,

kter˝ vedenÌ podniku vÏnovalo ¯eöenÌ situace,

snÌûenÌ pracovnÌ mor·lky, poökozenÌ obchodnÌch

vztah˘ a povÏsti spoleËnosti.

NejËastÏjöÌ formou hospod·¯skÈ kriminality

i nad·le z˘st·v· majetkov· zpronevÏra (uvedlo

ji 38 % spoleËnostÌ), n·sleduje korupce a upl·-

cenÌ (27 %, coû je pokles ze 43 % v roce 2005).

"SpoleËnosti si jiû podle vöeho uvÏdomily, ûe

korupce m· velmi negativnÌ dopad na jejich Ëin-

nost a ûe proti nÌ musÌ tvrdÏ bojovat. NicmÈnÏ

i tak z˘st·v· situace v »eskÈ republice v·ûn·.

VÌce neû 30 % osloven˝ch spoleËnostÌ uvedlo,

ûe se bÏhem uplynul˝ch dvou let ocitlo v situa-

ci, kdy se domnÌvaly, ûe byly poû·d·ny o ˙pla-

tek, a tÈmÏ¯ polovina dot·zan˝ch spoleËnostÌ

vÏ¯Ì, ûe ztratily obchodnÌ p¯Ìleûitost, neboù kon-

kurent z¯ejmÏ ˙platek poskytl," uvedl Sirshar

Qureshi, partner v oddÏlenÌ ForenznÌch sluûeb

PricewaterhouseCoopers »esk· republika. 

Pro sp·ch·nÌ hospod·¯skÈho trestnÈho Ëinu

musÌ b˝t splnÏny t¯i podmÌnky: p¯Ìleûitost,

pohnutka a schopnost zd˘vodnit si toto jedn·nÌ.

Mezi nejËastÏjöÌ pohnutky pro p·ch·nÌ hospo-

d·¯skÈ kriminality pat¯ila touha po penÏzÌch

neboli chamtivost (71 %) a pot¯eba udrûet si

n·kladn˝ ûivotnÌ styl (59 %). Tyto motivy jsou

v »eskÈ republice dokonce ËastÏjöÌ, neû je celo-

svÏtov˝ pr˘mÏr (57 %, resp. 36 %).

PachatelÈ si tÈû musÌ b˝t schopni svÈ jedn·nÌ

zd˘vodnit. Celkem 54 % Ëesk˝ch respondent˘

uvedlo, ûe pachatelÈ mÏli nÌzk˝ pr·h pokuöenÌ.

Ve 40 % p¯Ìpad˘ si pachatelÈ nebyli vÏdomi

toho, ûe jejich jedn·nÌ nenÌ spr·vnÈ.

P¯Ìleûitost sp·chat hospod·¯skou kriminalitu

souvisÌ s kvalitou vnit¯nÌch kontrol a - moûn·

jeötÏ vÌce - s ˙rovnÌ firemnÌ kultury, tedy s loa-

jalitou zamÏstnanc˘ a dodrûov·nÌm etick˝ch

z·sad a p¯edpis˘. T¯etina Ëesk˝ch spoleËnostÌ

uvedla, ûe k trestnÈ Ëinnosti vedly nedostateË-

nÈ vnit¯nÌ kontroly, ale tÈmÏ¯ dvÏ t¯etiny res-

pondent˘ uvedly d˘vody spoËÌvajÌcÌ ve firemnÌ

kultu¯e: nÌzkou loajalitu Ëi p¯Ìliö velkou anony-

mitu zamÏstnanc˘ a nejasn· etick· pravidla.

"D˘leûitost firemnÌ kultury zaloûenÈ na trans-

parentnosti a etice se ukazuje i p¯i pohledu na

zp˘soby odhalov·nÌ hospod·¯skÈ kriminality,"

uvedl Sirshar Qureshi. "Pokud jde o kontrolnÌ

mechanizmy, mezi nejefektivnÏjöÌ pat¯Ì internÌ

audit s 18 % odhalen˝ch p¯Ìpad˘. Cel˝ch 41 %

p¯Ìpad˘ bylo ale zjiötÏno prost¯ednictvÌm ano-

nymnÌ informaËnÌ linky Ëi prostÈho varov·nÌ.

To dokl·d·, jak hodnÏ jsou spoleËnosti z·vis-

lÈ na transparentnÌ firemnÌ kultu¯e a na posto-

ji sv˝ch zamÏstnanc˘. Jde o jejich ch·p·nÌ

situace, zodpovÏdnost a schopnost Ëi ochotu

rozpoznat podez¯elÈ jedn·nÌ a informovat

o nÏm."

Oproti roku 2005 se poËet spoleËnostÌ, kterÈ

zavedly anonymnÌ informaËnÌ linku (tzv. whistle-

blowing), zdvojn·sobil na 44 %. V˝sledky studie

ukazujÌ, ûe se to skuteËnÏ vypl·cÌ: 16 % p¯Ìpad˘

hospod·¯skÈ kriminality bylo v »eskÈ republice

odhaleno pr·vÏ tÌmto zp˘sobem, coû je vÌce neû

v celosvÏtovÈm mÏ¯Ìtku (8 %) a ve st¯ednÌ

a v˝chodnÌ EvropÏ (10 %).

V uplynulých dvou letech utrpěly české společnosti v důsledku 
hospodářské kriminality škodu 34 miliony Kč

Průzkum společnosti PricewaterhouseCoopers zjistil, že zavedení kontrol
k potlačení hospodářské kriminality nestačí. Klíčem k účinnému boji
proti podvodům je propojení firemní kultury, etiky a řízení rizik.

Celkem 61 % společností působících v České republice se v uplynulých
dvou letech stalo obětí hospodářské kriminality, zjistil Celosvětový průzkum
hospodářské kriminality 2007 vypracovaný PricewaterhouseCoopers
(PwC). Průměrná přímá ztráta v důsledku hospodářské kriminality dosáhla
1,7 milionu USD (34 miliony Kč) na společnost. Více než třetina českých spo-
lečností utrpěla ztrátu přesahující čtvrt milionu USD (téměř 5 milionů Kč),
zatímco v roce 2005 to bylo jen 13 % respondentů.

"Hospod·¯skou kriminalitu nelze ˙plnÏ vym˝-

tit. Boj s nÌ p¯ipomÌn· souboj s b·jnou Hydrou.

Jakmile se v·m poda¯Ì useknout hlavu jedno-

mu typu hospod·¯skÈ kriminality, hned se

objevÌ jin˝," uvedl Steven Skalak, vedoucÌ

partner celosvÏtovÈ skupiny ForenznÌch slu-

ûeb PricewaterhouseCoopers. "ZavedenÌ kon-

trol nestaËÌ. ⁄spÏch spoËÌv· ve vytvo¯enÌ

takovÈho prost¯edÌ, v nÏmû kontrolnÌ systÈmy

a anonymnÌ informaËnÌ linka budou podpo¯eny

jasn˝mi etick˝mi pravidly, zamÏstnanci budou

loaj·lnÌ a budou vÏdÏt, ûe zamÏstnavatel je

podpo¯Ì, kdyû upozornÌ na nespr·vnÈ jedn·nÌ,

a ûe naopak adekv·tnÏ postihne vöechny

pachatele, bez ohledu na to, jakou pozici ve

spoleËnosti zast·vajÌ." 

BliûöÌ informace o hospod·¯skÈ kriminalitÏ jsou

k dispozici ve zvl·ötnÌ zpr·vÏ o »eskÈ republice

(dostupn· na www.pwc.cz Ëi na poû·d·nÌ). 

CelosvÏtov· studie je k dispozici na www.pwc.

com/crimesurvey. 

Pozn·mky:

1. Skupina ForenznÌch sluûeb spoleËnosti Pri-

cewaterhouseCoopers p˘sobÌ ve vÌce neû 

50 zemÌch svÏta. SpecializovanÈ a zkuöenÈ

odbornÈ t˝my pom·hajÌ klient˘m co nejlÈpe

¯Ìdit a sniûovat rizika spojen· s hospod·¯skou

kriminalitou. SpojenÌ znalostÌ forenznÌho ˙Ëet-

nictvÌ a citliv˝ch vyöet¯ovacÌch postup˘ umoû-

Úuje naöim klient˘m, aby bÏhem vyöet¯ov·nÌ

pokraËovali ve svÈ obchodnÌ Ëinnosti, zÌskali

zpÏt ztracenÈ finanËnÌ prost¯edky a zamezili

dalöÌm ztr·t·m. Naöe schopnost pom·hat spo-

leËnostem vyöet¯ovat a ¯Ìdit rizika spojen·

s podvody, zneuûÌv·nÌm pravomocÌ a nepocti-

vostÌ je zaloûena na sdÌlenÌ zkuöenostÌ v r·mci

mezin·rodnÌ sÌtÏ odbornÌk˘, kte¯Ì majÌ znalos-

ti forenznÌho ˙ËetnictvÌ, forenznÌch informaË-

nÌch technologiÌ a vyöet¯ov·nÌ v soukromÈm

sektoru a z·roveÚ dob¯e znajÌ fungov·nÌ regu-

laËnÌch org·n˘ a st·tnÌch org·n˘ Ëinn˝ch

v trestnÌm ¯ÌzenÌ.

2. PricewaterhouseCoopers (www.pwc.cz) posky-

tuje auditorskÈ, daÚovÈ a poradenskÈ sluûby pro

vöechna pr˘myslov· odvÏtvÌ. Sv˝m klient˘m

pom·h·me upevnit d˘vÏru ve¯ejnosti a zv˝öit hod-

notu jejich podnik·nÌ. DÌky sdÌlenÌ znalostÌ, zkuöe-

nostÌ a n·pad˘ vÌce neû 146 000 pracovnÌk˘ 

ve 150 zemÌch svÏta dok·ûeme sv˝m klient˘m

a partner˘m nabÌdnout nov˝ ˙hel pohledu a uûi-

teËnÈ rady. N·zev "PricewaterhouseCoopers"

oznaËuje vöechny spoleËnosti skupiny Pricewater-

houseCoopers International Limited, z nichû kaûd·

je samostatn˝m a nez·visl˝m pr·vnÌm subjektem.

3. DalöÌ tiskovÈ zpr·vy, publikace a studie vyda-

nÈ PricewaterhouseCoopers a Ël·nky naöich

odbornÌk˘ naleznete na http://www.pwc.com/

cz/cze/press.

RSS ËteËka obsahujÌcÌ p¯ehled tiskov˝ch zpr·v

PricewaterhouseCoopers je k dispozici na adre-

se http://www.pwc.com/cz/cze/about/press-

rm/2007/rss.xml. (tz)

Klíčová zjištění celosvětového průzkumu podvodnÈ jedn·nÌ s cÌlem p¯ipravit nÏkoho

o penÌze, majetek Ëi pr·va.

● Majetkov· zpronevÏra (vËetnÏ defrauda-

ce/podvodnÈho jedn·nÌ zamÏstnance): kr·-

deû majetku spoleËnosti (vËetnÏ okradenÌ

o penÌze/zboûÌ Ëi vybavenÌ) ¯ÌdicÌmi pracovnÌ-

ky spoleËnosti Ëi nÌûe postaven˝mi zamÏst-

nanci s cÌlem obohatit se.

● Zkreslov·nÌ finanËnÌch informacÌ: FiremnÌ

˙ËetnictvÌ je pozmÏÚov·no nebo prezentov·-

no zp˘sobem, kter˝ neodr·ûÌ skuteËnou hod-

notu spoleËnosti Ëi jejÌ finanËnÌ Ëinnosti.

● Korupce a upl·cenÌ (vËetnÏ vydÏraËstvÌ

a neopr·vnÏnÈho vym·h·nÌ): Nez·konnÈ vyu-

ûÌv·nÌ zast·vanÈ pozice k zÌsk·nÌ v˝hod v roz-

poru s povinnostmi z pozice vypl˝vajÌcÌch.

M˘ûe se jednat o p¯Ìslib hospod·¯skÈho pro-

spÏchu nebo jinÈ formy zv˝hodnÏnÌ, vyuûÌv·-

nÌ prost¯edk˘ zastraöov·nÌ Ëi vydÌr·nÌ.

Dan˝m pojmem m˘ûe b˝t oznaËov·no takÈ

vlastnÌ p¯ijetÌ ˙platk˘.

● Legalizace v˝nos˘ z trestnÈ Ëinnosti: Jedn·-

nÌ, jehoû ˙Ëelem je legalizovat v˝nosy

z trestnÈ Ëinnosti zastÌr·nÌm jejich skuteË-

nÈho p˘vodu.

● PoruöenÌ pr·v duöevnÌho vlastnictvÌ (vËetnÏ

obchodnÌch zn·mek, patent˘, faleönÈho

zboûÌ Ëi sluûeb, podnikovÈ öpion·ûe): Tento

pojem zahrnuje neleg·lnÌ kopÌrov·nÌ a/nebo

distribuci zboûÌ imitujÌcÌho znaËkovÈ v˝robky

v rozporu s patentov˝mi Ëi autorsk˝mi pr·vy

a v˝robu faleön˝ch bankovek a mincÌ se

z·mÏrem d·t je do obÏhu jako pravÈ. Spad·

pod nÏj takÈ nez·konnÈ zÌsk·v·nÌ obchod-

nÌch tajemstvÌ nebo internÌch firemnÌch infor-

macÌ. (tz)

V uplynulých dvou letech utrpěly české společnosti v důsledku
hospodářské kriminality škodu 34 miliony korun

Touha po penÏzÌch (chamtivost) 71

OsobnÌ d˘vody na stranÏ
pachatele
(pohnutka a zd˘vodnÏnÌ)
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P¯Ìliö velk· anonymita ve spoleËnosti
Nejasn· etick· pravidla ve spoleËnosti

Ochota vyuûÌt svÈ postavenÌ k p¯ekon·nÌ
kontrolnÌch systÈm˘

Nedost. vÏdomÌ pachatele, ûe jedn·nÌ je nespr·vnÈ

ČR a Ruská Federace - perspektivně energetika, 
zemědělství a potravinářství
Ve dnech 22.-23. ¯Ìjna 2007 se v Praze uskuteËnilo 3. zased·nÌ Mezivl·dnÌ komise pro hospo-

d·¯skou, pr˘myslovou a vÏdeckotechnickou spolupr·ci mezi »eskou republikou a Ruskou fede-

racÌ. Komise je vrcholov˝m spoleËn˝m org·nem pro ot·zky dvoustrannÈ hospod·¯skÈ spolupr·-

ce mezi obÏma zemÏmi. Skl·d· se z vedoucÌch p¯edstavitel˘ zainteresovan˝ch ministerstev

a st·tnÌch organizacÌ. Komise zased· pravidelnÏ jedenkr·t roËnÏ.

V pr˘bÏhu toho letoönÌho  byla konstatov·na vysok· dynamika dvoustrann˝ch vztah˘, coû svÏd-

ËÌ o z·jmu budovat vz·jemnÏ v˝hodnÈ a pragmatickÈ partnerstvÌ mezi podnikatelsk˝mi subjek-

ty obou zemÌ. ObchodnÌ v˝mÏna v poslednÌch letech roste v ¯·du nÏkolika desÌtek procent a je

potÏöujÌcÌ, ûe tento r˘st se t˝k· i v˝vozu ËeskÈho zboûÌ a sluûeb do Ruska. Ekonomick˝ r˘st

v obou zemÌch vytv·¯Ì p¯edpoklady pro dalöÌ zvyöov·nÌ obchodnÌ v˝mÏny a vz·jemn˝ch investic. 

Komise projednala d˘leûitÈ ot·zky spolupr·ce v jednotliv˝ch oblastech hospod·¯stvÌ, jako je

energetika, ropn˝ a plyn·rensk˝ pr˘mysl, doprava, zemÏdÏlstvÌ, finanËnÌ a bankovnÌ sfÈra,

vÏdeckotechnick· spolupr·ce a dalöÌ. Zvl·ötnÌ pozornost byla vÏnov·na ot·zce spolehlivosti

dod·vek ropy a zemnÌho plynu z RuskÈ federace do »eskÈ republiky.

Komise vyj·d¯ila oboustrann˝ z·jem na dalöÌm rozvoji p¯ÌmÈ hospod·¯skÈ spolupr·ce s rusk˝-

mi regiony, ve kter˝ch ËeskÈ firmy realizujÌ nebo p¯ipravujÌ v˝znamnÈ spoleËnÈ projekty fede-

r·lnÌho a region·lnÌho v˝znamu. Tento z·jem potvrdila i ˙Ëast vysok˝ch p¯edstavitel˘ Ulja-

novskÈ, SverdlovskÈ a OmskÈ oblasti na zased·nÌ. 

Ministr Martin ÿÌman k jedn·nÌ uvedl: "Nav·zali jsme na naöe minul· jedn·nÌ, v˝sledkem je uza-

v¯enÌ dalöÌch smluv. Jedn· se o perspektivnÌ dohody, kterÈ zv˝öÌ Ëesk˝ export smÏrem do RuskÈ

federace. Byl takÈ podeps·n Protokol o pr˘bÏhu a z·vÏrech zased·nÌ. Obsahuje z·vazky vz·-

jemnÈ spolupr·ce. ZejmÈna se jedn· o oblast energetiky, zemÏdÏlstvÌ a potravin·¯stvÌ." (tz)
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Jak ale na to? Jako nejvÏtöÌ bariÈru v p¯Ìstupu

k dalöÌmu vzdÏl·v·nÌ uv·dÏjÌ malÈ firmy nedo-

statek Ëasu, majÌ velmi omezenÈ moûnosti uvol-

Úov·nÌ pracovnÌk˘ na vzdÏl·v·nÌ v pr˘bÏhu v˝ko-

nu pr·ce. DalöÌmi limity pro malÈ firmy  jsou

zejmÈna dlouhodobÏjöÌ n·vratnost investic do

rozvoje lidÌ, nedostatek finanËnÌch prost¯edk˘

a p¯Ìliö vysokÈ n·klady na vzdÏl·v·nÌ a tomu

neodpovÌdajÌcÌ p¯Ìnosy. 

Jednu z cest, jak tyto bariÈry p¯ekonat, nabÌzÌ

projekt "InternÌ trenÈr - klÌË k ˙spÏchu malÈ

firmy", realizovan˝ AsociacÌ institucÌ vzdÏl·v·nÌ

dospÏl˝ch »R a AsociacÌ mal˝ch a st¯ednÌch

podnik˘ a ûivnostnÌk˘ »R za podpory ESF a st·t-

nÌho rozpoËtu »R. VzdÏl·vat pomocÌ vlastnÌch

zamÏstnanc˘ - internÌch trenÈr˘ m˘ûe kaûd·

firma. V kaûdÈ firmÏ jsou lidÈ, kte¯Ì jsou odbor-

nÌky v r˘zn˝ch oblastech a z·roveÚ jsou schop-

ni efektivnÏ uËit druhÈ. VzdÏl·v·nÌ pomocÌ vlast-

nÌch zamÏstnanc˘ v˝raznÏ sniûuje celkovÈ

n·klady. Z·roveÚ vytv·¯Ì zamÏstnanc˘m nov˝

prostor pro seberealizaci, poskytuje jim novÈ

pravomoci a zodpovÏdnosti, zapojuje je p¯iroze-

nou cestou do ¯ÌzenÌ firmy.

Uveden˝ projekt poskytuje zamÏstnanc˘m

mal˝ch firem informaËnÌ, vzdÏl·vacÌ, poraden-

skou a metodickou podporu pro novou roli inter-

nÌho trenÈra. ZamÏstnanec v roli internÌho tre-

nÈra se nauËÌ: 

● motivovat ˙ËastnÌky vzdÏl·v·nÌ, 

● pozn·vat vzdÏl·vacÌ pot¯eby firmy, 

● p¯ipravit vzdÏl·vacÌ program,  

● pracovat s didaktickou technikou a multime-

di·lnÌmi pom˘ckami, 

● aplikovat pravidla duöevnÌ hygieny,

● hodnotit efektivnost vzdÏl·v·nÌ a jeho p¯Ìnos

pro firmu.

ZamÏstnanci s kvalifikacÌ internÌho trenÈra se

stanou v˝znamn˝mi pomocnÌky manaûer˘ a pod-

nikatel˘ p¯i zav·dÏnÌ princip˘ ¯ÌzenÌ znalostÌ

a "uËÌcÌ se kultury"do firemnÌ praxe.

V souËinnosti s vybran˝mi firmami na ˙zemÌ

Je celoživotní učení tématem i pro malou firmu?
Odpověď expertů zní: ano, zejména pro malou firmu. A proč? Výhoda

malé firmy ve srovnání s velkými společnostmi tkví v tom, že ona může
mnohem snadněji identifikovat, rozvíjet a pružněji usměrňovat svůj

znalostní potenciál, tedy znalosti a dovednosti svých zaměstnanců. Znalosti
a dovednosti zaměstnanců malé firmy jsou nejcennějším a mnohdy jediným
zdrojem její konkurenceschopnosti. Právě nápady, neobvyklá řešení, inicia-
tivní tvůrčí přístup ve všech oblastech života firmy zaručují její dlouhodobou
budoucnost. Znalostní potenciál firmy představují všechny znalosti a doved-
nosti zaměstnanců, tedy i ty, které zaměstnanci běžně nevyužívají při výkonu
své práce. Střední či velká firma zpravidla o těchto znalostech nic neví a
zdánlivě je nepotřebuje. Potenciál, skrytý v neodhalených talentech tak leží
ladem a mnohdy vede i k demotivaci lidí, kteří nemohou uplatnit to, co umí
lépe než ostatní. V pružné malé firmě se lidé navzájem dobře znají a mají
mnohem větší šanci ukázat bezprostředně, co ještě umí. Pokud je zároveň ve
firmě klima, které podporuje "kulturu celoživotního učení", to znamená, že
majitelé a manažeři jsou si vědomi významu znalostí, motivují sebe a kolegy
k dalšímu rozvoji a snaží se vytvářet dostatečný prostor pro uplatnění nových
znalostí a dovedností zaměstnanců, má firma velké možnosti dalšího rozvoje
i v ekonomicky nepříznivé situaci.

Prahy byl proveden v˝zkum vzdÏl·vacÌch pot¯eb,

anal˝za znalostnÌho potenci·lu a anal˝za moû-

nostÌ pro aplikaci internÌho vzdÏl·v·nÌ. Na z·kla-

dÏ tÏchto poznatk˘ byl vytvo¯en a ovÏ¯en

v pilotnÌm kurzu vzdÏl·vacÌ program pro p¯Ìpra-

vu internÌch trenÈr˘ z ¯ad zamÏstnanc˘ mal˝ch

a st¯ednÌch firem. ZapojenÈ firmy byly z r˘zn˝ch

obor˘, z v˝robnÌch i obchodnÌch firem Ëi ze seg-

mentu sluûeb. V pr˘bÏhu projektu se uskuteËni-

lo nÏkolik semin·¯˘ a praktick˝ch kurz˘, v˝stu-

pem projektu je p¯ÌruËka "Hled·me rezervy ve

vlastnÌch lidech" a nynÌ se p¯ipravuje "Manu·l

k poradenstvÌ pro malÈ firmy".

Jak dokazuje pr˘zkum Asociace mal˝ch a st¯ed-

nÌch podnik˘ a ûivnostnÌk˘ »R proveden˝ mezi

jejÌmi Ëleny, vzdÏl·v·nÌ se umÌstilo na 2. mÌstÏ

St·tnÌ zemÏdÏlsk˝ intervenËnÌ fond (SZIF) zaËal

v ¯Ìjnu rozesÌlat rozhodnutÌ o poskytnutÌ dotace

ûadatel˘m hospoda¯ÌcÌm v mÈnÏ p¯Ìzniv˝ch

oblastech (LFA). Bylo pod·no vÌce neû 10 tisÌc

û·dostÌ a v nejbliûöÌ dobÏ bude ûadatel˘m vypla-

ceno aû 2,8 mld. KË. Tyto finanËnÌ prost¯edky

budou vypl·ceny v r·mci Bruselem schv·lenÈho

Programu rozvoje venkova 2007-2013. Rezort

zemÏdÏlstvÌ je tak prvnÌm, kterÈmu se poda¯Ì

Ëerpat finanËnÌ prost¯edky ze zdroj˘ EU jiû

v roce 2007.

Podpora pro LFA, na kterou SZIF û·dosti p¯ijÌ-

mal v kvÏtnu tohoto roku, m· slouûit jako kom-

penzace zemÏdÏlc˘m, kte¯Ì hospoda¯Ì v danÈm

typu mÈnÏ p¯ÌznivÈ oblasti. SZIF obdrûel 10 332

û·dosti o dotaci na celkem 761 270 ha p˘dy.

SZIF n·slednÏ ûadatel˘m vyplatÌ maxim·lnÏ 

2794 mil. KË. 

Vyd·nÌ rozhodnutÌ je p¯edpokladem pro zah·jenÌ

samotn˝ch v˝plat finanËnÌch prost¯edk˘. V˝öe

vyrovn·vacÌho p¯ÌspÏvku je p¯epoËÌt·v·na na

hektar travnÌho porostu dle danÈho typu LFA.

Dotace je hrazena ze 20 % z n·rodnÌch a 80 %

z evropsk˝ch zdroj˘.

SamotnÈ vyplacenÌ finanËnÌch prost¯edk˘ m˘ûe

b˝t zah·jeno v okamûiku nabytÌ pr·vnÌ moci jed-

notliv˝ch rozhodnutÌ - tj. do 15 kalend·¯nÌch dn˘

od doruËenÌ rozhodnutÌ ûadateli. éadatelÈ

mohou tuto dobu zkr·tit, pokud se pÌsemnÏ

vzdajÌ pr·va na  odvol·nÌ. Formul·¯ pro vzd·nÌ se

odvol·nÌ si mohou ûadatelÈ st·hnout z interne-

tov˝ch str·nk·ch SZIF www.szif, a to v sekci

P¯ÌmÈ platby/Platby na plochu/Soubory ke sta-

ûenÌ. D˘leûitÈ je, aby Formul·¯ pro vzd·nÌ se

odvol·nÌ mÏl ovÏ¯en˝ podpis a ûadatel ho podal

na RO SZIF. 

Podpora LFA novÏ spad· do Programu rozvoje

venkova, Osy II, Opat¯enÌ II.1. zamÏ¯en· na udrûi-

telnÈ vyuûÌv·nÌ zemÏdÏlskÈ p˘dy, Podopat¯enÌ

II.1.1. Platby za p¯ÌrodnÌ znev˝hodnÏnÌ poskyto-

vanÈ v horsk˝ch oblastech a platby poskytovanÈ

v jin˝ch znev˝hodnÏn˝ch oblastech (LFA). (tz)

SZIF začal rozesílat první rozhodnutí na LFA a ČR
tak zahájí čerpání z rozpočtu EU

GE Money Bank uv·dÌ na trh  nov˝ ˙vÏr pro

fyzickÈ osoby podnikatele - Optimal Business.

éivnostnÌci a specifickÈ profesnÌ skupiny mohou

zÌskat p˘jËku aû do v˝öe 200 tisÌc korun, a to

bez nutnosti ruËenÌ a n·vötÏvy banky. Lze ji vyu-

ûÌt k po¯ÌzenÌ jak v˝robk˘ a technologiÌ, tak  slu-

ûeb. VeökerÈ n·klady spojenÈ s vedenÌm ˙vÏru

Optimal Business si navÌc mohou ûivnostnÌci

odeËÌst z danÌ. PodnikatelÈ si tak snÌûÌ sv˘j

daÚov˝ z·klad. Vy¯ÌzenÌ a Ëerp·nÌ ˙vÏru je zdar-

ma.

"⁄vÏr Optimal Business je urËen podnikatel˘m,

kte¯Ì pot¯ebujÌ okamûitÈ investiËnÌ prost¯edky

pro rozvoj svÈho podnik·nÌ. V˝öi ˙vÏru schv·lÌme

do nÏkolika minut a nevyûadujeme û·dnÈ zajiö-

tÏnÌ nemovitostÌ ani ruËitele," ¯ekl JaromÌr Kou-

¯il, obchodnÌ manaûer GE Money Bank. "Z·jem-

c˘m o ˙vÏr Optimal Business nabÌzÌme Ëerp·nÌ

bez nutnosti z¯Ìdit si bÏûn˝ ˙Ëet u GE Money

Bank. Klient v˘bec nemusÌ navötÌvit bankovnÌ

poboËku, ˙vÏr si vy¯ÌdÌ p¯Ìmo u svÈho dodavate-

le - partnera GE Money Bank - certifikovanÈho

podle p¯Ìsn˝ch p¯edpis˘ »NB," dodal JaromÌr

Kou¯il. 

V˝hodou ˙vÏru Optimal Business, ve srovn·nÌ

nap¯Ìklad s finanËnÌm leasingem, je fakt, ûe ˙vÏ-

rovan˝ p¯edmÏt se st·v· majetkem klienta bez-

prost¯ednÏ po dod·nÌ. NavÌc je moûnÈ ˙vÏr vyu-

ûÌt k po¯ÌzenÌ jak v˝robk˘ a technologiÌ, tak

i sluûeb. 

Podnikatelsk˝ ˙vÏr Optimal Business poskytuje

GE Money Bank v hodnotÏ 40 aû 200 tisÌc

korun, a to bez zajiötÏnÌ. Jde o ˙vÏr urËen˝

zejmÈna na financov·nÌ investiËnÌch pot¯eb.

z·jmu podnikatel˘

a firem, a to i u mal˝ch

firem do 50 zamÏst-

nanc˘, kde je pot¯eba

vzdÏl·v·nÌ zaznamen·-

v·na st·le intenzivnÏji.

Projekt je realizovan˝ v r·mci JednotnÈho

programovÈho dokumentu pro CÌl 3 regionu

NUTS 2 hlavnÌ mÏsto Praha spolufinancova-

nÈho ze st·tnÌho rozpoËtu »R a EvropskÈho

soci·lnÌho fondu registraËnÌ ËÌslo projektu:

CZ.04.3.07/4.1.02.2./0329. (tz)

Optimal Business - podnikatelský úvěr, pro který nemusíte do banky
FyzickÈ osoby podnikatelÈ a specifickÈ profesnÌ

skupiny si mohou zvolit dobu splatnosti v z·vis-

losti na preferovanÈ v˝öi spl·tek od 24 do 84

mÏsÌc˘. FixnÌ ˙rokov· sazba se u ˙vÏru Optimal

Business odvÌjÌ od bonity klienta a zaËÌn· na

10,4 % p. a. 

KromÏ FOP (fyzick˝ch osob podnikatel˘) mohou

o ˙vÏr û·dat takÈ specifickÈ profesnÌ skupiny.

KonkrÈtnÏ jde o lÈka¯e, lÈk·rnÌky, veterin·¯e,

daÚovÈ poradce, not·¯e a advok·ty. Pod·nÌ

û·dosti o Optimal Business i jeho zpracov·nÌ je

zdarma. Flexibilitu podnikatel˘m zajiöùuje moû-

nost mimo¯·dn˝ch spl·tek a p¯edËasnÈho spla-

cenÌ celÈho ˙vÏru. RozhodnutÌ o schv·lenÌ ˙vÏru

se z·jemce dozvÌ do nÏkolika minut od pod·nÌ

û·dosti a penÌze jsou mu k dispozici nejpozdÏji

do druhÈho dne od podpisu smlouvy.

Podnikatel˘m - fyzick˝m osob·m staËÌ p¯i û·dos-

ti o ˙vÏr doloûit dvÏ daÚov· p¯izn·nÌ, prok·zat se

obËansk˝m pr˘kazem a druh˝m dokladem totoû-

nosti, éivnostensk˝m listem, dokladem o bezd-

luûnosti a v˝pisem z bÏûnÈho podnikatelskÈho

˙Ëtu. U specifick˝ch profesÌ GE Money Bank

p¯edloûenÌ daÚovÈho p¯izn·nÌ nevyûaduje v˘bec.

⁄vÏr je tedy vhodn˝ i pro klienty, kte¯Ì s podni-

k·nÌm teprve zaËÌnajÌ. 

Parametry ˙vÏru Optimal Business

● V˝öe ˙vÏru od 40 000 aû do 200 000 korun,

bez nutnosti ruËenÌ

● ⁄rokov· sazba od 10,4 % p. a. 

● Doba splatnosti ˙vÏru od 24 do 84 mÏsÌc˘

● NemÏnn· (fixnÌ) v˝öe spl·tky po celou dobu

spl·cenÌ

● DaÚovÏ uznateln˝ - n·klady za vedenÌ lze

odeËÌst z danÌ

● Nulov˝ poplatek za vy¯ÌzenÌ, moûnost p¯ed-

ËasnÈho splacenÌ a mimo¯·dn˝ch spl·tek

● NenÌ t¯eba navötÌvit poboËku GE Money

Bank

● O ˙vÏr mohou poû·dat ûivnostnÌci i vybranÈ

profesnÌ skupiny (tz)

Je tristnÌ, ûe prvnÌ t¯i programy na Ëerp·nÌ

penÏz z bruselsk˝ch fond˘ podepsala »esk·

republika deset mÏsÌc˘ po zah·jenÌ novÈho

rozpoËtovÈho obdobÌ. Naplnily se tak pesimis-

tickÈ odhady, kterÈ p¯edpokl·daly, ûe naöe

zemÏ zaËne kv˘li pr˘tah˘m na dom·cÌ politic-

kÈ scÈnÏ s Ëerp·nÌm penÏz aû na podzim toho-

to roku," ¯ekl prezident Hospod·¯skÈ komory

»R JaromÌr Dr·bek k ned·vno podepsan˝m

dokument˘m »R s Evropskou komisÌ, dÌky kte-

r˝m budeme moci v programovacÌm obdobÌ

2007 aû 2013 Ëerpat z evropsk˝ch penÏz

zhruba 105 miliard korun.

Bezm·la roËnÌ zpoûdÏnÌ je zp˘sobeno p¯ede-

vöÌm pozdnÌm p¯edloûenÌm, a tedy i schv·le-

nÌm N·rodnÌho strategickÈho referenËnÌho

r·mce. Pr˘tahy dohad˘ s Evropskou komisÌ

a oddalov·nÌ startu Ëerp·nÌ je tak bohuûel na

stranÏ »eskÈ republiky. »esk˝ vyjedn·vacÌ

t˝m se v Bruselu p¯edstavil aû v polovinÏ

dubna, jen o p·r t˝dn˘ p¯edtÌm byly Komisi

p¯ed·ny dokumenty ke schv·lenÌ, to znamen·

t¯i mÏsÌce potÈ, co bylo zah·jeno rozpoËtovÈ

obdobÌ 2007-2013. 

NynÌ pat¯Ìme k zemÌm s nejniûöÌm poËtem

schv·len˝ch operaËnÌch program˘, spolu

s komplikovan˝m systÈmem a n·roky klade-

n˝mi na ûadatele tak m·me oproti jin˝m st·-

t˘m EU vytvo¯eno pomÏrnÏ nep¯ÌznivÈ klima

pro Ëerp·nÌ prost¯edk˘ ze struktur·lnÌch

fond˘. A to ne pouze pro podnikatele a firmy,

ale takÈ pro obce, kraje a dalöÌ p¯edkladate-

le projekt˘. 

Hospod·¯sk· komora »R na druhou stranu oce-

Úuje, ûe ve schv·len˝ch operaËnÌch progra-

mech jde o prost¯edky urËenÈ pro rozvoj lid-

sk˝ch zdroj˘, coû by mohlo pomoci p¯i ¯eöenÌ

dneönÌho akutnÌho nedostatku pracovnÌch sil.

Pokud majÌ tyto prost¯edky skuteËnÏ pomoci,

pak je t¯eba k jejich efektivnÌmu Ëerp·nÌ takÈ

maxim·lnÌ vst¯Ìcnost st·tu, jehoû p¯Ìstup byl

v mnoh˝ch p¯Ìpadech terËem kritiky Hospod·¯-

skÈ komory »R p¯edevöÌm pro nadmÏrnÈ admi-

nistrativnÌ poûadavky a p¯Ìliönou byrokratickou

z·tÏû ûadatel˘ o prost¯edky z jednotliv˝ch pro-

gram˘.

DalöÌ oblastÌ, kter· by mÏla b˝t v r·mci ope-

raËnÌch program˘ urychlenÏ ¯eöena, jsou

investice do inovacÌ, v˝zkumu a v˝voje. Zdr-

ûenÌ v p¯ÌpadÏ investic do inovacÌ a v˝zkumu

a v˝voje p¯inesl fakt, ûe byla »esk· republika

Evropskou komisÌ poû·d·na o vysvÏtlenÌ exi-

stence dvou program˘ podobnÈho zamÏ¯enÌ,

kterÈ jsou souË·stÌ N·rodnÌho strategickÈho

r·mce: OperaËnÌho program Podnik·nÌ a ino-

vace (ve spr·vÏ ministerstva pr˘myslu

a obchodu) a OperaËnÌho programu V˝zkum

a v˝voj pro inovace ve spr·vÏ ministerstva

ökolstvÌ ml·deûe a tÏlov˝chovy. 

pokraËov·nÌ na stranÏ 19
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Milion bez ověřování příjmů v KB
KomerËnÌ banka v minul˝ch dnech uËinila dalöÌ krok, kter˝m v˝raznÏ zvyöuje dostupnost ˙vÏr˘

pro podnikatele. Potvrdila tak svoji vedoucÌ pozici na trhu mal˝ch a st¯ednÌch firem. Limit pro

kr·tkodob˝ Profi ˙vÏr poskytovan˝ bez ovÏ¯ov·nÌ p¯Ìjm˘ klienta se zv˝öil z 500 tisÌc korun na

rovn˝ milion.

Jiû p¯ed rokem KB uvedla na trh podnikatelsk˝ ˙vÏr, k jehoû zÌsk·nÌ st·vajÌcÌmu klientovi banky

staËÌ p¯edloûit pouze identifikaËnÌ dokumenty. Tzv. skÛring chov·nÌ umoûnil poskytnout podni-

katel˘m, kte¯Ì majÌ v KB veden bÏûn˝ ˙Ëet alespoÚ 6 mÏsÌc˘, podnikatelsk˝ ˙vÏr se splatnostÌ

1 rok aû do v˝öe 500 tisÌc korun. TÈto moûnosti vyuûilo za poslednÌ rok vÌce neû 9 tisÌc podni-

katel˘ - klient˘ KB. 

"Naöi klienti oceÚujÌ p¯edevöÌm rychlost a administrativnÌ nen·roËnost tohoto zp˘sobu

poskytov·nÌ podnikatelsk˝ch ˙vÏr˘. NavÌc aktu·lnÏ dostupnou v˝öi ˙vÏru zjistÌ kdykoli pro-

st¯ednictvÌm internetovÈho bankovnictvÌ nebo na v˝pisu z ˙Ëtu. P¯ÌpadnÈ vyuûitÌ podnikatel-

skÈho ˙vÏru tak mohou zohlednit ve sv˝ch ˙vah·ch o dalöÌm rozvoji jejich ûivnosti", uvedl

v˝konn˝ ¯editel pro marketing KB ZdenÏk MojûÌöek.

Po roce p¯ich·zÌ KB s v˝razn˝m vylepöenÌm parametr˘, kterÈ otev¯e cestu k pot¯ebn˝m finan-

cÌm dalöÌm klient˘m a rozöÌ¯Ì portfolio dostupn˝ch produkt˘. St·vajÌcÌ limit na kr·tkodob˝ Profi

˙vÏr se zv˝öil ze souËasn˝ch 500 tisÌc na rovn˝ milion korun. SouËasnÏ banka zavedla st¯ed-

nÏdob˝ Profi ˙vÏr se splatnostÌ aû 3 roky a maxim·lnÌ Ë·stkou ˙vÏru 500 tisÌc korun. To vöe

m˘ûe zÌskat st·vajÌcÌ klient banky, kter˝ m· v KB veden ˙Ëet 6 mÏsÌc˘, v nÏkter˝ch p¯Ìpadech

12 mÏsÌc˘, aniû by bance p¯edkl·dal jakÈkoliv finanËnÌ v˝kazy Ëi daÚov· p¯izn·nÌ.

"Naöich klient˘ si v·ûÌme a snaûÌme se jim dok·zat, ûe b˝t klientem KomerËnÌ banky se sku-

teËnÏ vyplatÌ. NavÌc ze zkuöenostÌ vÌme, ûe podnikatelÈ pot¯ebujÌ nejËastÏji ˙vÏr pr·vÏ do jed-

noho milionu korun na financov·nÌ bÏûn˝ch provoznÌch pot¯eb. Naöi nabÌdku v tomto smyslu p¯i-

zp˘sobujeme a pevnÏ vÏ¯Ìm, ûe poslednÌ zmÏny budou pro naöe klienty atraktivnÌ" dodal ZdenÏk

MojûÌöek.

Profi ˙vÏr je nejbÏûnÏjöÌ podnikatelsk˝ ˙vÏr poskytovan˝ KomerËnÌ bankou. V souËasnosti vyu-

ûÌv· tento typ ˙vÏru vÌce neû 20 tisÌc klient˘ z ¯ad podnikatel˘ a mal˝ch firem; aktu·lnÏ Ëerpa-

jÌ tÈmÏ¯ 5 mld. KË.

Na 7700 zamÏstnanc˘ KomerËnÌ banky obsluhuje 1 544 000 klient˘, kte¯Ì mohu vyuûÌt rozs·h-

lÈ sÌtÏ 384 obchodnÌch mÌst v celÈ »eskÈ republice. KB nynÌ provozuje 655 bankomat˘. VÌce

neû 872 000 klient˘ vyuûÌv· jeden z kan·l˘ p¯ÌmÈho bankovnictvÌ.

KB je souË·stÌ skupiny SociÈtÈ GÈnÈrale, kter· je  öestou  nejvÏtöÌ bankovnÌ skupinou v euro-

zÛnÏ (podle trûnÌ kapitalizace). JejÌch 130 000 zamÏstnanc˘ obsluhuje v 77 zemÌch svÏta p¯es

22,5 milionu individu·lnÌch klient˘. (tz)
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NejvÏtöÌ pokles sazeb nastane po zapoËtenÌ

bonusu u osobnÌch aut s objemem motoru od

1350 do 1850 cm3 a od 1850 do 2500 cm3.

Naopak malÈ zv˝öenÌ sazeb v ¯·du desetikorun

se dotkne aut s nejniûöÌmi (do 1000 cm3) a nej-

vyööÌmi (nad 2500 cm3) kubaturami motoru.

»SOB Pojiöùovna bude i v roce 2008 pokraËovat

v ˙spÏönÈm modelu segmentace, kter˝ p¯i sta-

novenÌ ceny povinnÈho ruËenÌ p¯ihlÌûÌ jednak ke

st·¯Ì pojiötÏnÈho vozidla a jednak ke statisti-

k·m dopravnÌch nehod v jednotliv˝ch okresech

»R. PojistnÈ je tak moûnÈ stanovit spravedlivÏ-

ji, vÌce na mÌru konkrÈtnÌho ¯idiËe. "I dÌky tomu

se od roku 2004, kdy jsme segmentaci v povin-

nÈm ruËenÌ zavedli, zv˝öil poËet vozidel n·mi

pojiötÏn˝ch vozidel o vÌce neû polovinu," kon-

statoval p¯edseda p¯edstavenstva a gener·lnÌ

¯editel »SOB Pojiöùovny Jeroen van Leeuwen.

TÌmto tempem se »SOB Pojiöùovna v poslednÌch

letech ¯adÌ mezi nej˙spÏönÏjöÌ pojiöùovny na

dom·cÌm trhu. K 20. z·¯Ì 2007 registrovala jiû

310 555 pojiötÏn˝ch vozidel.

I pro rok 2008 bude platit, ûe ¯idiËi ze 40 okre-

s˘ s niûöÌ nehodovostÌ budou mÌt n·rok na 10%

slevu na pojistnÈm. "K nejmÈnÏ rizikov˝m okre-

s˘m pat¯Ì podle naöich statistik v˝chodoËeskÈ

okresy Svitavy a Rychnov nad KnÏûnou, naopak

nejvÌce nehod majÌ ¯idiËi z »esk˝ch BudÏjovic

a Strakonic. ZapoËteme-li vöak i rozsah ökod,

smutnÈ prvenstvÌ i nad·le drûÌ Praha, n·sledo-

van· dalöÌmi velk˝mi mÏsty, jako jsou Ostrava

a Brno," uvedl van Leeuwen. Podle nÏj lze p¯i-

tom v poslednÌ dobÏ pozorovat, ûe z celkov˝ch

pojistn˝ch plnÏnÌ p¯ipad· st·le vÏtöÌ Ë·st na

n·hrady za ökody na zdravÌ a uölÈm zisku. Novin-

kou pro rok 2008 bude, ûe slevu 20 % na pojist-

Většina klientů ČSOB Pojišťovny bude mít povinné ručení levnější 
ČSOB Pojišťovna zavádí novou, až 15% slevu pro dobré řidiče

Většina klientů ČSOB Pojišťovny bude mít povinné ručení v roce 2008
levnější než letos. Umožní to bonusy za jízdu bez nehod, které v příš-
tím roce stoupnou o dalších 5 % a jejich maximální výše bude činit už

40 %. Nárok na bonus má přitom přes 80 % motoristů, kteří mají u ČSOB Pojiš-
ťovny pojištěný svůj vůz.

nÈm za st·¯Ì vozu zÌskajÌ uû i motoristÈ s vozem

star˝m 10 let a vÌce (doposud to bylo 11 let).

⁄plnou novinkou je pak zavedenÌ tzv. Slevy dob-

rÈho ¯idiËe, dÌky nÌû novÌ klienti, kte¯Ì p¯edloûÌ

doklad o alespoÚ t¯ÌletÈm p¯edchozÌm bezeökod-

nÈm pr˘bÏhu povinnÈho ruËenÌ, obdrûÌ v prvnÌm

roce pojiötÏnÌ u »SOB Pojiöùovny slevu 15 %, ve

druhÈm 10 % a ve t¯etÌm 5 %. "Celkov˝ rozsah

slev, kterÈ »SOB Pojiöùovna nabÌzÌ, je v dom·-

cÌch pomÏrech unik·tnÌ a ¯adÌ naöe povinnÈ

ruËenÌ k nejv˝hodnÏjöÌm na trhu," ¯ekl Ëlen p¯ed-

stavenstva a ¯editel divize neûivotnÌho pojiötÏnÌ

»SOB Pojiöùovny Michal KanÏra.

»SOB Pojiöùovna je univerz·lnÌ pojiöùovna, kter·

nabÌzÌ öirokÈ spektrum ûivotnÌch i neûivotnÌch

pojiötÏnÌ obËan˘m, mal˝m a st¯ednÌm podnika-

tel˘m i nejvÏtöÌm korporacÌm. V souËasnÈ dobÏ

spravuje tÈmÏ¯ milion pojistn˝ch smluv. MÏ¯eno

p¯edepsan˝m pojistn˝m je Ëtvrtou nejvÏtöÌ

pojiöùovnou na dom·cÌm trhu. T¯i Ëtvrtiny jejÌch

akciÌ vlastnÌ belgick· pojiöùovna KBC Verzeke-

ringen NV z nadn·rodnÌ skupiny KBC, 25 % drûÌ

»eskoslovensk· obchodnÌ banka. P¯ednÌ svÏto-

v· ratingov· agentura S&P zv˝öila v prosinci

2006 dlouhodob˝ ˙vÏrov˝ rating a rating finanË-

nÌ sÌly »SOB Pojiöùovny na stupeÚ BBB+ a p¯i-

dÏlila mu pozitivnÌ v˝hled. (tz)

Příklady pojistného (limity 24/44 mil. Kč)
äkoda Favorit 136 L (1289 cm3)
Provozovatel bydlÌ ve vybranÈm okrese

(sleva 10 %), m· v˘z staröÌ 10 let (sleva

20 %), pojistnÈ platÌ roËnÏ (sleva 3 %), m·

jeötÏ jinÈ pojiötÏnÌ u »SOB Pojiöùovny

(sleva 5 %) 

pojistnÈ 2988 KË

s max. bonusem (40 %) 1819 KË

s max. bonusem a slevou 15 % 1546 KË

v roce 2007 p¯i max. bonusu: 1857 KË 

Volkswagen Passat 1.9 TDI (1896 cm3)
Provozovatel bydlÌ ve vybranÈm okrese

(sleva 10 %), m· v˘z mladöÌ 10 let, pojistnÈ

platÌ roËnÏ (sleva 3 %), m· jeötÏ jinÈ pojiö-

tÏnÌ u »SOB Pojiöùovny (sleva 5 %)

pojistnÈ: 8177 KË

s max. bonusem (40 %): 4933 KË

s max. bonusem a slevou 15 %: 4193 KË

v roce 2007 p¯i max. bonusu 5080 KË

pokraËov·nÌ na stranÏ 17
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V horizontu p¯ÌötÌch dvou let dod· Opel plyn·-

renskÈ spoleËnosti RWE vÌce neû 117 voz˘

Combo CNG, dalöÌ dod·vky potom budou z·vi-

set na vyhodnocenÌ zkuöenostÌ uûivatel˘

z kaûdodennÌho provozu. Kontraktem s RWE

se tak zavröilo nÏkolikamÏsÌËnÌ v˝bÏrovÈ ¯Ìze-

nÌ, ve kterÈm za sebou Opely Combo nechaly

konkurenËnÌ vozy znaËek Fiat, CitroÎn

a Renault. 

Ve zkuöebnÌm provozu, kter˝ slouûÌ k ovÏ¯ov·nÌ

provoznÌch parametr˘, nynÌ jezdÌ dalöÌ Opel

Combo CNG u zn·mÈ p¯epravnÌ spoleËnosti

DHL, kter· - jako provozovatel znaËnÈho mnoû-

stvÌ kur˝rnÌch automobil˘ - cÌtÌ odpovÏdnost

v˘Ëi ûivotnÌmu prost¯edÌ. 

Se zemnÌm plynem poh·nÏn˝mi modely Opel se

budou moci velmi brzy d˘kladnÏ sezn·mit i oby-

vatelÈ a n·vötÏvnÌci hlavnÌho mÏsta Prahy, pro-

toûe spoleËnost Cheap Taxi se rozhodla v r·mci

svÈho projektu "PrvnÌ ekologickÈ taxi" nakoupit

nÏkolik desÌtek voz˘ Opel Zafira CNG ve verzi

"taxi". PilotnÌ f·ze kontraktu poËÌt· s dod·vkou

aû Ëty¯iceti voz˘. 

V p¯ÌpadÏ v˝bÏru spoleËnosti Cheap Taxi

koneËn˝ verdikt ve prospÏch Zafiry CNG urËitÏ

ovlivnila i skuteËnost, ûe automobilka Opel

p¯Ìmo vyr·bÌ speci·lnÏ upravenÈ verze taxi,

kterÈ majÌ nap¯. zesÌlenou elektrickou sousta-

vu, p¯Ìpravu pro p¯ipojenÌ taxametru nebo

st¯eönÌ oznaËenÌ vozu taxi, takûe majitel se

Opel, RWE, Cheap Taxi a zemní plyn - vzájemné obchodní porozumění
Technická vyspělost, výkonové parametry, výhodná cena a kvalitní ser-

vis - to jsou hlavní argumenty, díky kterým Opel s modely Combo CNG
a Zafira CNG na stlačený zemní plyn vítězí v řadě výběrových řízení.

Také v ČR se Opel už může pochlubit prvními velkými "CNG" kontrakty... 

nemusÌ zdrûovat dodateËn˝mi ˙pravami. Praha

se tak za¯adÌ po bok dalöÌch metropolÌ, kde uû

v˝hody taxi voz˘ Zafira CNG vyuûÌvajÌ p¯epravnÌ

spoleËnosti - nap¯Ìklad v BerlÌnÏ v souËasnÈ

dobÏ jezdÌ asi 800 taxi-voz˘ poh·nÏn˝ch stlaËe-

n˝m zemnÌm plynem, p¯iËemû naprostou vÏtöinu

- asi 600 z nich - tvo¯Ì pr·vÏ modely Opel Zafira

CNG. (tz)

Skupina äkoda Auto je i nad·le ˙spÏön·. Do

konce z·¯Ì 2007 vyrobila 448,4 tisÌc voz˘, coû

odpovÌd· n·r˘stu v˝roby o 9,3 % proti minulÈmu

roku.

Dod·vky z·kaznÌk˘m Ëinily 462,4 tis. voz˘. TÌm

byly proti loÚskÈmu roku p¯ekon·ny o 12,6 %.

CelkovÈ trûby skupiny äkoda Auto dos·hly za

obdobÌ od ledna do z·¯Ì 2007 v˝öe 161,6 mili-

ard KË.

Zvl·öù pozitivnÏ se vyvÌjÌ v˝sledek skupiny

äkoda Auto p¯ed zdanÏnÌm. V prvnÌch devÌti

mÏsÌcÌch roku 2007 se v˝sledek oproti srovna-

telnÈmu obdobÌ roku minulÈho zv˝öil o 39,3 %

na 14,8 miliard KË, ËÌmû byl z·roveÚ p¯ekon·n

celkov˝ v˝sledek roku 2006 ve v˝öi 14,2 mili-

ard KË.

Nejprod·vanÏjöÌm modelem znaËky äkoda je

Octavia. V prvnÌch t¯ech ËtvrtletÌch 2007 bylo

z·kaznÌk˘m dod·no 169,6 tis. voz˘ (verze limu-

zÌna, combi a scout). V porovn·nÌ s uplynul˝m

rokem to p¯edstavuje n·r˘st o 12,3 %. Vedle

Octavie p¯ispÏl k n·r˘stu objemu zejmÈna

model Roomster, pro kter˝ se od zaË·tku roku

rozhodlo 47 183 z·kaznÌci.

Investice skupiny äkoda Auto Ëinily v minul˝ch

devÌti mÏsÌcÌch 4,9 miliard KË, coû odpovÌd·

n·r˘stu o 34 % proti srovnatelnÈmu obdobÌ

minulÈho roku. "Naöe investice smÏ¯ujÌ v prvnÌ

¯adÏ do inovacÌ a rozöÌ¯enÌ  naöÌ palety v˝robk˘.

V roce 2007 leûelo tÏûiötÏ naöÌ investiËnÌ Ëin-

nosti v zav·dÏnÌ novÈ generace modelu Fabia,

kterÈ jsme mezitÌm ˙spÏönÏ zakonËili. TÌm zaji-

stÌme, aby byla äkoda i nad·le ziskov·," ¯ekl

Holger Kintscher, Ëlen p¯edstavenstva äkoda

Škoda Auto stále lepší

pokraËov·nÌ ze strany 16
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ReferenËnÌ ËÌslo: ZemÏ urËenÌ: Objem popt·vky: Datum zve¯ejnÏnÌ: Platnost do: Email: Popis popt·vky
POCZ200751364 USA 19. 10. 2007 18. 01. 2008 iveta.miskovska@czechtrade.cz Americk· spoleËnost se specializuje na n·vrh designu kancel·¯sk˝ch prostor˘ a z·roveÚ na jejich n·slednou 

realizaci. Firma s 9 zastoupenÌmi po celÈm svÏtÏ (7 kancel·¯Ì v Asii, 1 kancel·¯ v USA ñ New York, 

1 kancel·¯ v EvropÏ ñ Lond˝n) zamÏstn·v· p¯es 450 osob, mezi nimiû jsou architekti, designÈ¯i, specialisti 

na strategickÈ pl·nov·nÌ a technologii, stavbyvedoucÌ. SpoleËnost vznikla v roce 1981 a mezi jejÌ z·kaznÌky 

pat¯Ì malÈ priv·tnÌ firmy, nadn·rodnÌ spoleËnosti a finanËnÌ instituce.

POCZ200751369 Rakousko 19. 10. 2007 31. 10. 2007 bohumil.sevcik@czechtrade.cz Hled·me ËeskÈ firmy, kterÈ by pro n·s kompletovaly, p¯ÌpadnÏ vyr·bÏly: ocelovÈ konstrukce, port·lovÈ 

konstrukce, p¯Ìst¯eöky, hlinÌkov· okna a dve¯e, hlinÌkovÈ zimnÌ zahrady, terasov· zast¯eöenÌ

POCZ200751372 äpanÏlsko 19. 10. 2007 31. 10. 2007 bohumil.sevcik@czechtrade.cz äpanÏlsk· spoleËnost vyr·bÏjicÌ hydrogener·tory hled· ËeskÈ dÌlny, kterÈ by mohly dod·vat kovanÈ 

a obr·bÏnÈ dÌly (h¯Ìdele pro gener·tory).

DalöÌ popt·vky na www.premium.prosperita.info servis CzechTrade

Semin·¯ ExportnÌho klubu CzechTrade s n·zvem

"VyuûitÌ logistiky pro ˙spÏön˝ export"

se uskuteËnÌ ve Ëtvrtek 15. listopadu 2007 ve

ävandovÏ divadle na praûskÈm SmÌchovÏ. 

"Je potÏöujÌcÌ, ûe v poslednÌch letech zazname-

n·v·me rostoucÌ poËet p¯ihl·öen˝ch firem do

ExportnÌ ceny DHL. Uspo¯·d·nÌm semin·¯e

chceme firm·m podÏkovat za jejich z·jem o sou-

tÏû a nabÌdnout jim z·roveÚ novÈ pohledy do

oboru, ve kterÈm podnikajÌ. Naöi odbornÌci

sezn·mÌ ˙ËastnÌky setk·nÌ s nejaktu·lnÏjöÌmi

logistick˝mi trendy, postupy a metodami, kterÈ

jim pomohou nap¯Ìklad efektivnÏji vyuûÌvat

n·klady na dopravu, skladov·nÌ a dalöÌ souvise-

jÌcÌ sluûby p¯i exportu v˝robk˘," sdÏlila Commu-

nication Specialist DHL Express v »R Pavla K¯a-

pov·.  

KromÏ praktick˝ch rad a doporuËenÌ specialist˘

DHL, Dun&Bradstreet a CzechTrade budou mÌt

p¯ihl·öenÌ manaûe¯i p¯Ìleûitost poznat takÈ v˝ho-

dy a p¯Ìnosy vyuûitÌ Free zÛn, nebo se budou

moci sezn·mit se speci·lnÌmi druhy kontejner˘

pro bezpeËnou a efektivnÌ dopravu v mezin·rod-

nÌm obchodÏ.

Semin·¯ je urËen p¯edevöÌm pro manaûery

a vlastnÌky exportujÌcÌch firem, kterÈ se ˙ËastnÌ

letoönÌho 10. roËnÌku prestiûnÌ soutÏûe ExportnÌ

cena DHL. ⁄Ëast v semin·¯i i samotnÈ soutÏûi je

bezplatn· a z·jemci se mohou p¯ihl·sit na adre-

se www.exportnicena.cz nebo www.exportnik-

lub.cz.

V loÚskÈm roce zÌskala ExportnÌ cena DHL

novou podobu. Otev¯ela se tak öiröÌmu okruhu

Ëesk˝ch podnikatel˘ ve vöech regionech

»eskÈ republiky. LudÏk Drnec, Express Busi-

ness Unit Director DHL Express v »R, doplnil:

"»esk˝ export za poslednÌch deset let zazna-

menal obrovsk˝ n·r˘st. MÌsto  hlubokÈho defi-

citu dnes vykazuje obchodnÌ bilance  export-

nÌm p¯ebytky. S tÌm se mÏnÌ i ExportnÌ cena.

V pr˘bÏhu uplynul˝ch deseti let jsme museli

reagovat na dynamiku v˝voje Ëesk˝ch expor-

tÈr˘ a nap¯Ìklad upravit kritÈria t˝kajÌcÌ se

obratu, protoûe ËeötÌ exportÈ¯i rostli tak rych-

le, ûe jim 500 milion˘ korun roËnÌho obratu

zaËalo b˝t m·lo." ExportnÌ cenu DHL nynÌ tvo¯Ì

Ëty¯i novÈ kategorie: Mal· spoleËnost, St¯ed-

nÏ velk· spoleËnost, ExportÈr teritoria

a ExportÈr regionu. 

HodnotÌcÌm kritÈriem exportÈr˘ je index, kter˝

se vypoËÌt· jako n·sobek meziroËnÌho r˘stu

exportu a podÌlu exportu na obratu. Na z·kladÏ

zÌskan˝ch v˝sledk˘ je urËeno po¯adÌ a spoleË-

nosti jsou rozdÏleny do kategoriÌ. 

Celkov˝ obrat 184 soutÏûÌcÌch firem dos·hl

v loÚskÈm roce 51,6 miliardy KË a celkov˝

export 24,1 miliardy KË. Kaûd˝ z ˙ËastnÌk˘ pr˘-

mÏrnÏ zrealizoval v˝voz za 130 milion˘ KË

s obratem 281 milionu KË. NejËastÏji soutÏûÌcÌ

firmy vyv·ûely produkty do tÏchto zemÌ:

NÏmecko, Slovensko, EU, Polsko, Rusko

a Velk· Brit·nie. (tz)

Jubilejní 10. ročník Exportní ceny DHL s logistickým seminářem

Soutěž Exportní cena DHL slaví letos desátý rok své existence. Společnost 
DHL Express v České republice ve spolupráci s vládní agenturou CzechTrade
společně udělují toto prestižní ocenění malým a středně velkým exportním fir-

mám v České republice. Cílem této aktivity je poukázat na jejich význam pro čes-
kou ekonomiku. Úspěšný koncept čtyř nových soutěžních kategorií pokračuje
i v letošním roce, a je navíc rozšířen o specializovaný seminář CzechTrade, zamě-
řený na praktické využití logistiky pro zvýšení exportu. Firmy zapojené do soutěže
o Exportní cenu DHL získají možnost účasti na tomto semináři zdarma. 

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

Podzimní nabídka pro vás
listopad-prosinec 2007

Nov˝ program ExportnÌ akademie

Kurz "⁄spÏön˝ exportÈr"

Z d˘vodu zv˝öenÈ popt·vky nabÌzÌme ˙Ëast i na jednotliv˝ch semin·¯Ìch, konan˝ch od 8. listopadu

v prostor·ch agentury CzechTrade.

Datum N·zev semin·¯e KÛd Cena bez DPH

8. 11. ZahraniËnÌ veletrh - n·stroj k ˙spÏchu 755 1800,-

8. 11. VybranÈ pr·vnÌ aspekty exportu 756 1800,-

15. 11. Podpora podnik·nÌ z fond˘ EU 757 3500,-

22. 11. PrezentaËnÌ dovednosti v anglickÈm jazyce 758 3500,-

23. 11. ObchodnÌ vyjedn·v·nÌ 759 3500,-

29. 11. PrezentaËnÌ dovednosti v ËeskÈm jazyce 760 3500,-

6. 12. Operace v zahraniËnÌm obchodÏ 761 3500,-

13. 12. ObchodnÌ etiketa 762 4500,-

Semináře pořádané CzechTrade v Praze
Datum  N·zev semin·¯e KÛd Cena bez DPH

14. 11. Problematika DPH a spot¯ebnÌch danÌ ve vztahu 

k mezin·rodnÌmu obchodu 738 2200,-

20. 11. ObchodnÌ jedn·nÌ v ruskÈm jazyce 739 2200,-

21. 11 Export do RuskÈ federace - mÈnÏ zn·mÈ regiony 740 1900,-

28. 11. Pr·vnÌ ochrana duöevnÌho vlastnictvÌ 741 2200,-

6. 12. P¯Ìleûitosti pro ËeskÈ firmy v seversk˝ch zemÌch 742 1900,-

11. 12. Projekt CzechTrade - äance pro firmy, jak zÌskat p¯ehled o v˝bÏ-

rov˝ch ¯ÌzenÌch EU a nov˝ch programech ZRS ES (Projekt JPD3) 637 zdarma

ExportnÌ akademie zah·jila v polovinÏ ¯Ìjna prv-

nÌm semin·¯em "Aktu·lnÌ trendy v oblasti mezi-

n·rodnÌho obchodu" kurz ⁄spÏön˝ exportÈr. Na

˙vodnÌm setk·nÌ v praûskÈm sÌdle CzechTrade

se seölo celkem Ëtrn·ct ˙ËastnÌk˘, kte¯Ì se

rozhodli absolvovat vöech deset nabÌzen˝ch

modul˘.

Jak jsme v·s jiû informovali, kurz je zamÏ¯en na

zahraniËnÌ obchod, a to na oblasti odborn˝ch

znalostÌ i tzv. mÏkk˝ch dovednostÌ. V˝uka bude

zahrnovat aktu·lnÌ trendy v oblasti mezin·rodnÌ-

ho obchodu, jeho financov·nÌ a pojiöùov·nÌ,

obchodnÌ metody, operace a n·stroje, mezin·-

rodnÌ marketingovou komunikaci, problematiku

efektivnÌ prezentace na zahraniËnÌm veletrhu,

vybranÈ pr·vnÌ aspekty exportu, problematiku

podpory podnik·nÌ z fond˘ EvropskÈ unie apod.

Jeho ˙ËastnÌci se vöak budou zdokonalovat

takÈ v prezentaËnÌch dovednostech, efektivnÌch

metod·ch obchodnÌho vyjedn·v·nÌ Ëi obchodnÌ

etiketÏ. PrvnÌ absolventi kurzu ⁄spÏön˝ expor-

tÈr p¯evezmou certifik·ty v polovinÏ prosince

2007.

Vzhledem k velkÈmu z·jmu firem nabÌzÌ Czech-

Trade takÈ jednotlivÈ moduly samostatnÏ (vÌce

na www.czechtrade.cz). (tz)

N·mÏstek ministra pr˘myslu a obchodu Luboö

VanÏk zamÏstnanc˘m Design Centra »eskÈ

republiky ozn·mil ukonËenÌ Ëinnosti tÈto orga-

nizace k z·vÏru letoönÌho roku. Podpora pr˘my-

slovÈho designu v »eskÈ republice z˘stane

zachov·na. Od zaË·tku p¯ÌötÌho roku bude pat¯it

do portfolia agentury CzechTrade, kter· svÈ

sluûby zamÏ¯uje na zvyöov·nÌ konkurenceschop-

nosti mal˝ch a st¯ednÌch firem. DosavadnÌ akti-

vity Design Centra »eskÈ republiky se do konce

roku transformujÌ do efektivnÌ a klientsky orien-

tovanÈ nabÌdky sluûeb pro podporu v˝robkovÈho

designu v pr˘myslov˝ch podnicÌch. Z·kladnÌm

zamÏ¯enÌm sluûeb CzechTrade v tÈto oblasti

bude podpora aplikace designu v pr˘myslovÈ

v˝robÏ, kter· bude zahrnuta do souboru sluûeb

"Design pro export". MalÈ a st¯ednÌ firmy zÌska-

jÌ zacÌlen˝ servis, kter˝ bude rozdÏlen do dvou

segment˘ - rozvoj designu a propagace designu.

Sektorov˝ semin·¯ v Bruselu na tÈma "WATERSUPPLY AND WASTEWATER TREATMENT IN EU

EXTERNAL ASSISTANCE PROGRAMMES" ST¡L… ZASTOUPENÕ »R PÿI EVROPSK… UNII ve spolu-

pr·ci s agenturou CzechTrade a CEBRE si V·s v r·mci semin·¯˘ po¯·dan˝ch k program˘m vnÏjöÌ

pomoci EU t¯etÌm zemÌ dovolujÌ pozvat na sektorov˝ semin·¯ 

WATERSUPPLY AND WASTEWATER TREATMENT IN EU EXTERNAL ASSISTANCE PROGRAMMES 

5. PROSINCE 2007, Hotel Bloom, rue Royale 250, 1210 Brusel 
SektorovÈ semin·¯e p¯edstavujÌ jednak moûnost sezn·mit se s aktu·lnÌmi programy EU v oblasti

rozvojovÈ a vnÏjöÌ pomoci, kterou EU kaûdoroËnÏ t¯etÌm zemÌm poskytuje, a p¯edevöÌm pak takÈ p¯Ì-

leûitost nalÈzt mezi firmami z ostatnÌch Ëlensk˝ch st·t˘ vhodnÈho partnera pro dalöÌ spolupr·ci. 

Semin·¯ je prim·rnÏ urËen firm·m, jeû se aktivnÏ zab˝vajÌ poradenstvÌm v tÈto oblasti nebo i s tÌm

souvisejÌcÌ projekËnÌ ËinnostÌ a designem. ⁄ËastnÌci semin·¯e se budou moci dozvÏdÏt od z·stup-

c˘ EvropskÈ komise, co novÈho se chyst· v programech vnÏjöÌ pomoci pro sektor vodnÌho hospo-

d·¯stvÌ a jakÈ jsou postupy p¯i ˙Ëasti v soutÏûi a nabÌdkov˝ch ¯ÌzenÌch EU. 

OdpolednÌ Ë·st semin·¯e je zamÏ¯ena na individu·lnÌ setk·nÌ mezi z·stupci firem p¯Ìtomn˝ch na

semin·¯i. Vzhledem k tomu, ûe firmy ze star˝ch Ëlensk˝ch zemÌ EU se jiû v prost¯edÌ program˘ roz-

vojovÈ spolupr·ce pohybujÌ delöÌ dobu, m˘ûe b˝t pro ËeskÈ ˙ËastnÌky jistÏ zajÌmavÈ a uûiteËnÈ se

s tÏmito firmami potkat a vytvo¯it si tak p¯edpoklady pro p¯Ìpadnou dalöÌ spolupr·ci. 

Program stejnÏ jako i vöechny pot¯ebnÈ informace jak se zaregistrovat naleznete na internetovÈ

str·nce http://www.sectorseminars.eu. ⁄Ëastnick˝ poplatek ËinÌ 165,- EUR. 

Blanka Jakubcov·, CEBRE, tel: +32 2 550 35 49 a e-mail: cebre.europe@mail.be 
Michal Neumann, CzechTrade, tel: +32 2 213 94 60 a e-mail: brussels@czechtrade.cz

a Viktor VodiËka, St·lÈ zastoupenÌ »R p¯i EU

CzechTrade doporučuje:

Úspěšný exportér odstartoval

CzechTrade se bude soust¯eÔovat jak na vzdÏ-

l·v·nÌ formou semin·¯˘, tak na komunikaci

o efektivitÏ aplikace kvalitnÌho designu formou

workshop˘. Individu·lnÌ poradenstvÌ se bude ori-

entovat v˝hradnÏ na pr˘myslov˝ a v˝robkov˝

design. (tz)

Podpora designu má posílit export

BÏhem ned·vn˝ch niËiv˝ch poû·r˘ v ÿecku se

projevila v tÈto zemi akutnÌ pot¯eba v˝razn˝ch

investic do protipoû·rnÌho za¯ÌzenÌ a vybavenÌ

hasiË˘. CzechTrade a zastupitelsk˝ ˙¯ad vnÌma-

jÌ tuto pot¯ebu jako exportnÌ p¯Ìleûitost pro

ËeskÈ firmy.

"Vzhledem k vysokÈ pot¯ebÏ ÿecka investovat

do protipoû·rnÌho za¯ÌzenÌ, zejmÈna vybavenÌ

hasiË˘, se v˝robci poûadovanÈho zboûÌ majÌ

moûnost p¯ihl·sit ke spoleËnÈ prezentaci

v˝robk˘, kterou bude organizovat n·ö zastupi-

telsk˝ ˙¯ad v AtÈn·ch pravdÏpodobnÏ v listo-

padu 2007. Vöechny p¯i-

hl·öky budou p¯eloûeny do

¯eËtiny a poslouûÌ jako

podklad spoleËnÈ nabÌdky

nejen pro ¯eckÈ org·ny,

ale takÈ pro realizaci

samotnou," ¯ekla k nabÌd-

ce pro ËeskÈ firmy

Ing. Jana Falathov·, ¯edi-

telka odboru exportnÌch

p¯ÌleûitostÌ CzechTrade. 

KromÏ ¯·dnÏ vyplnÏnÈho

p¯ihl·ökovÈho formul·¯e je

nutnÈ, aby firmy byly ochot-

nÈ sdÏlit, zda jiû dod·vajÌ

na ¯eck˝ trh a majÌ v zemi

svÈho partnera Ëi z·stup-

ce. VeökerÈ podrobnÈ infor-

mace o spoleËnÈ nabÌdce

sdÏlÌ Ing. Ivana Kunteov· -

ivana.kunteova@czechtra-

de.cz. (tz)

Českým firmám se otevírají příležitosti k vývozu v Řecku
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pokraËov·nÌ ze strany 15
"DÌky tomuto poûadavku doölo k definici nÏkte-

r˝ch d˘leûit˝ch moment˘ a nastavenÌ proces˘

tak, aby prost¯edky ËerpanÈ pro v˝zkum a v˝voj

byly efektivnÏ vynaloûenÈ takÈ z hlediska dalöÌ-

ho praktickÈho vyuûitÌ zÌskan˝ch poznatk˘. Jin˝-

mi slovy, v˝zkum a v˝voj financovan˝ pro dalöÌ

uplatnÏnÌ ve v˝rob·ch Ëi jin˝ch sektorech pod-

nik·nÌ by mÏl b˝t p¯edmÏtem diskuze z·stupc˘

podnikatelskÈ sfÈry a podnikatelsk˝ch repre-

zentacÌ, coû povaûuji za spr·vn˝ z·vÏr, stejnÏ

jako Evropsk· komise, kter· tento z·vÏr »eskÈ

republiky o vyuûitÌ synergick˝ch efekt˘ v tÏchto

dvou programech minul˝ t˝den p¯ijala. NynÌ je

tedy t¯eba doufat, ûe k p¯ijetÌ tÏchto operaËnÌch

program˘ dojde co nejd¯Ìve," ¯ekl prezident HK

»R J. Dr·bek. 

Podporu inovacÌ, v˝zkumu a v˝voje povaûuje

Hospod·¯sk· komora »R za jeden ze stÏûej-

nÌch prost¯edk˘ pro vybudov·nÌ z·zemÌ pro zna-

lostnÌ ekonomiku v »eskÈ republice v n·sledu-

jÌcÌch letech. Z·jem Ëesk˝ch firem o podporu

v tÈto oblasti je naprosto z¯ejm˝, hovo¯Ì o nÏm

nap¯Ìklad v˝sledky öet¯enÌ »eskÈho statistic-

kÈho ˙¯adu, podle nichû bylo nejvÌce prost¯ed-

k˘ na vÏdu a v˝zkum spot¯ebov·no v podnika-

telskÈm sektoru V absolutnÌm vyj·d¯enÌ podni-

ky v »R utratily za vlastnÌ v˝zkum a v˝voj v loÚ-

skÈm roce 33 mld. korun. V poslednÌch dvou

letech se tento r˘st v˝daj˘ na vÏdu a v˝zkum

v podnikatelskÈm sektoru pohyboval okolo 20

% (nejrychleji rostoucÌ sektor z hlediska usku-

teËnÏn˝ch v˝daj˘ na vÏdu a v˝zkum). V roce

2006 tak hodnota v˝daj˘ spot¯ebovan˝ch na

vlastnÌ podnikov˝ v˝zkum a v˝voj v »R dvakr·t

vÏtöÌ neû v roce 2000. Od roku 2000 utratily

ËeskÈ podniky za vlastnÌ vÏdu a v˝zkum cca

150 mld. KË. (tz)

HK ČR: Patříme k zemím s nejnižším počtem 
schválených operačních programů

TiskovÈ konference na toto tÈma se v Praze

v ¯Ìjnu z˙Ëastnili Mgr. Patricia Tiso FerulÌkov·,

¯editelka odboru fond˘ EvropskÈ unie Magist-

r·tu hl. mÏsta Prahy, Mgr. Jan MartÌnek,

Ph.D., ze sekce struktru·lnÌch fond˘ EU MPO,

kter˝ je od 1. 10. povÏ¯en ¯ÌzenÌm oddÏlenÌ

ökolenÌ a vzdÏl·v·nÌ, Ing. VladimÌr Dobeö,

zakladatel »eskÈho centra ËistöÌ produkce

a duchovnÌ otec myölenky komplexnÌho hod-

nocenÌ moûnostÌ inovacÌ udrûitelnÈ v˝roby

a Ing. Valent˝n Avramov ze spoleËnosti

ENESA. 

Jiû schv·lenÈ prvnÌ t¯i operaËnÌ programy (OP

LidskÈ zdroje a zamÏstnanost, OP VzdÏl·v·nÌ

pro konkurenceschopnost, OP Praha Adaptabili-

ta) jsou alespoÚ prvnÌm pozitivnÌm krokem. 

Co p¯in·öÌ OP Praha Adaptabilita?

Mgr. P. T. FerulÌkov· sezn·mila novin·¯e s myö-

lenkou a moûnostmi, jakÈ operaËnÌ programy

Praha Adaptabilita p¯in·öÌ. Program m· aloko-

vanÈ prost¯edky na 127 mil. eur, tedy zhruba

3,9 mld. KË a je zamÏ¯en na podporu rozvoje

ekonomiky znalostÌ, podporu vstupu na trh

pr·ce a podpory vzdÏl·v·nÌ. Pro podnikatele

p¯in·öÌ nejvÏtöÌ benefity p¯edevöÌm podpora roz-

voje ekonomiky znalostÌ - vzdÏl·v·nÌ zamÏst-

nanc˘ (komunikaËnÌ technologie atd.), kterÈ

majÌ za cÌl zvyöovat konkurenceschopnost pod-

niku. DalöÌ zajÌmavou oblastÌ programu je pod-

pora vstupu na trh pr·ce - podpora hendikepo-

van˝ch, chr·nÏnÈ dÌlny apod. "To se t˝k· p¯e-

devöÌm neziskov˝ch organizacÌ, ale je to samo-

z¯ejmÏ p¯Ìleûitost i pro podnikatele," sdÏlila

Mgr. P. T. FerulÌkov·. "Pokud chtÏjÌ v r·mci

sv˝ch podnikatelsk˝ch aktivit vytvo¯it nap¯.

chr·nÏnÈ dÌlny Ëi mÌsta pro tuto skupinu osob,

mohou zÌskat dotaci." 

Co je dalöÌm p¯Ìnosem pro ûadatele o dotaci?

"SnaûÌme se vöe maxim·lnÏ zjednoduöit, vöe

bude pod jednou st¯echou, samoz¯ejmostÌ je

elektronick· û·dost, kter· uöet¯Ì Ëas p¯i vyplÚo-

v·nÌ (moûnost odklik·v·nÌ). A na prosinec

a leden p¯ipravujeme ¯adu semin·¯˘ a ökolenÌ,"

doplnila. 

Brusel se v dalöÌm obdobÌ zamÏ¯Ì hlavnÏ na inovace

Mgr. J. MartÌnek hovo¯il p¯edevöÌm o operaËnÌm

programu Podnik·nÌ a inovace 2007-2013

(s alokacÌ prost¯edk˘ 100 mld. KË), kter˝ na

rozdÌl od p¯edchozÌho programu OPPP 2004-

2006 obsahuje ¯adu nov˝ch produkt˘. "Z pro-

gramu OPPP jsme si p¯inesli ¯adu ponauËenÌ,

zkuöenostÌ, i dÌky tomu jsme nap¯. zavedli kom-

Díky financování z fondů Evropské unie mohou vznikat projekty, 
které přinášejí řadu benefitů

Díky financování z fondů Evropské unie může v České republice probí-
hat řada projektů, které jsou přínosné nejen po ekologické, ale i eko-
nomické stránce. Nejde jen o to sehnat dotační prostředky, důležité

je optimalizovat navrhovaná řešení, na která se zaměřuje projekt "Partner-
ství pro udržitelnou výrobu a služby", který mimo jiné umožňuje financování
inovací z úspor. Připravila jej společnost ENVIROS, s. r. o., společně s part-
nery Hospodářskou komorou hl. m. Prahy a společností ENESA, a. s. Projekt
je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

fortnÏjöÌ systÈm pro ûadatele prost¯ednictvÌm

elektronickÈ komunikace - eAccount," vysvÏtlil

Mgr. J. MartÌnek. 

V r·mci programu je nejvÏtöÌ d˘raz kladen na

inovace. Program OPPI bude realizov·n

v r·mci struktur·lnÌho fondu CÌl Konvergence,

jenû je urËen k urychlenÌ hospod·¯skÈ konver-

gence nejmÈnÏ rozvinut˝ch region˘, net˝k· se

tedy Prahy. "Neznamen· to, ûe nem˘ûeme

podporovat podnikatele z Prahy, ti vöak musÌ

mÌt cÌl sv˝ch aktivit  mimo Prahu," vysvÏtlil

Mgr. J. MartÌnek. 

Nejen dotace, ale p¯edevöÌm optimalizace!

O projektu PartnerstvÌ pro udrûitelnou v˝robu

a sluûby, kter˝ se pr·vÏ nach·zÌ v p˘lce svÈ

dÈlky, hovo¯ili na tiskovÈ konferenci dva muûi -

Ing. VladimÌr Dobeö a Ing. Valent˝n Avramov. 

Ing. V. Dobeö vyzdvihl p¯edevöÌm existenci

v˝znamnÈho potenci·lu pro zvyöov·nÌ konkuren-

ceschopnosti podnik˘ vyuûitÌm postup˘ udrûitel-

nÈ v˝roby. PotvrzujÌ to projekty realizovanÈ

v ¯adÏ spoleËnostÌ. NejËastÏjöÌ oblasti efekt˘

pro podniky zahrnujÌ ˙spory energie, minimaliza-

ci neproduktov˝ch v˝stup˘ proces˘, lepöÌ vyuûi-

tÌ know-how a potenci·l pro zÌsk·nÌ konkurenË-

nÌ v˝hody chytr˝m designem produktu. "P¯es

vöechny energetickÈ audity a zlepöenÌ existuje

velk˝ potenci·l ˙spor nap¯Ìklad v oblasti systÈ-

mu energetickÈho ¯ÌzenÌ. Pouze zavedenÌm

systÈmu lze v naöich modernÌch podnicÌch uöet-

¯it pomocÌ organizaËnÌch a nÌzkon·kladov˝ch

opat¯enÌ kolem 5 % ˙Ëtu za energie," uvedl

Ing. V. Dobeö. 

Ing. V. Avramov ze spoleËnosti ENESA, kter· na

projektu spolupracuje, doplnil prezentaci o prak-

tickÈ zkuöenosti z oblasti financov·nÌ opat¯enÌ

udrûitelnÈ v˝roby z ˙spor. ZmÌnil p¯edevöÌm

metodu EPC, tedy metodu financov·nÌ projektu

z ˙spor, a moûn· rizika, kter· jsou spojen·

s ne˙spÏchem projektu. 

"⁄spory jsou patrnÈ jiû v prvnÌm roce zavedenÌ

metody," upozornil Ing. V. Avramov.  Metoda je

velmi ˙spÏön·, zn·m· a pouûÌvan· v »eskÈ

republice jiû vÌce neû 15 let, ve svÏtÏ se vöak

bÏûnÏ pouûÌv· jiû desÌtky let. 

Pro dalöÌ informace prosÌm kontaktujte: 
Ing. David Janata

Hospod·¯sk· komora hl. m. Prahy
tel.: 224 818 197

janata@hkp.cz
Pro konkrÈtnÌ dotazy se takÈ m˘ûete p¯Ìmo

obr·tit na odbornÌky: 
Mgr. Patricia Tiso FerulÌkov· - patricie.feruliko-

va@cityofprague.cz
Ing. VladimÌr Dobeö, M.Sc, office@empress.cz

Mgr. Jan MartÌnek, Ph.D,
martinek.jan@mpo.cz

Ing. Valent˝n Avramov,
valentyn.avramov@enesa.cz

(tz)

Regionální operační programy jsou ve finále
Evropsk· komise schv·lÌ vöech sedm region·lnÌch operaËnÌch program˘ bÏhem pÏti aû

sedmi t˝dn˘. Vypl˝v· to z dopisu p¯edstavitele komise Georgiose Yannoussise adresova-

nÈho ËeskÈmu vyjedn·vacÌmu t˝mu p¯i ministerstvu pro mÌstnÌ rozvoj. G. Yannoussis

ozn·mil, ûe region·lnÌ operaËnÌ programy byly p¯ijaty do vnit¯nÌho p¯ipomÌnkovÈho ¯ÌzenÌ

komise a ûe neoËek·v· û·dnÈ z·vaûnÈ n·mitky, kterÈ by br·nily schv·lenÌ tÏchto progra-

m˘ Evropskou komisÌ. FinanËnÌ prost¯edky pro region·lnÌ operaËnÌ programy p¯edstavujÌ

17,46 % z celkovÈ Ë·stky 26,69 miliard eur urËen˝ch pro »eskou republiku v obdobÌ

2007 aû 2013.

"DobÏhli jsme maraton vyjedn·v·nÌ sedmi region·lnÌch program˘," uvedl Milan P˘Ëek,

1. n·mÏstek ministra pro mÌstnÌ rozvoj, kter˝ koordinuje vyjedn·v·nÌ. "Do konce roku bude

schv·lena takÈ vÏtöina ostatnÌch operaËnÌch program˘. Pro ûadatele jsou ovöem k Ëerp·-

nÌ urËujÌcÌ v˝zvy, nikoli termÌn schv·lenÌ programu. VÏtöina ¯ÌdicÌch org·n˘ pro region·lnÌ

programy svÈ v˝zvy jiû vyhl·sila. DalöÌm z d˘leûit˝ch faktor˘ pro Ëerp·nÌ je p¯ipravenost

¯ÌdicÌch org·n˘ operaËnÌ programy implementovat. U region·lnÌch program˘ nenÌ pochyb,

ûe se na Ëerp·nÌ p¯ipravily peËlivÏ," dodal M. P˘Ëek.

"Vyv·ûen˝ rozvoj ˙zemÌ je prioritnÌ oblastÌ pomoci evropskÈho spoleËenstvÌ," uvedla Mile-

na Vicenov·, gener·lnÌ sekret·¯ka, kter· vedla vyjedn·v·nÌ s Evropskou komisÌ v tÈto

oblasti. Pr·vÏ region·lnÌ operaËnÌ programy jsou urËeny k vyv·ûenÈmu rozvoji ˙zemÌ »eskÈ

republiky. 

"VlastnÌ iniciativa mÏst a obcÌ je bezpodmÌneËnÏ nutn·. ZastupitelÈ majÌ z·sadnÌ roli ve

zvyöov·nÌ atraktivity sv˝ch mÏst v oËÌch investor˘." Bude se investovat do dopravnÌ

obsluûnosti, obËanskÈ vybavenosti a kultury, aby se zv˝öila atraktivita region˘, nap¯Ìklad

pro kvalifikovanou pracovnÌ sÌlu. 

"MÏsta a obce budou disponovat dalöÌmi prost¯edky pro rozvoj podnikatelsk˝ch schopnostÌ

sv˝ch obyvatel vËetnÏ rekvalifikaËnÌch kurz˘, a tÌm jim mohou pomoci p¯i hled·nÌ lÈpe pla-

cenÈ pr·ce. MÏsta hrajÌ  z·sadnÌ roli p¯i sniûov·nÌ rozdÌl˘ mezi soci·lnÌmi skupinami. Pouze

soci·lnÏ soudrûn· spoleËnost m˘ûe dos·hnout dlouhodobÈho a udrûitelnÈho rozvoje,"

dodala M. Vicenov·. (tz)
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Program Central European Technology Fast 50

je jedinou region·lnÌ soutÏûÌ, kter· vytv·¯Ì ûeb¯Ì-

Ëek technologick˝ch spoleËnostÌ p˘sobÌcÌch ve

st¯ednÌ EvropÏ sestaven˝ podle r˘stu jejich

trûeb za pÏtiletÈ obdobÌ a je organizov·n spo-

leËnostÌ Deloitte. VÌtÏznÈ spoleËnosti poch·zejÌ

z öesti zemÌ, a to z »eskÈ republiky, Slovenska,

MaÔarska, Lotyöska a Polska a letos poprvÈ

takÈ z Bulharska.

VÌtÏzn· spoleËnost Blue Media Sp. z o.o. poch·-

zÌ z Polska a zab˝v· se integracÌ inovaËnÌch

informaËnÌch technologiÌ v ekonomick˝ch sek-

torech, jako jsou telekomunikace, bankovnictvÌ

a finance. R˘st trûeb tÈto firmy bÏhem pÏtiletÈ-

ho obdobÌ p¯es·hl rekordnÌch 11 226 %, a vzros-

tl o 3 635 % oproti loÚskÈmu roku. 

Český Internet Mall a Cleverlance Enterprise Solutions 
se letos opět umístily v první desítce padesáti nerychleji rostoucích 
technologických společností ve střední Evropě

Internet Mall v posledních pěti letech vyrostl o 1368 %, Cleverlance
o 1266 %. V 8. ročníku žebříčku Technology Fast 50, který měří růst tech-
nologických firem ve střední Evropě, je opět absolutním vítězem polská

Blue Media Sp. z o. o. s rekordním růstem tržeb za pětileté období ve výši
11 226 %. Průměrný růst celé padesátky vítězných firem dosáhl 910 %.

nejvÏtöÌ v˝zvou, jakÈ technologickÈ spoleËnosti

ËelÌ, v prvnÌ ¯adÏ hled·nÌ, p¯ijÌm·nÌ a udrûenÌ

kvalifikovan˝ch zamÏstnanc˘. Takto odpovÏdÏ-

lo 51 % dot·zan˝ch ¯editel˘. Na druhÈ stranÏ,

nejd˘leûitÏjöÌ faktor r˘stu spat¯uje 40 % spoleË-

nostÌ pr·vÏ ve vysoce kvalitnÌch zamÏstnan-

cÌch. Tato odpovÏÔ dominuje jiû po uplynulÈ

Ëty¯i roky. DalöÌch 27 % z nich pokl·d· za velmi

d˘leûitÈ drûet krok s nejnovÏjöÌm technologic-

k˝m v˝vojem."

"Do kategorie ¥Vych·zejÌcÌ hvÏzdy¥ jsou nomi-

nov·ny spoleËnosti, kterÈ dosahujÌ mimo¯·dnÈ-

ho ˙spÏchu, ale nep˘sobÌ na trhu dostateËnÏ

dlouho na to, aby splnily kritÈria pro ûeb¯ÌËek

Fast 50. Vych·zejÌcÌ hvÏzdy jsou nov·Ëky na

trhu a p˘sobÌ zde mezi t¯emi aû Ëty¯mi lety

a jejich p¯Ìjmy v roce 2004 p¯esahovaly 30 000

EUR," sdÏlil Dariusz Nachyla. 

LetoönÌ vych·zejÌcÌ hvÏzdou, kter· dos·hla zv˝-

öenÌ trûeb na rekordnÌ ˙rovni za poslednÌ t¯i

roky r˘stem 12 667 %, je polsk· internetov·

spoleËnost Hoopla.pl, zamÏ¯en· na internetov˝

prodej. Na druhÈm mÌstÏ je rovnÏû polsk· inter-

netov· spoleËnost Agito.pl a na t¯etÌm bulhar-

sk· spoleËnost Telerik Corp., softwarov˝ pro-

dejce a dodavatel aplikacÌ. V prvnÌ pÏtce se

d·le mezi nov·Ëky umÌstila Ëesk· firma

MEMOS Software, zab˝vajÌcÌ se v˝vojem soft-

war˘ na zak·zku.

SoutÏû zÌsk·v· glob·lnÌ rozmÏry a vÌtÏzovÈ st¯e-

doevropskÈho programu jsou automaticky nomi-

nov·ni do celoevropskÈho Technology Fast

500. V˝sledky tÈto soutÏûe budou vyhl·öeny

26. listopadu 2006 v Lond˝nÏ. (tz)

Auditoři pro vaši jistotu

Umístění společností v soutěži Central European Technology Fast 50:

Do poloviny letoönÌho prosince majÌ ËlenskÈ

st·ty EU povinnost zavÈst novou smÏrnici

"o p¯edch·zenÌ zneuûitÌ finanËnÌho systÈmu

k pranÌ penÏz a financov·nÌ terorizmu". Pro sek-

tor finanËnÌch sluûeb to bude s velkou pravdÏ-

podobnostÌ znamenat ¯adu n·roËn˝ch struktu-

r·lnÌch, organizaËnÌch i procesnÌch zmÏn. Dodr-

ûov·nÌ nov˝ch legislativnÌch poûadavk˘ si od

nÏkter˝ch finanËnÌch institucÌ vyû·d· rozs·hlÈ

investice do informaËnÌch technologiÌ.

Podle pr˘zkumu spoleËnosti Ernst & Young si

finanËnÌ instituce v ot·zce p¯ipravenosti na

zavedenÌ novÈ smÏrnice vÏ¯Ì a neob·vajÌ se ztr·-

ty obchod˘ Ëi poklesu v˝nos˘. OtaznÌkem pro

vÏtöinu z nich vöak z˘st·vajÌ p¯ÌmÈ dopady na

klienty a trh.

"Z·padoevropskÈ zkuöenosti se zav·dÏnÌm

podobn˝ch kontrolnÌch opat¯enÌ naznaËujÌ, ûe

p¯ÌmÈ n·klady na implementaci p˘jdou pravdÏ-

podobnÏ do stovek tisÌc euro a ûe zmÏny postih-

nou nejen internÌ procesy a informaËnÌ techno-

logie, ale i klientelu bank. CÌlem novÈ smÏrnice

je propojit ochrann· opat¯enÌ proti financov·nÌ

terorizmu a pranÌ öpinav˝ch penÏz do jednotnÈ-

ho r·mce, a oËek·v· se tedy, ûe regulaËnÌ tlaky

v mezin·rodnÌm mÏ¯Ìtku zesÌlÌ," upozornil Mar-

kus Lohmeier, vedoucÌ sekce investigativnÌch

sluûeb a ¯eöenÌ spor˘ Ernst & Young. "P¯Ìprava

na implementaci novÈ smÏrnice zdaleka nenÌ

jen vÏcÌ odbornÌk˘ na IT. SmÏrnice totiû p¯edpo-

kl·d· zavedenÌ celÈho souboru opat¯enÌ v oblas-

ti internÌch bankovnÌch proces˘ a analytickÈ

infrastruktury, jako je nap¯. komplexnÌ systÈm

pro monitorov·nÌ transakcÌ nebo kvalitnÏjöÌ

systÈm sbÏru dat o klientech a transakcÌch."

CÌlem pr˘zkumu, kter˝ probÌhal v »eskÈ republi-

ce, MaÔarsku, SlovenskÈ republice a Slovinsku,

bylo zjistit, jak jsou zdejöÌ finanËnÌ instituce na

tuto smÏrnici p¯ipraveny a jak˝ vliv bude jejÌ

zavedenÌ mÌt podle jejich n·zoru na trhy a klien-

ty. ZatÌmco p¯ipravenost na implementaci smÏr-

nice respondenti ze vöech Ëty¯ zemÌ shodnÏ hod-

notÌ velmi vysoko (asi 90 % z nich jiû aktualizo-

valo monitorovacÌ a z·znamovÈ systÈmy tak,

aby vyhovovaly nov˝m poûadavk˘m a vyökolilo

svÈ zamÏstnance), pokud jde o dopad na klien-

ty a trh, jejich oËek·v·nÌ se podstatnÏ liöÌ.

Polovina Ëesk˝ch respondent˘ se domnÌv·, ûe

nov· smÏrnice p¯inese zv˝öenÌ bankovnÌch

poplatk˘. Podobn· situace je i ve Slovinsku.

Naproti tomu vÏtöina osloven˝ch z·stupc˘

maÔarsk˝ch a slovensk˝ch bank si nemyslÌ, ûe

se bankovnÌ poplatky kv˘li smÏrnici zv˝öÌ. »eöi

a Slov·ci jsou takÈ nejvÌce skeptiËtÌ, pokud jde

o to, zda nov· smÏrnice v jejich zemi skuteËnÏ

pom˘ûe snÌûit poËet p¯Ìpad˘ pranÌ öpinav˝ch

penÏz. 

T¯etÌ smÏrnice obsahuje ¯adu nov˝ch poûadavk˘

t˝kajÌcÌch se identifikace klienta, vÏtöina res-

pondent˘ (63 % aû 100 %) se proto ob·v·, ûe

jejich dodrûov·nÌ bude na jejich finanËnÌ institu-

ci kl·st velkÈ n·roky. P¯edstavitelÈ Ëesk˝ch

bank v tomto smÏru povaûujÌ za nejvÏtöÌ pro-

blÈm kontrolu politicky exponovan˝ch osob,

naopak nejmenöÌ potÌûe oËek·vajÌ s identifikacÌ

skuteËnÈho vlastnÌka ˙Ëtu. 

SmÏrnice z·roveÚ klade pomÏrnÏ velkÈ n·roky

na »eskou n·rodnÌ banku, na FinanËnÏ analy-

tick˝ ˙tvar ministerstva financÌ i na dalöÌ regu-

laËnÌ org·ny, jejichû ˙kolem bude sledovat

efektivnost implementace. NejvÏtöÌmi optimis-

ty jsou v tÈto ot·zce p¯edstavitelÈ Ëesk˝ch

bank, kte¯Ì nejvÌce vÏ¯Ì, ûe se regulaËnÌm org·-

n˘m poda¯Ì tento ˙kol zvl·dnout. P¯itom jsou to

pr·vÏ »eöi spoleËnÏ se Slov·ky, kte¯Ì jsou

nejmÈnÏ spokojeni s dosavadnÌm p¯Ìstupem

regulaËnÌch org·n˘ p¯i konzultacÌch a vysvÏtlo-

v·nÌ specifik legislativy v oblasti boje proti

pranÌ öpinav˝ch penÏz.

HlavnÌ dopady smÏrnice EU o boji proti pranÌ öpina-
v˝ch penÏz 

● StandardizovanÈ a jednoduchÈ postupy m·

nahradit komplexnÌ kontrolnÌ r·mec zamÏ¯e-

n˝ na vybran· rizika. 

● NaplÚov·nÌ principu "poznej svÈho klienta"

bude vyûadovat shromaûÔov·nÌ komplexnÏj-

öÌch informacÌ o klientech i pravidelnou aktu-

alizace tÏchto informacÌ.

● Zv˝öÌ se zodpovÏdnost za podez¯elÈ transak-

ce vËetnÏ identifikace takov˝ch transakcÌ Ëi

jejich znak˘.

SmÏrnice o boji proti pranÌ öpinav˝ch penÏz 

3. smÏrnice EU o p¯edch·zenÌ zneuûitÌ finanËnÌ-

ho systÈmu k pranÌ penÏz a financov·nÌ teroris-

mu byla p¯ijata koncem roku 2005 a ËlenskÈ

zemÏ jsou povinny ji implementovat do prosince

letoönÌho roku. HlavnÌm cÌlem smÏrnice je

zavÈst do praxe novelizovan· doporuËenÌ

FinanËnÌ pracovnÌ skupiny pro boj proti pranÌ öpi-

nav˝ch penÏz (Financial Action Task Force,

FATF) vydan· v roce 2003. Mezi nejv˝znamnÏj-

öÌ novinky, kterÈ smÏrnice p¯in·öÌ, pat¯Ì rozöÌ¯e-

nÌ definice pranÌ öpinav˝ch penÏz o financov·nÌ

terorizmu, zmÏna definice tzv. politicky expono-

vanÈ osoby a prosazov·nÌ p¯edinvestiËnÌch pro-

vÏrek (due diligence) klient˘ zohledÚujÌcÌch

vybran· rizika. 

Pr˘zkum spoleËnosti Ernst & Young vÏnovan˝

problematice boje proti pranÌ öpinav˝ch penÏz

byl proveden v ˙noru 2007 ve finanËnÌch insti-

tucÌch v »eskÈ republice, MaÔarsku, SlovenskÈ

republice a Slovinsku. PodÌl osloven˝ch finanË-

nÌch institucÌ na trhu (podle nekonsolidovan˝ch

aktiv) p¯edstavuje celkem 38 %. Z celkovÈho

poËtu osloven˝ch bank p˘sobÌ t¯etina v »eskÈ

republice. (tz)

Blíží se nový legislativní nástroj proti praní špinavých peněz

DruhÈ mÌsto pat¯Ì letos opÏt takÈ polskÈ inter-

netovÈ cestovnÌ spoleËnosti Travelplanet.pl,

jejÌû r˘st dos·hl 4798 %. T¯etÌ mÌsto zÌskala bul-

harsk· spoleËnost UNIVERSAL K, kter· produ-

kuje, nabÌzÌ a instaluje high-tech produkty pro

telekomunikaËnÌ spoleËnosti, s r˘stem 2900 %

za pÏtiletÈ obdobÌ.

Z Ëesk˝ch firem se na osmÈm mÌstÏ umÌstila

vlastnÌ technologii, jeû se v˝znamnÏ podÌlÌ na

provoznÌch v˝nosech spoleËnosti. VyuûÌv·nÌ

technologie nebo duöevnÌho vlastnictvÌ jin˝ch

spoleËnostÌ, byù by ölo o speci·lnÌ zp˘sob vyuûi-

tÌ danÈ technologie, nezakl·d· moûnost se do

ûeb¯ÌËku kvalifikovat. VÌce informacÌ o soutÏûi

najdete na str·nk·ch www.fast50ce.com.

Dariusz Nachyla d·le podotkl, ûe "letos je opÏt

spoleËnost Internet Mall a na des·tÈm Clever-

lance Enterprise Solutions. 

"S letoönÌm st·le dominantnÌm poËtem 24 firmy

se softwarov˝m zamÏ¯enÌm jsou takÈ na vzr˘stu

firmy s 'dotcom' zamÏ¯enÌm, jejichû podÌl naros-

tl proti loÚsku o 11 %. Vznik nov˝ch spoleËnos-

tÌ, jeû vytv·¯ejÌ rozmanitÏjöÌ sektor technologiÌ,

by mÏl b˝t z·kladem budoucnosti ekonomiÌ

st¯ednÌ Evropy," podotkl Dariusz Nachyla, mana-

ûer ûeb¯ÌËku ze spoleËnost Deloitte. 

Po¯adÌ je urËov·no na z·kladÏ procentnÌho r˘stu

trûeb za pÏtiletÈ obdobÌ od roku 2002 do 2006.

SpoleËnosti se do soutÏûe Technology Fast 50

mohou kvalifikovat, pokud jejich trûby dos·hly

v roce 2002 minim·lnÏ 50 000 EUR, jejich cent-

r·la se nach·zÌ ve st¯ednÌ EvropÏ a majÌ svou

Ondřej Fryc, předseda představenstva a generální ředitel firmy Internet Mall, a. s., (vlevo) pře-
bírá cenu od Michala Petrmana, řídicího partnera společnosti Deloitte Česká republika.
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SoutÏû po¯·d· Agentura pro podporu podnik·nÌ

a investic CzechInvest spoleËnÏ se SdruûenÌm

pro zahraniËnÌ investice AFI. Z·ötitu p¯evzal

ministr pr˘myslu a obchodu Martin ÿÌman.

Ceny byly p¯ed·ny 4. ¯Ìjna v Praze. 

"⁄Ëast v letoönÌm roËnÌku byla rekordnÌ a neby-

Česká republika zná nejlepší podnikatelské nemovitosti roku 2006
Sedmý ročník soutěže Podnikatelská nemovitost roku 2006 má své vítě-

ze. Ocenění zóny s největším ekonomickým přínosem si odnesla Prů-
myslová zóna Nošovice, která dosáhla největšího efektu z pohledu

vynaložené investice a vytvořených pracovních míst. Nejlepší projekt na
regeneraci brownfieldu zrealizovaly město Třinec s Třineckými železárnami.
Jejich Průmyslová zóna Třinec - Baliny je již kompletně obsazena novými
investory. Největší přínos pro rozvoj aplikovaného výzkumu přinesl Česku
společný projekt Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Zlínského kraje Technolo-
gické inovační centrum s. r. o., které nabízí komplexní podporu inovačního
podnikání. Manažerkou podnikatelské nemovitosti roku se stala vedoucí
odboru magistrátu města Pardubice Hana Svobodová, která se podílí na
realizaci Městské průmyslové zóny Pardubice.

1. kategorie - ZÛna s nejvÏtöÌm ekonomick˝m p¯Ìnosem 
V r·mci tÈto kategorie komise hodnotila kvantitativnÌ ekono-

mick˝ p¯Ìnos, kter˝ vznik· na z·kladÏ vytvo¯enÌ nov˝ch pracov-

nÌch mÌst a efekt˘ vypl˝vajÌcÌch z v˝öe investice. 

1. mÌsto - Pr˘myslov· zÛna Noöovice

2. mÌsto - Pr˘myslov· zÛna Kutn· hora - Na Rovin·ch

3. mÌsto - MÏstsk· pr˘myslov· zÛna Pardubice

2. kategorie -  Brownfield roku 
Komise p¯i hodnocenÌ tÈto kategorie kladla d˘raz na kvalitu p¯Ì-

pravy a zpracov·nÌ projektu s ohledem na  koncepci znovuoûi-

venÌ regenerovanÈ lokality a jejÌch funkcÌ. 

1. mÌsto - Pr˘myslov· zÛna T¯inec - Baliny

2. mÌsto - Centec Automatika, spol. s r. o., Ho¯·tev

3. mÌsto - Podnikatelsk˝ inkub·tor VsetÌn - Maötaliska

Zvl·ötnÌ ocenÏnÌ v kategorii Brownfield roku - Palladium
3. kategorie - Podnikatelsk· nemovitost s nejvÏtöÌm p¯Ìnosem

pro rozvoj aplikovanÈho v˝zkumu 

V tÈto kategorii komise posuzovala jiû existujÌcÌ vÏdeckotech-

nickÈ parky, podnikatelskÈ inkub·tory, technologick· centra

a inovaËnÌ centra orientovan· do oblasti vÏdy, technologie, ino-

vaËnÌho podnik·nÌ a odbornÈho vzdÏl·v·nÌ, kter· zpravidla spo-

lupracujÌ s vysok˝mi ökolami, vÏdeck˝mi pracoviöti nebo

v˝zkumn˝mi ˙stavy. 

1. mÌsto - TechnologickÈ inovaËnÌ centrum, s. r. o., ZlÌn

2. mÌsto - Ingersoll - Rand Equipment Manufacturing Czech

Republic, s. r. o., Hostivice

3. mÌsto - Region·lnÌ centrum kooperace, a. s., SlaviËÌn

4. zvl·ötnÌ kategorie - Manaûer podnikatelskÈ nemovitosti roku

U manaûer˘ komise posuzovala profesionalitu p¯Ìstupu a jeho

podÌl na ˙spÏönÈm umÌstÏnÌ investice. ZohledÚovala odbornÈ

p¯edpoklady i konkrÈtnÌ v˝sledky pr·ce. Samoz¯ejmostÌ je

i schopnost komunikovat na odbornÈ ˙rovni minim·lnÏ v jednom

svÏtovÈm jazyce.

OcenÏnÌ p¯evzala - Bc. Hana Svobodov· - Magistr·t mÏsta Par-

dubic

Výsledky soutěže Podnikatelská nemovitost roku 2006

lo lehkÈ z velmi kvalitnÌch projekt˘ vybrat ty

nejlepöÌ. Nez·visl· expertnÌ komise hodnotila

p¯ihl·öenÈ projekty jak z pohledu rozvoje ËeskÈ

ekonomiky, tak podle toho, jak p¯ispÏly ke zv˝-

öenÌ kvality ûivota lidÌ v »eskÈ republice,"

uvedl gener·lnÌ ¯editel agentury CzechInvest

Roman »erm·k. "Ceny jsme rozdÏlovali ve Ëty-

¯ech kategoriÌch a komise se rozhodla udÏlit

i jedno zvl·ötnÌ ocenÏnÌ."

"OcenÏnÌ Podnikatelsk· nemovitost roku

nahrazuje d¯ÌvÏjöÌ Pr˘myslovou zÛnu roku. Jiû

z novÈho n·zvu je patrn˝ posun blÌûe k podpo-

¯e podnik·nÌ a potvrzuje otev¯enÌ naöich akti-

vit smÏrem k mal˝m a st¯ednÌm podnik˘m.

Spolu s agenturou CzechInvest i prost¯ednic-

tvÌm tÈto soutÏûe ukazujeme, ûe drûÌme krok

s aktu·lnÌmi trendy udrûitelnÈho rozvoje

a pom·h·me vytv·¯et podmÌnky pro aktivnÌ

podporu odpovÌdajÌcÌch projekt˘," sdÏlil Mar-

tin Slab˝, p¯edseda SdruûenÌ pro zahraniËnÌ

investice - AFI. 

»esk· republika se rozvoji pr˘myslov˝ch zÛn

intenzivnÏ vÏnuje od roku 1998. Od spuötÏnÌ

prvnÌho programu zÌskalo podporu 102 zÛn, na

kter˝ch vzniklo 2959 hektar˘ pozemk˘ p¯ipra-

ven˝ch pro podnik·nÌ. Z toho 530 hektar˘ p¯i-

tom vzniklo regeneracÌ opuötÏn˝ch, zanedba-

n˝ch ˙zemÌ brownfield˘. 

"Programy podpory pr˘myslov˝ch zÛn jsou

velmi ˙spÏönÈ - svÏdËÌ o tom fakt, ûe 71 %

takto zÌskan˝ch ˙zemÌ uû vyuûÌvajÌ novÌ

investo¯i. Bezm·la Ëty¯i stovky podnik˘ se

na nich do konce letoönÌho roku zav·zaly

vytvo¯it 92 tisÌce pracovnÌch mÌst a proinve-

stovat 162 miliardy korun," doplnil Roman

»erm·k. (tz)

Otev¯enÌ »eskÈho domu v Bruselu zjednoduöÌ

investor˘m komunikaci s Ëesk˝mi institucemi.

V r·mci sedmipatrovÈ budovy zÌskajÌ z·jemci

informace o n·rodnÌ, region·lnÌ i zahraniËnÌ politi-

ce, podnikatelskÈm prost¯edÌ, kultu¯e i obchodu

v »eskÈ republice. "HlavnÌ v˝hodou »eskÈho domu

pro naöe klienty - investory je koncentrace vl·d-

nÌch ekonomick˝ch institucÌ v jednÈ budovÏ. Inves-

to¯i tak zÌskajÌ pot¯ebnÈ informace v minim·lnÌm

Ëase. Nap¯Ìklad agentura CzechTrade s naöÌ kan-

cel·¯Ì p¯Ìmo sousedÌ. Na stejnÈm pat¯e je takÈ

»esk· podnikatelsk· reprezentace p¯i EU CEBRE

Ëi »esk· centr·la cestovnÌho ruchu CzechTourism.

NovÏ zde sÌdlÌ takÈ VelvyslanectvÌ »R v Belgii a tzv.

D˘m region˘, v jehoû r·mci osm krajsk˝ch zastou-

penÌ prezentuje »eskou republiku," uvedl gener·lnÌ

¯editel CzechInvestu Roman »erm·k. 

V r·mci oslav se p¯edstavily vöechny subjekty,

kterÈ na uvedenÈ adrese novÏ sÌdlÌ, se sv˝mi pro-

dukty a sluûbami. CzechInvest bude na akci

informoval o sluûb·ch a programech, kterÈ nabÌ-

zÌ jak zahraniËnÌm investor˘m, tak Ëesk˝m pod-

nikatel˘m. SlavnostnÌ otev¯enÌ »eskÈho domu

organizovalo St·lÈ zastoupenÌ »R p¯i EU pod

n·zvem "Czech Streetfest"; zahrnovalo velkou

party v ulici Caroly. SouË·stÌ programu byla

i mÛdnÌ p¯ehlÌdka n·vrh·¯ky Beaty RajskÈ. 

»esk˝ d˘m a tedy i zahraniËnÌ zastoupenÌ Cze-

chInvestu v Bruselu najdete na adrese: 60, Rue

du Trone, Bruxelles - Ixelles 1050, Belgie. Webo-

v· adresa: www.czechhouse.be. 

Pl·n budovy »esk˝ d˘m*:
P¯ÌzemÌ: Galerie »eskÈho centra, »SA - »eskÈ

Český dům v Bruselu již začal sloužit aerolinie, CzechTourism 

1. patro: D˘m region˘ v zastou-

penÌ region˘: Kr·lovohradeck˝,

Karlovarsk˝, Moravskoslezsk˝

kraj, Pardubick˝, PlzeÚsk˝, Jiho-

moravsk˝, Kraj VysoËina

a ⁄steck˝ kraj

2.-5. patro St·lÈ zastoupenÌ »R

p¯i EU: Kancel·¯e pro ËeskÈ

P¯edsednictvÌ v RadÏ EU 

6. patro - Business patro - firmy

a organizace: CEBRE, CzechIn-

vest, CzechTrade, »EZ , »eskÈ

centrum, »SA, CzechTourism,

Bohemia EU Planners

7. patro - VelvyslanectvÌ »R

VelvyslanectvÌ »eskÈ republiky

v Belgii (konzul·t z˘st·v· na

p˘vodnÌ adrese) (tz)

Na pr˘myslovÈ zÛnÏ Triangle v éatci 9. ¯Ìjna ofici·lnÏ odstartova-

la v˝roba ve dvojici japonsk˝ch z·vod˘ IPS Alpha Technology Euro-

pe, s. r. o., a Hitachi Home Electronics Czech, s. r. o., ObÏ spo-

leËnosti pl·nujÌ do roku 2013 v »esku proinvestovat p¯es 4,6 mili-

ardy korun a zamÏstnajÌ 4100 lidÌ. IPS Alpha bude vyr·bÏt plochÈ

LCD obrazovky, Hitachi pak LCD a plasmovÈ televizory.

Zah·jit v˝robu p¯ijeli do »eskÈ republiky nejvyööÌ p¯edstavitelÈ

obou firem, vËetnÏ p¯edsedy spr·vnÌ rady celÈ skupiny firem Hita-

chi Ltd., Ecuhiko äÛjamy. Za Ëeskou stranu p¯est¯ihli p·sku minis-

tr zemÏdÏlstvÌ Petr GandaloviË, hejtman ⁄steckÈho kraje Ji¯Ì äulc,

gener·lnÌ ¯editel agentury CzechInvest Roman »erm·k a dalöÌ p¯ed-

stavitelÈ ˙¯ad˘ z ¯ady mÏst v ⁄steckÈm kraji. "⁄steck˝ kraj pat¯Ì

k region˘m, kterÈ dlouhodobÏ tr·pÌ vyööÌ nezamÏstnanost. Japon-

skÈ firmy investujÌ do modernÌch technologiÌ a pom·hajÌ rozr˘znit

skladbu mÌstnÌho pr˘myslu, kter˝ je tradiËnÏ silnÏ z·visl˝ nap¯Ìklad

na chemii nebo tÏûkÈm pr˘myslu," vysvÏtlil Roman »erm·k, gene-

r·lnÌ ¯editel agentury CzechInvest. 

"P¯edstavitelÈ IPS Alpha a Hitachi se navÌc rozhodli investovat na

˙zemÌ nevyuûÌvanÈho vojenskÈho letiötÏ v éatci. OpuötÏn˝ brown-

field, kter˝ dosud p¯edstavoval p¯edevöÌm ekologickou z·tÏû pro

svÈ okolÌ, tak d· pr·ci nÏkolika tisÌc˘m lidÌ."

"ObÏ spoleËnosti dohromady zamÏstnajÌ p¯es Ëty¯i tisÌce lidÌ.

V tuto chvÌli zde pracuje 1200 lidÌ z obou firem, a vÏtöina z nich

jsou »eöi," doplnil Roman »erm·k.

IPS Alpha pl·nuje v »eskÈ republice investovat bezm·la 3 miliar-

dy korun a vedenÌ firmy p¯edpokl·d· vytvo¯it do roku 2013 aû

2100 nov˝ch pracovnÌch mÌst. éateck˝ z·vod je v˘bec prvnÌ v˝rob-

nÌ z·vod spoleËnosti mimo ˙zemÌ Japonska. ZkuöebnÌ v˝roba

odstartovala na zaË·tku kvÏtna 2007. ZatÌm v z·vodÏ pracuje

1100 lidÌ, do konce listopadu by jejich poËet mÏl stoupnout na

1530. Hitachi chce v éatci proinvestovat 1,73 mld. KË a p¯i plnÈm

provozu zamÏstn· aû 1400 pracovnÌk˘. ZkuöebnÌ v˝roba zaËala

v Ëervenci letoönÌho roku. Do dneönÌho dne zatÌm v Hitachi pracu-

jÌ t¯i stovky lidÌ a n·bor d·le pokraËuje. 

Z·stupci obou spoleËnostÌ takÈ p¯edstavili svou budoucÌ strate-

gii v »eskÈ republice, kter· by mÏla zahrnovat i moûnosti spolu-

pr·ce »eska a Japonska v oblasti vÏdy a v˝zkumu. Ecuhiko äÛja-

ma, kter˝ st·l v Ëele delegace, je totiû Ëlenem nÏkolika japon-

sk˝ch vl·dnÌch v˝bor˘ pro podporu vÏdy a techniky. 

SpoleËnost Hitachi navÌc uû d¯Ìve velmi ̇ zce spolupracovala na p¯Ì-

prav·ch a aktivnÏ se z˙Ëastnila dosavadnÌch t¯Ì "»esko - japon-

sk˝ch dn˘ vÏdy a techniky", kterÈ se od roku 2005 st¯ÌdavÏ kona-

jÌ v Japonsku a v »R. P¯ÌötÌ tato akce je napl·novan· na kvÏten

2008 v Praze a uskuteËnÌ se opÏt pod z·ötitou p¯edsedy ËeskÈ

vl·dy. "ObÏ spoleËnosti se tak p¯i¯adily k jiû velmi poËetnÈ rodinÏ

japonsk˝ch firem, kterÈ podnikajÌ v »eskÈ republice. V »esku

v souËasnÈ dobÏ p˘sobÌ 196 japonsk˝ch firem, 76 z nich se vÏnu-

je v˝robÏ, t¯i v˝zkumu a v˝voji a 117 obchodu, p¯epravÏ nebo dal-

öÌm sluûb·m. Celkem japonskÈ spoleËnosti v »eskÈ republice

investujÌ bezm·la 70 miliard korun a ve sv˝ch podnicÌch zamÏst-

najÌ p¯es 38 tisÌc lidÌ," dodal Josef LÈbl, poradce gener·lnÌho ¯edi-

tele CzechInvestu a specialista pro japonskÈ investice. (tz)

V ČR působí 196 japonských firem

BankovnÌ sÌù skupiny UniCredit Group je nejroz-

s·hlejöÌ v celÈ EvropÏ. DÌky tomu m˘ûe skupina

nabÌdnou sv˝m firemnÌm z·kaznÌk˘m, kte¯Ì p˘sobÌ

v nÏkolika zemÌch najednou, nov˝ speci·lnÌ pro-

dukt: ˙vÏr "Cross Border Plus Credit". Tento pro-

dukt, uzp˘soben˝ pot¯eb·m z·kaznÌk˘, je vhodn˝

pro novÏ zakl·danÈ firmy i pro st¯ednÌ a velkÈ firmy

jako ¯eöenÌ financov·nÌ dce¯in˝ch spoleËnostÌ ve

st¯ednÌ a v˝chodnÌ EvropÏ a takÈ v It·lii, Rakous-

ku a NÏmecku. Skupina UniCredit Group tuto jedi-

neËnou sluûbu nabÌzÌ vÌce neû 100 000 firm·m

p˘sobÌcÌm ve 20 r˘zn˝ch zemÌ Evropy.

⁄vÏr Cross Border Plus Credit nenÌ n·roËn˝ na

administrativu a je k nÏmu snadn˝ p¯Ìstup: m˘ûe

o nÏj poû·dat kaûd˝ klient UniCredit Group pro-

st¯ednictvÌm svÈho bankovnÌho poradce na ˙rov-

ni mate¯skÈ spoleËnosti. Banka pak na z·kladÏ

celkovÈho obchodnÌho vztahu a takÈ vlastnÌ boni-

ty mate¯skÈ spoleËnosti poskytne prvot¯ÌdnÌ refe-

rence p¯ÌsluönÈ bance skupiny v danÈ zemi, kde

klient ˙vÏr pot¯ebuje.  V zemi sÌdla dce¯inÈ spo-

leËnosti se pak mÌstnÌ bankovnÌ poradce postar·

o rychl˝ ˙vÏrov˝ proces a vyplacenÌ ˙vÏru. Klient

si bude moci vybrat, v jakÈ formÏ bude chtÌt ˙vÏr

UniCredit Group a nabídka úvěru neomezeného hranicemi Ëerpat (tedy jestli jako provoz-

nÌ/kontokorentnÌ ˙vÏr, investiË-

nÌ ˙vÏr nebo ve formÏ bankov-

nÌch z·ruk). ⁄vÏry jsou k dispozi-

ci do v˝öe 10 mil. EUR (nebo

protihodnoty v mÌstnÌ mÏnÏ) a se

splatnostÌ aû 5 let.

⁄vÏr Cross Border Plus Credit

tak dokonale splÚuje pot¯eby kli-

ent˘. Firmy mohou nejen efektiv-

nÌm zp˘sobem rozöÌ¯it svÈ aktivi-

ty v zahraniËnÌ, ale z·roveÚ vyu-

ûÌt podporu silnÈho bankovnÌho

partnera s rozs·hlou celoevrop-

skou sÌtÌ. (tz)
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"Novela sice v ¯adÏ p¯Ìpad˘ sniûuje daÚovou

z·tÏû obËan˘ i firem, existujÌ vöak i v˝jimky.

Mezi nÏ pat¯Ì jiû nÏkolikr·t kritizovanÈ omezenÌ

daÚovÈ uznatelnosti ˙rok˘ z ˙vÏr˘. Jde o tak

z·vaûn˝ problÈm, ûe se dotËenÈ profesnÌ asoci-

ace rozhodly vystoupit proti tomuto opat¯enÌ

spoleËnÏ" prohl·sil prezident »eskÈ leasingovÈ

a finanËnÌ asociace Martin KofroÚ.

V p¯ÌpadÏ poskytovatel˘ leasingov˝ch Ëi ˙vÏro-

v˝ch sluûeb je ekonomicky neod˘vodnitelnÈ

sankcionovat je za tzv. nÌzkou kapitalizaci,

neboù jejich ˙rokovÈ n·klady na stranÏ jednÈ

jsou z hlediska placen˝ch danÌ zpravidla zcela

kompenzov·ny ˙rokov˝mi v˝nosy na stranÏ

druhÈ. Doch·zÌ zde k diskriminaËnÌmu pop¯enÌ

daÚovÈho "netto-principu", ËÌmû nepochybnÏ

utrpÌ atraktivita ËeskÈho trhu s uveden˝mi sluû-

bami z pohledu investor˘. Takov· situace m˘ûe

omezit ekonomick˝ r˘st, nehledÏ na ztr·tu ¯ady

pracovnÌch mÌst.

PodobnÏ v·ûn· je i situace ve stavebnictvÌ.

"VelkÈ projekty dosahujÌ aû ¯·du miliard korun.

Takov˝mi objemy vlastnÌch zdroj˘ nedisponuje

û·dn˝ developer. Nebude-li moûnÈ s ˙roky

z ˙vÏr˘ nakl·dat jako s daÚovÏ uznateln˝m

n·kladem, m˘ûe stoupnout efektivnÌ daÚov·

Daňová reforma může ohrozit hospodářský růst, shodli se odborníci
Ve stavebnictví se rýsuje daňová zátěž až v úrovni 70 %

Daňová reforma natolik zatíží některé podnikatelské sektory, že bude
mít negativní dopad na ekonomický růst České republiky. Shodla se
na tom řada profesních organizací, které se dohodly vystoupit v říjnu

s tímto názorem před novinářskou veřejnost.

sazba re·lnÏ aû na ˙roveÚ okolo 70 %", uvedla

prezidentka Asociace pro rozvoj trhu nemovitos-

tÌ ZdeÚka Klapalov·. 

P¯ijatÈ ustanovenÌ z·kona o stabilizaci ve¯ej-

n˝ch rozpoËt˘ jde tak zcela proti proklamovanÈ-

mu z·mÏru posÌlit konkurenceschopnost ËeskÈ

ekonomiky. Lze pochopit snahu nahradit v˝pa-

dek ze snÌûenÌ danÌ rozöÌ¯enÌm daÚovÈ z·kladny.

OmezenÌ daÚovÈ uznatelnosti ˙rok˘ vöak musÌ

mÌt nevyhnutelnÏ kontraproduktivnÌ charakter.

PoökodÌ ¯adu pl·tc˘ danÏ, a to zejmÈna mal˝ch

a st¯ednÌch podnik˘, kterÈ v »R stejnÏ jako

v ¯adÏ zemÌ EvropskÈ unie tvo¯Ì aû dvÏ t¯etiny

hrubÈho dom·cÌho produktu.

"Opat¯enÌ bude mÌt rovnÏû negativnÌ dopad na

malÈ a zaËÌnajÌcÌ firmy, kterÈ pot¯ebujÌ cizÌ zdro-

je pro rozjezd podnik·nÌ. ⁄rokovÈ p¯Ìjmy bank

navÌc vstupujÌ do z·kladu danÏ z p¯Ìjmu, takûe

st·t na nich profituje," konstatoval v˝konn˝ pre-

zident »eskÈ bankovnÌ asociace Petr äpaËek.

Novela z·kona o danÌch z p¯Ìjm˘ - proveden·

z·konem o stabilizaci ve¯ejn˝ch rozpoËt˘ - zp¯Ìs-

Úuje odËitatelnost ˙rok˘ ve dvou p¯Ìpadech.

U ˙vÏr˘ a p˘jËek od spojen˝ch osob budou sou-

visejÌcÌ finanËnÌ v˝daje daÚovÏ uznateln˝m

n·kladem pouze do dvojn·sobku v˝öe vlastnÌho

kapit·lu vÏtöiny poplatnÌk˘, u bank a pojiöùoven

potom trojn·sobku. U celkovÈho ˙hrnu ˙vÏr˘

a p˘jËek je daÚov· znatelnost omezena na

˙roky z objemu dosahujÌcÌho maxim·lnÏ öesti-

n·sobku (a od roku 2009 Ëty¯n·sobku) v˝öe

vlastnÌho kapit·lu. Celkov˝ ˙hrn obsahuje

i ˙vÏry a p˘jËky od t¯etÌch osob, tedy i bank. 

V jin˝ch zemÌch p¯itom takov· ustanovenÌ v˘bec

neexistujÌ, nebo jsou jejich podmÌnky mnohem

volnÏjöÌ. "Pokud m· z·kon zamezit odËerp·v·nÌ

zisk˘ do daÚov˝ch r·j˘ p¯es umÏle nav˝öenÈ

˙roky, pak tento problÈm st·t jiû d·vno ¯eöÌ

sr·ûkovou danÌ z ˙rok˘ placen˝ch do zahraniËÌ",

upozornil Martin KofroÚ. (tz)

Z informací prezidenta ČLFA Martina Kofroně

Z informací Petra Dufka, Investiční výzkum ČSOB

pokraËov·nÌ na stranÏ 23
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Z informací Pavla Fingera, člena předsednictva daňové skupiny HK ČR

Z informací Petra Špačka, výkonného ředitele ČBA

Z informací Jana Spurného, člena představenstva AOK v ČR

pokraËov·nÌ ze strany 22

pokraËov·nÌ na stranÏ 24
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Z informací reprezentanta ARTN
pokraËov·nÌ ze strany 23

Co k v˝mluvn˝m agrument˘m dodat? Ten, kdo

si publikovanÈ informace prostuduje, musÌ mÌt

z·konitÏ pocit, ûe se podnikatel˘m a firm·m

ûivot v »eskÈ republice opÏt komplikuje, ûe pod-

mÌnky k podnik·nÌ, kterÈ se mÏly zjednoduöo-

vat, zase nabÌrajÌ opaËn˝ch obr·tek. Mnoho ûiv-

nostnÌk˘ a majitel˘ menöÌch firem ¯Ìk·: sotva

jsme se trochu nadechli, sotva n·m pop¯·lo

nÏco m·lo i ötÏstÌ a naöim firm·m se zaËalo

da¯it, uû tu m·me dalöÌ klacek pod nohy. MajÌ

pravdu? Do urËitÈ mÌry zcela jistÏ. ObdobnÏ

mluvÌ p¯edstavitelÈ bank, leasingov˝ch spoleË-

nostÌ. Tedy velk˝ch firem. Co to znamen·? UrËi-

tÏ varovn˝ sign·l. Jakmile vstoupÌ do ûivota

firmy nejistota, otaznÌk nad tÌm, jak a co vlast-

nÏ bude platit, vznikajÌcÌ nervozita nutÌ firmu p¯i-

brzdit, b˝t opatrnÏjöÌ v ¯adÏ rozhodnutÌ, hledat

¯eöenÌ ìbudoucnostiî. A to je drahÈ. Coû je patr-

nÏ to nejhoröÌ, co m˘ûe b˝t. Brzdit? Investovat?

Nebo radÏji poËkat? DalöÌ ot·zka, s nÌû se jistÏ

setk·v·te den co den. A je to öpatn· ot·zka.

NemÏla by se v˘bec pokl·dat.

Zeptala jsem se na spoleËnÈ tiskovÈ konferen-

ci jednoho z po¯adatel˘, zda se d· domyslet, ûe

jsou komentovanÈ kroky daÚovÈ reformy ûalova-

telnÈ. OdpovÏdÏl mi, ûe jsou vÌce neû nestan-

dardnÌ a ûe by pravdÏpodobnÏ nevyluËoval ani

moûnou ûalobu jednotliv˝ch subjekt˘ smÏrem

ke st·tu. A to uû v˘bec nenÌ veselÈ.

Eva Brixi 

Podnikání asi dostane přes pusu…
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Na äkoFIN p¯ech·zÌ mimo pr·vnÌch n·leûitostÌ

takÈ obchodnÌ jmÏnÌ tÏchto dvou f˙zujÌcÌch spo-

leËnostÌ a vöechny obchodnÌ vztahy vypl˝vajÌcÌ

z uzav¯en˝ch smluv. Toto spojenÌ povede ke zv˝-

öenÌ kvality komunikace se z·kaznÌky a d·le ke

zlepöenÌ kvality poskytovan˝ch sluûeb. äkoFIN

ŠkoFIN sfúzoval se svými dceřinými společnostmi
Ke dni 25. června 2007 byla uzavřena smlouva o fúzi mezi společnostmi

ŠkoFIN, s. r. o., dceřinými společnostmi ŠkoLEASE, s. r. o., a ŠkoFIN Fleet
Services ,a. s. Dceřiné  společnosti /ŠkoLEASE, s. r. o., a ŠkoFIN Fleet

Services, a. s., zanikly ke dni 1. října 2007 a sloučily se do nástupnické spo-
lečnosti ŠkoFIN, s. r. o.

dÌky f˙zi rozöÌ¯Ì ök·lu nabÌzen˝ch produkt˘, coû

mu kromÏ jinÈho umoûnÌ pruûnÏ reagovat na

zmÏny p¯in·öenÈ daÚovou reformou.

"Vöechny t¯i spoleËnosti se shodly na integraci

sv˝ch sluûeb, kter· zajistÌ jednoznaËnou a pr˘-

hlednou komunikaci smÏrem ke klientovi.

NabÌdky, kterÈ pro naöe klienty p¯ipravujeme,

budou vysoce adresnÈ, neboù äkoFIN tÌmto dis-

ponuje velmi öirokou ök·lou produkt˘ a sluûeb

pod jednou st¯echou. Aby nedoch·zelo k mate-

nÌ naöich st·vajÌcÌch klient˘, zachov·me nabÌd-

ku fleetov˝ch sluûeb pod registrovan˝m bran-

dem äkoFIN Fleet Services," komentoval f˙zi

Duöan Forn˘sek, vedoucÌ strategickÈho marke-

tingu spoleËnosti äkoFIN.

N·stupnick· spoleËnost äkoFIN, s. r. o., m· sÌdlo

155 00 Praha 5, Peka¯sk· 6,  

I»: 458 05 369 a je zapsan· v obchodnÌm rejs-

t¯Ìku vedenÈm MÏstsk˝m soudem v Praze, oddÌl

C, vloûka 11881. (tz)

SpoleËnost äkoFIN se v letoönÌm roce opÏt

p¯edstavila na mezin·rodnÌm veletrhu

AUTOSHOW PRAHA 2007, kter˝ se konal ve

dnech 18.-21. ¯Ìjna 2007 na V˝staviöti Praha.

äkoFIN si na veletrh p¯ipravil pro svÈ st·vajÌcÌ

i potenci·lnÌ z·kaznÌky ¯adu novinek.

Specializovan˝ veletrh AUTOSHOW PRAHA,

jehoû 13. roËnÌk se letos uskuteËnil, pat¯Ì mezi

nejprestiûnÏjöÌ a nejv˝znamnÏjöÌ motoristickÈ

akce zamÏ¯enÈ na osobnÌ automobily v »eskÈ

republice a je nejvÏtöÌm motoristick˝m veletr-

hem v Praze. KaûdoroËnÏ se tÏöÌ vysokÈ

n·vötÏvnosti a velkou pozornost mu vÏnuje

i odborn· ve¯ejnost.

äkoFIN na veletrhu prezentoval zejmÈna novÈ

produkty a sluûby.  Program CONSTRUCT

Security umoûÚuje dofinancovat v˘z p¯i jeho

kr·deûi, kde pojiöùovny uhradÌ jen Ë·st vzniklÈ

ztr·ty. Z nabÌdky pro znaËku äkoda je nejzajÌ-

mavÏjöÌ akce Nov· Fabia Ambiente za 3990 KË

mÏsÌËnÏ, kter· souËasnÏ poskytuje snÌûenÈ

˙roËenÌ, zimnÌ kola zdarma a kompletnÌ pojiö-

tÏnÌ od »eskÈ pojiöùovny po celou dobu trv·nÌ

leasingu. Z·jemce o vozy Volkswagen asi nej-

vÌce oslovÌ "Nulov˝ leasing" se skuteËn˝m 0%

nav˝öenÌm na modely GOLF, GOLF PLUS,

JETTA a TOURAN, kter˝ lze uzav¯Ìt jiû od 30%

spl·tky p¯edem. NulovÈ financov·nÌ bez nav˝-

öenÌ  lze uzav¯Ìt i pro vozy Audi model A3

(s Kooperativou) a model A6 (s Allianz). ⁄vÏ-

rovÈ financov·nÌ voz˘ SEAT "Auto za polovinu"

umoûÚuje po¯ÌzenÌ novÈho vozu s polovinou,

nebo dokonce jen t¯etinou ceny vozu. Zb˝vajÌ-

cÌ Ë·st z·kaznÌk zaplatÌ aû za 1 rok - a to opÏt

bez nav˝öenÌ. P¯i vyuûitÌ ˙vÏru nebo leasingu

na ojetÈ vozy dostane z·kaznÌk äekovou knÌû-

ku v hodnotÏ 10 000 KË. Tuto öekovou knÌûku

m˘ûe vyuûÌt k n·kupu origin·lnÌch n·hradnÌch

dÌl˘, p¯ÌsluöenstvÌ nebo servisnÌch sluûeb

u obchodnÌka auto-plus. (tz)

SpoleËnost äkoFIN ve spolupr·ci se spoleËnostÌ

CONSTRUCT CZECH, a. s., p¯ipravily od 1. 10. nov˝

program pro vöechny svÈ klienty, v˝hodn˝ zejmÈna

pro z·jemce o koupi nov˝ch voz˘. Program se naz˝-

v· Construct Security a zajiöùuje nulovou spolu˙-

Ëast klienta p¯i kr·deûi vozu financovanÈho na lea-

sing Ëi ˙vÏr. ExkluzivnÌ program na trhu se vztahu-

je na vöechny koncernovÈ znaËky voz˘.

Podstatou programu je moûnost sjednat krytÌ

spolu˙Ëasti pro p¯Ìpad odcizenÌ vozidla. Pro-

gram Construct Security kryje v˝öi spolu˙-

Ëasti v p¯ÌpadÏ odcizenÌ do maxim·lnÌ v˝öe

10 %. V praxi tedy program znamen·, ûe kli-

entovi nenÌ v p¯ÌpadÏ kr·deûe odeËtena od

pojistnÈho plnÏnÌ sjednan· spolu˙Ëast

v havarijnÌ pojistce.

⁄Ëast v programu je podmÌnÏna nÏkolika jednodu-

ch˝mi pravidly. V˘z klienta musÌ mÌt havarijnÌ poji-

stku se zahrnutÌm pojiötÏnÌ rizika kr·deûe. FinanË-

nÌ spolu˙Ëast v p¯ÌpadÏ pojistnÈho plnÏnÌ je akcep-

tov·na do 10 % (min. 10 000 KË). Vozy s vyööÌ spo-

lu˙ËastÌ nemohou b˝t do programu za¯azeny.

Nulová spoluúčast při krádeži vozu od ŠkoFINu -
Construct Security

Sazba poplatk˘ za ËlenstvÌ v programu:

Cena vozidla RoËnÌ poplatek

Do 600 000 KË 689 KË

600 000 - 1 200 000 KË 857 KË

1 200 000 - 1 800 000 KË 981 KË

Z·jemce o tento program si zajistÌ ve spolupr·ci

s obchodnÌm partnerem instalaci mechanickÈho

zabezpeËenÌ vozidel proti kr·deûi Construct, jehoû

musÌ b˝t prvnÌm vlastnÌkem, a d·le uhradÌ roËnÌ

poplatek za ËlenstvÌ (viz tabulka). 

S novými produkty na podzimní trh

SpoleËnost »SOB Leasing, leasingov· jedniË-

ka ËeskÈho trhu, nav˝öila sv˘j vlastnÌ kapit·l

z dosavadnÌ 5,2 miliardy korun o dalöÌch 

1,8 miliardy korun. HlavnÌm d˘vodem zv˝öenÌ

je splnÏnÌ z·konnÈ podmÌnky daÚovÈ uznatel-

nosti ˙rokov˝ch n·klad˘ pro rok 2007. Vlast-

nÌ kapit·l vöak byl nav˝öen na takovÈ mnoû-

stvÌ, ûe spoleËnost nebude mÌt problÈm s Ëer-

p·nÌm ˙vÏr˘ pot¯ebn˝ch k financov·nÌ leasin-

gov˝ch operacÌ od mate¯skÈ spoleËnosti »SOB

a skupiny KBC Group i po zavedenÌ reformy

ve¯ejn˝ch financÌ. »SOB Leasing m· nejvyööÌ

kapit·lovou vybavenost z leasingov˝ch spoleË-

nostÌ na ËeskÈm trhu."Toto v˝raznÈ nav˝öenÌ

kapit·lu je jasnou zpr·vou pro naöe z·kaznÌky

a partnery o d˘vÏ¯e naöÌ mate¯skÈ spoleËnosti

»SOB v budoucnost naöÌ spoleËnosti, kter·

nejen jiû sedm˝m rokem pevnÏ stojÌ v Ëele lea-

singovÈho trhu, ale dok·ûe kaûdoroËnÏ dyna-

micky zvyöovat objem obchod˘. Toto kapit·lo-

vÈ posÌlenÌ rovnÏû dokl·d· finanËnÌ sÌlu Skupi-

ny »SOB a evropskÈ KBC Group. Stabilita

a silnÈ finanËnÌ z·zemÌ n·m umoûnÌ i nad·le

r˘st v objemech financov·nÌ investiËnÌch

pot¯eb naöich z·kaznÌk˘ i spolupracujÌcÌch

dodavatel˘" ¯ekl v˝konn˝ ¯editel pro finanËnÌ

¯ÌzenÌ Petr JenÌËek.

JednÌm z d˘sledk˘ daÚovÈ reformy platnÈ od 

1. 1. 2008 je i zp¯ÌsnÏnÌ testu tzv. nÌzkÈ  kapi-

talizace. Podle pravidel nÌzkÈ kapitalizace nebu-

dou daÚovÏ uznatelnÈ finanËnÌ n·klady na ˙vÏry

od sp¯ÌznÏn˝ch osob v p¯ÌpadÏ, kdy objem tÏch-

to ˙vÏr˘ p¯es·hne dvojn·sobek vlastnÌho kapi-

t·lu dluûnÌka. "»SOB Leasing nebude po zave-

denÌ reformy omezen p¯i zÌsk·v·nÌ finanËnÌch

prost¯edk˘ pro svÈ operace. Naöe spoleËnost

disponuje nejvyööÌ kapit·lovou vybavenostÌ

z leasingov˝ch spoleËnostÌ na ËeskÈm trhu a je

zcela p¯ipravena na fungov·nÌ v reformovanÈm

daÚovÈm systÈmu od p¯ÌötÌho roku p¯i zachov·-

nÌ plnÈho financov·nÌ od svÈ mate¯skÈ skupiny

»SOB a KBC," sdÏlil Petr JenÌËek. (tz)

»SOB Leasing uvedl poË·tkem ¯Ìjna na trh novou

obchodnÌ akci. Vyuûije-li z·kaznÌk p¯i n·kupu vozu

financov·nÌ od »SOB Leasing, zÌsk·v· zdarma

poukaz na servisnÌ sluûby v hodnotÏ 10 000 korun.

Poukaz je moûnÈ vyuûÌt i k n·kupu autodoplÚk˘

a p¯ÌsluöenstvÌ ve stejnÈ hodnotÏ. Jako nejvÏtöÌ

univerz·lnÌ leasingov· spoleËnost na trhu »SOB

Leasing nabÌzÌ akci vöem z·jemc˘m o novÈ i ojetÈ

osobnÌ a uûitkovÈ vozy bez omezenÌ znaËky, a to

jak spot¯ebitel˘m, tak firm·m. Akce platÌ do

konce listopadu 2007, poukaz m˘ûe z·kaznÌk opa-

kovanÏ vyuûÌvat aû do konce roku 2009.

U nov˝ch voz˘ Ëerp· z·kaznÌk, kter˝ vyuûije akci

Servis zdarma, servisnÌ sluûby nebo zboûÌ u dea-

lera, kde sv˘j v˘z zakoupil, u ojet˝ch voz˘ Ëerp·

sluûby nebo zboûÌ v servisnÌ a prodejnÌ sÌti AUTO

äTANGL. Akci je moûnÈ vyuûÌt pro financov·nÌ

nov˝ch voz˘ formou leasingu i ˙vÏru, u ojet˝ch

voz˘ pouze prost¯ednictvÌm ˙vÏru, kter˝ je domi-

nujÌcÌm produktem pro financov·nÌ ojet˝ch voz˘.

Servis zdarma bude nabÌzen u vöech spolupracu-

jÌcÌch prodejc˘ nov˝ch a ojet˝ch voz˘ v celÈ

»eskÈ republice bez v˝jimky znaËky. "Chceme se

odliöit od konkurence a nabÌdnout z·kaznÌkovi

sluûbu, kter· bezprost¯ednÏ souvisÌ s jeho

vozem, jehoû po¯ÌzenÌ financujeme. Kaûd˝ majitel

novÈho i ojetÈho vozu urËitÏ pot¯ebuje a r·d vyu-

ûije servisnÌ pr·ce nebo autop¯ÌsluöenstvÌ v hod-

notÏ 10 000 korun zdarma," ¯ekl marketingov˝

¯editel Josef Bezpalec. 

"K nabÌzenÌ akce jsou p¯irozen˝m zp˘sobem moti-

vov·ni i deale¯i nov˝ch voz˘. Z·kaznÌk obdrûÌ pou-

kaz na Ëerp·nÌ servisnÌch sluûeb nebo zboûÌ u dea-

lera, kde v˘z zakoupil. Dealer - autorizovan˝ ser-

vis danÈ znaËky - m· moûnost zaËÌt z·kaznÌkovi

poskytovat opakovanÏ a dlouhodobÏ sluûby po

prodeji auta. I po vyËerp·nÌ poukazu pravdÏpo-

dobnÏ z˘stane p˘vodnÌ dealer z·kaznÌkov˝m ser-

visem, z·kaznÌk totiû bude zvykl˝ k nÏmu jezdit,"

vysvÏtlil Josef Bezpalec. "»SOB Leasing tak

nejen napom˘ûe zv˝öit prodeje dealera dÌky nabÌd-

ce tÈto pro z·kaznÌky atraktivnÌ akce, ale navÌc

p¯ispÏje k vytvo¯enÌ dlouhodobÈho vztahu mezi

dealerem a z·kaznÌkem," doplnil Josef Bezpalec.

P¯i koupi ojetÈho vozu z·kaznÌk zÌsk· poukaz na

bezplatn˝ servis nebo zboûÌ u celorepublikovÈ

servisnÌ a prodejnÌ sÌtÏ AUTO äTANGL. Do akce

je zapojeno vÌce neû 100 partnersk˝ch servis˘

a 31 prodejen AUTO äTANGL v celÈ »eskÈ repub-

lice. "Pro akci Servis zdarma pro ojetÈ vozy jsme

zvolili osvÏdËenÈho partnera. Se spoleËnostÌ

AUTO äTANGL  spolupracujeme jiû v oblasti Full

service leasingu, kde u specifickÈho produktu

umoûÚujeme z·kaznÌk˘m realizovat opravy

a ˙drûbu vozidel v sÌti servisnÌch st¯edisekpart-

nersk˝ch servis˘  AUTO äTANGL," ¯ekl Josef Bez-

palec.

"Velice si v·ûÌme toho, ûe si »SOB Leasing vybral

pro spolupr·ci na tomto projektu pr·vÏ AUTO

äTANGL. Plynule tak navazujeme na p¯edchozÌ

˙spÏönou spolupr·ci obou spoleËnostÌ, kterÈ ve

sv˝ch oborech pat¯Ì mezi nejlepöÌ na ËeskÈm

trhu," ¯ekl Marek ätangl, gener·lnÌ ¯editel AUTO

äTANGL. "Z·kaznÌk˘m nabÌzÌme kompletnÌ sorti-

ment n·hradnÌch dÌl˘ v origin·lnÌ kvalitÏ (od brz-

dov˝ch destiËek po autoskla), öirok˝ v˝bÏr auto-

p¯ÌsluöenstvÌ (û·rovky, autokosmetiku, st¯eönÌ

boxy, GPS navigace aj.) a zejmÈna profesion·lnÌ

sluûby naöich vÌce neû 100 peËlivÏ vybran˝ch

partnersk˝ch servis˘, pokr˝vajÌcÌch celou »es-

kou republiku. Z·kaznÌci budou moci prost¯ed-

nictvÌm sv˝ch poukaz˘ vyuûÌt veökerÈ servisnÌ

sluûby, kterÈ jsou v naöÌ celorepublikovÈ sÌti

nabÌzeny," dodal Marek ätangl.

podrobn˝ popis akce Servis zdarma je na
www.csobleasing.cz/serviszdarma (tz)

Dle pr˘zkumu CAC LEASING bylo vÌce neû 80 %

klient˘ v dobÏ trv·nÌ smluvnÌho vztahu se spo-

leËnostÌ CAC LEASING v pravidelnÈm kontaktu

s jejÌmi zamÏstnanci, a to vÏtöinou telefonic-

ky. P¯es 70 % klient˘ naölo alespoÚ jeden pozi-

tivnÌ atribut p¯i hodnocenÌ smluvnÌho vztahu

s CAC LEASING.

T¯i Ëtvrtiny klient˘ CAC LEASING dle pr˘zkumu

uvaûujÌ o dalöÌ leasingovÈ nebo ˙vÏrovÈ smlou-

vÏ, a to do jednoho roku. Na 72 % z tÏchto kli-

ent˘ prohl·silo, ûe si opÏt vybere CAC LEASING.

KvalitnÌ klientsk˝ servis hraje v oblibÏ spoleË-

nosti jednu z klÌËov˝ch rolÌ.   

"Naöi kontaktnÌ zamÏstnanci jsou klienty hod-

noceni velmi pozitivnÏ ve vöech sledovan˝ch

atributech. ZamÏstnanci jsou schopni ¯eöit

poûadavky klient˘, jsou p¯·telötÌ, vst¯ÌcnÌ a fle-

xibilnÌ. P¯ÌpadnÈ nesrovnalosti Ëi poûadavky byly

¯eöeny rychle a ke spokojenosti z·kaznÌk˘.

Z·kaznÌci se cÌtÌ b˝t velmi dob¯e informov·ni.

HodnotÌ v˝bornÏ jak mnoûstvÌ, tak relevanci

informacÌ. NejvÌce z·kaznÌk˘ preferuje komuni-

kaci telefonicky a emailem," dodala k v˝sled-

k˘m pr˘zkumu Erika Duchanov·, ¯editelka mar-

ketingu a komunikace CAC LEASING. 

Pro 68 % klient˘ je po¯Ì-

zenÌ osobnÌho nebo uûit-

kovÈho automobilu hlavnÌ

motivacÌ pro uzav¯enÌ

dalöÌ smlouvy o leasingu

nebo ˙vÏru. Informace

o moûnostech financov·nÌ klienti zÌsk·vajÌ nej-

ËastÏji aktivnÌm vyhled·v·nÌm v prost¯edÌ

internetu nebo p¯i osobnÌch n·vötÏv·ch na

poboËk·ch. 

"Pr˘zkum byl proveden bÏhem lÈta po celÈ »eskÈ

republice a byl zamÏ¯en na spokojenost klient˘ se

sluûbami CAC LEASING. Na jeho zpracov·nÌ se

podÌlela renomovan· spoleËnost Ipsos Tambor.

V˝sledky se v˝raznÏ neliöily od p¯edchozÌho roku.

TÈmÏ¯ 3% n·r˘st vöak nastal v oblasti celkovÈ spo-

kojenosti klient˘ se smlouvou u CAC LEASING,"

doplnila Erika Duchanov·. (tz)

O třetinu zvýšil svůj vlastní kapitál

ČSOB Leasing nabízí všem zákazníkům 
10 000 Kč na servis

Většina klientů zůstane společnosti CAC LEASING věrná

S jakou společností byste uzavřeli novou smlouvu?
CAC LEASING

72

total muûi ûeny

10 7

25

72 71

5 11

25

12
6

25

Jin· lesingov· spol. ⁄vÏr u banky NevÌ 
/ neuvedl

Co Vám nejvíce vyhovovalo na Vaší smlouvě? (srovnání 06/07)
rychlÈ vy¯ÌzenÌ

- rychlost uzav¯enÌ smlouvy 

celkov·
spokojenost

bezproblÈmov˝ pr˘bÏh 2006 (N=6225)

2007 (N=274)

31

27

3

6

4

6

»lenstvÌ v programu trv· jeden rok, ale je moûnÈ

ho jeötÏ aû o dva roky prodlouûit na celkovou

dobu pÏti let. Pokud vöak v˘z za¯azen˝ do pro-

gramu zmÏnÌ vlastnÌka, ËlenstvÌ automaticky

zanik· a je nep¯enosnÈ.

DalöÌ technickÈ podrobnosti o ËlenstvÌ v projektu

Construct Security se st·vajÌcÌ i budoucÌ klienti

dozvÏdÌ od obchodnÌch partner˘ äkoFINu. (tz)



3. VzdÏl·v·nÌ v kou-

Ëov·nÌ 

● V˝chova potencio-

n·lnÌch pracovnÌ-

k˘, zejmÈna v HR

● Follow-up

● Certifikace, smysl pravidla

4. SebekouËov·nÌ

● JakÈ praktiky se-bekouËov·nÌ lze pouûÌvat

k rozvoji sebeodpovÏdnosti?

● Jak sebekouËov·nÌ uËit klienty a sebe

sama?

● Co vlastnÏ m˘ûe a m· sebekouËov·nÌ kouË˘

p¯inÈst okolÌ?

5. KouËov·nÌ jako ûivotnÌ v˝hoda, ale i past! /

KouËov·nÌ a umÏnÌ (aneb o inspiraci) / Jak je to

s v˝konnostÌ kouË˘?

● Jak mohu b˝t vÌce autentick˝?

● Jak znÌ dobr· ot·zka?

● Jak nÏkdo rozpozn·, zda je nÏkdo dobr˝m

kouËem? (tz)

z n·stroj˘  kouËov·nÌ jsou dob¯e poloûenÈ ot·z-

ky, v˝sledkem poslednÌho dne byly pr·vÏ vÏty

s otaznÌkem na konci. T˝kaly se pÏti tematic-

k˝ch okruh˘: kouËov·nÌ zaloûenÈ na d˘kazech,

kouËov·nÌ t˝m˘, vzdÏl·v·nÌ v kouËov·nÌ, sebe-

kouËov·nÌ a v˝konnost kouË˘. Ke kaûdÈmu

tÈmatu byly poloûeny t¯i hlavnÌ ot·zky. 

1. KouËov·nÌ zaloûenÈ na d˘kazech

● Jak je d˘leûitÈ si ujasnit z·kladnÌ parametry

d˘kaz˘?

● Co mohu z hlediska d˘kaz˘ udÏlat pro zlep-

öenÌ vlastnÌ praxe?

● Co m˘ûeme udÏlat pro to, aby vznikla kni-

hovna d˘kaz˘?

2. KouËov·nÌ t˝m˘  

● Za jak˝ch podmÌnek je kouËov·nÌ t˝m˘ nej-

vhodnÏjöÌ? A za jak˝ch podmÌnek nenÌ vhod-

n˝m? 

● JakÈ (dalöÌ) kritickÈ faktory ˙spÏchu jsou ve

h¯e v procesu kouËov·nÌ t˝m˘?

● Jak mÏ¯it p¯idanou hodnotu procesu kouËo-

v·nÌ t˝mu?

listopad 2007

www.prosperita.info
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pokraËov·nÌ ze strany 1
Myslet na zadnÌ koleËka - o tom

jsem jiû Ë·steËnÏ hovo¯il. Je to

pot¯eba vzdÏl·v·nÌ pracovnÌk˘

vËetnÏ vrcholovÈho managementu,

inovace, novÈ metody pr·ce, moti-

vace lidÌ. N·stroje kvality, jako je

ku p¯Ìkladu model EFQM k trvalÈ-

mu zlepöov·nÌ vedou, zatÌm vöak

nejsou moc vyuûÌv·ny. Ustrnout na

tom, ûe m·m certifik·t ISO 9001, je z·sadnÌ

chyba. 

Poradit vöak firmÏ, kter· vznik· na zelenÈ

louce, to si netrouf·m. Jde skuteËnÏ o n·pad

a odvahu toho kterÈho podnikatele. Jako velice

rozumnÈ se jevÌ vyuûÌt nÏkterÈho z celÈ ¯ady pro-

gram˘ podpory, kterÈ p¯ipravilo i pro zaËÌnajÌcÌ

podnikatele MPO.

Vyvrcholením práce České společnosti pro
jakost, Národního informačního střediska
a Sdružení pro Cenu České republiky za jakost
je řada akcí v listopadu. Čemu jste letos přiloži-
li největší význam a nač se mohou podnikatelé
nejvíce těšit?
Snad jen drobnÈ p¯ipomenutÌ - druh˝ Ëtvrtek

v listopadu je vyhl·öen svÏtov˝m dnem kvality.

Proto vyhlaöuje Rada »R pro jakost listopad

mÏsÌcem kvality, proto vyhlaöuje Evropsk· orga-

nizace pro kvalitu (EOQ) Evropsk˝ t˝den kvality. 

Akce jako region·lnÌ konference nebo soutÏû

û·k˘ a student˘ probÏhnou tak, jako v minul˝ch

letech. Mezin·rodnÌ konference bude zamÏ¯ena

p¯edevöÌm na problematiku inovacÌ. Bude se

konat zË·sti v Praze (6. listopadu),

zË·sti v Nymburku (7.-8. listopa-

du). V ˙ter˝ 6. listopadu se kon·

i tradiËnÌ VeËer s »eskou kvalitou

v N·rodnÌm domÏ na Vinohradech,

opÏt za ˙Ëasti ¯ady umÏlc˘.

Pro mne je nejd˘leûitÏjöÌ akcÌ p¯e-

d·nÌ N·rodnÌ ceny »R za jakost ve

äpanÏlskÈm s·le PraûskÈho hradu

12. listopadu za ˙Ëasti p¯edstavi-

tel˘ st·tu.  Vedle N·rodnÌ ceny bude p¯ed·na

¯ada dalöÌch ocenÏnÌ, Cena Aneûky éaludovÈ,

znaËky Czech Made a Ekologicky öetrn˝ v˝ro-

bek, novÏ ocenÏnÌ za implementaci z·sad spo-

leËenskÈ odpovÏdnosti ve firmÏ (CSR). Tato

problematika nenÌ nov· - ¯eöenÌ ale probÌh·

buÔ v akademickÈ rovinÏ, nebo v rovinÏ nepod-

loûen˝ch informacÌ (reklama). N·ö projekt zna-

men· skuteËnÈ ovÏ¯ov·nÌ toho, zda to firma

s CSR myslÌ v·ûnÏ s m· pro to vybudovanÈ

n·stroje a p¯edpoklady.

Rok 2008 je za dveřmi. Co přinese v prosazová-
ní kvality do práce ve firmách, do činnosti ČSJ
a dalších subjektů? 
Sjezd »SJ v Ëervnu 2007 p¯ijal novou strategii, bude

˙kolem p¯edsednictva a vedenÌ ji prosazovat. V »SJ

doch·zÌ ke generaËnÌ v˝mÏnÏ a bude na nov˝ch

mlad˝ch pracovnÌcÌch, aby n·mi staröÌmi vybudova-

nou prestiûnÌ organizaci d·le rozvÌjeli. SdruûenÌ pro

Cenu »R za jakost pl·nuje d·le uplatÚovat ˙spÏön˝

projekt "Abeceda managementu ˙spÏchu" (zavede-

nÌ modelu EFQM do firem), v r·mci omezen˝ch pro-

st¯edk˘ budou propagov·ny i dalöÌ aktivity, N·rodnÌ

Vládou přijatá strategie celoživotního učení by neměl být jen list popsaného papíru

Pokud se v·m u auta rozbije t¯eba

ËelnÌ sklo, origin·lnÌ n·hradnÌ dÌl

neb˝v· pr·vÏ levnou z·leûitostÌ.

Po¯Ìdit si origin·lnÌ dÌl od v˝robce se

ale moûn· stane nutnostÌ. V˝robci

viditeln˝ch souË·stÌ na automobily,

jako jsou kapoty, dve¯e Ëi blatnÌky,

kterÈ se p¯i hav·rii nejËastÏji poökodÌ, je totiû

nebudou moci nap¯ÌötÏ volnÏ dod·vat na trh. Na

vinÏ je p¯Ìsn· ochrana pr˘myslov˝ch vzor˘, od

kterÈ ËeskÈ ministerstvo pr˘myslu a obchodu

nechce odstoupit. »eötÌ ¯idiËi tak paradoxnÏ

dopl·cejÌ na to, ûe u n·s m·me siln˝ automobilo-

v˝ pr˘mysl, kter˝ si chce vl·da h˝Ëkat.

V »eskÈ republice platÌ tato situace jiû od roku

2000, kdy byl p¯ijat z·kon Ë. 207/2000 Sb.,

o ochranÏ pr˘myslov˝ch vzor˘. O tom, ûe ne

vöude je situace stejn·, svÏdËÌ to, ûe z levnÏj-

öÌch n·hradnÌch dÌl˘ se dnes mohou tÏöit nap¯Ì-

klad ¯idiËi ve VelkÈ Brit·nii,  Irsku, v It·lii, ve

äpanÏlsku, Belgii, Nizozemsku.

EvropötÌ v˝robci automobil˘ se ale nynÌ snaûÌ

prosadit, aby ustanovenÌ o ochranÏ pr˘myslo-

v˝ch vzor˘ platilo v r·mci vöech zemÌ EvropskÈ

unie, a to p¯esto, ûe Evropsk· komise navrhla jiû

v z·¯Ì 2004, aby se ochrana designu nevztaho-

vala na jednotlivÈ n·hradnÌ dÌly. 

Moûnost volby, jiû majÌ spot¯ebitelÈ v p¯ibliûnÏ

polovinÏ Ëlensk˝ch zemÌ, je tak v souËasnosti

v˝raznÏ ohroûena. Automobilky lobujÌ za schv·-

lenÌ legislativy EU, kter· by jim zajistila mono-

pol na prodej tzv. viditeln˝ch dÌl˘ (vËetnÏ svÏtel

a skel). Objem tohoto trhu se v souËasnÈ dobÏ

pohybuje okolo 10 miliard EUR roËnÏ.

Jiû jsme zmÌnili, ûe u n·s se volnÈmu prodeji

br·nÌ ministerstvo pr˘myslu, kterÈ se na celou

situaci dÌv· jinak. Automobilov˝ pr˘mysl p¯ed-

stavuje v ËeskÈm hospod·¯stvÌ

v˝znamnou poloûku, proto se musÌ

hledÏt i na jeho z·jmy. ObdobnÏ

pr˝ postupujÌ NÏmecko a Francie.

Ministerstvo by si ale v celÈm

tomto procesu mÏlo b˝t vÏdomo,

ûe toto opat¯enÌ se nedotkne pouze

obchodnÌk˘ s n·hradnÌmi dÌly, ale potenci·lnÏ

zas·hne znaËnou oblast autooprav·renstvÌ, d·le

pojiöùovacÌ ˙stavy a zejmÈna koneËnÈho spot¯e-

bitele. MonopolnÌ postavenÌ totiû p¯inese z·ko-

nitÏ zv˝öenÌ cen.

V EvropskÈ unii nynÌ probÌh· legislativnÌ proces,

na jehoû konci by na ˙zemÌ celÈ unie nemÏly b˝t

viditelnÈ Ë·sti automobil˘ chr·nÏny tak silnÏ,

jako je tomu nap¯Ìklad v »eskÈ republice.

Ochrana pr˘myslovÈho vzoru by se vztahovala

pouze na cel˝ vzhled automobil˘. 

Stanovisko öirokÈ aliance ECAR na podporu tzv.

oprav·renskÈ doloûky je jasnÈ a logickÈ. V˝rob-

ci vozidel si z·konitÏ chr·nÌ design automobilu

jako celku, ale tato ochrana se nem˘ûe vztaho-

vat na jeho jednotlivÈ dÌly. Je t¯eba p¯ipome-

nout, ûe Ëleny aliance jsou spoleËnÏ federace

autoklub˘, asociace pojiöùoven, sdruûenÌ spo-

t¯ebitel˘, svazy autoopraven po celÈ EvropÏ.

V souËasnosti jsou v ohroûenÌ vöichni majitelÈ

motorov˝ch vozidel. Pokud vöe dob¯e dopadne

a oprav·rensk· doloûka bude nakonec p¯ijata,

zvÌtÏzÌ p¯edevöÌm motoristÈ, byù to zcela urËitÏ

nebude za podpory ËeskÈ vl·dy. 

JUDr. Miroslav Br˘ûek
SISA - sdruûenÌ importÈr˘ a v˝robc˘ souË·stÌ

automobil˘ a servisnÌ techniky,
Doudlebsk· 2, 140 00 Praha 4, 

Tel./fax: 241 402 648, 
e-mail: sisa@sisa.cz, www.sisa.cz

PrvnÌ ze t¯Ì dn˘ byl vÏnov·n zahra-

niËnÌm p¯edn·öejÌcÌm. O svÈ zkuöe-

nosti se v interaktivnÌch worksho-

pech podÏlili John Leary-Joyce

(Velk· Brit·nie), Sˆren Holm (ävÈd-

sko), Frank Bresser (NÏmecko),

Maite BarÛn (äpanÏlsko), Annette

Reissfelder (NÏmecko), Katherine

Tulpa (USA), Pauline Willis (Velk·

Brit·nie) a Michael Cavanagh (Austr·lie).

Maite BarÛn vyslovila jednu z podstatn˝ch ot·-

zek, kter· se t˝k· pr·ce kouË˘: "Pokud sami

kouËovÈ nedok·ûou p¯ekon·vat p¯ek·ûky, jak

mohou rozvÌjet druhÈ? Pr·ce na sobÏ sam˝ch je

pro kouËe nesmÌrnÏ d˘leûit·," zd˘raznila.

Sˆren Holm se vÏnoval tÈmatu, jenû byl v podti-

tulu setk·nÌ: KouËov·nÌ jako efektivnÌ zvyöov·nÌ

v˝konnosti. "KouËov·nÌ bylo vlastnÏ vynalezeno

pr·vÏ kv˘li zv˝öenÌ v˝konnosti. Ale nenÌ to jen

o lepöÌch pracovnÌch v˝sledcÌch, jde o komplex-

nÏjöÌ rozvoj lidskÈ osobnosti," prohl·sil. Z·ro-

veÚ vyj·d¯il p¯esvÏdËenÌ, ûe v budoucnu bude

mÌt gener·tor vyööÌ lidskÈ produktivity hum·nnÌ

z·klad, nikoli technick˝, a kouËov·nÌ se na nÏm

bude podÌlet. "Protoûe kouËov·nÌ rozumÌ pod-

mÌnk·m rozvoje lidÌ nov˝m, praktiËtÏjöÌm zp˘so-

bem."

TÈmatu v˝konnosti vÏnovala sv˘j workshop

takÈ Svetlana Rafalska. ZamÏ¯ila se na kouËo-

v·nÌ syndromu vyho¯enÌ, kter˝ hrozÌ kaûdÈmu

z n·s a v˝raznÏ ovlivÚuje v˝konnost.

Druh˝ den vyplnily p¯edevöÌm p¯ÌspÏvky Ëes-

k˝ch kouË˘ a prezentace spoleË-

nostÌ, kterÈ kouËov·nÌ aktivnÏ vyu-

ûÌvajÌ pro rozvoj sv˝ch zamÏstnan-

c˘ (Coca-Cola, GE Money Bank,

»EZ). ZajÌmav˝ projekt p¯edstavila

GE Money Bank, kter· se rozhodla

ökolit na kouËe senior manaûerky

na mate¯skÈ dovolenÈ. V˝sledkem

m· b˝t mj. udrûenÌ vztahu se

zamÏstnavatelem, uchov·nÌ znalostÌ z oboru

a rychlejöÌ n·vrat zpÏt do pr·ce.

Radvan Bahbouh, NaÔa Grosamov· a country

manaûe¯i »EZ prezentovali metodu sociomapo-

v·nÌ, kterou lze vyuûÌt pro kouËov·nÌ t˝m˘. JejÌ

podstatou je sbÏr dat o chov·nÌ pracovnÌho

kolektivu, jako je v˝kon jednotlivc˘, jejich oblÌ-

benost, pozice a pohyb v t˝mu Ëi vz·jemn·

komunikace. Tyto informace se n·slednÏ p¯ev·-

dÏjÌ do statick˝ch nebo dynamick˝ch sociomap.

T˝m konfrontovan˝ s tÌmto modelem si pak

dok·ûe lÈpe uvÏdomit, jak˝m zp˘sobem vlastnÏ

funguje, a pracovat na zlepöenÌ. Metoda p˘vod-

nÏ testovan· v prost¯edÌ arm·dy a vesmÌrnÈho

v˝zkumu se nynÌ dost·v· i do svÏta manaûer˘.

V praxi ji vyuûÌv· nap¯Ìklad spoleËnost »EZ pro

manaûerskÈ t˝my v zahraniËÌ.

Velk˝ ˙spÏch bÏhem druhÈho dne zaznamenali

takÈ Iva PondÏlÌkov· a Ond¯ej Kr·sa s vynikajÌ-

cÌm workshopem o chyb·ch v kouËov·nÌ.

T¯etÌ den se ˙ËastnÌci rozdÏlili do nÏkolika pra-

covnÌch skupin, kterÈ se vÏnovaly v˝zv·m, p¯ed

nimiû obor kouËov·nÌ stojÌ. A jelikoû jednÌm

Světové setkání koučů v Praze a rozvoj oboru v Česku i ve světě
Praha se na konci září stala na tři dny hlavním městem koučování.

Česká asociace koučů (ČAKO) pořádala v hotelu Ambassador Svě-
tové setkání koučů - prestižní pracovní setkání,  kterého se zúčastnilo

na dvě stovky profesionálů a zájemců o tento progresivní obor.  Do Prahy
přijeli zástupci všech nejvýznamnějších světových asociací v koučování.
Společně s českými odborníky na závěr setkání definovali aktuální výzvy,
před kterými koučování stojí. Tím byl naplněn jeden z hlavních cílů akce -
položením vhodných koučovacích otázek přispět k rozvoji oboru v Česku
i ve světě.

Vláda ČR nepodporuje další liberalizaci obchodu
s náhradními díly

StlaËen˝ zemnÌ plyn (CNG) m· obrovskou budoucnost jako motorovÈ

palivo. Nejen ûe je levn˝ (souËasnÈ ceny stlaËenÈho zemnÌho plynu

jsou 10-15 KË/m3, coû je asi poloviËnÌ cena oproti cenÏ benzinu, 

1l benzinu = 1 m3 zemnÌho plynu), a d·le m· vysokÈ oktanovÈ ËÌslo

(130, obecnÏ vysokÈ oktanovÈ ËÌslo zvyöuje odolnost proti klep·nÌ motoru), ale hlavnÏ je to

ËistÈ palivo, kterÈ bohatÏ splÚuje dneönÌ emisnÌ limity. 

CNG je velice vhodnou ekologickou n·hradou benzinu a nafty. M˘ûe b˝t uûÌv·no jako motorovÈ

palivo v klasick˝ch spalovacÌch motorech, benzinov˝ch nebo p¯Ìmo plynov˝ch. Na zemnÌ plyn,

jehoû vyuûÌv·nÌ m˘ûe podstatnou mÏrou pozitivnÏ ovlivnit ûivotnÌ prost¯edÌ, v souËasnÈ dobÏ

jezdÌ ve svÏte vÌce neû 5 milion˘ vozidel v 60 zemÌch. Emise oxidu uhelnatÈho (CO) a uhlovodÌ-

k˘ jsou totiû ve srovn·nÌ s ostatnÌmi palivy v˝raznÏ niûöÌ.

Pokud byste o tomto ekologickÈm palivu r·di nalezli vÌce informacÌ, navötivte naöe webovÈ

str·nky: www.cpu.cz.

VlastnÌci auta na zemnÌ plyn majÌ navÌc moûnost vyplnit dotaznÌk a bude jim odmÏnou zasl·n

d·rek a na ja¯e obdrûÌ pozv·nÌ na velmi zajÌmavou akci.

DotaznÌk: http://www.cpu.cz/webmagazine/kategorie.asp?idk=230 (tz)

Potřebujete informace o pohonu aut na zemní plyn?

cena za jakost a Czech Made. Co se t˝Ëe firem,

r·di bychom se podÌleli na zefektivnÏnÌ  n·rodnÌho

akreditaËnÌho systÈmu a certifikaËnÌho prost¯edÌ

v »eskÈ republice a p¯edevöÌm na realizaci efek-

tivnÌch forem managementu.

Ač malá a "jen" ve středu Evropy, je Česká
republika v řadě oborů, vynálezů, zajímavostí
dostatečně známá. V čem jsme pro ostatní země
právě atraktivní v oblasti kvality? A naopak -
v čem chybujeme?
My jsme skuteËnÏ mal· zemÏ a r·di si fandÌme.

P¯i tom mnohÈmu novÈmu, progresivnÌmu, co by

n·s dÏlalo skuteËnÏ svÏtov˝mi, se Ëasto br·nÌ-

me. P¯evedeno do ¯eËi kvality to znamen·, ûe

nap¯. z pohledu z·jmu o N·rodnÌ cenu za jakost

(a tedy aplikaci modelu EFQM) jsme na tom nej-

h˘¯e ze vöech zemÌ b˝valÈho v˝chodnÌho bloku.

To si myslÌm, ûe je chyba, a za p·r let to mnoho

podnik˘, ale  jiû pozdÏ, pochopÌ.

JistÏ - ale to platÌ i o ostatnÌch mal˝ch zemÌch-

se objevÌ vynikajÌcÌ vyn·lez, vynikajÌcÌ firma

s vynikajÌcÌmi v˝robky s kvalitou vyööÌ, neûli

nabÌzÌ konkurence, vynikajÌcÌ lidÈ  v oborech svÈ

Ëinnosti. To nenÌ nic neobvyklÈho. J· si myslÌm,

ûe bychom mohli b˝t atraktivnÌ (vidÌm velkÈ

rezervy) v cestovnÌm ruchu, kter˝ ani zdaleka

nevyuûÌv· svÈ moûnosti. Je to ale p¯edevöÌm

ot·zka kvality a ochoty p¯Ìsluön˝ch organizacÌ

je ¯eöit. Tedy - nefandÏme si moc a pracujme!

za odpovÏdi, o kter˝ch stojÌ za to p¯em˝ölet,
podÏkovala Eva Brixi  ✑
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Ministerstvo pr˘myslu a obchodu »R v˝raznÏ

zjednoduöilo jednotn˝ registraËnÌ formul·¯

(JRF), kter˝ byl zaveden kv˘li zjednoduöenÌ

vstupu do podnik·nÌ. VyuûÌv· se takÈ p¯i ohl·-

öenÌ zmÏn na ûivnostensk˝ch ˙¯adech nebo p¯i

p¯ihl·öenÌ k daÚovÈ registraci a ke zdravotnÌmu

a soci·lnÌmu pojiötÏnÌ. St·vajÌcÌch 18 stran se

redukuje na dvÏ. MÌsto 471 kolonky jich bude

ûadatel vyplÚovat pouze 140. ZmÏna p¯in·öÌ

povinnost podat jen nezbytnÈ ˙daje. 

Nov˝ JRF budou moci obËanÈ vyuûÌvat, jakmile

"Novelou ûivnostenskÈho z·kona v˝raznÏ sniûu-

jeme z·tÏû, kterou v tomto st·tÏ cÌtÌ vÏtöina

podnikatel˘. Ubude jim papÌrov·nÌ a snÌûÌ se

n·klady spojenÈ s ˙¯adov·nÌm. UvÏdomuji si, ûe

ûivnostenskÈ ˙¯ady jsou jen jednÌm zdrojem

administrativnÌ z·tÏûe. Chci, aby na konci mÈho

mand·tu tr·vili podnikatelÈ na vöech ˙¯adech

o 20 % mÈnÏ Ëasu," ¯ekl ministr Martin ÿÌman.

"éivnostensk˝ z·kon byl od svÈho vzniku p¯ed

16 lety novelizov·n vÌce neû stokr·t. ZmÏny

tak p¯ich·zely v pr˘mÏru kaûdÈ dva mÏsÌce.

Tuto praxi mÏnÌm. Vyhlaöuji stop stav. Po

Méně papírování a úspora nákladů přinesou změny v živnostenském zákoně
Vláda v říjnu schválila návrh novely živnostenského zákona, kterou

předložil ministr průmyslu a obchodu Martin Říman. Norma přináší
řadu zásadních změn, které povedou ke zjednodušení živnostenské-

ho podnikání v České republice. Živnostníci stráví méně času papírováním,
které jim komplikuje podnikání. Díky novele také živnostníci výrazně ušetří
na poplatcích, které za úkony spojené s živnostenským podnikáním úřady
vybírají.

schv·lenÌ novely v Parlamentu se minim·lnÏ

rok û·dn· novela navrhovat nebude," uvedl

d·le ministr. 

HlavnÌ body novely ûivnostenskÈho z·kona:

● Bude zavedena pouze jedna voln· ûivnost

namÌsto dosavadnÌch 125. Seznam 622 vyme-

zenÌ p¯edmÏtu Ëinnosti bude zredukov·n na 

80 poloûek. 

● ätÌhlejöÌ bude takÈ jednotn˝ registraËnÌ for-

mul·¯, kter˝ musÌ z·jemce o vstup do podni-

k·nÌ vyplnit. Z dosavadnÌch 21 strany zbyly

2, kterÈ postaËujÌ k tomu, aby ˙¯ady zÌskaly

vöechny pot¯ebnÈ informace.

● PodnikatelÈ uöet¯Ì odhadem 63 % st·vajÌ-

cÌch spr·vnÌch poplatk˘, coû p¯edstavuje

125 mil. KË.

● RuöÌ se mÌstnÌ p¯Ìsluönost ûivnostensk˝ch

˙¯ad˘. Mezi ˙¯ady tak vznikne konkurence.

Profitovat z nÌ budou podnikatelÈ. Podnikatel

bude moci vy¯Ìdit svÈ z·leûitosti na jakÈm-

koli ûivnostenskÈm ˙¯adu, ËÌmû uöet¯Ì n·kla-

dy spojenÈ s dopravou. 

● PodnikatelÈ budou povinni hl·sit pouze ty

zmÏny ˙daj˘, kterÈ si ûivnostensk˝ ˙¯ad

nebude schopen zjistit ze zdroj˘ st·tnÌ spr·-

vy, z obchodnÌho rejst¯Ìku a v˝hledovÏ z evi-

dence obyvatel.

● Novela poprvÈ od zavedenÌ z·kona sniûuje poËet

jeho stran, a mÏnÌ tak dosavadnÌ rostoucÌ trend.

Z dosavadnÌch 136 stran z˘st·v· 93. (tz)

Graf ukazuje, jak se v pr˘bÏhu let s dalöÌmi

novelami zvyöovala administrativnÌ z·tÏû podni-

katel˘. SouËasn· zmÏna se tuto z·tÏû sniûuje

dokonce pod ˙roveÚ p˘vodnÌho z·kona.

Tabulka uv·dÌ zmÏny v systÈmu ûivnostÌ. ÿada

ûivnostÌ se sluËuje. TÌm doch·zÌ ke snÌûenÌ admi-

nistrativnÌ z·tÏûe a k zobecnÏnÌ jejich n·plnÏ.

Praktické dopady novely živnostenského zákona 

REDUKCE
P¯ed novelou Po novele

éivnosti celkem 261 95

RegulovanÈ 136 94

ÿemeslnÈ 51 41

V·zanÈ 56 32

KoncesovanÈ 29 21

P¯Ìklady z praxe, kterÈ ukazujÌ, jak se novela

dotkne jednotliv˝ch skupin zaËÌnajÌcÌch podni-

katel˘.

ZaËÌnajÌcÌ kade¯nice

Mlad· dÌvka se uËÌ na kade¯nici. StandardnÌ

dÈlka uËebnÌho oboru je t¯i roky. Po tÈto dobÏ

by mÏla kade¯nice obor prakticky zvl·dnout.

Mohla by tedy mÌt moûnost vykon·vat svÈ povo-

l·nÌ i jako podnikatelka. SouËasn˝ ûivnostensk˝

z·kon jÌ ale ukl·d· mÌt kromÏ v˝uËnÌho listu

jeötÏ praxi. Kade¯nictvÌ zamÏstnance p¯Ìliö

kurz˘. ZÌsk· tÌm v˝chozÌ pozici, jako by byl vyu-

Ëen˝ v danÈm oboru.

NevyuËen˝ zednÌk s praxÌ

T¯icetilet˝ muû se vyuËil prodavaËem. TÌmto obo-

rem se nikdy neûivil. SpÌö pom·hal na stavb·ch,

pozdÏji byl zamÏstn·n jako st·l˝ pracovnÌk ve sta-

vebnÌ firmÏ. Ve t¯iceti letech si chtÏl zaËÌt vydÏl·-

vat s·m na sebe. NynÌ mu staËÌ doloûit, ûe alespoÚ

öest let pracuje v oboru, ve kterÈm se teÔ rozhodl

podnikat. Nepot¯ebuje û·dnÈ dalöÌ vzdÏl·nÌ, û·dnou

rekvalifikaci. StaËÌ, ûe uû minim·lnÏ öest let vÌ, jak

obor funguje. M˘ûe se hned pustit do podnik·nÌ jen

se sv˝mi zkuöenostmi. Z·kon to umoûÚuje. Kaûd˝,

kdo m· öestiletou praxi, svÈmu oboru rozumÌ. (tz)

Ëasto nenajÌmajÌ. ZÌsk·nÌ zamÏstn·nÌ v oboru

Ëasto znamen· povinnost dÏlat pomocnÈ pr·ce.

VyuËen˝ kade¯nÌk bez praxe se tak ale kv˘li ûiv-

nostenskÈmu z·konu st·v· levnou pracovnÌ

silou. Svoji praxi, kterou jÌ ukl·d· z·kon, musÌ

zÌskat v nev˝hodn˝ch podmÌnk·ch, kterÈ zna-

menajÌ takÈ finanËnÌ ztr·tu. Novela ruöÌ povin-

nou praxi. Logicky p¯edpokl·d·, ûe za t¯i roky se

dÌvka nauËÌ tolik, ûe se m˘ûe sama pustit do

podnik·nÌ. Praxi pak bude zÌsk·vat ve svÈm

podnik·nÌ mnohem efektivnÏji. Bude vÏdÏt, ûe

pracuje sama za sebe, za svÈ reference, za svÈ

jmÈno. Tato motivace bude zamÏstnanci se

vzd·lenou vyhlÌdkou na vlastnÌ ûivnost tÈmÏ¯

vûdy sch·zet.

ZaËÌnajÌcÌ truhl·¯

MladÌk vyuËen˝ v oboru tesa¯ se chce ûivit sv˝m

konÌËkem, truhla¯inou. M· k tomu praktickÈ

dispozice, ale chybÌ mu vzdÏl·nÌ na mÌru öitÈ na

profesi truhl·¯e. M· ötÏstÌ, ûe je vyuËen v p¯Ì-

buznÈm oboru. Je tesa¯. Podle novÈho z·kona

mu staËÌ pouze jeden rok praxe. Za tu dobu

zÌsk· veökerÈ znalosti a dovednosti, kterÈ jsou

pro truhla¯inu specifickÈ. VÌce neû rok praxe

nenÌ t¯eba, r·mcovÏ novou ûivnost bude zvl·dat,

je p¯ece tesa¯. Po roce v dÌlnÏ jinÈho truhl·¯e

mu m˘ûe podÏkovat za p¯edanÈ zkuöenosti

a zaloûit si vlastnÌ ûivnost. Z hlediska novÈho

z·kona mu v tom nic br·nit nebude.

Ne kaûd˝ m· vzdÏl·nÌ v p¯ÌbuznÈm oboru. M˘ûe

si je ale doplnit v nÏkterÈm z rekvalifikaËnÌch

Vývoj zátěže podnikatele
3000

2500

2000

1500

0
455/1991 286/1995 356/1999 167/2004 214/2006 Novela éZ 2007

V˝znamnÈ novely

H
od

no
ty

 z
·t

Ïû
e

500

1000

Výrazné zjednodušení Jednotného registračního formuláře

PŘEHLED ZMĚN JRF
PO»ET STRAN PO»ET KOLONEK

PÿED ZMÃNOU 18 471

PO ZMÃNÃ 2 140

vstoupÌ v ˙Ëinnost novela ûivnostenskÈho z·ko-

na. P¯edpokl·dan˝ termÌn je 1. 7. 2008.

V souËasnÈ dobÏ je p¯ipravov·na takÈ elektro-

nick· verze JRF. PomocÌ nÌ bude moûnÈ ohl·öe-

nÌ provÈst i na internetu. (tz)

Zelené karty pomohou českým
firmám
Vl·da v ¯Ìjnu schv·lila parametrick˝ model Zele-

n˝ch karet. Reaguje tÌm na nedostatek kvalifiko-

van˝ch pracovnÌk˘ v »eskÈ republice, kter˝ by

mohl ohrozit Ëi zpomalit hospod·¯sk˝ r˘st ËeskÈ

ekonomiky. P¯i p¯ÌpravÏ se vych·zelo ze zahraniË-

nÌch zkuöenostÌ. Na projektu se podÌlelo vÌce

ministerstev. "St·le ËastÏji se setk·v·m s tÌm, ûe

si firmy stÏûujÌ na nedostatek kvalifikovan˝ch pra-

covnÌk˘. pokraËov·nÌ na stranÏ 31

ZjednoduöenÌ jednotnÈho registraËnÌho formul·¯e, kterÈ dnes ohl·silo ministerstvo pr˘myslu

a obchodu, Hospod·¯sk· komora »R povaûuje za dobr˝ sign·l toho, ûe se administrativou souvi-

sejÌcÌ s podnik·nÌm rezort v˝raznÏ zab˝v·. Jiû n·vrh novely ûivnostenskÈho z·kona, na jejÌû p¯Ì-

pravÏ se HK »R takÈ podÌlela, byl v tomto smÏru v˝razn˝m posunem, obs·hlÈ zredukov·nÌ povin-

n˝ch ˙daj˘ vyplÚovan˝ch dosud na registraËnÌm formul·¯i pak smÏ¯uje k tomu, co HK »R dlou-

hodobÏ poûaduje, k aktivnÌ v˝mÏnÏ dat mezi jednotliv˝mi systÈmy ve¯ejnÈ spr·vy, aby podnika-

tel nebyl nucen opakovanÏ p¯edkl·dat totoûn· data na jednotliv˝ch instancÌch ve¯ejnÈ spr·vy. 

P˘vodnÌ formul·¯ se skl·dal z nÏkolika stran jednotliv˝ch formul·¯˘ vöech dotËen˝ch instancÌ

(s opakovan˝m poûadavkem na vyplnÏnÌ dat typu jmÈno Ëi I»), jeho redukce je tedy velmi

logick˝m krokem. 

HK »R mnoûstvÌ administrativy nutnÈ k naplnÏnÌ vöech povinnostÌ podnikatele v˘Ëi st·tu dlou-

hodobÏ kritizuje, jedn· se o jeden z limit˘ dalöÌho r˘stu tempa HDP, kterÈ by se p¯i efektiv-

nÏjöÌm nakl·d·nÌ s podnikatelsk˝m Ëasem mohlo pohybovat mezi 8-9 %. Za mnoûstvÌ p¯edpi-

s˘ byla »R takÈ ned·vno kritizov·na zpr·vou SvÏtovÈ banky, kter· umÌstila »eskou republiku

s jejÌmi podmÌnkami pro podnik·nÌ na t¯etÌ pozici od konce mezi zemÏmi EU. 

Viktorie PlÌvov·, tiskov· mluvËÌ HK »R

Dobrý signál - konečně méně byrokracie

Pozvánka na mezinárodní konferenci 
"Gender a marketing"

Zveme v·s na mezin·rodnÌ konferenci "Gender a marketing" organizovanou

Gender Studies, o. p. s., 14. listopadu 2007, od 10 do 15 hodin, v Salla

TerrenÏ B¯evnovskÈho kl·ötera v Praze 6. 

Konference by mÏla do ËeskÈho (odbornÈho i laickÈho) povÏdomÌ uvÈst

dosud pomÏrnÏ p¯ehlÌûenou problematiku propojenÌ marketingu a genderu,

p¯ÌpadnÏ genderovÈ senzitivity, a rozpoutat diskuzi na toto tÈma. 

Budeme r·di, p¯ijmete-li toto pozv·nÌ k ˙Ëasti a sv˝m hlasem p¯ispÏjete

k d˘leûitÈ debatÏ o tom, proË a jak by se firmy mÏly stavÏt k genderov˝m

princip˘m v marketingu. Na konferenci budou vyhl·öeny takÈ vÌtÏznÈ firmy

aktu·lnÌho roËnÌku Citigroup SoutÏûe o nejlepöÌ firmu s rovn˝mi p¯Ìleûitost-

mi pro ûeny a muûe v »eskÈ republice. 

P¯ihl·öky (jmÈno ˙ËastnÌka/˙Ëastnice, n·zev firmy/organizace, adresa,

telefon, e-mail) prosÌm zasÌlejte na e-mailovou adresu nina.bosnicova@gen-

derstudies.cz nebo jitka.kolarova@genderstudies.cz, p¯ÌpadnÏ volejte na

224 915 666. PoËet mÌst je omezen.

Od 1. prosince 2007 zaËne Roman »erm·k,

kter˝ stojÌ v Ëele CzechInvestu, p¯ipravovat

a vÈst spoleËnÈ zahraniËnÌ zastoupenÌ agentur

CzechInvest, CzechTrade a »eskÈ podnikatel-

skÈ reprezentace (CEBRE) v »eskÈm domÏ

v Bruselu. V Ëele CzechInvestu st·l od druhÈho

dubna letoönÌho roku. "Agentura za tu dobu

nastartovala jako prvnÌ v »eskÈ republice p¯Ìjem

û·dostÌ o dotace z nÏkolika program˘ podpory

EvropskÈ unie na roky 2007 aû 2013, poda¯ilo

se jÌ pro »R zl·kat ¯adu zajÌmav˝ch investic

a pokraËovala i p¯Ìprava N·rodnÌ strategie rege-

nerace brownfield˘, tedy oûivov·nÌ zdevastova-

n˝ch ˙zemÌ," vypoËÌtal Roman »erm·k.

Do dneönÌho dne se na agenturu CzechInvest

obr·tilo 2458 podnik˘ a dalöÌch organizacÌ se

û·dostmi o podporu z dosud vyhl·öen˝ch pro-

gram˘ Inovace - InovaËnÌ projekt, Eko-Energie,

Marketing, ICT v podnicÌch, Potenci·l a Roz-

voj. Celkem û·dajÌ o tÈmÏ¯ 20 miliard korun.

"CzechInvest je novÏ jedinou organizacÌ, kte-

rou mohou podniky û·dat o podporu z 12 pro-

gram˘ OperaËnÌho programu Podnik·nÌ a ino-

vace. Agentura totiû zaËala ned·vno spravovat

i programy Eko-Energie a Marketing. Podnik˘m

to usnadnilo ûivot - staËÌ kontaktovat jedinÈ

mÌsto a nemusejÌ pod·vat û·dosti u vÌce insti-

tucÌ," dodal »erm·k.

"Poda¯ilo se n·m takÈ nastartovat spojov·nÌ

nÏkter˝ch sluûeb zahraniËnÌch sÌtÌ agentur

CzechInvest a CzechTrade. ZatÌm se to t˝k·

osmi zahraniËnÌch kancel·¯Ì. Tato zmÏna zjed-

noduöÌ investor˘m, exportÈr˘m a dalöÌm

z·jemc˘m o »eskou republiku orientaci

v naöem prost¯edÌ," doplnil Roman »erm·k.

CzechInvest za prvnÌ pololetÌ letoönÌho roku zÌs-

kal pro »eskou republiku 83 investiËnÌ projekty

v celkovÈ hodnotÏ 49,025 miliard korun. Pokud

odeËteme mimo¯·dnou investici Hyundai, byl

objem investic i poËet novÏ vytvo¯en˝ch pra-

covnÌch mÌst v prvnÌm pololetÌ letoönÌho roku

prakticky stejn˝ jako v prvnÌm pololetÌ roku

2006. V minulÈm roce CzechInvest za prvnÌ

pololetÌ zprost¯edkoval projekty za 49,408 mili-

ard korun, kterÈ vytvo¯Ì 17 227 nov˝ch pracov-

nÌch mÌst. Za letoönÌ p˘lrok investo¯i p¯islÌbili

vytvo¯it 17 780 pracovnÌch mÌst v projektech za

49,025 miliard korun.

"Mezi projekty, na kter˝ch v letoönÌm roce spo-

lupracovala agentura CzechInvest, je cel· t¯eti-

na firem z »eskÈ republiky," upozornil Roman

»erm·k. (tz)

Se zkušenostmi k novým výzvám
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Vývoj klíčových ukazatelů Euler Hermes Čescob
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Likvidace ökod
- do konce roku 2006 bylo klient˘m EH »escob vyplaceno 320 mil. KË
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N·klady na pojistn· plnÏnÌ

P¯edepsanÈ pojistnÈ

Teritori·lnÌ rozloûenÌ rizik klient˘ EH »escob 
2,3 mld Eur

Teritori·lnÌ struktura vyplacenÌ ökod

2q 2007

120 453 98 772 +22 % 204 958

34 710 21 020 +65 % 60 604

9668 3028 +219 % 6590

HrubÈ p¯edepsanÈ
pojistnÈ

OdökodnÏnÌ 
vyplacenÈ klient˘m

DluûnÈ Ë·stky
vymoûenÈ po
odökodnÏnÌ

2q 2006 YoY 4q 2007

OdvÏtvovÈ rozloûenÌ 100 nejvÏtöÌch rizik

Euler Hgermes »escob pojiöùuje v »R pohled·v-

ky sv˝ch klient˘ proti riziku insolvence a pla-

tebnÌ nev˘le jejich odbÏratel˘. SpoleËnost

vznikla v roce 1997 jako prvnÌ komerËnÌ pojisti-

tel dodavatelsk˝ch ˙vÏr˘ u n·s.  ZajiötÏnÌ rizik

platebnÌ nev˘le a platebnÌ neschopnosti lze 

v z·padnÌ EvropÏ povaûovat za bÏûnou souË·st

¯ÌzenÌ pohled·vek firem. "Za dobu Ëinnosti naöÌ

spoleËnosti  se znalost a vyuûitÌ pojiötÏnÌ pohle-

d·vek v˝znamnÏ rozöÌ¯ila i v tuzemsku, k situa-

ci bÏûnÈ ve vyspÏlÈ EvropÏ ale m·me jeötÏ

daleko. Tam je zpravidla pojiötÏno 15-20 %

vöech dod·vek, u n·s je to hluboko pod 10 %,

sdÏlil Ing. J˙lius Kudla. 

V ČR se pojišťuje zatím jen méně než 10 % dodávek
Společnost Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a. s., součást sku-

piny Euler Hermes, člen skupiny Allianz, dosáhla v těchto dnech dese-
tiletého působení v České republice. Při této přípežitosti navštívil ČR

předseda představenstva skupiny Euler Hermes Clemens von Weichs. Na
tiskové konferenci v říjnu v Praze představil Clemens von Weichs skupinu
Euler Hermes jako světovou jedničku v pojištění pohledávek a hovořil o glo-
bálních službách a zkušenostech této společnosti. 
Informacemi pokračoval generální ředitel Euler Hermes Čescob Ing. Július
Kudla. Zhodnotil desetileté působení úvěrové pojišťovny v prostředí domá-
cího trhu. Představil také aktuální studii - Vývoj a prognóza insolvence
v jednotlivých zemích světa včetně ČR.

Pojiöùovna nabÌzÌ na naöem trhu komplexnÌ sluû-

bu pojiötÏnÌ pohled·vek, kter· v sobÏ zahrnuje i

kompletnÌ vym·h·nÌ dluûnÈ pohled·vky a infor-

mace o odbÏratelÌch. Objem p¯edepsanÈho

pojistnÈho vzrostl v roce 2006 na 204 mil. KË,

coû je 11% n·r˘st oproti roku 2005. Objem

pojiötÏn˝ch obchod˘ Ëinil 108 mil. KË, coû je

18% n·r˘st oproti roku 2005.

P¯Ìsluönost k nejvÏtöÌ svÏtovÈ skupinÏ Euler

Hermes, kter· pokr˝v· 34 % svÏtovÈho trhu

˙vÏrov˝m pojiötÏnÌm, je z·rukou kvalitnÌch slu-

ûeb, aù uû v oblasti informacÌ o odbÏratelÌch Ëi

vym·h·nÌ pohled·vek, a to vzhledem k ˙zkÈ

spolupr·ci vöech pojiöùoven skupiny. P¯ÌmÈ

zastoupenÌ m· skupina ve 49 zemÌch svÏta.

Euler Hermes »escob nynÌ prost¯ednictvÌm svÈ

dce¯inÈ spoleËnosti zavedl na trh  nov˝ produkt

- samostatnÈ vym·h·nÌ pohled·vek. Chce tak

vyuûÌt svÈ kapacity, know how a konkurenËnÌ

v˝hodu, kter· spoËÌv· v ˙ËinnÈ spolupr·ci pojiö-

ùoven skupiny v jednotliv˝ch zemÌch, a tÌm

podrobnÈ znalosti mÌstnÌch trh˘. P¯ipravuje takÈ

inovaci st·vajÌcÌho produktu pro malÈ a st¯ednÌ

podniky. (tz)

Upisov·nÌ rizik
Objem rizik, kterÈ analytici z EH »escob sledujÌ pro klienty EH »escob 
a pro sesterskÈ spoleËnosti v r·mci skupiny je vidÏt na vedlejöÌm grafu

Celkov· hodnota 4,2
miliardy Eur p¯edstavu-
je rizika celÈ skupiny
EH v »eskÈ republice

Pro klienty
ostatnÌch 

pojiöùoven EH
2969

Pro klienty 
EH »escob

1243

Rizika spravovan· analytiky EH »escob k 1. polovinÏ
2007 (mil Eur)
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ochrany posÌlan˝ch informacÌ. Nap¯Ìklad mezi

zdravotnÌ pojiöùovnou a ordinacÌ lÈka¯e. 

V dubnu 2006 byla »esk· poöta v souvislosti

s nov˝mi pravidly silniËnÌho provozu oslovena Poli-

ciÌ »R, aby se zapojila do projektu bodovÈho systÈ-

mu. Za pouhÈ t¯i mÏsÌce Poöta zavedla Registro-

vanou elektronickou poötu nejen u Policie, ale i na

206 obecnÌch ˙¯ad˘. Policie »R prost¯ednictvÌm

REPu p¯ed· obcÌm 40-45 000 z·silek mÏsÌËnÏ. 

HybridnÌ poöta - ¯eöenÌ hromadnÈ korespondence
a archivace dat

HybridnÌ poöta byla prvnÌ vlaötovkou v nabÌdce

elektronick˝ch sluûeb. Poöta ji provozuje jiû od

roku 1994 a z·kaznÌci se s nÌ mohli sezn·mit na

Invexu v p¯edchozÌch letech. Jak napovÌd·

n·zev sluûby, jde o produkt, kter˝ kombinuje

klasickou papÌrovou a elektronickou korespon-

denci. Z·kaznÌk p¯ed· elektronick· data do spe-

cializovan˝ch pracoviöù, tzv. Postservis˘, a ty

pak zajistÌ tisk dokument˘, jejich kompletaci

i n·slednÈ vloûenÌ do ob·lek i samotnou distri-

buci. Poöta umÌ zpracovat faktury, daÚovÈ

doklady, direct-maily, v˝pisy z ˙Ët˘, broûury,

pozv·nky, blahop¯·nÌ, upomÌnky, dotaznÌky...

V z·¯Ì letoönÌho roku Poöta zavedla novinku -

elektronickou archivaci dokument˘. Z·kaznÌk

m˘ûe archivovat kopie vöech sv˝ch dokument˘.

Jak se hybridnÌ poöta vyvÌjela

Poöta zaËala provozovat hybridnÌ poötu s jednÌm

strojem s kapacitou 5000 ob·lek za hodinu

v Postservisech na dvou mÌstech v republice

v Praze a »esk˝ch BudÏjovicÌch. Z·jem o sluûbu

rok od roku rostl, coû Poötu dovedlo aû k dneö-

nÌm devÌti modernÌm link·m s kapacitou 60 000

ob·lek za hodinu a ke vzniku dalöÌch dvou Post-

servis˘ v BrnÏ a ⁄stÌ nad Labem. Tato centra

odbavÌ mÏsÌËnÏ zhruba 8 milion˘ ob·lek. RoËnÏ

pak hybridnÌ poöta zpracuje 150 milion˘ str·nek

a vÌce jak 100 milion˘ z·silek.

Pod hlaviËkou hybridnÌ poöty

doschranky.cz - pohlednice z MMS, e-mailu Ëi

rovnou z webu pomocÌ jednoduchÈho formul·-

¯e.

Bonbonek v podobÏ zasÌl·nÌ MMS pohlednic

»esk· poöta p¯ipravila nejen pro svÈ mladÈ

z·kaznÌky jiû v loÚskÈm roce. Z·kladnÌ princip

sluûby je jednoduch˝: z·kaznÌk odeöle pomocÌ

MMS, e-mailu nebo webovÈ aplikace obr·zek,

kter˝ by mÏl tvo¯it lÌcovou stranu pohledu,

adresu a vlastnÌ text pohledu »eskÈ poötÏ. Ta

obr·zek i text vytiskne na kvalitnÌ papÌr a doru-

ËÌ. Tuto sluûbu od jejÌho zavedenÌ vyuûilo uû

8180 z·kaznÌk˘. 

N·vody k odesÌl·nÌ vöemi t¯emi zp˘soby najdete

na internetovÈ str·nce www.doschranky.cz

Chcete si z n·vötÏvy Invexu odnÈst origin·lnÌ d·rek
v podobÏ zn·mky s vlastnÌm motivem?

HybridnÌ poöta zvl·dne nejenom z·silky mamu-

tÌch objem˘, ale umÌ potÏöit i netradiËnÌ maliË-

kostÌ. VyrobÌ a vytiskne speci·lnÌ sÈrii zn·mek

s kuponem dle p¯edstav z·kaznÌka. Na Invexu si

tak budou moci n·vötÏvnÌci nechat vyrobit

vlastnÌ poötovnÌ zn·mky s p¯Ìtiskem. 

Zn·mky jsou ceniny, kaûd˝ motiv musÌ projÌt

dlouhou cestou, neû se na zn·mku dostane.

Z·jemci o vlastnÌ zn·mky si vöak tuto cestu

mohou zkr·tit pomocÌ p¯Ìtisku. Na p¯Ìtisk lze

umÌstit tÈmÏ¯ cokoliv - fotografii, autoportrÈt,

obr·zek, text. Z·leûÌ jen na fantazii. P¯Ìtisk

spolu se zn·mkou pak uû jen staËÌ nalepit na

ob·lku Ëi pohled a odeslat obchodnÌmu partne-

rovi, rodinÏ Ëi p¯·tel˘m. 

Kupony v ËÌslech
● RoËnÏ tiskneme aû 15 000 aröÌk˘ (50 %

tvo¯Ì firmy)

● »Ìsla k letoönÌmu z·¯Ì ukazujÌ, ûe v roce

2007 tento poËet s nejvyööÌ pravdÏpodob-

nostÌ jeötÏ p¯ekon·me

CÌlem »eskÈ poöty je poskytovat sv˝m z·kaz-

nÌk˘m kvalitnÌ a profesion·lnÌ sluûby. Pr·vÏ

rychl˝ p¯enos dat a informacÌ je dnes pro kli-

enty naprostou samoz¯ejmostÌ. V souladu

s tÏmito trendy vÏnuje Poöta velkou pozornost

vlastnÌmu v˝voji nov˝ch elektronick˝ch sluûeb

a uû v p¯ÌötÌm roce z·kaznÌk˘m p¯edstavÌ

nÏkolik novinek. (tz Ëp)

V˝pisy z rejst¯Ìk˘

Poöta dnes nabÌzÌ na poËk·nÌ na sv˝ch 74 kon-

taktnÌch mÌstech v˝pisy z katastru nemovitostÌ,

z obchodnÌho rejst¯Ìku a z ûivnostenskÈho rejst-

¯Ìku. V˝pis z katastru a obchodnÌho rejst¯Ìku

mohou klienti zÌskat na vöech poöt·ch v repub-

lice takÈ ve variantÏ off-line. To znamen·, ûe po

vyplnÏnÌ jednoduchÈho formul·¯e doruËÌme

z·kaznÌkovi poûadovan˝ v˝pis maxim·lnÏ do

pÏti dn˘ do vlastnÌch rukou.

Tato p˘vodnÏ okrajov· sluûba, jejÌû pilotnÌ pro-

voz startoval na zaË·tku letoönÌho roku a kter·

mÏla b˝t pouze doplÚkem v portfoliu sluûeb pro

z·kaznÌky, se tÈmÏ¯ okamûitÏ stala hitem mezi

elektronick˝mi sluûbami »eskÈ poöty.

Česká pošta omladila a doplnila elektronické služby
Řada z nich výborně slouží podnikatelům

Česká pošta i letos prezentovala své služby na 17. Mezinárodním vele-
trhu informačních a komunikačních technologií v Brně. Na 100 m2

představila zákazníkům pod jednou střechou všechny elektronické
služby, které dnes Pošta nabízí. Řada z nich podstoupila omlazovací kůru
a rozhodně si zaslouží detailnější představení.

Výpisy na České poště 
poöty kontaktnÌ on-line off-line 

mÌsta (na poËk·nÌ) (poötou)

obchodnÌ rejst¯Ìk ano ano ano ano

v˝pis z katastru nemovitostÌ ano ano ano ano

ûivnostensk˝ rejst¯Ìk ne ano ano ne

2007 - kvart·lnÏ 1. Q 2. Q 3. Q celkem

katastru nemovitostÌ 2996 ks 6724 ks 6441 ks 16 161 ks

obchodnÌ rejst¯Ìk 3252 ks 4523 ks 7775 ks 

ûivnostensk˝ rejst¯Ìk - - - 82 ks

Centr·lnÌ adresa - systÈm pro uve¯ejÚov·nÌ ve¯ejn˝ch

zak·zek

Poöta je spr·vcem InformaËnÌho systÈmu

o ve¯ejn˝ch zak·zk·ch od roku 2000. Je to jedi-

nÈ ofici·lnÌ mÌsto, kde jsou na internetu uve¯ej-

Úov·ny informace urËenÈ z·konem o ve¯ejn˝ch

draûb·ch a dalöÌ data a informace vztahujÌcÌ se

k ve¯ejn˝m zak·zk·m. Na webovÈ adrese

www.centralniadresa.cz se nejen firmy, ale

i öirok· ve¯ejnost mohou dozvÏdÏt vöe o zp˘so-

PerliËkou je, ûe aû do roku 2004 elektronickou

cestu vyuûÌvaly pouze 3 subjekty, ostatnÌ posÌ-

lali data v listinnÈ podobÏ. Od roku 2004 se

situace zmÏnila - Poöta zaznamenala n·r˘st

elektronick˝ch pod·nÌ o 58 %.

Registrovan· elektronick· poöta - elektronickÈ z·silky

s doruËenkou, bezpeËn˝ "mailov˝ P. O. Box"

Sluûbu lze vyuûÌt vöude tam, kde je t¯eba rychle

a flexibilnÏ komunikovat s nutnostÌ zajiötÏnÌ

bu zad·v·nÌ, o pr˘bÏhu a v˝sledcÌch ve¯ejn˝ch

draûeb a p¯evodech majetku st·tu. Zahrnuje

dvÏ samostatnÈ Ë·sti: 

● ve¯ejnÈ draûby a p¯evody st·tnÌho majetku 

● ISVZ US - InformaËnÌ systÈm o ve¯ejn˝ch

zak·zk·ch. 

OËima statistika

● Celkov˝ p¯ehled zve¯ejnÏn˝ch inzer·t˘

k ve¯ejn˝m zak·zk·m, ve¯ejn˝m draûb·m

a ostatnÌm nabÌdk·m na centr·lnÌ adrese od

srpna roku 2000 do z·¯Ì 2007 dos·hl poËtu

207 964.

● Od roku 2001 Poöta p¯ijÌmala elektronickÈ

formul·¯e k ve¯ejn˝m zak·zk·m.  

DosavadnÌ divize Teradata spoleËnosti NCR,

kter· se zab˝v· p¯edevöÌm analytick˝mi apli-

kacemi pro datovÈ sklady, ¯ÌzenÌm vztah˘ se

z·kaznÌky, finanËnÌm ¯ÌzenÌm Ëi ¯ÌzenÌm v˝kon-

nosti, se poË·tkem ¯Ìjna definitivnÏ vyËlenila

ze struktur NCR a jejÌ akcie se zaËaly samo-

statnÏ obchodovat na newyorskÈ burze NYSE.

SpoleËnost v souËasnÈ dobÏ p˘sobÌ ve vÌce

neû 40 zemÌch svÏta a m· p¯es 850 z·kaznÌk˘

v mnoha segmentech trhu. AktivnÏ spolupra-

cuje s p¯ednÌmi dodavateli aplikacÌ, technolo-

giÌ a integraËnÌch sluûeb tak, aby mohla dod·-

vat sv˝m klient˘m ucelen· a plnÏ funkËnÌ

¯eöenÌ.  (pk)

Teradata nyní samostatně

SpoleËnost TNT Post »esk· republika zaËala

v tÏchto dnech intenzivnÏ komunikovat proble-

matiku liberalizace poötovnÌho trhu a veökerÈ

dÏnÌ, t˝kajÌcÌ se druhÈho nejvÏtöÌho poötovnÌho

oper·tora v »eskÈ republice, prost¯ednictvÌm

svojÌ vlastnÌ webovÈ televize. Tuto televizi pro-

vozuje TNT Post »esk· republika jako jedin·

poöta na svÏtÏ. Na adrese www.tntpost.moje-

televize.cz lze nynÌ sledovat nejen novinky

o spoleËnosti, ale takÈ informace o trendech

a budoucnosti poötovnÌch sluûeb. 

"Webovou televizi provozujeme od roku 2006,

kdy jsme jejÌm prost¯ednictvÌm informovali

o vstupu TNT Post na Ëesk˝ a slovensk˝ poö-

tovnÌ trh. Od prvnÌ chvÌle se naöe televize stala

vyhled·van˝m mÈdiem pro novin·¯e, naöe

zamÏstnance i klienty. PokraËovat v komunika-

ci tÌmto zp˘sobem je z naöeho pohledu velmi

efektivnÌ," ¯ekl Petr Zh·Úal, gener·lnÌ ¯editel

TNT Post pro st¯ednÌ a v˝chodnÌ Evropu. 

Report·ûe na webovÈ televizi TNT Post vidÏlo uû

vÌce neû 12 500 div·k˘. Prost¯ednictvÌm televize

lze zÌskat informace nejen o aktu·lnÌ situaci na

poötovnÌm trhu, ale takÈ o celÈm procesu nead-

resnÈ distribuce (n·vrhu, v˝roby a roznosu

reklamnÌch let·k˘) i adresnÈho doruËov·nÌ (direct

mailing). ZajÌmavÏ jsou takÈ vysvÏtleny jedineËnÈ

produkty, kter˝mi TNT Post disponuje - systÈmy

Mozaika a Geomarketing, prost¯ednictvÌm kte-

r˝ch lze p¯esnÏ zacÌlit let·kovÈ kampanÏ.

V budoucnosti lze na webovÈ televizi TNT Post

Jako první pošta na světě má TNT Post Česká
republika vlastní internetovou televizi

oËek·vat diskuznÌ po¯ady k tÈmat˘m konkurenË-

nÌ sluûby »eskÈ poöty, vstup na plnohodnotn˝

poötovnÌ trh a zmÏny, kterÈ nejvÌce zas·hnou poö-

tovnÌ trh ve st¯ednÌ a v˝chodnÌ EvropÏ.

Za odvahu a inspirativní přístup
V z·vÏru druhÈho roËnÌku odbornÈ konferece

HR Management, kter· se konala 22. ¯Ìjna

2007 v praûskÈm hotelu Hilton, bylo vyhl·öeno

rovnÏû podruhÈ prestiûnÌ ocenÏnÌ HR Manager

roku. P¯ed zraky tÈmÏ¯ 200 ˙ËastnÌk˘ p¯evzala

z rukou HR Directora »eskÈ pojiöùovny ZdeÚka

äimka toto ocenÏnÌ panÌ Eva Hejlov·, kter· je

¯editelkou pro HR projekty a procesy spoleË-

nosti TelefÛnica O2 Czech Republic.

OcenÏnÌ HR Manager roku 2007 udÏlila hodnotÌcÌ

odborn· komise EvÏ HejlovÈ za jejÌ odvahu, profesi-

on·lnÌ, otev¯en˝ a inspirativnÌ p¯Ìstup p¯i zav·dÏnÌ

v˝znamn˝ch zmÏn do oblasti HR velkÈ spoleËnosti,

do nÌû ned·vno vstoupili zahraniËnÌ vlastnÌci. EvÏ

HejlovÈ se p¯itom dlouhodobÏ da¯ilo i v Ëasto krizo-

v˝ch situacÌch udrûet vysokou kvalitu person·lnÌ

pr·ce ve firmÏ. Byla nap¯. odpovÏdn· za sjednocenÌ

a rozvoj veöker˝ch HR proces˘ ve spoleËnosti

s vÌce neû 9000 zamÏstnanci, vzniklÈ spojenÌm fix-

nÌho oper·tora (»esk˝ Telecom, a. s.) a mobilnÌho

oper·tora (Eurotel Praha, s r. o.) v oblasti odmÏÚo-

v·nÌ - nastavenÌ novÈ odmÏÚovacÌ politiky vych·ze-

jÌcÌ z odliönÈho systÈmu odmÏÚov·nÌ p˘vodnÌch

spoleËnostÌ. (tz)
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1) Konsolidace firemnÌch struktur

Trh se d·le koncentruje, velcÌ hr·Ëi se st·vajÌ

jeötÏ vÏtöÌmi. ÿada obchodnÌch ¯etÏzc˘ jiû region

opustila a scÈnu zaËÌnajÌ ovl·dat firmy, jejichû jed-

noznaËnou ambicÌ je vybudovat dominantnÌ pozici

na trhu. SouËasnÏ vöak p¯ich·zejÌ novÌ konkuren-

ti - zejmÈna specialistÈ (non-food), convenience

stores a v neposlednÌ ¯adÏ klÌËov˝ diskontÈr Aldi. 

2) Radik·lnÌ zmÏny popt·vkovÈ strany trhu

Pr˘mÏrn· kupnÌ sÌla prudce roste, souËasnÏ se

vöak velmi diferencuje n·kupnÌ chov·nÌ jednotli-

v˝ch z·kaznick˝ch segment˘. Z·kaznÌci p¯ebÌra-

jÌ kontrolu, st·vajÌ se st·le vÌce n·roËn˝mi. VÏdÌ,

co chtÏjÌ a vÏdÌ, ûe vysoce konkurenËnÌ trh jim to

musÌ dodat. 

3) ZmÏny regulatornÌch r·mc˘ 

V »eskÈ republice i v dalöÌch postkomunistic-

k˝ch zemÌch probÌhajÌ reformy, kterÈ majÌ pod-

statn˝ vliv na obchodnÌ podnik·nÌ. ÿada z·sad-

nÌch zmÏn probÌh· i na ˙rovni EvropskÈ unie.

Doch·zÌ k revizÌm klÌËov˝ch z·kon˘ a ˙pravÏ

daÚov˝ch podmÌnek, a to Ëasto bez û·doucÌho

dialogu mezi vl·dou a obchodnÌ sfÈrou.  

Tyto z·sadnÌ v˝vojovÈ trendy budou tÈmatem jiû

14. roËnÌku tradiËnÌ konference o rozvoji obcho-

du, kter· se pod n·zvem Retail Summit 2008

uskuteËnÌ ve dnech 5.-6. 2. 2008 v kongreso-

vÈm centru TOP Hotelu v Praze. MÌsto kon·nÌ

konference umoûÚuje bezproblÈmovou vz·jem-

nou komunikaci velkÈho poËtu deleg·t˘ - orga-

niz·to¯i obdobnÏ jako v minul˝ch letech oËek·-

vajÌ zhruba 800 ˙ËastnÌk˘. 

Obchodní trh ve střední a východní Evropě: razantní změny pokračují
Obchod ve střední a východní Evropě prochází novou vývojovou eta-

pou charakterizovanou třemi hlavními trendy:

Program Retail Summitu 2008 plnÏ reflektuje

v˝öe zmÌnÏnÈ rozvojovÈ trendy st¯edoevrop-

skÈho obchodu. KlÌËov˝m ¯eËnÌkem bude

Alain Caparros, p¯edseda p¯edstavenstva sku-

piny REWE, kter· je jednÌm z hlavnÌch aktÈr˘

konsolidace evropskÈho obchodu a hraje

v˝znamnou roli i v »eskÈ republice (viz aktu-

·lnÌ akvizice sÌtÏ Delvita a expanze ¯etÏzc˘

Billa a Penny Market). RostoucÌ koncentrace

trhu, kter· je z·sadnÌ v˝zvou pro dodavatele

i menöÌ obchodnÌ spoleËnosti, bude tÈmatem

¯ady dalöÌch vystoupenÌ a diskuznÌch sekcÌ.

Velmi zajÌmav˝ bude nap¯Ìklad p¯ÌspÏvek

p¯edsedy britskÈ skupiny COOP, kter˝ p¯ed-

stavÌ svoji strategii pro trh, kter˝ je jednÌm

z nejkoncentrovanÏjöÌch a nejkonkurenËnÏj-

öÌch na svÏtÏ. 

Velk· pozornost bude vÏnov·na z·kaznÌkovi

a trend˘m popt·vky. VstupnÌ p¯ÌspÏvek do dis-

kuze na toto tÈma p¯ednese Ond¯ej Tomas,

Managing Director spoleËnosti GfK Praha, kter˝

p¯edstavÌ trendy st¯edoevropskÈho spot¯ebnÌho

trhu v glob·lnÌm kontextu. Z·kaznÌk˘m, jejichû

porozumÏnÌ je klÌËovÈ pro obchodnÌky i v˝robce,

bude vÏnov·na sÈrie dalöÌch vystoupenÌ jak

bÏhem prvnÌho dne summitu (nap¯Ìklad v r·mci

dvou programov˝ch blok˘ zamÏ¯en˝ch na

budoucnost potravin·¯skÈho a nepotravin·¯skÈ-

ho obchodu v CEE), tak bÏhem diskuznÌch

workshop˘ v r·mci druhÈho programovÈho dne

(viz nap¯. Obchod & nakupujÌcÌ Ëi Obchod &

znaËky). 

V neposlednÌ ¯adÏ vytvo¯Ì Retail Summit 2008

dostateËn˝ prostor pro dialog mezi obchodnÌky

a vl·dou. Novinkou letoönÌho roËnÌku je velk·

panelov· diskuze " Obchod a vl·da" v ˙vodnÌm

bloku konference, v nÌû p¯islÌbil ˙Ëast premiÈr

vl·dy »R Mirek Topol·nek a klÌËovÌ minist¯i

a poslanci Parlamentu »R. N·zory obchodnÌk˘

bude reprezentovat Feargal Quinn, legend·rnÌ

irsk˝ podnikatel a prezident EuroCommerce

a z·stupci vedenÌ Svazu obchodu a cestovnÌho

ruchu »R. 

Novinky z p¯Ìpravy Retail Summitu budou pr˘-

bÏûnÏ zve¯ejÚov·ny na www.retail21.cz/sum-

mit. (tz)

VÌce neû stovka ˙ËastnÌk˘ 9. konference ze

sÈrie Retail in Detail dne 10. 10. 2007 v praû-

skÈm andel's hotelu intenzivnÏ diskutovala pro-

blematiku Retail & Convenience z r˘zn˝ch ˙hl˘

pohledu. Je velmi potÏöitelnÈ, ûe se debata neu-

t·pÏla v akademickÈm hled·nÌ definic, ale jed-

noznaËnÏ se zamÏ¯ila na trûnÌ p¯Ìleûitosti, kterÈ

jednotlivÈ aspekty convenience retailu nabÌzejÌ

obchodnÌk˘m i v˝robc˘m. 

⁄ËastnÌci konference se shodli, ûe convenience

bude v tÈto f·zi v˝voje trhu jednÌm z klÌËov˝ch

tÈmat a bude plnÏ reflektovat v˝voj n·kupnÌho

chov·nÌ a jeho diferenciaci nejen podle r˘zn˝ch

typ˘ z·kaznÌk˘, ale tÈû podle odliön˝ch n·kup-

nÌch situacÌ. Konference se vyznaËovala velmi

zaujatou diskuzÌ, v jejÌmû r·mci nejvÌce excelo-

vali analytici (viz vstupy ZdeÚka Sk·ly

z INCOMA Research a Magdy ZimnÈ z GfK Polo-

nia) a zejmÈna pak klÌËovÌ obchodnÌci (Tom·ö

Zan·öka z Makro Cash & Carry »R a öÈf novÈ-

ho convenience form·tu TESCO Express Ivan

Styk). 

Otev¯enost a profesionalita diskuze svÏdËÌ

nejen o v˝znamnÈm posunu ve v˝voji kvality

ËeskÈho maloobchodnÌho trhu, ale je i velmi

nadÏjn˝m p¯Ìslibem pro dalöÌ odbornÈ eventy.

TÏöÌme se proto s v·mi nashledanou na dalöÌch

z n·mi p¯ipravovan˝ch konferencÌ na hork·

maloobchodnÌ tÈmata - konkrÈtnÏ na konferenci

Category Management 2007 (21. 11. 1007,

www.categorymanagement.cz) a na Retail Sum-

mitu 2008 (5.-6. 2. 2008, www.retail21.

cz/summit).

PodobnÏjöÌ informace je p¯ipraven podat Gene-

ral Manager INCOMA Consult AntonÌn Parma

(parma@incoma.cz). (tz)

Retail in Detail/Convenience: otevřená a profesionální diskuze identifikovala řadu tržních příležitostí

Pivovarští odborníci vybrali nejlepší česká piva, novináři zvolili nejpopulárnější značky našich piv
NejlepöÌ i nejpopul·rnÏjöÌ piva vyr·bÏn· v »eskÈ

republice byla v z·¯Ì vyhl·öena na Svatov·clav-

skÈ slavnosti ËeskÈho piva v Praze. PivovarötÌ

odbornÌci z 24 pivovar˘, sladoven i ökol p¯ipra-

vujÌcÌch budoucÌ pivovarsko-slada¯skÈ experty

rozhodli ve dvoukolovÈm testov·nÌ o nejlepöÌch

pivech z produkce pivovar˘ v »eskÈ republice.

Zkoumali senzorickÈ vlastnosti piv, kontroloval

se p˘vodnÌ extrakt - stupÚovitost (tedy zda pivo

odpovÌd· p¯ihl·öenÈ kategorii) a d·le se hodno-

tila chuù piv. O vÌtÏzstvÌ v pÏti kategoriÌch sou-

tÏûil rekordnÌ poËet 77 piv. Ceny nejlepöÌm p¯e-

d·val spolu s p¯edstaviteli »eskÈho svazu pivo-

var˘ a sladoven MUDr. P¯emysl Sobotka, p¯ed-

seda Sen·tu »eskÈ republiky.

NejvÌce piv bylo p¯ihl·öeno jiû tradiËnÏ v kate-

gorii svÏtl˝ch leû·k˘, kterou mezi 29 znaËkami

vyhr·lo Starobrno Medium, jehoû v˝robcem je

pivovar Starobrno, a. s. Na druhÈm mÌstÏ se

umÌstil Kozel Medium z pivovaru VelkÈ Popovice

pat¯ÌcÌ do skupiny PlzeÚsk˝ Prazdroj, a. s.,

a t¯etÌ byl Hostan HradnÌ, produkt pivovaru

Hostan ze skupiny Starobrno, a. s.

Do kategorie svÏtl· v˝ËepnÌ piva bylo p¯ihl·öe-

no 20 znaËek a vyhr·l BranÌk svÏtl˝ z Pivovar˘

"Snad uû stokr·t se pokouöel pades·tilet˝ pod-

nikatel Milan p¯estat s kou¯enÌm. Aby zv˝öil

svoji motivaci, vs·zel se s kamar·dy. A tak uû

prohr·l nÏkolik beden öampusu, litry drah˝ch

vÌn, peËenÈ prase i nemalÈ penÌze. Vöechno

marnÈ... V dobÏ, kdy se snaûil nekou¯it, byl

navÌc velmi nep¯Ìjemn˝. "Byl podr·ûdÏn˝, nevrl˝,

st·le jakoby mimo. Neposlouchal, nereagoval,

a kdyû, tak k¯ikem. Bezd˘vodnÏ napadl poklad-

nÌ v supermarketu. M·lem se popral s p·nem ve

frontÏ na poötÏ. Vyvoval konflikty se sv˝mi

zamÏstnanci, kte¯Ì tvrdili, ûe tak, jak vyv·dÌ

poslednÌ dobou, ho jeötÏ nezaûili. P¯itom nor-

m·lnÏ je to mÌrn˝ a z·bavn˝ ËlovÏk," vypr·vÌ

Milanova ûena Lucie. 

Ten p¯itom souhlasnÏ pokyvuje hlavou, a zatÌm-

co si zapaluje dalöÌ cigaretu, vzpomÌn·: "Kdyû

jsem se snaûil p¯estat, cÌtil jsem v sobÏ straö-

nou agresivitu. Nebyl jsem schopen norm·lnÏ

fungovat. JedinÈ, na co jsem myslel, bylo: jak si

zap·lit. S cigaretou mi to jde vöechno lÈpeÖ" 

Podle odbornÌk˘ se u Milana v plnÈ mÌ¯e proje-

vila z·vislost na nikotinu. Takov˝ ËlovÏk kou¯Ì

dennÏ, a to nejmÈnÏ deset cigaret. Pot¯ebuje si

zap·lit do hodiny po probuzenÌ. Protoûe nikotin

z tÏla zmizÌ uû po Ëty¯ech hodin·ch od poslednÌ

cigarety, z·visl˝ ku¯·k pociùuje abstinenËnÌ p¯Ì-

znaky. Mezi nÏ pat¯Ì nutk·nÌ kou¯it, öpatn·

n·lada aû deprese, ˙zkost, podr·ûdÏnost Ëi

zlost a neschopnost odpoËÌvat. 

KoneËn· diagnÛza - F 17

Jak tvrdÌ odbornÌ lÈka¯i, nenÌ kou¯enÌ slabost

nebo projev nepevnÈ v˘le. Je to nemoc. M· uû

i svoji diagnÛzu - F 17. "Nikotin je n·vykov˝

podobnÏ jako heroin, proto skuteËnÏ nenÌ jed-

noduchÈ p¯estat kou¯it," potvrdila lÈka¯ka Eva

Kr·lÌkov· z praûskÈho Centra lÈËby z·vislosti na

tab·ku.

P¯itom ËÌm d¯Ìv ËlovÏk s kou¯enÌm skonËÌ, tÌm

lÈpe pro nÏj. Cigareta je tich˝ zabij·k. Jen

v »eskÈ republice umÌr· na n·sledky kou¯enÌ

p¯es pades·t lidÌ dennÏ. Ku¯·ci si zkracujÌ ûivot

v pr˘mÏru o 15 let. V cigaretovÈm kou¯i je vÌce

neû öedes·t kancerogen˘, tedy l·tek, kterÈ

vyvol·vajÌ rakovinnÈ bujenÌ.

DlouhodobÌ ku¯·ci jsou ohroûeni zhoubn˝mi

n·dory pr˘duöek a plic, hrtanu, hltanu, dutiny

˙stnÌ, moËovÈho mÏch˝¯e, slinivky b¯iönÌ a jde-li

o ûeny i rakovinou dÏloûnÌho ËÌpku. 

HrozÌ jim onemocnÏnÌ d˝chacÌho ˙strojÌ, jako

je astma Ëi chronick· bronchitida, d·le cho-

roby ûaludku a dvan·ctnÌku. Ku¯·ci jsou Ëas-

tÏji neû ostatnÌ populace postiûeni infarktem,

mozkovou mrtvicÌ, chorobami konËetinov˝ch

cÈv. 

Zap·lÌ si poslednÌ

Tak krut˝ osud potkal i pÏtaËty¯icetiletÈho Jaro-

slava. Vysok˝, urostl˝, devades·tikilov˝, na

prvnÌ pohled  zdrav˝ chlap. P¯ed dvÏma roky  si

zaloûil malou stavebnÌ firmu. Prosperovala, zÌs-

k·vala zak·zku za zak·zkou. TakÈ rodinÏ se

da¯ilo. StejnÏ jako kaûd˝ t˝den, i v onu osudnou

nedÏli vyjel s manûelkou na mal˝ n·kup. NecÌtil

se sice nejlÈpe, ale slabost p¯ipisoval vydatnÈ-

mu obÏdu. 

Po n·kupu si manûelÈ zaöli do blÌzkÈho baru na

Staropramen, a. s. DruhÈ mÌsto z loÚskÈho roË-

nÌku obh·jil Zubr Gold, produkt Pivovaru Zubr,

a. s., ze skupiny PMS, a. s., a na t¯etÌm mÌstÏ

skonËil Kozel svÏtlÈ v˝ËepnÌ, kter˝ produkuje

pivovar VelkÈ Popovice pat¯ÌcÌ do skupiny PlzeÚ-

sk˝ Prazdroj, a. s.

VÌtÏzstvÌ z loÚskÈho roku v kategorii tmav˝ch

leû·k˘ obh·jil Prim·tor Premium Dark z Pivova-

ru N·chod, a. s., p¯ed Post¯iûinsk˝m pivem tma-

v˝m z Pivovaru Nymburk, s. r. o. Na t¯etÌm mÌstÏ

se umÌstil Gran·t tmav˝ leû·k, kter˝ va¯Ì Pivovar

»ern· Hora, a. s.

SoutÏû tmav˝ch v˝ËepnÌch piv, kter· byla vyhl·-

öena poprvÈ, vyhr·l Pivovar Jan·Ëek, a. s.,

s pivem Jan·Ëek tmavÈ, druhÈ skonËilo Dark

v˝ËepnÌ tmavÈ pivo z Pivovaru Litovel, a. s., a na

t¯etÌ pozici se umÌstilo pivo znaËky Kruöovice

»ernÈ z produkce Kr·lovskÈho pivovaru Kruöovi-

ce, a. s. RovnÏû poprvÈ v historii se soutÏûilo

v kategorii nealkoholick˝ch piv. Vyhr·l Bernard

Free, kter˝ vyr·bÌ Rodinn˝ pivovar Bernard, a. s.,

na druhÈm mÌstÏ byl Platan Alkohol Free z MÏst-

skÈho pivovaru Platan, s. r. o., a na t¯etÌm mÌstÏ

se umÌstil Svijansk˝ vozka z Pivovaru Svijany, a. s.

"V˝sledky soutÏûe potvrdily zn·mou skuteËnost

- kvalitnÌ pivo v »eskÈ republice va¯Ì ty nejvÏtöÌ

i nejmenöÌ pivovary," ¯ekl Ing. Frantiöek Krakeö,

p¯edseda »SPS. "Z·jem pivovar˘ o vöechny

kategorie soutÏûe vËetnÏ novÏ otev¯en˝ch

a zvl·ötÏ nealkoholick˝ch piv ukazuje, ûe pivo-

vary vÌtajÌ moûnost porovnat svÈ produkty,

a navÌc spot¯ebitelÈ dost·vajÌ informaci, jak

jejich oblÌben· piva posuzujÌ odbornÌci," dodal

Frantiöek Krakeö.

VÌce neû 100 z·stupc˘ tiötÏn˝ch a elektronick˝ch

mÈdiÌ a televiznÌch i rozhlasov˝ch stanic se letos

z˙Ëastnilo novin·¯skÈ ankety popularity piv Naöe

pivo 2007. Nominovali 66 znaËek, coû je nejvyööÌ

poËet v dosavadnÌ historii ankety. Nejpopul·rnÏj-

öÌm Ëesk˝m pivem mezi ûurnalisty je, podobnÏ

jako jiû tradiËnÏ v poslednÌch letech, Pilsner Urqu-

ell z PlzeÚskÈho Prazdroje, a. s., n·sledovanÈ

pivem znaËky Gambrinus ze stejnÈ pivovarskÈ

skupiny. Na t¯etÌm mÌstÏ se umÌstilo pivo znaËky

Bernard z RodinnÈho pivovaru Bernard, a. s.

"V˝sledky ankety popularity piv sice na prvnÌch

mÌstech potvrdily pozice dlouhodobÏ popul·r-

nÌch znaËek, z·roveÚ vöak uk·zaly, ûe novin·¯i

v˝raznÏ ËastÏji neû v p¯edchozÌch roËnÌcÌch jme-

novali mnohem vÌce znaËek piv," uvedl Ing. Jan

Vesel˝, v˝konn˝ ¯editel »eskÈho svazu pivovar˘

a sladoven. "A to svÏdËÌ o tom, ûe si vöÌmajÌ

znaËek mÈnÏ zn·m˝ch, coû je dobr˝ sign·l pro

jejich v˝robce," doplnil Jan Vesel˝. 

SoutÏû »eskÈ pivo roku i anketa popularity piv

Naöe pivo jsou souË·stÌ dlouhodobÈho projektu

»eskÈho svazu pivovar˘ a sladoven »eskÈ pivo

naöe pivo. Jeho z·kladnÌm smyslem a ˙kolem je

seznamovat nejöiröÌ ve¯ejnost s historiÌ i sou-

ËasnostÌ v˝roby piva v Ëesk˝ch zemÌch a s tÌm,

co pivo obsahuje a jak˝m zp˘sobem ovlivÚuje lid-

sk˝ organismus, a rovnÏû zlepöovat image piva.  

DalöÌ informace naleznete na internetov˝ch

str·nk·ch »eskÈho svazu pivovar˘ a sladoven

www.cspas.cz. (tz)

Tichý zabiják cigareta není přítelem podnikání…

k·viËku. On si zap·lil cigaretu. PoslednÌ v ûivo-

tÏ. 

Za nÏkolik minut na to zkolaboval. Oûivovali ho

asi hodinu. MarnÏ. Zem¯el na n·sledky rozs·h-

lÈho infarktu. Po pitvÏ se manûelka dozvÏdÏla

krut˝ verdikt. Jaroslava zabilo kou¯enÌ.

Ku¯·ci ale trpÌ i psychick˝mi obtÌûemi. MajÌ

strach o svÈ zdravÌ, zaûÌvajÌ pocity viny a jsou

nesoust¯edÏnÌ. 

éeny - ku¯aËky mÌvajÌ komplikace v tÏhotenstvÌ,

doch·zÌ u nich k p¯edËasn˝m porod˘m, majÌ

vÏtöÌ pravdÏpodobnost potratu a novorozenÏ

ku¯aËky mÌv· obvykle snÌûenou porodnÌ v·hu. 

Pom·h· n·hradnÌ nikotinov· lÈËba

Mezi metody, kterÈ podle mezin·rodnÌch studiÌ

pom·hajÌ ku¯·k˘m skuteËnÏ odvyknout z·vis-

losti na tab·ku, pat¯Ì n·hradnÌ nikotinov· lÈËba

pod odborn˝m dohledem. P¯Ìpravky n·hradnÌ

nikotinovÈ lÈËby totiû pom·hajÌ ku¯·k˘m potla-

Ëovat abstinenËnÌ p¯Ìznaky. 

Takto lÈËen˝ pacient se tedy dÌky postupnÈmu

sniûov·nÌ poËtu vykou¯en˝ch cigaret m˘ûe

˙plnÏ ze z·vislosti vylÈËit. "Snaûil jsem se s tÌm

praötit asi pÏt let. A nic. Aû teÔ. Je mi trapnÈ

¯Ìdit t˝m lidÌ v naöÌ spoleËnosti a jako jedin˝

kou¯it. NavÌc m·m na starost p¯ijÌm·nÌ  nov˝ch

zamÏstnanc˘, u nichû akcion·¯i preferujÌ urËitou

fyzickou zdatnost a podmÌnkou je neku¯·ctvÌ.

Byl jsem u lÈka¯e, a ten mi p¯edepsal lÈk, kter˝

mi fakt zabÌr·. Nekou¯Ìm uû dva mÏsÌce. Tento-

kr·t urËitÏ vydrûÌm. A ûe mi na to zdravotnÌ

pojiöùovna jeötÏ p¯ispÌv·, beru jako bonus.

Proto jsem tady. P¯iöel jsem si pro p¯ÌspÏvek,"

¯ekl asi pÏtapades·tilet˝ muû v Ëek·rnÏ praû-

skÈho klientskÈho centra ZdravotnÌ pojiöùovny

ministerstva vnitra »R (ZP MV »R). 

Tato zdravotnÌ pojiöùovna svÈ klienty v odvyk·-

nÌ kou¯enÌ podporuje. "Jde n·m o zdravÌ naöich

pojiötÏnc˘. Proto jsme vöem, kte¯Ì se chtÏjÌ ze

z·vislosti na tab·ku lÈËit, podali pomocnou

ruku. Do fondu prevence pro letoönÌ rok jsme

v r·mci balÌËku proti kou¯enÌ za¯adili p¯ÌspÏvek

aû do tisÌce korun na p¯Ìpravky proti kou¯enÌ

indikovanÈ lÈka¯em z protiku¯·ckÈ poradny

a zakoupenÈ v lÈk·rnÏ. TÏhotnÈ a kojÌcÌ ûeny

mohou na tuto lÈËbu zkombinovat dokonce

dva naöe balÌËky, takûe mohou Ëerpat p¯ÌspÏ-

vek aû do v˝öe 2000 korun," popsal produkty

pojiöùovny jejÌ gener·lnÌ ¯editel ZP MV »R

Karel äatera.

P¯esto, ûe pomoc nabÌzÌ lÈka¯i i pojiöùovna, nej-

vÏtöÌ Ë·st ˙silÌ je na samotnÈm ku¯·kovi. MusÌ

prostÏ chtÌt. Nikdo mu nezabr·nÌ vzÌt si cigare-

tu a zap·lit ji. Jen on s·m. 

Pro zaË·tek je pr˝ dobrÈ vyhnout se situacÌm,

kterÈ chuù na cigaretu podporujÌ, jako je pose-

zenÌ s p¯·teli u skleniËky vÌna nebo u k·vy. Je

dobrÈ si vûdy po jÌdle vyËistit zuby, vypÌt skleni-

ci vody nebo nauËit se relaxovat jinak neû

s cigaretou - t¯eba dechov˝m cviËenÌm.

"Vöem, kte¯Ì se do tÈto n·roËnÈ zkouöky pustÌ,

p¯eji, aby vydrûeli," dodal gener·lnÌ ¯editel Zdra-

votnÌ pojiöùovny ministerstva vnitra »R Karel

äatera. (hk)
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AktivnÌ CRM - ÿÌzenÌ vztah˘ se z·kaznÌky
Jarmo R. Lehtinen

Praktick· publikace urËen· obchodnÌm a marke-

tingov˝m manaûer˘m a student˘m Vä a MBA

studiÌ p¯ehlednÏ a na ¯adÏ p¯Ìklad˘ a p¯Ìpadov˝ch

studiÌ z praxe ukazuje, ûe aktivnÌ ¯ÌzenÌ vztah˘ se

z·kaznÌky, jejich upevÚov·nÌ a rozvoj jsou dnes

pro ˙spÏch kaûdÈ firmy nezbytnÈ. DozvÌte se, jak

zjistit a ovlivÚovat souËasnou a potenci·lnÌ hod-

notu (ziskovost) z·kaznÌka, jak ¯Ìdit a posilovat

vztahy speci·lnÏ s hodnotn˝mi z·kaznÌky, jak

zvyöovat loajalitu z·kaznÌka vytv·¯enÌm pevn˝ch

vztah˘ a pout mezi z·kaznÌkem a firmou. 

Ide·lnÌ kariÈra a zamÏstn·nÌ
OsobnÌ poradce pro v˝bÏr nejlepöÌ pr·ce 
a kariÈry
Josephine Monroe

Zjistili jste, ûe jste si asi vybrali öpatnÈ zamÏst-

n·nÌ, pracujete v oboru, kter˝ patrnÏ nenÌ nic

pro v·s, budujete kariÈru, kterÈ v·s nebavÌ,

nebo jste vystudovali nevhodnou ökolu - prostÏ

chcete dÏlat nÏco jinÈho, ale nevÌte co? Tato

kniha v·m pom˘ûe. V sedmi krocÌch zjistÌte, co

skuteËnÏ oËek·v·te od svÈ pr·ce a jakÈ jsou

vaöe p¯ednosti. 

PsychologickÈ a jinÈ v˝bÏrovÈ testy
Jak se p¯ipravit a ˙spÏönÏ zvl·dnout r˘znÈ typy
test˘
Susan Hodgson

V tÈto p¯ÌruËce se dozvÌte, jak se dob¯e p¯ipra-

vit a uspÏt v r˘zn˝ch typech v˝bÏrov˝ch test˘.

Jde o testy verb·lnÌho, numerickÈho a symbo-

lickÈho myölenÌ, testy intelektu, schopnostÌ,

komunikaËnÌch Ëi prezentaËnÌch dovednostÌ,

osobnostnÌ dotaznÌky apod. Na vzorov˝ch tes-

tech si m˘ûete vyzkouöet, jakÈ jsou vaöe silnÈ

a slabÈ str·nky, jakÈ jsou vaöe schopnosti,

dovednosti apod.

Psychologie pro ekonomy a manaûery
Daniela Pauknerov· a kolektiv

2., p¯epracovanÈ a aktualizovanÈ vyd·nÌ

DozvÌte se, jak pracovnÌ prost¯edÌ ovlivÚuje

v˝kon a v˝konnost ËlovÏka, jeho spolehlivost

a ˙navu i jak pracovnÌ prost¯edÌ a reûim pr·ce

pro ËlovÏka optimalizovat. Sezn·mÌte se s tÌm,

jak osobnost ËlovÏka ovlivÚuje jeho p¯edpokla-

dy pro pr·ci, jak vybÌrat pracovnÌky, jak lze pra-

covnÌky motivovat a zvyöovat jejich pracovnÌ

spokojenost. Velk· pozornost je v knize vÏnov·-

na mezilidsk˝m vztah˘m na pracoviöti. 

UmÏnÌ p¯esvÏdËivÈ komunikace
Jak ovlivÚovat n·zory, postoje a Ëiny druh˝ch
James Borg

V tÈto velmi praktickÈ a ËtivÈ knÌûce najdete öpiË-

kov· pravidla, rady a p¯Ìklady, jak krok za krokem

v˝raznÏ zlepöit svÈ p¯esvÏdËovacÌ schopnosti, jak

v kaûdÈ situaci najÌt spr·vn· slova, jak rozumÏt

¯eËi tÏla ostatnÌch

a p˘sobit svou never-

b·lnÌ komunikacÌ.

Macromedia Flash 8 Professional
Praktick˝ v˝ukov˝ kurz
Shane Rebenschied

VÌce neû 90 tutori·l˘ - praktick˝ch a p¯Ìmo vyu-

ûiteln˝ch cviËenÌ doplnÏn˝ch osvÏdËen˝mi tipy.

NauËÌte se profesion·lnÏjöÌm, ale st·le praktic-

k˝m postup˘m tvorby animacÌ ve Flashi. Krok za

krokem si ve cviËenÌch s p¯ipraven˝m nezbytn˝m

minimem grafick˝ch materi·l˘, ale zjistÌte tÈû

jak vytvo¯it interaktivnÌ prvky webovÈ str·nky.

CD obsahuje takÈ instrukt·ûnÌ v˝ukov· videa.

Program·tor pragmatik
Jak se st·t lepöÌm program·torem a vytv·¯et
kvalitnÌ software
Andrew Hunt, David Thomas

Tato kniha je o tom, co m· program·tor umÏt,

vÏdÏt a dÏlat, aby jeho programy fungovaly k co

nejvÏtöÌ spokojenosti z·kaznÌka, ale aby to sou-

ËasnÏ st·lo program·tora co nejmenöÌ ˙silÌ.

Kniha pom·h· program·tor˘m vyrovnat se

s rostoucÌmi n·roky jejich profese. Auto¯i

s neobvyklou n·zornostÌ ukazujÌ, ûe zcela vöech-

ny tradiËnÌ problÈmy v˝voje softwaru majÌ sv·

ryze pragmatick· ¯eöenÌ.

AngliËtina pro obchodnÌ praxi
Gabriela Noskov·

Publikace je urËena vöem z·jemc˘m s pokroËi-

lou ˙rovnÌ angliËtiny, kte¯Ì ve svÈ profesi p¯i-

ch·zÌ do kontaktu s obchodnÌ administrativou

a pot¯ebujÌ se orientovat v jejÌ terminologii:

manaûer˘m, administrativnÌm pracovnÌk˘m, stu-

dent˘m jazykov˝ch ökol atd. D˘raz je kladen na

aktivnÌ uûÌv·nÌ jazyka a schopnost dorozumÏt se

v bÏûn˝ch obchodnÌch situacÌch. 

N·pady na podzim a zimu
V˝tvarn· inspirace
Pavla ämikm·torov·

PrvnÌ, podzimnÌ Ë·st knihy je zamÏ¯en· hlavnÏ

na v˝robky z p¯ÌrodnÌch materi·l˘. NechybÌ n·pa-

ditÈ dekorace pro zkr·ölenÌ vaöeho domova, ani

maliËkosti pro radost a z·bavu vyrobenÈ r˘zn˝mi

technikami. V zimnÌ Ë·sti najdete n·pady na

d·rky pro svÈ blÌzkÈ Ëi inspiraci pro netradiËnÌ

v·noËnÌ v˝zdobu, kter· vytvo¯Ì ve vaöÌ dom·c-

nosti tu spr·vnou atmosfÈru a pohodu, vËetnÏ

tipu na origin·lnÌ silvestrovskÈ pohoötÏnÌ.

N·vrhovÈ vzory
33 vzorov˝ch postup˘ pro objektovÈ programo-
v·nÌ
Rudolf Pecinovsk˝

Tato Ëtiv· kniha v·s nejen uvede do problema-

tiky, ale p¯edevöÌm v·m otev¯e dve¯e ke zv˝öe-

nÌ efektivity vaöÌ pr·ce, neboù v·m popÌöe hned

33 klÌËov˝ch vzor˘ pro nejËastÏjöÌ program·tor-

skÈ pouûitÌ. 

Computer Press, a. s.
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800 555 513
http://knihy.cpress.cz

Z·klady, prosperita, globalizace
JaromÌr Veber a kol.

Dotisk 1. vyd·nÌ

Obs·hlÈ dÌlo p¯in·öÌ celistv˝ pohled na tradiËnÌ

tÈmata managementu a z·roveÚ citlivÏ zachycu-

je nov· tÈmata - novÈ p¯Ìstupy, novÈ myölenkovÈ

v˝boje, n·zory a zkuöenosti, kterÈ jsou relevant-

nÌ pro dalöÌ rozvoj jak teorie, tak i praxe mana-

gementu. 

7 N¡VYKŸ SKUTE»NÃ EFEKTIVNÕCH LIDÕ 
Z·sady osobnÌho rozvoje, kterÈ zmÏnÌ v·ö ûivot
Stephen R. Covey 

Dotisk 1. vyd·nÌ

NovÈ vyd·nÌ nej˙spÏönÏjöÌ knihy renomovanÈho

autora "motivaËnÌ" literatury a experta na

rodinnou problematiku a vedenÌ lidÌ charakteri-

zuje 7 n·vyk˘, kterÈ je t¯eba si osvojit, aby-

chom jednali co moûn· nejefektivnÏji, a kterÈ

jsou z·kladem pro vytvo¯enÌ harmonickÈ, cÌle-

vÏdomÈ a integrovanÈ osobnosti. 

KOU»OV¡NÕ 
Rozvoj osobnosti a zvyöov·nÌ v˝konnosti
John Whitmore

Dotisk 2. rozöÌ¯enÈho vyd·nÌ

V novÈm vyd·nÌ nejenûe autor p¯epracoval a dopl-

nil vöechny p˘vodnÌ kapitoly, ale p¯idal dalöÌch

öest kapitol, v nichû rozvÌjÌ problematiku uËenÌ

a motivace, problematiku kouËov·nÌ v podmÌnk·ch

globalizace a problematiku mÏnÌcÌch se podmÌnek

efektivnÌho fungov·nÌ firmy z hlediska poûadavk˘

na lidskÈ zdroje a jejich racion·lnÌho vyuûitÌ. Kniha

je zasvÏcen˝m a Ëten·¯sky p¯Ìstupn˝m pr˘vodcem

pro manaûery a podnikatele, sportovnÌ trenÈry,

rodiËe i uËitele. 

BALANCED SCORECARD 
Strategick˝ systÈm mÏ¯enÌ v˝konnosti podniku
Robert S. Kaplan - David P. Norton

5. vyd·nÌ

Kniha se zab˝v· mÏ¯enÌm finanËnÌ i nefinanËnÌ

v˝konnosti podnik˘, zvl·ötÏ pak jejÌmi strategic-

k˝mi p¯edpoklady. P¯edkl·d· podnik˘m origin·lnÌ

¯eöenÌ: metodu "balanced scorecard" (BSC) nebo-

li soubor n·stroj˘ vytv·¯ejÌcÌch integrovan˝ mana-

ûersk˝ systÈm. Ten zd˘razÚuje vz·jemnou prov·-

zanost hodnotov˝ch a natur·lnÌch kritÈriÌ a na

z·kladÏ sledov·nÌ a ¯ÌzenÌ v˝konnosti podniku

v r·mci Ëty¯ subsystÈm˘ (perspektiva finanËnÌch

cÌl˘, z·kaznÌk˘ a trh˘, podnikov˝ch proces˘, uËenÌ

se a r˘stu, resp. perspektiva zamÏstnanc˘) umoû-

Úuje pr˘bÏûnÈ ¯ÌzenÌ realizace celkovÈ strategie. 
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ManaûerskÈ finance
Eva Kislingerov· a kol.

2. p¯epracovanÈ a doplnÏnÈ vyd·nÌ + CD + pro-

gram Crystal Ball

Nenechte si ujÌt druhÈ vyd·nÌ Manaûersk˝ch

financÌ! D˘vodem je nejen aktualizace text˘, ale

p¯edevöÌm za¯azenÌ CD, na kterÈm jsou pr·vÏ

p¯ipraveny t¯i z·kladnÌ souË·sti. Nejprve jsou to

p¯Ìklady, kterÈ jsou ¯eöenÈ a uvedenÈ v tabul-

kovÈm kalkul·toru excel; kaûd˝ z·jemce si

m˘ûe ovÏ¯it postup ¯eöenÌ. NedÌlnou souË·stÌ

kapitol jsou prezentace v Power Pointu struËnÏ

shrnujÌcÌ obsah kapitoly. PoslednÌ pak jsou kvi-

zovÈ ot·zky, urËenÈ pro ovÏ¯ov·nÌ znalostÌ.

KromÏ CD by Ëten·¯ v û·dnÈm p¯ÌpadÏ nemÏl

p¯ehlÈdnout novÏ za¯azenou, vysoce aktu·lnÌ

pas·û o riziku projekt˘, kter· ho sezn·mÌ se

simulacÌ Monte Carlo. 

Komu je kniha urËena?
Publikace je urËena finanËnÌm manaûer˘m

a student˘m Vä ekonomickÈho zamÏ¯enÌ.

Hodnota flexibility - re·lnÈ opce + CD
Hana Scholleov·

Firma, kter· dob¯e a vËas neinvestuje, zanik·.

V p¯ÌpadÏ oblastÌ s vysokou volatilitou, tj. zejmÈ-

na v odvÏtvÌ rychlÈho rozvoje a nov˝ch technolo-

giÌ, klasickÈ metody neberou v ˙vahu flexibilitu

projekt˘ a pr·va s nÌ spojen· - cel˝ podnik je

podhodnocen. M˘ûe tak vzniknout neû·doucÌ

situace, kdy doch·zÌ k zamÌtnutÌ ekonomick˝

v˝hodn˝ch projekt˘. Vhodn˝m n·strojem jsou

zde proto re·lnÈ opËnÌ metody, kterÈ jsou odvo-

zeny od finanËnÌch opcÌ a zahrnujÌ i hodnotu fle-

xibility jako pr·va na budoucÌ se rozhodov·nÌ na

z·kladÏ zÌsk·v·nÌ pozdÏjöÌch informacÌ.

Komu je kniha urËena?
Publikace je urËen zejmÈna finanËnÌm a inves-

tiËnÌm manaûer˘m, investiËnÌm poradc˘m

a odhadc˘m majetku. Je vhodn· takÈ pro stu-

denty vysok˝ch ökol ekonomickÈho zamÏ¯enÌ

a pro studenty kurz˘

MBA.

NakladatelstvÌ 
C. H. Beck, 
ÿeznick· 17 
110 00 Praha 1
Tel.: 225 993 911-3 
Fax: 225 993 920 
e-mail: beck@beck.cz 
http://www.beck.cz

Sněm soudních exekutorů zvolil
nové orgány komory
SnÏm ExekutorskÈ komory »eskÈ republiky zvo-

lil na p¯ÌötÌ t¯i roky novÈ org·ny svÈ stavovskÈ

organizace. »leny prezidia i nad·le z˘st·vajÌ

JUDr. Juraj Podkonick˝, PhD, JUDr. Jitka Wolfo-

v·, JUDr. VladimÌr Pl·öil a JUDr. Karel Urban.

JUDr. Jana Grosama v prezidiu nahradil Mgr. Jan

Pek·rek. PrvnÌ zased·nÌ prezidia jeötÏ v pr˘bÏ-

hu snÏmu zvolilo Juraje PodkonickÈho po t¯etÌ

v ¯adÏ prezidentem komory a Jitku Wolfovou

viceprezidentkou komory.

ReviznÌ komise:
● Mgr. Pavla FuËÌkov· (zvolena Ëleny komise

za p¯edsedkyni)

● JUDr. Milan Usnul

● Mgr. Ivo Nedb·lek

● Mgr. Miloö Dvo¯·k

● Mgr. David Koncz

K·rn· komise:
● JUDr. Jana äkofov·

● Mgr. Kamil BranËÌk

● JUDr. KatarÌna Maisnerov·

● JUDr. Martin R˘ûiËka

● JUDr. Ond¯ej Mareö

● Mgr. Radek Karafi·t (tz)

Rozhodování o zákazu jízd 
ohrožuje ekonomiku
Na Ministerstvu dopravy probÏhla sch˘zka

expertnÌ skupiny zvaûujÌcÌ zmÏnu z·kaz˘ jÌzd pro

n·kladnÌ automobily. MÌsto seriÛznÌ diskuze p¯i-

neslo setk·nÌ pouze ˙ËelovÈ zd˘vodÚov·nÌ

snahy naplnit p¯edvolebnÌ populistickÈ sliby

Strany zelen˝ch.

Dlouho oËek·van· studie nehodovosti, kter·

mÏla podpo¯it celoroËnÌ p·teËnÌ z·kazy, se uk·-

zala b˝t pouze sn˘ökou irelevantnÌch statistic-

k˝ch ˙daj˘, mnohdy lûivÏ interpretovan˝ch.

K tÏmto z·mÏrn˝m omyl˘m pat¯Ì na prvnÌm

mÌstÏ smÏöov·nÌ statistik nehodovosti skupin

N1 (vozidel do 3,5 tun s p¯ep·ûkou kv˘li odpo-

Ëtu DPH), N2 a N3, p¯iËemû p¯ipravovanÈ ome-

zenÌ by postihlo vÏtöinou pouze kategorii nej-

tÏûöÌch vozidel N3. Jak se tato vozidla podÌlejÌ

na nehodovosti v Ëasech, kdy m· b˝t omezen

jejich provoz, uvedenÈ podklady zcela nepocho-

pitelnÏ opominuly.

P¯estoûe uvaûovanÈ p·teËnÌ z·kazy postihnou

snad vÌce neû dopravce jejich z·kaznÌky, nebylo

v˘bec vzato v ˙vahu z·sadnÏ odmÌtavÈ stano-

visko Svazu pr˘myslu a dopravy. Ze strany

Ministerstva dopravy bagatelizovanÈ dopady do

ekonomiky vöak citelnÏ postihnou celÈ hospo-

d·¯stvÌ.

Kr·tkozrakost populistick˝ch n·vrh˘ na nerea-

listickÈ omezenÌ jÌzdy kamion˘ dotvrzuje i igno-

rov·nÌ problÈmu tranzitnÌ dopravy. Dne 21. pro-

since se Ëesk· republika stane souË·stÌ Schen-

genskÈho prostoru. V dobÏ celoroËnÌho p·teËnÌ-

ho (v EvropÏ zcela raritnÌho) z·kazu jÌzdy veöke-

rÈ tranzitujÌcÌ kamiony p¯ejedou naöe hranice

a budou nuceny zde zastavit. P¯i souËasnÈ

absenci cca 2000 parkovacÌch mÌst pro n·klad-

nÌ vozidla se tento handicap zn·sobÌ a ochromÌ

naöi d·lniËnÌ sÌù a propustnost celÈ infrastruk-

tury.

»ESMAD BOHEMIA musÌ opÏtovnÏ poûadovat

zpracov·nÌ seriÛznÌch anal˝z dopravnÌ nehodo-

vosti v n·vaznosti na intenzitu provozu a dopa-

d˘ na obËany »R zp˘soben˝ch naruöenÌm z·so-

bov·nÌ a zpomalenÌm r˘stu pr˘myslovÈ v˝roby.

Martin Felix

Císařský ostrov ovládla paradrezura
Na praûskÈm CÌsa¯skÈm ostrovÏ se ve dnech 

12.-14. ¯Ìjna konalo pod z·ötitou nadaËnÌho

fondu U-INVEST a pana V·clava Vydry mezin·-

rodnÌ mistrovstvÌ »R v paradrezu¯e. Po¯adatelem

letoönÌho MM »R byl Klub KvÌtek. Mezi hlavnÌ

partnery soutÏûe pat¯ili: Komora certifikovan˝ch

˙ËetnÌch »R, hl. mÏsto Praha, M» Prahy 7, Zan-

zibar Praha, Voith, Arcdata Praha, a dalöÌ. 

Paradrezura je paralympijsk˝m sportem, kdy

jezdec p¯edv·dÌ se sv˝m konÏm p¯edem danou

˙lohu na obdÈlnÌku 20 x 40 m (resp. 20 x

60 m), po jehoû obvodu je umÌstÏno 8-12 pÌs-

men. Ing. Ji¯Ì Strouhal, Ph.D.
Komora certifikovan˝ch ˙ËetnÌch

KPMG ČR nabízí odbornou stáž
V˝jimeËnou moûnost odbornÈ st·ûe nabÌzÌ studen-

t˘m vysok˝ch ökol spoleËnost KPMG »esk·

republika. Studenti mohou str·vit aû sedm mÏsÌ-

c˘ v oddÏlenÌch Auditu nebo FinanËnÌho poraden-

stvÌ. Z·kladnÌm p¯edpokladem je dobr· znalost

anglickÈho jazyka slovem i pÌsmem a znalost 

MS Office. V˝bÏrovÈ ¯ÌzenÌ na obsazenÌ pozic st·-

ûist˘ a st·ûistek bude probÌhat na ja¯e 2008. (tz)

Knížka před spaním

Naše kavárna

Lego naší legislativy

Sponzoring, charita, partnerství, pomoc

Grada Publishing, a. s.
U Pr˘honu 22, 
170 00 Praha 7, 
Tel.: 220 386 401 
Fax: 220 386 400 
www.grada.cz

Zelené karty pomohou českým
firmám
pokraËov·nÌ ze strany 27
Zelen˝mi kartami reagujeme na pot¯eby ËeskÈ

ekonomiky. ZelenÈ karty podstatnÏ urychlÌ zÌs-

k·nÌ pracovnÌho povolenÌ pro pr·ci v »eskÈ

republice bude podstatnÏ rychlejöÌ. SystÈm

obsahuje dostateËnÈ z·ruky, abychom se nemu-

seli ob·vat levn˝ch nekvalifikovan˝ch pracovnÌ-

k˘ ze zahraniËÌ," uvedl ministr pr˘myslu

a obchodu Martin ÿÌman.

Projekt Zelen˝ch karet zkracuje vy¯ÌzenÌ povolenÌ

k pobytu ze souËasn˝ch 180 dn˘ na 30. Jeden

doklad bude slouûit jako povolenÌ k pobytu a pra-

covnÌ povolenÌ. Pokud vöak pracovnÌk ztratÌ

zamÏstn·nÌ, bude si moci do dvou mÏsÌc˘ najÌt

novÈ, aniû by mu hrozilo vyhoötÏnÌ, coû je posun

oproti souËasnÈmu stavu. Zelen· karta bude pla-

tit t¯i roky. Platnost Zelen˝ch karet je t¯i roky.

Pokud je cizinec v »R leg·lnÏ, m˘ûe o vÌzum poû·-

dat p¯Ìmo na ËeskÈm ˙zemÌ. Dosud bylo moûnÈ

tento krok uËinit pouze na zastupitelskÈm ˙¯adu

v zahraniËÌ. ZelenÈ karty sniûujÌ administrativnÌ

z·tÏû. O zelenou kartu vöak bude nad·le moûnÈ

û·dat i v zahraniËÌ. Pot¯ebnÈ dokumenty ale bude

moci ûadatel p¯edloûit ˙¯ad˘m aû po p¯Ìjezdu do

»R. (tz)
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V Ëem je Mailfast jedineËn˝? 

Sluûba zahrnuje vyzvednutÌ z·silek, ovÏ¯enÌ jejich

hmotnostÌ, t¯ÌdÏnÌ, frankov·nÌ a pod·nÌ. Tato

nov· alternativa ke sluûb·m souËasn˝ch poötov-

nÌch oper·tor˘ je ve svÈm individu·lnÌm ¯eöenÌ

na mÌru pot¯eb·m z·kaznÌk˘ v˝jimeËn·. Uû tedy

û·dnÈ fronty na poötovnÌch poboËk·ch nebo

frankov·nÌ dle cÌle z·silky. TNT Express z·silky

vyzvedne a spolehlivÏ doruËÌ kamkoliv na svÏtÏ.

Mailfast nabÌzÌ i tzv. odpovÏdnÌ z·silky, z¯ÌzenÌ

p. o. boxu v zahraniËÌ nebo vyuûitÌ zahraniËnÌch

poötovnÌch oper·tor˘. V nÏkter˝ch zemÌch je

k dispozici datab·ze adres nebo sluûby neadres-

nÈho mailigu. SystÈm MAILFAST pracuje

i s neexpresnÌmi balÌky aû do hmotnosti 20 kg. 

Komu je Mailfast urËen? 

P¯edevöÌm z·kaznÌk˘m, kte¯Ì posÌlajÌ do zahrani-

ËÌ dopisy do hmotnosti 2 kg. CÌlovou skupinou

je veöker· korpor·tnÌ klientela s vÏtöÌm obje-

mem poöty do zahraniËÌ, coû mohou b˝t nap¯Ì-

klad nakladatelstvÌ, vydavatelstvÌ, tisk·rny,

banky, cestovnÌ kancel·¯e, kongresov· centra,

vÏdeckÈ instituce, exportnÌ firmy atd. Mailfast

je zajÌmav˝ i pro spoleËnosti, kterÈ v pr˘bÏhu

roku nemÌvajÌ velk˝ objem poöty do zahraniËÌ,

ale mohou se s tÌmto problÈmem potkat p¯ed

V·noci, kdy se rozesÌlajÌ p¯·nÌ, kalend·¯e a drob-

nÈ d·rky obchodnÌm partner˘m. 

Poöta v kaûdÈ firmÏ!

Mailfast nabÌzÌ nejen sluûbu vyzvednutÌ, franko-

v·nÌ, doruËenÌ, ale takÈ MobilnÌ poötovnÌ

schr·nku. Jde o mal˝ kontejner, do kterÈho jsou

umÌsùov·ny veökerÈ z·silky a kter˝ pravidelnÏ

vybÌr· kur˝r TNT Express. Pokud tedy dosud

vÏtöÌ firmy musely poËÌtat s administrativnÌ

silou na vy¯izov·nÌ poötovnÌch z·silek, se sluû-

bou Mailfast je vöe vy¯eöeno na klÌË.

PoötovnÌ systÈmy v hrsti

TNT Express u sluûby Mailfast je schopn·  z·silky

rozt¯Ìdit, nabÌdnout oproti konkurenci levnÏjöÌ poö-

tovnÈ a potÈ je rozeslat. Samoz¯ejmostÌ je takÈ

vyzved·v·nÌ poöty p¯Ìmo u z·kaznÌk˘ a na rozdÌl od

bÏûnÈ poöty nenÌ poûadov·na okamûit· ˙hrada.

Z·kaznÌk obdrûÌ fakturu splatnou do 14 dn˘. Klien-

ti postupnÏ objevujÌ takÈ zvl·ötnÌ sluûby pod

n·zvem Destination Netherlands (zemÏ urËenÌ Nizo-

zemsko) a Destination United Kingdom (zemÏ urËe-

nÌ Velk· Brit·nie). Na tÏchto trzÌch TNT Express

z·kaznÌk˘m nabÌzÌ nÏco opravdu speci·lnÌho za

v˝hodnÈ ceny. Jsou to nap¯Ìklad net¯ÌdÏnÈ a nead-

resovanÈ z·silky, mÌstnÌ odpovÏdnÌ sluûba a ¯adu

dalöÌch. TNT Express rozöÌ¯ila svÈ specializovanÈ

region·lnÌ produkty i na NÏmecko, äpanÏlsko, USA,

v˝chodnÌ Evropu a Asii. 

V »eskÈ Republice zaËala TNT Express nabÌzet

Zde doölo k 140% n·r˘stu poËtu z·silek, a to

pouhÈ 3 t˝dny po uvedenÌ novÈho portfolia sluûeb

na trh. ⁄spÏch novÈho portfolia sluûeb byl p¯itom

zaznamen·n uû prvnÌ t˝den po jeho zavedenÌ na

trh, kdy n·r˘st poËtu dopolednÌch z·silek dosa-

hoval 100 %. 

ZavedenÌ nov˝ch sluûeb p¯edch·zel rozs·hl˝

Česká pošta má první vážnou konkurenci - MAILFAST společnosti 
TNT Express. Jde o zahraniční poštu, kterou TNT Express nabízí nejen
levněji, ale hlavně s využitím služeb, které na našem trhu dosud

nikdo nenabízel.

MAILFAST - první opravdový konkurent České pošty od TNT Express

p¯Ìmo na poûadavky z·kaznÌk˘, kte¯Ì p¯Ìstup TNT

Express ocenili zv˝öenou popt·vkou po jejich

sluûb·ch. StejnÏ tak je tomu i u Mailfastu. TNT

Express chce Mailfastem nabÌdnout kvalitnÏjöÌ

alternativu k »eskÈ poötÏ. Trh v »eskÈ republi-

ce je na tuto sluûbu zral˝ a podle pr˘zkum˘ TNT

Express ho ve¯ejnost oËek·v· a chce vyuûÌvat.

O spoleËnosti TNT

SpoleËnost TNT poskytuje spoleËnostem a spo-

t¯ebitel˘m po celÈm svÏtÏ öirokÈ spektrum slu-

ûeb v oblasti expresnÌ p¯epravy z·silek. ⁄st¯edÌ

spoleËnosti se nach·zÌ v Holandsku a TNT dis-

ponuje sÌtÌ s efektivnÌ infrastrukturou v EvropÏ

a Asii, p¯iËemû v˝konnost svÈ sÌtÏ d·le zvyöuje

rozöi¯ov·nÌm svÈ Ëinnosti do celÈho svÏta. TNT

p˘sobÌ ve vÌce neû 200 zemÌch a zamÏstn·v· p¯i-

bliûnÏ 159 000 osob. V roce 2006 vyk·zala spo-

leËnost TNT v˝nosy ve v˝öi 10,1 mld. euro a pro-

voznÌ zisk ve v˝öe 1,276 milion˘ euro. SpoleË-

nost TNT je kotovan· na burze v Amsterdamu. 

TNT si je vÏdoma svÈ odpovÏdnosti v˘Ëi spo-

leËnosti, a proto v z·jmu boje proti hladu

a zneËiötÏnÌ ve svÏtÏ nav·zala partnerskÈ

vztahy se svÏtov˝m potravinov˝m programem

OSN a s programem OSN na ochranu ûivotnÌho

prost¯edÌ. DalöÌ informace o spoleËnosti TNT

m˘ûete najÌt na internetov˝ch str·nk·ch

http://group.tnt.com, www.tnt.cz, www.tnt-

news.cz. (tz)

svÈ sluûby v lednu  2007, ofici·lnÌ kampaÚ bude

spuötÏna na podzim 2007. 

Po nov˝ch sluûb·ch volajÌ z·kaznÌci TNT Express 

TNT Express od Mailfastu oËek·v· podobn˝

˙spÏch jako p¯i ned·vnÈm zavedenÌ nov˝ch slu-

ûeb doruËov·nÌ z·silek v dopolednÌch hodin·ch.

v˝zkum zahrnujÌcÌ 7500 uûivatel˘ expresnÌch

sluûeb na klÌËov˝ch trzÌch po celÈm svÏtÏ.

V˝sledky uk·zaly, ûe kromÏ moûnostÌ v oblasti

rychlosti doruËenÌ, hmotnosti z·silek a geogra-

fickÈho pokrytÌ z·kaznÌci od svÈho poskytovate-

le expresnÌch sluûeb oËek·vajÌ komfort, spoleh-

livost a kontrolu. NovÈ sluûby tak reagovaly


