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Prosperita? Především!
Nic jiného neřeším.

příloha Prosperita Madam Business

Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu,
řekl Ing. Zdeněk Juračka, prezident COOP Centra družstva v rozhovoru o prestižní ceně, která od listopadu provází podnikání 
spotřebního družstevnictví

Na letošní listopad bude jistě celý tým COOP
Centra družstva pěkně vzpomínat. Získali jste
ocenění v programu Národní ceny ČR za jakost
v podnikatelském sektoru, a to za zlepšení
výkonnosti organizace. Navíc jde o první firmu
z odvětví obchodu. Jaký je váš komentář?

Než se zrodí názor na věc, filozofie podnikání firmy, než se vyjasní
strategie a než se ohlásí první velké úspěchy, chce to pravděpo-
dobně jistý čas, odvahu a silné osobnosti. I když odborníci tvrdí, že

je vhodné položit základy ke kvalitě řízení a kvalitě obecně již v prvotních
tezích při vzniku společnosti, ať v jakémkoli oboru, není to zas až tak jed-
noduché. I firma, družstvo, živnostník se musí vyprofilovat, uzrát, vytříbit ve
svém postavení na trhu i vůči sobě. Pak i myšlenky o kvalitě dospějí své
váhy a získají prostor k expanzi. Nevím, jak to bylo v případě COOP Cent-
ra družstva, každopádně již pěknou řádku let stojí v čele obchodního
podnikání. A bez uplatňování přísných měřítek kvality by asi nezářilo.
Letos v listopadu dosáhlo COOP Centrum družstvo mety úžasné a hod-
not, na nichž se dá i v příštím období významně stavět. O tom však již
podrobně Ing. Zdeněk Juračka, prezident jmenované společnosti:

M·lem jste udÏlala koment·¯ za mne, ale od

v·s to beru. Vöechny vzpomÌnky budou jistÏ

dobrÈ, i kdyû rychle vyblednou. Na nestabilnÌm

a tvrdÈm ËeskÈm trhu to ani jinak nejde. 

Samoz¯ejmÏ si velice cenÌme toho, ûe jsme

prvnÌ obchodnÌ organizacÌ, kter· toto ocenÏnÌ

zÌskala. OsobnÏ to beru i z titulu vicepreziden-

ta Svazu obchodu a cestovnÌho ruchu »R jako

vyznamen·nÌ pro cel˝ obchodnÌ systÈm

v »eskÈ republice, na kterÈm zejmÈna novin·-

¯i (moûn· mimo v·s, panÌ Brixi) nenech·vajÌ

nit suchou. Byl bych r·d, kdyby toto ocenÏnÌ

p¯ispÏlo ke zv˝öenÌ pr·vÏ objektivnosti pohle-

du na obchodnÌ podnik·nÌ na ËeskÈm trhu.

T˝k· se to p¯edevöÌm hodnocenÌ mnohdy kon-

fliktnÌch, nikoliv vöak objektivnÏ posuzova-

n˝ch vztah˘ mezi prvov˝robou, zpracovateli

a n·mi, tedy obchodem. 

Druhou vÏcÌ, kterou jste naznaËila v ot·zce, je

samoz¯ejmÏ zviditelnÏnÌ druûstev jako podnika-

telskÈho subjektu. Ta jsou jiû dlouhou dobu,

pro mne z nezn·mÈho d˘vodu, povaûov·na za

nechtÏnou Popelku ËeskÈho trhu. P¯itom je

zn·mo, ûe za 130 let svÈ existence druûstva

dok·zala a st·le dokazujÌ, ûe jsou zcela plno-

hodnotn˝m obchodnÌm  subjektem na ËeskÈm

trhu, ûe se vûdy chovala na tomto trhu korekt-

nÏ a mohla by b˝t mnohdy vzorem jin˝m, a to

nejen obchodnÌm organizacÌm.

Zvýšit výkonnost - to chce také nápad a pak ho
uvést do života. Novinek v COOP Centru druž-
stvu je stále hojnost. Co patří k těm posledním?
Zv˝öenÌ naöÌ prestiûe, a to jak v˘Ëi naöim doda-

vatel˘m, tak i z·kaznÌk˘m, tj. spot¯ebnÌm druû-

stv˘m, je jednou z priorit, ale z·roveÚ i cÌlem

naöich sluûeb. Cesty k tomuto trvalÈmu

a nikdy na sto procent nedostiûitelnÈmu cÌli

jsou klikatÈ a mnohdy velmi sloûitÈ. Stabilizace

Ëinnosti COOP Centra a samoz¯ejmÏ i zv˝öenÌ

jeho prestiûe souvisely v poslednÌ dobÏ p¯ede-

vöÌm s p¯evzetÌm spr·vcovstvÌ dvou nejsilnÏj-

öÌch maloobchodnÌch ¯etÏzc˘ v systÈmu spo-

t¯ebnÌch druûstev, a to ¯etÏzc˘ TUTY a TIP. Po

roce p˘sobenÌ v tÈto roli se jednoznaËnÏ uka-

zujÌ v˝hody propojenÌ n·kupnÌ centr·ly s vede-

nÌm maloobchodnÌ sÌtÏ. Jenom finanËnÌ efekt

pro druûstva, kter· majÌ v ¯etÏzcÌch svÈ prodej-

ny, se zv˝öil oproti p¯edchozÌmu obdobÌ zhruba

trojn·sobnÏ. Je pravdou, ûe finanËnÌ str·nka

vÏci nenÌ vûdy p¯Ìmo ˙mÏrn· kvalitÏ sluûeb, nic-

mÈnÏ je zejmÈna ze strany naöich odbÏratel˘

hodnocena velmi pozitivnÏ. 

My bereme kvalitu jako ohodnocenÌ naöÌ pr·ce

ve smyslu zÌsk·nÌ adekv·tnÌch n·kupnÌch podmÌ-

nek od dodavatel˘ pro naöe Ëleny, tj. spot¯ebnÌ

druûstva, s tÌm, ûe respektujeme roli n·kupnÌ

centr·ly v podobÏ tvrdÈho vyjednavaËe, ovöem

p¯i zachov·nÌ veöker˝ch korektnÌch a etick˝ch

vztah˘ mezi trûnÌmi subjekty. Vykazujeme p¯itom

dle cenovÈho monitoringu zcela srovnatelnÈ

n·kupnÌ podmÌnky s nejvÏtöÌmi zahraniËnÌmi

obchodnÌmi ¯etÏzci a to svÏdËÌ o tom, ûe nejen

tvrdost, ale i etika a korektnost mohou pozitivnÏ

p˘sobit na zÌsk·nÌ dobrÈ trûnÌ pozice. 

Jste největší nákupní centrálou v republice. To je
také o kvalitě, o vztazích a serióznosti. Co dál je
za tímto výsledkem?
B˝t nejvÏtöÌ n·kupnÌ centr·lou v republice je

p¯edevöÌm z·vazek. Pr·vÏ tÌm, ûe jsme nejvÏt-

öÌ, jsme takÈ nejvÌce na oËÌch konkurent˘,

dozorov˝ch org·n˘, ale i naöich Ëlen˘, kte¯Ì

bedlivÏ zkoumajÌ jednotlivÈ kroky, kterÈ ËinÌ-

me, a hodnotÌ je velmi d˘slednÏ a nekompro-

misnÏ. Vypl˝v· z toho fakt, ûe ˙spÏch, jak jsem

uvedl jiû v p¯edchozÌ odpovÏdi, nenÌ jen balan-

covat na hranÏ z·kona p¯i sjedn·v·nÌ n·kup-

nÌch podmÌnek, ale je to i o seriÛznosti a kvali-

tÏ vztah˘ mezi subjekty na trhu. Pokud by naöe

ocenÏnÌ za kvalitu p¯ispÏlo k jejich zlepöenÌ,

velmi by mne to potÏöilo a povaûoval bych to za

jeden z dobr˝ch v˝sledk˘, ke kter˝m naöe spo-

leËnost na ËeskÈm trhu p¯ispÏla.

Jak pečujete o své odběratele, převážně Jedno-
ty? Ne všechno, jak jste naznačil, je mezi
obchodními partnery o cenách.
Naöe Ëleny p¯Ìmo h˝Ëk·me. Samoz¯ejmÏ to

neberte doslova, ale skuteËnÏ se snaûÌme hledat

nejsch˘dnÏjöÌ cesty k prosazenÌ obchodnÌch

˙spÏch˘ spot¯ebnÌch druûstev na trhu ke stabilitÏ

jejich Ëinnosti, ale z·roveÚ i k jejich zviditelnÏnÌ. 

pokraËov·nÌ na stranÏ 26
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Na přelomu 2007
a 2008
UrËitÏ si d·v·te dohromady, co byste r·di ve vaöÌ

firmÏ p¯ÌötÌ rok zmÏnili. Jestli spoleËnost, v nÌû

p˘sobÌte, dospÏla do vÏku, kdy je pot¯eba jÌ po¯Ì-

dit novÈ öaty, pak nev·hejte. Logo zcela jistÏ

pot¯ebuje redesign, a s tÌm vlastnÏ i cel· firemnÌ

grafika, vizitkami poËÌnaje a ob·lkami konËe.

S takov˝m krokem souvisejÌ i zmÏny na vaöich

webov˝ch str·nk·ch. Mohou b˝t radik·lnÌ, nebo

jen nepatrnÈ, k jednomu aû dvÏma web˘m  m˘ûe

p¯ib˝t dalöÌ v souvislosti s vaöÌ specializacÌ.

V·h·te, na koho se se sv˝mi poûadavky obr·tit?

Firma RIX, kter· pod ochrannou zn·mkou Pros-

perita nevyd·v· jen Ëasopis stejnÈho n·zvu, ale

provozuje i ¯adu dalöÌch sluûeb, nap¯Ìklad od

designu aû po spr·vu webov˝ch str·nek, v·m

r·da a rychle vyjde vst¯Ìc.

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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Ing. Jaroslav Hába, člen představenstva a ředitel úseku

Správa společnosti, Západočeská energetika, a. s.

Václav Kadlus, specializovaný poradce

Ing. Vladimír Feix, generální ředitel společnosti Český

porcelán, a. s. Dubí 

Jan Wiesner, předseda Svazu českých a moravských výrob-

ních družstev 

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

Ing. Tomáš Nidetzký, místopředseda představenstva a 

1. náměstek gen. ředitele Stavební spořitelny České spořitelny

PhDr. Hana Vaněčková, tisková mluvčí Modré 

pyramidy stavební spořitelny, a. s. 

Ing. Eva Zámostná, ředitelka společnosti Bohemia Regia 

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

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

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

Mgr. Pavel Šefl, CSc., odborný konzultant agentury V.I.A.
PRAHA 

Ing. Josef Bratršovský, obchodní ředitel společnosti GMAC, a. s. 

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

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

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

1. N·rodnÌ politika podpory jakosti

2. Auto roku »eskÈ republiky 2007

3. Akce »eskÈ manaûerskÈ asociace a Mana-

ûerskÈho svazovÈho fondu

4. Znojemsk˝ hrozen 2007

5. MarketÈr roku

6. Motocykl roku 2007

7. St¯echy Praha

8. CLUTEX - Klastr TechnickÈ textilie na vele-

trhu Styl 2007 (˙nor)

9. Semin·¯e AMSP »R

10. Konference Nov· Evropa

11. Pojiöùovna roku 2006

12. 51. kongres EOQ v Praze

13. Konference LinuxExpo 2007

14. Accenture Zlat· koruna 2007

15. Konference Business Solutions

16. Konference Data workshop

17. SvÏtovÈ setk·nÌ kouË˘ v Praze

Účetní a poradenská firma
Ing. Mojmír Průša

vám nabízí:
vedenÌ jednoduchÈho i podvojnÈho ˙ËetnictvÌ

zpracov·nÌ ˙ËetnictvÌ za cel˝ rok,
mzdy, DPH, daÚov· p¯izn·nÌ vöeho druhu

a ¯adu dalöÌch sluûeb
ekonomick˝ch a daÚov˝ch

(podnikatelskÈ pl·ny, ˙vÏry, ekonomickÈ
vedenÌ firem, krizovÈ ¯ÌzenÌ apod.)

Kontakt:
Gorazdova 16, 120 00 Praha 2

tel.: 224 917 584, 224 922 420
fax: 224 918 293, e-mail: mojmir@gts.cz

Mediální partnerství v roce 2007

Dobrá rada nad zlato

S tužkou za uchem

Nejhezčí pozvánka na tiskovku

Vítejte na www.

Našimi stálými partnery jsou:
●● Konfederace zaměstnavatelských

a podnikatelských svazů ČR
●● Unie zaměstnavatelských svazů ČR
●● Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
●● Družstevní Asociace ČR
●● Zemědělský svaz ČR
●● Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
●● Sdružení podnikatelů ČR
●● Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu
●● Česká asociace podnikatelů v lesním 

hospodářství
●● Česká manažerská asociace
●● Manažerský svazový fond
●● Český svaz zaměstnavatelů v energetice 
●● Svaz českých a moravských výrobních družstev
●● Svaz českých a moravských spotřebních družstev
●● Svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení
●● Sdružení automobilového průmyslu
●● Svaz dovozců automobilů
●● Svaz průmyslu a dopravy ČR
●● Česká společnost pro jakost
●● Sdružení pro cenu ČR za jakost – Czech Made
●● Asociace podnikatelek a manažerek ČR
●● Asociace inovačního podnikání ČR
●● Euro Info Centrum Praha
●● Sdružení pro informační společnost
●● Svaz zdravotních pojišťoven ČR
●● Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
●● Asociace českých pojišťovacích makléřů
●● Svaz průmyslu papíru a celulózy
●● Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade
●● Česká leasingová a finanční asociace
●● Hospodářská komora České republiky
●● Český svaz pivovarů a sladoven
●● Sdružení Korektní podnikání
●● Komora auditorů ČR
●● Gender Studies
●● Česká asociace pro soutěžní právo
●● 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
Ceny zemědělských výrobců
v ČR působí jako protiinflační
polštář

str. 5
Ve firemní strategii máme, že
budeme vyvíjet nadčasové
produkty a služby

str. 7
Snažíme se být pro klienty 
srozumitelní

str. 12
Dokázali jsme se na 
probíhající procesy podívat
bez emocí a tlaku

str. 24
Potravinářská komora: zneužití
tržní síly má postihovat nový
zákon

O kreditkách pro firmy
UniCredit Bank rozöÌ¯ila nabÌdku p¯ÌmÈho ban-

kovnictvÌ o nov˝ produkt Online Card. Jde

o modernÌ, jednoduch˝ a bezpeËn˝ zp˘sob zÌs-

k·v·nÌ informacÌ o kreditnÌch kart·ch vydan˝ch

UniCredit Bank, a to 24 hodin dennÏ, 7 dnÌ

v t˝dnu prost¯ednictvÌm internetu. Aplikaci Onli-

ne Card mohou vyuûÌvat drûitelÈ kreditnÌch

karet bez dalöÌch produkt˘ v bance. Klienti Uni-

Credit Bank s ˙Ëtem a kreditnÌ kartou v bance

majÌ totoûnÈ informace o kreditnÌ kartÏ automa-

ticky v menu aplikacÌ internetovÈho bankovnic-

tvÌ Online Banking nebo BusinessNet.

Aplikace Online Card poskytuje uûivateli jedno-

duch˝m a p¯ehledn˝m zp˘sobem informace

o kreditnÌch kart·ch a karetnÌch transakcÌch.

Drûitel karty m˘ûe nap¯Ìklad sledovat historii

karetnÌch transakcÌ zpÏtnÏ aû 15 mÏsÌc˘ vËet-

nÏ jejich detail˘ s moûnostÌ filtrovat a vyhled·-

vat dle zadan˝ch kritÈriÌ. 

Online Card je souË·stÌ "rodiny internetovÈho

bankovnictvÌ" UniCredit Bank spolu s Online

Banking (aplikace urËen· zejmÈna pro fyzickÈ

osoby nepodnikajÌcÌ a podnikatele) a Business-

Sympatické mikrofony
Pozv·nek na tiskovÈ konference chodÌ vûdy

p¯ed z·vÏrem roku hojnost a nejinak je tomu

i letos. Pro urychlenÌ komunikace se vÏtöina

po¯·dajÌcÌch firem spolÈh· na e-mailovou

poötu, ostatnÏ i zde se m˘ûe texta¯ a zdatn˝

PRista a takÈ grafik Ëi designÈr dob¯e vy¯·dit.

A tak za jednoduch˝, ale ˙Ëinn˝ trik tentokr·t

vyhodnocujeme spoleËnost BH Securities

a jejÌ agenturu New Deal Communications.

Pozvaly n·s na tiskovku BHS v Praze 27. listo-

padu 2007 "mailem pln˝m mikrofon˘"Ö

(rix)

Hezké Vánoce!
A je tu p¯edv·noËnÌ Ëas. MÏla jsem den volna.

Par·da, p¯ipravÌm se na V·noce! UklidÌm cel˝ byt,

umyji okna, nazdobÌm pokoje jehliËÌm a svÌcny ve

tvaru stromk˘ a zvoneËk˘Ö UpeËu nÏjakÈ cukro-

vÌ a uva¯Ìm manûelovi v˝teËnou veËe¯i. VeËer ho

budu Ëekat kr·snÏ nalÌËen· ve sv˘dnÈm spodnÌm

pr·dle, v bytÏ provonÏnÈm V·nocemi. 

Brzy r·no jsem vyrazila na n·kupy. Byla jsem

tak natÏöen·, ûe jsem se po¯·d usmÌvala na

vöechny kolemjdoucÌ. Jak kr·sn˝ je v·noËnÌ

Ëas! V nÏkolika obchodech jsem ale nepochodi-

la. Uû jen samÈ zbytky v·noËnÌ dekorace. é·dnÈ

pÏknÈ v·noËnÌch svÌcny, ani ubrousky se snÏ-

hul·ky a zasnÏûen˝mi domeËky, ale zato hodnÏ

moc lidÌ. I co, nebudu si kazit radost, radöi kou-

pÌm pÏknÈ kr˘tÌ maso na veËe¯i. V masnÏ jsem

se ani nedostala k pultu, jak˝ dav lidÌ tu byl.

A maËkali se a strkali. LidÈ zkr·tka zase v p¯ed-

v·noËnÌm Ëase zahltili ulice.

Dom˘ jsem se dostala aû odpoledne. Hladov·,

zamraËen·, naötvan·. "Hur· do peËenÌ cukrovÌ,

to mi zvedne n·ladu!" ¯ekla jsem si. Sotva jsem

pustila teplou vodu, ûe si umyji ruce, ozvala se

r·na. Bouchla karma a zaËala ho¯et... Rychle

jsem vypnula plyn. P·n, kter˝ p¯ijel na opravu, si

karmu hned odvezl a p¯islÌbil: "Po NovÈm roce

jsem tu, i s novou karmou." 

Zbytek dne zabralo uklÌzenÌ zane¯·dÏnÈ koupel-

ny. K peËenÌ ani k va¯enÌ jsem se uû nedostala.

Tak jsem se aspoÚ navlÈkla do toho sv˘dnÈho

pr·dla. 

Kdyû p¯iöel dom˘ manûel, mÌsto toho, aby si

vöimnul, jak mi to sluöÌ, byl otr·ven˝, ûe nena-

öel nic k veËe¯i. NavÌc se po celodennÌm lopo-

cenÌ nem˘ûe ani vysprchovat v teplÈ vodÏ. 

I p¯es vöechny nesn·ze je tu opÏt p¯edv·noËnÌ

Ëas. A je jen na n·s, jestli jej dok·ûeme pokoj-

nÏ vychutn·vat. Bez ohlÌûenÌ na to, co bychom

mÏli Ëi nemÏli udÏlat, kolik druh˘ cukrovÌ

napÈct, jakÈ vöemoûnÈ d·rky nakoupit. Tak se

nechme un·öet tÌm jedineËnÏ romantick˝m

ËasemÖ Jeho melodiemi. HezkÈ V·noce!

MarkÈta BartÌkov·

Net (aplikace urËen· zejmÈna pro firmy), kterÈ

jsou ve stejnÈm designu a vyuûÌvajÌ stejnÈ ovl·-

dacÌ prvky. Aplikace Online Card nevyûaduje

û·dnou instalaci a k plnÈ funkËnosti postaËuje

bÏûnÏ dostupn˝ software a hardware. Pro p¯i-

hl·öenÌ do systÈmu klient zad· uûivatelskÈ ËÌslo

a vstupnÌ bezpeËnostnÌ kÛd, kter˝ m˘ûe kdykoli

zmÏnit. DalöÌm bezpeËnostnÌm prvkem je öifro-

v·nÌ datovÈ komunikace, kterÈ chr·nÌ data

bÏhem p¯enosu.

UniCredit Bank takÈ novÏ p¯ebÌr· zodpovÏdnost

za transakce platebnÌ kartou bez pouûitÌ PIN p¯e-

sahujÌcÌ 4500 KË jiû 48 hodin p¯ed nahl·öenÌm

p¯ÌpadnÈ ztr·ty/odcizenÌ platebnÌ karty. (tz)

V čele SINDAT Karel Havlíček

Valn· hromada SINDAT, mate¯skÈ spoleËnosti

pr˘myslovÈho holdingu Sindat Group, rozhodla,

ûe nov˝m gener·lnÌm ¯editelem se od ledna

2008 stane Karel HavlÌËek. SINDAT ¯ÌdÌ svoje

strategickÈ majetkovÈ ˙Ëasti zejmÈna ve v˝rob-

nÌch spoleËnostech, Ëleny skupiny jsou mj.

TECHNISTONE, jeden z nejvÏtöÌch svÏtov˝ch

producent˘ konglomerovanÈho kamene, d·le

textilky SINTEX, TYLEX a SPOLSIN nebo v˝rob-

ci finalizovanÈ chemie a stavebnÌch prvk˘

SINCOLOR a SINPOL. Skupina SINDAT, kterou

doplÚuje ¯ada sluûbov˝ch firem, celkem expor-

tuje  vlastnÌ v˝robky do tÈmÏ¯ stovky zemÌ.

Karel HavlÌËek (1969) vystudoval »VUT, titul

MBA obh·jil na PIBS, doktor·t zÌskal na VäE.

Od poË·tku 90. let je aktivnÌ v priv·tnÌ sfÈ¯e,

deset let byl ¯editelem spoleËnosti ElCom, od

roku 2001 je na pozici ¯editele obchodu a mar-

ketingu Sindat Group. Zased· v org·nech pod-

nikatelsk˝ch asociacÌ v »R a EU, p¯edn·öÌ na

evropsk˝ch a americk˝ch univerzit·ch, publiku-

je, hovo¯Ì öesti svÏtov˝mi jazyky.

Na pozici gener·lnÌho ¯editele st¯Ìd· Bo¯ivoje

Fr˝berta, kter˝ st·l v Ëele SINDAT vÌce jak 16 let

a kter˝ z˘st·v· p¯edsedou spr·vnÌ rady. Karel

HavlÌËek jmenoval souËasnÏ nov˝ manaûersk˝

t˝m skupiny. ÿeditelem divize textil se st·v· Ji¯Ì

Zdraûil, ¯editelem divize chemie a stavebnÌch

prvk˘ Pavel P·paj, ¯editelem divize speci·lnÌch

trh˘ Ivo Zav¯el a ¯editelem pro controlling skupi-

ny Kate¯ina Lajblov·. VladimÌra Z·tvrsk· z˘st·-

v· ¯editelkou financÌ a spr·vy majetku. Dovröila

se tak tÌm z·sadnÌ zmÏna ¯ÌzenÌ aktivit holdingu,

kdy dosavadnÌ funkcion·lnÌ systÈm nahrazuje

systÈm diviznÌ, odpovÌdajÌcÌ orientaci SINDAT na

speci·lnÌ komodity. (tz)
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Jiû od roku 1990 p˘sobÌ ceny zemÏdÏlsk˝ch

v˝robc˘ v »R jako protiinflaËnÌ polöt·¯. ZatÌmco

ceny vstup˘ do zemÏdÏlstvÌ se od tohoto roku

zv˝öily na 397 % v polovinÏ roku 2007, ceny

zemÏdÏlsk˝ch v˝robc˘ vzrostly pouze na 160 %

ve stejnÈm obdobÌ. R˘st n·klad˘ tak ËeötÌ

zemÏdÏlci nesli na sv˝ch bedrech a v koneËnÈm

d˘sledku to znamenalo v˝znamn˝ pokles zemÏ-

dÏlskÈ produkce  aû na 80 % dom·cÌ spot¯eby,

pokles zamÏstnanosti z 500 tis. na cca 130 tis.

pracovnÌk˘, ztr·tu sobÏstaËnosti v komodit·ch

naöeho podnebnÈho p·sma, zastar·nÌ techniky

a technologiÌ a p¯edevöÌm ve vysokÈ podkapita-

lizovanosti a zadluûenÌ zemÏdÏlc˘. TakÈ mzdy

jsou v zemÏdÏlstvÌ hluboko pod ˙rovnÌ n·rodnÌ-

ho hospod·¯stvÌ a vÏkov· struktura zemÏdÏlc˘

se nad·le zhoröuje. V roce 2006 celkov· spo-

t¯eba potravin vËetnÏ tab·ku a alkoholu dos·-

hla 235 mld. KË, z toho z dom·cÌ produkce je

bohuûel jiû jen za 141 mld. KË, tedy pouze 60 %

spot¯eby. KaûdoroËnÏ se podÌl sniûuje. Tato

negativa zatÌm udrûovala pro obyvatelstvo nÌzkÈ

ceny potravin, z hlediska ËeskÈho zemÏdÏlstvÌ

ale znamenala niûöÌ konkurenceschopnost na

Ceny zemědělských výrobců v ČR působí jako protiinflační polštář 
Stanovisko Zemědělského svazu ČR k situaci okolo zvyšování cen potravin

Zemědělský svaz ČR reaguje na stále více se rozvíjející diskuzi o zvyšo-
vání cen potravin. Hlavní vina za toto zvýšení je připisována zeměděl-
cům, resp. růstu cen zemědělských výrobců. Dlouhodobé analýzy ale

jasně ukazují, že současný růst cen je jen u některých zemědělských komo-
dit (obiloviny, řepka, mléko), na druhé straně je výrazný pokles cen prasat,
skotu i cukrovky. Podle ČSU průměrné ceny za leden až září 2007 ještě
nedosáhly průměrných cen před vstupem do Evropské unie (rok 2001) -
index je 98,2 %. Vývoj cen v posledních měsících zatím vyrovnával dlouho-
dobý pokles cen zemědělských výrobců za posledních 10 let.

evropskÈm trhu. R˘st podÌlu dovezen˝ch potra-

vin bude rychleji srovn·vat ceny potravin na

ËeskÈm a evropskÈm trhu.

PodÌl potravin ve spot¯ebnÌm koöi zatÌm dlouho-

dobÏ klesal. ZatÌmco nap¯Ìklad v roce 1990 Ëinil

podÌl v˝daj˘ dom·cnostÌ za potraviny a nealko-

holickÈ n·poje 32 %,  v roce  2001 Ëinil podÌl

v˝daj˘  v »R  24,1 %, v roce 2006 se tento podÌl

snÌûil aû na ˙roveÚ 20 %. Tento fakt svÏdËÌ

o tom, ûe ceny potravin v »R v û·dnÈm p¯ÌpadÏ

nemohou b˝t faktorem ohroûujÌcÌm ûivotnÌ ˙ro-

veÚ obyvatelstva »R. Z tohoto d˘vodu nelze neû

vnÌmat slova ministra zemÏdÏlstvÌ Mgr. Petra

GandaloviËe, kter˝ p¯ipustil moûnost, ûe pokud

bude zvyöov·nÌ cen zemÏdÏlsk˝ch v˝robc˘

pokraËovat, zaËne uvaûovat o snÌûenÌ tzv. n·rod-

nÌch doplÚkov˝ch plateb a n·rodnÌch dotacÌ,

jako nepodloûenou ˙vahu. Zvl·ötÏ pak v situaci,

kdy ËeötÌ zemÏdÏlci dost·vajÌ mnohem niûöÌ pod-

pory neû jejich kolegovÈ v p˘vodnÌch zemÌch 

EU 15. Nap¯Ìklad v Rakousku zemÏdÏlci v roce

2006 obdrûeli dotace z evropsk˝ch i n·rodnÌch

zdroj˘ na 1 hektar ve v˝öi 243 % proti zemÏdÏl-

c˘m v »eskÈ republice, kte¯Ì navÌc musÌ v kr·t-

kÈ dobÏ v˝raznÏ investovat, aby splnili podmÌnky

EvropskÈ unie. 

V roce 2007 doölo k v˝znamnÏjöÌmu r˘stu cen

zemÏdÏlsk˝ch v˝robc˘ obilovin a zejmÈna pöe-

nice. Ceny ostatnÌch komodit buÔ stagnovaly,

nebo dokonce klesaly, jako nap¯. vep¯ovÈ maso,

jehoû cena se v souËasnosti pohybuje hluboko

pod ˙rovnÌ v˝robnÌch n·klad˘ a cen minul˝ch

let. Pokles trûeb za vep¯ovÈ maso proti roku

2001 bude letos cca 9 mld. KË. Z·roveÚ je

t¯eba ¯Ìci, ûe podÌl ceny zemÏdÏlsk˝ch komodit

je v koneËnÈ spot¯ebitelskÈ cenÏ nÌzk˝. Nap¯Ì-

klad cena pöenice  v kilogramu bÌlÈho peËiva za

prvnÌ pololetÌ 2007 ËinÌ pouh˝ch 3,42 KË, zatÌm-

co v obchodÏ si z·kaznÌk koupÌ tento kilogram

peËiva za cenu 41,8 KË. Cena pöenice tak ËinÌ

pouh˝ch 8 % v cenÏ tohoto peËiva. Dnes uv·dÏ-

n˝ n·r˘st cen bÌlÈho peËiva tedy i n·r˘st ceny

pöenice o 50 % m˘ûe ovlivnit pouze o 1,70 KË

na 1 kg peËiva, respektive u ceny rohlÌku je

n·r˘st pouze o 6 halÈ¯˘.

V˝raznÏ dnes rostou u potravin marûe obchodnÌ-

k˘. ZatÌmco v roce 1997 nap¯. marûe obchodnÌ-

k˘ Ëinily u vep¯ovÈ öunky 38,8 KË/kg,  v z·¯Ì

roku 2007 dos·hly jiû 44,8 KË/kg. V p¯ÌpadÏ

m·sla Ëinila marûe obchodnÌk˘ 15 KË/l v roce

1997 a v z·¯Ì 2007 je to 28,2 KË/kg. Ani kon-

kurenËnÌ prost¯edÌ tedy neznamen·, ûe by

obchodnÌ ¯etÏzce byly ochotny sniûovat ceny na

˙kor sv˝ch marûÌ, n˝brû tento tlak p¯en·öÌ do

dalöÌch Ël·nk˘ v˝robnÌ vertik·ly tj. na potravi-

n·¯e a zemÏdÏlce.

Je tedy nutnÈ konstatovat, ûe v »eskÈ republi-

ce zatÌm nedoölo k û·dnÈmu v˝znamnÈmu pr˘-

mÏrnÈmu n·r˘stu cen zemÏdÏlsk˝ch komodit,

neboù r˘st ceny pöenice a mlÈka je kompenzo-

v·n poklesem cen jin˝ch komodit. PodÌl v˝daj˘

dom·cnostÌ na potraviny se nezvyöuje, naopak

dlouhodobÏ kles·. R˘st cen potravin v »eskÈ

republice je daleko vÌce ovlivÚov·n cenou ener-

giÌ, pohonn˝ch hmot, mezd, sazbou DPH a mar-

ûemi obchodnÌk˘. Tyto marûe se dlouhodobÏ

nejen nesniûujÌ, ale naopak rostou, a to i v pro-

st¯edÌ konkurenËnÌho boje obchodnÌch ¯etÏzc˘. 

Praha, 5. 11. 2007
ZemÏdÏlsk˝ svaz »R
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Nová generace modelu Superb
otestována
V extrÈmnÌch podmÌnk·ch americkÈ pouötÏ

probÏhl test dvou prototyp˘ novÈ generace

modelu äkoda Superb. PoprvÈ v historii znaË-

ky äkoda byli na akci p¯izv·nÌ i z·stupci mÈdiÌ

jeötÏ p¯ed ofici·lnÌ premiÈrou p¯ipravovanÈho

modelu. Prototypy n·stupce ˙spÏönÈ ¯ady,

vybavenÈ lehkou kamufl·ûÌ, p¯edstavil Ëlen

p¯edstavenstva äkoda Auto, a. s., odpovÏdn˝

za oblast technickÈho v˝voje Dr. Eckhard

Scholz. ➡

ICZ - deset let na trhu
ObecnÌ d˘m v Praze byl dne 30. ¯Ìjna 2007 svÏd-

kem oslav desetiletÈho v˝roËÌ zaloûenÌ spoleË-

nosti ICZ, v˝znamnÈho ËeskÈho dodavatele

integrovan˝ch softwarov˝ch a sÌùov˝ch ¯eöenÌ.

Zlat˝m h¯ebem veËera se stal koncert Lucie

BÌlÈ, kterou na klavÌr doprovodil Petr Mal·sek.

NÏkolikan·sobn· Zlat· slavice vystoupila

v öatech, kterÈ speci·lnÏ pro tuto p¯Ìleûitost

vytvo¯ila LibÏna Rochov·, jejÌ dvornÌ mÛdnÌ n·vr-

h·¯ka. Lucie BÌl· n·slednÏ spoleËnÏ s gener·l-

nÌm ¯editelem ICZ Bohuslavem CempÌrkem sym-

bolicky nakrojila narozeninov˝ dort. ➡

Zetor - výplata dividend pro
akcionáře schválena
V sÌdle akciovÈ spoleËnosti Zetor se dne

6. listopadu 2007 konala jejÌ mimo¯·dn·

valn· hromada, kter· podobnÏ jako ¯·dn·

valn· hromada konan· na konci kvÏtna

letoönÌho roku schv·lila v˝platu dividend

pro svÈ akcion·¯e. ➡

DHL Express má nové call centrum 
SpoleËnost DHL Express otev¯ela po Praze jiû

druhÈ call centrum z·kaznickÈho servisu DHL

Express v »R. Nach·zÌ se v Olomouci v historickÈ

budovÏ b˝valÈho LidovÈho domu na t¯ÌdÏ 1. M·je.

OlomouckÈ pracoviötÏ bude soubÏûnÏ zabezpeËo-

vat se st·vajÌcÌm z·kaznick˝m servisem v Praze

agendu oddÏlenÌ call centra, vyhled·v·nÌ z·silek,

e-Commerce, reklamace a stÌûnostÌ. ➡

Kdo se ankety z˙Ëastnil? 

DÌky organiz·tor˘m, zakladatel˘m CEBRE (Svaz pr˘myslu a dopravy »R, Hospod·¯sk· komora »R

a Konfederace zamÏstnavatelsk˝ch a podnikatelsk˝ch svaz˘ »R), medi·lnÌm partner˘m a ¯adÏ dal-

öÌch se do ankety na port·lu BusinessInfo.cz zapojilo vÌce neû 550 respondent˘. NejËastÏji se jed-

nalo o malÈ a st¯ednÌ firmy do 10 zamÏstnanc˘ (31 %) nebo 11-50 zamÏstnanc˘ (19 %). Mnoho res-

pondent˘ poch·zelo i z firem o 51-250 zamÏstnanc˘ (17 %). NejËastÏji se jednalo o podnikatele

a firmy p˘sobÌcÌ v oblasti sluûeb (27 %) nebo o firmy zamÏ¯enÈ na v˝robnÌ Ëinnost (14 %). 

Známe fondy a programy Evropské unie?
CEBRE - Česká podnikatelské reprezentace při EU uspořádala ve spo-

lupráci s portálem BusinessInfo.cz v průběhu září a října letošního
roku anketu "Znáte fondy a programy EU?" ve formě interaktivního

elektronického dotazníku. Jejím cílem bylo zmapovat, jaké fondy a pro-
gramy EU firmy a podnikatelé znají, jaké jsou nejužívanější informační zdro-
je, jaké mají zkušenosti s podáváním žádostí, jaká je jejich úspěšnost nebo
jakou pomoc by při přípravě a realizaci projektů uvítali. Mediálními part-
nery ankety byl informační portál EurActiv.cz a měsíčník DOTACE.

JakÈ jsou nejbÏûnÏjöÌ informaËnÌ zdroje? 

V r·mci ankety jsme odliöili informaËnÌ zdroje pro zÌsk·nÌ vöeobecn˝ch informacÌ o fondech a pro-

gramech EU od informacÌ o konkrÈtnÌch informacÌch o v˝zv·ch k p¯edkl·d·nÌ projekt˘. 

NejbÏûnÏjöÌm vöeobecn˝m informaËnÌm mÈdiem jsou internetovÈ str·nky Ministerstva pro mÌstnÌ

rozvoj http://www.strukturalni-fondy.cz (42 %), n·sledovanÈ Agenturou pro podporu podnik·nÌ

a investic CzechInvest (35 %), internetov˝mi str·nkami jednotliv˝ch ministerstev (34 %) a dennÌm

tiskem (32 %). Informace ofici·lnÌho port·lu pro podnik·nÌ a export BusinessInfo.cz vyuûÌv· 29 %

respondent˘, u ostatnÌch partner˘ ankety je jiû procento niûöÌ - internetovÈ str·nky CEBRE 13 %

a mÏsÌËnÌk DOTACE 12 %. 

Informace o konkrÈtnÌch v˝zv·ch k p¯edkl·d·nÌ projekt˘ ËerpajÌ podnikatelÈ a firmy opÏt p¯edevöÌm

z internetov˝ch str·nek Ministerstva pro mÌstnÌ rozvoj http://www.strukturalni-fondy.cz (29 %), od

Agentury pro podporu podnik·nÌ a investic CzechInvest (26 %) nebo z internetov˝ch str·nek jed-

notliv˝ch ministerstev (rovnÏû 26 %), p¯ÌpadnÏ od sv˝ch krajsk˝ch ˙¯ad˘ (21 %).

Z·jem podnikatel˘ o fondy a programy EU 

Asi pro v·s nebude û·dn˝m p¯ekvapenÌm, ûe naprost· vÏtöina respondent˘ ankety (95 %) se o Ëer-

p·nÌ z fond˘ a program˘ EU zajÌm· nebo uvaûuje o jejich vyuûitÌ do budoucna. ProË by se takÈ jinak

do ankety zapojovali, ûe? Ti, co z·jem nemÏli, vÏtöinou vych·zeli z neznalosti poûadavk˘ a podmÌ-

nek fond˘ a program˘ (26 %), ob·vali se jejich n·roËnosti (19 %) nebo dle svÈ znalosti nespadali

do û·dnÈho z dostupn˝ch program˘ (19 %).

Nejzn·mÏjöÌ fondy a programy EU 

Anketa se dotazovala na nejzn·mÏjöÌ operaËnÌ programy z programovacÌho obdobÌ 2004-2006

a novÈho programovacÌho obdobÌ 2007-2013, ale i na nejzn·mÏjöÌ komunit·rnÌ programy a progra-

my zahraniËnÌ rozvojovÈ spolupr·ce. AËkoli by bylo moûnÈ srovn·vat vöeobecnÈ povÏdomÌ o fondech

a programech EU pro kaûdou z v˝öe uveden˝ch kategoriÌ zvl·öù, povaûujeme za zajÌmavÏjöÌ provÈst

absolutnÌ srovn·nÌ. Vzhledem ke struktu¯e respondent˘ nenÌ p¯ekvapenÌm, ûe nejzn·mÏjöÌm progra-

mem v˘bec byl OperaËnÌ program pr˘mysl a podnik·nÌ 2004-2006 (43 %) n·sledovan˝ podp˘rn˝m

n·strojem na vzdÏl·v·nÌ a rozvoj lidsk˝ch zdroj˘ OperaËnÌm programem rozvoj lidsk˝ch zdroj˘ 2004-

2006 (40 %). StejnÈ oblasti, tedy obecn· podpora podnik·nÌ a rozvoje lidsk˝ch zdroj˘ v novÈm pro-

gramovacÌm obdobÌ, obsadily i t¯etÌ a Ëtvrtou pozici - OperaËnÌ program podnik·nÌ pro inovace 2007-

2013 (39 %) a OperaËnÌ program lidskÈ zdroje a zamÏstnanost (35 %). Mil˝m p¯ekvapenÌm je dobrÈ

povÏdomÌ o komunit·rnÌch vzdÏl·vacÌch programech, tedy o programech jako Socrates/Erasmus,

Leonardo da Vinci a jejich novÈm zast¯eöenÌ v r·mci Programu celoûivotnÌho uËenÌ 2007-2013 

(35 %). Z existujÌcÌch program˘ zahraniËnÌ rozvojovÈ spolupr·ce je nejzn·mÏjöÌ Evropsk˝ rozvojov˝

fond (17 %), d˘leûitÏjöÌ je ale vysokÈ procento respondent˘, kterÈ o zahraniËnÌ rozvojovÈ spolupr·-

ci nikdy neslyöelo (46 %).  

Zkuöenosti a obtÌûe 

S evropsk˝mi fondy a programy m· zkuöenost vÌce neû 45 % respondent˘ ankety. AËkoli jsme se

dotazovali i na ˙spÏönost jejich projektov˝ch û·dostÌ, tuto ot·zku zodpovÏdÏlo jen 40 % respon-

dent˘, coû n·m nedovoluje z nÌ vyvodit jakÈkoli z·vÏry. PodnikatelÈ a firmy ale byli sdÌlnÏjöÌ co do

problÈm˘ p¯i p¯ÌpravÏ projekt˘. 

NejobtÌûnÏjöÌ je podle podnikatel˘ zpracov·nÌ projektovÈ û·dosti se vöemi pot¯ebn˝mi n·leûitostmi 

(26 %) kombinovanÈ s Ëasovou n·roËnostÌ p¯ÌpravnÈ f·ze projektu (20 %) a dlouh˝mi lh˘tami ke schv·-

lenÌ projektu, podpisu smlouvy a zaË·tku realizace (19 %) nebo zajiötÏnÌ spolufinancov·nÌ (10 %).

Jak bÏûnÈ je vyuûÌvat externÌ konzultantskÈ firmy?  

Na ot·zku o vyuûÌv·nÌ sluûeb externÌch konzultantsk˝ch firem nebo poradc˘ odpovÏdÏla jen polovina

respondent˘, coû jejÌ odpovÏdi trochu relativizuje. P¯esto vöak stojÌ za zmÌnku: KonzultaËnÌ firmy nebo

poradce vyuûilo p¯ekvapivÏ jen malÈ procento podnikatel˘ (15  %), ale mÏli s jejich sluûbami p¯ekvapi-

vÏ dobrÈ zkuöenosti. Vöe nasvÏdËuje tomu, ûe kvalitnÌ poradenskÈ firmy se jiû na ËeskÈm trhu pevnÏ

etablovaly. Spokojeno bylo vÌce neû t¯i Ëtvrtiny respondent˘ (spokojeno 32 % a spÌöe spokojeno 47 %,

naproti tomu zcela nespokojeno jen 1 % a spÌöe nespokojeno

jen 8 %). Pro »R je docela typick˝ i nejËastÏjöÌ zp˘sob v˝bÏ-

ru poradenskÈ firmy. TÈmÏ¯ polovina respondent˘ se spolehla

na dobrÈ reference obchodnÌch partner˘ (48 %), velk· Ë·st

pak vypsala na poradenskou firmu v˝bÏrovÈ ¯ÌzenÌ (18 %).

Chcete o fondech a programech EU vÌce informacÌ?

S ˙pln˝mi v˝sledky ankety "Zn·te fondy a programy EU?"

se m˘ûete sezn·mit na internetov˝ch str·nk·ch CEBRE -

»eskÈ podnikatelskÈ reprezentace p¯i EU (www.cebre.cz),

na port·lu BusinessInfo.cz nebo port·lu EurActiv.cz.

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

CEBRE - Czech Business 

Representation to the EU

Czech House, level 6
60, rue du Trone
1050 Bruxelles
tel.: +32 2 213 94 50
fax: +32 2 213 94 51
e-mail: cebre.europe@mail.be
www.cebre.cz  

Respondenti dle velikosti firmy

Všeobecné informační zdroje

Problémy s přípravou projektů

Nejznámější fondy a programy EU
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Vaši společnost již mnozí znají, a ti, kteří netušili,
čím se zabývá, si to připomněli v listopadu na
Pražském hradě na slavnostním večeru u příleži-
tosti předání ocenění Národní ceny České republi-
ky za jakost 2007.  Pro úplnost - pod vaším jmé-
nem Bohuslav Švamberk figuruje volné sdružení
právníků, ekonomů, techniků a finančních
popradců pro oblast bydlení spojenou zejména
s finančním poradenstvím od životního pojištění
až po hypotéky a rekonstrukce panelových domů.
Jak byste vaše podnikání charakterizoval dále?
Ne jinak, neû jak jste jiû uvedla. Naöe firma je

fyzickou osobou, je to takov˝ "klastr" r˘zn˝ch

firem, jejichû z·kladnÌm cÌlem je zejmÈna zkva-

litnit bydlenÌ v bytov˝ch domech. SnaûÌme se

o to, aby naöi spoluobËanÈ mohli bydlet jako lidi,

aby v˝razn˝m zp˘sobem snÌûili energetickou

n·roËnost sv˝ch budov a samoz¯ejmÏ aby si zafi-

xovali v˝daje spojenÈ s bydlenÌm do co nejdelöÌ

budoucnosti. Do "klasru" pat¯Ì bankovnÌ instutu-

ce, pojiöùovny, energetiËtÌ audito¯i, projektanti,

v˝robci stavebnÌch materi·l˘ a samoz¯ejmÏ rea-

lizaËnÌ stavebnÌ firmy. SnaûÌme se, aby si od n·s

naöi klienti mohli odnÈst co nejkomplexnÏjöÌ

sluûbu a z·roveÚ co nejvyööÌ kvalitu.

Ke kvalitě vaše jméno bezesporu patří.  Kdy jste si
sám jasně uvědomil, že kvalita není jen prázdné
slovo či hra na schovávanou, ale vztah, reputace,
výsledek, který stojí za investovanou námahu?
UvÏdomili jsme si to hned na zaË·tku, kdyû

jsme tvo¯ili tento projekt. Kvalita je to, co by

n·s mÏlo odliöovat od naöÌ konkurence. Jiû od

zaË·tku jsme byli v situaci, kdy jsme nemuseli

dÏlat nic za kaûdou cenu. Mohli jsme si tedy svÈ

spolupracovnÌky a spolupracujÌcÌ firmy (dodava-

tele) vybÌrat. A kdyû jste ve v˝hodÏ, ûe nÏco

nemusÌte udÏlat za kaûdou cenu, m·te prostor

si s tÌm pohr·t. Kdyû si s·m nÏco po¯izuji, rov-

nÏû hledÌm zejmÈna na kvalitu. Nejsem tak

bohat˝, abych si mohl kupovat nekvalitnÌ vÏci.

Proto jsme si ¯ekli, ûe radÏji udÏl·me mÈnÏ, ale

kvalitnÏji. Jak je vidÏt, vyplatilo se n·m to.

Dnes m˘ûeme smÏle ¯Ìci, ûe kvalita vyplodila

i kvantitu. O tom svÏdËÌ mimo jinÈ i to, ûe jsme

dok·zali kompletnÏ zrekonstruovat jiû tÈmÏ¯

jeden tisÌc bytov˝ch dom˘. V nich ûije vÌce neû

35 000 dom·cnostÌ. V tuto chvÌli jiû pro naöe

klienty spravujeme r˘znÈ ve¯ejnÈ podpory za

vÌce neû 3 miliardy korun a dennÏ p¯ib˝vajÌ

Ve firemní strategii máme, že budeme vyvíjet nadčasové produkty a služby
Zeptáte-li se majitele či ředitele jakékoli firmy, jestli by chtěl, aby jeho

podnikání či manažerská práce byly lepší, zda je jeho přáním dosaho-
vat většího obratu, vyšší produktivity, efektivnějších výstupů, jen výji-

mečně se dozvíte, že ne. Je přirozenou lidskou vlastností dosahovat výš,
měnit se v tom pozitivním slova smyslu. S podnikáním to jde ruku v ruce.
Firma, která neroste, živoří a postupně umírá. Naopak - být špičkovější zna-
mená mít před sebou budoucnost. V tom je obsaženo také slovo kvalita.
Co znamená pro společnost, která se specializuje na dokonalejší bydlení,
zejména v panelácích, na to mi odpověděl JUDr. Bohuslav Švamberk. Jeho
společnost nese stejný název. V náplni práce má právní, ekonomické,
finanční a technické poradenství. Zazářila například nedávno na stěžejní
akci České společnosti pro jakost, v Listopadu - měsíci kvality.

dalöÌ. M·me celou ¯adu klient˘, kte¯Ì s n·mi

rekonstruujÌ opakovanÏ.

Čím jste vlastně docílili toho, že pracujete kvalit-
ně?
Je to tÌm, ûe jiû od samÈho poË·tku jsme kolem

sebe mÏli spolupracovnÌky, kte¯Ì s kvalitou nemÏ-

li problÈmy. Od zah·jenÌ naöich aktivit se snaûÌ-

me nastavovat firemnÌ procesy tak, aby kvalita

byla na prvnÌm mÌstÏ. Snad jako jedinÌ v oboru

jsme zavedli certifikovan˝ systÈm ¯ÌzenÌ, a zÌska-

li tak ISO 9001:2001 na "ProjektovÈ financov·nÌ

v˝stavby a regeneracÌ bytov˝ch dom˘". V roce

2005 jsme poprvÈ zÌskali na tu samou Ëinnost

ocenÏnÌ Czech made. Letos, v r·mci t˝dne kvali-

ty, jsme toto prestiûnÌ ocenÏnÌ obh·jili. I v p¯ÌötÌm

roce se hodl·me z˙Ëastnit soutÏûe v r·mci

N·rodnÌ ceny »R za jakost. Po¯·d je co zlepöovat.

Jiû ve firemnÌ strategii m·me, ûe budeme vyvÌjet

nadËasovÈ produkty a sluûby s v˝razn˝mi inova-

cemi a vynikajÌcÌ kvalitou pro n·roËnÈ z·kaznÌky. 

Jak naznačila fakta, letos jste získal velmi pres-
tižní ocenění v Programu Národní ceny ČR za
jakost v podnikatelském sektoru, a to za zlepšení
výkonnosti organizace. Co jste museli učinit
k tomu, aby stoupala právě ona výkonnost? Jsou
v tom početně rostoucí zakázky, větší obrat za
poradenství?
Je tomu tak, n·ö obrat roËnÏ roste po desÌtk·ch

procent. To je spojeno i s rostoucÌm poËtem zak·-

zek. I kdyû se naöim klient˘m situace st·le vÌce

a vÌce komplikuje, popt·vka po naöich sluûb·ch

neust·le roste. Je to zejmÈna o komunikaci.

NavÌc, za n·mi je pr·ce vidÏt. NovÏ zrekonstruo-

van˝ d˘m nikdo nep¯ehlÈdne. To z·roveÚ motivu-

je dalöÌ a dalöÌ klienty. P¯Ìklady t·hnou. V˝hodou

je i to, ûe m·lokdo chce p¯i tÏchto akcÌch experi-

mentovat. Proto je pro n·s d˘leûitÈ pracovat co

nejkvalitnÏji, protoûe n·s nejvÌce doporuËujÌ sv˝m

soused˘m pr·vÏ naöi klienti. Z kvalitnÌ pr·ce vzni-

k· s naöimi klienty takov· vz·jemn· symbiÛza.

M·me obrovskou v˝hodu, ûe jsme p¯edevöÌm

odbornÌci na bydlenÌ a finanËnÌ poradenstvÌ, a tak

umÌme najÌt ¯eöenÌ prakticky pro kaûdÈho.

Vaším přáním je nejen měnit vlastní firmu, ale
vzhled měst a obcí, a to se vám daří. Kde všude
na vás v dobrém vzpomínají? A vrací se klienti?
I tady je to snadno dokazatelnÈ. Jsou mÏsta,

kde jsme zrekonstruovali i vÌce

nÏû sto bytov˝ch dom˘, potom

jsou mÏsta, kde jsme opravili

desÌtky dom˘. P˘sobÌme vöak

na mal˝ch mÏstech resp.

v obcÌch. Vöude, kde se objevu-

je nÏjak˝ bytov˝ d˘m. V nÏkte-

r˝ch mÏstech jsme zah˝bali

cel˝m energetick˝m systÈmem,

protoûe ˙spory energiÌ (zejmÈna

tepla) byly tak vysokÈ, ûe se to

promÌtlo i v celomÏstskÈ ener-

getice. Tato naöe aktivita na

sebe nabaluje dalöÌ a dalöÌ

domy, kterÈ si öly vlastnÌ ces-

tou, takûe i kdyû jsme se na

jejich rekonstrukci p¯Ìmo nepo-

dÌleli, prvotnÌ impulz byl od n·s.

Jak jsem jiû uvedl, "p¯Ìklady t·h-

nou". Kdyû tak projÌûdÌm republi-

kou (a roËnÏ najezdÌm 100

tisÌc km), je vidÏt jak, se jedno-

tliv· sÌdliötÏ mÏnÌ, jak vzkvÈtajÌ.

Dnes se nikdo nemusÌ stydÏt za

to, ûe bydlÌ v "panel·ku". Je to

naprosto pohodovÈ. LidÈ si za

spoleËnÈ prost¯edky zrekonstru-

ujÌ "obvodovou sko¯·pku domu" a kaûd˝ pak za

vlastnÌ prost¯edky si mÏnÌ svÈ bydlenÌ uvnit¯,

p¯Ìmo v bytÏ. Dnes je moûnÈ nafotit stovky byt˘

v panel·cÌch, a kdyû se to publikuje v obr·zko-

v˝ch Ëasopisech, tak nikdo nezjistÌ, ûe se jedn·

o byt v panel·ku. Jsem p¯esvÏdËen, ûe nenÌ prav-

da, ûe bydlet v panel·ku je jako bydlet v "kr·lÌ-

k·rnÏ". Ani se nemusÌme ob·vat jak˝chsi segre-

govan˝ch ghet pro chudÈ, jak kdysi nÏkdo o byd-

lenÌ na sÌdliötÌch prohl·sil. Zkuöenost mi ¯Ìk·

nÏco jinÈho.

Co je nejsložitější na rekonstrukcích bytových
domů, paneláků?
Za nejsloûitÏjöÌ povaûuji vy¯eöit osobnÌ vztahy

v jednotliv˝ch domech. Kdyû se pro opravy jedno-

tlivÈ subjekty rozhodujÌ, je to vûdy o velk˝ch

finanËnÌch investicÌch na dlouhou dobu. Je tedy

pot¯ebnÈ celou akci nejprve odosobnit, protoûe

teprve potom se d· konstruktivnÏ hledat ¯eöenÌ.

Dneska jsou paradoxnÏ nejmenöÌm problÈmem

"penÌze". TÏch je dostatek. ProblÈm je domluvit

se, co a jak chcemne dÏlat. DalöÌm obrovsk˝m

problÈmem je sehnat stavebnÌ firmu. TÏch

dobr˝ch, kvalitnÌch, je aû katastrofick˝ nedosta-

tek. RovnÏû tak je problÈmem stavebnÌ materi·l.

Pr·vÏ proto jsme kolem sebe vytvo¯ili "klastr",

kde jsou jak v˝robci, tak i dodavatelÈ. M·me tedy

mnohdy p¯ednostnÌ pr·vo na dod·vku stavebnÌch

materi·l˘. RovnÏû tak se s naöimi partnery podÌlÌ-

me i na v˝voji nov˝ch stavebnÌch materi·l˘. 

Bohuûel musÌme konstatovat, ûe u rekonstrukcÌ

dom˘ "dob¯e uû bylo". V poslednÌ dobÏ jdou

˙roky v bank·ch nahoru, rozsah oprav se zvyöu-

je, prudce stoup· cena stavebnÌch pracÌ, a pro-

toûe stavebnÌ firmy nestÌhajÌ, kles· kvalita. Aby-

chom vykryli moûn· rizika, kter· jsou s rekon-

strukcÌ domu vûdy spojena, znamen· to pro kli-

enty kvalitnÏjöÌ energetick˝ audit, öpiËkov˝ pro-

v·dÏcÌ projekt, kvalitnÌ v˝bÏrovÈ ¯ÌzenÌ, dobr˝

stavebnÌ dozor apod. Tedy i p¯Ìprava celÈ akce

zabere vÌce Ëasu a spolkne vÌce penÏz. Efekt se

ale vûdy projevÌ.

Zabýváte se rovněž opravami rodinných domků,
stavbou plotů, garáží, bazénů? A stavíte na
zakázku třeba i jednotlivé rodinné domy? Kde
všude? A s jakým financováním?
Ano, naöimi klienty nejsou jenom bytovÈ domy.

Je to cel· ¯ada fyzick˝ch osob, kterÈ si chtÏjÌ

postavit nebo zrekonstruovat sv˘j rodinn˝

domek anebo i byt v bytovÈm domÏ.

K financov·nÌ tady vyuûÌv·me celou ök·lu finanË-

nÌch produkt˘, co trh nabÌzÌ - stavebnÌ spo¯enÌ,

hypotÈky, jejich r˘znÈ kombinace. VÌte, j· jsem

spÌöe zast·ncem n·jemnÌho bydlenÌ, neû zbyteË-

nÈho se zadluûov·nÌ. Ne vûdy je totiû v˝hodnÈ b˝t

ve svÈm. Je to v rozporu s tÌm, co propagujÌ

banky a develope¯i, ûe vlastnÌ je nejlepöÌ. Vzhle-

dem k n·klad˘m, platb·m za provoz takovÈho

domu nebo bytu a platb·m r˘zn˝ch hypotÈk

a pojiötÏnÌ, to m˘ûe b˝t likvidaËnÌ z·leûitost pro

spoustu dom·cnostÌ. Neû s klidn˝m svÏdomÌm

pro klienta hneme prstem, dlouho diskutujeme.

Bydlet ve vlastnÌm je sice kr·snÈ, ale mnohdy to

znamen·, ûe se po celou dlouhou dobu nedosta-

nou lidÈ na dovolenou, do kina, divadla, hospody.

ZaËÌn· typick· dom·cÌ ponorka, kter· bohuûel

mnohdy konËÌ rozvodem. Nechceme, aby se naöi

klienti do takov˝chto pastÌ dost·vali, a proto nej-

d¯Ìve hled·me nÏkolik r˘zn˝ch ¯eöenÌ a z nich se

teprve n·slednÏ vygeneruje to nejpovedenÏjöÌ.

Po¯Ìdit si vlastnÌ bydlenÌ, to nenÌ jako si jÌt kou-

pit televizi. VlastnÌ bydlenÌ je dlouhodob˝ pro-

ces, na nÏjû by se kaûd˝ mÏl p¯ipravovat dlouho

dop¯edu.

pokraËov·nÌ na stranÏ 10
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GE Money Multiservis: 
encyklopedie zdarma
Kaûd˝, kdo do konce roku 2007 nakoupÌ na spl·t-

ky s vyuûitÌm ˙vÏru od GE Money Multiservis,

zÌsk· zdarma v·noËnÌ d·rek - obs·hlou encyklo-

pedii »esko A-Z Universum v hodnotÏ 1399 KË.

NabÌdka, kter· se vztahuje i na ˙vÏry s nulovou

akontacÌ, je urËena vöem, kte¯Ì chtÏjÌ v p¯edv·-

noËnÌm obdobÌ odlehËit napjatÈmu rodinnÈmu roz-

poËtu. Speci·lnÌ v·noËnÌ nabÌdka GE Money Mul-

tiservis je dostupn· na vÌce neû 2000 obchodnÌch

mÌstech po celÈ »eskÈ republice. ➡

Evropská Cestovní Pojišťovna
nabízí pojištění insolvence
Evropsk· CestovnÌ Pojiöùovna (ECP) uvedla

na Ëesk˝ trh prost¯ednictvÌm svÈ dce¯inÈ

spoleËnosti Etics ITP nov˝ produkt: pojiötÏ-

nÌ z·ruky pro p¯Ìpad ˙padku cestovnÌ kan-

cel·¯e, tzv. pojiötÏnÌ insolvence. Tento pro-

dukt spolu s pojiötÏnÌm odpovÏdnosti, kterÈ

ECP jiû delöÌ dobu nabÌzÌ, podporuje ochranu

klient˘ a zkvalitnÏnÌ sluûeb cestovnÌch kan-

cel·¯Ì. 

➡

Česká pošta mění tarify
Ministerstvo financÌ souhlasÌ s ˙pravou cen

nÏkter˝ch poötovnÌch sluûeb, o kterou

»esk· poöta û·dala na konci z·¯i tohoto

roku. "Jsme r·di, ûe Ministerstvo financÌ

vyölo vst¯Ìc poûadavk˘m »eskÈ poöty a ûe

uËinilo dalöÌ krok na cestÏ k p¯ÌpravÏ libera-

lizovanÈho trhu," uvedl JUDr. Karel Kratina,

gener·lnÌ ¯editel »P, s. p. ➡

Alza.cz - expanze obchodu 
SpoleËnost Alzasoft, a. s., provozovatel nejvÏtöÌ-

ho obchodu s poËÌtaËi a elektronikou www.

alza.cz, reaguje na pot¯eby svÈho dynamickÈho

r˘stu. Na ploöe 300 m2 otev¯ela svou novÏ p¯e-

stÏhovanou prodejnu. KromÏ zv˝öenÈho komfortu

p¯i n·kupu nelze p¯ehlÈdnout otevÌracÌ dobu

maxim·lnÏ p¯izp˘sobenou pot¯eb·m z·kaznÌk˘:

sedm dnÌ v t˝dnu od 8 do 20 hodin. ➡

KomerËnÌ banka neust·le vylepöuje nabÌdku

hypoteËnÌch produkt˘. AtraktivnÌmi novinkami

p¯ipraven˝mi k vyuûitÌ od 30. ¯Ìjna 2007 jsou

hypotÈka "2v1", hypotÈka bez prokazov·nÌ p¯Ìj-

m˘, a kromÏ toho dalöÌ rozöÌ¯enÌ nabÌdky Flexibil-

nÌ hypotÈky o moûnost odkladu zaË·tku spl·cenÌ

aû o 12 mÏsÌc˘. KomerËnÌ banka jiû v tomto roce

p¯inesla ¯adu produktov˝ch inovacÌ na trh hypo-

tÈk a v tomto trendu pokraËuje i nad·le. "Hypo-

teËnÌ ˙vÏry samoz¯ejmÏ povaûujeme za jeden

z naöich nejd˘leûitÏjöÌch produkt˘. VÏ¯Ìm, ûe

vytvo¯enÌ nÏkolika variant hypotÈky odpovÌdajÌcÌ

r˘zn˝m pot¯eb·m naöich klient˘ je tou spr·vnou

cestou k ˙spÏchu," uvedl v˝konn˝ ¯editel pro

marketing KomerËnÌ banky ZdenÏk MojûÌöek. 

PrvnÌ podzimnÌ novinkou, kter· obohatila nabÌd-

ku KomerËnÌ banky, je hypotÈka 2v1. Ta umoû-

Úuje klient˘m pouûÌt aû 20 % v˝öe hypoteËnÌho

˙vÏru ne˙ËelovÏ na cokoli podle sv˝ch pot¯eb.

"HypotÈku 2v1 je moûnÈ poskytnout aû do 100

% hodnoty zastavenÈ nemovitosti a v˝öe ne˙Ëe-

lovÈ Ë·sti m˘ûe dos·hnout aû 400 000 korun.

"V r·mci hypotÈky 2v1 tak klient zÌsk· aû 400

000 korun na cokoli se stejnou ˙rokovou saz-

bou jakou m· hypotÈka a navÌc se splatnostÌ aû

30 let," vysvÏtlila vedoucÌ marketingu pro retai-

lovÈ bankovnictvÌ KB Monika Truchlikov·.

Druhou novinkou KomerËnÌ banky je moûnost zÌs-

kat hypotÈku, aniû by klient dokl·dal potvrzenÌ

o v˝öi p¯Ìjm˘. HypotÈku bez nutnosti dokl·d·nÌ

v˝öe p¯Ìjmu nabÌzÌ aû do 60 % hodnoty zastavenÈ

nemovitosti a jejÌ maxim·lnÌ v˝öe m˘ûe b˝t maxi-

m·lnÏ 5 milion˘ korun. T¯etÌ novinka rozöi¯uje

nabÌdku FlexibilnÌ hypotÈky. Ta jako jedin· na

ËeskÈm trhu d·v· moûnost snÌûit mÏsÌËnÌ spl·tku

aû na 50 % nebo naopak nav˝öit mÏsÌËnÌ spl·tku

aû o 100 %. Klienti takÈ mohou p¯eruöit spl·cenÌ

aû na 3 mÏsÌce a nynÌ novÏ odloûit i zaË·tek spl·-

cenÌ svÈ hypotÈky aû o 12 mÏsÌc˘. "Odloûit spl·-

cenÌ ˙vÏru aû o 12 mÏsÌc˘ d·v· naöim klient˘m

prostor nap¯Ìklad k dovybavenÌ po¯izovanÈho bytu

Ëi domu, a majÌ tak moûnost d·t svou  FlexibilnÌ

hypotÈku na rok jednoduöe "k ledu". Moûnost

p¯ejÌt na FlexibilnÌ hypotÈku nabÌzÌme novÏ i kli-

ent˘m, kte¯Ì jiû hypotÈku KomerËnÌ banky majÌ,"

dodal ZdenÏk MojûÌöek. (tz)

V »esku postupnÏ vymÌrajÌ ¯emeslnÌci, varujÌ

odbornÌci. UËÚovskÈ ökoly dod·vajÌ na trh pr·ce

st·le mÈnÏ absolvent˘, a zlat˝ch Ëesk˝ch ruËi-

Ëek, kter˝mi se »eöi Ëasto pyönÌ, kaûdoroËnÏ

ub˝v·. Ti nejlepöÌ navÌc odch·zejÌ do ciziny.

Z·stupci zamÏstnavatel˘ a st·tu hovo¯Ì nejËastÏ-

ji o bliûöÌ spolupr·ci firem se ökolami, lepöÌm

vybavenÌ uËiliöù a zlepöenÌ pohledu »ech˘ na

uËÚovskÈ ökolstvÌ. V »esku je mnoho absolvent˘

filozofie, ale za chvÌli nebudou mÌt na Ëem sedÏt,

dalo by se s nads·zkou ¯Ìci. ÿemeslnÌk˘ zkr·tka

ub˝v·, profese jako kominÌk nebo obr·bÏË nejsou

dostateËnÏ p¯itaûlivÈ, shodujÌ se zamÏstnavatelÈ. 

A pr·vÏ pot¯ebou vytvo¯it podmÌnky k rozöÌ¯enÌ

a zkvalitnÏnÌ dalöÌho profesnÌho vzdÏl·v·nÌ ¯eme-

slnÌk˘ a prohloubenÌ spolupr·ce mezi podnikatel-

skou a vzdÏl·vacÌ sfÈrou bylo hlavnÌm cÌlem kon-

ference, kter· probÏhla 30. ¯Ìjna 2007 v Region·l-

nÌ a hospod·¯skÈ komo¯e Brno za ˙Ëasti 80 poslu-

chaË˘, ¯eËnÌk˘ a v·ûen˝ch host˘.

Na jiûnÌ MoravÏ se teÔ nap¯Ìklad neuËÌ ani jeden

sklen·¯, upozornil v r·mci svÈho vystoupenÌ na

konferenci krajsk˝ radnÌ LubomÌr ämÌd, kter˝

z·roveÚ vede krajskou Radu pro rozvoj lidsk˝ch

zdroj˘. T˝m odbornÌk˘ navrhl moûn· ¯eöenÌ, teÔ

o nich chce jednat se ökolami, zamÏstnavateli

i st·tem. JednÌm z ¯eöenÌ situace je podle ämÌda

t¯eba vÏtöÌ vliv kraje na soukromÈ ökolstvÌ. St·t

d·v· soukrom˝m st¯ednÌm ökol·m asi 85 % jejich

n·klad˘, m· ale jen mal˝ vliv na strukturu uËeb-

nÌch obor˘, uvedl ämÌd. DalöÌ moûnostÌ je takÈ

finanËnÌ zv˝hodnÏnÌ ökol, kterÈ vyuËujÌ pot¯ebnÈ

obory. Podle viceprezidenta Hospod·¯skÈ komo-

ry Pavla Bartoöe se ale zatÌm k z·vaûnÈmu stavu

nestavÌ zcela spr·vnÏ ani vl·da. D˘vodem m˘ûe

b˝t i to, ûe jsou gymn·zia pro st·t levnÏjöÌ neû

uËÚovskÈ ökolstvÌ. ZatÌmco normativ na studen-

ta gymn·zia je 32 000 KË, u uËnÏ je to 45 000

korun, uvedl AntonÌn Malach, kter˝ zpracoval

publikaci ÿemesla dnes. "»Ìm d¯Ìv se situace

zaËne ¯eöit, tÌm lÈpe. NenÌ na co Ëekat. Kdyû se

dnes nÏkter· ökola rozhodne, ûe bude nÏkter˝

program vyuËovat, bude mÌt absolventa nejd¯Ìv

za pÏt let, a navÌc bez praxe," podotkl P. Bartoö.

Nedostatek lidÌ by mohla na Ëas pomoci vy¯eöit

pracovnÌ sÌla ze zahraniËÌ. Viceprezident ale

neËek·, ûe by cizinci pokryli vöechny chybÏjÌcÌ

profese v plnÈ mÌ¯e. 

⁄ËastnÌci konference se tÈû podrobnÏ sezn·mili

s v˝sledky projektu "ÿemesla". Na z·kladÏ öiro-

kÈho pr˘zkumu, kter˝ probÏhl v zaË·tku projek-

tu, byly zpracov·ny 3 anal˝zy stavu z·kladnÌho

a dalöÌho odbornÈho vzdÏl·v·nÌ pracovnÌk˘ ¯eme-

sln˝ch profesÌ v podnicÌch, na ökol·ch a v zahra-

niËnÌch firm·ch. V dalöÌm obdobÌ byly za spolu-

pr·ce cca 30 odbornÌk˘ ze ökol, podnik˘ a odbor-

n˝ch institucÌ zpracov·ny 3 studie zab˝vajÌcÌ  se

prognÛzami pot¯eb kvalifikaËnÌ struktury, zapoje-

nÌ firem do systÈmu certifikace kvalifikace i n·vr-

hem zmÏn z·vaznÈ struktury kvalifikaËnÌch

obor˘. V souËasnÈ dobÏ se dokonËuje 7 pilotnÌch

program˘ dalöÌho vzdÏl·v·nÌ ¯emeslnÌk˘. Nako-

nec pak ˙ËastnÌci prodiskutovali n·vrhy z·vÏr˘,

kterÈ by mÏly b˝t v˝chodiskem pro pr·ci na

n·vazn˝ch projektech v programovÈm obdobÌ

2007-2013. (tz rhk)

SoukromÌ a pohodlÌ, sluûby tÏch nejlepöÌch

osobnÌch bankÈ¯˘, ale takÈ moûnost p˘jËit si

bankovnÌ prostory pro vlastnÌ obchodnÌ jedn·nÌ.

TakovÈ a dalöÌ mimo¯·dnÈ v˝hody nabÌzÌ novÏ

otev¯enÈ Citigold centrum.

"Citibank je lÌdrem svÏtovÈho trhu v obsluze

movit˝ch klient˘. TakÈ v »eskÈ republice

d·v· d˘raz na to, aby jim p¯in·öela maxim·lnÌ

p¯idanou hodnotu, a to p¯edevöÌm prost¯ed-

nictvÌm tÏch nejlepöÌch osobnÌch bankÈ¯˘

a unik·tnÌ nabÌdky tÏch nejlepöÌch mÌstnÌch

a svÏtov˝ch produkt˘. NynÌ navÌc otev¯ela

öpiËkovÈ Citigold centrum, jehoû vznik byl

inspirov·n naöimi zahraniËnÌmi zkuöenostmi,"

konstatoval ¯editel retailovÈho bankovnictvÌ

Citibank, Bert Pijls.

Centrum umÌstÏnÈ v Praze v ulici Na P¯ÌkopÏ

Ë. 17 nabÌzÌ absolutnÌ soukromÌ. NamÌsto v˝lo-

hy a p¯ep·ûek se skl·d· z jednacÌch mÌstnostÌ.

Jeho pracovnÌci se ËasovÏ p¯izp˘sobujÌ pot¯e-

b·m svÈho z·kaznÌka a samoz¯ejmÏ jsou p¯i-

praveni jej i kdykoliv navötÌvit.

"Klient centra m˘ûe vyuûÌt jeho prostor takÈ

pro svÈ osobnÌ jedn·nÌ, a to zcela zdarma.

StaËÌ zavolat, zjistit, kterÈ kancel·¯e

a mÌstnosti jsou v danou dobu volnÈ, a zare-

zervovat je," uvedl ¯editel prodeje a distri-

buce Citibank, Vladislav Vachata. Banka

rovnÏû zajistÌ veöker˝ servis nutn˝ pro jed-

n·nÌ, jako nap¯Ìklad telefon pro konferenËnÌ

hovor, projekci na plazmovou obrazovku Ëi

catering.

"Banka by se mÏla starat nejen o penÌze klien-

ta. MÏla by mu b˝t partnerem na mnohem öiröÌ

b·zi. Proto klient˘m jiû delöÌ dobu nabÌzÌme

r˘znÈ formy poradenstvÌ, benefiËnÌ programy

a nynÌ i tento nov˝ nadstandardnÌ servis. Stej-

nou cestou p˘jdeme i d·l," vysvÏtlil Vladislav

Vachata.

Person·l centra vÏtöinovÏ tvo¯Ì osobnÌ bankÈ¯i.

Na jejich kvalitu je v Citibank d·v·n dlouhodo-

bÏ mimo¯·dn˝ d˘raz, p¯edevöÌm s ohledem na

pot¯eby klient˘ p¯i spr·vÏ majetku. Proto takÈ

nabÌzÌ otev¯en· investiËnÌ ¯eöenÌ, kdy jednotli-

vÈ produkty vybÌr· z nabÌdky tÏch nejlepöÌch

spr·vc˘.

"Investice jsou pro Citigold klienty klÌËovou

oblastÌ sluûeb. Proto vöichni naöi osobnÌ ban-

kÈ¯i proch·zejÌ n·roËnou internÌ certifikacÌ.

V Praze tak musÌ mÌt stejnou kvalifikaci jako

v kterÈkoliv z 98 zemÌ, v nichû Citibank p˘sobÌ.

Banka totiû musÌ umÏt nabÌdnout kaûdÈmu

odpovÌdajÌcÌ ¯eöenÌ jeho pot¯eb," zd˘raznil ¯edi-

tel centra Robert Chriötof. (tz)

Nemáte kde vést jednání? Zavolejte do své banky
Citibank otevřela špičkové Citigold centrum

Konec řemeslníků v Čechách?

Komerční banka a další inovace na trhu hypoték

"⁄¯ad je dnes stabilizovan˝, je velmi v˝konn˝

a opravdu velmi kvalitnÏ dohlÌûÌ na hospod·¯skou

soutÏû jak v »eskÈ republice, tak tÌm, ûe koope-

ruje se zahraniËÌm,  je takÈ velmi platn˝ i z pohle-

du EvropskÈ unie. P¯·li bychom si, aby kvalita

a kvalifikovanost zamÏstnanc˘ ˙¯adu byla st·le

vyööÌ a vyööÌ a aby ˙roveÚ byla velmi dobr·, pro-

toûe i pro trh a trûnÌ prost¯edÌ je to velmi pot¯eb-

n· vÏc," konstatoval po p¯ibliûnÏ hodinovÈm jed-

n·nÌ p¯edseda v˝boru Old¯ich VojÌ¯. N·vötÏva

Ëlen˘ hospod·¯skÈho v˝boru na ⁄OHS se usku-

teËnila v r·mci cesty po brnÏnskÈm regionu.   

V pozitivnÌm duchu se o pr·ci ⁄OHS vyj·d¯il

i dalöÌ Ëlen v˝boru Milan äimonovsk˝. "Byli jsme

zvÏdavi, co se zde vlastnÏ investovalo, jakÈ m·

⁄¯ad pro svoje p˘sobenÌ podmÌnky. Druh· Ë·st

naöÌ debaty byla o nÏkter˝ch ve¯ejn˝ch zak·z-

k·ch, kterÈ n·s znepokojujÌ. Jde zejmÈna o p¯e-

draûov·nÌ silniËnÌch nebo dopravnÌch staveb, na

kterÈ poukazuje NejvyööÌ kontrolnÌ ˙¯ad. V˝sled-

kem je, ûe trh je jeötÏ mlad˝ a oËek·v· se jeötÏ

vÏtöÌ konkurence, kter· bude tlaËit na sniûov·nÌ

ceny," konstatoval M. äimonovsk˝. 

Delegaci Hospod·¯skÈho v˝boru budovou ˙¯adu

provedl p¯edseda Martin Pecina, kter˝ hosty mj.

informoval o Ëinnosti ⁄OHS, pl·nech do budouc-

na a takÈ o probÌhajÌcÌ dostavbÏ novÈho sÌdla.

"Jsem potÏöen, ûe ËlenovÈ tohoto v˝boru navötÌ-

vili naöe novÈ sÌdlo a ûe tak vysoce ocenili pr·ci

⁄¯adu pro ochranu hospod·¯skÈ soutÏûe," uvedl

po setk·nÌ p¯edseda M. Pecina. Jedn·nÌ se Ëleny

Hospod·¯skÈho v˝boru PoslaneckÈ snÏmovny se

z˙Ëastnili takÈ oba mÌstop¯edsedovÈ antimono-

polnÌho ˙¯adu Kamil Rudoleck˝ a Jind¯iöka Kobli-

hov·. 

Kristi·n Chalupa

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny navštívil ÚOHS
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)  navštívilo 15. listopadu

osm poslanců z Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR. Delegaci vedl předseda výboru Oldřich Vojíř.

Distributoři byli sankcionováni
Jednu z nejvyööÌch pokut ve svÈ historii uloûil v polovinÏ listopadu p¯edseda ⁄¯adu pro ochranu

hospod·¯skÈ soutÏûe (⁄OHS) Martin Pecina. Sankci ve v˝öi 113,064 mil. korun budou muset

zaplatit Ëty¯i nejvÏtöÌ distributo¯i lÈËiv v »eskÈ republice, a to spoleËnosti Alliance Healthcare

s. r. o. (23,859 mil. KË), GEHE Pharma Praha, spol. s r. o. (16,831 mil. KË), PHARMOS a.s.

(18,638 mil. KË) a PHOENIX LÈk·rensk˝ velkoobchod, a. s. (53,736 mil. KË). Tyto firmy poru-

öily z·kon o ochranÏ hospod·¯skÈ soutÏûe tÌm, ûe si v obdobÌ od 30. 1. 2006 do 14. 2. 2006

vz·jemnÏ zprost¯edkovaly spoleËn˝ z·mÏr zastavit od 15. ˙nora 2006 dod·vky plnÈho sorti-

mentu lÈËiv do t¯Ì v˝znamn˝ch fakultnÌch nemocnic - Thomayerovy, Na Bulovce (obÏ v Praze)

a nemocnice u sv. Anny (v BrnÏ). 

Tento spoleËn˝ z·mÏr takÈ od tohoto dne koordinovanÏ realizovaly, kdyû v n·slednÈm obdo-

bÌ dod·valy zmÌnÏn˝m nemocnicÌm jen tzv. vit·lnÌ lÈËiva s v˝raznÏ zkr·cen˝mi lh˘tami

splatnosti dod·vek. ZastavenÌ dod·vek lÈËiv do tÏchto t¯Ì nemocnic a zkracov·nÌ lh˘t

splatnosti poËÌnaje 15. 2. 2006 distributo¯i spoleËnÏ vyhl·sili na tiskovÈ konferenci den

p¯edtÌm, 14. ˙nora. Tyto protisoutÏûnÌ kroky pouûili k dosaûenÌ spoleËnÈho cÌle, a to uhra-

zenÌ dluh˘ od tÏchto t¯Ì nemocnic. ProblÈmem nenÌ, kdyû distributo¯i chtÏjÌ dos·hnout ˙hra-

dy sv˝ch pohled·vek, nesmÌ ale k tomuto ˙Ëelu koordinovat sv˘j postup p¯i dod·vk·ch

lÈËiv nebo slaÔovat obchodnÌ podmÌnky. To znamen· dopouötÏt se kartelov˝ch ujedn·nÌ

a vyluËovat konkurenci mezi sebou. 

⁄OHS v pr˘bÏhu spr·vnÌho ¯ÌzenÌ nashrom·ûdil velkÈ mnoûstvÌ d˘kaz˘, kterÈ prokazujÌ koordi-

novan˝ postup. JednÌm z nich je nap¯Ìklad z·znam tiskovÈ konference. V danÈm p¯ÌpadÏ jde

o jedn·nÌ ve vz·jemnÈ shodÏ, kdy soutÏûitelÈ nahrazujÌ rizika vz·jemnÈ konkurence vÏdomou

praktickou kooperacÌ. P¯i stanovenÌ v˝öe pokuty ⁄OHS vych·zel z roËnÌho obratu jednotliv˝ch

firem. Individu·lnÏ pak sankce modifikoval na z·kladÏ polehËujÌcÌch nebo p¯itÏûujÌcÌch okolnos-

tÌ. Pokuta je pravomocn·, distributo¯i ji musÌ zaplatit ve lh˘tÏ t¯Ì mÏsÌc˘ od jejÌho uloûenÌ.

Mohou se vöak jeötÏ obr·tit na Krajsk˝ soud v BrnÏ. (fv)



poskytli ˙vÏry v hodnotÏ 5,4 miliardy korun, coû

je o 10 % vÌce neû ve stejnÈm obdobÌ roku 2006.

V˝razn˝ podÌl mezi ̇ vÏrov˝mi produkty Home Cre-

dit zÌsk·vajÌ hotovostnÌ p˘jËky s meziroËnÌm

n·r˘stem 47 % v objemu poskytnutÈ jistiny. To

odr·ûÌ situaci na trhu, kdy z·kaznÌci st·le ËastÏ-

ji vyuûÌvajÌ ne˙ËelovÈ ˙vÏry, z nichû mohou reali-

zovat jakÈkoliv svÈ platby Ëi n·kupy," uvedl Erich

»omor, p¯edseda p¯edstavenstva a gener·lnÌ

¯editel spoleËnosti Home Credit, a. s.

Pr˘mÏrn· v˝öe ˙vÏru Home Credit ve t¯etÌm kvar-

t·lu 2007 dos·hla 21 380 KË, coû je o 2808 KË

vÌce neû v loÚskÈm roce. Spot¯ebitelskÈ ˙vÏry

poskytovanÈ v obchodnÌ sÌti jako spl·tkov˝ pro-

dej se nad·le pohybujÌ

v pr˘mÏru kolem 12

000 KË, naopak pr˘mÏrn·

hotovostnÌ p˘jËka se zv˝öi-

la na 29 400 KË.

»eöi objevujÌ v˝hody 
kreditnÌch karet

K r˘stu celkovÈho objemu

poskytnut˝ch ˙vÏr˘ p¯i-

spÏly takÈ kreditnÌ karty,

kterÈ Home Credit uvedl

na trh p¯ed rokem. Ve t¯e-

tÌm kvart·lu vzrostl poËet

aktivovan˝ch kreditnÌch

karet Home Credit o 30 %.

Pr˘mÏrn· v˝öe jednÈ pla-

tebnÌ transakce pomocÌ

kreditnÌ karty Ëinila

2527 KË. "»eöi se postup-

nÏ uËÌ vyuûÌvat v˝hod kre-

ditnÌch karet, k nimû pat¯Ì

www.premium.prosperita.info
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zejmÈna bez˙roËnÈ obdobÌ

pro vöechny bezhotovostnÌ

transakce. PodÌl plateb

u obchodnÌka je oproti kla-

sick˝m ˙vÏrov˝m kart·m

vyööÌ o 11 %, a to na ˙kor

v˝bÏr˘ z bankomatu. V seg-

mentu kreditnÌch karet oËe-

k·v·me v˝razn˝ r˘st

i v n·sledujÌcÌch mÏsÌcÌch,

chceme proto pokraËovat

v inovacÌch tÈto produktovÈ

¯ady," ¯ekl Erich »omor. 

Ve spl·tkovÈm prodeji uspÏly
poËÌtaËe i z·jezdy 

Spl·tkovÈmu prodeji tradiËnÏ

dominovaly dom·cÌ spot¯ebi-

Ëe, spot¯ebnÌ elektronika,

n·bytek a v˝poËetnÌ techni-

ka. Dynamick˝ r˘st segmen-

tu v˝poËetnÌ techniky potvr-

zuje fakt, ûe se poËÌtaËe st·-

vajÌ bÏûnou v˝bavou Ëesk˝ch

dom·cnostÌ. Jen na n·kup

notebook˘ p˘jËil Home Cre-

dit ve t¯etÌm kvart·lu sv˝m

klient˘m 30 milion˘ korun.

»eöi si vöak zvykajÌ vyuûÌvat

˙vÏry i na "n·kup" z·ûitk˘.

BÏhem t¯Ì kvart·l˘ roku

2007 se meziroËnÏ o 36 %

zv˝öil objem prost¯edk˘,

kterÈ Home Credit poskyt-

nul z·kaznÌk˘m na po¯ÌzenÌ

dovolenÈ.  (tz)

st¯edk˘. TÌm vöak naöe

spolupr·ce nekonËÌ. V p¯Ì-

padÏ nenad·l˝ch ûivotnÌch

situacÌ, p¯i zmÏnÏ fixaËnÌho

obdobÌ a podobnÏ, se na

n·s m˘ûe klient kdykoli

obr·tit.

V˝hody oproti konkurenci

vidÌm v komplexnosti naöich

sluûeb a profesionalitÏ hypo-

teËnÌch poradc˘, kte¯Ì majÌ

dlouhodobÈ bankovnÌ zkuöe-

nosti. A takÈ v silnÈm z·ze-

mÌ ˙spÏönÈ realitnÌ kancel·-

¯e STING. 

Vaše služby na mne působí
srozumitelně, jednoduše a zá-
roveň spolehlivě... 
Ano, snaûÌme se b˝t pro kli-

enty srozumitelnÌ a lehce

dostupnÌ. Vûdyù naöe sluûby

poskytujeme zdarma. NavÌc

klient uöet¯Ì spoustu Ëasu

a starostÌ s vy¯izov·nÌm for-

malit. A takÈ dÌky n·m zÌsk·

v˝hodnÏjöÌ ˙rokovÈ sazby

a niûöÌ poplatky. 

Chystáte nějaké změny do
příštího roku nebo do vzdále-
nější budoucnosti?
UrËitÏ budeme usilovat

o rozöÌ¯enÌ naöÌ st·vajÌcÌ sÌtÏ

hypoteËnÌch poradc˘. R·di

bychom p˘sobili ve vöech

regionech »eskÈ republiky,

a tÌm uspokojili poûadavky

vÌce klient˘. Velmi n·s takÈ

l·k· slovensk˝ trh, kter˝

v p¯ÌötÌm roce Ë·steËnÏ

pokryjeme prvnÌmi hypoteË-

nÌmi poradci a otev¯eme

dalöÌ poboËky realitnÌ kan-

cel·¯e STING.

V n·sledujÌcÌm obdobÌ bude-

me jeötÏ intenzivnÏji vyjed-

n·vat s bankami ohlednÏ

vylepöenÌ st·vajÌcÌch pro-

dukt˘ a podmÌnek. Chceme

b˝t pro naöe klienty jeötÏ

zajÌmavÏjöÌ.

V »eskÈ republice pokraËuje popt·vka

dom·cnostÌ po produktech spot¯ebitelskÈho

financov·nÌ. SpoleËnost Home Credit poskyt-

la od 1. ledna do 30. z·¯Ì 2007 ˙vÏry v cel-

kovÈ v˝öi 5,43 miliardy korun. Mimo¯·dn˝

z·jem Home Credit zaznamenal zejmÈna

o hotovostnÌ ˙vÏry, jejichû objem meziroËnÏ

vzrostl o bezm·la 50 %. O t¯etinu vÌce penÏz

neû ve stejnÈm obdobÌ loÚskÈho roku si lidÈ

p˘jËili na financov·nÌ n·kupu dovolenÈ. Pr˘-

mÏrn· v˝öe poskytnutÈho ˙vÏru se ve t¯etÌm

ËtvrtletÌ zv˝öila oproti pr˘mÏru v roce 2006

o tÈmÏ¯ 3000 KË a dos·hla 21 380 KË.

"BÏhem t¯Ì ËtvrtletÌ letoönÌho roku jsme klient˘m

Vedou neúčelové úvěry a nákup zážitků

Do společnosti MAX Finance jste nastoupil letos
v srpnu. Váš předešlý pracovní život byl ale velmi
pestrý… Čím vším jste byl a kde jste získal nejví-
ce zkušeností?
Ano, m·te pravdu, m˘j pracovnÌ ûivot byl dopo-

sud velmi pestr˝ a musÌm ¯Ìct, ûe urËitÏ takÈ

zajÌmav˝. Kdyû se podÌv·m zpÏt, usmÌv·m se,

ËÌm vöÌm uû jsem bylÖ VÏtöÌ Ë·st jsem proûil

v prost¯edÌ potravin·¯skÈho pr˘myslu. ZaËÌnal

jsem v Masokombin·tÏ v MartinovÏ jako dÏlnÌk

na jatk·ch. Pak jsem se stal n·kupËÌm ûivÈho

dobytka, d·le mistrem por·ûek, manaûerem

prodeje masa a uzenin. PozdÏji jsem byl jmeno-

v·n v˝konn˝m ¯editelem a nakonec obchodnÌm

¯editelem (1995-2000). Tyto pozice jsem

vyst¯Ìdal bÏhem osmn·cti let v r·mci jednÈ

spoleËnosti. MyslÌm, ûe pr·vÏ v tÈto firmÏ jsem

zÌskal nejvÌce zkuöenostÌ s ¯ÌzenÌm lidÌ, obchod-

nÌ dovednosti a odolnost v p¯ekon·v·nÌ p¯ek·-

ûek. Velmi r·d na Masokombin·t v MartinovÏ

vzpomÌn·m. 

Po ukonËenÌ pr·ce v MartinovÏ jsem zvaûoval,

kterou cestou se vydat a ËÌm se zab˝vat. MÏl

jsem nabÌdky od zahraniËnÌch obchodnÌch ¯etÏzc˘

a dalöÌch firem. Ale nakonec jsem se rozhodl, ûe

zaËnu podnikat ve finanËnÌm poradenstvÌ. Nejprve

jsem spolupracoval s poradenskou spoleËnostÌ,

pak s velkou pojiöùovnou a nakonec jsem zakotvil

v »eskÈ spo¯itelnÏ. P˘sobil jsem tam zprvu jako

osobnÌ poradce a n·slednÏ jako manaûer externÌ

prodejnÌ sÌtÏ. Proöel jsem velmi kvalitnÌm progra-

Snažíme se být pro klienty srozumitelní
Ředitel společnosti MAX Finance, s. r. o., která prostřednictvím úvěrů

financuje nemovitosti, Ing. Zbyněk Chobot, má za sebou obdivuhod-
ně bohatý pracovní život. Vyzkoušel si například i práci na jatkách.

Jak se dostal k nynějšímu oboru, prozradil v rozhovoru.

mem trÈnink˘ a ökolenÌ, prohloubil jsem si zna-

losti vöech bankovnÌch produkt˘, obchodnÌ doved-

nostÌ atd. A jednoho dne jsem dostal velmi zajÌ-

mavou nabÌdku z HVB, kterou jsem r·d p¯ijal. ZÌs-

kal jsem cennÈ zkuöenosti s financov·nÌm v˝no-

sov˝ch nemovitostÌ. Kdyû p¯iöla f˙ze bank a naöe

oddÏlenÌ zruöili, nev·hal jsem a znovu opr·öil ûiv-

nostensk˝ list. ZaËal jsem samostatnÏ zpracov·-

vat hypoteËnÌ ˙vÏry bonitnÌm klient˘m. V tÈ dobÏ

jsem se sezn·mil s vedenÌm realitnÌ kancel·¯e

STING. Dnes spoleËnÏ s kolegy ˙spÏönÏ rozvÌjÌme

spoleËnost MAX Finance. 

Mohl byste krátce sdělit, jakou úlohu hraje ve
společnosti MAX Finance realitní kancelář STING?
My jsme vlastnÏ dce¯inou spoleËnostÌ realitnÌ

kancel·¯e STING, kterou vlastnÌ Martin Zarem-

ba. Z·mÏrnÏ jsme oddÏlili Ëinnosti souvisejÌcÌ

s financov·nÌm nemovitostÌ. Chceme vytvo¯it

novou silnou znaËku, kter· oslovÌ öirokou ve¯ej-

nost, tedy i neklienty realitnÌ kancel·¯e STING.

Proč jste si vybral právě oblast financování nemo-
vitostí?
Financov·nÌ nemovitostÌ je pro mne velice zajÌ-

mavÈ. Kaûd˝ p¯Ìpad je totiû odliön˝ a nÏkdy i slo-

ûit˝. To v·s nutÌ neust·le sledovat bankovnÌ trh,

kter˝ se v poslednÌch letech neuvÏ¯itelnÏ vyvÌjÌ

k prospÏchu klient˘. A pakÖ kdyû p¯i podpisu

˙vÏrovÈ smlouvy vidÌte na klientovi ˙levu a z·ro-

veÚ radost v oËÌch, je to moc p¯Ìjemn˝ pocit.

Jaké služby u vás mohou klienti využívat a v čem
vidíte své výhody oproti konkurenci?
Naöi z·kaznÌci na jednom mÌstÏ a u jednoho

stolu vy¯eöÌ vöe, co je spojeno s n·kupem

nemovitostÌ. Ve spolupr·ci s realitnÌm maklÈ-

¯em si mohou vybrat ze öirokÈ nabÌdky nemo-

vitostÌ. HypoteËnÌ maklÈ¯ pak okamûitÏ prove-

de v˝poËet bonity a doporuËÌ klientovi nejv˝-

hodnÏjöÌ banku. Vyjedn·nÌ nÌzk˝ch ˙rokov˝ch

sazeb je pro n·s samoz¯ejmostÌ. Pr·vnÌk pora-

dÌ se smluvnÌ dokumentacÌ. N·slednÏ zajistÌ-

me veökerÈ pot¯ebnÈ dokumenty, kterÈ p¯ed·-

me bance. Klienta informujeme o ce-lÈm pro-

cesu schvalov·nÌ a jsme p¯Ìtomni u podpisu

˙vÏrov˝ch smluv. D·le z·kaznÌkovi napom·h·-

me vy¯Ìdit podmÌnky Ëerp·nÌ finanËnÌch pro-

ObchodnÌ v˝sledky Home Credit, a. s.
Objem poskytnut˝ch ˙vÏr˘ za prvnÌ t¯i kvart·ly 2007
- 5,43 miliardy KË / meziroËnÌ n·r˘st 10 %
- pr˘mÏrn· v˝öe ˙vÏru: 21 380 KË
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Kontakt:
www.maxfinance.cz
zelen· linka: 
800 505 055

za rozhovor podÏkovala 
MarkÈta BartÌkov·
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LCS: úspěšné účetní období
Po uzav¯enÌ ekonomick˝ch v˝sledk˘ za fisk·lnÌ

rok 2006-2007 povaûuje spoleËnost LCS Inter-

national (LCS) toto ˙ËetnÌ obdobÌ, kterÈ zaËalo

Ëervencem 2006 a skonËilo Ëervnem 2007, za

velmi ˙spÏönÈ. Fisk·lnÌ rok byl ve znamenÌ

v˝raznÈho r˘stu obratu i zisku a silnÈho r˘stu

trûnÌho podÌlu, resp. poËtu prodan˝ch licencÌ.

Velmi v˝znamnou ud·lostÌ tohoto roku byl kvÏt-

nov˝ vstup strategickÈho partnera - skupiny

ASSECO - do spoleËnosti LCS. "Hospoda¯enÌ

skupiny opÏt nejvÌce ovlivnil segment st¯ednÏ

velk˝ch firem. ➡

O on-line penzijní připojištění
skupiny AXA je velký zájem
Praha, 8. listopadu 2007 - VÌce neû 2000 kli-

ent˘ vyuûilo bÏhem Ëty¯ t˝dn˘ on-line formu-

l·¯e, jehoû prost¯ednictvÌm si lze na str·n-

k·ch www.zijtevpohode.cz sjednat penzijnÌ

p¯ipojiötÏnÌ u AXA penzijnÌho fondu. Kaûd˝,

kdo si smlouvu uzav¯e on-line, m˘ûe zÌskat

finanËnÌ odmÏnu aû 7500 korun. FinanËnÌ

odmÏnu zÌskajÌ z·jemci takÈ v p¯ÌpadÏ p¯evo-

du jejich st·vajÌcÌho penzijnÌho p¯ipojiötÏnÌ do

AXA penzijnÌho fondu. ➡

IBM: nový pětistupňový program 
SpoleËnost IBM ozn·mila uvedenÌ novÈho

balÌËku produkt˘ a sluûeb, kterÈ majÌ pomo-

ci z·kaznÌk˘m dos·hnout shody se standar-

dem Payment Card Industry Data Security

Standard (PCI DSS). Tento komplexnÌ pro-

gram na rozdÌl od konkurenËnÌch ¯eöenÌ pro-

vede spoleËnosti cel˝m procesem zajiötÏnÌ

shody se standardy PCI. ➡

GTS Novera má virtuální ústřednu
Celon·rodnÌ telekomunikaËnÌ oper·tor GTS Nove-

ra oËek·v· do budoucna öiröÌ vyuûÌv·nÌ sluûeb na

b·zi VoIP v segmentu mal˝ch a st¯ednÌch podni-

k˘. P¯ipravil proto sluûbu Novera virtu·lnÌ ˙st¯ed-

na, kter· umoûÚuje firm·m volat zdarma mezi jed-

notliv˝mi poboËkami. Virtu·lnÌ ˙st¯edna je plnÏ

outsourcovanÈ ¯eöenÌ vnitropodnikovÈ komunika-

ce s minim·lnÌmi n·roky na provoz. ➡

Unie mal˝ch a st¯ednÌch podnik˘ spolu s Hos-

pod·¯skou komorou »R uspo¯·daly v listopadu

2007 anketu mezi Ëesk˝mi firmami u p¯Ìleûitos-

ti kon·nÌ konference "ZavedenÌ eura v »R".

Ankety se z˙Ëastnily t¯i stovky respondent˘.

Z v˝sledk˘ kromÏ jinÈho vyplynulo, ûe t¯i Ëtvrti-

ny podnikatel˘ si p¯ejÌ p¯ijetÌ eura, p¯iËemû vÏt-

öina respondent˘ si je vÏdoma souvisejÌcÌch

rizik Ëi nev˝hod jednotnÈ mÏny a respondenti se

povaûujÌ za p¯ipravenÈ. TÈmÏ¯ vöichni oËek·vajÌ

vyööÌ inflaci.

Na dotaz, zda firmy podporujÌ zavedenÌ eura

v »R do roku 2012, zhruba t¯i Ëtvrtiny (73 %)

respondent˘ odpovÌdaly urËitÏ ano, resp. spÌöe

ano. PodnikatelÈ podporujÌ euro p¯edevöÌm kv˘li

usnadnÏnÌ obchodov·nÌ v r·mci jednotnÈho

trhu, pro odstranÏnÌ nestability kurzu, a tÌm

p·dem lepöÌ moûnosti pl·nov·nÌ, v p¯ÌpadÏ

exportÈr˘ hraje v˝znamnou roli odstranÏnÌ kur-

zov˝ch ztr·t a p¯Ìslib transparentnÌ ho ˙Ëetnic-

tvÌ. 

TÈmÏ¯ polovina (46 %) podnikatel˘ povaûuje

euro za v˝hodnÈ jak z pohledu profesnÌho, tedy

podnikatelskÈho, tak z pohledu soukromÈho,

tedy spot¯ebitelskÈho. Desetina responzÌ ¯Ìkala,

ûe nenÌ p¯ijetÌ eura v˝hodnÈ ani z jednoho z tÏch-

to pohled˘, v˝hody eura pouze pro podnikatele

oËek·v· t¯etina firem, pouze pro spot¯ebitele

11 %. NÏkte¯Ì respondenti uzn·vali, ûe zavedenÌ

eura se dosud tÈmÏ¯ vûdy negativnÏ projevilo

v nÏkter˝ch ûivotnÌch situacÌch spot¯ebitel˘,

v jejich hodnocenÌ ale p¯evl·dal p¯Ìnos pro Ëes-

V r·mci plnÏnÌ ˙kolu jsou prov·dÏny t¯i v˝zkum-

nÈ akce. NejöiröÌ akcÌ je internetov· anketa

urËen· nejvyööÌm p¯edstavitel˘m kraj˘ a kraj-

sk˝ch ˙¯ad˘, mÏst a obcÌ - ta je jiû hotova: pro-

bÏhla ve dnech 19.-26. 10. 2007, p¯iËemû

odpovÏdÏlo 887 respondent˘.

Internetov· anketa se obsahovÏ zamÏ¯ila p¯ede-

vöÌm na celkov˝ n·zor na to, co finanËnÌ pro-

st¯edky ze struktur·lnÌch fond˘ mohou naöemu

st·tu p¯inÈst, jak a k jakÈmu ˙Ëelu bychom jich

mÏli vyuûÌvat. D·le se snaûila odhalit, jak jsou

potenci·lnÌ ûadatelÈ na pod·v·nÌ û·dostÌ o dota-

ce p¯ipraveni, jak˝ je jejich n·zor na proces

zpracov·nÌ a vyhodnocov·nÌ û·dostÌ, od koho

v tom oËek·vajÌ pomoc a podobnÏ.

Toto je deset hlavnÌch zjiötÏnÌ internetovÈ ankety:

1. DvÏ t¯etiny ˙ËastnÌk˘ internetovÈ ankety

(66 %) jsou p¯esvÏdËeny, ûe vyuûitÌ struktu-

r·lnÌch fond˘ v˝znamnÏ napom˘ûe posÌlenÌ

konkurenceschopnosti ËeskÈ ekonomiky.

Menöina (34 %) soudÌ, ûe prost¯edky pomo-

hou jen jednotliv˝m ˙spÏön˝m ûadatel˘m.

2. Drtiv· vÏtöina respondent˘ m· v ˙myslu

evropskÈ fondy vyuûÌt - 55 % jich uû nÏjak˝

projekt m· p¯ipraven˝ a dalöÌch 40 % jej p¯i-

pravit hodl·.

3. TÈmÏ¯ polovina lidÌ (46 %) uvedla, ûe se v pro-

blematice evropsk˝ch fond˘ dob¯e orientuje,

a vÌce neû polovina respondent˘ (58 %) je

dob¯e informov·na o moûnostech, jak zÌskat

podporu z evropsk˝ch fond˘.

4. Nejd˘leûitÏjöÌmi kritÈrii p¯i v˝bÏru by mÏly

b˝t p¯ipravenost k okamûitÈ realizaci, mÏ¯i-

telnÈ v˝stupy dÌla a podpora ve¯ejnosti. Mno-

hem menöÌ d˘raz je respondenty kladen

nap¯Ìklad na d¯ÌvÏjöÌ zkuöenosti ûadatele

s Ëerp·nÌm fond˘ nebo na v˝öi spolu˙Ëasti.

5. Podporu p¯i Ëerp·nÌ fond˘ z EU oËek·vajÌ

respondenti p¯edevöÌm v tom, ûe budou zn·t

pravidla pro v˝bÏr projekt˘ a budou mÌt k dis-

pozici p¯esnÈ a vËasnÈ informace

na internetov˝ch str·nk·ch ministerstev,

Ministerstvo pro místní rozvoj zkoumá názory zainteresované veřejnosti 
na čerpání z fondů EU

Vříjnu tohoto roku zadalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR společnosti
STEM zpracování sociologických výzkumů o problematice týkající se
čerpání prostředků z evropských fondů. Výsledky mají ukázat názory

a postoje k čerpání prostředků z fondů EU ze strany zainteresované veřej-
nosti a představitelů státní správy a samosprávy.

kraj˘ apod. VÏtöina ˙ËastnÌk˘ internetovÈ

ankety by velmi uvÌtala i moûnost osobnÌch

konzultacÌ na ministerstvech.

6. P¯i zpracov·nÌ û·dostÌ by potenci·lnÌ ûadate-

lÈ chtÏli vyuûÌt pomoci zejmÈna ˙¯ednÌk˘ -

nejvÌce krajsk˝ch ˙¯ad˘ (83 % respondent˘),

d·le ministerstev a obcÌ s rozöÌ¯enou p˘sob-

nostÌ (p¯es 60 % odpovÌdajÌcÌch).

7. Mezi respondenty z¯etelnÏ p¯evaûuje n·zor

(69 %), ûe je t¯eba realizovat jen opravdu

kvalitnÌ projekty, nikoli "proinvestovat nabÌ-

zenÈ penÌze za kaûdou cenu". Velk· vÏtöina,

86 % odpovÌdajÌcÌch, by p¯itom ponechala

voln˝ prostor iniciativÏ ûadatel˘, pouze 14 %

poûaduje koncepËnÌ vyuûitÌ celkovÈ 750mili-

ardovÈ investice.

8. Pravidla pro Ëerp·nÌ penÏz a kontrolu jsou

p¯Ìliö p¯Ìsn·. MyslÌ si to 70 % respondent˘

ankety. MÏla by se p¯edevöÌm zjednoduöit

administrativa, zp¯ehlednit vypisov·nÌ termÌ-

n˘ jednotliv˝ch kol a zajistit pr˘bÏûnÈ finan-

cov·nÌ projekt˘.

9. AËkoli s ËlenstvÌm »R v EvropskÈ unii je spo-

kojeno 74 % p¯edstavitel˘ st·tnÌ spr·vy

a samospr·v, kte¯Ì v anketÏ odpovÏdÏli, jen

necel· polovina z nich (46 %) je p¯esvÏdËe-

na o tom, ûe m·me z EvropskÈ unie finanËnÌ

profit. OstatnÌ tedy p¯edpokl·dajÌ, ûe naöe

p¯Ìjmy a v˝daje jsou v rovnov·ze, anebo ûe

na ËlenstvÌ v EU prodÏl·v·me. RozdÌl je mezi

obcemi se z·kladnÌ p˘sobnostÌ a povÏ¯en˝m

˙¯adem na stranÏ jednÈ (tam p¯evaûuje

negativnÌ hodnocenÌ bilance) a "vyööÌmi"

stupni samospr·vy, z nichû je naöe ËlenstvÌ

hodnoceno jako finanËnÏ v˝hodnÈ.

Pouze 13 % respondent˘ se domnÌv·, ûe »esk·

republika je dob¯e p¯ipravena na Ëerp·nÌ evrop-

sk˝ch fond˘ v letech 2007-2013. Nerozhoduje

ani to, zda tento n·zor dot·zanÌ zÌskali jen zpro-

st¯edkovanÏ (z mÈdiÌ), anebo zda tak usuzujÌ na

z·kladÏ vlastnÌch zkuöenostÌ. 

Projekt pokraËuje dalöÌmi dvÏma v˝zkumn˝mi akcemi: 

CÌlen˝ v˝zkum obecnÌch a mÏstsk˝ch samos-

pr·v: V˝zkum probÌh· technikou osobnÌch roz-

hovor˘ s v˝bÏrov˝m souborem 400 p¯edstavite-

l˘ obecnÌch a mÏstsk˝ch samospr·v, a to jak

volen˝ch z·stupc˘ (starost˘, mÌstostarost˘,

radnÌch), tak ˙¯ednÌk˘ (¯editel˘ Ëi vedoucÌch

odbor˘), kte¯Ì majÌ na starosti problematiku Ëer-

p·nÌ prost¯edk˘ z fond˘ EU. 

HloubkovÈ öet¯enÌ elit: Jde o hloubkov˝ kvali-

tativnÌ v˝zkum, kter˝ chce objasnit motivaËnÌ

faktory a osvÏtlit konkrÈtnÌ praktiky. Prov·dÏn

je technikou individu·lnÌch hloubkov˝ch rozho-

vor˘ se z·konod·rci (poslanci) a nejvyööÌmi

p¯edstaviteli krajsk˝ch a obecnÌch samospr·v

(hejtmany, prim·tory, starosty, p¯Ìp. jejich

z·stupci). (tz)

Vyj·d¯enÌ HK »R k ned·vno zve¯ejnÏn˝m v˝sled-

k˘m ministerstva pr·ce a soci·lnÌch vÏcÌ,

podle nichû nezamÏstnanost v ¯Ìjnu 2007 prolo-

mila 6% hranici a klesla na 5,8 %. Z·roveÚ

rekordnÏ stoupl poËet voln˝ch pracovnÌch mÌst

na 143 467.

"KlesajÌcÌ poËet lidÌ bez pr·ce je na jednÈ stra-

nÏ jistÏ pozitivnÌm sdÏlenÌm, na stranÏ druhÈ

u n·s situace doöla tak daleko, ûe na trhu pr·ce

v podstatÏ neexistuje konkurence. Pro naöi

ekonomiku se stal nedostatek pracovnÌch sil

nejvÏtöÌ z p¯edvÌdateln˝ch hrozeb rozvoje. Ve

chvÌli, kdy mnoh· uËÚovsk· st¯ediska neotvÌrajÌ

celÈ roËnÌky nÏkter˝ch obor˘, nevÏstÌ, ûe by se

situace vy¯eöila sama p¯irozen˝m n·r˘stem dal-

öÌch absolvent˘," ¯ekl JaromÌr Dr·bek, prezident

Hospod·¯skÈ komory »R.

Z meziroËnÌho srovn·nÌ vypl˝v·, ûe firmy nabÌze-

ly v ¯Ìjnu 2007 o 40 tisÌc voln˝ch mÌst vÌce neû

v ¯Ìjnu 2006, jin˝mi slovy jen na ˙¯adech pr·ce

je nahl·öeno tÈmÏ¯ o polovinu vÌce nov˝ch pra-

covnÌch mÌst, neû tomu bylo touto dobou v loÚ-

skÈm roce. Proti sniûov·nÌ nezamÏstnanosti

v tomto obdobÌ roku p¯itom navÌc vystupujÌ obvy-

klÈ aspekty jako je n·r˘st poËtu nezamÏstna-

n˝ch sezonnÌch pracovnÌk˘ a absolvent˘, kte¯Ì

hledajÌ pr·ci h˘¯e neû bÏûnÌ ûadatelÈ o pr·ci.

Mezi zamÏstnanci je pomÏrnÏ vysokÈ procento

tÏch, kte¯Ì jsou ochotni zmÏnit zamÏstn·nÌ,

podle öet¯enÌ hospod·¯skÈ komory provedenÈho

v letoönÌm roce mezi zamÏstnanci soukrom˝ch

firem je jich zhruba t¯etina (35 %), stejn˝ poËet

lidÌ je ochoten zmÏnit sv˘j obor. Na 36 % dot·-

zan˝ch takÈ odpovÌdalo, ûe by jim nevadilo dojÌû-

dÏt aû hodinu do zamÏstn·nÌ, pokud by jim byly

nabÌdnuty lepöÌ podmÌnky. Ochota lidÌ mÏnit

zamÏstn·nÌ i obor a dojÌûdÏt do pr·ce m˘ûe vÈst

k v˝raznÏjöÌmu p¯etahov·nÌ zamÏstnanc˘ mezi

firmami, stejnÏ tak bude pravdÏpodobnÏ doch·-

zet k tomu, ûe budou zamÏstnanci st·vajÌcÌmi

zamÏstnavateli finanËnÏ motivov·ni k tomu, aby

z˘stali svÈ firmÏ vÏrni. ZamÏstnavatelÈ budou

nuceni takÈ vÌce diferencovat r˘st mezd jednot-

liv˝ch pracovnÌch pozic. Nedostatek pr·ce-

schopn˝ch a p¯edevöÌm pr·ce ochotn˝ch neza-

mÏstnan˝ch se dnes t˝k· aû na v˝jimky tÈmÏ¯

vöech obor˘, jsou ovöem profese Ëi kvalifikace

mezi jin˝mi û·danÏjöÌ. Tlak na r˘st mezd bude

zamÏstnavatele nutit uvaûovat strategiËtÏji,

lÈpe si spoËÌtat, kolik komu p¯idat. 

"Tlak na r˘st mezd v p¯ÌötÌm roce bude pomÏrnÏ

siln˝, nejen kv˘li situaci na trhu pr·ce, ale takÈ

s ohledem na p¯edpokl·danou inflaci a r˘st pro-

duktivity pr·ce. OËek·v·nÌ v˝voje souvisÌ i s p¯i-

jÌm·nÌm nov˝ch pracovnÌk˘, kdy situace na trhu

pr·ce bude nahr·vat v mzdov˝ch podmÌnk·ch

pr·vÏ jim, ve svÈ pozici ûadatelÈ o pr·ci budou

jistÏjöÌ, jejich poûadavky smÏlejöÌ. Dorovn·v·-

nÌm mezd si pak polepöÌ i st·vajÌcÌ zamÏstnan-

ci," p¯edvÌd· JaromÌr Dr·bek.

Viktorie PlÌvov·, tiskov· mluvËÌ, 
Hospod·¯sk· komora »R

Firmy a zavedení eura - žádný problém kou v˝raznÏ proexportnÏ orientovanou ekonomi-

ku.

Na 60 % podnikatel˘ odpovÌdajÌcÌch v anketÏ se

domnÌv·, ûe »esk· republika je dostateËnÏ p¯i-

pravena na p¯ijetÌ eura. K rozhodujÌcÌm d˘vod˘m

podle respondent˘ pat¯Ì to, ûe je p¯ipravena sou-

krom· sfÈra, ËeskÈ v˝robky jsou dostateËnÏ

konkurenceschopnÈ a ekonomika prosperuje.

Nedostatky vidÌ respondenti p¯edevöÌm na stra-

nÏ st·tu, p¯Ìklad jednÈ z odpovÏdÌ je: "My uû

jsme p¯ipraveni d·vno, ve st·tnÌ spr·vÏ nebude

p¯ipraven nikdo nikdy." Obavy mezi podnikateli

panujÌ z form·lnÌch administrativnÌch p¯ek·ûek

EU a z nerovnostmi mezi p¯Ìjmy a inflacÌ.

TÈmÏ¯ t¯etina firem nep¯edpokl·d· zmÏnu ve svÈ

konkurenceschopnosti po p¯ijetÌ eura (vöechny

formy v »R budou mÌt stejnÈ podmÌnky). CelkovÈ

zlepöenÌ se podle nich bude t˝kat zv˝öenÌ stabili-

ty kurzu, snazöÌho v˝vozu sluûeb a ˙spor trans-

akËnÌch n·klad˘ (bankovnÌ poplatky). ZhoröenÌ

naopak vidÌ nap¯Ìklad dovozci v tom, ûe nebudou

profitovat z posilov·nÌ koruny, firmy se ob·vajÌ

zv˝öenÌ cen vstup˘ a celkovÈ inflace, kter· bude

takÈ vyvÌjet tlak na r˘st mezd. R˘st inflace oËe-

k·v· vÌc neû 80 % dot·zan˝ch.

Na dotaz, jakÈ investice si vyû·d· p¯ijetÌ eura

pro vaöi firmu, odpovÌdali respondenti nejËastÏ-

ji "û·dnÈ" (32 %), minim·lnÌ 27 % a 17 % firem

neumÌ na tuto ot·zku odpovÏdÏt. 

VÌce neû polovina (53 %) respondent˘ uvedla, ûe

jiû nynÌ obchodujÌ v euru (na tuzemskÈm i zahra-

niËnÌch trzÌch), pr˘mÏrn˝ podÌl obratu obchodo-

vanÈm v euru u tÏchto firem je tÈmÏ¯ polovina

(47 %) celkovÈho obratu. VÏtöina podnikatel˘

podporuje, aby se na informov·nÌ podnikatel-

sk˝ch subjekt˘ o rizicÌch a v˝hod·ch p¯ijetÌ eura

podÌlely kromÏ st·tnÌ spr·vy takÈ podnikatelsk·

sdruûenÌ a svazy. (tz)

V ČR se potýkáme s nedostatkem zaměstnanců… Nový ročník "Stínování manažerů" právě začíná
Business Leaders Forum (BLF) pr·vÏ otevÌr·

nov˝ roËnÌk "StÌnov·nÌ manaûer˘". Vysokoökol-

ötÌ studenti, kte¯Ì majÌ z·jem str·vit v pr˘bÏhu

roku 2008 dvout˝dennÌ st·û v nÏkterÈ z nabÌze-

n˝ch firem, se mohli p¯ihl·sit do 23. listopadu

tohoto roku. Firmy nabÌzely svÈ pozice ke stÌno-

v·nÌ do 30. listopadu 2007.

Program je urËen pro studenty poslednÌch dvou roËnÌk˘ magisterskÈho a inûen˝rskÈho studia

Vä a pro doktorandy dennÌho studia. Studenti absolvujÌ Ëtrn·ctidennÌ st·ûe ve firm·ch v »R,

bÏhem kter˝ch budou "stÌnovat" manaûery st¯ednÌho a vrcholnÈho managementu - ˙Ëastnit se

jejich bÏûn˝ch aktivit. Kaûd˝ z vybran˝ch student˘ absolvuje bÏhem roku 2008 st·û v jednÈ ze

zapojen˝ch firem nebo organizacÌ. 

Kaûd˝ rok se zapojuje vÌce neû t¯icet spoleËnostÌ, ale takÈ neziskovÈ a st·tnÌ organizace. St·ûe

nabÌzejÌ takÈ tyto spoleËnosti: Areva, »SOB, KovohutÏ P¯Ìbram, TSR Czech Republic, Tara Profes-

sionals, Chart Ferox, DHL Express, Eurest, KPMG. V jedn·nÌ jsou dalöÌ spoleËnosti a instituce. 

P¯edch·zejÌcÌ roËnÌk programu StÌnov·nÌ manaûer˘ byl zakonËen v Praze v ˙ter˝ 30. 10. 2007

v prostor·ch AmerickÈho centra panelovou diskuzÌ. Mezi diskutujÌcÌmi zasedli manaûe¯i ze spo-

leËnostÌ Hewlett-Packard, Grid International a KPMG a vysokoökol·ci, kte¯Ì se programu

v tomto roce ˙Ëastnili. Spolu s posluchaËi diskutovali nad vlastnÌmi zkuöenostmi s programem

a p¯Ìnosy, kterÈ program nabÌzÌ.

Podstatn˝m bodem bylo p¯edstavenÌ pro ËeskÈ prost¯edÌ unik·tnÌho sbornÌku "StÌnov·nÌ mana-

ûer˘ - Manager Shadowing Program". Publikace p¯edstavuje 24 firmy a jejich p¯Ìstup k realiza-

ci programu StÌnov·nÌ manaûer˘; je vyd·na na z·vÏr dvouletÈ finanËnÌ podpory stejnojmennÈho

programu Evropsk˝m soci·lnÌm programem. 

TÈmÏ¯ sedmdes·tistr·nkov· publikace je bezplatnÏ na vyû·d·nÌ k dispozici v sÌdle Business Lea-

ders Fora.

VÌce informacÌ naleznete na webov˝ch str·nk·ch www.blf.cz, konkrÈtnÏ http://www.blf.cz/akti-

vity/stinovani.htm  

Kontakt: Tom·ö Nejedlo, Business Leaders Forum, tel: 224 216 275, e-mail: blf@blf.cz,

www.blf.cz, www.csr-online.cz (tz)
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Projekt "ZlatÈ str·nky hledajÌ mÌstnÌho hrdinu"

vyhl·sila spoleËnost Mediatel v srpnu letoönÌho

roku u p¯Ìleûitosti uvedenÌ produktu MÌstnÌ

infostr·nky na Ëesk˝ trh. PilotnÌ projekt byl

zamÏ¯en na region st¯ednÌ »echy. "CÌlem pro-

jektu bylo p¯edstavit ve¯ejnosti podnikatele,

kte¯Ì svou pÌlÌ a houûevnatostÌ p¯ispÏli k rozvoji

obce Ëi regionu. MnozÌ z nich se p¯itom setkali

s ¯adou problÈm˘ a pr·vÏ ¯eöenÌ tÏchto obtÌûÌ se

stalo podstatou jejich p¯ÌbÏh˘," uv·dÌ k soutÏûi

Luboö »ipera, ¯editel pro vnÏjöÌ vztahy spoleË-

nosti Mediatel. 

Do soutÏûe o mÌstnÌho hrdinu se zapojily desÌt-

ky podnikatel˘ ze St¯edoËeskÈho kraje.

Z doöl˝ch p¯ÌbÏh˘ bylo vybr·no pÏt finalist˘

a z nich byli ohodnoceni t¯i vÌtÏzovÈ. V˝her-

cem prvnÌ ceny se stal  V·clav Skuhrovec,

majitel firmy Autoökola Mik·ska, jenû se

musel dlouho pot˝kat s nekalou konkurencÌ.

Na druhÈm mÌstÏ se umÌstil pan Martin Gabri-

el z Autokempu Ostrov ZadnÌ T¯eb·Ú, jehoû

podnik·nÌ bylo zcela zlikvidov·no bÏhem

z·plav v roce 2002 a kter˝ svÈ podnikatelskÈ

aktivity vybudoval od z·kladu znovu s odka-

zem na rodinnou tradici spjatou s tÌmto mÌs-

tem. Na t¯etÌm mÌstÏ skonËil pan Miroslav

Lounek s p¯ÌbÏhem opravy hlinÌkov˝ch hlav

motor˘, z jehoû zkuöenostÌ ËerpajÌ podnikate-

lÈ z celÈho svÏta.

VÌtÏznÌ podnikatelÈ byli odmÏnÏni finanËnÌm

p¯ÌspÏvkem v hodnotÏ 100 000 KË a inzercÌ ve

vybranÈm regionu MÌstnÌch infostr·nek v rozsa-

hu 1/2 inzertnÌ strany pro 1. mÌsto, 50 000 KË

a inzercÌ v rozsahu 1/4 inzertnÌ strany pro 

2. mÌsto a Ë·stkou 20 000 KË a inzercÌ v rozsa-

hu 1/6 inzertnÌ strany pro podnikatele, jenû se

umÌstil na 3. mÌstÏ. 

Porota pro tuto soutÏû byla sloûena ze z·stupc˘

mÌstnÌch starost˘, hospod·¯sk˝ch komor, sdru-

ûenÌ podnikatel˘ a ûivnostnÌk˘, region·lnÌch

mÈdiÌ a p¯edstavitel˘ spoleËnosti Mediatel.

»estnou Ëlenkou hodnoticÌ poroty se stala jach-

ta¯ka Lenka ämÌdov·, zn·m· ve¯ejnosti p¯ede-

vöÌm druh˝m mÌstem na Olympijsk˝ch hr·ch

v AtÈn·ch v roce 2004.

VÌce informacÌ k soutÏûi Ëi jednotliv˝m vÌtÏzn˝m

p¯ÌbÏh˘m naleznete na webov˝ch str·nk·ch

www.mistnihrdina.cz. (tz)

Zlaté stránky mají místní hrdiny
Středočeského kraje - podnikatele

Společnost MEDIATEL, spol. s r. o., vyhlásila dne 1. listopadu 2007 na
galavečeru v divadle ve Slaném vítěze soutěže "Zlaté stránky hledají
místního hrdinu". Oceněni byli tři podnikatelé ze Středočeského kraje,

jejichž příběhy symbolizují přínos podnikatelskému "řemeslu" v tomto regio-
nu.

FinanËnÌ skupina Profireal Group za t¯i ËtvrtletÌ

p˘jËila sv˝m klient˘m v »R, Polsku, Bulharsku

a na Slovensku celkem 2,7 miliardy KË, coû je

o 26 % vÌce neû loni. ZejmÈna letnÌ mÏsÌce byly

velmi ˙spÏönÈ, "nap¯Ìklad v srpnu jsme v »R

zaznamenali 54% n·r˘st objemu poskytnut˝ch

p˘jËek a ˙vÏr˘, doplnil David Chour, p¯edseda

p¯edstavenstva Profireal, a. s.

NejvÏtöÌ objem p˘jËek a ˙vÏr˘ poskytl Profire-

al v »eskÈ republice. Klienti si vyp˘jËili vÌce

neû 1,44 miliardy KË. V loÚskÈm roce to bylo

1,16 miliardy KË, coû znamen· r˘st o 24 %.

Z hlediska r˘stu si jeötÏ lÈpe vedl Profireal

V Polsku, kde r˘st dos·hl 39 % a celkem si kli-

enti vyp˘jËili 551 miliony KË. Na Slovensku

dos·hl objem poskytnut˝ch ˙vÏr˘ a p˘jËek

v˝öe 656 milion˘ KË, meziroËnÏ o 15 % vÌce.

V Bulharsku, kde Profireal poskytuje ˙vÏry od

poË·tku letoönÌho roku, si sjednalo 1200 kli-

ent˘ ˙vÏry v celkovÈ v˝öi 43 miliony KË.  

V ¯Ìjnu zÌskal Profireal licenci pro poskytov·nÌ

p˘jËek a ˙vÏr˘ od RumunskÈ n·rodnÌ banky.

Ta je nezbytnou podmÌnkou pro zah·jenÌ Ëinnosti

spoleËnosti, kter· nese n·zev Profi Credit IFN SA,

na rumunskÈm finanËnÌm trhu. ObchodnÌ znaËku

Profi Credit bude Profireal Group od roku 2008

pouûÌvat pro vöechny svÈ spoleËnosti nabÌzejÌcÌ

p˘jËky a ˙vÏry. 

"Rumunsko se tak stalo p·tou zemÌ, kam vstu-

pujeme. V souËasnÈ dobÏ je v plnÈm proudu pro-

ces n·boru zamÏstnanc˘ a budov·nÌ region·l-

nÌch ¯editelstvÌ. V prosinci bychom chtÏli na

rumunskÈm trhu poskytnout prvnÌ ˙vÏry," p¯ed-

stavil pl·ny spoleËnosti David Chour.    

SpoleËnost Profi Credit m· sÌdlo v Bukureöti. Na

rumunsk˝ trh budou postupnÏ implementov·ny

dva z·kladnÌ produkty, ZamÏstnaneck˝ ˙vÏr pro

soukromÈ osoby a Podnikatelsk˝ ˙vÏr pro pr·v-

nickÈ osoby. ⁄vÏry bude Profi Credit nabÌzet

prost¯ednictvÌm vlastnÌ obchodnÌ sÌtÏ ˙vÏrov˝ch

poradc˘. Do konce roku 2008 pl·nuje spoleË-

nost n·bor 1000 ˙vÏrov˝ch poradc˘, kte¯Ì

budou ¯Ìzeni z osmi region·lnÌch ¯editelstvÌ.

PostupnÏ by takÈ chtÏla rozöi¯ovat ök·lu pro-

dukt˘. DÌky osobnÌmu p¯Ìstupu p¯i poskytov·nÌ

˙vÏr˘ a öirokÈ produktovÈ nabÌdce se hodl· na

rumunskÈm trhu prosadit stejnÏ dob¯e jako

v jin˝ch zemÌch. 

Po zkuöenostech z »eskÈ republiky, Slovenska

a Polska se finanËnÌ skupina Profireal Group

zamÏ¯ila na trhy v nov˝ch Ëlensk˝ch zemÌch EU.

N·sleduje tak nÏkolik Ëesk˝ch firem, kterÈ roz-

öi¯ujÌ svÈ aktivity stejn˝m smÏrem. V souËasnÈ

dobÏ v Rumunsku jiû p˘sobÌ nap¯Ìklad »EZ, AAA

Auto, HamÈ Babice, Zentiva nebo Techo. 

V loÚskÈm roce zaËal Profireal s poskytov·nÌm

p˘jËek a ˙vÏr˘ v Bulharsku. PrvnÌ p˘jËku vypla-

til v listopadu 2006. "V letoönÌm roce pl·nuje-

me poskytnout v Bulharsku ˙vÏry v hodnotÏ p¯e-

sahujÌcÌ 100 milion˘ korun, p¯iËemû pr˘mÏrn·

p˘jËka se pohybuje na ˙rovni 40 tisÌc KË.

Podobn˝ potenci·l p¯i rozjezdu spoleËnosti p¯ed-

pokl·d·me takÈ v Rumunsku," komentoval r˘st

Profireal Group David Chour, gener·lnÌ ¯editel

skupiny. 

Profireal Group je nadn·rodnÌ finanËnÌ skupina,

kter· se specializuje na finanËnÌ sluûby. Divize

Profireal se zab˝v· poskytov·nÌm ˙vÏr˘ a p˘j-

Ëek jak pro soukromÈ osoby, tak podnikatele.

PoslednÌch pÏt let v˝znamnÏ expanduje. Po

otev¯enÌ svÈ poboËky na Slovensku v roce 2001

n·sledovalo v roce 2004 zah·jenÌ prodeje ˙vÏr˘

v Polsku a na konci roku 2006 poskytl Profireal

prvnÌ ˙vÏr takÈ v Bulharsku. Divize Profidebt se

zab˝v· odkupem a spr·vou retailov˝ch pohled·-

vek, p˘sobÌ v »eskÈ republice a na Slovensku.

VlastnÌkem finanËnÌ skupiny Profireal Group je

finanËnÌk David Beran.

Profireal je od roku 2004 Ëlenem sdruûenÌ

SOLUS, kterÈ spravuje registr dluûnÌk˘, ve kte-

rÈm mohou jeho ËlenovÈ provÏ¯ovat ˙vÏrovou

bez˙honnost ûadatel˘ o ˙vÏr. V dubnu 2007 byl

Profireal p¯ijat do »eskÈ leasingovÈ a finanËnÌ

asociace. 

Milan K·Úa 
PR manager Profireal Group

Profireal klientům půjčil o 26 % více než loni a také
vstoupil do Rumunska
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DalöÌch 18 öpiËkov˝ch v˝robk˘ a sluûeb tedy zÌs-

kalo znaËku »esk· kvalita. Program »esk· kvali-

ta jako jedin˝ v »R garantuje spot¯ebitel˘m, ûe

v˝robky Ëi sluûby byly ovÏ¯eny nez·vislou zkuöeb-

nou, ûe je kvalita pr˘bÏûnÏ kontrolov·na a ûe je

ovÏ¯ov·na i spokojenost z·kaznÌk˘. KaûdÈ novÈ

ocenÏnÌ tak spot¯ebitel˘m p¯in·öÌ dalöÌ moûnost

n·kupu opravdu öpiËkovÈho zboûÌ.

V pr˘bÏhu veËera p¯evzali p¯edstavitelÈ firem

ocenÏnÌ za svÈ v˝robky a sluûby z rukou sen·-

torky Aleny PaleËkovÈ, poslankynÏ Anny »urdo-

vÈ, sen·tora Josefa Pavlaty, prezidentky Svazu

obchodu a cestovnÌho ruchu »R Heleny PÌskov-

skÈ, ¯editele zpravodajstvÌ »eskÈ televize ZdeÚ-

ka ä·mala, p¯edsedy Konfederace zamÏstnava-

telsk˝ch a podnikatelsk˝ch svaz˘ »R Jana

Wiesnera, p¯edsedy Rady »R pro jakost Rober-

ta Szurmana, a ¯ady dalöÌch p¯edstavitel˘ odbor-

n˝ch, kulturnÌch a vÏdeck˝ch organizacÌ. Jde

o tyto spoleËnosti:

Vöechny firmy, kterÈ ocenÏnÌ obdrûely, musely

splnit n·roËnÈ poûadavky Programu »esk· kva-

lita. Kvalita kaûdÈho v˝robku i sluûby byla pod-

robena zkoum·nÌ nez·vislÈ zkuöebny, kter·

musela beze zbytku potvrdit dodrûenÌ vöech sle-

dovan˝ch parametr˘. Organizace, kter· znaËku

udÏlila, bude nynÌ pr˘bÏûnÏ kontrolovat nejen

dodrûov·nÌ kvalitativnÌch parametr˘, ale i spo-

kojenost z·kaznÌk˘ s ocenÏn˝m produktem.

V p¯ÌpadÏ problÈm˘ s kvalitou Ëi nespokojenos-

ti z·kaznÌk˘ m˘ûe b˝t ocenÏn· firma pokutov·-

na a znaËka m˘ûe b˝t odebr·na.

"Jsme r·di, ûe se v naöÌ zemi zase zaËÌn· pre-

ferovat kvalita," ¯ekl JUDr. Ing. Robert Szur-

man, p¯edseda Rady »R pro jakost. "MnozÌ

z·kaznÌci jiû pochopili, ûe nejlevnÏjöÌ n·kup

nemusÌ b˝t i nejv˝hodnÏjöÌ a ûe se jim mnohdy

uöet¯enÈ penÌze po¯·dnÏ prodraûÌ na problÈ-

mech s reklamacemi, nebo v horöÌm p¯ÌpadÏ

na ökod·ch zp˘soben˝ch na majetku a na

zdravÌ. NavÌc v˝robky ocenÏnÈ v Programu

»esk· kvalita dokazujÌ, ûe i öpiËkovou kvalitu

je moûnÈ po¯Ìdit bez rizika a za p¯ijatelnÈ

ceny." 

S vysokou ˙rovnÌ oceÚovan˝ch v˝robk˘ ladila

i kvalita celÈho slavnostnÌho veËera. JmÈna

Ocenění těm, kteří myslí na kvalitu více než ostatní
Rada České republiky pro jakost a Řídící výbor Programu Česká kvalita

v listopadu 2007 v Praze oznámily udělení dalších ocenění v Programu
Česká kvalita. Jakým firmám patří, to se odborná veřejnost dověděla

na slavnostním Večeru s Českou kvalitou za přítomnosti řady významných
osobností české ekonomiky, politiků a umělců.

ZnaËku ES»

ELEKTROKOV, a. s. Znojmo za jednof·zov˝ transform·tor

PRAKAB PRAéSK¡ KABELOVNA, a. s. za energetick˝ bezhalogenov˝ ohni odoln˝ kabel 

se silikonovou izolacÌ

ZnaËku SZUTEST - PRODUCT TESTED
PYROCOM, a. s. za novou generaci hasicÌch sprej˘ PYROCOM

APOS-MAXIM A, s. r. o. za jednonoûovou ¯ezaËku papÌru M92 profi

ZnaËku »esk· kvalita N·bytek
BMB, spol. s r. o. za loûnice v˝robkovÈ ¯ady HANAU a BERNAU a n·bytkovou ¯adu LINE

JELÕNEK - v˝roba n·bytku, s. r. o. za v˝robkovou ¯adu DALILA a R¡CHEL

ZnaËku Czech Made
KRKONOäSK… PAPÕRNY, a. s. za kotouËky do pokladen a fax˘

KRKONOäSK… PAPÕRNY, a. s. za poötovnÌ ob·lky a taöky

Ivo Solna¯ - FEDOG za papÌrovou soupravu urËenou k individu·lnÌmu ˙klidu 

psÌch exkrement˘ pro jedno pouûitÌ

JUDr. Bohuslav ävamberk za projektovÈ financov·nÌ v˝stavby a regeneracÌ bytov˝ch dom˘

ZnaËku QZ - ZaruËen· kvalita
Radosav ArandjeloviË - ChodÌme barevnÏ za dÏtskÈ punËochovÈ zboûÌ znaËky KIKA

VÕT SP¡»IL - pr·delny a ËistÌrny, spol. s r. o. za pranÌ a chemickÈ ËiötÏnÌ pr·dla

ZnaËku BezpeËn· a kvalitnÌ hraËka
Moravsk· ˙st¯edna Brno - druûstvo umÏleckÈ v˝roby za ËeskÈ poh·dkovÈ postaviËky 

z VeËernÌËk˘, cpanÈ maÚ·sky a cpanÈ hraËky

ZnaËku ZdravotnÏ nez·vadn· obuv - bota pro Vaöe dÌtÏ éIRAFA
D.P.K., spol. s r. o. za dÌvËÌ a chlapeck˝ dom·cÌ sand·l s otev¯enou nebo uzav¯enou öpicÌ

BEœA obuv, s. r. o. za dom·cÌ textilnÌ obuv se zv˝öenou a zpevnÏnou patou z polyuretanu

SANT… - v˝roba, s. r. o. za dÏtskou usÚovou uzav¯enou obuv - typ 750/5 a 750/7

ZnaËku CertifikovanÈ sluûby IT
e-BUSINESS SERVICES, a. s. za management sluûeb v IT - outsourcing a provozov·nÌ 

IS/IT infrastruktury

S&T CZ, s. r. o. za poskytov·nÌ sluûeb podle normy »SN ISO/IEC 20000

Marie Rotrov· nebo SvÏtlana N·lepkov· jsou

znaËkou kvality samy o sobÏ. 

K dobrÈ n·ladÏ ocenÏn˝ch i div·k˘ p¯ispÏli

i moder·to¯i Stanislava Lekeöov· a Patrik Roze-

hnal. 

VeËer s »eskou kvalitou jiû tradiËnÏ b˝v· jednou

ze stÏûejnÌch akcÌ celon·rodnÌho programu Listo-

pad - MÏsÌc kvality v »R a EvropskÈho t˝dne

kvality. Tyto akce jsou po¯·d·ny v r·mci N·rod-

nÌ politiky podpory jakosti, kter· zaötiùuje vöech-

ny aktivity smÏ¯ujÌcÌ k poskytov·nÌ kvalitnÏjöÌch

v˝robk˘ a sluûeb, ale i k prosazov·nÌ kvality ve

ve¯ejnÈm sektoru a vöech oblastech ûivota.

Program »esk· kvalita 
- znaËky kvality pro spot¯ebitele

Program »esk· kvalita (CzQ) byl schv·len usnese-

nÌm vl·dy Ë. 685/2002 jako program podpory pro-

deje kvalitnÌch v˝robk˘ a poskytov·nÌ kvalitnÌch

sluûeb. HlavnÌm cÌlem programu je zlepöit informo-

vanost spot¯ebitel˘ o nabÌdce kvalitnÌch v˝robk˘

a sluûeb na ËeskÈm trhu a umoûnit jim orientaci p¯i

n·kupu. Proto byl zaveden jednotn˝ systÈm znaËek

kvality, kter˝  zast¯eöuje dosud pouûÌvanÈ (ale

i novÏ vznikajÌcÌ) znaËky a jednoznaËnÏ je odliöuje

od jin˝ch nebo klamav˝ch oznaËenÌ pouûÌvan˝ch

nÏkter˝mi  dodavateli. Pokud konkrÈtnÌ znaËka

splnÌ podmÌnky z·sad Programu »esk· kvalita (p¯e-

devöÌm ovÏ¯ov·nÌ t¯etÌ nez·vislou osobou), najdou

spot¯ebitelÈ na obalu v˝robku kromÏ p˘vodnÌ znaË-

ky i logo Programu »esk· kvalita, kterÈ dokladuje

ovÏ¯enou kvalitu, a to nad r·mec p¯edpis˘ a z·kon-

n˝ch poûadavk˘ na v˝robek Ëi sluûbu. Program

umoûÚuje zviditelnÏnÌ znaËek kvality r˘zn˝ch

obor˘, odborn˝ch cech˘ a sdruûenÌ. 

KromÏ zlepöenÌ informovanosti spot¯ebitel˘ je

program takÈ öancÌ pro dom·cÌ firmy, zejmÈna

malÈ a st¯ednÌ, aby upozornily z·kaznÌky na kva-

litu svÈ produkce a tak zlepöily svou pozici na

trhu. Uvaûuje se, ûe v budoucnu bude drûenÌ

znaËky v Programu »esk· kvalita tÈû zohledÚo-

v·no ve v˝bÏrov˝ch ¯ÌzenÌch. 

Ke 30. ¯Ìjnu 2007 byly v Programu »esk· kvalita
zaregistrov·ny znaËky:

BezpeËn· a kvalitnÌ hraËka (kvalitnÌ hraËky pro

dÏti), N·bytek (n·bytek s ovÏ¯enou kvalitou),

SZUTEST - product tested (nez·visle provÏ¯enÈ

pr˘myslovÈ v˝robky), PodporovanÈ zamÏstn·v·-

nÌ (sluûba splÚujÌcÌ standardy PZ), KvalitnÌ a

bezpeËn· a mont·û (mont·û elektrick˝ch za¯Ìze-

nÌ), CertifikovanÈ sluûby IT (kvalitnÏ poskytova-

nÈ sluûby v oblasti informaËnÌch technologiÌ),

EäV (ekologicky öetrnÈ v˝robky), »SN Test

(v˝robek splÚuje podmÌnky »SN), Czech Made

(kvalitnÌ zboûÌ a sluûby), ES» (bezpeËnÈ elek-

trickÈ spot¯ebiËe), QZ - zaruËen· kvalita (tex-

tilnÌ v˝robky a sluûby pr·delen a ËistÌren), Zdra-

votnÏ nez·vadn· obuv - Bota pro Vaöe dÌtÏ

"éirafa" (certifikovan· obuv pro dÏti), CG

(v˝robky pro plyn·renstvÌ), PeËeù jakosti (sluû-

ba ovÏ¯ujÌcÌ kvalitu ojet˝ch voz˘),  Program kva-

lity Tesco (v˝robky prod·vanÈ v supermarke-

tech Tesco s nadstandardnÌ kvalitou), OOPP

(osobnÌ ochrannÈ pracovnÌ pom˘cky), Certifiko-

van˝ e-obchod (provÏ¯enÈ internetovÈ obcho-

dy), Metro Quality (potravin·¯skÈ v˝robky pro

hotely, restaurace a catering v sÌti Makro) .

Program »esk· kvalita vych·zÌ ve sv˝ch z·sad·ch

z obdobnÈho jednotnÈho systÈmu znaËek kvality,

kter˝ v SRN ˙spÏönÏ funguje jiû desÌtky let. (tz)

Ve dnech 23.-27. ¯Ìjna se na brnÏnskÈm v˝staviö-

ti v r·mci veletrh˘ Invex a Digitex konal jiû 3. roË-

nÌk nejvÏtöÌ p¯ehlÌdky franchisingov˝ch p¯ÌleûitostÌ

ve st¯ednÌ a v˝chodnÌ EvropÏ - Franchise Meeting

Point. I v tomto roce byla gener·lnÌm partnerem

veletrhu zamÏ¯enÈho na franchisingovÈ podnik·nÌ

KomerËnÌ banka, kter· tak podtrhuje svoji hlavnÌ

roli ve financov·nÌ tohoto specifickÈho zp˘sobu

podnik·nÌ v »eskÈ republice. 

KomerËnÌ banka se zamÏ¯uje na podporu fran-

chisingovÈho podnik·nÌ jiû Ëtvrt˝m rokem.

KromÏ spolupr·ce s »eskou asociacÌ franchisin-

gu p¯i po¯·d·nÌ odborn˝ch konferencÌ a semin·-

¯˘ nabÌzÌ podnikatel˘m KB Franchising Program,

speci·lnÌ program, kter˝ umoûÚuje franchisan-

t˘m, tedy p¯Ìjemc˘m franchisy, snadn˝ a rychl˝

p¯Ìstup k ˙vÏr˘m. 

V r·mci doprovodnÈho programu FMP byla

zvl·ötnÌ pozornost vÏnov·na zaËÌnajÌcÌm podni-

katel˘m, pro nÏû je franchisingov˝ systÈm jedi-

neËnou p¯ÌleûitostÌ, jak si usnadnit start podni-

k·nÌ. ZaËÌnajÌcÌ podnikatel v r·mci franchisin-

govÈho systÈmu m˘ûe velmi snadno p¯ekonat

prvnÌ mÏsÌce spojenÈ s budov·nÌm image, pozi-

ce na trhu Ëi z·kaznickÈ sÌtÏ.

KomerËnÌ banka na veletrhu p¯edstavila novÈ sluû-

by, urËenÈ pr·vÏ zaËÌnajÌcÌm podnikatel˘m. Jedn·

se o balÌËek Efekt Start, kter˝ usnadnÌ zaËÌnajÌcÌm

podnikatel˘m spr·vu jejich financÌ a uöet¯Ì jim

v˝raznÏ Ëas, kter˝ potom mohou vÏnovat rozvoji

svÈho podnik·nÌ. Za poslednÌ 3 mÏsÌce si balÌËek

Efekt Start po¯Ìdilo vÌce neû 1000 zaËÌnajÌcÌch

podnikatel˘. 

Ve spolupr·ci s »MZRB KB p¯edstavila moûnos-

ti vyuûitÌ M-z·ruky pro zaËÌnajÌcÌ podnikatele

jako zajÌmav˝ a dostupn˝ zp˘sob zajiötÏnÌ pod-

nikatelsk˝ch ˙vÏr˘. 

KomerËnÌ banka nenÌ pouze poskytovatelem

produkt˘ a sluûeb pro podnikatele, ale souËas-

nÏ i partnerem, kter˝ dok·ûe prost¯ednictvÌm

proökolen˝ch bankovnÌch poradc˘ poradit nejen

zaËÌnajÌcÌm podnikatel˘m, a to p¯edevöÌm

v oblasti vhodnÈ struktury finanËnÌch produkt˘

vËetnÏ financov·nÌ, a zohlednit tak individu·lnÌ

charakter kaûdÈ firmy. 

"Podnik·nÌ a p¯edevöÌm zah·jenÌ podnik·nÌ nenÌ

snadnÈ. KomerËnÌ banka proto nabÌzÌ zaËÌnajÌ-

cÌm podnikatel˘m pomoc v podobÏ poradenstvÌ,

nap¯Ìklad ve formÏ novÈ publikace Pr˘vodce

startem podnik·nÌ. Naöi bankovnÌ poradci jsou

takÈ p¯ipraveni poradit zaËÌnajÌcÌmu podnikateli,

jakou formu financov·nÌ pro sv˘j podnikatelsk˝

z·mÏr zvolit a jak zÌskat zv˝hodnÏnou z·ruku od

»MZRB pro zajiötÏnÌ ˙vÏru" uvedla Monika

Truchlikov·, vedoucÌ Marketingu pro retailovÈ

bankovnictvÌ KomerËnÌ banky. (tz)

Komerční banka podporuje franchisingové podnikání

pokraËov·nÌ ze strany 5

Vaše firma je členem řady profesních uskupení,
také např. České společnosti pro jakost, Hospo-
dářské komory ČR a mnoha dalších. Čím je to pro
vás významné?
R˘zn· profesnÌ sdruûenÌ jsou pro n·s p¯Ìnosn·

zejmÈna p¯Ìstupem k informacÌm, ke zkuöenos-

tem. ProË vym˝ölet vÏci jiû vymyölenÈ, proË zby-

teËnÏ experimentovat. Je to o komunikaci

s lidmi stejnÈho zamÏ¯enÌ. Samoz¯ejmÏ je to

i o moûnosti lobov·nÌ. DennÏ se setk·v·me

s nedokonalostÌ naöeho pr·vnÌho systÈmu. Klid-

nÏ m˘ûeme ¯Ìci, ûe pr·vo neznamen· spravedl-

nost. A i tady je lepöÌ, kdyû lobuje profesnÌ sdru-

ûenÌ, kterÈ m· tisÌce Ëlen˘, neû kdyû se o to

samÈ snaûÌ jednotlivec. Spolupr·ce v r·mci pro-

fesnÌch sdruûenÌ pro n·s m· obrovsk˝ v˝znam.

Patříte mezi plejádu zajímavých českých manaže-
rů. Abyste uspěl, musíte si dobře organizovat čas.

Ve firemní strategii máme, že budeme vyvíjet nadčasové produkty a služby

Co se vám osvědčilo a co byste doporučil vyzkou-
šet ostatním?
»as je asi nejvÏtöÌm problÈmem kaûdÈho mana-

ûera. I j· m·m s Ëasem problÈm. Jsme firma

typu "rodina". Tedy taùka se musÌ postarat

o vöe. DÌky systÈmu ¯ÌzenÌ se ale jiû postupnÏ

zbavuji celÈ ¯ady ËinnostÌ a postupnÏ je p¯ed·-

v·m na svÈ spolupracovnÌky.

Bohuûel jsem vöak workoholik, a tak, kdyû nÏco

p¯ed·m, ihned si najdu cosi jinÈho.

Nap¯Ìklad jsem se pustil do dalöÌho studia. Neu-

mÏl bych si jen tak leûet a nic nedÏlat.

K pl·nov·nÌ pouûÌv·m asi nejosvÏdËenÏjöÌ

systÈm - pl·novacÌ di·¯ ADK. Bez d˘kladnÈho

pl·nov·nÌ bych urËitÏ nemÏl öanci stihnout

tolik r˘znorod˝ch ˙kol˘. Po¯·dnÈ pl·nov·nÌ

vlastnÌ Ëinnosti je prostÏ z·klad. Bez toho to

nejde.

za rozhovor doslova od srdce podÏkovala 
Eva Brixi



namskÈ firmy p˘sobÌcÌ u n·s, nap¯Ìklad Q&T

International, s. r. o., z Prahy, se kter˝mi m·

WMC uzav¯enÈ dohody o spolupr·ci v tomto

projektu. PrvnÌ pracovnÌky z Vietnamu chce

WMC v r·mci tohoto projektu zajistit naöim

podnik˘m a person·lnÌm agentur·m v pr˘bÏhu

prvnÌho ËtvrtletÌ p¯ÌötÌho roku. Bude vöak z·le-

ûet takÈ na rych-

losti i vst¯Ìcnosti

p¯i udÏlov·nÌ vÌz

pro tyto vietnam-

skÈ pracovnÌky

pro naöe podniky na naöem zastupitelskÈm

˙¯adÏ v Hanoji. (tz)
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Dne 31. října 2007 se v pražském TOP HOTELU Praha sešli zakladatelé
CEBRE - České podnikatelské reprezentace při EU (Hospodářská
komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnava-

telských a podnikatelských svazů ČR a agentura CzechTrade) s českými
poslanci Evropského parlamentu, zástupci Evropského hospodářského
a sociálního výboru, aby nad pracovním obědem hovořili o potřebě vzá-
jemné komunikace a koordinace v oblasti prosazování zájmů českých
podnikatelů v EU.

Zástupci podnikatelů diskutovali u pracovního oběda s europoslanci

Prezident KZPS Jan Wiesner zd˘raznil, ûe: "...je

nezbytnÈ, aby v z·jmu zamÏstnavatelsk˝ch

organizacÌ evropötÌ poslanci, CEBRE, z·stupci

CzechTrade a CzechInvestu, jakoû i z·stupci

EHSV spolupracovali a informovali o p¯ipravova-

n˝ch a projedn·van˝ch smÏrnicÌch a na¯ÌzenÌch

a zÌsk·vali jejich odborn· stanoviska jako pod-

klad k jedn·nÌ." 

ZaznÏl povzdych nad nedostateËnou kapacitou

na ¯eöenÌ evropskÈ problematiky, kter· zasahu-

je do mnoha oblastÌ. "P¯estoûe majÌ podnikatelÈ

svÈ z·stupce v Bruselu, je nutnÈ zajistit dalöÌ

rozpracov·nÌ jednotliv˝ch stanovisek v centr·le

v »R, kde se ne vûdy poda¯Ì k jednotliv˝m tÈma-

t˘m najÌt pat¯iËnÈ odbornÌky," uvedl prezident

Hospod·¯skÈ komory »R JaromÌr Dr·bek.

Z tohoto d˘vodu vyzval gener·lnÌ ¯editel Svazu

pr˘myslu a dopravy »R ZdenÏk Liöka vöechny

p¯ÌtomnÈ ke vz·jemnÈ koordinaci evropsk˝ch

z·leûitostÌ a upozornil, ûe: " koordinaci evrop-

sk˝ch z·leûitostÌ musÌme s blÌûÌcÌm se p¯edsed-

nictvÌm (v RadÏ EU) p¯ikl·dat vÏtöÌ v˝znam, a to

i co do person·lnÌho zabezpeËenÌ." Z·stupci

CEBRE zd˘raznili v˝znam aktivnÌ prezentace

konsensu·lnÌch stanovisek Ëesk˝ch podnikate-

l˘ v˘Ëi evropsk˝m institucÌm a podnikatelsk˝m

asociacÌm.

Poslanec EvropskÈho parlamentu Milan Cabr-

noch uvÌtal vz·jemnou spolupr·ci a vyzval

z·stupce podnikatel˘ k zasÌl·nÌ stanovisek

k legislativnÌm n·vrh˘m, kterÈ jsou pro ËeskÈ

podnikatele klÌËovÈ a r·di by svÈ stanovisko

prosadili cestou EP. Pochv·lil zlepöujÌcÌ se spo-

lupr·ci s ministry, kte¯Ì se snaûÌ p¯i sv˝ch

n·vötÏv·ch Bruselu sch·zet s poslanci a vyzval

k tÈto aktivitÏ i p¯ÌtomnÈ p¯edstavitele podnika-

tel˘. Poslanec Jaroslav ZvÏ¯ina zd˘raznil nut-

nost ˙zkÈ spolupr·ce nejen na n·rodnÌ ˙rovni,

ale takÈ s kolegy z ostatnÌch Ëlensk˝ch st·t˘.

Sama »R nem· kapacitu pojmout vöechny

oblasti projedn·vanÈ na ˙rovni EU. Z·stupci

podnikatel˘ v ËeskÈ delegaci k EvropskÈmu

hospod·¯skÈmu a soci·lnÌmu v˝boru (EHSV)

informovali o sv˝ch aktivit·ch v r·mci EHSV

a o aktu·lnÏ projedn·van˝ch tÈmatech. Zd˘raz-

nili roli EHSV v evropskÈm legislativnÌm proce-

su, pot¯ebu vÌce informovat o Ëinnosti mezi pod-

nikateli a ve¯ejnostÌ i v˝znam stanovisek v˝boru

(aû 65 % Evropsk· komise zohledÚuje), kter·

jsou vöak vzhledem ke sloûenÌ EHSV (z·stupci

zamÏstnavatel˘, zamÏstnanc˘ a obËanskÈ spo-

leËnosti) spÌöe obecn·. Ivan Jukl, gener·lnÌ

¯editel »eskÈ agentury na podporu obchodu

Czech-Trade, informoval o administrativnÏ-tech-

nick˝ch ot·zk·ch budoucÌho p˘sobenÌ CEBRE.

ZakladatelÈ CEBRE mu podÏkovali za dosavad-

nÌ vÏcnou a finanËnÌ pomoc.. Do debaty se zapo-

jil i odstupujÌcÌ gener·lnÌ ¯editel Agentury na

podporu podnik·nÌ a investic CzechInvest

Roman »erm·k, kter˝ p¯edstavil koncept spoje-

n˝ch kancel·¯Ì.

Vöichni p¯ÌtomnÌ se shodli na z·jmu pokraËovat

v tÈto formÏ pracovnÌch setk·nÌ, dalöÌ by se

mÏlo uskuteËnit nejpozdÏji v b¯eznu 2008.

Shodli se rovnÏû na pot¯ebÏ posÌlenÌ komunika-

ce mezi vöemi aktÈry, ocenili v˝znam CEBRE

jako podnikatelskÈho zastoupenÌ v Bruselu,

podÏkovali za moûnost st·ûÌ podnikatel˘

v CEBRE a kancel·¯Ìch europoslanc˘ a shodli se

na pl·nu uspo¯·dat ve spolupr·ci s Ëleny EHSV

pro podnikatele tematickÈ semin·¯e k aktu·l-

nÌm evropsk˝m ot·zk·m. 

Z·stupci Ëasopisu Prosperita, kter˝ byl jedn·nÌ

p¯Ìtomen, z diskuze vyplynulo, ûe aktu·lnÌm ˙ko-

lem vöech subjekt˘, kterÈ reprezentujÌ CEBRE,

bude stanovenÌ priorit v projedn·van˝ch z·leûi-

tostech a prohloubenÌ systÈmu vz·jemnÈ komu-

nikace tak, aby se vröÌcÌ poûadavky daly efektiv-

nÏ zvl·dnout. Zprost¯edkov·v·nÌ informacÌ

o tom, co se bezprost¯ednÏ dot˝k· a dotkne Ëes-

k˝ch firem v souvztaûnosti s aktivitami "Bruse-

lu" je pr·ce nav˝sost zodpovÏdn· a bez dobrÈ

koordinace informacÌ a p¯ipomÌnek sladÏn˝ch do

systÈmu by se jen tÏûko dala zvl·dnout. Jde takÈ

o to, jak potvrdili p¯edstavitelÈ CEBRE, aby

v˝sledky jejich Ëinnosti byly srozumitelnÈ

a jasnÈ, a zejmÈna st·le uûiteËnÏjöÌ pro ËeskÈ

firmy a podnikatele. Proto vyj·d¯ili n·zor, ûe by

se mÏla posÌlit i komunikace smÏrem k ËeskÈ

podnikatelskÈ ve¯ejnosti i prost¯ednictvÌm

mÈdiÌ. To z d˘vodu, aby si ËeskÈ spoleËnosti

hloubÏji ujasnily, co je posl·nÌm CEBRE, jak

pom·h· zprost¯edkov·vat informaËnÌ tok mezi

Bruselem a »R a jak se to bezprost¯ednÏ dot˝k·

vlastnÌch aktivit dom·cÌch firem. (tz, rix)
R·di v·m poskytneme doplÚujÌcÌ informace na
telefonu +322 2139 450 nebo e-mailu
cebre.europe@mail.be

Praûsk· marketingov· firma WMC, kter· se

jiû 13 let specializuje na Vietnam a prezentu-

je tam 25 naöich v˝robc˘, opÏt zÌskala na ¯Ìj-

novÈm mezin·rodnÌm pr˘myslovÈm veletrhu

VIIF v Hanoji nejvyööÌ ocenÏnÌ - zlatou medai-

li veletrhu. Je to jiû t¯in·ct· zlat· medaile,

kterou expozice WMC obdrûela na nejvÏtöÌch

veletrzÌch v Hanoji v poslednÌch osmi letech.

WMC za pomoci sv˝ch smluvnÌch partner˘

a konexÌ ve VSR pom·h· naöim firm·m ˙spÏö-

nÏ vstoupit na vietnamsk˝ trh s 84 miliony

obyvatel. 

NejvÏtöÌ z·jem byl letos o vystaven˝ traktor

pro pr·ci v r˝ûov˝ch polÌch firmy VARI, a. s.,

Libice nad Cidlinou, kter˝ mÏl v Hanoji

v dubnu na veletrhu VIETNAM EXPO svÏtovou

premiÈru a jiû odpracoval na r˝ûov˝ch polÌch

ve 3 vietnamsk˝ch provinciÌch 1600 hodin

bez jedinÈ poruchy. P¯ÌötÌ rok by se mÏl tento

traktor montovat a Ë·steËnÏ vyr·bÏt ve Viet-

namu. 

N·vötÏvnÌky veletrhu zaujaly vystavenÈ hydro-

motory firmy Glentor, s. r. o., z Prahy 10, trans-

form·tory firmy KPB Intra, s. r. o., z BuËovic,

sol·rnÌ diodovÈ okno firmy Ing. Jan StaÚa ñ Eko-

planet z BystrÈ i kolekce pr˘myslov˝ch kamen˘

firmy Preciosa, a. s., z Jablonce nad Nisou. Velmi

d˘leûit· obchodnÌ jedn·nÌ s vietnamsk˝mi stra-

tegick˝mi partnery uskuteËnili p¯ÌtomnÌ z·stupci

firem INCO-Engineering, s. r. o., z Prahy 8 (d˘lnÌ

technika) a KV VENTI, s .r. o., z Prahy 4 (vÏtrnÈ

elektr·rny).

Z·jem byl takÈ o sluûby Pojiöùovny VZP, a. s.,

Praha v »R. WMC totiû letos p¯edstavila

v Hanoji sv˘j nov˝ projekt, kter˝ zajistÌ naöim

v˝robc˘m pot¯ebnÈ kvalifikovanÈ pracovnÌ sÌly

z Vietnamu a VSR pom˘ûe zv˝öit kvalifikaci

jejich dÏlnÌk˘ 2letou pracÌ v naöich podnicÌch,

kterÈ jsou vybavenÈ modernÌ v˝robnÌ a mon-

t·ûnÌ technikou, kter· vÏtöinou jeötÏ ve Viet-

namu nenÌ. PracovnÌ skupiny budou vûdy dopro-

v·zet tlumoËnÌci vybranÌ ze z·jemc˘, kte¯Ì

u n·s v minulosti studovali. WMC v pr˘bÏhu

veletrhu uzav¯ela dohody se Ëty¯mi nejvÏtöÌmi

ökolÌcÌmi a person·lnÌmi vietnamsk˝mi agentu-

rami (SALCO, SEAPRODEX, VTC CORP,

CUONG HAI GS JSC), kterÈ majÌ licenci tamÏj-

öÌho ministerstva pr·ce a soci·lnÌch vÏcÌ i leti-

tou praxi ve vysÌl·nÌ kvalifikovan˝ch Vietnam-

c˘ za pracÌ do zahraniËÌ, nap¯Ìklad do Japon-

ska, Singapuru, JiûnÌ Koreje, Thajska, Kambo-

dûi a Barmy. Mezi klienty WMC pat¯Ì i naöe

person·lnÌ agentury, kterÈ majÌ licenci MPSV

»R k dovozu pracovnÌk˘ z Vietnamu. Dozor nad

vietnamsk˝mi pracovnÌky i p¯Ìpadnou pomoc

v r·mci tohoto projektu budou u n·s prov·dÏt

Ëesk· poboËka VietnamskÈ asociace mal˝ch

a st¯ednÌch podnik˘ - VINASME i nÏkterÈ viet-

Pro WMC již 13. zlatá z Hanoje a její personální aktivity jako posila pro naše výrobce

O mÏsÌc dÈle, tedy do 31. prosince 2007,

mohou podnikatelÈ posÌlat agentu¯e CzechIn-

vest svÈ registraËnÌ û·dosti do evropskÈho pro-

gramu Potenci·l. Ministerstvo pr˘myslu

a obchodu »R nejen prodlouûilo p¯Ìjem û·dostÌ,

ale takÈ zv˝öilo hranici podpory (alokaci)

o 300 milion˘ korun na 900 milion˘. 

"PodnikatelÈ mohou pomocÌ programu Poten-

ci·l rozöi¯ovat svÈ v˝zkumnÈ a v˝vojovÈ kapa-

city. Tento druh investic je nynÌ prioritnÌ,

proto doölo k prodlouûenÌ a finanËnÌmu posÌle-

nÌ pr·vÏ tohoto programu," uvedla Alexandra

Rudyöarov·, povÏ¯en· ¯ÌzenÌm agentury Cze-

chInvest. 

Jednou ze z·kladnÌch podmÌnek pro pod·nÌ pro-

jektu je minim·lnÌ investice do dlouhodobÈho

hmotnÈho a nehmotnÈho majetku ve v˝öi 5

milion˘ KË. PlnÈ û·dosti mohou podnikatelÈ

zasÌlat do konce ledna 2008. V prvnÌ polovinÏ

p¯ÌötÌho roku se p¯edpokl·d· vyhl·öenÌ 2.

V˝zvy, kter· by se novÏ mÏla t˝kat i velk˝ch

podnik˘. Potenci·l pat¯Ì do OperaËnÌho progra-

mu Podnik·nÌ a inovace.

Podporu je moûnÈ zÌskat na investice do z¯Ìze-

nÌ nebo rozöÌ¯enÌ v˝vojovÈho centra zamÏ¯enÈ-

ho na v˝zkum a v˝voj v˝robk˘ nebo technolo-

giÌ. Centrum by mÏlo p¯ispÌvat k zav·dÏnÌ

technologicky nov˝ch nebo inovovan˝ch pro-

dukt˘, produkËnÌch ¯ad, v˝robnÌch proces˘

a technologiÌ. MusÌ vöak existovat re·ln˝ p¯ed-

poklad, ûe v˝sledky pr·ce centra budou sku-

teËnÏ pouûity ve v˝robÏ. MalÈ a st¯ednÌ podni-

ky mohou dotaci pouûÌt i na ˙hradu vybran˝ch

provoznÌch n·klad˘ centra jako jsou mzdy,

pojistnÈ a cestovnÈ v˝zkumn˝ch a v˝vojov˝ch

pracovnÌk˘. (tz)

Program Potenciál je prodloužený do konce roku
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Řízení týmu, řízení kvality, to je specializace,
která k vám léta patří. Myslíte si, že řízení kvali-
ty se v českých firmách trochu zanedbává? Nebo
to pojmenujme elegantněji - není u nás k němu
takový vztah, jaký si konkurenceschopnost trhu
vyžaduje?
ÿekl bych,  ûe zpravidla v tÈto oblasti  po dosa-

ûenÌ ˙spÏchu systÈmy ¯ÌzenÌ zaËÌnajÌ stagnovat

(vûdyù jsme toho dos·hli...), v nÏkter˝ch p¯Ìpa-

dech i uvadat. Proto povaûuji za nutnÈ v r·mci

vedenÌ t˝mu hledat r˘znÈ impulzy, jak odpovÏd-

nÈ zamÏstnance a tÌm i systÈmy ¯ÌzenÌ "nakop-

nout" z jinÈho pohledu, neû p¯edepisujÌ zavede-

nÈ a jiû zvl·dnutÈ normy. MoûnostÌ je vÌce -

˙Ëast v r˘zn˝ch benchmarkingov˝ch öet¯enÌch

a pr˘zkumech (abychom si nemysleli, ûe uû

jsme vöechno dos·hliÖ) nebo v konkrÈtnÌch

projektech. 

Pro n·s nap¯Ìklad jednÌm z tÏchto vnÏjöÌch

impulz˘ byla ˙Ëast na projektu Abeceda mana-

gementu ˙spÏchu, coû byl projekt dotovan˝

z fond˘ EU a jednalo se o aplikaci zkr·cenÈho

modelu EFQM. V pr˘bÏhu celÈho projektu jsme

byli konfrontov·ni konzultantem i hodnotitelem

s poûadavky a v˝sledky tzv. best practice

a n·slednÏ pak na spoleËnÈm zased·nÌ vedenÌ

spoleËnosti se siln˝mi str·nkami rozvoje spo-

leËnosti, ale takÈ n·m byla doporuËena opat¯e-

nÌ pro dalöÌ zlepöov·nÌ.

Zdá se mi, že zejména v menších firmách je říze-
ní jako takové podceňováno, kolektiv několika
pracovníků je veden hodně "živnostensky", prag-
maticky a intuitivně. Jenže - když zakládáte
firmu, jak do chodu vnést od počátku systém,
když se to zdá předčasné a není na to kdy?
Nechci p˘sobit jako mentor, ale je z¯ejmÈ, ûe

v kaûdÈ, tedy i menöÌ firmÏ je vûdy efektivnÌ

zavÈst a prosazovat jist· pravidla (systÈmy) fun-

gov·nÌ hned na poË·tku podnik·nÌ. Pokud

nestanovÌte systÈm ¯ÌzenÌ, chov·nÌ, jedn·nÌ

apod. hned zpoË·tku, zpravidla asi nebudete

mÌt moc öancÌ na ˙spÏch. Pro tato pravidla

m˘ûe b˝t nap¯Ìklad vodÌtkem i soubor ISO

norem, ale vûdy je pot¯eba vyhodnotit i ostatnÌ

povinnosti a takÈ dopady - legislativa, finance,

ekologie, region·lnÌ Ëi obchodnÌ vztahy - je tedy

nutnÈ zn·t celkovou Ëinnost a smÏrov·nÌ firmy

a systÈm pak nastavit tak, aby hlavnÌ principy

Ëi z·mÏry byly jednoznaËnÏ plnÏny - zavedenÌ

systÈmu ¯ÌzenÌ je potom daleko snazöÌ a slouûÌ

Dokázali jsme se na probíhající procesy podívat bez emocí a tlaku
Zajímalo by mne, ve kterém oboru se nehovoří o kvalitě. Těžko by se hle-

dala nějaká specializace, která si nebude říkat o to, aby se stala ještě
lepší, pro zákazníky příhodnější, pro vlastníky firmy atraktivnější. Kvalita

je sice samozřejmostí, ale ti chytří vědí, že pokud se nebude posilovat
povědomí o její nezbytnosti, přestaneme ji vnímat jako faktor, který nikdy
nezestárne. Ve slovníku většiny manažerů má slovo kvalita výsadní posta-
vení. Zejména kvalita ve spojitosti s řízením firem.  O navýsost zřejmé a inspi-
rující filozofii kvality a řízení jsem tentokrát hovořila s generálním ředitelem
společnosti Kovohutě Příbram nástupnická Ing. Jiřím Dostálem:

kde nÏkdo p¯es papÌr nahrazuje funkËnÌ a efek-

tivnÌ systÈm. Pokud jsou totiû uplatnÏnÈ

systÈmy funkËnÌ a efektivnÌ, jsou z·znamy pro-

v·dÏny skuteËnÏ pouze v opodstatnÏn˝ch

a p¯edpisy stanoven˝ch p¯Ìpadech (je nutnÈ

dokladovat nap¯. kvalitu naöich v˝robk˘ - to

chce p¯ece kaûd˝ z·kaznÌk a my, jako dodava-

telÈ, musÌme vÏdÏt, co na trh dod·v·me, a to

bychom museli sledovat, i kdybychom nemÏli

certifikovanÈ systÈmy ¯ÌzenÌ). Samoz¯ejmÏ, ûe

nÏkdo musÌ systÈmy popsat a udrûovat je

v aktu·lnÌm stavu, ale u st¯ednÏ velk˝ch a vel-

k˝ch podnik˘ se investice do systÈmov˝ch

pracovnÌk˘ Ëi ˙tvar˘ vûdy vr·tÌ. A za druhÈ -

systÈmy ¯ÌzenÌ jsou p¯edevöÌm n·strojem

a jejich vhodn· aplikace vûdy z·leûÌ na schop-

nostech manaûer˘ ve spoleËnosti. 

Anebo je to špatný přístup, špatná aplikace urči-
tého modelu? Každá firma přece touží po tom,
zejména když patří jednomu vlastníkovi, aby vše,
co je možné, bylo ještě jednodušší.
Ano, takhle jsem to myslel a snad i vyj·d¯il -

nenÌ öpatn˝ch systÈm˘, ale mnohdy neschop-

n˝ch manaûer˘, kte¯Ì se schov·vajÌ za systÈmy

¯ÌzenÌ, r˘znÈ smÏrnice a pouËky a nedok·ûÌ svÈ

t˝my a takÈ procesy ¯Ìdit a zlepöovat. Jimi

¯Ìzen˝ systÈm pak je opravdu nep¯ehledn˝,

a tÌm i nefunkËnÌ a neefektivnÌ. A urËitÏ roz-

hodujÌcÌ je i postoj vlastnÌka, kter˝ v·s m˘ûe

nabudit Ëi zcela "zakopat do zemÏ". Mnohdy

vöak v˘bec nejde o systÈmy, ale o vztahy

a z·mÏry s firmou.

K čemu vám tedy napomohlo letošní absolvování
projektu Abeceda Managementu úspěchu
a k čemu byste se na základě toho rádi odhodla-
li?
Jiû jsem zmÌnil, ûe aplikace zkr·cenÈho mode-

lu EFQM v naöÌ spoleËnosti byla zejmÈna jed-

nÌm z dalöÌch impulz˘ ke zlepöov·nÌ ˙rovnÏ

systÈmu ¯ÌzenÌ spoleËnosti a prohloubenÌ

vazeb mezi vöemi ¯ÌdicÌmi pracovnÌky ve spo-

leËnosti. Dok·zali jsme se na probÌhajÌcÌ pro-

cesy podÌvat jin˝ma oËima, jin˝m ˙hlem pohle-

du, a to bez emocÌ a tlaku. V˝hodou urËitÏ je,

ûe firmu vede stabilizovan˝ t˝m manaûer˘,

kte¯Ì kromÏ odbornosti plnÏ ch·pou svoji

t˝movou roli a umÌ ocenit p¯Ìnos jin˝ch pro

chod spoleËnosti, p¯ÌpadnÏ poradit a pokusit

se najÌt spoleËnÈ, pr˘¯ezovÈ ¯eöenÌ, kterÈ je

aplikovatelnÈ i v jin˝ch divizÌch spoleËnosti.

Samoz¯ejmÏ nehodl·me projekt ukonËit tÌm,

ûe jsme p¯evzali upomÌnkov˝ diplom - jiû m·me

schv·leno celkem 8 tzv. "akËnÌch pl·n˘",

kterÈ reagujÌ pr·vÏ na zjiötÏnÌ, doporuËenÌ

a n·mÏty pro dalöÌ zlepöov·nÌ, kterÈ se t˝kajÌ

jak systÈmovÈho ¯ÌzenÌ, tak i dÌlËÌch zlepöenÌ

v konkrÈtnÌch divizÌch. A jsem p¯esvÏdËen, ûe

st·vajÌcÌ t˝m manaûer˘ m· schopnosti

k tomu, aby zÌskanÈ poznatky  z˙roËil p¯ede-

vöÌm v konkrÈtnÌ pr·ci a p¯ÌpadnÏ se dopraco-

val i k vyööÌm cÌl˘m (musÌm s nimi probrat

nap¯Ìklad moûnost zapojit se do projektu

N·rodnÌ ceny pro jakostÖ)  

spÌöe jako n·stroj pro zlepöo-

v·nÌ jiû zaveden˝ch pravidel. 

A certifikace zavedenÈho

systÈmu? Pro podniky jakÈ-

koliv velikosti je certifikace

a udrûov·nÌ certifikovanÈho

systÈmu urËitÏ Ëasov·,

finanËnÌ i person·lnÌ z·tÏû

a urËitÏ by mÏla b˝t mini-

m·lnÏ v rovnov·ze pot¯eba

vyvolan· zvenËÌ, od z·kaznÌ-

k˘ i nutnost jakÈhosi vnit¯-

nÌho po¯·dku. A dobr˝

manaûer si pr·vÏ na tuto

z·leûitost Ëas prostÏ najÌt

musÌ (i ten ûivnostnÌkÖ).

Ve větších společnostech je na
čem stavět, ačkoli třeba řízení
kvality je zanedbáno. Jakou
máte zkušenost v Kovohutích?
Kde byl prostor pro zlepšová-
ní, jak jste  postupovali, kde

jste spatřovali priority?
My zas nejsme tak velk· firma, ale samoz¯ejmÏ

rozhodujÌcÌm prvkem je i u n·s p¯esvÏdËenÌ

a p¯Ìstup majitele vËetnÏ Ëlen˘ vedenÌ spoleË-

nosti. ZmÌnil jsem se jiû o tom, ûe neust·le hle-

d·me moûnosti konfrontace s realitou, novÈ pro-

jekty Ëi prost¯edky a metody pro zlepöov·nÌ

n·mi uplatÚovanÈho integrovanÈho systÈmu

¯ÌzenÌ. V naöÌ spoleËnosti je do tohoto systÈmu

za¯azena oblast ¯ÌzenÌ kvality ISO 9001, ochra-

ny ûivotnÌho prost¯edÌ ISO 14001, bezpeËnosti

a ochrany zdravÌ p¯i pr·ci OHSAS 18001 a takÈ

program BezpeËn˝ podnik a nakl·d·nÌ s odpady

- Odborn˝ podnik pro nakl·d·nÌ s odpady udÏlo-

van˝  spoleËnostÌ SUCO i novÏ zÌskanÈ ocenÏnÌ

Podnik podporujÌcÌ zdravÌ. A prioritou vûdy byl

a bude zamÏstnanec - takûe nedÏl·me nic

samo˙ËelnÏ, pro zÌsk·nÌ Ëi obhajobu certifik·tu,

ale aby byly vytvo¯eny z·kladnÌ, nezbytnÈ pod-

mÌnky pro bezpeËnou a kvalitnÌ pr·ci zamÏst-

nanc˘.

Jestli jsem správně pochopila, vše podstatné máte
"zprocesováno", princip řízení kvality se rozvíjí.
K čemu to v praxi pomohlo? 
Tak p¯edevöÌm snad m·me v ¯ÌzenÌ opravdu

systÈm. DÌky organizaËnÌmu propojenÌ pak i vyu-

ûÌv·me jak˝chsi synergick˝ch efekt˘ (abych to

moc nep¯ehnal) a navÌc - person·lnÏ jsme dali

prostor pomÏrnÏ mlad˝m zamÏstnanc˘m uk·-

zat, jak se dok·ûÌ se vöemi n·strahami (nap¯Ì-

klad typu vaöich ot·zek...) poprat. DalöÌm prv-

kem je to, ûe zamÏstnanci jsou schopni tuto

z·leûitost nejen vnÌmat, respektovat, ale i reali-

zovat. A bezesporu nejd˘leûitÏjöÌ je vyhovÏt

poûadavk˘m z·kaznÌk˘ nap¯Ìklad p¯i v˝bÏrov˝ch

¯ÌzenÌch Ëi uzavÌr·nÌ kontrakt˘ t¯eba s nadn·-

rodnÌmi spoleËnostmi.

Nepřibyla vám byrokracie? Hodně firem si stěžu-
je, že po uplatnění jakéhokoli systému, který jistí
kvalitu, nehorázným způsobem vzrostlo papíro-
vání, všechno dlouho trvá, a rozhoduje se  údaj-
ně tak složitě, že to nikoho nebaví. Schválně to
bagatelizuji - chci tím říci, že se podle určitých
názorů z řízení kvality vytrácí člověk a nastupuje
elektronický šanon…
J· bych uvedl dvÏ z·leûitosti. P¯edevöÌm - pro-

toûe jsem "p˘vodem" personalista - ËlovÏk se

nesmÌ vytratit nikdy. A öanony a papÌry pak

zase ¯eöÌ systÈmÖ Byrokracie naroste tam,

PenzijnÌ fond »eskÈ pojiöùovny (PF»P) stejnÏ jako v p¯edchozÌch letech nabÌzÌ sv˝m klient˘m

jednoduchÈ vyuûitÌ daÚov˝ch ˙lev. Klienti penzijnÌho fondu obdrûÌ dopis s kalkulovanou v˝öÌ

doplatku pro maxim·lnÌ daÚov˝ odpoËet a s p¯edvyplnÏn˝m formul·¯em. RoËnÏ m˘ûe takto

kaûd˝ uöet¯it aû 3840 KË. Moûnost vyuûÌt daÚov˝ch ˙lev dÌky penzijnÌmu p¯ipojiötÏnÌ komuniku-

je PF»P ke klient˘m prost¯ednictvÌm novÈ reklamnÌ kampanÏ z prost¯edÌ sportovnÌho pot·pÏnÌ.

PF»P klient˘m kaûdoroËnÏ poskytuje nadstandardnÌ sluûbu, kdy kaûdÈmu individu·lnÏ spoËÌt·

optim·lnÌ doplatek podle stavu konkrÈtnÌho ˙Ëtu, a zjednoduöÌ tÌm cel˝ proces. Podle marke-

tingov˝ch v˝zkum˘ vöak majÌ lidÈ k daÚov˝m ˙lev·m p¯ev·ûnÏ rezervovan˝ postoj. "Podle naöich

zkuöenostÌ p¯ijde lidem moûnost uplatÚovat daÚovÈ odpoËty p¯Ìliö sloûit·. Proto se jim vyuûitÌ

daÚov˝ch ˙lev dÌky penzijnÌmu p¯ipojiötÏnÌ snaûÌme co nejvÌce ulehËit. Zvl·ötÏ, kdyû roËnÏ tÌmto

zp˘sobem mohou na danÌch uspo¯it aû 3840 KË," komentoval rozesÌl·nÌ formul·¯˘ PF»P Libor

Pergl, v˝konn˝ ¯editel pro obchod a marketing.  

DaÚovÈ ˙levy mohou Ëerpat vöichni penzijnÏ p¯ipojiötÏnÌ, kte¯Ì na sv˘j penzijnÌ ˙Ëet za letoöek

vloûÌ vÌce neû 6000 KË. Pot¯ebnou administrativu lze v PF»P vy¯Ìdit osobnÏ, korespondenËnÏ

i po internetu. V pr˘bÏhu ledna 2008 zaöle PF»P automaticky potvrzenÌ, kterÈ staËÌ p¯edat

v mzdovÈ ˙Ët·rnÏ. Na jeho z·kladÏ pak z·jemci zÌskajÌ daÚovou ˙sporu v ˙norovÈ mzdÏ. (tz)

Daňové úlevy bez starostí

To znamená, že byste dosavadní úsilí a úspěchy
rádi zúročili. Co je vlastně vaším největším eko-
nomickým úspěchem za několik posledních let?
Lze jmenovat např. vaše podnikatelské vnímání
ekologie a odpadového hospodářství?
J· bych  uvedl, ûe nejvÏtöÌm ˙spÏchem je p¯e-

svÏdËenÌ lidÌ a spojenÌ podnik·nÌ s ekologicky

öetrn˝m p¯Ìstupem k naöim aktivit·m. Asi to

neznÌ moc p¯esvÏdËivÏ, ale pro n·s to znamen·

prakticky vöechno - spolehliv˝, stabilizovan˝

a uvÏdomÏl˝ t˝m (nejen manaûer˘, ale i drtivÈ

vÏtöiny zamÏstnanc˘) a jejich p¯Ìstup k zajiötÏ-

nÌ pot¯ebn˝ch ËinnostÌ - a to tÏch hlavnÌch,

v˝robnÌch proces˘, kterÈ n·s doslova "ûivÌ", aû

k tzv. servisnÌm, kterÈ prakticky nemohou

nikdy b˝t finanËnÏ v˝nosnÈ, ale majÌ svÈ neza-

stupitelnÈ mÌsto v celkovÈm systÈmu ¯ÌzenÌ.

A jestliûe naöe hutnick· spoleËnost dok·zala

bÏhem 10 let jiû dvakr·t (!!) zÌskat prestiûnÌ

ocenÏnÌ - Cenu zdravÌ a bezpeËnÈho ûivotnÌho

prost¯edÌ, vyhlaöovanou renomovanou nezisko-

vou spoleËnosti Business Leaders Forum, za

naöe projekty, kterÈ byly ˙spÏönÏ realizov·ny -

to pro n·s znamen· hodnÏ. StejnÏ tak jako

i naöe zatÌm poslednÌ ocenÏnÌ z minulÈho mÏsÌ-

ce - podnik PodporujÌcÌ zdravÌ.

Možná by se slušelo zmínit i vztah firmy
k zaměstnancům - neutíkají vám, naopak v Kovo-
hutích Příbram  nacházejí dobré zázemí pro sebe-
realizaci, životní jistoty. Čím to?
UrËitÏ nejlÈpe by v·m odpovÏdÏli sami

zamÏstnanci. V naöem - t˝mem zamÏstnanc˘

formulovanÈm Posl·nÌ uv·dÌme, ûe "usilujeme

o trvalÈ postavenÌ uzn·vanÈho region·lnÌho

zamÏstnavatele". No a proto musÌte takÈ nÏco

udÏlat. Nejd˘leûitÏjöÌ je, ûe zamÏstnanci muse-

jÌ mÌt dobr˝ pocit jiû z toho, ûe jsou zamÏst-

nanci pr·vÏ KovohutÌ, ûe jsou pro nÏ vytvo¯eny

vöechny - a to nejen z·kladnÌ - podmÌnky pro

bezpeËn˝ v˝kon pr·ce, minimalizov·na rizika,

zajiötÏna zdravotnÌ pÈËe i soci·lnÌ program, ûe

funguje motivaËnÌ systÈm, ûe je zajiötÏna per-

spektiva fungov·nÌ, ûe jsou vyuûÌv·ny veökerÈ

dostupnÈ n·stroje komunikace, vizualizace

v˝sledk˘, moûnosti vzdÏl·v·nÌ atd. 

V tomto smÏru navÌc prakticky nem·me moû-

nost ihned zÌsk·vat novÈ, pot¯ebnÈ zamÏst-

nance z nÏkter˝ch ökol Ëi uËebnÌch obor˘ -

d·v·me p¯ednost individu·lnÌm schopnostem,

p¯edpoklad˘m, ochotÏ pracovat i na sobÏ

a zaruËujeme schopn˝m lidem zauËenÌ, zv˝öe-

nÌ kvalifikace zÌsk·nÌm nezbytn˝ch opr·vnÏnÌ

vËetnÏ jejich trvalÈ aktualizace a obnovov·nÌ

atd. UrËitÏ nevyhovÌme vöem (kaûd˝ m·

o pr·ci Ëi svÈ seberealizaci jinÈ p¯edstavy), ale

n·mi sledovanÈ ukazatele fluktuace a stabili-

zace jsou rok od roku lepöÌ. Nap¯Ìklad v sou-

ËasnÈ dobÏ vÌce neû 3/4 zamÏstnanc˘ pracujÌ

pro KovohutÏ dÈle neû 5 let - a to je v souËas-

nÈ hektickÈ dobÏ zmÏn a odchod˘ velmi p¯Ìz-

nivÈ ËÌslo. Takûe - i velmi ËernÈ ¯emeslo, jak˝m

je hutnictvÌ, m˘ûe mÌt svÏtlÈ zÌt¯kyÖ

za odpovÏdi, kterÈ se Ëtou s chutÌ a zvÌdavostÌ,
podÏkovala Eva Brixi
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Rada »eskÈ republiky pro jakost jako nejvyööÌ

org·n N·rodnÌ politiky podpory jakosti ve spolu-

pr·ci se SdruûenÌm pro Cenu »eskÈ republiky za

jakost  ozn·mila udÏlenÌ nejvyööÌho ocenÏnÌ

a p¯edstavila tak ˙spÏönÈ subjekty ve¯ejnosti.

N·rodnÌ cena »R za jakost je nejvyööÌm ocenÏ-

nÌm, kterÈ mohou organizace zÌskat v oblasti

managementu kvality. Toto ocenÏnÌ hodnotÌ firmu

Ëi organizaci nejen po str·nce kvality produkova-

n˝ch v˝robk˘ Ëi sluûeb, ale i kvality managemen-

tu, vztahu k zamÏstnanc˘m, k ûivotnÌmu prost¯e-

dÌ a ke spoleËnosti. HodnocenÌ je prov·dÏno

podle jednotn˝ch kritÈriÌ EvropskÈ nadace pro

management kvality (EFQM) pouûÌvan˝ch tÈmÏ¯

ve vöech evropsk˝ch zemÌch. Obdobn· prestiûnÌ

ocenÏnÌ jsou udÏlov·na ve vÌce jak 80 zemÌch

svÏta za podpory nebo p¯ÌmÈ garance vl·d tÏchto

zemÌ. OcenÏnÌ p¯ed·vajÌ vÌtÏzn˝m organizacÌm

p¯edsedovÈ vl·d, hlavy monarchiÌ nebo prezidenti.

VÌtÏzovÈ N·rodnÌch cen v EvropÏ mohou d·le usi-

lovat o Evropskou cenu za kvalitu.

"Aby organizace uspÏla v hodnocenÌ v Programu

N·rodnÌ ceny za jakost, musÌ b˝t opravdu dobr·

ve vöech smÏrech svÈ Ëinnosti.," ¯ekl

JUDr. Ing. Robert Szurman, p¯edseda Rady »R

pro jakost. "V zahraniËÌ si jsou n·roËnosti kritÈ-

riÌ N·rodnÌch cen velmi dob¯e vÏdomi, a tak se

ocenÏnÈ firmy tÏöÌ vysokÈ prestiûi."

V »eskÈ republice bylo toto ocenÏnÌ udÏleno

letos jiû pot¯in·ctÈ. VÌtÏzem N·rodnÌ ceny »eskÈ

republiky za jakost se pro rok 2007 stala 

Fakulta strojnÌ, Vysok· ökola b·Úsk· - Technick·

univerzita Ostrava.

OcenÏnÌ zlepöenÌ v˝konnosti organizace v Pro-

gramu N·rodnÌ ceny »R za jakost v podnikatel-

skÈm sektoru zÌskaly spoleËnosti COOP Centrum

druûstvo a JUDr. Bohuslav ävamberk.

…a tak se oceněné firmy těší vysoké prestiži
Rok se sešel s rokem a Pražský hrad opět ožil kvalitou. Tedy v pojetí pres-

tižní soutěže, kterou mnozí z vás již dobře znají, a jejím vyvrcholení. Ve
Španělském sále bylo v polovině listopadu 2007 slavnostně uděleno

nejvýznamnější ocenění za management kvality - Národní cena ČR za
jakost. Slavnostního předání se zúčastnil předseda Senátu Parlamentu ČR
MUDr. Přemysl Sobotka,  náměstek ministra průmyslu a obchodu Ing. Luboš
Vaněk, předseda Rady ČR pro jakost JUDr. Ing. Robert Szurman a vedoucí
představitelé ministerstev, orgánů a organizací veřejné správy, podnikatel-
ských svazů a sdružení a další významné osobnosti.

OcenÏnÌ zlepöenÌ v˝konnosti organizace v Pro-

gramu N·rodnÌ ceny »R za jakost ve ve¯ejnÈm

sektoru zÌskajÌ Fakulta hornicko-geologick·,

Vysok· ökola b·Úsk· - Technick· univerzita

Ostrava,  MÏstsk· Ë·st Praha 10 - ⁄¯ad mÏstskÈ

Ë·sti Praha 10, Policie »R, spr·va St¯edoËeskÈ-

ho kraje a K⁄ Hradec Kr·lovÈ.

OcenÏnÌ za zapojenÌ organizace do Programu

N·rodnÌ ceny »R za jakost zÌskaly  »esk˝ statis-

tick˝ ˙¯ad, MÏstskÈ ˙¯ady äumperk a Jablunkov

a N·rodnÌ ˙stav odbornÈho vzdÏl·v·nÌ. V r·mci

SlavnostnÌho veËera byla udÏlena i dalöÌ ocenÏnÌ

v oblasti kvality jednotlivc˘m i organizacÌm.

N·rodnÌ cena »R za jakost je od loÚskÈho roËnÌ-

ku udÏlov·na ve dvou sektorech - podnikatel-

skÈm a ve¯ejnÈm. ZatÌmco v podnikatelskÈm

sektoru je hodnocenÌ zaloûeno v˝hradnÏ na

modelu excelence EFQM, ve ve¯ejnÈm sektoru

mohou organizace vyuûÌt i model CAF, coû je vari-

anta modelu excelence EFQM upraven· na z·kla-

dÏ poûadavk˘ EvropskÈ komise pro organizace

ve¯ejnÈ spr·vy. 

Model excelence EFQM hodnotÌ organizaci

podle devÌti hlavnÌch kritÈriÌ. PrvnÌch pÏt vytv·-

¯Ì p¯edpoklady pro to, aby firma byla ˙spÏön·,

ve zbyl˝ch Ëty¯ech se firma hodnotÌ z hlediska

v˝sledk˘ nebo cÌl˘, jichû dos·hla. V˝sledky jsou

analyzov·ny p¯edevöÌm s ohledem na z·kaznÌ-

ka, jemuû model p¯ikl·d· nejvyööÌ v·hu.

V ˙vahu se vöak bere i spokojenost zamÏstnan-

c˘ a vztah firmy ke komunitÏ, kde p˘sobÌ. Jde

tedy o komplexnÌ pohled. Model umoûnÌ odhalit

slab· mÌsta podniku a jeötÏ lÈpe vyuûÌt silnÈ

str·nky. St·v· se tak siln˝m n·strojem pro

management spoleËnosti p¯i zvyöov·nÌ v˝kon-

nosti a zlepöov·nÌ v˝sledk˘.

"HlavnÌ v˝znam N·rodnÌ ceny »R za jakost nespo-

ËÌv· jen v moûnosti zÌskat prestiûnÌ ocenÏnÌ,"

uvedl Ing. Pavel Ryö·nek, p¯edseda SdruûenÌ pro

Cenu »R za jakost. "ZapojenÌ do programu zna-

men· pro firmy p¯edevöÌm zÌsk·nÌ silnÈho

a ˙spÏönÈho manaûerskÈho n·stroje - EFQM

modelu. V˝sledky z naöÌ zemÏ i ze zahraniËÌ uka-

zujÌ, ûe spoleËnosti, kterÈ model vyuûÌvajÌ, dosa-

hujÌ zlepöenÌ hospod·¯sk˝ch v˝sledk˘ o 40-60 %

oproti tÏm, kterÈ modelu nevyuûÌvajÌ. V˝razn·

zlepöenÌ v˝sledk˘ m˘ûeme vidÏt i u organizacÌ

ve¯ejnÈ spr·vy a dalöÌch nekomerËnÌch organiza-

cÌ."

SlavnostnÌ veËer ve äpanÏlskÈm s·le b˝v·

vyvrcholenÌm aktivit celon·rodnÌho programu

Listopad - MÏsÌc kvality v »R a EvropskÈho

t˝dne kvality.  V jejich r·mci se uskuteËnily

letos dvÏ desÌtky akcÌ, z nichû nejv˝znamnÏjöÌ

byla mezin·rodnÌ konference s motem "Inovace

a pÈËe o kvalitu". Konference o kvalitÏ, vûdy

s jin˝m tÈmatem, jsou jiû tradiËnÏ mÌstem set-

k·v·nÌ naöich a zahraniËnÌch odbornÌk˘ na zmÌ-

nÏnoiu oblast. DoplÚme, ûe na dalöÌ z akcÌ -

VeËeru s »eskou kvalitou v N·rodnÌm domÏ na

Vinohradech v Praze zÌskalo 18 nov˝ch v˝robk˘

a sluûeb ocenÏnÌ v Programu »esk· kvalita. 

V˝znam program˘ na podporu kvality neust·le

stoup· v celÈm svÏtÏ. Pr·vÏ v listopadov˝ch

dnech slavÌ svÈ t˝dny a mÏsÌce kvality vÏtöina

st·t˘ v celÈm svÏtÏ a jejich souË·stÌ je i udÌlenÌ

N·rodnÌch cen za jakost. Tato tradice vznikla

v Japonsku v roce 1951 (Demingova cena),

v roce 1987 vznikla z·konem Kongresu USA

N·rodnÌ cena Malcolma Baldrige. V roce 1989 si

v˝znam tohoto ocenÏnÌ uvÏdomily i nejvÏtöÌ

evropskÈ firmy a zaloûily nadaci EFQM, kter·

vytvo¯ila jak model ¯ÌzenÌ EFQM, tak i program

EvropskÈ ceny za kvalitu (udÏlovanÈ od roku

1989). Vzhledem k v˝znamu tÏchto program˘ se

jejich podpo¯e v˝raznÏ vÏnujÌ jak vl·dy jednotli-

v˝ch zemÌ, tak i organizace, podnikatelÈ a mana-

ûe¯i ˙spÏön˝ch firem.

"PÈËe o kvalitu v r˘zn˝ch oblastech je v z·jmu

jak obËan˘ - spot¯ebitel˘, tak i komerËnÌch orga-

nizacÌ a ve¯ejnÈho sektoru. Programy N·rodnÌ

politiky podpory jakosti n·m p¯in·öÌ ˙spÏönÏjöÌ

firmy, efektivnÏjöÌ organizaci ve¯ejnÈ spr·vy

a kvalitnÏjöÌ zboûÌ a sluûby obËan˘m. V tom je

jejich p¯Ìnos nezpochybniteln˝," doplnil

JUDr. Ing. Robert Szurman. (tz)

Přehled oceněných

1. N·rodnÌ cena »R za jakost - podnikatelsk˝ sektor

OcenÏnÌ zlepöenÌ v˝konnosti organizace:
● COOP Centrum druûstvo

● JUDr. Bohuslav ävamberk

2. N·rodnÌ cena »R za jakost - ve¯ejn˝ sektor -
hodnocenÌ podle modelu excelence EFQM

VÌtÏz:
● Fakulta strojnÌ, Vysok· ökola b·Úsk· -

Technick· univerzita Ostrava

OcenÏnÌ zlepöenÌ v˝konnosti organizace:
● Fakulta hornicko-geologick·, Vysok·

ökola b·Úsk· - Technick· univerzita

Ostrava

● MÏstsk· Ë·st Praha 10 - ⁄¯ad mÏstskÈ

Ë·sti Praha 10

● Policie »R, spr·va St¯edoËeskÈho kraje

OcenÏnÌ za zapojenÌ organizace:
● »esk˝ statistick˝ ˙¯ad

3. N·rodnÌ cena »R za jakost - ve¯ejn˝ sektor -
hodnocenÌ podle modelu CAF

OcenÏnÌ zlepöenÌ v˝konnosti organizace:
● Krajsk˝ ˙¯ad Hradec Kr·lovÈ

OcenÏnÌ za zapojenÌ organizace:
● MÏstsk˝ ˙¯ad Jablunkov

● MÏstsk˝ ˙¯ad äumperk

● N·rodnÌ ˙stav odbornÈho vzdÏl·v·nÌ

4. Cena Aneûky éaludovÈ

● Milan Hutyra

5. Manaûer kvality roku 2007

● VÌtÏz - Vratislav OsiËka

● Finalista - Alice Moln·rov·

6. ZnaËka CZECHMADE

● VinnÈ sklepy Valtice, a. s., za v˝robek -

RulandskÈ modrÈ jakostnÌ vÌno odr˘dovÈ

● Kappenberger + Braun, Elektro-Technik,

s. r. o., za sluûbu - Projektov·nÌ a mont·û

elektro

● Barvy Tebas, s. r. o., za v˝robek - Balak-

ryl UNI Mat V 2045

7. Ekologicky öetrn˝ v˝robek

● ESSELTE, s. r. o., za  ArchivaËnÌ v˝robky

ze sbÏrovÈho papÌru

● H - N¡BYTEK, s. r. o., za  Kancel·¯sk˝

a bytov˝ n·bytek

8. OsvÏdËenÌ CSR (SpoleËensk· odpovÏdnost
organizacÌ)

● MÏstsk· Ë·st Praha 10 

● EuroAgentur Hotels & Travel, a. s.

● Continental Czech Republic, s. r. o.

9. OcenÏnÌ  »estn˝ zahraniËnÌ Ëlen »SJ

● Alfons Schmid

NeuvÏ¯iteln˝ 140% n·r˘st poËtu z·silek doruËe-

n˝ch v dopolednÌch hodin·ch zaznamenala spo-

leËnost TNT Express pouhÈ 3 t˝dny po uvedenÌ

novÈho portfolia sluûeb na trh. Neofici·lnÌ moto

kampanÏ "Sluûby dostupnÈ pro kaûdÈho" se tak

naplnilo, a to zejmÈna nov˝mi sluûbami "10:00

Express" a "12:00 Economy Express", kterÈ se

na celkovÈm n·r˘stu podÌlely 25 %.

"⁄spÏch novÈho portfolia sluûeb jsme poznali uû

prvnÌ t˝den po jeho zavedenÌ, kdy n·r˘st poËtu

dopolednÌch z·silek dosahoval 100 %. TÌm, ûe

jsme ke st·vajÌcÌm sluûb·m "9:00 Express"

a "12:00 Express" p¯idali dvÏ novÈ sluûby

s garantovanou dobou dod·nÌ - "10:00 Express"

a "12:00 Economy Express", jsme se stali bez-

konkurenËnÏ nejlepöÌ v nabÌdce sluûeb s doruËe-

nÌm v dopolednÌch hodin·ch, coû naöi klienti

sv˝m z·jmem potvrzujÌ. P¯edevöÌm 12:00 Econo-

my Express je prvnÌ produkt svÈho druhu v tomto

odvÏtvÌ, neboù z·kaznÌk˘m p¯edkl·d· sluûbu,

kter· je z·roveÚ ˙sporn· a nabÌzÌ garantovanou

dobu dod·nÌ," ¯ekl Ing. Petr Chv·tal, gener·lnÌ

¯editel TNT Express v »eskÈ republice. 

ZavedenÌ nov˝ch sluûeb p¯edch·zel rozs·hl˝

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

p¯Ìmo na poûadavky tÏch, kte¯Ì p¯Ìstup TNT

Express ocenili zv˝öenou popt·vkou po jejÌch

sluûb·ch.

NovÈ portfolio sluûeb vyuûÌv· plnÏ integrovanÈ

sÌtÏ vzduönÈ a pozemnÌ infrastruktury TNT a nabÌ-

zÌ vÏtöÌ geografickÈ pokrytÌ pro doruËenÌ v 9:00,

10:00 a 12:00 hodin do vÌce mÏst a obchodnÌch

lokalit po celÈm svÏtÏ neû kdykoli d¯Ìve. Na trh

byly novÈ sluûby uvedeny 18. z·¯Ì 2007.

Novinky o TNT Express m˘ûete sledovat na

webovÈ televizi www.tntnews.cz. (tz)

Nové portfolio služeb zvýšilo TNT Express počty dopoledních zásilek o 140 %
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O tom, ûe se zemnÌ plyn hodÌ k vyt·pÏnÌ, jiû bylo

pops·no mnoho papÌru a internetov˝ch str·nek.

Zopakujme, ûe zejmÈna st¯ednÌ a malÈ tepl·rny

by tak mohly zÌskat ¯adu v˝hod, pakliûe by vyu-

ûily nabÌdky spoleËnosti RWE - skupina nabÌzÌ

pomoc s pl·nov·nÌm, v˝stavbou a dokonce

i provozem. Vyt·pÏnÌ zemnÌm plynem je v˝hodnÈ

i z dalöÌch hledisek - uöet¯it lze na pron·jmu

skladovacÌch prostor na pevn· paliva i mzd·ch,

prostÏ s plynem je energetickÈ hospod·¯stvÌ

mnohem jednoduööÌ neû nap¯. s uhlÌm. 

P¯echod na nov˝ zp˘sob vyt·pÏnÌ nemusÌ b˝t

ani finanËnÏ n·roËn˝. Z·kaznÌci majÌ moûnost

vyuûÌt nabÌdky RWE na financov·nÌ vstupnÌ

investice do energetickÈho za¯ÌzenÌ. V tako-

vÈm p¯ÌpadÏ by cena energie (tepla) zahrnova-

Zastaralé kotelny nic neřeší
Výrobu tepla z uhlí od nového roku výrazněji zatíží ekologická daň.

Řadu zastaralých kotelen na uhlí bude navíc nutné rekonstruovat,
aby vyhovovaly novým emisním limitům. O změnách v oblasti teplá-

renství se ale hovoří i v souvislosti s očekávaným dynamickým růstem cen
hnědého i černého uhlí a biomasy. Komplexní řešení vytápění domovních
kotelen, obecních budov, sportovních hal nebo provozů malých a střed-
ních firem nabízí projekt Teplo skupiny RWE v ČR.

la i leasingovÈ spl·tky za po¯ÌzenÌ investice. Po

ukonËenÌ platnosti smlouvy m˘ûe b˝t energe-

tick˝ zdroj buÔ odprod·n za z˘statkovou cenu,

nebo lze dohodnout pokraËov·nÌ sluûby. RWE

je tÌmto zp˘sobem rovnÏû schopn· financovat

vöechny n·klady na ˙drûbu a provoz. D˘leûitÈ

je, ûe vzhledem k novÈ situaci na trhu bude

cena dod·vanÈho tepla i potÈ st·le konkuren-

ceschopn·. 

U vÏtöÌch objekt˘, jako jsou nap¯Ìklad nemocni-

ce nebo obytnÈ komplexy, m˘ûe RWE nabÌdnout

po posouzenÌ a optimalizaci energetick˝ch

pot¯eb (teplo, chlad pro klimatizaci, elekt¯ina

apod.) takzvanou kogeneraci Ëi trigeneraci.

"Jde o systÈm, kter˝ nejprve vyuûije zemnÌ plyn

k v˝robÏ elektrickÈ energie a teplo je v podsta-

tÏ vedlejöÌm produktem. TrigeneracÌ se d· zajis-

tit navÌc klimatizace objektu v letnÌm obdobÌ.

ZavedenÌ nejnovÏjöÌch technologiÌ pro vyt·pÏ-

nÌ zemnÌm plynem m· ale i jinÈ efekty. KromÏ

snÌûenÌ energetickÈ spot¯eby doch·zÌ takÈ

k ekologizaci provozu. ZejmÈna pro mÏsta

a obce z oblastÌ s v˝raznÏ zneËiötÏn˝m ovzdu-

öÌm by mÏlo jÌt o z·sadnÌ argument pro zmÏnu

souËasnÈho stavu. P¯i porovn·nÌ hlavnÌch

energeticky vyuûÌvan˝ch paliv je z¯ejmÈ, ûe

nap¯Ìklad emisnÌ hodnoty CO2 jsou u zemnÌho

plynu nejniûöÌ. SpoleËnÏ s vysokou ˙ËinnostÌ

spalovacÌho procesu, kdy je vyuûÌv·no p¯ibliû-

nÏ 80-96 % energie spalovanÈho plynu, je

oznaËenÌ zemnÌho plynu jako ËistÈho paliva

zcela p¯ÌpadnÈ.

O tom, ûe se programy na ˙sporu elektrickÈ

energie, plynu, finanËÌch prost¯edk˘, na podpo-

tu ekologie atd. stanou vÌce neû nalÈhavÈ, vypo-

vÌd· i nÏkolik n·sledujÌcÌch graf˘: (tz)

V r·mci svÈho projektu Big Green (Velk· zele-

n·) spustila spoleËnost IBM (NYSE: IBM) pro-

gram, kter˝ umoûÚuje z·kaznÌk˘m poËÌtaË˘

mainframe v re·lnÈm Ëase sledovat p¯esnou

energetickou spot¯ebu jejich systÈm˘. 

IBM takÈ zaËne zve¯ejÚovat ˙daje o typickÈ

spot¯ebÏ energie pro mainframy ¯ady IBM Sys-

tem z 9. Data vych·zejÌ ze skuteËn˝ch mÏ¯enÌ

zhruba 1000 poËÌtaË˘ pouûÌvan˝ch z·kaznÌky.

Z pr˘mÏrnÈ spot¯eby watt˘ za hodinu byly vypo-

Ëteny watty na jednotku podobnÏ, jako v˝robci

automobil˘ ud·vajÌ poËet kilometr˘ na litr

a v˝robci elektrick˝ch za¯ÌzenÌ kilowatty na rok.

Data shrom·ûdÏn· za srpen a z·¯Ì urËujÌ, ûe

obvykl· spot¯eba energie se za norm·lnÌch

okolnostÌ pohybuje okolo 60 % ud·vanÈ, neboli

maxim·lnÌ hodnoty modelu mainframu.

TÌmto ozn·menÌm se IBM stala prvnÌ spoleË-

nostÌ, kter· vzala za svÈ doporuËenÌ z ned·vnÈ

zpr·vy EPA, jeû povzbuzuje v˝robce server˘ ke

zve¯ejÚov·nÌ ˙daj˘ o typickÈ spot¯ebÏ sv˝ch

server˘.

"Vysok· mÌra vyuûitÌ a extrÈmnÌ virtualizaËnÌ

moûnosti dÏlajÌ z mainfram˘ energeticky ˙Ëin-

nou volbu pro velkÈ podniky," ¯ekl David Ander-

son, ekologick˝ konzultant IBM. "Jedin˝ main-

frame s Linuxem m˘ûe b˝t schopen zpracovat

stejnÈ mnoûstvÌ pr·ce jako zhruba 250 proceso-

r˘ x86, a p¯itom spot¯ebuje neuvÏ¯iteln˝ch dva

aû deset procent energie. Z·kaznÌci si tak

mohou nynÌ porovnat energetickÈ v˝hody plat-

formy IBM System z." 

SystÈm mÏ¯enÌ funguje n·sledovnÏ: novÈ

¯eöenÌ IBM monitoruje skuteËnÈ statistiky

odbÏru energie a chlazenÌ mainframu (shro-

maûÔovanÈ internÌmi senzory) a v re·lnÈm

Ëase je zobrazuje na displeji systÈmov˝ch

aktivit (System Activity Display). PomocÌ

tohoto systÈmu m˘ûe uûivatel korelovat spo-

t¯ebovanou energii se skuteËnÏ provedenou

pracÌ. Kdyû poËÌtaË kaûd˝ t˝den generuje

v˝kaz provoznÌho stavu, m˘ûe do nÏj zahrnout

i statistiky nap·jenÌ. Tyto statistiky mohou

b˝t sledov·ny v re·lnÈm Ëase, nebo shrnuty

pro anal˝zu projekt˘ a trend˘. Statistiky spo-

t¯eby energie slouûÌ k prok·z·nÌ finanËnÌ

˙spory nap¯Ìklad p¯i jedn·nÌ o slev·ch ze stra-

ny dodavatel˘ energie nebo v r·mci program˘

sniûov·nÌ spot¯eby energie v datov˝ch cent-

rech.

Pro budoucÌ pl·nov·nÌ je takÈ k dispozici

n·stroj Power Estimator Tool. Ten poËÌt·, jak

zmÏny systÈmov˝ch konfiguracÌ a pracovnÌch

˙loh ovlivÚujÌ celkovÈ energetickÈ n·klady,

tedy souhrn energie pot¯ebnÈ k nap·jenÌ

a chlazenÌ poËÌtaË˘. Nap¯Ìklad z·kaznÌk,

kter˝ uvaûuje o p¯id·nÌ jedinÈho mainframo-

vÈho procesoru pro linuxovÈ aplikace, m˘ûe

odhadnout mnoûstvÌ p¯idanÈ energie pot¯eb-

nÈ p¯ed zapnutÌm tÈto funkce a po jejÌm

zapnutÌ. P¯i zapnutÌ funkce Integrated Facili-

ty for Linux (IFL) se spot¯eba norm·lnÏ zv˝öÌ

o necel˝ch 20 watt˘. 

Jedin˝ mainframov˝ procesor s virtualizacÌ zVM

obvykle odvede pr·ci nÏkolika procesor˘ x86,

protoûe poËÌtaËe mainframe jsou svou kon-

strukcÌ uzp˘sobeny pro provoz mnoha smÌöe-

n˝ch pracovnÌch ˙loh s vysokou mÌrou vyuûitÌ.

Jedin˝ procesor, kter˝ ˙ËinnÏ spouötÌ stovky

pracovnÌch ˙loh, je klÌËem k podstatnÏ niûöÌ

spot¯ebÏ energie neû u instalace s mnoha ser-

very x86, jeû majÌ pochopitelnÏ podstatnÏ vÌce

komponent odebÌrajÌcÌch elekt¯inu. V praxi to

znamen· zjednoduöenou infrastrukturu

a finanËnÌ ˙sporu. (tz)

IBM v rámci svého ekologického programu uvádí ukazatel energetické spotřeby mainframů

Praha, 26. 9. 2007 - E.ON, v˝znamn˝ dodavatel

elekt¯iny a plynu v »eskÈ republice, se spojil

s nejvÏtöÌm v˝robcem bÌlÈ techniky - firmou

Whirlpool. Aû do konce listopadu totiû trv· spe-

ci·lnÌ nabÌdka v r·mci novÈho programu E.ON

EnergiePlus+, k nÌû E.ON p¯izval i Whirlpool. 

Program E.ON EnergiePlus+ öet¯Ì penÌze z·kaz-

nÌk˘ i p¯Ìrodu. Z·kaznÌci E.ON totiû mohou uöet-

¯it p¯i koupi vybran˝ch ˙sporn˝ch dom·cÌch

elektrospot¯ebiË˘ znaËky Whirlpool 17 aû 28 %. 

"E.ON chce b˝t pr˘kopnÌkem a zatraktivÚovat

ekologickÈ chov·nÌ sv˝ch z·kaznÌk˘, proto jsme

nastartovali dlouhodob˝ program E.ON Energie-

Plus+. Jako partnera letoönÌ podzimnÌ kampanÏ

jsme zvolili jedniËku v oblasti bÌlÈ techniky

v »R. Se spoleËnostÌ Whirlpool jsme pro naöe

z·kaznÌky p¯ipravili velmi atraktivnÌ nabÌdku

vybran˝ch energeticky ˙sporn˝ch dom·cÌch

spot¯ebiË˘," ¯ekl Martin Dvo¯·k, vedoucÌ mar-

ketingovÈ komunikace E.ON »esk· republika.

E.ON se rozhodl v kampani vyuûÌt tradiËnÌ

i mÈnÏ tradiËnÌ komunikaËnÌ n·stroje - print,

POS, r·dio, CLV, billboardy, PR. 

V nabÌdce jsou vybranÈ energeticky ˙spornÈ

praËky, myËky a kombinovanÈ chladniËky. "Do

E.ON A WHIRLPOOL společně šetří energii
kampanÏ jsme za¯adili energeticky ˙spornÈ spo-

t¯ebiËe t¯Ìdy A a A+ jak v niûöÌ, tak i ve st¯ednÌ

cenovÈ kategorii. CÌlem je samoz¯ejmÏ oslovit

co nejöiröÌ spektrum z·kaznÌk˘ E.ON," dodal J·n

éivn˝, marketingov˝ ¯editel Whirlpool CR.

NabÌdka platÌ pouze pro z·kaznÌky energetickÈ

spoleËnosti E.ON, kte¯Ì musejÌ p¯i koupi spot¯e-

biËe v prodejnÏ p¯edloûit fakturu za elekt¯inu od

E.ON. AkËnÌ zboûÌ lze zakoupit v öirokÈ sÌti spe-

cializovan˝ch prodejen (zejmÈna prodejnÌ sÌù

Euronics) v jiûnÌch »ech·ch a na jiûnÌ MoravÏ.

KampaÚ potrv· od 17. 9. do 30. 11. 2007.

vÌce informacÌ o celkovÈ nabÌdce lze zÌskat 
na bezplatnÈ infolince 800 40 50 60, 

nebo na www.eon.cz

Projekt skupiny RWE inspiruje
DesÌtky tisÌc lidÌ hledajÌ inspiraci k efektivnÏj-

öÌmu vyuûÌv·nÌ energiÌ na webov˝ch str·nk·ch

projektu skupiny RWE s n·zvem äet¯Ìm ener-

gii. Stejnojmenn˝ webov˝ port·l setrimener-

gii.cz se spoustou praktick˝ch rad a tip˘ na

˙spory energiÌ si za prvnÌ dva mÏsÌce jeho pro-

vozu prohlÈdlo vÌce neû 120 tisÌc unik·tnÌch

n·vötÏvnÌk˘. "Projekt äetrÌm energii n·m

potvrzuje, ûe lidÈ skupinu RWE vnÌmajÌ jako

odbornÌka na energie a energetickou efektivi-

tu. D˘vÏ¯ujÌ n·m a oËek·vajÌ od n·s, ûe jim

pom˘ûeme najÌt dostupnÈ n·vody k ˙spo¯e

n·klad˘ za energie v jejich dom·cnostech.

TÏöÌ n·s, ûe toto oËek·v·nÌ naplÚujeme,"

uvedl p¯edseda p¯edstavenstva RWE Trans-

gas Martin Herrmann.

Z·kaznÌci skupiny RWE, kte¯Ì se na str·nk·ch

setrimenergii.cz zaregistrovali, mÏli navÌc

moûnost soutÏûit o tepeln˝ audit domu. Hlav-

nÌ cena zahrnuje Ëty¯i snÌmky termokamerou,

vËetnÏ n·sledn˝ch doporuËenÌ odbornÌka ze

skupiny RWE. Na v˝hru v hodnotÏ 2500 korun

dos·hne kaûd˝ patn·ct˝ soutÏûÌcÌ, celkem

RWE odmÏnÌ 400 sv˝ch z·kaznÌk˘.

Smyslem projektu äet¯Ìm energii je poradit, jak

lze zodpovÏdn˝m chov·nÌm snÌûit v˝daje za

energie. InformaËnÌ kampaÚ zamÏ¯en· na

dom·cnosti a malÈ z·kaznÌky je n·vodem, jak

uöet¯it zmÏnou chov·nÌ a n·vyk˘, za vynaloûenÌ

minim·lnÌch investic anebo investic, kterÈ majÌ

rychlou n·vratnost. KromÏ internetu jsou rady

a tipy projektu äet¯Ìm energii dostupnÈ v z·kaz-

nick˝ch kancel·¯Ìch skupiny RWE v broûur·ch

a na elektronick˝ch termin·lech. (tz)
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Nap¯Ìklad - energetick· n·roËnost tvorby HDP je

v »eskÈ republice aû o 77 % vyööÌ oproti pr˘-

mÏru zemÌ EvropskÈ unie. TuzemötÌ podnikatelÈ

tedy pot¯ebujÌ o hodnÏ vÌce energie neû jejich

protÏjöky ve vÏtöinÏ zemÌ EU. NejvÏtöÌ potenci-

·l uöet¯it efektivnÌm pouûÌv·nÌm energie p¯itom

majÌ firmy p˘sobÌcÌ v sektoru sluûeb, pak n·sle-

duje zpracovatelsk˝ pr˘mysl.

Z·vÏry N·rodnÌho programu hospod·rnÈho nakl·-

d·nÌ s energiÌ a vyuûÌv·nÌ jejÌch obnoviteln˝ch

a druhotn˝ch zdroj˘ na roky 2006-2009 zcela

korespondujÌ s AkËnÌm pl·nem EU pro energetic-

kou efektivitu. Jeho cÌlem je dos·hnout do roku

2020 prost¯ednictvÌm aktivit spojen˝ch s tÈma-

tem energetickÈ efektivnosti snÌûenÌ spot¯eby

energiÌ o 20 %. Evropsk· komise p¯itom odhadu-

je, ûe nejvÏtöÌ potenci·l ˙spor se nabÌzÌ u admi-

nistrativnÌch budov (30 %), v dopravÏ (26 %) a ve

v˝robnÌm pr˘myslu (25 %). Stranou nestojÌ ani

dom·cnosti. NeodpovÏdn˝m p¯Ìstupem k pouûÌ-

v·nÌ energiÌ p¯ijde roËnÏ na zbyt aû 27 % jimi ode-

branÈ energie. StaËÌ vzpomenout t¯eba jen na

drobnost - kdo nechal celou noc svÌtit v koupel-

nÏ, ve öp˝ûi nebo na verandÏ? Kdo v kancel·¯i

vÏtr· p˘l hodiny a nezav¯e topenÌ? ProË se p¯i

va¯enÌ jedinÈho ö·lku k·vy plnÌ cel· konvice

vodou a oh¯Ìv· se, kdyû ji dalöÌ kolega vylije,

natoËÌ si novouÖ

"Vysok· spot¯eba energiÌ v »R nenÌ dlouhodobÏ

udrûiteln·. Investice do lepöÌ ˙Ëinnosti jsou

proto naprosto nezbytnÈ," sdÏlil Evropsk˝ komi-

sa¯ pro energetiku Andris Piebalgs.

Promyšlená energetika ve firmách - pohled hodný budoucnosti
Ze všech stran se na české firmy hrne jeden požadavek za druhým. Výz-

vou letošního podzimu je znovu energetika. Ceny elektřiny, plynu se
zvyšují. Firmy se obávají, že ztratí díky nákladům promítnutým do výro-

by a služeb schopnost konkurovat. Namítnout se dá - proč v určitých pří-
padech, zejména menší firmy, nemyslely na zadní kolečka již dříve? Proč
nebylo hledisko racionality a hospodárnosti v energetice uplatňováno jako
jedno z prvořadých? Období hojnosti přece musí někdy skončit, dalo by se
namítnout… Odpověď řady firem může být jednoznačná: dělat systémové
kroky k úsporám energií je drahé, na investice se těžko shánějí peníze,
a pokud se vezme v úvahu výsledek daňové reformy, která čeká naši eko-
nomiku, nebude vůbec jednoduché si vzít například úvěr od banky na to,
aby firma rekonstruovala a optimalizovala vytápění budov. Argument stíhá
argument.

zemnÌho plynu, ale takÈ vytv·¯enÌm n·stroj˘

a p¯ed·v·nÌm zkuöenostÌ, dÌky kter˝m skuteËnÏ

uöet¯Ì. Zachov·nÌ konkurenceschopnosti bude

motorem popt·vky vÏtöiny firem v »eskÈ republi-

ce po sluûb·ch zvyöujÌcÌch energetickou efektivi-

tu. 

Velk˝m z·kaznÌk˘m nabÌzÌ skupina RWE sluûby

jako energetick˝ controlling, AVE Internet nebo

energetick˝ audit. DÌky nim mohou nejen

podrobnÏ sledovat vyuûÌv·nÌ energie, ale takÈ

odhalit d˘vody energetick˝ch ztr·t a uöet¯it. To

je prvnÌ krok k tomu, aby se sesbÌraly informa-

ce, kterÈ budou podnÏtem k v˝znamnÈmu roz-

hodnutÌ - b˝t moud¯ejöÌmi hospod·¯i.

CÌlem aktivit v oblasti energetickÈ efektivity ale

nenÌ jen snÌûovat mnoûstvÌ odebÌranÈ energie,

a tedy öet¯it n·klady. OdpovÏdn˝ p¯Ìstup ke spo-

t¯ebÏ energiÌ m· podle EvropskÈ unie i ËeskÈ

vl·dy z·sadnÌ vliv rovnÏû na ochranu ûivotnÌho

prost¯edÌ. RWE se v tÈto souvislosti rozhodla

finanËnÏ p¯ispÌvat st¯ednÏ velk˝m z·kaznÌk˘m,

mÏst˘m a obcÌm na plynofikaci vozov˝ch park˘

a voz˘ hromadnÈ dopravy. OstatnÏ za hranicemi

»R je dost zajÌmav˝ch p¯Ìklad˘, proË majÌ nap¯.

vozidla na stlaËen˝ zemnÌ plyn zelenou. U n·s

prosazuje myölenku nap¯. »esk· plyn·rensk·

unie, o tom jsme v·s jiû nÏkolikr·t informovali.

Mnoho zajÌmavostÌ bylo prezentov·no takÈ nap¯.

na letoönÌm Autosalonu v BrnÏ.

Do aktivit souvisejÌcÌch se zvyöov·nÌm energetic-

kÈ efektivity zapojuje RWE i dom·cnosti a malÈ

z·kaznÌky. V r·mci programu äet¯Ìm energii jim

poskytuje velkÈ mnoûstvÌ rad a tip˘, jak uöet¯it

energii v kaûdodennÌm ûivotÏ. Jednotliv· opat¯enÌ

jsou rozt¯ÌdÏna do t¯Ì kategoriÌ podle finanËnÌ

n·roËnosti od zmÏn bezplatn˝ch aû po ty spojenÈ

s vyööÌmi investicemi nap¯. do izolace rodinnÈho

domu. Informace lze najÌt na str·nk·ch

www.setrimenergii.cz nebo v informaËnÌch broûu-

r·ch a prost¯ednictvÌm informaËnÌch termin·l˘ ve

z·kaznick˝ch centrech skupiny RWE.

PromyölenÈ zach·zenÌ s energiemi je sv˝m zp˘-

sobem takÈ vizitkou danÈho subjektu. VypovÌd·

nejen o vztahu k ûivotnÌmu prost¯edÌ, vztahu

k dalöÌm generacÌm, mÌ¯e zodpovÏdnosti za

budoucnost. (rix)

Hospodářská komora ČR o energetice - ovlivní ceny konkurenceschopnost?
Energetika a jejÌ vliv na podnikatelskÈ pro-

st¯edÌ bylo jednÌm z tÈmat ¯ÌjnovÈho kulatÈho

stolu Hospod·¯skÈ komory »eskÈ republiky

s ministrem pr˘myslu a obchodu Martinem

ÿÌmanem v Praze.  P¯edseda EnergetickÈ

sekce Hospod·¯skÈ komory »eskÈ republiky

V·clav Hrab·k uvedl, ûe podnikatele znepoko-

jujÌ hlavnÏ dva problÈmy. PrvnÌm z nich je, ûe

nenÌ jasn· a sjednocen· koncepce energetiky,

protoûe programovÈ prohl·öenÌ vl·dy z ledna

letoönÌho roku je odliönÈ od st·tnÌ energetic-

kÈ koncepce z roku 2004. ProgramovÈ prohl·-

öenÌ hovo¯Ì o tom, ûe vl·da nebude pl·novat

a podporovat v˝stavbu nov˝ch jadern˝ch

blok˘ v »R a d·le nebude podporovat dalöÌ roz-

voj uheln˝ch zdroj˘. Druh˝m palËiv˝m problÈ-

mem je podle V. Hrab·ka nekontrolovan˝ r˘st

cen paliv a energiÌ, kter˝ uû dnes znamen· pro

nÏkter· odvÏtvÌ v·ûnÈ problÈmy a hrozÌ ztr·tou

konkurenceschopnosti.

K nesouladu mezi energetickou koncepcÌ a pro-

gramov˝m prohl·öenÌm ministr obchodu a pr˘-

myslu M. ÿÌman uvedl, ûe energetick· koncepce

z roku 2004 je platn·. "Do konce p¯ÌötÌho roku ji

budeme aktualizovat, ale ned· se oËek·vat, ûe

bude diametr·lnÏ odliön· od dneönÌ podoby,"

upozornil. Z·kladem energetickÈ koncepce

z˘stane podle nÏj urËit˝ mix zdroj˘, jako je uhlÌ

a jadern· energie. 

Pokud jde o programovÈ prohl·öenÌ, M. ÿÌman

zd˘raznil, ûe to se t˝k· pouze tohoto volebnÌho

obdobÌ, kterÈ skonËÌ za necelÈ t¯i roky. Podotkl

rovnÏû, ûe pl·nov·nÌ a v˝stavba novÈ jadernÈ elek-

tr·rny je proces, kter˝ tento Ëasov˝ horizont p¯e-

sahuje. Ot·zka jadernÈ energetiky je podle

M. ÿÌmana "p¯eh¯·t·". "Neb˝t toho, ûe se stala

souË·stÌ politickÈho boje mezi vl·dou a opozicÌ,

nebyla by dnes ta debata tak vyhrocen·," ¯ekl. 

"NemyslÌm, ûe ceny energiÌ p˘jdou st·le nahoru.

Pokud se politici ˙plnÏ nezbl·znÌ a nezaËnou

v energetice zav·dÏt totalitnÌ ekonomiku, tak

se jednou ceny energiÌ obr·tÌ a budou klesat,"

uvedl M. ÿÌman k obav·m podnikatel˘ ze st·le

rostoucÌch cen energie.

Pokud jde o zabezpeËenÌ »eskÈ republiky ropou,

uvedl ministr pr˘myslu a obchodu: "TÏch osm

milion˘ tun ropy, kterÈ »R pot¯ebuje, vûdycky

nakoupÌme. ProblÈm je spÌö ¯eöenÌ, jak tu ropu

do republiky dostat. RozhodnutÌ alternativnÌho

ropovodu z devades·t˝ch let se dnes ukazuje

jako velmi vizion·¯skÈ."

Prezident Hospod·¯skÈ komory »R JaromÌr Dr·-

bek shrnul z·kladnÌ body diskuze: "Z vyj·d¯enÌ

ministra pr˘myslu a obchodu jsem si odnesl, ûe

aktu·lnÌ ceny energiÌ odpovÌdajÌ trûnÌ realitÏ

a s tÌm je t¯eba se smÌ¯it. Zastropov·nÌ ceny silo-

vÈ energie na p¯ÌötÌ rok p¯i rozjezdu energetickÈ

burzy letos v lÈtÏ je ta spr·vn· cesta, jak na pro-

blÈm reagovat. Netva¯me se, ûe m˘ûeme cenu

energiÌ regulovat st·tnÌmi rozhodnutÌmi." Pro

podnikatele je podle prezidenta hospod·¯skÈ

komory velmi d˘leûit· informace, ûe energetick·

koncepce st·tu z roku 2004 je platn·. (tz)

Jako prvnÌ energetick˝ koncern v »eskÈ republi-

ce se k plnÏnÌ konceptu energetickÈ efektivnos-

ti otev¯enÏ p¯ihl·sila skupina RWE. Vytvo¯ila

komplexnÌ nabÌdku sluûeb, kterÈ umoûnÌ firm·m,

mÏst˘m i dom·cnostem efektivnÏji vyuûÌvat

energii, za kterou platÌ. O z·kaznÌky hodl· peËo-

vat nejen zabezpeËenÌm spolehliv˝ch dod·vek



V˝stava p¯edstavuje p¯edevöÌm pr˘¯ez historiÌ

ËeskÈho malÌ¯stvÌ. TÏûiötÏm je pak tvorba malÌ¯˘

19. a zaË·tku 20. stoletÌ, coû je v souladu s cel-

kov˝m zamÏ¯enÌm sbÌrek pojiöùovny, v nichû p¯e-

vl·d· pr·vÏ toto obdobÌ. "V˝stava v LeopoldovÏ

muzeu je prvnÌ velkou a souhrnnou prezentacÌ

sbÌrky Kooperativy, p¯iËemû poËÌt·me, ûe p¯ÌötÌ

rok bychom tento Ëi obdobn˝ v˝bÏr p¯edstavili

v Praze," uvedl p¯edseda p¯edstavenstva a gene-

r·lnÌ ¯editel Kooperativy VladimÌr Mr·z.

Na v˝stavÏ v ra-kouskÈ metropoli majÌ n·vötÏv-

nÌci moûnost vidÏt nap¯Ìklad vynikajÌcÌ pl·tna

baroknÌho malÌ¯e Jana KupeckÈho, kubistick˝

obraz D·ma ve slamÏnÈm klobouku od AntonÌna

Proch·zky, Prostitutku Josefa »apka nebo

mnoh· öpiËkov· dÌla Ma¯·kovy krajin·¯skÈ

ökoly. Kooperativa

je, dÌky partnerstvÌ

mate¯skÈ spoleË-

nosti (nejvÏtöÌ

rakouskÈ pojiöùovny

Wiener St‰dtische

Versicherung AG

Vienna Insurance

Group) a Leopoldo-

va muzea, v˘bec

prvnÌm soukrom˝m

subjektem, kter˝

m· moûnost prezen-

tovat svou kolekci

v prostor·ch tohoto

prestiûnÌho muzea.

Podpora umÏnÌ

pat¯Ì tradiËnÏ mezi

Ëinnosti v˝znam-

n˝ch finanËnÌch

institucÌ a v tomto

smÏru Kooperativa

nenÌ v˝jimkou.

"D˘vod˘, proË jsme
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»SOB Pojiöùovna uvedla na trh novÈ pojiötÏnÌ

podnikatelsk˝ch rizik s n·zvem "»SOB pojiötÏnÌ

Merkur", urËenÈ pro podnikatele a firmy p˘sobÌ-

cÌ ve strojÌrenstvÌ. Toto novÈ pojiötÏnÌ dok·ûe

firm·m zajistit komplexnÌ pojistnou ochranu,

dÌky jeho stavebnicovÈ konstrukci si vöak pod-

niky mohou pojistit takÈ jen ta rizika, kter· je

nejvÌc ohroûujÌ. 

»SOB Pojiöùovna p¯iöla na trh jako prvnÌ pojiö-

ùovna v »eskÈ republice se speci·lnÌ nabÌdkou

pojiötÏnÌ pro firmy podnikajÌcÌ ve strojÌrenstvÌ.

"StrojÌrenstvÌ zaûÌv· v souËasnosti v tuzemsku

velk˝ boom, a je proto logickÈ, ûe roste

i popt·vka po kvalitnÌm pojiötÏnÌ, kterÈ by pod-

niky chr·nilo p¯ed vöemi mysliteln˝mi riziky,"

zd˘vodnil zavedenÌ novÈho »SOB pojiötÏnÌ Mer-

kur Jaroslav Kr·l, ¯editel odboru ¯ÌzenÌ produkt˘

neûivotnÌho pojiötÏnÌ »SOB Pojiöùovny.

Aby dok·zala co nejlÈpe definovat pot¯eby pod-

nik˘ a vyjÌt jim co nejvÌc vst¯Ìc, spolupracovala

»SOB Pojiöùovna p¯i konstrukci novÈho produk-

tu s pojiöùovacÌmi zprost¯edkovateli, kte¯Ì pot¯e-

by trhu dob¯e znajÌ. "Oproti existujÌcÌm pojiötÏ-

nÌm se n·m tak do »SOB pojiötÏnÌ Merkur poda-

¯ilo zahrnout ¯adu vylepöenÌ a novinek a pojiötÏ-

nÌ je navÌc v˝hodnÈ i po cenovÈ str·nce," dodal

Kr·l. Firmy zÌskajÌ cenovÈ zv˝hodnÏnÌ jiû p¯i sjed-

n·nÌ »SOB pojiötÏnÌ Merkur v z·kladnÌm rozsa-

hu, v p¯ÌpadÏ sjedn·nÌ komplexnÌho pojiötÏnÌ

pak mohou obdrûet slevu aû 20 %.

Z·kladem »SOB pojiötÏnÌ Merkur je pojiötÏnÌ

nemovitostÌ, movit˝ch vÏcÌ a z·sob pro p¯Ìpad

ökod zp˘soben˝ch ûivelnÌ ud·lostÌ. SouË·stÌ

pojiötÏnÌ m˘ûe d·le b˝t pojiötÏnÌ pro p¯Ìpad

odcizenÌ, pojiötÏnÌ odpovÏdnosti za ökodu

v souvislosti s ËinnostÌ, pojiötÏnÌ vozidel proti

ûivelnÌm ökod·m, pojiötÏnÌ stroj˘ proti kon-

strukËnÌm chyb·m, vad·m materi·lu a dalöÌm

technick˝m rizik˘m, pojiötÏnÌ elektroniky,

pojiötÏnÌ p¯epravovanÈho n·kladu, pojiötÏnÌ

p¯epravovan˝ch penÏz a takÈ pojiötÏnÌ strojnÌ-

ho nebo ûivelnÌho p¯eruöenÌ provozu, z nÏjû se

podnik˘m p¯i pojistnÈ ud·lostÌ hradÌ st·lÈ

n·klady a uöl˝ zisk. 

K z·kladnÌmu ûivelnÌmu pojiötÏnÌ p¯itom

»SOB Pojiöùovna poskytuje zdarma pojiötÏnÌ

pro p¯Ìpad n·razu vozidla, kou¯e a nadzvukovÈ

vlny, zdarma pojiötÏnÌ oplocenÌ a osvÏtlenÌ,

kterÈ jsou p¯ÌsluöenstvÌm pojiötÏnÈ nemovi-

tosti, aû do limitu 100 000 KË a k ûivelnÌmu

pojiötÏnÌ movit˝ch vÏcÌ a pojiötÏnÌ odcizenÌ

movit˝ch vÏcÌ zdarma pojiötÏnÌ penÏz aû do

limitu 50 000 KË. 

K z·kladnÌmu pojiötÏnÌ lze sjednat öirokou ök·lu

doplÚkov˝ch pojiötÏnÌ. Nap¯Ìklad v r·mci pojiö-

tÏnÌ odpovÏdnosti za ökodu lze pojistit i odpo-

vÏdnost za ökodu zp˘sobenou vadn˝m v˝rob-

kem, odpovÏdnost za Ëistou finanËnÌ ökodu

nebo za ökodu na ûivotnÌm prost¯edÌ, k pojiötÏnÌ

odcizenÌ lze sjednat doplÚkovÈ pojiötÏnÌ prostÈ

Celkem 120 dÏl od 80 Ëesk˝ch mistr˘ p¯edsta-

vuje ze svÈ sbÌrky pojiöùovna Kooperativa

v renomovanÈm LeopoldovÏ muzeu ve VÌdni.

Pod n·zvem "Grund, Mucha, »apek, Ö" je zde

aû do zaË·tku ˙nora vystavena Ë·st rozs·hlÈ

kolekce druhÈ nejvÏtöÌ pojiöùovny v »R.

ProduktovÈ infolisty srozumitelnou formou

prezentujÌ nejd˘leûitÏjöÌ informace o jednotli-

v˝ch produktech ûivotnÌho pojiötÏnÌ, zd˘razÚu-

jÌ jejich v˝hody a upozorÚujÌ spot¯ebitele i na

vhodnost n·kupu pro urËitou ûivotnÌ situaci.

CÌlem »AP a jejÌch Ëlen˘ je p¯ispÏt k pocho-

penÌ podstaty ûivotnÌho pojiötÏnÌ öirokou

ve¯ejnostÌ a podat srozumitelnou a smyslupl-

nou informaci pro z·jemce o konkrÈtnÌ typy

produkt˘.

"Prost¯ednictvÌm informaËnÌch  list˘ usilujeme

o to, aby klient p¯ed n·kupem ûivotnÌho pojiötÏ-

nÌ zÌskal takovÈ informace, pomocÌ nichû by

jasnÏ identifikoval vhodnost produktu pro svoje

pot¯eby. Chceme, aby pochopil jeho smysl

a vÏdÏl, jakÈ v˝hody mu p¯inese. Z·roveÚ tÌmto

Produktové infolisty k životnímu pojištění na novém webu ČAP
Česká asociace pojišťoven vypracovala přehledné a pro klienty sro-

zumitelné charakteristiky jednotlivých druhů životního pojištění. Pro-
duktové infolisty ČAP zveřejnila na svých nových webových strán-

kách www.cap.cz.

informaËnÌm n·strojem pro spot¯ebitele chceme

eliminovat snahy nÏkter˝ch zprost¯edkovatel˘,

jeû prod·vajÌ tyto produkty s jin˝m cÌlem, neû ke

kterÈmu jsou urËeny," ¯ekl Tom·ö SÌkora,

v˝konn˝ ¯editel »AP.

Ke spoleËnÈmu vyuûÌv·nÌ obsahu infolist˘

v praxi se p¯ihl·sily vöechny ËlenskÈ pojiöùov-

ny »AP, kterÈ text postupnÏ zapracujÌ do

sv˝ch obchodnÌch materi·l˘ a p¯ÌpadnÏ jej roz-

öÌ¯Ì o dalöÌ informace. SouËasnÏ budou  pod-

porovat jejich aktivnÌ vyuûÌv·nÌ zprost¯edkova-

teli p¯ed uzav¯enÌm pojistnÈ smlouvy s klien-

tem. 

ProduktovÈ infolisty k ûivotnÌmu pojiötÏnÌ najde

spot¯ebitel na webov˝ch str·nk·ch »AP na

domovskÈ str·nce v sekci "PojistnÈ produkty". 

WebovÈ str·nky »AP proch·zejÌ postupnÏ

rekonstrukcÌ, ale jiû dnes se p¯edstavujÌ v novÈ

grafickÈ i obsahovÈ podobÏ.

"VÏ¯Ìme, ûe nov· struktura a p¯ehlednÏjöÌ uspo-

¯·d·nÌ rubrik umoûnÌ n·vötÏvnÌk˘m snazöÌ orien-

taci na str·nk·ch. KromÏ informacÌ o asociaci

a jejÌch Ëlenech nebo ekonomick˝ch ukazatel˘

si zde ve¯ejnost m˘ûe jednoduöe vyhledat nap¯.

nabÌdku pojistn˝ch produkt˘ jednotliv˝ch pojiö-

ùoven. Do konce roku takÈ najdou spot¯ebitelÈ

na naöich str·nk·ch uûiteËnÈ informace z oblas-

ti pojiötÏnÌ," dodala ke zcela novÈ podobÏ webo-

v˝ch str·nek Marcela Kotyrov·, manaûerka

komunikace a vzdÏl·v·nÌ »AP. (tz)

Sbírka českého umění Kooperativy ve vídeňském
Leopoldově muzeu

takÈ image naöÌ firmy. Kooperativa velmi rychle

vyrostla v siln˝ podnik s velk˝m poËtem budov

a kancel·¯Ì, kterÈ jsme chtÏli vybavit umÏnÌm

p¯imÏ¯en˝m v˝znamu firmy. Samoz¯ejmÏ vyuûÌ-

v·me naöe umÏleck· dÌla i marketingovÏ -

nap¯Ìklad vydali jsme o nich nÏkolik knih, moti-

vy obraz˘ se pravidelnÏ objevujÌ na pozv·nk·ch,

kalend·¯Ìch a podobnÏ," vysvÏtlil V. Mr·z. (tz)

kr·deûe, k pojiötÏnÌ stroj˘ doplÚkovÈ pojiötÏnÌ

n·stroj˘, kterÈ se vymÏÚujÌ p¯i zmÏnÏ pracovnÌ-

ho ˙konu. Vöechna pojiötÏnÌ lze sjednat jednou

pojistnou smlouvou, a to vËetnÏ pojiötÏnÌ vozi-

del.

"U stroj˘ pojiötÏn˝ch na novou cenu, kterÈ

nejsou staröÌ pÏti let, poskytneme pojistnÈ plnÏ-

nÌ aû do jejich novÈ ceny," sdÏlil Jaroslav Kr·l

dalöÌ v˝hodu »SOB pojiötÏnÌ Merkur. Pojistnou

hodnotou u pojiötÏnÌ stroj˘ m˘ûe b˝t ale i jejich

obvykl· cena. (tz)

Nové ČSOB pojištění Merkur ochrání strojírenské podniky

zaËali budovat sbÌrku, m˘ûeme najÌt hned nÏko-

lik. PoË·tkem 90. let nastaly masivnÌ restituce,

a to i v oblasti umÏnÌ. Podstatnou Ë·st umÏlec-

k˝ch dÏl hodlali novÌ vlastnÌci prodat a dalo se

p¯edpokl·dat, ûe tyto investice se v budoucnu

v˝raznÏ zhodnotÌ. S tÌm souvisÌ i druh˝ d˘vod -

chtÏli jsme, aby naöe kulturnÌ dÏdictvÌ z˘stalo

v »eskÈ republice a nebylo skupov·no pouze

z·jemci z ciziny. DalöÌm d˘vodem je samoz¯ejmÏ
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"Investo¯i do »eskÈ republiky nep¯in·öejÌ

pouze finance a nov· pracovnÌ mÌsta, ale takÈ

novÈ technologie a zkuöenosti z mezin·rod-

nÌch trh˘, kterÈ nabÌzejÌ »eskÈ republice nej-

vÏtöÌ p¯Ìnosy," dodala Alexandra Rudyöarov·,

povÏ¯en· gener·lnÌ ¯editelka agentury Cze-

chInvest. "D˘leûitÈ je, ûe se na tÏchto projek-

tech mohou podÌlet i tuzemskÈ spoleËnosti -

aù uû v podobÏ dod·vek komponent˘, nebo

sluûeb. I to zaruËuje, ûe se v˝hody kaûdÈ

investice postupnÏ p¯enesou do celÈ ËeskÈ

ekonomiky."

"»esk· republika je v poslednÌch letech st·le

atraktivnÏjöÌm mÌstem p¯edevöÌm pro technolo-

gicky n·roËnÈ projekty, kterÈ vyûadujÌ öpiËkovÈ

a spolehlivÈ odbornÌky," ¯ekl Martin Slab˝, p¯ed-

seda SdruûenÌ pro zahraniËnÌ investice AFI. 

Dom·cÌ i zahraniËnÌ spoleËnosti si rozdÏlily ceny

v kategoriÌch: NejvÏtöÌ ekonomick˝ p¯Ìnos -

zpracovatelsk˝ pr˘mysl, NejvÏtöÌ ekonomick˝

p¯Ìnos - strategickÈ sluûby, Investice s nejvÏt-

öÌm inovaËnÌm potenci·lem a Subdodavatel

roku. OcenÏnÌ zÌskaly i dvÏ osobnosti, kterÈ

mimo¯·dnÏ p¯ispÏly k rozvoji zahraniËnÌch inves-

tic v »R.

Do soutÏûe byly za¯azeny vöechny spoleËnosti,

kterÈ se v roce 2006 rozhodly investovat

v »eskÈ republice. ⁄daje pro hodnocenÌ jejich

projekt˘ vych·zely z investiËnÌch z·mÏr˘, se

kter˝mi se obr·tily na agenturu CzechInvest.

S velkou medi·lnÌ podporou byly 16. listopadu

2007 v Praze u p¯Ìleûitosti mezin·rodnÌ konfe-

rence NovÈ v˝zvy pro ekonomii v globalizujÌcÌm

se svÏtÏ vyhl·öeny v˝sledky prvnÌho roËnÌku

soutÏûe pro mladÈ talentovanÈ ekonomy

o "Cenu prof. F. VencovskÈho", kterou po¯·d·

Vysok· ökola finanËnÌ a spr·vnÌ.  

O prvnÌ mÌsto za p˘vodnÌ teoretickÈ ekonomickÈ 
stati se podÏlili: 

PhDr. Adam Geröl, Ph.D., s pracÌ "T¯i nep¯ÌmÈ

efekty p¯Ìm˝ch zahraniËnÌch investic: evidence

z »eskÈ republiky" a Ing. Filip Novotn˝ se statÌ

na tÈma "P¯izp˘sobovacÌ role mÏnovÈho kurzu

v prost¯edÌ nedokonalÈ konkurence: na p¯Ìkladu

»eskÈ republiky".

VÌtÏzovÈ se rozdÏlili o hlavnÌ cenu 200.000 KË,

kterou do soutÏûe vloûil po¯adatel celÈ akce

Vysok· ökola finanËnÌ a spr·vnÌ. Na t¯etÌm

mÌstÏ se svou pracÌ "Interakce mÏnovÈ a fis-

k·lnÌ politiky v malÈ otev¯enÈ ekonomice

v systÈmu s autonomnÌ mÏnovou politikou

a fisk·lnÌm pravidlem" umÌstil Ing. David Pruö-

vic, kter˝ obdrûel jako vÏcnou cenu notebook.

»tvrtÈ mÌsto pat¯ilo Romanu Horv·thovi, M.A.,

Ph.D., za pr·ci "»asovÏ promÏnliv· politicky

neutr·lnÌ sazba v re·lnÈm Ëase: Predikuje

budoucÌ inflaci?" Roman Horv·th si jako v˝raz

ocenÏnÌ odnesl elektronickou databanku.

A pÏtici laure·t˘ uzavÌral s pracÌ "KreditnÌ rizi-

ko a stresovÈ testov·nÌ ËeskÈho bankovnÌho

sektoru" Mgr., Ing. Petr JakubÌk, Ph.D., toho

jako cena za p·tÈ mÌsto potÏöil digit·lnÌ fotoa-

par·t. 

PrvnÌ roËnÌk mezin·rodnÌ vÏdÏckÈ konference

se stal p¯ÌleûitostÌ jak zÌskat nejen aktu·lnÌ

informace o dÏnÌ v danÈm oboru, ale i moûnostÌ

rozöÌ¯it teoretick˝ fundament znalostÌ problema-

tiky o dalöÌ cennÈ poznatky. (tz)

CzechInvest a AFI ocenily nejvýznamnější investice v ČR
Hyundai, IBM nebo Visteon - Autopal, to jsou jména společností, které

svými investicemi v uplynulém roce nejvíce přispěly k rozvoji české
ekonomiky a staly se vítězi soutěže Investor roku 2006. O jejich prven-

ství rozhodla mezirezortní expertní komise. Subdodavatelem roku se stala
česká společnost RAY SERVICE. Zvláštní ocenění za mimořádný přínos pro
rozvoj zahraničních investic si ze slavnostního vyhlášení odnesli Jaroslav
Doležal, jednatel české odnože společnosti Honeywell a Zdeněk Kaiser,
výkonný ředitel Ingersoll-Rand Equipment Manufacturing Czech Republic.
Soutěž Investor roku se koná pod záštitou ministerstva průmyslu a obchodu.
Vyhlašovateli jsou Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
a Sdružení pro zahraniční investice AFI.

V kategorii Subdodavatel roku soutÏûily vöech-

ny podniky, kterÈ se z˙Ëastnily zatÌm poslednÌ-

ho kola Programu rozvoje dodavatel˘ po¯·da-

nÈho agenturou CzechInvest. Mezi desÌtkami

kandid·t˘ na ocenÏnÌ vybÌrala ty nejv˝znam-

nÏjöÌ nez·visl· expertnÌ komise sloûen· ze

z·stupc˘ ministerstva pr˘myslu a obchodu,

ministerstva pr·ce a soci·lnÌch vÏcÌ a agentu-

ry CzechInvest.

(tz)

Cena prof. F. Vencovského zná své vítěze

Na snímku Marjan Trokar, ředitel pro Pobaltí,
střední & východní Evropu, Dialogic d. o. o.,

Ve dnech 20.-21. listopadu 2007 probÏhl

v hotelu Olympik Artemis jiû Ëtvrt˝ roËnÌk mezi-

n·rodnÌ konference a v˝stavy IP Telephony

Workshop 2007 (IPTW). Konference p¯inesla

novÈ moûnosti komunikace uûivatel˘ pevn˝ch

i mobilnÌch telefon˘, faxu, e-mailu, GSM, voice

messagingu i videokonference.

St·le sloûitÏjöÌ komunikaËnÌ prost¯edÌ zp˘so-

buje pokles produktivity zamÏstnanc˘ a zv˝-

öenÌ n·klad˘. DneönÌ pot¯eby mnoha spoleË-

nostÌ jsou proto v integraci pevn˝ch, bezdr·-

tov˝ch i mobilnÌch za¯ÌzenÌ v jednom zabezpe-

ËenÈm ¯eöenÌ pro celou organizaci. P¯itom je

v za¯ÌzenÌch zajiötÏna hlasov·, datov· i multi-

medi·lnÌ komunikace. ModernÌ moûnosti spo-

lupr·ce zamÏstnanc˘ uvnit¯ i vnÏ firmy,

a souËasnÏ i spolupr·ce se t¯etÌmi stranami,

nabÌzÌ komunikaËnÌ platforma Unified Com-

munications (sjednocen· komunikace). DÌky

jedineËnÈ architektu¯e IMS (IP Multimedia

Subsystem) lze vytv·¯et novÈ sluûby, nebo

obohatit st·vajÌcÌ komunikaËnÌ moûnosti p¯i-

d·nÌm dalöÌ dimenze jako je video, obraz Ëi

hudba.

Konference IP Telephony Workshop - komunikace prostřednictvím hlasu, videa i dat
Pr·vÏ Unified Communications a IMS se

staly hlavnÌmi tÈmaty letoönÌho roËnÌku IP

Telephony Workshop. SvÈ novinky v oblasti

Unified Communications p¯edstavili hlavnÌ

partne¯i konference, spoleËnosti Cisco Sys-

tems a Dialogic, partner konference spoleË-

nost Avaya a spoleËnost DAMOVO. TÈmatu

IP Multimedia Subsystem se ve sv˝ch p¯ed-

n·ök·ch vÏnovaly spoleËnosti ERICSSON

a DAMOVO.

V opravdu pestrÈm programu d·le vystoupili

ËeötÌ i zahraniËnÌ odbornÌci ze spoleËnostÌ

Panasonic, Ericsson, Retia, Axec, Ipex, SOFT-

TRONIK, Fincom One, atlantis telecom, Dakte-

la a dalöÌch. 

Mezi nejzajÌmavÏjöÌ projekty, se kter˝mi p¯ed-

stavitelÈ jednotliv˝ch spoleËnostÌ sezn·mili

p¯ÌtomnÈ, pat¯Ì zajistÈ systÈm ENUM. UmoûÚu-

je bezplatnÈ vol·nÌ po internetu. Zkuöenosti

s technologiÌ ENUM a jejÌ budoucnost nastÌnil

Pavel T˘ma, manaûer projektu ENUM ve sdru-

ûenÌ CZ.NIC, kterÈ je povÏ¯eno zavedenÌm

a spr·vou systÈmu ENUM.

S p¯Ìchodem IP telefonie a komunikaËnÌch

kan·l˘ na nÌ zaloûen˝ch se do rukou uûivatel˘

se zdravotnÌm handicapem dost·v· prost¯e-

dek, jenû jim usnadÚuje ûivot a dovoluje komu-

nikovat s okolnÌm svÏtem snadno, rychle

a s vynaloûenÌm minim·lnÌch n·klad˘. K Ëemu

vöemu lze IP telefonii v tÈto oblasti pouûÌt, p¯i-

blÌûil Michal Rada z organizace Iniciativa infor-

matiky pro obËana.

"Obrovsk˝ z·jem n·vötÏvnÌk˘ i vystavovatel˘

letoönÌho roËnÌku IPTW svÏdËÌ o tom, ûe IP

technologie se opravdu st·v· nedÌlnou souË·s-

tÌ dneönÌho svÏta komunikacÌ," ¯ekl Michal

FranÏk, ¯editel spoleËnosti Exponet, kter· kon-

ferenci uspo¯·dala.

Informace vËetnÏ prezentacÌ z IP Telephony

Workshopu naleznete na internetov˝ch str·n-

k·ch www.iptw.cz.

Jolana Jakoubkov·
Exponet, s. r. o.

Jiû 10. jubilejnÌ roËnÌk mezin·rodnÌho veletrhu

St¯echy Praha a specializovan· v˝stava ⁄spory

energiÌ a obnovitelnÈ zdroje probÏhnou ve dnech

24.-26. ledna 2008 na praûskÈm V˝staviöti

v HoleöovicÌch. 

TÏöit se m˘ûete na bohatou nabÌdku doprovod-

n˝ch aktivit ve formÏ p¯edn·öek, semin·¯˘, dis-

kuznÌch fÛr, soutÏûÌ nebo praktick˝ch uk·zek

¯emesla a zruËnosti na speci·lnÌm pÛdiu ve

St¯ednÌ hale i na st·ncÌch jednotliv˝ch vystavo-

vatel˘. N·vötÏvnÌci mohou kaûd˝ den vyhr·t

st¯echu zdarma a dalöÌ atraktivnÌ ceny. Otev¯e-

no bude ve Ëtvrtek 24. 1. a v p·tek 25. 1. od 

9 do 18 h, v sobotu 26. 1. od 9 do 17 h.

Veletrhu se tradiËnÏ ˙ËastnÌ vöichni v˝znamnÌ

v˝robci, dovozci, obchodnÌ a realizaËnÌ firmy

p˘sobÌcÌ v oboru st¯ech. N·vötÏvnÌci budou

moci srovn·vat nabÌdky jak velk˝ch renomova-

n˝ch firem, tak i tÏch menöÌch, kterÈ nez˘sta-

nou pozadu. Celkem uvidÌ na 200 firem, z nichû

vÏtöina z nich chyst· na veletrh novinky. Nap¯Ì-

klad spoleËnost ROVA- CZECH p¯edstavÌ novin-

ku mezi lehk˝mi st¯eönÌmi krytinami, kterou

nabÌzÌ pod heslem "Vyber - Odvez - Postav". Tato

st¯eönÌ krytina byla letos v BratislavÏ ocenÏn·

Zlatou plaketou. Firma WETO AG bude prezen-

tovat nov˝ softwarov˝ program pro konstrukci

st¯eönÌch krov˘, kter˝ je vhodn˝ k vyuûitÌ jak pro

novostavby, p¯estavby a p¯Ìstavby, tak i k rozöi-

¯ov·nÌ a renovaci budov. 

Doprovodn˝ program

Chystan˝ doprovodn˝ program bude nejbohat-

öÌ a nejrozs·hlejöÌ za celou svou historii. P¯ed-

n·öet budou öpiËkovÌ odbornÌci, jmenovitÏ

nap¯. Ing. Ji¯Ì ä·la, CSc., Doc. Ing. AntonÌn

Fajkoö, CSc., Ing. Karel Chaloupka, Ing. arch.

Josef Smola, Ji¯Ì VrÚata a dalöÌ. V sobotu 

26. ledna bude hovo¯it pan Ji¯Ì VrÚata, z·kl·da-

jÌcÌ Ëlen Cechu pokr˝vaË˘, tesa¯˘ a klempÌ¯˘.

Tato p¯edn·öka pro öirokou ve¯ejnost  bude na

tÈma "Desatero pro rekonstrukci st¯ech",

neboli praktickÈ rady, jak postupovat, kdyû

pot¯ebujete zrekonstruovat st¯echu. DalöÌm

zajÌmav˝m sobotnÌm tÈmatem, o nÏmû budou

hovo¯it z·stupci spoleËnosti EkoWATT, jsou

˙spory energiÌ v rodinn˝ch domech a takÈ oh¯ev

vody a p¯it·pÏnÌ sol·rnÌmi kolektory. JeötÏ p¯i-

pomeÚme, jak· hlavnÌ tÈmata budou letoönÌ rok

veletrhu vÈvodit: 

● PlochÈ st¯echy s d˘razem na st¯echy provoz-

nÌ

- Jednopl·öùovÈ a dvoupl·öùovÈ plochÈ st¯e-

chy

- Terasy*Balkony*Lodûie

- St¯eönÌ zahrady

● ZateplovacÌ systÈmy

- Spr·vnÈ zp˘soby pouûitÌ pro öikmÈ i plochÈ

st¯echy a svislÈ pl·ötÏ budov

- HodnocenÌ energetickÈ n·roËnosti budov

● D¯evo jako stavebnÌ materi·l

- Semin·¯ ve spolupr·ci s Odbornou skupi-

nou d¯evÏn˝ch staveb p¯i »KAIT

Konference Izolace 2008 - novinka veletrhu

PoprvÈ v r·mci veletrhu v jeho prostor·ch pro-

bÏhne 9. roËnÌk odbornÈ konference Izolace

2008 na tÈma "Izolace v praxi od projektu k rea-

lizaci", jejÌmû po¯adatelem je expertnÌ a projek-

tov· kancel·¯ A.W.A.L. zab˝vajÌcÌ se stavebnÌmi

izolacemi a stavebnÌ fyzikou. 

Pragobuilding - soubÏûnÏ probÌhajÌcÌ akce

V termÌnu veletrhu St¯echy Praha probÏhne

v montovanÈ hale p¯ed Pr˘myslov˝m pal·cem

jeötÏ dalöÌ v˝stavnÌ akce s n·zvem Pragobuil-

ding. Jedn· se o soubor specializovan˝ch v˝stav

(po¯·d· Incheba Praha). N·vötÏvnÌci tak mohou

shlÈdnout celkovÏ na 400 vystavujÌcÌch firem.

S Fenestrou za sluncem

KromÏ mnoûstvÌ novinek, poradensk˝ch center

a bohatÈ nabÌdky p¯edn·öek a semin·¯˘ bude

na veletrhu moûnÈ vyhr·t ¯adu hodnotn˝ch cen.

Veletrh Střechy Praha a doprovodná výstava Úspory energií
Po¯adatel veletrhu - spoleËnost St¯echy Praha,

s. r. o., se navÌc stala partnerem soutÏûe ËeskÈ

firmy FENESTRA st¯eönÌ okna, s. r. o. V tÈto

soutÏûi s n·zvem "S FENESTROU za sluncem",

kter· zaËala 8. b¯ezna 2007 a potrv· aû do 

31. prosince 2007, m˘ûete vyhr·t b·jeËnÈ z·jez-

dy k mo¯i a dalöÌ ceny, kterÈ budou v˝herc˘m

slavnostnÏ  p¯ed·ny pr·vÏ na 10. jubilejnÌm roËnÌ-

ku veletrhu STÿECHY PRAHA 2008. PodrobnÏjöÌ

informace naleznete na www.fenestra.cz.

TÏöÌme se na setk·nÌ s V·mi v lednu 2008 na

jubilejnÌm veletrhu STÿECHY PRAHA 2008, kde

se dozvÌte mnoho nov˝ch a cenn˝ch informacÌ.

VÌce podrobnostÌ na www.strechy-praha.cz.
Po¯adatel: St¯echy Praha, s. r. o.
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ReferenËnÌ ËÌslo: ZemÏ urËenÌ: Datum zve¯ejnÏnÌ: Platnost do: Email: Popis popt·vky

POCZ200751607 »Ìna 14. 11. 2007 13. 02. 2008 akmal1947@hotmail.com Firma APC TECHNOLOGY m· z·jem o spolupr·ci s v˝robci parnÌch turbÌn.

POCZ200751609 Kanada 14. 11. 2007 13. 02. 2008 meditaix@meditax.com Firma MEDITAIX popt·v· farmaceutickÈ v˝robky (generika), zdravotnickÈ pot¯eby apod. SpoleËnost byla 

zaloûena 1987, je to distributor farmaceutick˝ch a zdravotnick˝ch v˝robk˘ (Johnson Johnson, Lander, 

Sunstar Butler, Phrama Science ad.).

POCZ200751610 Kanada 14. 11. 2007 13. 02. 2008 biorganic@videotron.ca Firma popt·v· bioorganickÈ v˝robky ñ zemÏdÏlskopotravin·¯skÈ v˝robky (med, ovocnÈ koncentr·ty, 

zmrazen· zelenina, celozrnnÈ produkty apod.)

POCZ200751611 Indie 14. 11. 2007 13. 02. 2008 jainrr15@rediffmail.com Firma m· z·jem o pom˘cky na malov·nÌ a n·tÏry interiÈr˘ (v·leËky, ötÏtky a dalöÌ pot¯eby).

DalöÌ popt·vky na www.premium.prosperita.info servis CzechTrade

ExportnÌ cena DHL letos jako novinku nabÌdla

˙ËastnÌk˘m soutÏûe bezplatn˝ specializovan˝

semin·¯ CzechTrade zamÏ¯en˝ na praktickÈ vyu-

ûitÌ logistiky pro zv˝öenÌ exportu. V r·mci semi-

n·¯e se firmy sezn·mily nap¯Ìklad s v˝hodami

a p¯Ìnosy vyuûitÌ Free zÛn nebo se speci·lnÌmi

druhy kontejner˘ pro bezpeËnou a efektivnÌ

dopravu v mezin·rodnÌm obchodÏ.

"OrganizacÌ semin·¯e jsme chtÏli podÏkovat

soutÏûÌcÌm firm·m za jejich z·jem o soutÏû

a z·roveÚ je sezn·mit s nov˝mi trendy v oboru,

ve kterÈm podnikajÌ," doplnila Zuzana Synkov·,

¯editelka Odboru exportnÌch sluûeb CzechTrade. 

V loÚskÈm roce zÌskala ExportnÌ cena DHL svoji

souËasnou podobu. Otev¯ela se tak öiröÌmu

okruhu Ëesk˝ch podnikatel˘ ve vöech regionech

»eskÈ republiky. "CÌlem tohoto kroku bylo

dos·hnout zv˝öenÌ motivace exportÈr˘ ve vybra-

n˝ch regionech »eskÈ republiky. LetoönÌ rekord-

nÌ ˙Ëast soutÏûÌcÌch n·m uk·zala, ûe jsme se

vydali spr·vn˝m smÏrem," dodal Ji¯Ì Stojar,

gener·lnÌ ¯editel DHL Express CZ. 

HodnotÌcÌ kritÈrium exportÈr˘ tvo¯Ì 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. V˝voz firem je

posuzov·n za obdobÌ od roku 2005 do roku

2006.

V˝sledky soutÏûe:

● VÌtÏzem ExportnÌ ceny DHL v kategorii

"St¯ednÏ velk· spoleËnost " (pro spoleËnos-

ti s roËnÌm obratem do 1,5 miliardy KË a do

250 zamÏstnanc˘) se stala spoleËnost

MONTSERVIS PRAHA, a. s., kter· se zab˝v·

v˝stavbou zejmÈna energetick˝ch staveb,

rozvod˘ tepla a vody, v˝stavbou klimatizacÌ

a elektrorozvod˘ silno i slaboproudu. D˘leûi-

tou Ë·st jejÌ pr·ce tvo¯Ì technick· spr·va

a provoz budov, kotelen a v˝mÏnÌkov˝ch sta-

nic. Firma je od roku 2002 jednÌm z v˝znam-

n˝ch dodavatel˘ staveb pro NATO.

● VÌtÏzem ExportnÌ ceny DHL v kategorii "Mal·

spoleËnost" (pro spoleËnosti s roËnÌm obra-

tem do 300 milion˘ KË a do 50 zamÏstnan-

c˘) se stala spoleËnost Bauer-Agromilk, a. s.

Firma vznikla v roce 2001. Dod·v· tuzem-

sk˝m zemÏdÏlsk˝m podnik˘m sluûby na

˙seku technologiÌ ûivoËiönÈ v˝roby, tj. tech-

nologie chovu skotu vËetnÏ dojenÌ na svÏto-

vÈ ˙rovni spoleËnÏ s izraelskou firmou Afi-

kim, technologie chovu prasat a dr˘beûe.

SpoleËnost pronikla na evropskÈ a svÏtovÈ

trhy a obsadila v˝voznÌ teritoria na Slovensku

a v Rumunsku . 

● VÌtÏzem ExportnÌ ceny DHL v kategorii

"ExportÈr teritoria - USA" se stala spoleË-

nost Mikroelektronika, spol. s r. o., z Vyso-

kÈho M˝ta. Mikroelektronika pat¯Ì mezi p¯ed-

nÌ spoleËnosti v oblasti automatizovan˝ch

odbavovacÌch systÈm˘ ve ve¯ejnÈ p¯epravÏ

osob. Je to 100% Ëesk· spoleËnost. K jejÌm

hlavnÌm produkt˘m pat¯Ì software pro ¯ÌzenÌ

odbavovacÌch systÈm˘, termin·ly pro odba-

venÌ pomocÌ bezkontaktnÌch karet, palubnÌ

poËÌtaËe, automaty na v˝dej jÌzdenek, infor-

maËnÌ termin·ly nebo oznaËovaËe jÌzdenek.

Za¯ÌzenÌ tÈto firmy dennÏ odbavÌ 20 milion˘

cestujÌcÌch ve 26 zemÌch po celÈm svÏtÏ,

p¯edevöÌm v EvropÏ a JiûnÌ Americe.

● VÌtÏzem ExportnÌ ceny DHL v kategorii

"⁄steck˝ kraj" se stala spoleËnost ADLER

Czech, s. r. o., z ⁄stÌ nad Labem. SpoleËnost

ADLER Czech, s. r. o., byla zaloûena roku

2000. Je financov·na  ryze Ëesk˝m kapit·-

lem. Zab˝v· se ¯ÌzenÌm v˝roby, importem,

skladov·nÌm a obchodov·nÌm s reklamnÌm

textilem znaËky ADLER. V »eskÈ republice

a na Slovensku je dodavatelem Ë. 1

v oboru reklamnÌho textilu. Je certifikov·na

na systÈm ¯ÌzenÌ jakosti ISO 9001:2000.

● VÌtÏzem ExportnÌ ceny DHL v kategorii "Nej-

˙spÏönÏjöÌ klient CzechTrade" se stala spo-

leËnost INCO engineering, s. r. o., z Prahy.

INCO je v˝robce a dodavatel tÏûnÌch stroj˘

a za¯ÌzenÌ  pro vertik·lnÌ dopravu v hlubinn˝ch

dolech. SpoleËnost je jednÌm ze t¯Ì evrop-

sk˝ch v˝robc˘, kter˝ tato za¯ÌzenÌ dod·v· na

klÌË tj. od projektu aû po koneËnou mont·û

a zprovoznÏnÌ. Pat¯Ì takÈ k zakl·dajÌcÌm Ële-

n˘m sdruûenÌ "»esk· dob˝vacÌ technika" -

CDT.

Celkov˝ obrat 236 soutÏûÌcÌch firem v roce

2006 dos·hl tÈmÏ¯ 51 miliardy KË a celkov˝

export 26 miliard KË. Kaûd˝ z ˙ËastnÌk˘ pr˘mÏr-

nÏ zrealizoval v˝voz za 110 milion˘ KË s pr˘-

mÏrn˝m obratem 215 miliÛonu KË. Export se na

obratu firem podÌlÌ tÈmÏ¯ 51 %. MeziroËnÌ n·r˘st

exportu dos·hl za vöechny soutÏûÌcÌ 24 %. 

StejnÏ jako nad p¯edchozÌmi roËnÌky, i nad tÌm

letoönÌm p¯evzala z·ötitu vl·dnÌ agentura Czech-

Trade. P¯edsedou nez·vislÈ poroty pro letoönÌ roË-

nÌk soutÏûe byla ¯editelka Odboru exportnÌch slu-

ûeb CzechTrade Zuzana Synkov·, do jejÌû kompe-

tence spad· i sÌù zahraniËnÌch kancel·¯Ì agentury.

K v˝sledk˘m ¯ekla: "TÏöÌ n·s, ûe se do soutÏûe

hl·sÌ st·le vÌce firem. I to je moûno povaûovat za

doklad trendu rostoucÌho z·jmu Ëesk˝ch podnika-

tel˘ o pronik·nÌ na zahraniËnÌ trhy. Za devÏt mÏsÌ-

c˘ letoönÌho roku vyuûilo sluûeb zahraniËnÌch kan-

cel·¯Ì CzechTrade mnohem vÌce firem, neû za cel˝

loÚsk˝ rok dohromady."

"»eötÌ exportÈ¯i musejÌ o svÈ postavenÌ na trzÌch

EvropskÈ unie i mimo nÌ tvrdÏ bojovat se zahra-

niËnÌ konkurencÌ. »astokr·t nar·ûejÌ na byrokra-

tickÈ p¯ek·ûky, kterÈ jim do cesty stavÌ ˙¯ady

v danÈ zemi, coû mimo jinÈ dlouhodobÏ potvrzu-

je i n·ö ExportnÌ v˝zkum. Smyslem ExportnÌ

ceny DHL je vyj·d¯it uzn·nÌ vöem tÏmto spoleË-

nostem, kterÈ öÌ¯Ì dobrÈ jmÈno »eskÈ republiky

v zahraniËÌ. Ve¯ejnost by si mÏla b˝t vÏdoma, jak

d˘leûitou roli hrajÌ malÈ a st¯ednÌ firmy v ekono-

mickÈm rozvoji naöÌ spoleËnosti, a ûe se v˝znam-

nÏ podÌlejÌ na r˘stu exportu z »eskÈ republiky

v poslednÌch letech,"  ¯ekl Ji¯Ì Stojar, gener·lnÌ

¯editel DHL Express CZ. (tz)

Jubilejní 10. ročník Exportní ceny DHL zná své vítěze
Soutěž pro malé a střední exportéry, Exportní cena DHL, letos oslavila desátý

rok své existence. Společnost DHL Express CZ ve spolupráci s vládní agentu-
rou CzechTrade společně udělují toto prestižní ocenění malým a středně vel-

kým exportním firmám v České republice s cílem poukázat na jejich význam pro
českou ekonomiku. Do letošního ročníku Exportní ceny DHL se přihlásil rekordní
počet 236 soutěžících firem, což je o 52 více než v loňském roce. Firmy se utkaly
ve čtyřech soutěžních kategoriích - středně velká společnost, malá společnost,
exportér teritoria a exportér regionu. Samostatnou kategorií je pak ocenění nej-
úspěšnějších klientů agentury CzechTrade. Obrat soutěžních firem dosáhl v roce
2006 téměř 51 miliardy Kč. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo 15. listopadu
v Praze.

Myslíte si, že objem exportu vaší firmy v příštích třech 
měsících, ve srovnání s posledními třemi měsíci, vzroste,

zůstane stejný nebo poklesne?

Myslíte si, že objem exportu vaší firmy v příštích 12 
měsících, ve srovnání s posledními 12 měsíci, vzroste, zůstane

stejný, nebo poklesne?

z˘stane 
stejn˝ 59 %

z˘stane 
stejn˝ 35 %

poklesne
12 %

poklesne
3 %

nevÌ
1 %

nevÌ
10 %

vzroste
28 %

vzroste
52 %

ExportÈ¯i se koneËnÏ doËkali dalöÌho pomocnÈho n·stroje, kter˝ jim usnadnÌ a p¯edevöÌm zlevnÌ

jejich vstup na novÈ zahraniËnÌ trhy. BalÌËek sluûeb "ExportnÌ trÈninkovÈ centrum CzechTrade" zahr-

nuje nezbytn˝ servis pro firmy, p¯Ìstup k d˘leûit˝m informaËnÌm zdroj˘m, ale p¯edevöÌm pomoc

a podporu exportÈr˘m ze strany ¯editel˘ zahraniËnÌch kancel·¯Ì a jejich t˝m˘, kte¯Ì znajÌ dokonale

mÌstnÌ trh a jeho specifika. VyuûitÌ tÈto novÈ sluûby se nejËastÏji vztahuje na dobu, neû si firma otev-

¯e vlastnÌ zastoupenÌ nebo vybere mÌstnÌho obchodnÌ partnera/partnery.

Exportní tréninková centra CzechTrade v zahraničí
Grafy publikovanÈ na str. 18 a 19 jsou p¯evzaty
z 16. ExportnÌho v˝zkumu DHL (2007)

Změnily se, podle vás v posledním roce podmínky pro export z ČR
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rozhodnÏ ano rozhodnÏ ne nevÌspÌöe ano spÌöe ne

● Belgie

● »Ìna / Chengdu

● »Ìna / äanghaj

● D·nsko

● Francie

● It·lie

● Kanada

● NÏmecko

● NizozemÌ

● PobaltÌ (Riga i Vilnius)

● Polsko 

● Rakousko

● Rusko / Moskva

● Rusko / Petrohrad 

● Turecko 

● USA

● Velk· Brit·nie

Sluûba bude poskytov·na na dobu maxim·lnÏ

jednoho roku. Cena bude stanovena dle platnÈ-

ho cenÌku CzechTrade s ohledem na jednotliv·

teritoria.

bliûöÌ informace na www.czechtrade.cz

ExportnÌ trÈninkov· centra (ETC) CzechTrade jsou k dispozici v n·sledujÌcÌch st·tech:
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ZavedenÌ m˝tnÈho pro n·kladnÌ automobily od 3,5

tuny do 12 tun a rozöÌ¯enÌ m˝tnÈho na silnice

I. a II. t¯Ìdy zp˘sobÌ podle t¯Ì Ëtvrtin respondent˘

(76 %) zdraûenÌ dopravy. DvÏ t¯etiny respondent˘

(64 %) si myslÌ, ûe dojde ke zv˝öenÌ cen v˝robk˘

v souvislosti se zdraûenÌm dopravy. DvÏ pÏtiny res-

pondent˘ (39 %) jsou toho n·zoru, ûe se zv˝öÌ p¯Ì-

jem do st·tnÌho rozpoËtu. PÏtina respondent˘ (21

%) si myslÌ, ûe toto opat¯enÌ p¯inese penÌze na

opravu silnic. SnÌûenÌ tranzitnÌ dopravy na ˙zemÌ

»R oËek·v· desetina (10 %) respondent˘, podob-

nÏ jako spravedlivÈ dÏlenÌ n·klad˘ podle ujet˝ch

kilometr˘ (9 %).

VÌce neû Ëtvrtina spoleËnostÌ (28 %) zÌskala certi-

fik·t enviroment·lnÌho managementu podle norem

»SN EN ISO 14001. Desetina spoleËnostÌ (9 %)

zatÌm ne, ale pl·nuje ho dos·hnout v p¯ÌötÌch t¯ech

letech. MÌrn· vÏtöina respondent˘ (52 %) se

vyj·d¯ila, ûe ho nezÌskala. 12 % respondent˘ nevÌ.

"SouhlasÌme s n·zorem vÏtöiny Ëesk˝ch exportÈ-

r˘, kte¯Ì vidÌ negativnÌ d˘sledky rozöi¯ov·nÌ m˝tnÈ-

ho na silnice I. a II. t¯Ìdy. Tento krok se zcela jistÏ

promÌtne do ceny v˝robk˘ a jen m·lokterÈho

dopravce p¯esvÏdËÌ, aby kv˘li tomuto dalöÌmu

n·kladu nevyuûil ËeskÈ silnice. OmezenÌ tranzitnÌ

dopravy je tedy cÌlem velmi vzd·len˝m," sdÏlil

LudÏk Drnec, obchodnÌ ¯editel DHL Express

v »eskÈ republice, a dodal: "PozitivnÌ zpr·vou je

naopak rostoucÌ z·jem o ekologickou p¯epravu

Ëesk˝ch v˝vozc˘. V tomto smÏru jde DHL p¯Ìkla-

dem. Jako prvnÌ logistick˝ p¯epravce v »eskÈ

republice jsme zaËali pouûÌvat vozidla na alterna-

tivnÌ pohon." 

Dle velkÈ vÏtöiny respondent˘ (88 %;

rozhodnÏ+spÌöe) bude mÌt rozhodnutÌ »EZ v roce

2008 v˝raznÏ zdraûit energii aû o 15 % vliv na

Ëesk˝ export. Pouze desetina respondent˘ (9 %;

rozhodnÏ + spÌöe) se domnÌv·, ûe tento krok vliv

mÌt nebude.

Polovina respondent˘ (48 %) se domnÌv·, ûe na

jejich exportnÌ moûnosti vl·dou schv·len· reforma

ve¯ejn˝ch financÌ bude mÌt neutr·lnÌ vliv (ani pozi-

tivnÌ ani negativnÌ), 15 % respondent˘ se domnÌv·,

ûe bude mÌt negativnÌ vliv (zcela + spÌöe). Pouze

desetina respondent˘ (10 %; zcela + spÌöe) se

domnÌv·, ûe bude mÌt na jejich exportnÌ moûnosti

pozitivnÌ vliv. »tvrtina respondent˘ (26 %) nevÌ.

VÏtöina respondent˘ (60 %) se domnÌv·, ûe vyuûÌ-

v·nÌ p¯epravy öetrnÈ k ûivotnÌmu prost¯edÌ nep¯i-

nese konkurenËnÌ v˝hodu jejich firmÏ. »tvrtina

respondent˘ (26 %) se domnÌv·, ûe p¯inese kon-

kurenËnÌ v˝hodu jejich firmÏ a 14 % respondent˘

nevÌ.

VÏtöina respondent˘ (60 %; rozhodnÏ + spÌöe) se

domnÌv·, ûe v n·sledujÌcÌch t¯ech letech neovlivnÌ

ekologick· tÈmata jejich v˝bÏr poskytovatele

logistick˝ch sluûeb. Necel· t¯etina (30 %; rozhod-

nÏ + spÌöe) se domnÌv·, ûe ovlivnÌ, a 10 % respon-

dent˘ nevÌ.

Na ot·zku, jak velkou Ë·st z jimi p¯epravovanÈho

zboûÌ by byli exportÈ¯i p¯ipraveni p¯epravovat zp˘-

sobem öetrn˝m k ûivotnÌmu prost¯edÌ, pokud by

zde byl urËit˝ p¯Ìplatek (nap¯. ve v˝öi 2 %), odpo-

vÏdÏla vÌce neû Ëtvrtina (27 %) exportÈr˘, ûe v roz-

mezÌ 0-10 %. Pro rozpÏtÌ 10-20 % se kladnÏ vyj·d-

¯ilo 12 % exportÈr˘; pro rozpÏtÌ 20-30 % jiû 

7 % exportÈr˘; pro vÌce neû 30 % se kladnÏ vyj·d-

¯ilo 15 % exportÈr˘. DvÏ pÏtiny respondent˘ 

(39 %) se nevyj·d¯ily.

Z moûnostÌ podpory CzechTrade vyuûÌvajÌ respon-

denti nejvÌce  konzultace a poradenstvÌ (25 %; jaro

2007 15 %). SpoleËnÈ v˝stavy v zahraniËÌ vyuûÌv·

18 % (jaro 2007-5 %) respondent˘; popt·vky a p¯Ì-

leûitosti ze zahraniËÌ 14 % respondent˘ (jaro 2007

- 2%).

ExportnÌ sebevÏdomÌ podnik˘ 

V dlouhodobÏjöÌm horizontu 12 mÏsÌc˘ ve srovn·-

nÌ s minul˝mi 12 mÏsÌci oËek·v· n·r˘st objemu

exportu vÏtöina (52 %) exportnÌch firem. T¯etina

(35 %) se domnÌv·, ûe objem exportu jejich firmy

z˘stane stejn˝ a pouze 3 % exportnÌch podnik˘ se

domnÌv·, ûe poklesne. Zbytek nevÌ. Ve srovn·nÌm

s jarem 2007 jsou zde jen minim·lnÌ rozdÌly.

V kr·tkodobÏjöÌm horizontu n·sledujÌcÌch 3 mÏsÌ-

c˘ ve srovn·nÌ s poslednÌmi 3 mÏsÌci mÈnÏ neû

t¯etina (28 %) exportnÌch podnik˘ uvedla, ûe

objem exportu jejich firmy vzroste. Coû je o nÏco

mÈnÏ neû na ja¯e 2007 (33 %). VÌce neû polovina

(59 % respondent˘) uvedlo, ûe tento objem z˘sta-

ne stejn˝ a desetina (12 % respondent˘) uvedla,

ûe objem jejich exportu klesne. Zbytek nevÌ.

ExportnÌ sebevÏdomÌ podnik˘ je tedy st·le na

vysokÈ ˙rovni a v˝raznÏ v kladnÈm p·smu, a to

p¯edevöÌm v dlouhodobÈm horizontu. Index dlou-

hodobÈho exportnÌho sebevÏdomÌ (rozdÌl procenta

kladn˝ch a z·porn˝ch odpovÏdÌ) pro obdobÌ p¯Ìö-

tÌch 12 mÏsÌc˘ je + 49 (jaro 2007 + 50). Index

kr·tkodobÈho exportnÌho sebevÏdomÌ pro obdobÌ

p¯ÌötÌch 3 mÏsÌc˘ ËinÌ + 16 (coû je o nÏco mÈnÏ

neû na ja¯e 2007, kdy byl +23).

V˝voj zamÏstnanosti ve firm·ch, kterÈ exportujÌ

Odhady zamÏstnanosti v exportnÌch firm·ch se

st·le zlepöujÌ. Ve vÏtöinÏ exportnÌch podnik˘ by

mÏl poËet zamÏstnanc˘ stagnovat (61 %). N·r˘st

poËtu zamÏstnanc˘ oËek·v· Ëtvrtina exportnÌch

podnik˘ (24 %). Na ja¯e 2007 to bylo 19 %.

Pokles oËek·v· desetina podnik˘ (10 %).

Jiû sedmou vlnu po sobÏ je index zamÏstnanosti

(rozdÌl procenta kladn˝ch a z·porn˝ch odpovÏdÌ)

v kladnÈm p·smu. Jeho hodnota se zv˝öila na +14

(na ja¯e 2007 +10). OËek·v·nÌ exportÈr˘ se dlou-

hodobÏ zlepöuje od jara 2002.

KlÌËovÈ trhy

ZemÏ EU jsou stabilnÏ klÌËov˝mi trhy. V p¯edcho-

zÌch 12 mÏsÌcÌch exportovaly vÌce neû Ëty¯i pÏtiny

firem (86 %) do NÏmecka, do zemÌ EU (bez NÏmec-

ka a Slovenska) to bylo 85 % firem; t¯i Ëtvrtiny firem

(76 %) na Slovensko. Tyto t¯i regiony s velk˝m

n·skokem vl·dnou ËeskÈmu exportu. 

N·sleduje Rusko, kterÈ uvedla vÌce neû t¯etina res-

pondent˘ (39 %), v˝chodoevropskÈ zemÏ bez Ëlen-

sk˝ch zemÌ EU (36 %) a zemÏ b˝valÈho SovÏtskÈ-

ho svazu bez Ëlensk˝ch zemÌ EU a Ruska (33 %).

OËek·v·nÌ exportnÌch firem co se t˝Ëe n·r˘stu

export˘ v p¯ÌötÌch 12 mÏsÌcÌch jsou u vöech regio-

n˘ st·le spÌöe pozitivnÌ. 

ExportÈ¯i oËek·vajÌ zÌsk·nÌ nov˝ch odbytiöù v p¯Ìö-

Mýtné a zdražení elektřiny prý ovlivní český export
Již pošestnácté proběhl Exportní výzkum DHL, který dlouhodobě mapu-

je názory nejvýznamnějších českých vývozců na aktuální události
v České republice i zahraničí. Průzkum zajistila společnost GFK, která se

během letošního října telefonicky dotazovala ředitelů a členů top mana-
gementu, kteří jsou zodpovědní za export ve 250 významných českých fir-
mách. Podle českých exportérů budou mít zásadní vliv na zdražení expor-
tu plány rozšířit mýtné na silnice I. a II. třídy, a také rozhodnutí společnosti
ČEZ v roce 2008 výrazně zdražit energii. 

tÌch 12 mÏsÌcÌch s v˝razn˝m n·skokem p¯ed

ostatnÌmi zemÏmi a regiony p¯edevöÌm na unijnÌm

trhu (bez NÏmecka a Slovenska). Uvedla to nece-

l· pÏtina (17 % respondent˘). To je podobnÈ jako

na ja¯e 2007.

Na 38 % firem ztratilo v poslednÌch t¯ech letech

nÏjak· zahraniËnÌ odbytiötÏ nebo trhy, 61 % si udr-

ûelo vöechny trhy. A 1 % respondent˘ odmÌtlo

odpovÏdÏt. NejËastÏji ztratily trhy v EU bez SRN

a Slovenska (48 % tÏchto p¯Ìpad˘), d·le v NÏmec-

ku (21 %). D˘vodem ztr·ty trhu u tÏchto firem,

byla p¯edevöÌm  cenov· konkurence (26 %; na ja¯e

2007 18 %). 

NejvÏtöÌ exportnÌ p¯Ìleûitost do budoucna p¯edsta-

vuje podle necelÈ t¯etiny exportnÌch firem

(30 %; na ja¯e 2007 - 24 %)  NÏmecko, n·sleduje

Rusko (21 %) a zemÏ EU bez NÏmecka a Sloven-

ska (14 %, jaro 2007 - 20%). OpÏt s p¯edstihem

p¯ed ostatnÌmi regiony a zemÏmi.

Za perspektivnÌ oblast ËeskÈho exportu obecnÏ

z produktovÈho Ëi oborovÈho hlediska povaûuje 32

% exportnÌch firem stroje, strojÌrenstvÌ, strojÌren-

sk· za¯ÌzenÌ. Na 27 % exportnÌch firem automobi-

lov˝ pr˘mysl. Tato odvÏtvÌ vedou s velk˝m n·sko-

kem. 

Ekonomick· situace firem se lepöÌ

Ekonomick· situace exportujÌcÌch firem se podle

respondent˘ d·le udrûuje na dobrÈ ˙rovni. Pouze

desetina (11 %) exportnÌch firem oznaËila svoji

situaci za horöÌ neû p¯ed 12 mÏsÌci (na ja¯e 2007

ji takto oznaËilo 8 % exportnÌch podnik˘). VÌce

neû polovina (51 %) ji oznaËilo za lepöÌ (jaro

2007 55 %). T¯etina (36 %) respondent˘ ji pova-

ûuje za stejnou.

Vlivy p˘sobÌcÌ na v˝voz

Nep¯Ìzniv˝m vlivem, kter˝ dle respondent˘ bude

nep¯ÌznivÏ p˘sobit na obchody do zahraniËÌ v p¯Ìö-

tÌch 12 mÏsÌcÌch, je podle t¯etiny respondent˘ 

(34 %; na ja¯e 2007 pouze 19 %) kurzov· a mÏno-

v· nestabilita. VÌce neû desetina respondent˘ 

(13 %) uvedla zdraûenÌ vstup˘ pro produkci a zhru-

ba stejn˝ poËet respondent˘ (10 %) uvedl jako

nep¯Ìzniv˝ vliv rostoucÌ konkurenci na cÌlov˝ch

trzÌch. 

Kurzov· a mÏnov· nestabilita je pro t¯etinu (31 %;

na ja¯e 2007 - 23 %) s velk˝m n·skokem hlavnÌ

vliv  p˘sobÌcÌ na pokles exportu.  

R˘stu exportu z »R  dle v˝vozc˘ nejvÌce pom·h·

konkurenceschopnost z hlediska kvality (dle 22 %

respondent˘; na ja¯e 2007 - 17 % respondent˘);

d·le cenov· konkurenceschopnost (10 % respon-

dent˘).

ExportÈr˘m nejvÌce pomohl v poslednÌch 12 mÏsÌ-

cÌch rozvoj (osobnÌch) kontakt˘ a novÈ kontakty

v zahraniËÌ (21 %). V pÏtinÏ p¯Ìpad˘ (20 %; na ja¯e

2007 pouze ve 12 % p¯Ìpad˘) technologickÈ ino-

vace a investice. 

S v˝rokem, ûe ËeskÈ v˝robky jsou v zahraniËÌ vnÌ-

m·ny jako velmi kvalitnÌ souhlasÌ 81 % respon-

dent˘ (zcela + spÌöe). S v˝rokem, ûe ËeskÈ v˝rob-

ky jsou v zahraniËÌ vnÌm·ny jako cenovÏ p¯ÌstupnÈ

souhlasÌ 90 % respondent˘ (zcela + spÌöe). S v˝ro-

kem, ûe jde o v˝robky na öpiËkovÈ technickÈ

a technologickÈ ˙rovni souhlasÌ 72 % respondent˘

(zcela + spÌöe). S tÌm, ûe v˝robky z »eskÈ republi-

ky majÌ v zahraniËÌ dobrÈ jmÈno souhlasÌ 85 % res-

pondent˘ (zcela + spÌöe). S v˝rokem, ûe ËeskÈ

zboûÌ m· na trhu dlouholetou tradici souhlasÌ 78 %

respondent˘ (zcela + spÌöe). RozdÌly oproti jaru

2007 jsou minim·lnÌ.

PodmÌnky jsou dobrÈ

VÌce neû t¯i Ëtvrtiny (77 %) respondent˘ vnÌm·

podmÌnky k exportu v »R jako dobrÈ (velmi dobrÈ

+ spÌöe dobrÈ). Toto pozitivnÌ hodnocenÌ pokraËu-

je od vstupu do EU.

T¯etina (30 %) respondent˘ se domnÌv·, ûe se pod-

mÌnky pro export za poslednÌ rok zmÏnily. Polovina

(49 %) z tÏch, kte¯Ì si myslÌ, ûe se podmÌnky

exportu v poslednÌm roce zmÏnily, se domnÌv·, ûe

k lepöÌmu (v˝raznÏ k lepöÌmu + spÌöe k lepöÌmu).

Coû je mÈnÏ neû na ja¯e 2007, kdy se takto vyj·d-

¯ily tÈmÏ¯ dvÏ t¯etiny respondent˘ (62 %).

VÌce neû dvÏ t¯etiny (66 %) exportÈr˘ je o podp˘r-

n˝ch programech pro ËeskÈ exportÈry dostateËnÏ

informov·no (rozhodnÏ ano + spÌöe ano). Coû je

vÌce neû na ja¯e 2007, kdy to bylo 55 % exportÈ-

r˘. Informace o tÏchto programech ËerpajÌ hlavnÏ

z internetu (72 %; na ja¯e 2007 47 % exportÈr˘).

ZavedenÌ EURA bude mÌt dle v˝vozc˘ spÌöe pozitiv-

nÌ vliv na export. NecelÈ dvÏ pÏtiny (36 %) expor-

tÈr˘ oËek·v· pozitivnÌ dopady (rozhodnÏ pozitivnÌ +

spÌöe pozitivnÌ); negativnÌ dopady (rozhodnÏ nega-

tivnÌ + spÌöe negativnÌ) p¯edpokl·d· pouze pÏtina

(18 % exportÈr˘).  T¯etina (33 %) exportÈr˘ nep¯ed-

pokl·d· û·dnÈ v˝raznÈ ovlivnÏnÌ exportu a zast·v·

neutr·lnÌ postoj. Kolem 15 % respondent˘ nevÌ.

RozdÌly oproti minulÈ vlnÏ v˝zkumu jsou zde mini-

m·lnÌ. Z pozitivnÌch dopad˘ zavedenÌ EURA pro

exportnÌ operace uv·dÏla Ëtvrtina respondent˘ (26

%) odstranÏnÌ kurzovÈho rizika, pÏtina respondent˘

(22 %) jednoduchost, snazöÌ p¯epoËet, jednoduööÌ

˙ËetnictvÌ apod. StabilnÌ ceny subdod·vek jako

pozitivnÌ dopad uvedlo 12 % respondent˘. 

Z negativnÌch dopad˘ zavedenÌ EURA uv·dÏli res-

pondenti p¯edevöÌm tlak na r˘st cen a zv˝öenÌ cen

(10 %); 6 % respondent˘ uvedlo jako negativum

moûn˝ nep¯Ìzniv˝ kurz ke dni p¯echodu na euro.

Pr˘mÏrn˝ odhad kurzu v˘Ëi EURU za öest mÏsÌc˘

na ja¯e 2008 Ëinil u respondent˘ 27,00

korun/euro. (tz)

Do kterých oblastí exportovala vaše firma v průběhu 
předcházejících 12 měsíců?

Očekáváte, že v příštích 12 měsících získáte nová odbytiště?
Které země to budou?

zemÏ EU bez NÏmecka a Slovenska
NÏmecko

Slovensko
v˝chodoevropskÈ zemÏ bez Ëlensk˝ch zemÌ EU

Rusko
zemÏ b˝v. SSSR bez Ëlensk˝ch zemÌ EU a Ruska

BlÌzk˝ a St¯ednÌ v˝chod
SevernÌ Amerika

Jihov˝chodnÌ Asie
»Ìna

Latinsk· Amerika
Afrika
Indie

Japonsko
Austr·lie a Oce·nie

ostatnÌ z·padoevropskÈ zemÏ (ne EU)

zemÏ EU bez NÏmecka a Slovenska
ostatnÌ z·padoevropskÈ zemÏ

BlÌzsk˝ a St¯ednÌ V˝chod
zemÏ b˝v. SSSR bez zemÌ EU a Ruska

Rusko
Jihov˝chodnÌ Asie
Latinsk· Amerika

Indie
v˝chodoevrop. zemÏ bez Ëlensk˝ch zemÌ EU
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»Ìna
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nevÌ
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V letoönÌm roce jiû po dev·tÈ spoleËnost Deloit-

te uskuteËnila pr˘zkum p¯edv·noËnÌch n·lad,

oËek·v·nÌ a spot¯ebitelsk˝ch zvyk˘, jehoû

v˝sledky mohou maloobchodnÌm prodejc˘m

napovÏdÏt, jakÈ zboûÌ a jak˝m zp˘sobem co nej-

lÈpe nabÌdnout, a spot¯ebitel˘m vybrat spr·vnÈ

d·rky pro svÈ nejbliûöÌ. Letos byl pr˘zkum spo-

leËnosti Deloitte proveden ve 20 zemÌch regionu

Evropy, St¯ednÌho v˝chodu a Afriky. PoprvÈ se jej

z˙Ëastnili takÈ obËanÈ »esk· republiky.

Ti jsou takÈ v EvropÏ nejvÏtöÌmi optimisty, co se

t˝k· jejich hodnocenÌ hospod·¯skÈ situace. P¯e-

svÏdËenÌ, ûe ekonomika roste, vyj·d¯ila 53 %

respondent˘. Jejich v˝hled do budoucna je rov-

nÏû pln˝ nadÏje. ée se dom·cÌ ekonomika zlep-

öÌ,  odhadujÌ 52 % Ëesk˝ch muû˘ a 28 % ûen. VÏt-

öinu kladn˝ch odpovÏdÌ k souËasnÈ hospod·¯skÈ

situaci poskytli v pr˘zkumu uû jen äv˝ca¯i, Jiho-

afriËanÈ a neoËek·vanÏ takÈ NÏmci, kte¯Ì na

rozdÌl od loÚska oceÚujÌ vyrovnanou platebnÌ

bilanci a st·tnÌ rozpoËet. Ve vÏtöinÏ evropsk˝ch

zemÌ vöak p¯evaûujÌ pesimistickÈ n·zory na stav

ekonomiky. Ve srovn·nÌ s loÚskem se prohloubi-

ly ve äpanÏlsku, Portugalsku a Francii. Do pesi-

mistickÈ n·lady upadlo takÈ Irsko, kterÈ jeötÏ

loni vyhlÌûelo do budoucna velmi smÏle. PodobnÏ

je tomu u oËek·v·nÌ v˝voje v p¯ÌötÌm roce; opti-

mismus v EvropÏ se kromÏ NÏmecka a äv˝car-

ska vytr·cÌ. Pouze 28 % obyvatel Evropy oËek·-

v· zlepöenÌ, 41 % naopak zhoröenÌ. V d˘sledku

toho se 53 % respondent˘ ob·v· snÌûenÌ svÈ

kupnÌ sÌly. 

PodobnÏ takÈ v »eskÈ republice 37 % respon-

dent˘ oËek·v· pokles kupnÌ sÌly a 41 % se

domnÌv·, ûe jejich kupnÌ sÌla z˘stane stejn·.

Slavit se bude

Na oslavy v·noËnÌch sv·tk˘ vöak pesimistickÈ

adventnÌ n·lady mÌt nebudou. VÌce neû 80 %

Evropan˘ bude slavit Mikul·öe, V·noce nebo

Nov˝ rok. Jen pomÏrnÏ m·lo rodin se na StarÈm

kontinentu chystalo k oslav·m Halloweenu. Ten

je povaûov·n za sv·tek americk˝ a navzdory sna-

h·m maloobchodnÌch firem zde nezako¯enil. To

samoz¯ejmÏ neplatÌ o VelkÈ Brit·nii a Irsku.

V »esku se utr·cÌ na Mikul·öe, V·noce i na Nov˝

rok, ale 95 % zdejöÌch respondent˘ uvedla V·no-

ce jako sv·tky nejdraûöÌ. "Tento trend je pro

obchodnÌky z·sadnÌ a jejich ˙silÌ musÌ b˝t up¯eno

pr·vÏ k tÏmto sv·tk˘m," upozornil Martin Tesa¯,

partner oddÏlenÌ auditu spoleËnosti Deloitte

»esk· republika.

SouËasn· situace ve svÏtÏ se vöak odrazÌ na

struktu¯e v·noËnÌch n·kup˘. Utr·cet se bude

mÈnÏ, tvrdÌ vÏtöina odpovÏdÌ, protoûe jsou draû-

öÌ potraviny (d˘vody u 54 % respondent˘) a ener-

gie (34 %) a takÈ proto, ûe p¯Ìjmy dom·cnostÌ

jsou niûöÌ (44 %).

"DomnÌv·me se, ûe oËek·v·nÌ spot¯ebitel˘

ohlednÏ r˘stu cen jsou p¯ehnan·. UrËitÏ se ¯ada

poloûek skuteËnÏ zdraûÌ, ale ne tolik, jak se lidÈ

ob·vajÌ. ObchodnÌci majÌ jeötÏ Ëas na to, aby

z·kaznÌk˘m poskytli lepöÌ informace," sdÏlil Gil-

les Goldenberg, partner Deloitte pro spot¯ebitel-

sk· odvÏtvÌ v EvropÏ.

Aby se veöli do pl·novan˝ch rozpoËt˘, dom·c-

nosti budou vÏtöinou sniûovat v˝daje za d·rky

a mÈnÏ se omezovat v ˙trat·ch za potraviny

a kulturnÌ a spoleËenskÈ vyûitÌ. Ze studie vypl˝-

v·, ûe pr˘mÏrnÏ "padne" na d·rky 60 % rozpoËtu,

na jÌdlo Ëtvrtina a na kulturu a spoleËenskÈ vyûi-

tÌ 12 %. "Distributo¯i majÌ bezpochyby st·le jeötÏ

Ëas ozn·mit, jakÈ bude skuteËnÈ zv˝öenÌ cen

potravin, aby opravili myln˝ dojem a vyhnuli se

zmrazenÌ v˝daj˘ na d·rky," usoudil Martin Tesa¯.

NejvyööÌ v˝daje v EvropÏ pl·nujÌ jiû tradiËnÏ IrovÈ:

1339 eur (35 791,5 KË), z toho 720 eur je na

d·rky. NejmenöÌ v˝daje v EvropÏ se pl·nujÌ v Nizo-

zemsku: 411 eur, z toho 173 eura na d·rky.

V »esku by v˝daje na sv·tky mÏly Ëinil 506 eur,

z toho na d·rky 306 eur. »esk· republika, kter·

byla do pr˘zkumu zahrnuta poprvÈ, tedy jasnÏ

vykazuje stejnou mÌru spot¯eby jako z·padoev-

ropskÈ zemÏ.

Nastupuje digit·lnÌ generace

Zb˝v· jeötÏ odpovÏdÏt na ot·zku, jakÈ d·rky si

lidÈ p¯ejÌ a jakÈ skuteËnÏ dostanou. Co se dÏtÌ

t˝k·, nadpoloviËnÌ vÏtöina rodiË˘ (52 aû 47 %)

vÏ¯Ì, ûe znajÌ jejich p¯·nÌ. V˝jimkou je Francie,

kde p¯·nÌ sv˝ch dÏtÌ znajÌ jen 42 % respondent˘.

V »eskÈ republice je to 57 %. ObecnÏ vÏdÌ ûeny

lÈpe, co dÏti chtÏjÌ, neû muûi. LidÈ ve st¯ednÌm

vÏku (mezi 31 a 40 roky) znajÌ lÈpe touhy star-

öÌch dÏtÌ, zatÌmco lidÈ o nÏco staröÌ jsou lÈpe

obezn·meni s p¯·nÌm mal˝ch dÏtÌ do 12 let.

NejËastÏji tyto malÈ dÏti dostanou d·rky klasic-

kÈ: stavebnice a kreativnÌ hraËky (v »R 49 %),

Předvánoční nálada: Češi jsou největšími optimisty
Většina Evropanů se domnívá, že se v letošním roce jejich kupní síla zmenši-

la. Také vyhlídky na vývoj v příštím roce jsou většinou pesimistické. To
nepříznivě ovlivní nákupní chování spotřebitelů před Vánocemi. Rostoucí

ceny potravin, energie a dalších běžných komodit povedou ke snížení výdajů
na nákupy dárků, aby lidé vyšli se svým plánovaným vánočním rozpočtem.
Česká republika však patří k nemnoha evropským zemím, v nichž se letos
o Vánocích výdaje proti loňsku pravděpodobně zvýší. Ohledně vývoje v příštím
roce jsou Češi nejvíce optimističtí v Evropě.

stolnÌ hry, autÌËka, panenky nebo akËnÌ figurky.

Zhruba t¯etina Ëesk˝ch dÏtÌ dostane mobilnÌ

telefon a t¯etina kolo. EvropskÈ staröÌ dÏti se

doËkajÌ nejËastÏji nÏjakÈ hudby, p¯iËemû uû to

nebudou CD jako v minul˝ch letech, ale MP3

a iPody. Mezi Kyp¯any a »echy jsou velmi oblÌ-

benÈ mobilnÌ telefony (v »R je dostane 60 % tee-

nager˘). Zhruba polovina staröÌch Ëesk˝ch dÏtÌ

m˘ûe pod stromeËkem Ëekat nÏco na sebe,

nebo nÏjakou hotovost.

Dobrou zpr·vou je, ûe vÏtöina dospÏl˝ch Evropa-

n˘ bude s d·rky spokojena. NejËastÏji chtÏn˝m

i nejËastÏji kupovan˝m d·rkem jsou knihy. SÌla

p¯·nÌ s nejËastÏji darovan˝mi vÏcmi se jeötÏ

celkem v˝raznÏ shoduje u parfÈm˘ a kosmetiky

a u d·rkov˝ch poukaz˘ (na druhÈm aû t¯etÌm

mÌstÏ mezi nejËastÏjöÌmi p¯·nÌmi a nejËastÏji

kupovan˝mi d·rky). EvropanÈ, kte¯Ì si p¯·li öper-

ky Ëi zahraniËnÌ dovolenou, budou ale asi docela

zklam·ni. Velmi z¯Ìdka se v EvropÏ darujÌ hotovÈ

penÌze, navÌc si je mnohem vÌce lidÌ p¯eje, neû

d·v·.

JeötÏ citlivÏjöÌ, neû u dÏtÌ, je spr·vn˝ v˝bÏr

d·rk˘ mezi muûi a ûenami. V »eskÈ republice

nejvÏtöÌ shoda mezi p¯·nÌm ûen a n·kupy muû˘

panuje u parfÈm˘ a kosmetiky, öperk˘ a hodi-

nek, u knih a obleËenÌ. V˝raznÏ mÈnÏ, neû by

si ûeny p¯·ly, jim muûi kupujÌ poËÌtaËe, mobilnÌ

telefony a velmi z¯Ìdka cestovnÌ poukazy

(kupuje je 8 % muû˘), aË by si je ûeny velmi

p¯·ly (33 %). To uû se spÌöe doËkajÌ nÏjakÈ

ob·lky s penÏzi (33 % ûen by si to p¯·lo, 17 %

muû˘ je odhodl·no to splnit). 

U n·kupu zboûÌ si spot¯ebitelÈ vÌce neû d¯Ìve

kontrolujÌ p˘vod v˝robk˘. U hraËek si 52 % res-

pondent˘ hodl· kontrolovat kvalitu, ale takÈ

podmÌnky v˝roby - zda p¯i nÌ nedoch·zÌ k nadmÏr-

nÈmu poökozov·nÌ ûivotnÌho prost¯edÌ nebo

k soci·lnÌm nesrovnalostem. "Spot¯ebitelÈ st·le

ËastÏji odmÌtajÌ kupovat hraËky vyr·bÏnÈ za

eticky nep¯ijateln˝ch podmÌnek," potvrdil Gilles

Goldenberg. "Proto by letos mÏli b˝t prodejci

velmi snaûivÌ p¯i pod·v·nÌ pravdiv˝ch informacÌ

o zboûÌ, jeho p˘vodu a kvalitÏ. Tato komunikace

m˘ûe p¯edejÌt ostrÈmu snÌûenÌ popt·vky po zboûÌ

nebo zmÏn·m ve struktu¯e popt·vky."

Roste obliba n·kup˘ p¯es internet

Do p¯edv·noËnÌch n·kup˘ silnÏ promluvÌ tzv.

nov· mÈdia. ObchodnÌci by je mÏli vÌce vyuûÌvat

p¯i propagaci svÈho zboûÌ, p¯i poskytov·nÌ infor-

macÌ o nÏm vËetnÏ cen a nakonec i k n·kup˘m.

TÈmÏ¯ t¯i Ëtvrtiny Evropan˘ tvrdÌ, ûe internet p¯i

sv˝ch v·noËnÌch n·kupech urËitÏ vyuûijÌ. Jeden

ze t¯Ì uûivatel˘ internetu skuteËnÏ nakoupÌ p¯es

internet, ostatnÌ pak pomocÌ internetu budou

porovn·vat nabÌdky obchod˘, druhy zboûÌ a ceny.

ZdejöÌ obËanÈ nejsou v˝jimkou. DvÏ t¯etiny

»ech˘ vyuûijÌ internet pro informaci a vyhled·v·-

nÌ p¯ÌleûitostÌ (pr˘mÏr za celou studii je 47 %),

p¯iËemû 38 % Ëesk˝ch uûivatel˘ p¯es internet

v·noËnÌ d·rky p¯Ìmo nakoupÌ. Jinak k n·kup˘m

potravin nejËastÏji v »R lidÈ vyuûijÌ hypermarke-

ty, k n·kupu d·rk˘ tradiËnÌ obchodnÌ domy. (tz)

Auditoři pro vaši jistotu

VŠE, CO JEŠTĚ NEVÍTE … 1. VOX, a. s. 
Velk· ˙ËetnÌ z·vÏrka vËetnÏ daÚovÈho p¯izn·nÌ - dvoudennÌ speci·lka

TERMÕN: 8.-9. 1. 2008 - Hotel Olympik - TRISTAR, Praha 8

PÿEDN¡äÕ: Ing. Ivana Pila¯ov· (daÚov· poradkynÏ, auditorka, Ëlenka Rady KA »R)

PROGRAM:
8. 1. 2008 - SestavenÌ ˙ËetnÌ z·vÏrky podvojnÈho ˙ËetnictvÌ v plnÈm rozsahu

9. 1. 2008 - SestavenÌ daÚovÈho p¯izn·nÌ k dani z p¯Ìjm˘ pr·vnick˝ch osob p¯Ìmo na formul·¯i

daÚovÈho p¯izn·nÌ 

K”D: 806100 CENA: 3290 KË 

DPH ve stavebnictvÌ - speci·l

TERMÕN: 15. 1. 2008

CÕL: P¯edmÏtem specializovanÈho semin·¯e jsou zvl·ötnosti zdaÚov·nÌ nemovitostÌ (staveb, byt˘,

nebytov˝ch prostor, staveb pro soci·lnÌ bydlenÌ a pozemk˘) od 1. 1. 2008.

PÿEDN¡äÕ: PhDr. Milan Sk·la (daÚov˝ poradce Ë. 000 014)

K”D: 800800 CENA: 1990 KË 

Z·kon o ˙razovÈm pojiötÏnÌ

TERMÕN: 16. 1. 2008

PÿEDN¡äÕ: JUDr. ZdenÏk P¯esliËka (MPSV »R - oddÏlenÌ pracovnÌho ˙razovÈho pojiötÏnÌ, spolu-

autor z·kona o ˙razovÈm pojiötÏnÌ zamÏstnanc˘)

K”D: 801000 CENA: 1890 KË

Novinky v praktickÈm ˙Ëtov·nÌ podnikatel˘ v roce 2008

TERMÕN: 17. 1. 2008 - Hotel Olympik, Praha 8

PÿEDN¡äÕ: Ing. Jana Sk·lov· (partnerka TPA Horwath, auditorka, daÚov· poradkynÏ, Ëlenka pre-

zidia Komory daÚov˝ch poradc˘ »R)

K”D: 801400 CENA: 1890 KË

Poskytov·nÌ n·hrad cestovnÌch v˝daj˘ v roce 2008

TERMÕN: 18. 1. 2008

PÿEDN¡äÕ: JUDr. SoÚa äamalov· (spoluautorka z·kona o cestovnÌch

n·hrad·ch)

K”D: 801300 CENA: 1690 KË 

ZamÏstn·v·nÌ specifick˝ch skupin zamÏstnanc˘ (zdravotnÏ postiûenÌ, cizinci,
osoby vyûadujÌcÌ zv˝öenou pÈËi) - zmÏny od 1. 1. 2008

TERMÕN: 22. 1. 2008

CÕL: Podat personalist˘m a mzdov˝m ˙ËetnÌm aktu·lnÌ informace o pr·vech a povinnostech

zamÏstnavatel˘ v roce 2008.

PÿEDN¡äÕ: JUDr. Ladislava Steinichov· (MPSV »R - ¯editelka odboru metodiky a spr·vnÌho ¯Ìze-

nÌ, specialistka na problematiku zamÏstnanosti)

K”D: 792100 CENA: 1790 KË 

REFORMA DA“OV›CH Z¡KONŸ - JAK›M SMÃREM SE VYDAT V ROCE 2008? 

TERMÕN: 22.-24. 1. 2008

MÕSTO: Hotel Olympik, Sokolovsk· 138, Praha 8

PROGRAM:
22. 1. 2008 Novela z·kona o DPH s ˙ËinnostÌ od 1. 1. 2008, Ing. Hana Strakov· ● Novela z·ko-

na o dani z p¯Ìjm˘ fyzick˝ch osob s ˙ËinnostÌ od 1. 1. 2008, Ing. Eva Sedl·kov·

23. 1. 2008 ZmÏny v oblasti z·vazk˘, tvorby opravn˝ch poloûek a rezerv od 1. 1. 2008, Ing. Ladi-

slav PavlÌk ● Novela z·kona o danÌch z p¯Ìjm˘ pr·vnick˝ch osob s ˙ËinnostÌ od 1. 1. 2008, Ing.

Ilona SouËkov·

24. 1. 2008 EkologickÈ a spot¯ebnÌ danÏ o JUDr. Mgr. Robert Pelka

K”D: 807400 CENA: 7990 KË 

NemocenskÈ pojiötÏnÌ a pojistnÈ na soci·lnÌ zabezpeËenÌ, d˘chodovÈ a zdravotnÌ pojiötÏnÌ - speci·lka roku 2008

TERMÕN: 31. 1. 2008 - Pal·c Charitas, Praha 2

PROGRAM:

● Z·kon o nemocenskÈm pojiötÏnÌ od 1. 1. 2008 o Mgr. MagdalÈna äv·chov·

● Z·kon o soci·lnÌm zabezpeËenÌ od 1. 1. 2008 o JUDr. Tom·ö Hejkal

● ZmÏny v d˘chodovÈm pojiötÏnÌ - aktu·lnÏ od 1. 1. 2008 o JUDr. Helena Pelik·nov·

● ZdravotnÌ pojiötÏnÌ o Mgr. Jan »ervinka

K”D: 814300 CENA: 2590 KË 

Produktov· nabÌdka na 1. pololetÌ roku 2008 bude zve¯ejnÏna na www.vox.cz 10. prosince 2007.

Bulletin Ë. 31 a ManaûerskÈ vzdÏl·v·nÌ v tiötÏnÈ podobÏ V·m r·di zaöleme tel.: 226 539 670.

Jak byste popsali svou současnou kupní sílu 
ve srovnání s loňským rokem?

37 % 22 %

41 %

M˘ûete utratit vÌce M˘ûete utratit stejnÏ M˘ûete utratit mÈnÏ
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"Za zrychlenÌm trhu rizikovÈho kapit·lu stojÌ

hlavnÏ rostoucÌ investice zahraniËnÌch investo-

r˘ do »Ìny a Indie. Svou roli hraje takÈ postupu-

jÌcÌ globalizace fond˘ rizikovÈho kapit·lu i firem

podporovan˝ch tÌmto kapit·lem a smÏ¯ov·nÌ

investic do rozvÌjejÌcÌch se sektor˘, jako jsou

tzv. zelenÈ technologie," uvedl Vladislav Seve-

ra, vedoucÌ partner v oddÏlenÌ transakËnÌch

poradensk˝ch sluûeb Ernst & Young.

Pr˘mÏrn· doba od ˙vodnÌ investice do jejÌho

ukonËenÌ se na vöech trzÌch prodlouûila na vÌce

neû öest let. PodporovanÈ firmy navÌc vstupujÌ

na glob·lnÌ trhy d¯Ìve, a nutÌ tak investory, aby

do nich vkl·dali vÏtöÌ prost¯edky. Nap¯Ìklad od

roku 2002 se objem investic ve druhÈ f·zi zv˝-

öil o 12,5 % v USA, o 233 % v »ÌnÏ a shodnÏ

o 100 % v EvropÏ a v Izraeli.

ZmÏny na mapÏ rizikovÈho kapit·lu

I nad·le dominujÌ trhu rizikovÈho kapit·lu vyspÏ-

lÈ ekonomiky jako jsou USA, Evropa a Izrael.

Trh rizikového kapitálu zažívá nejlepší období za posledních pět let
Podle aktuální zprávy firmy Ernst & Young zaznamenal trh rizikového

kapitálu v minulém roce a na počátku letošního roku významný růst.
Předpokládá se, že tento trend bude během roku 2007 nadále pokra-

čovat. Investice rizikového kapitálu dosáhly v roce 2006 v USA, Evropě, Izra-
eli a Číně celkem 35,2 miliardy USD, což je nejvíce od roku 2001. Vzrostl
jejich počet i objem, a to ve všech sledovaných regionech. Nejvyššího
nárůstu dosáhly v Číně, kde se počet těchto investic meziročně zvýšil 
o 37 % a množství investovaných prostředků o 58 %.

NovÈ trhy se vöak rozvÌjejÌ velmi dynamicky

a investice rizikovÈho kapit·lu zde jiû zaËÌnajÌ

ovlivÚovat podnikatelskÈ prost¯edÌ. »Ìna, Indie

a v rostoucÌ mÌ¯e i Rusko jsou prvnÌmi zemÏmi,

kterÈ majÌ v˝znamn˝ vliv na zvyöujÌcÌ se globali-

zaci trhu rizikovÈho kapit·lu.

»Ìna se st·v· na trhu rizikovÈho kapit·lu zajÌ-

mavou zemÌ, objem investovanÈho rizikovÈho

kapit·lu zde v loÚskÈm roce dos·hl 1,9 mili-

ardy USD. »Ìna je tak po USA druh˝m nejËas-

tÏjöÌm adres·tem rizikovÈho kapit·lu. V Indii

se objem investic rizikovÈho kapit·lu v roce

2006 p¯iblÌûil 1 miliardÏ USD a oËek·v· se, ûe

tuto hranici letos p¯ekon·. R˘st investic

v Indii je zap¯ÌËinÏn hlavnÏ rozvÌjejÌcÌ se st¯ed-

nÌ t¯Ìdou, ˙spÏchy prvnÌch investic rizikovÈho

kapit·lu a takÈ znaËnou mÌrou inovacÌ. Rusko

prozatÌm vykazuje jen nÌzkou mÌru rizikovÈho

kapit·lu - podle RVCA (Russian Venture Capi-

tal Association) dos·hly investice v roce

2005 jen 29 milion˘ USD. ProzatÌm zde nedo-

ölo k û·dnÈm z·sadnÌmu pr˘lomu, ale urËit˝

pozitivnÌ v˝voj v poslednÌ dobÏ by mohl

povzbudit dalöÌ investice. 

ZemÏ st¯ednÌ a v˝chodnÌ Evropy jsou pro z·pad-

nÌ Evropu v˝znamn˝m partnerem zejmÈna

v oblasti outsourcovanÈho v˝zkumu. "Outsour-

cing bÏûnÏ pouûÌvajÌ v˝robnÌ podniky v Polsku,

»eskÈ republice i v pobaltsk˝ch zemÌch.," sdÏlil

Vladislav Severa a dodal: "KromÏ profesion·l-

nÌch schopnostÌ nabÌzejÌ zemÏ st¯ednÌ a v˝chod-

nÌ Evropy spoleËnÈ kulturnÌ z·zemÌ, rychle ros-

toucÌ st¯ednÌ t¯Ìdu, geografickou blÌzkost

a mnohÈ z nich jsou jiû navÌc Ëleny EU."

S postupnou globalizacÌ roste i poËet mezin·-

rodnÌch transakcÌ. V letech 2005 a 2006 se

19 % investic rizikovÈho kapit·lu uskuteËnilo

mezi r˘zn˝mi kontinenty, coû je o 250 % vÌce

neû v p¯edchozÌch pÏti letech.

NovÈ cÌle rizikovÈho kapit·lu

ZmÏny glob·lnÌho klimatu, vysokÈ ceny ropy,

zrychlen˝ r˘st v rozvÌjejÌcÌch se zemÌch, obavy

o bezpeËnost energetick˝ch zdroj˘ a jejich ome-

zenÈ z·soby pat¯Ì mezi hlavnÌ p¯ÌËiny rostoucÌ

celosvÏtovÈ popt·vky pro zelen˝ch technologi-

Ìch. Podle v˝zkumu spoleËnostÌ Dow Jones Ven-

tureOne a Ernst & Young se v roce 2006 usku-

teËnilo v »ÌnÏ, EvropÏ, Izraeli a USA 140 inves-

tic do tÈto oblasti v celkovÈ hodnotÏ 1,28 mili-

ardy USD. Jedn· se o tÈmÏ¯ dvojn·sobn˝ objem

oproti p¯edchozÌmu roku,  kdy bylo investov·no

do oblasti Ëist˝ch technologiÌ pouze 664,1 mili-

onu USD celkem ve 103 p¯Ìpadech. P¯edpokl·-

d· se, ûe tento trend bude pokraËovat i nad·le,

a to nejen ve vyspÏl˝ch ekonomik·ch, ale i na

rozvÌjejÌcÌch se trzÌch, zejmÈna pak v »ÌnÏ

a Indii. ZelenÈ technologie se rovnÏû pravdÏpo-

dobnÏ stanou nejfrekventovanÏjöÌ p¯eshraniËnÌ

investicÌ pro firmy podporovanÈ rizikov˝m kapi-

t·lem.

DalöÌ oblastÌ, kter· zaûÌv· zv˝öen˝ z·jem inves-

tor˘, jsou firmy zab˝vajÌcÌ se v˝vojem technolo-

giÌ pro Web 2.0. V roce 2006 se podle studie

uskuteËnilo 167 investic v objemu 844,4 milio-

nu USD, coû je vÌce neû dvojn·sobek investova-

n˝ch prost¯edk˘ a tÈmÏ¯ dvojn·sobek obchod˘

ve srovn·nÌ s rokem 2005. Tato data jen potvr-

zujÌ fakt, ûe investice rizikovÈho kapit·lu do

oblasti Web 2.0 se od roku 2002 kaûd˝m rokem

zdvojn·sobÌ. Z·klad r˘stu z˘st·v· v USA

a v EvropÏ. (tz)

Nadace ČVUT Media Lab
a automobilka Škoda Auto 
pro nové nápady
Z·stupci spoleËnosti äkoda Auto a nadace

»VUT Media Lab podepsali 7. listopadu

2007 v prostor·ch »VUT v Praze smlouvu

o spolupr·ci mezi automobilkou a nadacÌ.

äkoda Auto se stala jednÌm ze zakl·dajÌcÌch

partner˘ nadace, jejÌmû cÌlem je podporovat

rozvoj nejnovÏjöÌch technologiÌ, inovacÌ

a technickÈho vzdÏl·v·nÌ v »eskÈ republice. 

Smlouva o partnerstvÌ je podeps·na na dobu

t¯Ì let, bÏhem kter˝ch podpo¯Ì äkoda Auto

nadaci Ë·stkou ve v˝öi 1 000 000,- KË

roËnÏ. Prost¯edky budou pouûity pro realiza-

ci ¯ady projekt˘ z oblasti v˝zkumu, v˝voje

a inovacÌ. DÌky spolupr·ci akademickÈ

sfÈry, neziskovÈho sektoru a podnik˘ tak

budou mÌt odv·ûnÈ n·pady tÏch nejlepöÌch

student˘ re·lnou öanci na uplatnÏnÌ v praxi. 

"Od spolupr·ce s nadacÌ oËek·v·me kon-

krÈtnÌ a re·lnÈ v˝stupy. VÌme, ûe studenti

technick˝ch ökol a univerzit umÌ p¯ich·zet

s nov˝mi a nekonvenËnÌmi n·pady. Pr·vÏ

takovÈ n·pady, pokud dostanou öanci

a jsou realizov·ny, umoûÚujÌ takÈ naöÌ auto-

mobilce drûet se na öpici evropskÈho auto-

mobilovÈho pr˘myslu," uvedl p¯i podpisu

smlouvy Martin Jahn, Ëlen p¯edstavenstva

spoleËnosti äkoda Auto.

Pro splnÏnÌ tÏchto oËek·v·nÌ m· »VUT

Media Lab v˝bornÈ p¯edpoklady. FinanËnÏ

podporuje studentskÈ t˝my, kterÈ ¯eöÌ nej-

r˘znÏjöÌ projekty a prov·dÏjÌ v˝zkum v kon-

krÈtnÌch oblastech. S formulacÌ problÈmu

mohou p¯ijÌt samotnÌ studenti nebo jej spe-

cifikujÌ partne¯i a ËlenovÈ nadace.

"Automobilov˝ pr˘mysl je na technick˝ roz-

voj a inovace velmi n·roËn˝. Jsem si proto

jist˝, ûe spolupr·ce se äkodou Auto p¯inese

nadaci nejen finanËnÌ prost¯edky, ale takÈ

¯adu konkrÈtnÌch zad·nÌ, kterÈ budou stu-

denti v r·mci v˝zkumu öitÈho na mÌru ¯eöit,"

uvedl V·clav HavlÌËek, rektor »VUT, kterÈ

je jednÌm ze z¯izovatel˘ nadace.

FinanËnÌ prost¯edky jsou talentovan˝m stu-

dent˘m rozdÏlov·ny Spr·vnÌ radou nadace

na z·kladÏ doporuËenÌ VÏdeckÈ rady.

V obou org·nech p˘sobÌ renomovanÈ osob-

nosti - v˝znamnÌ p¯edstavitelÈ Ëesk˝ch

vysok˝ch ökol a pr˘myslovÈ sfÈry z celÈ

»eskÈ republiky. TransparentnÌ grantov˝

systÈm, podle kterÈho jsou prost¯edky alo-

kov·ny, podlÈh· kontrole partner˘ a Ëlen˘

nadace. »VUT Media Lab m· celost·tnÌ

p˘sobnost - podporu m˘ûe zÌskat student

libovolnÈ vysokÈ ökoly v »R, pokud prok·ûe

dostateËnou kvalifikaci Ëi inovaËnÌ charak-

ter navrhovanÈho ¯eöenÌ.

DalöÌ informace o nadaci »VUT Media Lab

zÌsk·te na internetov˝ch str·nk·ch

www.cvutmedialab.cz nebo na kontaktu:

Prof. Ing. VladimÌr Ma¯Ìk, DrSc.
Tel.: +420 224 357 421 

E-mail: marik@labe.felk.cvut.cz
(tz)
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"Za 9 mÏsÌc˘ letoönÌho roku dos·hla spoleË-

nost CAC LEASING rekordnÌch v˝sledk˘, kdyû

zaznamenala v objemu nov˝ch obchod˘ movi-

t˝ch vÏcÌ v po¯izovacÌch cen·ch meziroËnÌ

n·r˘st o 11,2 %," uvedl Jaroslav JaromÏ¯sk˝,

v˝konn˝ ¯editel UniCredit Leasing. 

CAC LEASING - už je to UniCredit Leasing
Od pondělí 5. listopadu 2007 vystupuje největší univerzální leasingová

společnost CAC LEASING pod novým jménem - UniCredit Leasing.
Tímto krokem byla dokončena integrace společnosti do evropské

finanční skupiny UniCredit Group, jejímž členem je CAC LEASING více než
dva roky. Od roku 1991 uzavřela společnost CAC LEASING více než 300 000
smluv o financování v celkové hodnotě přesahující 170 miliard korun (dle
pořizovací ceny předmětů financování).

Generální ředitel Jiří Matula Výkonný ředitel Jaroslav Jaroměřský

SpoleËnost CAC LEASING je des·tou spoleË-

nostÌ ve skupinÏ UniCredit Leasing, kter·

zmÏnila svÈ jmÈno a dala tak jednoznaËnÏ

najevo svoji p¯Ìsluönost k silnÈ a rychle se roz-

vÌjejÌcÌ evropskÈ finanËnÌ skupinÏ. ZmÏna

jmÈna pro spoleËnost znamen· pouze vizu·lnÌ

promÏnu nap¯Ìklad propagaËnÌch materi·l˘

nebo oznaËenÌ poboËek. "I nad·le pod obchod-

nÌm n·zvem UniCredit Leasing si spoleËnost

zcela zachov· univerz·lnÌ charakter svÈ nabÌd-

ky. DÌky p¯Ìsluönosti k evropskÈ skupinÏ pak

p¯id· k nabÌdce financov·nÌ p¯eshraniËnÌ roz-

mÏr," doplnil Ji¯Ì Matula, gener·lnÌ ¯editel Uni-

Credit Leasing. 

Ozn·menÌ o zmÏnÏ jmÈna obdrûeli klienti, doda-

vatelÈ a dalöÌ partne¯i jiû v pr˘bÏhu ¯Ìjna. Od

listopadu pak spoleËnost o zmÏnÏ jmÈna infor-

muje öirokou ve¯ejnost prost¯ednictvÌm inzerce

v celost·tnÌm a odbornÈm tisku. "Pro komuni-

kaci novÈ znaËky vyuûÌv·me v inzertnÌ kampani

zejmÈna denÌky a t˝denÌky. DalöÌmi komunikaË-

nÌmi prost¯edky budou do konce roku internet

a televize," sdÏlila Erika Duchanov·, ¯editelka

marketingu a komunikace. D·le dodala:

"V prvnÌ polovinÏ roku 2008 budeme komunika-

ci smÏ¯ovat do odborn˝ch periodik, zejmÈna

prost¯ednictvÌm advertorial˘ Ëi kombinacÌ inzer-

ce a Ël·nk˘." KampaÚ a jejÌ kreativnÌ ¯eöenÌ pro

spoleËnost UniCredit Leasing p¯ipravila reklam-

nÌ agentura Fabrika. 

UniCredit Leasing v EvropÏ

Celkem skupina UniCredit Leasing spojuje lea-

singovÈ spoleËnosti ze 16 evropsk˝ch zemÌ

a m· zhruba 2500 zamÏstnanc˘. Objemem

novÏ uzav¯en˝ch obchod˘ za rok 2006 ve v˝öi

13,2 mld. EUR je skupina jedniËkou na evrop-

skÈm trhu.

Cel· skupina UniCredit Group dosahuje aktu-

·lnÌ trûnÌ kapitalizace ve v˝öi 84 miliard EUR

(k 1. 10. 2007), a ¯adÌ se tak k nejv˝znam-

nÏjöÌm finanËnÌm skupin·m Evropy. P˘sobÌ

v celkem 23 zemÌch, kde m· vÌce neû 

40 milion˘ klient˘ a 9000 poboËek a p¯ibliû-

nÏ 170 000 zamÏstnanc˘. JejÌ celkov· akti-

va ËinÌ k 30. 6. 2007 zhruba 1.018 miliard

EUR (proforma).

F˙zÌ se spoleËnostÌ Capitalia, jeû se uskuteËni-

la k 1. 10. 2007, posÌlila skupina UniCredit

Group v˝raznÏ svou pozici v It·lii, kter· je vedle

NÏmecka, Rakouska a st¯ednÌ a v˝chodnÌ Evro-

py jednÌm z jejÌch klÌËov˝ch trh˘. V regionu

st¯ednÌ a v˝chodnÌ Evropy (CEE) m· skupina nej-

vÏtöÌ mezin·rodnÌ bankovnÌ sÌt, s vÌce neû 3700

poboËkami a obchodnÌmi mÌsty, v nichû vÌce neû

76 000 zamÏstnanc˘ poskytuje sluûby asi 

27 milion˘m klient˘. (tz)

»SOB Leasing, jedniËka ËeskÈho leasingovÈho

trhu, spustil od poË·tku listopadu nov˝ akËnÌ pro-

dukt - finanËnÌ leasing s odloûenÌm spl·tek na

financov·nÌ po¯ÌzenÌ vozidel, stroj˘ i za¯ÌzenÌ.

»SOB Leasing produktem vych·zÌ vst¯Ìc z·kaznÌ-

k˘m, kte¯Ì pl·nujÌ po¯ÌzenÌ majetku formou finanË-

nÌho leasingu a je pro nÏ d˘leûitÈ vyuûÌt moûnost

umo¯enÌ n·klad˘ spojen˝ch s po¯ÌzenÌm majetku

v dobÏ kratöÌ, neû je doba odpisov·nÌ, coû umoû-

Úuje jeötÏ do konce roku st·vajÌcÌ legislativa. 

AkËnÌ produkt je urËen p¯edevöÌm z·kaznÌk˘m

podnikatel˘m, kte¯Ì si pot¯ebujÌ do konce roku

po¯Ìdit osobnÌ, uûitkov˝ nebo n·kladnÌ automo-

bil, stroj, za¯ÌzenÌ Ëi technologii, chtÏjÌ vyuûÌt

jeötÏ souËasn˝ch daÚov˝ch v˝hod finanËnÌho

leasingu (tj. zrychlenÈho leasingovÈho odpiso-

v·nÌ a kratöÌ doby financov·nÌ) a z·roveÚ chtÏ-

jÌ zaËÌt spl·cet sv˘j leasing aû v p¯ÌötÌm roce.

VyuûijÌ tak st·vajÌcÌch daÚov˝ch v˝hod leasin-

gu s trv·nÌm smlouvy jiû od 36 mÏsÌc˘ (dle

povahy p¯edmÏtu), p¯i  zrychlen˝m leasingo-

v˝m odepisov·nÌm a z·roveÚ jiû takÈ vyuûijÌ

snÌûenÈ sazby danÏ z p¯Ìjmu ˙ËinnÈ od p¯ÌötÌho

roku. "»SOB Leasing se snaûÌ vhodnÏ p¯edvÌ-

dat pot¯eby sv˝ch z·kaznÌk˘ a tÈto filozofii

takÈ odpovÌd· n·ö nov˝ akËnÌ produkt na

finanËnÌ leasing s odkladem spl·tek. DaÚov·

reforma je zde, naöi z·kaznÌci oËek·vajÌ ¯eöenÌ

a my s optim·lnÌm ¯eöenÌm pro nÏ vËas p¯ich·-

zÌme," ¯ekl Petr Neuvirth, produktov˝ ¯editel

spoleËnosti. "Uzav¯e-li z·kaznÌk v r·mci akËnÌ-

ho produktu leasingovou smlouvu jeötÏ do

konce roku 2007 zÌsk· hned dvÏ velkÈ v˝hody:

vyuûije st·vajÌcÌch v˝hod finanËnÌho leasingu,

a navÌc financovan˝ p¯edmÏt zÌsk· do uûÌv·nÌ

hned, ale zaËne jej spl·cet aû za t¯i mÏsÌce,"

doplnil Petr Neuvirth.  

»SOB Leasing inovoval svou standardnÌ pro-

duktovou ¯adu a jiû od lÈta poskytuje novou

sadu finanËnÌch produkt˘ pro z·kaznÌky na po¯Ì-

zenÌ majetku pod vystiûn˝m n·zvem Optimal

Leasing (finanËnÌ leasing) a Optimal Kredit

(z·kaznick˝ ˙vÏr). Tyto produkty lze vyuûÌt pro

financov·nÌ öirokÈho spektra znaËek vozidel

a jejich model˘, ale takÈ stroj˘, za¯ÌzenÌ a r˘z-

n˝ch technologiÌ. Jiû z jejich n·zvu je patrnÈ, ûe

produkty jsou konstruov·ny tak, aby padly

z·kaznÌkovi "na mÌru", tedy s vysokou variabili-

tou parametr˘. DÈlka spl·cenÌ Optimal Leasin-

gu je od 36 do 84 mÏsÌc˘ vËetnÏ moûnosti nulo-

vÈ akontace dle konkrÈtnÌch podmÌnek, Opti-

mal Kredit nabÌzÌ »SOB Leasing dokonce s trv·-

nÌm smlouvy jiû od 6 mÏsÌc˘. 

»SOB Leasing rovnÏû nabÌzÌ ve spolupr·ci s impor-

tÈry nov˝ch vozidel KIA, HYUNDAI, MITSHUBISHI,

MAZDA a SUZUKI novÈ akËnÌ produkty zamÏ¯enÈ

na vybranÈ modely atraktivnÌch vozidel (nap¯.

Hyundai Santa Fe nebo Hyundai i30) v r·mci znaË-

kovÈho financov·nÌ (nap¯. Hyundai Leasing), ale

i u dalöÌch v˝znamn˝ch znaËek vozidel na naöem

trhu. "Objem obchod˘ »SOB Leasing v oblasti

financov·nÌ nov˝ch osobnÌch a uûitkov˝ch auto-

mobil˘ dlouhodobÏ roste, za poslednÌ obdobÌ

o vÌce neû 23 %. ZnaËkovÈ financov·nÌ je vlajko-

vou lodÌ naöÌ spoleËnosti a v˝raznÏ p¯ispÌv· k cel-

kov˝m vynikajÌcÌm v˝sledk˘m naöÌ spoleËnosti,"

uzav¯el podanÈ informace Karel BouËek, gener·l-

nÌ ¯editel »SOB Leasing. (tz)

ČSOB Leasing nabízí nové produkty pro podnikatele prodlužující dosavadní výhody leasingu
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Výsledky jsou jednou stranou mince, co však
dále? Kde spatřujete prostor pro růst firmy?
Prostor existuje vûdy, musÌte ho vöak nÏkdy slo-

ûitÏji hledat, a hlavnÏ si ho nenechat uzmout kon-

kurencÌ. MyslÌm, ûe umÌme nach·zet novÈ p¯Ìleûi-

tosti, jak se na trhu prosadit dobr˝mi produkty

a sluûbami. K tomu, abychom na nich poslÈze

mohli stavÏt, vöak pot¯ebujeme pevn˝ z·klad.

TÌm m˘ûe b˝t i zajÌmav· motivace zamÏstnanc˘

a jejich pro-obchodnÌ uvaûov·nÌ. Naöe spoleËnost

preferuje obchodnÌ model, kter˝ je zaloûen na sÌti

motivovan˝ch, odbornÏ velmi dob¯e p¯ipraven˝ch

obchodnÌch manaûer˘, kte¯Ì majÌ pot¯ebnÈ kom-

petence uzavÌrat s prodejci vozidel ne jenom kon-

krÈtnÌ obchodnÌ p¯Ìpady ale i smlouvy o dlouho-

dobÈ podpo¯e vz·jemn˝ch obchodnÌch vztah˘.

Tuto flexibilitu naöi obchodnÌ partne¯i oceÚujÌ

a my tÌm zÌsk·v·me v˝hodu p¯ed konkurencÌ.

Pokud se jedn· o efekt takovÈho modelu, tak

v roce 2007 dosahujeme mimo¯·dnÈ hospod·¯-

skÈ v˝sledky. Zisk p¯ed zdanÏnÌm za prvnÌch

devÏt mÏsÌc˘ roku 2007 p¯edstavoval 161 milion

korun a po zdanÏnÌ 80,2 milionu korun. Nav·zali

Santander roste, sází na nové produkty a motivaci
Dosavadní hospodářské výsledky společnosti Santander Consumer

Finance (v ČR se specializuje zejména na financování motorových
vozidel) dosahují letos velmi vysoké úrovně. Například za prvních 

9 měsíců roku společnost profinancovala celkem 4,02 miliardy korun, což je
o 41 % více než za stejné období v roce 2006. Růst financování nových vozů
činí 17 %, u ojetých vozů růst činí 37 %. Výrazně také vzrostlo financování
skladových zásob dealerů - celkem o 63 %. Také financování motocyklů
vzrostlo, a to o 55 %. 
To jsou jistě příjemné zprávy. V jakém kontextu je vidí ředitel obchodní divi-
ze společnosti Santander Consumer Finance, a. s., David Keller?

jme tÌm na rekordnÌ hospod·¯skÈ v˝sledky minu-

lÈho roku, kterÈ byly nejlepöÌ v desetiletÈ historii

firmy na ËeskÈm trhu. Napom·h· tomu jistÏ r˘st

celÈho automobilovÈho trhu a rovnÏû posilujÌcÌ

image firmy.  

VynikajÌcÌ hospod·¯skÈ v˝sledky minulÈho roku

spolu se 150let˝m v˝roËÌm firmy Banco Santan-

der byly hlavnÌm d˘vodem, proË zamÏstnanci

spoleËnosti Santander dostali od svÈho zamÏst-

navatele pÏkn˝ d·rek. Valn· hromada Banco

Santander totiû rozhodla, ûe kaûd˝ zamÏstnanec

tÈto skupiny  obdrûÌ 100 akciÌ spoleËnosti. T˝k·

se to vöech asi 130 000 zamÏstnanc˘, kte¯Ì

pracujÌ v 10 800 poboËk·ch po celÈm svÏtÏ,

vËetnÏ vöech zamÏstnanc˘ spoleËnosti Santan-

der Consumer Finance, a. s., v »R. I to m˘ûe b˝t

jist˝ druh motivace, kter· se urËitÏ projevÌ

v dlouhodobÈm vztahu zamÏstnance k naöÌ spo-

leËnosti.

Pobídka to jistě byla sympatická…
To urËitÏ, nicmÈnÏ bych r·d podotkl, ûe finanË-

nÌ prost¯edky, aù jiû v jakÈkoli formÏ, nelze jako

motivaci p¯eceÚovat. Pro n·s jsou tou nejsilnÏj-

öÌ motivacÌ naöe v˝sledky, zejmÈna i z toho ˙hlu

pohledu, ûe v »eskÈ republice p˘sobÌ naöe spo-

leËnost jiû vÌce neû 10 let a stabilnÏ si buduje

svÈ postavenÌ a dobrÈ jmÈno. PersonalistÈ r˘z-

n˝ch spoleËnostÌ v·m mohou potvrdit, ûe d˘le-

ûit˝mi motivy pro zamÏstnance jsou nap¯Ìklad

stabilnÌ z·zemÌ spoleËnosti, jejÌ atraktivita

a perspektiva dalöÌho rozvoje. Dnes m· na trhu

nezamÏnitelnou tv·¯ a pat¯Ì ke öpiËce v oboru.

A to je asi tou nejpodstatnÏjöÌ z·leûitostÌ, kter·

se promÌt· do kaûdodennÌ pr·ce, kter· d·v·

perspektivu.

Takže se nabízí otázka, co nového jste připravi-
li…
MyslÌm, ûe potÏöÌm zejmÈna podnikatelskou

skupinu klient˘, kdyû zopakuji, ûe to, co jsme slÌ-

bili letos na ja¯e, jsme skuteËnÏ na podzim rea-

lizovali. SpoleËnost Santander Consumer Finan-

ce od listopadu tohoto roku uvedla na trh nov˝

produkt pro financov·nÌ nov˝ch i ojet˝ch uûitko-

v˝ch vozidel aù jiû formou leasingu, nebo ˙vÏru.

CÌlem produktu je podpo¯it zaËÌnajÌcÌ malÈ

a st¯ednÌ podnikatele, protoûe jeho z·kladnÌ

v˝hodou je dostupnost. 

Co je na tom nejatraktivnější?
Pro vyuûitÌ tohoto produktu totiû nenÌ podstatn·

dÈlka podnik·nÌ. Vozidlo je moûnÈ tÌmto produk-

tem profinancovat i zaËÌnajÌcÌm podnikatel˘m.

To je rozdÌl oproti bÏûnÈ praxi na trhu, kde je

vyûadov·na nÏkolikamÏsÌËnÌ historie podnik·nÌ.

V p¯ÌpadÏ, ûe financovan· Ë·stka nep¯es·hne

400 000 KË, nenÌ dokonce pot¯eba p¯edloûit ani

ekonomickÈ podklady. Pokud je financovan·

Ë·stka vyööÌ neû 400 000 KË, poûaduje se daÚo-

vÈ p¯izn·nÌ a rozvaha s v˝sledovkou za poslednÌ

2 roky. FinanËnÌ limit tohoto produktu p¯i vyuûi-

tÌ pro ˙vÏr je 1 mil. KË, v p¯ÌpadÏ leasingu je to

2,4 mil. KË. Produkt lze vyuûÌt pro po¯ÌzenÌ öiro-

kÈ ök·ly uûitkov˝ch vozidel.

Jinými slovy - dnes dopoledne jsem na živnosten-
ském úřadě dostala na počkání živnostenský list,
další cesta povede k vám nebo ke spolupracující-
mu dealerovi aut a odpoledne mohu vlastním
vozem odjet do právě vznikající firmy Koše -
proutěné dárky?
Ano, je to tak. V ˙vahu jsme vzali p¯edevöÌm Ëas

jako jeden z nejpodstatnÏjöÌch faktor˘ pro  Ëlo-

vÏka, kter˝ zaËÌn· podnikat. A pak jsme takÈ

chtÏli zmÌrnit tÌhu problÈm˘, kterÈ si proûil kaûd˝,

kdo jeötÏ nemÏl za sebou aspoÚ p·r mÏsÌc˘ Ëi let

v podnik·nÌ. TÏm, kte¯Ì majÌ svÈ zkuöenosti, vÏdÌ,

ûe bez historie podnik·nÌ "se s nimi nikdo neba-

vil" - nebyli d˘vÏryhodnÌ, nemÏli ËÌm zd˘vodnit, ûe

majÌ dobrÈ vyhlÌdky, perspektivnÌ businesspl·n.

B˝valo a je z toho po¯·d jeötÏ mnoho zklam·nÌ

a nedorozumÏnÌ, podnikatelÈ jsou Ëasto rozËaro-

v·ni, protoûe je vlastnÏ nikdo, myöleno s trochou

nads·zky, nebere v·ûnÏ. NavÌc v segmentu uûit-

kov˝ch vozidel cÌtÌme obchodnÌ p¯Ìleûitost. Je to

rostoucÌ segment trhu, pro kter˝ stojÌ za to vytvo-

¯it specializovanÈ nabÌdky financov·nÌ. Takûe -

proto n·ö nov˝ produkt.  

A v jakém intervalu si může začínající podnikatel,
třeba majitel zahradnictví, takový úvěr či leasing
vzít? Nejprve zkusí jedno auto, posléze zjistí, že
by potřeboval ještě další…
Je to tak, ûe pokud hodnota produkt˘, tedy

financovanÈ Ë·stky, nep¯es·hne zmÌnÏn˝ch

400 000 korun, je jedno, zda si po¯ÌdÌ jedno, dvÏ

Ëi t¯i auta, nap¯. jedno levnÏjöÌ novÈ a dvÏ ojet·.

LimitujÌcÌ hranicÌ pro tento typ nabÌdky je Ë·st-

ka 400 000 korun. Pokud s n·mi profinancova-

n˝m vozidlem podnik· n·ö klient ˙spÏönÏ d·l

a p¯edloûÌ hospod·¯skÈ v˝sledky, kterÈ potvrdÌ

jeho bonitu, nic mu potom nebr·nÌ v˝raznÏ

nav˝öit celkovou angaûovanost a profinancovat

si u n·s dalöÌ vozy.

Také jste přišli s výzvou pro motorkáře…
Ned·vno uvedla spoleËnost Santander Consu-

mer Finance nov˝ finanËnÌ produkt, kter˝ p¯ivÌ-

tajÌ skuteËnÏ p¯edevöÌm p¯Ìznivci motocykl˘ Ëi

sk˙tr˘. Z·jemci o po¯ÌzenÌ novÈho motocyklu na

˙vÏr nynÌ jiû nemusejÌ skl·dat û·dnou akontaci

(ta m˘ûe podle p¯·nÌ Ëinit 0-70 % ceny)  a dobu

spl·cenÌ lze volit od 12 do 60 mÏsÌc˘ (d¯Ìve

max. 48 mÏsÌc˘). Nov˝ produkt tak zp¯Ìstupnil

po¯ÌzenÌ motocyklu öiröÌmu okruhu z·jemc˘.

DalöÌ v˝hodu p¯in·öÌ Santander tÏm, kte¯Ì se

spokojÌ s ojet˝m motocyklem. Akontace je pro

p¯Ìpad financov·nÌ snÌûena na 10 % z p˘vodnÌch

40 %. ⁄vÏrem od Santander Consumer Finance

je nynÌ moûnÈ financovat aû sedmiletÈ moto-

cykly, zatÌmco d¯Ìve jen pÏtiletÈ. 

Novinka obsahuje p¯ednosti finanËnÌch produk-
t˘, kter˝mi je Santander Consumer Finance
zn·m jiû z minulosti:
● Pokud je v˝öe financovanÈ Ë·stky menöÌ neû

75 000 KË, nepoûaduje spoleËnost uzav¯enÌ

havarijnÌho pojiötÏnÌ po¯izovanÈho motocyk-

lu. 

● Spl·tka se platÌ aû mÏsÌc po p¯evzetÌ moto-

cyklu. 

● é·dost je vy¯Ìzena na poËk·nÌ p¯Ìmo u pro-

dejce a jejÌ vy¯ÌzenÌ zpravidla zabere maxi-

m·lnÏ 30 minut. 

● Santander Consumer Finance zprost¯edkuje

z·jemc˘m pojiötÏnÌ schopnosti spl·cet

spl·tky pro p¯Ìpad nep¯edvÌdateln˝ch ud·los-

tÌ (ztr·ta zamÏstn·nÌ, pracovnÌ neschopnost,

trval· invalidita, ˙mrtÌ).

Pokud porovn·me v˝sledky ve financov·nÌ moto-

cykl˘ za prvnÌ pololetÌ loÚskÈho a letoönÌho roku,

pak naöe spoleËnost dos·hla r˘stu 49 %. Tato

hodnota jen potvrzuje z·jem o tuto formu po¯izo-

v·nÌ motocykl˘ se spoleËnostÌ Santander Con-

sumer Finance.

Předvánoční období je rovněž bohaté na poptáv-
ku po spotřebitelských úvěrech. Vyřizovat si je
chodí lidé stále ještě do poboček, tedy mají rádi
osobní jednání, i když se snažíte jim ušetřit čas
a pobídnout je také k telefonické komunikaci… 
Parametry naöich ne˙Ëelov˝ch hotovostnÌch

p˘jËek se blÌûÌ sv˝mi parametry bankovnÌm p˘jË-

k·m. PodobnÏ jako banky vyuûÌv·me sÌù pobo-

Ëek, kde potenci·lnÌ z·kaznÌk obdrûÌ veökerÈ

pot¯ebnÈ informace. Up¯ednostÚujeme pot¯ebu

osobnÌho kontaktu na poboËce jak z d˘vodu co

nejlepöÌ informovanosti z·kaznÌka, tak i z d˘vo-

du d˘kladnÈho posouzenÌ û·dosti o ˙vÏr. D˘leûi-

t· je rychlost vy¯izov·nÌ û·dosti, kter· pr˘bÏûnÏ

vzr˘st· dÌky novÏ vyuûÌvan˝m technologiÌm.

Z·kaznÌk vy¯ÌdÌ û·dost o p˘jËku na poboËce do

30 minut a druh˝ den mu zasÌl·me Ë·stku na

˙Ëet. CelosvÏtovÏ se znovu p¯ikl·nÌ finanËnÌ

instituce k tomu, aby poboËky p¯ib˝valy, ne se

ruöily. Naöe poboËky svoji ˙lohu plnÌ, ale r·di

bychom p¯emÌstili nÏkterÈ z nich do vhodnÏjöÌch

lokalit, blÌû z·kaznÌkovi. To jsou pl·ny, na kte-

r˝ch uû pracujeme. 

za rozhovor podÏkovala Eva Brixi
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»esk· spoleËnost pro jakost, o. s., (»SJ) zÌska-

la poË·tkem letoönÌho roku grant na "Zav·dÏnÌ

a certifikaci integrovanÈho systÈmu bezpeËnos-

ti potravin" (ve zkratce ISMBP) pro malÈ

a st¯ednÌ potravin·¯skÈ firmy se sÌdlem a provo-

zovnou na ˙zemÌ hlavnÌho mÏsta Prahy. Jedn·

se o pilotnÌ projekt, kter˝ po jeho ovÏ¯enÌ bude

moci b˝t aplikov·n takÈ v dalöÌch firm·ch

a regionech.

Projekt, kter˝ je spolufinancov·n evropsk˝m

soci·lnÌm fondem a st·tnÌm rozpoËtem »eskÈ

republiky, m· za cÌl zv˝öit adaptabilitu a konku-

renceschopnost firem a zamÏstnanc˘. P¯Ìnosem

pro dalöÌ firmy, kterÈ se projektu p¯Ìmo nez˙-

ËastnÌ, bude metodika zav·dÏnÌ ISMBP, kter· je

jednÌm z v˝stup˘ projektu.

Myölenka na uskuteËnÏnÌ projektu vznikla na

z·kladÏ zvyöujÌcÌch se poûadavk˘ na standardi-

zovanou bezpeËnost potravin·¯sk˝ch produkt˘

a takÈ s p¯ihlÈdnutÌm k tlaku na zvyöov·nÌ kon-

kurenceschopnosti na trhu a p¯Ìstupu do v˝bÏ-

rov˝ch ¯ÌzenÌ.

Jak projekt probÌh·? 

Na zaË·tku je provedena vstupnÌ anal˝za sou-

ËasnÈho stavu ve firmÏ. To znamen· sezn·menÌ

se s provozem, hlavnÌmi procesy firmy, vymeze-

nÌ rozsahu systÈmu managementu bezpeËnosti

potravin, identifikace oblastÌ a proces˘, kterÈ

budou v˝znamnÈ p¯i zav·dÏnÌ ISMBP, a na

z·kladÏ tÏchto poznatk˘ stanovenÌ v˝chozÌ

struktury ISMBP a cÌlov˝ch stav˘ oblastÌ  pro-

ces˘ v souladu s poûadavky vybran˝ch norem

(ISO 9001, HACCP, ISO 22000, BRC a IFS).

Z·roveÚ je takÈ zv·ûena aplikovatelnost norem

z pohledu vhodnosti a specifik firmy a takÈ

z pohledu dosaûenÌ konkurenceschopnosti.

DalöÌ f·ze probÌh· ve dvou ˙rovnÌch. PrvnÌ z nich

Zvyšování konkurenceschopnosti pražských potravinářských firem 
prostřednictvím projektu "Zavedení a certifikace integrovaného systému managementu bezpečnosti potravin"

je zamÏ¯ena na detailnÌ sledov·nÌ a prozkoum·-

nÌ vöech ËinnostÌ ve v˝robÏ s ohledem na dodr-

ûov·nÌ spr·vnÈ v˝robnÌ praxe (SVP) a spr·vnÈ

hygienickÈ praxe (SHP) 

s d˘razem na v˝robu bezpeËn˝ch potravin.

Takûe sledov·nÌ vöech ËinnostÌ od p¯Ìjmu suro-

vin, p¯es skladov·nÌ, v˝dej do v˝roby, manipula-

ci p¯i v˝robÏ, v˝robnÌ Ëinnosti, nakl·d·nÌ s hoto-

v˝mi v˝robky a s odpady, skladov·nÌ hotov˝ch

v˝robk˘, expedici, p¯ÌpadnÏ rozvoz. V tÈto f·zi je

velmi d˘leûitÈ popsat podle skuteËnÈ praxe

vöechny Ëinnosti (v˝robnÌ postupy, postupy Ëiö-

tÏnÌ a desinfekce, pl·ny oprav atd.), ale takÈ

toky surovin, obal˘, v˝robk˘ a takÈ pohyb pra-

covnÌk˘ (pracovnÌci z v˝roby, ˙drûb·¯i a event.

dalöÌ osoby). Druh· ˙roveÚ tÈto f·ze zahrnuje

zmapov·nÌ a evidenci veökerÈ dostupnÈ doku-

mentace, posouzenÌ jejÌ aktu·lnosti nebo pot¯e-

by dopracov·nÌ Ëi p¯epracov·nÌ a nebo zruöenÌ

a tvorba novÈ dokumentace, kter· je pot¯ebn·

z hlediska poûadavk˘ vybran˝ch norem (HACCP,

ISO 9001, BRC, IFS, ISO 22000). Takto vznik·

prvotnÌ dokumentace ISMBP a z·roveÚ harmo-

nogram pro tvorbu dalöÌ. KaûdÈmu dokumentu je

p¯i¯azen vlastnÌk. Po zpracov·nÌ dokument˘ jsou

vypracov·ny mapy proces˘.

V n·sledujÌcÌ f·zi jsou postupy implementov·ny

do praxe. Zjiöùuje se, zda jsou postupy p¯imÏ¯e-

nÈ, funkËnÌ a vhodnÈ. Na z·kladÏ zjiötÏnÌ se pro-

v·dÌ p¯ÌpadnÈ ˙pravy a zmÏny. Se vöemi postu-

py se musÌ sezn·mit jak zodpovÏdnÌ pracovnÌci,

kte¯Ì se na jejich tvorbÏ podÌleli, tak i vöichni

pracovnÌci, kter˝ch se dan˝ postup t˝k·. D˘le-

ûit˝m krokem tedy je zav·dÏnÌ postup˘ do

praxe. V˝sledkem je ¯Ìzen· dokumentace ke

kaûdÈmu procesu ve firmÏ. Vznik· tak koneËn˝

soubor dokumentace managementu, kter˝

odpovÌd· moûnostem a poûadavk˘m organizace

a z·roveÚ takÈ vöem z·konn˝m poûadavk˘m.

PoslednÌm dokumentem, kter˝ je zpracov·n, je

p¯ÌruËka jakosti, kter· slouûÌ k prezentaci firmy

a souËasnÏ shrnuje p¯Ìstup organizace k inte-

grovanÈmu systÈmu managementu bezpeËnosti

potravin. P¯ÌruËka jakosti byla vytvo¯ena imple-

mentacÌ poûadavk˘ norem BRC a IFS do normy

ISO 22000. P¯ÌruËka jakosti ISMBP je pro dalöÌ

firmy p¯ipravena t˝mem odbornÌk˘ »SJ pracujÌ-

cÌm na Projektu ESF, a to v z·kladnÌ struktu¯e,

do nÌû si firma doplÚuje vlastnÌ specifika, kter·

se jÌ a jejÌch ËinnostÌ t˝kajÌ.

V pr˘bÏhu projektu probÌh· v kaûdÈ firmÏ ökole-

nÌ zamÏstnanc˘ v hygienickÈm minimu a v poûa-

davcÌch systÈmu, d·le jsou proökolov·ni dva

internÌ audito¯i a jeden manaûer bezpeËnosti

potravin. InternÌ audito¯i zÌsk·vajÌ osvÏdËenÌ

o absolvov·nÌ ökolenÌ. Manaûer bezpeËnosti

potravin podstupuje zkouöku a po jejÌm ˙spÏö-

nÈm absolvov·nÌ zÌsk·v· akreditovan˝ person·l-

nÌ certifik·t. 

Ve f·zi p¯ed vlastnÌm certifikaËnÌm auditem pro-

bÌhajÌ ve firmÏ internÌ audity za ˙Ëelem provÏ¯e-

nÌ a potvrzenÌ toho, ûe systÈm je zaveden, je

funkËnÌ a odpovÌd· poûadavk˘m organizace

a zav·dÏn˝ch norem. ZjiötÏnÌ z internÌho p¯ed-

certifikaËnÌho auditu jsou zapracov·na do doku-

mentovan˝ch postup˘ a do praxe firmy. Uzav¯e-

nÌ internÌho auditu je potvrzenÌm toho, ûe

systÈm je zaveden a ûe funguje podle poûadav-

k˘ organizace.

V n·vaznosti na internÌ audity probÏhne p¯e-

zkoum·nÌ ISMBP vedenÌm, a tÌm je organizace

p¯ipravena k certifikaËnÌmu auditu.

V souËasnÈ dobÏ probÌhajÌ v˝öe uvedenÈ aktivi-

ty ve vybran˝ch provozech spoleËnosti Michel-

skÈ pek·rny, a. s. VedenÌ spoleËnosti si od pro-

jektu slibuje zejmÈna moûnost vytvo¯it podmÌn-

ky pro systematickÈ zajiötÏnÌ souladu s platnou

legislativou v oblasti bezpeËnosti potravin,

zajiötÏnÌ splnÏnÌ poûadavk˘ z·kaznÌk˘ a v˝znam-

nÏjöÌ zv˝öenÌ konkurenceschopnosti. 

Projekt byl takÈ ˙spÏönÏ proveden ve spoleË-

nosti XAVEROV, a.s., kter˝ vöak bohuûel, k naöÌ

lÌtosti, letos konËÌ svoji Ëinnost. AËkoli jde

o firmu velmi dob¯e zavedenou, fungujÌcÌ a vyba-

venou modernÌmi p¯Ìstroji, proti rozhodnutÌ

vedenÌ nem˘ûeme nic dÏlat a ani nikdo jin˝

z nÏkolika stovek propouötÏn˝ch zamÏstnanc˘.

Za t˝m realiz·tor˘ projektu mohu ¯Ìci, ûe je n·m

lÌto pr·ce, kter· se nynÌ ukazuje zbyteËn·, nic-

mÈnÏ douf·me, ûe proökolenÌ zamÏstnanci zÌs-

kali alespoÚ vÏtöÌ öanci k uplatnÏnÌ se na trhu

pr·ce.

V souËasnÈ dobÏ vedeme jedn·nÌ s dalöÌmi

potenci·lnÌmi ˙ËastnÌky projektu a douf·me, ûe

naöe snaha nep¯ijde vniveË.

Pokud v·s zajÌm· dalöÌ pr˘bÏh projektu "Zave-

denÌ a certifikace systÈmu managementu bez-

peËnosti potravin", informace najdete ve Ëtvrt-

letnÌku Perspektivy jakosti.

Ing. Kate¯ina Myökov·
»esk· spoleËnost pro jakost, o. s.

manaûerka projektu
Tel.: 602 428 334

E-mail: myskova@csq.cz

Praxe prok·zala, ûe souËasn˝ z·kon

Ë. 143/2001 Sb., o ochranÏ hospod·¯skÈ sou-

tÏûe, neposkytuje dostateËnou ochranu proti

zneuûÌv·nÌ v˝znamnÈ trûnÌ sÌly odbÏratel˘,

kterÈ jim nap¯Ìklad umoûÚuje vynutit si jedno-

strannÏ v˝hodnÈ podmÌnky. Mimo jinÈ zmÌnÏn˝

z·kon neposkytuje ochranu jednotliv˝m sub-

jekt˘m na trhu p¯Ìmo, ale v˝hradnÏ prost¯ed-

nictvÌm ochrany hospod·¯skÈ soutÏûe jako

systÈmu.

Potravinářská komora: zneužití tržní síly má postihovat nový zákon
Potravinářská komora předklá-

dá odpovědným politickým
činitelům České republiky

návrh zákona, jehož ambicí je
napomoci vyřešení značně neu-
rovnaných a nerovnocenných
dodavate l sko-odběrate l ských
vztahů vytvořených na českém
trhu.

Nov· pr·vnÌ ˙prava by mÏla toto dominantnÌ

postavenÌ odbÏratel˘ a zneuûÌv·nÌ v˝znamnÈ

trûnÌ sÌly odstranit tÌm, ûe zamezÌ nap¯Ìklad

uplatÚov·nÌ rozdÌln˝ch podmÌnek v˘Ëi jednotli-

v˝m dodavatel˘m, vynucov·nÌ si jednostrannÏ

v˝hodn˝ch smluv nebo nep¯imÏ¯en˝ch podmÌ-

nek v neprospÏch dodavatele.

Mimo to budou odbÏratelÈ v r·mci tohoto

z·kona povinni p¯ipravit sv˘j vlastnÌ etick˝

kodex obsahujÌcÌ pravidla poctivÈho obchodnÌ-

ho styku v˘Ëi dodavatel˘m a jeho dodrûov·nÌ

bude kontrolov·no ⁄¯adem pro ochranu hospo-

d·¯skÈ soutÏûe. Ten je z·roveÚ opr·vnÏn udÏ-

lit sankce za zneuûitÌ v˝znamnÈ trûnÌ sÌly aû do

v˝öe 10 miliÛn˘ KË nebo 10 % z obratu.

Opat¯enÌ novÏ navrhovanÈho z·kona se budou

t˝kat odbÏratel˘, jejichû Ëist˝ obrat p¯es·hne

2 miliardy KË, a to vËetnÏ jejich dce¯in˝ch spo-

leËnostÌ.

TÌmto n·vrhem se Potravin·¯sk· komora snaûÌ

narovnat v ËeskÈm prost¯edÌ znaËnÏ pok¯ivenÈ

vztahy mezi odbÏrateli a dodavateli zp˘sobem,

kter˝ ochr·nÌ hospod·¯skou soutÏû jako takovou,

ale p¯edevöÌm dodavatele a spot¯ebitele. (tz)

AËkoliv Potravin·¯sk· komora »R oceÚuje, ûe

antimonopolnÌ ˙¯ad plnÌ svoji roli str·ûce hospo-

d·¯skÈ soutÏûe, z·sadnÏ nesouhlasÌ s prohl·öe-

nÌm ⁄OHS o provÏ¯enÌ rostoucÌch cen potravin.

Je podivuhodnÈ, ûe ⁄OHS nevadÌ prodej zemÏdÏl-

sk˝ch surovin za st·le vyööÌ ceny, kterÈ jsou

d·ny p¯irozen˝m v˝vojem na evropsk˝ch trzÌch.

Zato rostoucÌ ceny potravin v nÏm vzbuzujÌ pode-

z¯enÌ. Z¯etelnÏ populistickÈ v˝roky p¯edsedy

⁄OHS, kterÈ jak s·m p¯izn·v·, nemajÌ ani oporu

v z·konech, lze takÈ ch·pat jako zastraöov·nÌ

potravin·¯sk˝ch v˝robc˘ a snahu o regulaci cen. 

"Potravin·¯i rozhodnÏ nejsou objektem, na kter˝

by se mÏl ⁄OHS zamÏ¯it," ¯ekl prezident PK »R

Miroslav Toman, "antimonopolnÌ ˙¯ad by si mÏl

v prvÈ ¯adÏ uvÏdomit, ûe potravin·¯i jsou praktic-

ky v rukou dodavatel˘ a odbÏratel˘ a nemajÌ

tÈmÏ¯ û·dn˝ manÈvrovacÌ prostor v cen·ch." 

RostoucÌ cena potravin tak logicky odr·ûÌ zvyöu-

jÌcÌ se ceny vstup˘ - energie, pr·ce a samoz¯ejmÏ

takÈ surovin,

kterÈ musÌ zpracovatel uhradit, a p¯esto musÌ

z˘stat cenovÏ konkurenceschopn˝. NavÌc jako

souË·st jednotnÈho evropskÈho trhu nemohou

ËeötÌ potravin·¯i zvyöovat ceny nad evropskou

˙roveÚ. OkamûitÏ by tak ztratili pr·vÏ svoji kon-

kurenceschopnost. KritizovanÈ p¯edbÏûnÈ ozna-

mov·nÌ zdraûov·nÌ pak m· za ˙Ëel nikoliv infor-

movat konkurenci, ale spÌöe d·t avÌzo celÈmu

trhu o neudrûitelnÈ situaci. (tz)

Antimonopolní úřad obviňuje potravináře. Neprávem!
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Jeden z nejluxusnÏjöÌch pÏtihvÏzdiËkov˝ch

praûsk˝ch hotel˘, Hotel Praha, se rozprostÌ-

r· na osmdes·ti tisÌcÌch metrech ËtvereË-

nÌch kr·snÈho parku. Jednou tu moûn· bude

golfovÈ h¯iötÏ. AlespoÚ takov˝ je pl·n gene-

r·lnÌho ¯editele JUDr. Jana DÌtÏte: "V parku

bychom r·di instalovali nÏkolik odpadliöù

golfu." 

Hotel letos podstoupil obs·hlou rekonstrukci

ubytovacÌch Ë·stÌ. "Ve druhÈ vlnÏ probÏhne

rekonstrukce technick˝ch prostor. Pl·nujeme

zrekonstruovat rovnÏû kinos·l, kter˝ nynÌ slou-

ûÌ jako kongresov˝ s·l," uvedl Jan DÌtÏ.

Mimo spoleËensk˝ch a konferenËnÌch s·l˘,

kter˝ch je v hotelu opravdu mnoho, jsou vyuûÌ-

vanÈ takÈ bankovnÌ salonky A aû E. Kdyû se

vz·jemnÏ propojÌ, vznikne prostor aû pro t¯i sta

osob.

V˝hodou hotelu jsou jeho prostornÈ pokoje. Je

jich 137, z toho 2x PrezidentskÈ apartm·, 3x

Family/business suite, 46xJunior Suite, 33x

Double Superior, 53xDouble Standard.

NejmenöÌ pokoj m· 40 metr˘ ËtvereËnÌch.

Jsou tu ale i öedes·ti a osmdes·timetrovÈ.

Vöechny nabÌzÌ n·dhern˝ v˝hled na Praûsk˝

hrad.

PrezidentskÈ apartm· tÈmÏ¯ v rozsahu 400 m2

se skvÌ jako poklad tohoto pohostinnÈho

mÌsta. Ubytovan· tady byla cel· ¯ada slavn˝ch

osobnostÌ, jako t¯eba herci Tom Cruise, Johny

Depp, Brigitte Nielson, zpÏv·ci Bob Dylan,

Bryan Adams, Vanessa Paradiese, Alanis

Morissette, Jerry Lee Lewis Ëi nep·lsk˝ kr·l

BÌrenda BÌra Bikram Sah Deva a mnoho dal-

öÌch. Do hotelu Praha se takÈ r·di vracejÌ fot-

balistÈ z N·rodnÌho fotbalovÈho t˝mu »eskÈ

republiky, SK Slavia Praha Ëi AC Sparta Praha.

V hotelu brzy p¯ibude i cÌsa¯skÈ apartm·.

Velkou chloubou je terasa s letnÌ font·nkou

s vodotryskem, kde se taktÈû po¯·dajÌ gala

veËery a spoleËenskÈ akce. V˝hled do parku

plnÈho zelenÏ je fascinujÌcÌ, d·v· Ëas na rela-

xaci a proudÏnÌ myölenek.

Gener·lnÌ ̄ editel JUDr. Jan DÌtÏ prozradil: "Hotel

by se moûn· v budoucnu mohl jmenovat jinak.

Hotel˘ Praha je dost v kaûdÈm mÏstÏ. A my

chceme b˝t jedineËnÌ v kaûdÈm ohledu. Ale to

je jen takov· odv·ûn· p¯edstava." (bar)

PodzimnÌ festival duchovnÌ hudby v Olomouci

je  nejvÏtöÌm hudebnÌm sv·tkem svÈho druhu

nejen u n·s, ale i ve st¯ednÌ EvropÏ. Konstato-

v·nÌ tohoto typu nenÌ nads·zkou, ale vypl˝v·

z dokonale  naplnÏnÈ koncepce, kter· usiluje,

aby dramaturgiÌ zvolen· dÌla a interpretujÌcÌ

hostÈ byli pro posluchaËe podnÏtnou duchovnÌ

i umÏleckou öancÌ obrodit civilizacÌ znavenou

senzibilitu.  

é·dn˝ roËnÌk festivalu nebyl pouh˝m sledem

koncert˘ bez vnit¯nÌ logiky, ale ten letoönÌ se

obzvl·ötÏ vyda¯il. SpojujÌcÌm kritÈriem pro

vöech jeho öest koncert˘, kterÈ zaznÏly

v obdobÌ od 22. z·¯Ì do 19. ¯Ìjna, byla duchov-

nÌ orientace a zasvÏcenÌ vyööÌmu posl·nÌ.

Letos bylo db·no i na Ëasto opomÌjenou okol-

nost; aby totiû byla prezentov·na duchovnÌ

hudba i z odliön˝ch n·rodnÌch kultur, aby

jejich specifika byla pro posluchaËe osvÏûujÌ-

cÌm momentem a byla jimi akceptov·na jako

bezprost¯ednÌ zdroj dosud opomÌjenÈho  pra-

mene  pozn·nÌ.

⁄vodnÌ Beethovenova Missa solemnis byla

interpretov·na FilharmoniÌ Brno, »esk˝m filhar-

monick˝m sborem Brno a vynikajÌcÌmi sÛlisty

Hudební pohlednice z Olomouce

v podobÏ Brahmsova NÏmeckÈho requiem,

kterÈ zaznamenala »esk· televize v pod·nÌ

Jan·Ëkovy filharmonie Ostrava, PÏveckÈho

sboru polskÈho rozhlasu Krakov a sÛlist˘

S.äaturovÈ a J. Sulûenka. Oba koncerty suve-

rÈnnÏ dirigoval S. Macura. 

Neobvykl˝ z·ûitek ûidovsk˝ch ob¯adnÌch zpÏv˘

a chasidskÈho folkloru z Moskvy p¯ivezla Cha-

sidsk· kapela, ¯Ìzen· umÏleck˝m vedoucÌm

A. B. Caljukem; dalöÌ ud·lostÌ pak byl veËer

v s·le kl·ötera Hradisko, kde hostovalo kytaro-

vÈ duo  D& J Zsapkovi ze Slovenska a KlavÌrnÌ

trio ArteMiss. VysokÈho hodnocenÌ se dostalo

i dalöÌ programovÈ  perle, kter· byla dÌlem fran-

couzskÈho Ensemble Carpe diem, jehoû ËlenovÈ

s velk˝m zaujetÌm a francouzskou noblesou

p¯ednesli  Berliozovo DÏtstvÌ JeûÌöovo. Velk˝

ohlas vyvolal i v˝kon L. A. Davisona (USA)

s praûsk˝mi jazzmany p¯i zpÏvu Ëernoösk˝ch spi-

ritu·l˘ a gospel˘.

K zviditelnÏnÌ festivalu v˝raznÏ p¯ispÏla spolu-

pr·ce s »eskou televizÌ a medi·lnÌ podpora fran-

couzskou televiznÌ stanicÌ Mezzo TV, kter· se

specializuje na klasickou hudbu a jazz a kromÏ

Francie je sledov·na v dalöÌch 36 zemÌch. Ve

svÏtÏ je Olomouc vnÌm·na jako prestiûnÌ hudeb-

nÌ metropole.

Je z¯ejmÈ, ûe festival takov˝ch rozmÏr˘ nutnÏ

ke svÈmu ûivotu pot¯ebuje podporu a to nejen

duchovnÌ, ale i materi·lnÌ, od nÌ se  odvÌjÌ dalöÌ

moûnosti rozvoje a r˘stu. Tu dlouhodobÏ posky-

tujÌ Statut·rnÌ mÏsto Olomouc a Olomouck˝

kraj, kterÈ pat¯Ì k z·kladnÌm pilÌ¯˘m  festivalu. 

D˘leûitou souË·stÌ ûivota festivalu je partnerstvÌ

v˝znamn˝ch spoleËnostÌ, kterÈ spojily svou

image se jmÈnem festivalu. V letoönÌm roce p¯e-

vzala titul hlavnÌ partner festivalu spoleËnost

éSD,a. s.; partnery se staly spoleËnosti OHL

Central Europe,a. s., Skanska DS, a. s., »esk·

spo¯itelna, a. s., VCES, a. s., Mekos Group, a. s

spolu s Empecom, s. r. o., medi·lnÌ podporu

poskytla euroAWK, s. r. o. PodÏkov·nÌ pat¯Ì

nejen v˝öe uveden˝m, ale i tÏm nejmenovan˝m

spoleËnostem a p¯Ìznivc˘m festivalu, kte¯Ì sv˝m

dÌlem p¯ispÏli k jeho dobrÈmu jmÈnu. 

www.podzimni-festival.cz (dh)  ✑
Na snímku dirigent S. Macura,spoluzaklada-
tel, dramaturg a umělecký garant.

zvuËn˝ch jmen (L. Vernerov·, M. BeÚaËkov·, J.

B¯ezina a R. Nov·k), z·vÏreËn˝ koncert pak p¯i-

nesl posluchaË˘m nezapomenuteln˝ z·ûitek

V Hotelu Praha brzy přibude i císařské apartmá

SpoleËnost LIVETA investovala 470 milion˘

korun do v˝stavby modernÌho rekreaËnÌho

centra Park Holiday v BenicÌch u Prahy. Maji-

telÈ rekreaËnÌho centra vÏ¯Ì, ûe »eöi budou

vkl·dat st·le vÌce prost¯edk˘ do oblasti

aktivnÌho tr·venÌ volnÈho Ëasu. SouËasnÏ

s·zejÌ na zatÌm netradiËnÌ formu klubovÈho

ËlenstvÌ. Unik·tnÌ podnikatelsk˝ projekt se

zrodil p¯ed Ëty¯mi lety. Samotn· stavba zaËa-

la loni v lÈtÏ a letos v z·¯Ì Park Holiday otev-

¯el svÈ br·ny.

Park Holiday p¯edstavuje unik·tnÌ rekreaËnÌ

za¯ÌzenÌ, kterÈ je jedineËnÈ sv˝m öirok˝m port-

foliem nabÌzen˝ch sluûeb, architektonick˝m

¯eöenÌm a sv˝m business konceptem, zaloûe-

n˝m na klubovÈm ËlenstvÌ. "Usilujeme o to,

aby se Park Holiday stal pro naöe z·kaznÌky

mÌstem, kterÈ budou mÌt trvale spojenÈ

s odpoËinkem, z·bavou a naËerp·nÌm nov˝ch

psychick˝ch i fyzick˝ch sil. MÌstem, kam se

budou vûdy tÏöit a r·di vracet," vysvÏtlil spolu-

majitel centra Park Holiday Tom·ö Linhart

a dodal: "Forma klubovÈho ËlenstvÌ u n·s nenÌ

zatÌm tak obvykl· jako v nÏkter˝ch z·padoev-

ropsk˝ch zemÌch. Proto poËÌt·me s delöÌ

n·vratnostÌ vloûen˝ch investic v horizontu pat-

»lenovÈ AHR »R zÌskajÌ v˝hodnÈ podmÌnky pro

vyuûitÌ öirokÈ ök·ly produkt˘ spoleËnosti Pivo-

vary Staropramen, a. s., a moûnost sdÌlenÌ dosa-

vadnÌch zkuöenostÌ pivovaru s ˙spÏön˝m kon-

ceptem znaËkov˝ch hospod "Potrefen· husa."

Pivovary Staropramen, a. s., naopak mohou vyu-

ûÌt moûnosti komunikace s Ëleny AHR »R v ot·z-

k·ch pr˘zkumu jejich pot¯eb a oËek·v·nÌ ze

spolupr·ce s dodavatelem. V oblasti vzdÏl·v·nÌ

se zapojÌ Podnikatelsk· akademie AHR »R do

programu PrvnÌ PivovarskÈ äkoly  pro manage-

ment HORECA a naopak, nÏkterÈ zkuöenosti

öpiËkov˝ch odbornÌk˘ pivovaru budou zhodnoce-

ny takÈ v programu VysokÈ ökoly cestovnÌho

ruchu, hotelnictvÌ a l·zeÚstvÌ, kterou provozuje

AHR »R.

SpoleËnost Pivovary Staropramen je souË·stÌ

spoleËnosti InBev, p¯ednÌ pivovarnickÈ spoleË-

nosti svÏta podle objemu v˝roby. InBev vznikla

27. srpna 2004 spojenÌm belgickÈ spoleËnosti

Interbrew - od roku 2000 majoritnÌho vlastnÌka

Pivovar˘ Staropramen - a brazilskÈ spoleËnosti

AmBev. InBev se soust¯eÔuje na svÈ Ëty¯i glo-

b·lnÌ pivnÌ znaËky - vlajkovÈ lodi: Stella Artois,

Beck's, Brahma a Leffe. 

SpoleËnost InBev spojila Interbrew, t¯etÌ nejvÏt-

öÌ pivovarnickou skupinu svÏta, kter· p˘sobÌ ve

vÌce neû 140 zemÌch, se spoleËnostÌ AmBev,

p·tou nejvÏtöÌ pivovarnickou spoleËnostÌ na

svÏtÏ, kter· zaujÌm· 67 % brazilskÈho trhu

a p¯ednÌ pozice na trzÌch v LatinskÈ Americe.

SÌdlo spoleËnosti InBev je v belgickÈ Lovani.

SpoleËnost InBev je s 14% podÌlem a v˝stavem

202 mil. hl piva roËnÏ hr·Ëem ËÌslo jedna na svÏ-

tovÈm pivnÌm trhu. ZaujÌm· prvnÌ nebo druhou

pozici na dvaceti klÌËov˝ch trzÌch, coû je vÌce neû

jak·koliv jin· pivovarnick· spoleËnost. Ve svÈm

portfoliu m· InBev p¯es 200 pivnÌch znaËek. 

SpoleËnost Pivovary Staropramen nabÌzÌ sv˝m

z·kaznÌk˘m a spot¯ebitel˘m nejöiröÌ a nejroz-

Generálním partnerem Asociace hotelů a restaurací ČR Pivovary Staropramen
manitÏjöÌ portfolio znaËek v celÈ »eskÈ repub-

lice. Portfolio znaËek spoleËnosti se skl·d· ze

znaËek Staropramen, BranÌk, Ostravar, Velvet,

Kelt, Vratislav a MÏöùan. äirokou nabÌdku dopl-

ÚujÌ belgick· piva z portfolia spoleËnosti InBev.

Jedn· se p¯edevöÌm o znaËky Stella Artois,

Hoegaarden, Leffe, Belle-Vue Kriek Ëi Beck's.

Asociace hotel˘ a restauracÌ »eskÈ republiky

vznikla v ¯Ìjnu 2006 slouËenÌm dvou nejv˝znam-

nÏjöÌch profesnÌch sdruûenÌ HO.RE.KA. a N·rodnÌ

federace hotel˘ a restauracÌ »eskÈ republiky,

dob˝ch cÌl˘ AHR »R je zvyöov·nÌ kvalifikace pra-

covnÌk˘. K naplnÏnÌ tohoto cÌle vyuûÌv· jednak

vlastnÌch institut˘, kter˝mi jsou Vysok· ökola

cestovnÌho ruchu, hotelnictvÌ a l·zeÚstvÌ a Pod-

nikatelsk· akademie AHR »R a jednak ˙zkÈ spo-

lupr·ce s odborn˝mi uËiliöti a ökolami. AHR »R

je Ëlenem Svazu obchodu a cestovnÌho ruchu

»R, kter˝ pom·h· prosazov·nÌ z·jm˘ sv˝ch

Ëlen˘ v celÈm spektru p˘sobenÌ.

Pro svÈ Ëleny AHR »R jiû rok nabÌzÌ datab·zi

garantovan˝ dodavatel, kde mohou ËlenovÈ sdÌ-

let nejen zkuöenosti ostatnÌch koleg˘ s nabÌze-

n˝mi produkty dodavatel˘, ale takÈ zÌskat zajÌ-

mavÈ odbÏratelskÈ podmÌnky p¯i vyuûitÌ speci·l-

nÌch nabÌdek dodavatel˘. 

AHR »R si povaûuje za Ëest, ûe bude moci spo-

lupracovat s tak v˝znamn˝m hr·Ëem na mezin·-

rodnÌm trhu a je p¯esvÏdËena, ûe oba partne¯i

budou spoleËnÏ schopni jeötÏ vÌce pozitivnÏ

ovlivÚovat ˙roveÚ poskytovan˝ch sluûeb restau-

raËnÌho pr˘myslu. 

Kontakt:
V·clav St·rek

gener·lnÌ sekret·¯
RevoluËnÌ 13,

110 00 Praha 1
Tel: + 420 236 042 320
Fax: + 420 236 042 319

GSM: + 420 602 765 632
E-mail: starek@ahrcr.cz

http: www.ahrcr.cz

Pivovary Staropramen, a. s., a Asociace hotelů a restaurací České
republiky (AHR ČR) uzavřely společně smlouvu o Generálním partner-
ství 2010. Smyslem partnerské smlouvy je spolupráce při zvyšování kva-

lity a úrovně českého pohostinství a gastronomie. Partnerství bude mimo
jiné spočívat v tvorbě vzdělávacích programů, spolupráci při pořádání
společných odborných seminářů a konferencí, vzájemné výměně informa-
cí o potřebách zákazníků a problematice provozu gastronomických zaří-
zení v podmínkách České republiky.

a stala se tak nejvÏtöÌm profesnÌm svazem,

zastupujÌcÌm provozovatele a majitele restauracÌ

a ubytovacÌch za¯ÌzenÌ. V souËasnÈ dobÏ jejÌ Ële-

novÈ vytv·¯Ì vÌce neû 30 tisÌc pracovnÌch mÌst

v oboru a asociace sdruûuje t¯etinu veökerÈ uby-

tovacÌ kapacity a vÌce neû 100 tisÌc mÌst v pro-

vozech spoleËnÈho stravov·nÌ v »eskÈ republi-

ce. AHR »R je jedin˝m reprezentantem »eskÈ

republiky v evropskÈ konfederaci provozovatel˘

hotel˘, restauracÌ a kav·ren - HOTREC a v mezi-

n·rodnÌ organizaci IH&RA. Asociace se mimo

jinÈ intenzivnÏ vÏnuje zvyöov·nÌ kvality sluûeb

v oboru a vytv·¯enÌ rovn˝ch podnikatelsk˝ch

podmÌnek na trhu. JednÌm z hlavnÌch a dlouho-

Rekreační centrum Park Holiday - zajímavá investice

n·cti aû dvaceti let. V t¯etÌm roce provozu vöak

pl·nujeme p¯ekroËit obrat 100 milion˘ korun." 

SouË·stÌ rekreaËnÌho centra Park Holiday je

Ëty¯hvÏzdiËkov˝ hotel s ubytovacÌ kapacitou

110 l˘ûek, kter˝ v˝raznÏ zvyöuje hodnotu celÈ-

ho za¯ÌzenÌ. DÌky hotelu m˘ûe Park Holiday

nabÌzet svÈ sluûby i firemnÌ klientele pro nej-

r˘znÏjöÌ formy firemnÌch aktivit, kterÈ jsou

zpravidla dvou aû t¯ÌdennÌ. SouËasnÏ bude orga-

nizovat takÈ nejr˘znÏjöÌ tematicky zamÏ¯enÈ

pobytovÈ programy. Hotel by se mÏl na celko-

v˝ch p¯Ìjmech Park Holiday podÌlet p¯ibliûnÏ

jednou pÏtinou.    

VÏtöina p¯Ìjm˘ by mÏla plynout z klubovÈho

ËlenstvÌ. Po zhruba mÏsÌËnÌm provozu m· Park

Holiday jiû prvnÌch 50 Ëlen˘. "Vedle toho m·me

asi 300 potenci·lnÌch klubov˝ch Ëlen˘, tedy

z·kaznÌk˘, kte¯Ì projevili v·ûn˝ z·jem st·t se

Ëleny klubu Park Holiday a se kter˝mi nynÌ

intenzivnÏ jedn·me. Klubov· z·kladna roste

doslova kaûd˝m dnem," dodal T. Linhart. Velk˝

z·jem o ËlenstvÌ v rekreaËnÌm centru Park Holi-

day odr·ûÌ skuteËnost, ûe v »esku zatÌm neexi-

stuje p¯Ìm· konkurence, kter· by nabÌzela tak

komplexnÌ a vyv·ûen˝ sortiment sluûeb pro

voln˝ Ëas v kombinaci s klubov˝m charakterem

ËlenstvÌ, jak˝ m· v nabÌdce benick˝ Park Holi-

day. (tz)
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COOP Centrum druûstvo dÏkuje Ëesk˝m a moravsk˝m
spot¯ebnÌm druûstv˘m a vöem obchodnÌm partner˘m

za spolupr·ci v roce 2007.

Do roku 2008 p¯eje hodnÏ ˙spÏch˘, ötÏstÌ, zdravÌ 
a osobnÌ pohody.

TÏöÌ se na dalöÌ p¯Ìjemnou komunikaci.

pokraËov·nÌ ze strany 1
M·te pravdu, ûe nenÌ vöechno o cen·ch. Cena

je jen jednou z obchodnÌch podmÌnek, kterÈ pro

naöe Ëleny sjedn·v·me, i kdyû je vÏtöinou tou

nejd˘leûitÏjöÌ. NaöÌm cÌlem je zachovat

i korektnost vztah˘ mezi naöimi Ëleny navz·-

jem. Ta se projevuje zejmÈna v oblasti transpa-

rentnosti komunikace s jednotliv˝mi Ëleny,

oproötÏnÈ jak˝chkoliv privilegiÌ Ëi projev˘,

kterÈ by mohly b˝t ze strany naöich odbÏratel˘

vykl·d·ny jako nekorektnÌ, nebo dokonce

negativnÌ. Je to o asertivitÏ, trvalÈ v˝mÏnÏ

n·zor˘, dobrÈ a v˝konnÈ kontrolnÌ Ëinnosti

org·nu druûstva a o vz·jemnÈm pochopenÌ, ûe

jednou je naho¯e ten, a podruhÈ onen. Nikdo

nep¯erostl pr·h nebes na tomto kolÌsavÈm

a riskantnÌm ËeskÈm trhu. Sama Jednota

v tomto trûnÌm prost¯edÌ neznamen· nic, sÌla je

tedy v integritÏ a komplexnosti ¯eöenÌ, tedy

v "jednotÏ". 

Novinky v sortimentu se asi hledají už složitě.
Každý obchodní řetězec od jisté doby sází na
čerstvé potraviny, ovoce, zeleninu, maso, pečivo.
Co bude dál? Jaké jsou vaše cíle ve výběru ze
širokého portfolia dodavatelů?

NemyslÌm si, ûe novinky v sortimentu se hleda-

jÌ sloûitÏ, ¯ekl bych, ûe na trhu jich je vÌce neû

dost. Je to spÌöe o jejich kvalitÏ a komunikaci

s dodavateli, jak s nimi nakl·dat a kterÈ majÌ

moûnost na trhu uspÏt. V kaûdÈm p¯ÌpadÏ na

ËeskÈm trhu nad·le platÌ, ûe nabÌdka p¯esahu-

je popt·vku a ûe dobr˝ obchodnÌk si m˘ûe

vybrat. O totÈû se snaûÌme my, to znamen·, ûe

vybÌr·me pro naöe odbÏratele to, o Ëem jsme

p¯esvÏdËeni, ûe bude prodejnÈ v nabÌdce pro

portfolio z·kaznÌk˘ spot¯ebnÌch druûstev »ech

a Moravy. 

Naöe snaha je soust¯edit se na ËerstvÈ potra-

viny, a navÌc na jejich region·lnÌ dodavatele.

Tato symbiÛza zaËÌn· ËÌm d·l vÌce nab˝vat na

˙Ëinnosti a znamen· pro n·s znaËn˝ trûnÌ

˙spÏch. VÏ¯Ìm, ûe i region·lnÌ dodavatelÈ

v budoucnosti pochopÌ (nÏkte¯Ì jiû procitli

z touhy z·sobovat v˝hradnÏ zahraniËnÌ obchod-

nÌ ¯etÏzce) a tuto skuteËnost ocenÌ. 

Vraťme se k ocenění, jehož se vám nyní dostalo.
Je o nejvyšších měřítcích na kvalitu. Jak byste
shrnul zkušenosti, které jste na cestě za vítěz-
stvím získali? 
Zkuöenosti ze zÌsk·nÌ ocenÏnÌ o kvalitÏ jsou

velmi zajÌmavÈ. M·lokdo by vÏ¯il, pokud to s·m

nezkusil, jak mnohdy sloûit· a ¯ekl bych aû

nep¯Ìjemn· a tvrd· je nutnost tzv. sebehodno-

cenÌ, kterÈ s ocenÏnÌm souvisÌ. Jde to v mnoha

situacÌch silnÏ  pod k˘ûi, coû je z¯ejmÏ spr·vnÈ

a na mÌstÏ. 

P¯i sebehodnocenÌ na z·kladÏ dan˝ch kritÈriÌ

se ËlovÏk v r·mci sebereflexe svlÈk· donaha

a vracÌ k jednotliv˝m krok˘m, kterÈ p¯i ¯ÌzenÌ

hodnocenÈ organizace udÏlal a s odstupem

Ëasu opÏtovnÏ p¯ehodnocuje jednotlivÈ kroky.

MusÌm p¯iznat, ûe i pro n·s byla tato seberefle-

xe zdrav˝m a nutn˝m pouËenÌm. Vede ke

skromnosti a st¯Ìzlivosti p¯i posuzov·nÌ vlastnÌ

d˘leûitosti. Tento moment n·slednÏ slouûÌ

k re·lnÈmu pohledu na vÏc p¯i ¯eöenÌ sloûit˝ch

problÈm˘ trhu a k vÏtöÌ uv·ûlivosti p¯i volbÏ

dalöÌch postup˘.  

Budete s některými prvky, které jste zařadili do

každodenní práce na téma kvalita, pokračovat?
Jak a čím?
I tato ot·zka souvisÌ s nÏkter˝mi odpovÏÔmi,

kterÈ byly nastÌnÏny v ot·zce p¯edch·zejÌcÌ.

ÿekl bych, ûe za¯adit do kaûdodennÌ pr·ce musÌ-

me prakticky veökerÈ zjiötÏnÈ nebo dodateËnÏ

definovanÈ postupy a skuteËnosti, kterÈ jsme

na cestÏ ke kvalitÏ realizovali nebo dos·hli.

Takto proveden· zpÏtn· vazba je z·kladnÌm

p¯edpokladem pro dalöÌ stabilizaci a rozvoj naöÌ

n·kupny na ËeskÈm trhu. Chceme b˝t nad·le

kvalitnÌ, ale i ˙spÏönÌ tak, abychom trvale napl-

Úovali poûadavky spot¯ebnÌch druûstev na uspo-

kojenÌ z·kaznÌk˘, kte¯Ì se s d˘vÏrou obracejÌ na

sluûby druûstevnÌho obchodu. DovolÌm si z·vÏ-

rem pop¯·t naöim Ëlen˘m, ale i dodavatel˘m

a ostatnÌm spolupracovnÌk˘m hodnÏ ˙spÏch˘

a podÏkovat jim za dosavadnÌ spolupr·ci. 

za odpovÏdi, kterÈ zdaleka neplatÌ jen pro
obchodnÌ podnik·nÌ, podÏkovala Eva Brixi

foto: Archiv »eskÈ spoleËnosti pro jakost

Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu
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NÏkolikalet· spolupr·ce svazu s dozorov˝mi

org·ny se odr·ûÌ ve vst¯ÌcnÈm p¯Ìstupu jejich

odborn˝ch pracovnÌk˘, kte¯Ì organizujÌ "kulatÈ

stoly" ¯eöÌcÌ konkrÈtnÌ problÈmy vztahujÌcÌ se

k jednotliv˝m skupin·m v˝robk˘ vyskytujÌcÌm

se na ËeskÈm trhu s cÌlem zejmÈna prevence,

sledujÌcÌ dokonalejöÌ ochranu spot¯ebitele.

Nap¯Ìklad 16. ¯Ìjna probÏhlo takovÈ jedn·nÌ ke

komodit·m technickÈ a dom·cÌ chemii (droge-

rii), kde mÏli ËlenovÈ svazu moûnost zÌskat

odbornÈ informace od expert˘ St·tnÌho zdra-

votnÌho ˙stavu. DalöÌm p¯Ìkladem dobrÈ

a rychlÈ spolupr·ce org·n˘ ochrany ve¯ejnÈho

zdravÌ bylo hled·nÌ spoleËnÈho ¯eöenÌ paniky

vzniklÈ okolo listeriÛzy. Ve velmi kr·tkÈm Ëase

se seöli vedoucÌ p¯edstavitelÈ relevantnÌch

dozorov˝ch org·n˘ se z·stupci Ëlen˘ svazu,

aby objasnili spr·vn˝ a racion·lnÌ postup

a v˝chodiska z danÈ situace. 

"ObchodnÌci se nespokojujÌ s pouh˝m vyËk·v·-

nÌm na v˝sledky kontrol dozorov˝ch org·n˘, ale

aktivnÏ se snaûÌ o preventivnÌ opat¯enÌ k zajiö-

tÏnÌ co nejvÏtöÌ ochrany spot¯ebitele z hlediska

bezpeËnosti a zdravotnÌ nez·vadnosti v˝rob-

k˘," zaznÏlo na tiskovÈ konferenci v Praze

v listopadu, kterou uspo¯·dal Svaz obchodu

a cestovnÌho ruchu »R za ˙Ëasti p¯edstavitel˘

dozorov˝ch org·n˘.

ObchodnÌci p¯ivÌtali posuzov·nÌ n·vrhu novÈho

z·kona, kter˝ by zast¯eöil kontroly dozorov˝ch

org·n˘ jako celku a pomohl v orientaci podni-

katel˘m v p˘sobnosti jednotliv˝ch st·tnÌch

inspekcÌ. KontrolnÌ Ëinnosti org·n˘ ve¯ejnÈ

spr·vy je v »R upravena velk˝m poËtem pr·v-

nÌch p¯edpis˘. Pr·vnÌ ˙prava je sloûit·

a nep¯ehledn·. Podnikatel nem· p¯esn˝ p¯e-

hled o tom kdo, kdy a jak m˘ûe u nÏho prov·-

dÏt kontrolu. 

Sjednotit procesnÌ postupy p¯i prov·dÏnÌ kon-

trol by mÏl nov˝ z·kon o kontrole. VÏcn˝

z·mÏr z·kona o kontrole byl schv·len usnese-

nÌm vl·dy »R ze dne 18. Ëervna 2007 Ë. 672

s tÌm, ûe n·vrh z·kona bude vl·dÏ p¯edloûen

do 30. Ëervna 2009. Projekt "Systematika

kontrol" je realizov·n v r·mci MPO ve spolu-

pr·ci s »eskou obchodnÌ inspekcÌ. Projekt

vych·zÌ ze snahy o realizaci postupnÈho sni-

ûov·nÌ administrativnÌ z·tÏûe drobn˝ch ûiv-

nostnÌk˘ a mal˝ch firem a uv·dÌ nÏkterÈ dupli-

citnÌ, respektive p¯ekr˝vajÌcÌ se pravomoci

kontrolnÌch org·n˘. V b¯eznu 2007 jiû byla

uzav¯ena Dohoda resp. spoleËn· Metodika ke

koordinaci postupu »eskÈ obchodnÌ inspekce

a ûivnostensk˝ch ˙¯ad˘ v p¯ÌpadÏ duplicitnÌho

opr·vnÏnÌ k dozoru. D·le byl vypracov·n Pl·n

spoleËn˝ch kontrol, SpoleËnÈ doporuËenÌ

k ukl·d·nÌ sankcÌ Ëi vzor SpoleËnÈho proto-

kolu o kontrole. CÌlem je postupnÏ rozöÌ¯it

Dohodu o dalöÌ smluvnÌ strany (CelnÌ spr·vu Ëi

SZPI). Dlouhodob˝m cÌlem je odstranit dupli-

Jednoznačný závěr: svaz obchodu se snaží ulehčit život podnikatelům
Již po několikáté se, tentokrát v listopadu 2007, uskutečnilo setkání

zástupců dozorových orgánů se členy Svazu obchodu a cestovní-
ho ruchu ČR, zastoupených velkými obchodními řetězci, ale také

obchodníky z řad malého a středního podnikání, na půdě svazu
obchodu v Praze. Na dotazy členů svazu odpovídali mimo jiné ústřed-
ní ředitelka České obchodní inspekce RNDr. Jana Příhodová, hlavní
hygienik ČR a náměstek ministra zdravotnictví MUDr. Michael Vít,
Ph.D., ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce
Ing. Jakub Šebesta a ředitel odboru veterinární hygieny, ochrany
veřejného zdraví a ekologie Státní veterinární správy MVDr. Leoš Čele-
da, CSc. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR tak pokračuje v zave-
dené praxi kulatých stolů a trvalého dialogu s dozorovými orgány.
Operativně přizpůsobuje pouze náplň těchto setkání podle potřeb,
které se vyskytnou na trhu, podle požadavků svých členů či doporu-
čení dozorových orgánů.

city kontrolnÌch pravomocÌ a p¯esnÏji vymezit

vÏcnÈ a prostorovÈ p˘sobnosti.

Z·lohy na pet lahve

Ministerstvo ûivotnÌho prost¯edÌ »R sice

s menöÌ intenzitou, ale trvale prosazuje zave-

denÌ z·lohovÈho systÈmu na jednocestnÈ

n·pojovÈ obaly (jako jsou nap¯. PET lahve),

a to p¯es skuteËnost, ûe dosud nep¯edloûilo

û·dnou relevantnÌ studii, kter· by vysvÏtlila

hlavnÌ p¯Ìnosy pro ûivotnÌ prost¯edÌ plynoucÌ ze

zavedenÌ z·loh. 

Svaz obchodu a cestovnÌho ruchu »R je za

tÏchto okolnostÌ, ale i z dalöÌch d˘vod˘  proti

zavedenÌ z·lohy na jednocestnÈ n·pojovÈ

obaly. ObchodnÌci upozorÚujÌ na to, ûe by

tento krok zdraûil nejen n·poje, ale i ostatnÌ

potraviny. NavÌc by toto opat¯enÌ znev˝hodni-

lo postavenÌ mal˝ch a st¯ednÌch podnikatel˘

v potravin·¯skÈm maloobchodÏ. Ti by byli

nuceni vynakl·dat finanËnÌ prost¯edky na

sbÏr pr·zdn˝ch n·pojov˝ch obal˘, a to buÔ

zakoupenÌm automatu Ëi najmutÌm dalöÌ pra-

covnÌ sÌly. Se samotn˝m sbÏrem tÏchto obal˘

je samoz¯ejmÏ spojena dalöÌ administrativnÌ

z·tÏû. 

Svaz obchodu a cestovnÌho ruchu upozorÚuje

na nepomÏrnou z·tÏû, kter· by znev˝hodnila

malÈ a st¯ednÌ obchodnÌky proti tÏm velk˝m.

N·klady velk˝ch obchodnÌk˘ budou k pomÏru

obratu niûöÌ. Pro n·zornost uveÔme p¯Ìklad

ËÌsel. Obrat ËeskÈho maloobchodu se mezi

malÈ a st¯ednÌ podnikatele dÏlÌ tÈmÏ¯ rovn˝m

dÌlem k velk˝m (mezin·rodnÌm) ¯etÏzc˘m.

Ovöem rozloûenÌ n·klad˘ by bylo pro tyto dvÏ

skupiny nerovnomÏrnÈ. 

Velk˝m obchodnÌm ¯etÏzc˘m by k pokrytÌ

roËnÌch n·klad˘ spojen˝ch s novou povin-

nostÌ odebÌrat od z·kaznÌk˘ pr·zdnÈ pouûitÈ

n·pojovÈ obaly postaËilo niûöÌ nav˝öenÌ cen

potravin neû menöÌm podnikatel˘m, a to aû

o nÏkolik procent. Samoz¯ejmÏ se jedn·

pouze o odhady - svaz nezn· p¯esn˝ n·vrh

MéP, ale o velkÈm zatÌûenÌ pro MSP se ned·

pochybovat. Jiû nynÌ jsou z¯ejmÈ problÈmy,

kterÈ by vyvstaly bez ohledu na p¯esnou

podobu n·vrhu zmÏny ËeskÈho z·kona o oba-

lech. Zas·hly by vöechny z˙ËastnÏnÈ podni-

katelskÈ subjekty a spot¯ebitele zvl·ötÏ.

Obchod by se stal jednÌm velk˝m kontejne-

rem - skl·dkou.

Ceny mlÈka a zneuûÌv·nÌ n·r˘stu cen

ObchodnÌci odmÌtajÌ na¯ËenÌ, ûe by iniciovali Ëi

zneuûÌvali n·r˘stu cen nÏkter˝ch Ëerstv˝ch

potravin na ËeskÈm trhu. Opak je pravdou.

DÌky silnÈ cenovÈ konkurenci obchodnÌch

¯etÏzc˘ jsou ceny i marûe u tÏchto v˝robk˘

u vÏtöiny prodejc˘ nÌzkÈ. V mnoha p¯Ìpadech

se v tÏchto dnech zejmÈna z konkurenËnÌch

d˘vod˘ jeötÏ snÌûily. N·r˘st cen ze strany

dodavatel se pohybuje kolem 30-35 %, ve v˝ji-

meËn˝ch p¯Ìpadech i vÌce. Ceny potravin pro

koneËnÈho spot¯ebitele se zdaleka nezvedly

o takovÈto procento. 

ObchodnÌci od zaË·tku tohoto roku zazname-

n·vajÌ tlak dodavatel˘ Ëerstv˝ch potravin na

zvyöov·nÌ cen. ObtÌûn· situace je u mlÈka,

kde doch·zÌ k masivnÌm v˝voz˘m mlÈka

v suchÈm stavu do asijsk˝ch zemÌ, p¯edevöÌm

do »Ìny. Podle odbornÌk˘ se jedn· o velmi

nestandardnÌ situaci, kdy cena suöenÈho

mlÈka na svÏtov˝ch trzÌch p¯ekon·vala veö-

ker· historick· maxima. NavÌc se u tÈto

komodity projevilo i letoönÌ sucho v podobÏ

niûöÌ kvality a objemu mlÈka na trhu. Export

a niûöÌ produkce mlÈka se n·slednÏ promÌt·

i do tlaku na zvyöov·nÌ cen m·sla a dalöÌch

mlÈËn˝ch v˝robk˘. 

JakÈkoliv dalöÌ prudkÈ zv˝öenÌ cen mlÈËn˝ch

v˝robk˘ nem· relevantnÌ d˘vody. Nedostatek

mlÈka na svÏtov˝ch trzÌch jiû nenÌ tak velk˝,

aby ospravedlnil skokov˝ n·r˘st jeho ceny.

Pokud by snad p¯esto doölo ze strany dodava-

tel˘ mlÈËn˝ch v˝robk˘ k dalöÌmu r˘stu n·kup-

nÌch cen, svaz obchodu oËek·v·, ûe dojde

k v˝raznÈmu snÌûenÌ popt·vky po tomto zboûÌ

ze strany Ëesk˝ch spot¯ebitel˘. (tz)

Mezin·rodnÌ potravin·¯skÈ veletrhy jsou nejv˝-

znamnÏjöÌm v˝stavnÌm projektem zamÏ¯en˝m

na potraviny a potravin·¯skÈ technologie

v regionu st¯ednÌ Evropy. Od roku 2002 se

konajÌ jako bien·le, coû lÈpe odpovÌd· jejich

odbornÈmu a kontraktaËnÌmu charakteru

a z·roveÚ inovaËnÌmu cyklu prezentovan˝ch

technologiÌ. P¯ÌötÌ roËnÌk se uskuteËnÌ od 4. do

7. b¯ezna 2008 ve sloûenÌ: SALIMA - 26. mezi-

n·rodnÌ potravin·¯sk˝ veletrh, MBK - 4. mezi-

n·rodnÌ veletrh mlyn·¯stvÌ, peka¯stvÌ a cukr·¯-

stvÌ, INTECO - 23. mezin·rodnÌ veletrh techno-

logiÌ a za¯ÌzenÌ pro obchod, hotely a ve¯ejnÈ

stravov·nÌ a VINEX - 13. mezin·rodnÌ vina¯sk˝

veletrh. 

OhlÈdnutÌ za poslednÌm roËnÌkem

V roce 2006 se na Mezin·rodnÌch potravin·¯-

sk˝ch veletrzÌch prezentovalo 1089 firem z 39

st·t˘. ZahraniËnÌ ofici·lnÌ ˙Ëast mÏlo 14 zemÌ.

Expozice si prohlÈdlo tÈmÏ¯ 40 000 n·vötÏvnÌ-

k˘ z 60 st·t˘. OrganizovanÈ zahraniËnÌ mise

odbornÌk˘ dorazily z MaÔarska, PobaltÌ, Polska,

Rakouska, Slovenska a Slovinska. Celkov˝

podÌl odborn˝ch n·vötÏvnÌk˘ ze zahraniËÌ dos·-

hl 13,4 %. Na veletrzÌch se akreditovalo 420

novin·¯˘ z 9 zemÌ a mezi n·vötÏvnÌky byla ¯ada

VIP osobnostÌ, vl·dnÌch delegacÌ v Ëele s komi-

sa¯em EK pro zdravÌ a ochranu spot¯ebitele

Markosem Kyprianou a delegacÌ zastupujÌcÌch

rezorty zemÏdÏlstvÌ a potravin·¯stvÌ osmi Ëlen-

sk˝ch zemÌ EU. 

BIO potraviny - TOP tÈma potravin·¯sk˝ch veletrh˘
SALIMA 2008

V pr˘bÏhu potravin·¯sk˝ch veletrh˘ SALIMA

bude zvl·ötnÌ pozornost vÏnov·na segmentu

biopotravin a ekologickÈho zemÏdÏlstvÌ. Tren-

dem poslednÌch let je postupn· zmÏna stravo-

vacÌch n·vyk˘ populace, kter· souvisÌ zejmÈna

se snahou o zdrav˝ ûivotnÌ styl a samoz¯ejmÏ

i se  zvyöov·nÌm ûivotnÌ ˙rovnÏ Ëesk˝ch spo-

t¯ebitel˘. 

NakupujÌcÌ se p¯i v˝bÏru potravin zamÏ¯ujÌ vÌce

neû v minulosti na kvalitu, nutriËnÌ hodnoty

a ekologickÈ aspekty nabÌzen˝ch potravin.

Biopotraviny se st·vajÌ ËÌm d·l vÌce souË·stÌ

spot¯ebitelsk˝ch n·kup˘ a ¯adÌ se k nejrychle-

ji rostoucÌm kategoriÌm v prodeji potravin.

Mezin·rodnÌ potravin·¯skÈ veletrhy SALIMA

2008 nabÌdnou ekozemÏdÏlc˘m, zpracovate-

l˘m a prodejc˘m biopotravin moûnost zviditel-

nit se a prezentovat svÈ produkty a sluûby

p¯ed mezin·rodnÌm odborn˝m publikem.

SALIMA podporuje biopotraviny dom·cÌho

p˘vodu a prost¯ednictvÌm doprovodn˝ch akti-

SALIMA 2008 - velká pozornost českým biopotravinám
vit zamÏ¯en˝ch na segment BIO chce p¯ispÏt

ke zv˝öenÌ povÏdomÌ o jejich kvalitÏ a v˝ho-

d·ch.

TRENDY 2008 - pokraËov·nÌ ˙spÏönÈho projektu

Na minulÈ SALIMÏ si odbyl svoji premiÈru pro-

jekt TRENDY. Jeho cÌlem je p¯edstavenÌ nejno-

vÏjöÌch v˝robk˘ pro zdravÌ, nov˝ch tendencÌ

v potravin·¯skÈ v˝robÏ a ve v˝robÏ n·poj˘,

modernÌch trend˘ ve stravov·nÌ a jejich ˙zkÈ

spojenÌ se zdrav˝m ûivotnÌm stylem a s moder-

Snahou mnoha potravin·¯sk˝ch spoleËnostÌ je

p¯ich·zet s vlastnÌmi n·pady, neot¯el˝mi v˝rob-

ky i origin·lnÌmi obaly, kdy toto vöe smÏ¯uje

k jedinÈmu cÌli - ˙spÏönÏ sv˘j produkt p¯edloûit

spot¯ebiteli. Dnes se nabÌzÌ mnoho moûnostÌ,

jak ke sv˝m odbÏratel˘m nalÈzt tu "spr·vnou,

vlastnÌ  cestu". V p¯ÌötÌm roce v b¯eznu se

naskytne ta nejlepöÌ p¯Ìleûitost v mÌstÏ,  kde se

st¯et·vajÌ tradiËnÌ marketingovÈ postupy se zajÌ-

mav˝mi propagaËnÌmi n·pady, odbornÈ semin·-

¯e s akËnÌmi soutÏûemi a hlavnÏ bude opÏt

vytvo¯eno prost¯edÌ ide·lnÌ k jedn·nÌ s mnoha

partnery v jednom jedinÈm mÌstÏ. TÌmto mÌstem

bude bezesporu 26. roËnÌk mezin·rodnÌch potra-

vin·¯sk˝ch veletrh˘ SALIMA 2008, konan˝ch 

4.-7. 3. 2008 na brnÏnskÈm v˝staviöti.

Jiû dnes registruje brnÏnskÈ v˝staviötÏ velk˝

z·jem spoleËnostÌ tÈmÏ¯ z celÈho spektra potra-

vin·¯skÈ v˝roby, od drobn˝ch technologiÌ, p¯es

sofistikovanÈ v˝robnÌ celky, aû ke kvalitnÌm

potravin·m a n·poj˘m.

V r·mci veletrh˘ SALIMA 2008 m˘ûete oËek·-

vat i mnoho novinek souvisejÌcÌch s v˝vojem

potravin·¯skÈho sektoru v poslednÌch dvou

letech. Organiz·to¯i p¯ipravujÌ i ¯adu p¯ekvapenÌ.

PoprvÈ se budou na veletrhu samostatnÏ pre-

zentovat producenti certifikovan˝ch BIOpotra-

vin. Snahou bude p¯edstavit ide·lnÌ marketingo-

v˝ koncept prodeje biopotravin, zv˝öit povÏdomÌ

o kvalit·ch a v˝hod·ch biopotravin v »R

a v neposlednÌ ¯adÏ p¯edstavit i v˝voznÌ poten-

ci·l naöich producent˘. D˘kazem, ûe je tato

Ë·st potravin·¯skÈ produkce zajÌmav· i z pohle-

du glob·lnÌho, je i zamÏ¯enÌ Ë·stÌ expozic na

veletrhu ANUGA v KolÌnÏ n/ R˝nem, na proble-

matiku organic food a vöe souvisejÌcÌ se zdra-

v˝m ûivotnÌm stylem.

Pod pojmem zdrav˝ ûivotnÌ styl lze zahrnovat ¯adu

oblastÌ poËÌnaje zdrav˝mi stravovacÌmi n·vyky

p¯es pÈËi o duöevnÌ zdravÌ aû po prospÏönÈ pohy-

bovÈ aktivity. K jeho zlepöov·nÌ doch·zÌ zejmÈna

v poslednÌch letech, a to p¯edevöÌm z·sluhou zvy-

öov·nÌ ûivotnÌ ˙rovnÏ a intenzivnÌ osvÏty. Na

mezin·rodnÌch potravin·¯sk˝ch veletrzÌch

SALIMA 2008 bude moûnÈ navötÌvit jiû druh˝ roË-

nÌk p¯ehlÌdky produkt˘ a v˝robk˘ modernÌho stra-

vov·nÌ zahrnutou v projektu TRENDY 2008. I zde

je novinkou Ë·st zamÏ¯en· na certifikovanÈ BIO

potraviny s n·zvem GO Organic.

V û·dnÈm p¯ÌpadÏ ovöem nelze konstatovat, ûe

se jeden z nejvÏtöÌch potravin·¯sk˝ch veletrh˘

ve st¯ednÌ EvropÏ bude toËit pouze a jen kolem

potravin. S potravin·¯stvÌm jsou spjaty nemÈnÏ

zajÌmavÈ prezentace vyspÏl˝ch technologiÌ,

modernÌch obal˘, hygienickÈho vybavenÌ, soft-

waru, mobili·¯e restauracÌ a maloobchodu

a mnoho dalöÌch zajÌmav˝ch oblastÌ.

Odborn˝ n·vötÏvnÌk v p¯ÌötÌm roËnÌku zcela

jistÏ ocenÌ i zmÏny v koncepci veletrhu VINEX,

kter˝ reaguje na zvyöujÌcÌ se pot¯ebu komplet-

nÏ p¯edstavit dom·cÌ producenty kvalitnÌch

vÌn a nabÌdnou transparentnÌ srovn·nÌ s dovoz-

ci zahraniËnÌch produkt˘. Po dohodÏ s Vina¯-

sk˝m fondem se pro p¯ÌötÌ roËnÌk veletrhu

VINEX p¯ipravuje zajÌmav· a odborn· prezen-

tace, kter· sv˝m zamÏ¯enÌm jistÏ zaujme ¯adu

obchodnÌk˘ z oblasti pohostinstvÌ  malo a vel-

koobchodu. (tz)

Zájem o účast na veletrhu - nejen jídlo

nÌm stravov·nÌm. Cel˝ projekt bude rozËlenÏn

do öesti kategoriÌ, o jednu vÌce neû v roce 2006.

V kategorii "GO Future!" se p¯edstavÌ potraviny

budoucnosti. "GO Trends!" je zamÏ¯en˝ na

potraviny pro aktivnÌ ûivot. "GO Travel!" prezen-

tuje n·rodnÌ speciality, mezin·rodnÌ kuchynÏ.

Stravov·nÌ pro dÏti a ml·deû je vÏnov·na kate-

gorie " GO Kids!". Speci·lnÌ a dietnÌ potraviny

naleznou n·vötÏvnÌci v kategorii "GO Speci·l!"

Nov· - öest· kategorie - je "GO Organic!", ve

kterÈ se p¯edstavÌ certifikovanÈ BIO potraviny.

Kaûd· z tÏchto kategoriÌ ve fin·le p¯edstavÌ nej-

lepöÌ v˝robek Ëi koncepci, jeû vybere odborn·

porota. ⁄Ëast na projektu nez·visÌ na veletrûnÌ

˙Ëasti. (tz)

TOP HOTEL Praha, ALBION HOTEL a sestersk· CestovnÌ agentura TOP TRAVEL AGENCY se rozlou-

Ëily s letoönÌ sezonou. UËinily tak 27. listopadu 2007 na p¯edv·noËnÌm setk·nÌ se sv˝mi klienty,

obchodnÌmi partnery a p¯·teli v prostor·ch TOP HOTELU Praha.

V pr˘bÏhu veËera p¯ipomnÏla gener·lnÌ ¯editelka spoleËnosti Marta änoblov· hlavnÌ ud·losti uply-

nulÈho roku a sezn·mila hosty s pl·ny na rok p¯ÌötÌ. K nejv˝znamnÏjöÌm novink·m pat¯Ì ned·vn·

transformace na akciovou spoleËnost a zmÏna n·zvu spoleËnosti na TOP HOTELS GROUP, a. s.

SpoleËnost proöla letos ˙spÏönÏ certifikaËnÌm auditem systÈmu managementu jakosti dle normy

»SN EN ISO 9001:2001. Certifik·t jakosti byl kromÏ TOP HOTELU Praha novÏ rozöÌ¯en i o ALBION

HOTEL. TOP HOTEL Praha obohatil svou pestrou nabÌdku sluûeb nap¯Ìklad o thajskÈ mas·ûe. Doölo

k Ëetn˝m stavebnÌm ˙prav·m a rekonstrukci pavilonu B2 a A2 hotelovÈho komplexu. Dobudov·v·

se bezpeËnostnÌ systÈm v celÈm are·lu. ALBION HOTEL se za¯adil mezi nominovanÈ projekty v

r·mci soutÏûe NejlepöÌ z realit. V p¯ÌötÌm roce Ëek· hosty TOP HOTELU Praha mimo jinÈ nov· vstup-

nÌ hala u z·padnÌ recepce. ALBION HOTEL rozöÌ¯Ì konferenËnÌ kapacity a otev¯e pro svÈ hosty novou

restauraci a wellness. Gener·lnÌ ¯editelka vyhl·sila nejlepöÌ obchodnÌ partnery: cestovnÌ kancel·-

¯e Quality Tours, Jerome Travel Ëi KOMPAS Praha. NejlepöÌmi firemnÌmi klienty byly spoleËnosti

Quintiles, PLIVA, or-rea, GUARANT International Ëi Easy Prague Travel Agency. (tz)

TOP HOTEL Praha a ALBION HOTEL se rozloučily se sezonou



aû 2005 se jejich poËet pohyboval mezi 155

a 194 tisÌci. PodÌl zahraniËnÌch pacient˘ tak

rostl ze 7 % v roce 1991 aû na 41 % loni.

L·zeÚskÈ pobyty v˝raznÏ pom·hajÌ p¯il·kat turis-

ty takÈ do region˘, kterÈ by jinak z˘staly stra-

nou jejich z·jmu, tradiËnÏ soust¯edÏnÈho p¯ede-

vöÌm na Prahu a Jihomoravsk˝ kraj. Nap¯Ìklad

"baötu" l·zeÚstvÌ, Karlovarsk˝ kraj, letos navötÌ-

vilo p¯edevöÌm dÌky l·znÌm vÌce neû 282 000

turist˘, tj. o 4,5 % vÌce neû v p¯edchozÌm roce.

Region Z·padoËeskÈ l·znÏ byl ve druhÈm Ëtvrt-

letÌ t¯etÌm nejnavötÏvovanÏjöÌm krajem zahraniË-

nÌmi turisty (kromÏ Prahy). 

LÈËebnÈ l·zeÚstvÌ je celoevrop-

sk˝m fenomÈnem. Je ˙zce spjato

s v˝skytem uhliËit˝ch miner·lnÌch

vod. Do podoby, jak je zn·me dnes,

se vyvinulo v nÏkolika poslednÌch

staletÌch a podle zahraniËnÌch

odbornÌk˘ se oblast v Ëesko-bavor-

sko-saskÈm pohraniËÌ ¯adÌ mezi

nejv˝znamnÏjöÌ svÏtov· centra.

Do Karlov˝ch Var˘, naöich nej-

zn·mÏjöÌch l·znÌ, loni p¯icestovali

187 444 hostÈ. Z toho host˘

s lÈËenÌm bylo 75 651 a bez lÈËe-

nÌ 111 793. Ve srovn·nÌ s rokem

2005 se celkov˝ poËet host˘ snÌ-

ûil o 1,5 %, dÈlka pobytu se prak-

ticky nezmÏnila. 

⁄daje o klesajÌcÌch poËtech

n·vötÏvnÌk˘ l·znÌ vöak nejsou

stejnÈmu obdobÌ loÚskÈho roku

uv·dÏli zahraniËnÌ turistÈ ËastÏji

n·vötÏvu p¯Ìbuzn˝ch a zn·m˝ch

(+4 %), mÈnÏ Ëasto rekreaci

a z·bavu (-3 %). 

Pr˘mÏrnÈ v˝daje zahraniËnÌch

turist˘ byly ve sledovanÈm obdo-

bÌ 2488 KË na osobu a den.

V Ë·stce jsou zahrnuty i v˝daje

placenÈ p¯ed p¯Ìjezdem do »eskÈ

republiky. Na ˙zemÌ »eskÈ repub-

liky pak utratil zahraniËnÌ turista

pr˘mÏrnÏ 1598 KË. MeziroËnÏ

vzrostly v˝daje zahraniËnÌch turis-

t˘ o cca 45 KË. V˝dajov˝ koö zahraniËnÌch turis-

t˘ bÏhem pobytu v »eskÈ republice m· n·sle-

dujÌcÌ strukturu:

V˝zkum p¯ÌjezdovÈho cestovnÌho ruchu probÌh·

od roku 2005, novÈ v˝sledky jsou zve¯ejÚov·ny

ve ËtvrtletnÌch intervalech. V˝zkum je jednÌm

z hlavnÌch zdroj˘ dat pro vytvo¯enÌ SatelitnÌho

˙Ëtu cestovnÌho ruchu pro »eskou republiku,

kter˝ pod·v· p¯esnÏjöÌ ekonomick˝ a soci·lnÌ

obraz o postavenÌ cestovnÌho ruchu v n·rodnÌm

hospod·¯stvÌ. Jedn· se o öet¯enÌ, kterÈ probÌh·

na 18 silniËnÌch a ûelezniËnÌch hraniËnÌch p¯e-

chodech a na letiöti Praha RuzynÏ. SlouûÌ ke

stanovenÌ celkovÈho odhadu poËtu zahraniËnÌch

n·vötÏvnÌk˘ v »R v jejich ËlenÏnÌ na jednodennÌ

n·vötÏvnÌky, tranzitujÌcÌ a turisty a k zÌsk·nÌ

jejich charakteristik. (tz)
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ZahraniËnÌ turistÈ p¯ijÌûdÏli do »eskÈ republiky

ve sledovanÈm obdobÌ nejËastÏji z NÏmecka

(24 %), VelkÈ Brit·nie (15 %), Slovenska (9 %),

Rakouska (8 %) a Polska (7 %). Z öet¯enÌ vypl˝-

v·, ûe obyvatelÈ sousednÌch st·t˘ tvo¯Ì tÈmÏ¯

polovinu vöech zahraniËnÌch turist˘ p¯ijÌûdÏjÌ-

cÌch do »eskÈ republiky. V porovn·nÌ se stej-

n˝m obdobÌm loÚskÈho roku jsou mezi zahraniË-

nÌmi turisty mÈnÏ Ëasto BritovÈ (-3 %).

V˝sledky öet¯enÌ prok·zaly, ûe vÌce neû dvÏ pÏti-

ny zahraniËnÌch turist˘ navötÏvujÌ »eskou

republiku nÏkolikr·t roËnÏ a zb˝vajÌcÌ pÏtina

jednou roËnÏ Ëi mÈnÏ Ëasto. VÌce neû t¯etina

zahraniËnÌch turist˘ navötÌvila »eskou republiku

v˘bec poprvÈ. RovnÏû se potvrdil trend, kdy t¯i

Ëtvrtiny zahraniËnÌch turist˘ p¯ijÌûdÌ individu·lnÏ

a pouze 9 % vyuûilo sluûeb cestovnÌch kancel·¯Ì

a 15 % p¯ijelo na sluûebnÌ cestu. Tento v˝sledek

je pravdÏpodobnÏ ovlivnÏn fenomÈnem interne-

tu a r˘stem nabÌdky u nÌzkon·kladov˝ch letec-

k˝ch spoleËnostÌ.

Z dalöÌch sledovan˝ch charakteristik je zajÌ-

mavÈ zmÌnit pr˘mÏrnou dÈlku pobytu, kter· se

pohybuje na tÈmÏ¯ stejnÈ hodnotÏ. Ve sledo-

vanÈm obdobÌ str·vili zahraniËnÌ turistÈ

v »eskÈ republice pr˘mÏrnÏ 4,4 dne. Mezi

zahraniËnÌ turisty s nejdelöÌm pobytem se ¯adÌ

Portugalci, RusovÈ a Thajci, nicmÈnÏ z hledis-

ka celkovÈho poËtu pat¯Ì mezi mÈnÏ v˝znam-

nÈ skupiny turist˘ a tento ˙daj je proto spÌöe

zajÌmavostÌ. 

ZahraniËnÌ turistÈ jsou ze dvou t¯etin ubytov·ni

v hotelÌch Ëi penzionech. Druhou nejËastÏji vyuûÌ-

vanou formou ubytov·nÌ bylo neplacenÈ ubytov·-

Praha stále v centru pozornosti
Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za období leden - září 2007

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zveřejnilo souhrnné výsledky exkluziv-
ního výzkumu o příjezdovém cestovním ruchu za období leden - září
2007. Výsledky šetření potvrdily předchozí trendy v příjezdovém

cestovním ruchu. Nejčastěji naši zemi navštívili turisté z Německa (24 %).
Většina zahraničních turistů byla s návštěvou velmi spokojena.

nÌ (u p¯Ìbuzn˝ch, u zn·m˝ch), kterÈ vyuûilo 23 %

respondent˘ (o 3 % vÌce neû v loÚskÈm roce).

NejoblÌbenÏjöÌ destinacÌ z˘st·v· i nad·le Praha,

kterou navötÌvily t¯i pÏtiny vöech zahraniËnÌch

turist˘. Mezi dalöÌ oblÌbenÈ cÌle pat¯ily

ve sledovanÈm obdobÌ mÏsta Brno, PlzeÚ a rov-

nÏû i turisticky zajÌmav· mÏsta jako Karlovy Vary,

»esk˝ Krumlov Ëi Mari·nskÈ L·znÏ. VÏtöina

zahraniËnÌch turist˘ je spokojena, obdobnÏ jako

v minulÈm obdobÌ. Kritiku zÌskala öpatn· infra-

struktura a stav silnic v 8 % obdobnÏ jako

v p¯edchozÌm obdobÌ.

JednÌm ze zajÌmav˝ch dÌlËÌch v˝sledk˘ öet¯enÌ je

i sledov·nÌ hlavnÌch d˘vod˘ n·vötÏvy »eskÈ

republiky. NejËastÏji zmiÚovan· byla rekreace

Ëi z·bava (45 %), n·vötÏva p¯Ìbuzn˝ch Ëi zn·-

m˝ch (20 %) a obchodnÌ cesta (18 %). Oproti

Výdajový koš zahraničních turistů - období leden - září 2007
Stravov·nÌ v restauracÌch 28 % (cca 440 KË)

N·kupy 25 % (cca 400 KË)

Ubytov·nÌ 20 % (cca 320 KË)

PohonnÈ hmoty 11 % (cca 180 KË)

Doprava 5 % (cca 80 KË)

OstatnÌ 11 % (cca 180 KË).

V˝daje celkem 100 % (cca 1 600 KË)

L·zeÚskÈ pobyty se ¯adÌ k nejËastÏjöÌm ˙Ëel˘m

n·vötÏv cizinc˘ v »eskÈ republice. LoÚsk·

l·zeÚsk· sezona byla nej˙spÏönÏjöÌ v historii

a letoönÌ se vyvÌjÌ zatÌm takÈ velmi slibnÏ. 

Podle expertnÌ studie, uve¯ejnÏnÈ ned·vno

v Ëasopisu Cot Business, l·znÏ v celÈ »R loni

p¯ijaly 327 tisÌc pacient˘, nejvÌce v celÈ svÈ his-

torii. Z tohoto celkovÈho poËtu bylo bezm·la

135 tisÌc cizinc˘. Pr˘mÏrn˝ poËet oöet¯ovacÌch

dn˘ loni vych·zÌ na 17,3 dne na osobu.

ZatÌmco poËet zahraniËnÌch pacient˘ stoup·,

l·zeÚsk˝ch host˘ s lÈËebnou pÈËÌ z »R ub˝v·.

V roce 1985 jich bylo 280 tisÌc, v letech 1993

Z výroby lázeňského pohárku Kala…

Hospitality & Tourism Summit 2007, uspo¯·dan˝

ve dnech 29.-30.¯Ìjna 2007 v hotelu  VoronÏû

v BrnÏ se jednoznaËnÏ vyda¯il.  Organiz·to¯i tÈto

v˝roËnÌ oborovÈ konference vsadili na mimo¯·dnÏ

kvalitnÌ program a souËasnÏ rozöÌ¯ili rozsah kon-

ference na 2 dny, coû se setkalo s velmi p¯Ìzniv˝m

ohlasem vÌce neû 300 deleg·t˘, kte¯Ì do Brna p¯i-

jeli. V˝sledky ankety mezi ˙ËastnÌky p¯edËily oËe-

k·v·nÌ - letoönÌ roËnÌk konference byl ve vöech

parametrech (informaËnÌ p¯Ìnos, p¯Ìleûitosti k jed-

n·nÌ i organizaËnÌ zabezpeËenÌ) hodnocen nejlÈpe

v sedmiletÈ historii. DelöÌ program byl po odbornÈ

str·nce mnohem zajÌmavÏjöÌ - poskytl prostor jÌt

do vÏtöÌ tematickÈ hloubky a dva dny umoûnily

vÌce p¯ÌleûitostÌ potkat zajÌmavÈ lidi.

PrvnÌ den p¯inesl 14 refer·t˘, o jejichû kvalitÏ

svÏdËila nejen pr˘mÏrn· vysok· zn·mka pro ¯eË-

nÌky (1,85), ale i skuteËnost, ûe konferenËnÌ s·l

byl od poË·tku zcela zaplnÏn a z˘stal pln˝ prak-

ticky po celou dobu plen·rnÌho jedn·nÌ. Refer·ty

mÏly vz·jemnÏ velmi vyrovnanou ˙roveÚ, jako

nejlepöÌ vöak (se shodn˝m hodnocenÌm 1,42)

vynikli  2 ¯eËnÌci:  Josef Meringer, kter˝ si jako

v˝znamn˝ odbornÌk z Rakouska a viceprezident

FCSI zÌskal posluchaËe sv˝mi velmi prakticky

a lidsky podan˝mi zkuöenostmi ("profesion·lnÌ

a z·roveÚ vtipn˝ projev p¯esnÏ vypovÌdajÌcÌ o rea-

litÏ")  a Tom·ö KarpÌöek s konceptem Ambiente

Brasilero, za kter˝ zÌskala spoleËnost Ambiente

v tomto roce cenu J.Vaöaty ("je fajn, ûe takovÌ

lidÈ v oboru jsou", "lidsk˝m zp˘sobem popsal,

jak koncept vznikl a jak funguje a poodhalil

i finanËnÌ pozadÌ projektu"). 

Velmi p¯Ìznivou reakci vyvolalo i vystoupenÌ gene-

r·lnÌho sekret·¯e AHR V·clava St·rka ("vÏcnÈ

a v˝stiûnÈ", "mluvil z duöe n·s vöech") a p¯ÌspÏ-

vek vrchnÌho sl·dka PlzeÚskÈho Prazdroje V·cla-

va Berky, kter˝ dok·zal, ûe i dodavatelÈ mohou

upoutat zajÌmavou p¯edn·ökou, aniû by byla

povaûov·na za pouhou komerËnÌ prezentaci

("sv˝m p¯Ìstupem ztÏlesnil v˝znam spojenÌ zau-

jmout znamen· dob¯e prodat"). A nelze jeötÏ

nezmÌnit alespoÚ podnÏtn˝ refer·t Kate¯iny VlË-

kovÈ na tÈma zkuöenostÌ s Ëerp·nÌm dotacÌ

z programu SROP p¯i v˝stavbÏ Hotelu Academic

v Roztok·ch u Prahy ("otev¯enÏ popsan˝ a dokla-

dovan˝ v˝voj projektu, vËetnÏ uûiteËn˝ch varov·-

nÌ, na co si d·t pozor"). 

SpoleËensk˝ veËer po¯·dan˝ ve spolupr·ci

s redakcÌ Food Service a spojen˝ se slavnostnÌm

vyhl·öenÌm ceny J. Vaöaty za rok 2007 zaujal

p¯edevöÌm velmi n·padit˝m rautem v barv·ch

spoleËnosti NestlÈ prezentujÌcÌ Ëeskou a morav-

skou kuchyni ve 4 roËnÌch obdobÌch. K vysokÈ

˙rovni veËera p¯ispÏla i ochutn·vka vÌn a sekt˘

z produkce spoleËnosti  Bohemia Sekt.  

Velmi kladnÈ hodnocenÌ zÌskaly i workshopy pro-

bÌhajÌcÌ po druh˝ konferenËnÌ den. NejvÌce nav-

ötÌvenou sekcÌ byla Efektivnost hotelovÈho pro-

vozu ("v˝bornÈ a konkrÈtnÌ podnikatelskÈ vstu-

py"), nejlepöÌ zn·mkov·nÌ si vyslouûila sekce

Provoz mal˝ch podnik˘ - jak na to? ("milÈ p¯e-

kvapenÌ, ûe se i sekce pro malÈ m˘ûe p¯inÈst

obsahovÏ dobr· inspirativnÌ vystoupenÌ"). 

Konference se konala s podporou agentury Czech

Tourism a k jejÌmu zd·rnÈmu pr˘bÏhu v˝znamnÏ

p¯ispÏly zlatÌ partne¯i - spoleËnosti NestlÈ, Makro

a Bohemia Sekt. TradiËnÌmi spoluorganiz·tory

konference byli Svaz obchodu a cestovnÌho ruchu

»R, Vysok· ökola hotelov· v Praze a INCOMA

Consult. Na programu spolupracovali i dalöÌ odbor-

nÌ partne¯i, jak˝mi jsou Asociace hotel˘ a restau-

racÌ »R, Asociace kucha¯˘ a cukr·¯˘, »esk· bar-

mansk· asociace a COT Business. 

detailnÏjöÌ informace o konferenci naleznete na
www.horeca21.cz/summit (tz)

SpoleËnost Kofola  spustila v listopadu 2007

unik·tnÌ projekt na internetov˝ch str·nk·ch

www.pitnyrezim.cz resp. www.pitbot.cz, kde

chce lidem netradiËnÌ formou nabÌzet informace

o spr·vnÈm pitnÈm reûimu. Speci·lnÏ vyvinut˝

"rob˘tek PitBot" bude uûivatele, kte¯Ì projevÌ

z·jem, prov·zet a hlÌdat p¯i dodrûov·nÌ jejich

individu·lnÌho pitnÈho reûimu.  

PitBot je naprogramov·n jako pr˘vodce

a r·dce. Smysl jeho "ûivota" spoËÌv· v tom, ûe

bude lidem radit, doporuËovat a p¯ipomÌnat, jak

České lázně lákají pořád více turistů ze zahraničí

˙plnÈ. »Ìsla zachycujÌ jen poËty host˘ ubytovan˝ch

v hotelÌch. St·le vÌce host˘ se vöak ubytov·v·

v soukromÌ a v jin˝ch ubytovacÌch za¯ÌzenÌch. To

platÌ hodnÏ o pacientech z »R, kter˝m zdravotnÌ

pojiöùovny hradÌ lÈËbu, ale ne ubytov·nÌ a stravu,

ale takÈ t¯eba o n·vötÏvnÌcÌch z NÏmecka.

Ti p¯esto st·le pat¯Ì k nejËastÏjöÌm host˘m

Karlov˝ch Var˘ (loni celkem 52 946). Na dru-

hÈm mÌstÏ byli RusovÈ (38 219) a na t¯etÌm

hostÈ z »eskÈ republiky (32 827). V ûeb¯ÌËku

podle poËtu host˘ s lÈËenÌm by si vöak vymÏ-

nili mÌsta Rusko s NÏmeckem. DalöÌm z¯etel-

n˝m trendem je zkracov·nÌ dÈlky pobytu. St·le

vÌce host˘ jezdÌ do Karlov˝ch Var˘ ne p¯Ìmo

z lÈËebn˝ch d˘vod˘, ale jako turistÈ nebo za

nabÌdkou wellness pobyt˘. Pozici Karlov˝ch

Var˘ jako svÏtov˝ch l·znÌ potvrzuje mj. historik

Stanislav BurachoviË z region·lnÌho muzea

Karlovy Vary, kter˝ uv·dÌ, ûe tyto svÏtovÈ l·znÏ

jiû v roce 1911 navötÌvilo vÌce neû 70 tisÌc

pacient˘ s lÈËebnou pÈËÌ. Loni to bylo, pro

srovn·nÌ, 75 651 pacient. (tz)

Počty hostů lázeňského města Karlovy Vary
2006 2005

PoËet host˘ 187 444 190 296

- z toho tuzemsk˝ch 32 827 36 083

- z toho zahraniËnÌch 154 617 154 213

- s lÈËenÌm 75 651 73 829

+ z toho zahraniËnÌch 68 955 63 192

+ z toho tuzemsk˝ch 6696 10 637

- bez lÈËenÌ 111 793 116 467

+z toho zahraniËnÌch 85 662 91 021

+z toho tuzemsk˝ch 26 131 25 446

Zdroj: InformaËnÌ centrum Karlovy Vary

Sázka na nový název a rozsah konference HORECA se vyplatila

DomÈnou akciovÈ spoleËnosti Imperial Karlovy Vary je komplexnÌ l·zeÚsk· pÈËe, kterou posky-

tujÌ jejÌ nest·tnÌ zdravotnick· za¯ÌzenÌ od roku 1992. Vzhledem ke öpiËkovÈ kvalitÏ vöech sluûeb

se tato v˝znamn· Ëesk· l·zeÚsk· spoleËnost stala takÈ prvnÌm drûitelem L·zeÚskÈ ceny »R

/2006/. 

JejÌm posl·nÌm je pom·hat lidem obnovit fyzickou i duöevnÌ energii a progresivnÏ p˘sobit p¯e-

devöÌm v oblasti prevence z·vaûn˝ch civilizaËnÌch onemocnÏnÌ. JednÌm z cÌl˘ spoleËnosti je podÌ-

let se vlastnÌm v˝zkumn˝m programem a dalöÌmi aktivitami na  rozvoji lÈËebnÈ l·zeÚskÈ pÈËe

a b˝t tv˘rcem modernÌho pojetÌ l·zeÚstvÌ v ËeskÈm i evropskÈm kontextu. 

SpoleËnost v maxim·lnÌ mÌ¯e vyuûÌv· karlovarsk˝ch p¯ÌrodnÌch lÈËiv˝ch zdroj˘, aby poslouûily co

nejvÏtöÌmu poËtu jejÌch host˘. V pr˘mÏru spot¯ebuje 11 500 litr˘ termominer·lnÌ vody dennÏ,

coû je tÈmÏ¯ 20 % celkovÈ dennÌ spot¯eby v Karlov˝ch Varech. 

DÌky rozvojovÈ Ëinnosti, do nÌû spoleËnost v poslednÌch pÏti letech vloûila vÌce neû 800 milion˘

korun, mohou dnes hostÈ vöech jejÌch l·zeÚsk˝ch hotel˘ bydlet, lÈËit se, relaxovat, sportovat

a bavit se prakticky pod jednou st¯echou. JedineËn˝ stylov˝ komfort nabÌzÌ host˘m Spa Hotel

Imperial ocenÏn˝ prestiûnÌ mezin·rodnÌ cenou World Travel Awards jako NejlepöÌ l·zeÚsk˝ hotel

v »R /2006/. Jeho elegantnÌ pohodlÌ plnÏ uspokojÌ pot¯eby i nejn·roËnÏjöÌch host˘. L·zeÚsk˝

komplex Sanssouci & äv˝carsk˝ dv˘r nabÌzÌ modernÌ lÈËebnou pÈËi vysokÈ kvality spolu s moû-

nostÌ vybrat si ubytov·nÌ podle p¯·nÌ a pot¯eb host˘. 

● SpoleËnost v roce 2006 dos·hla obratu 453 189 tis. KË. ZamÏstn·v· vÌce neû 500 lidÌ.

● Rekonstrukce LH Sanssouci v roce 2005 st·la 130 mil. KË a cena rekonstrukce LH Imperi-

al v roce 2003 byla 300 mil. KË. (tz)

Imperial Karlovy Vary, a.s. - moderní pojetí lázeňství

Kofola stvořila PitBot a kdy spr·vnÏ pÌt. Je mal˝, chytr˝ a o pitnÈm

reûimu toho vÌ hodnÏ. PitBot bude kromÏ uve-

den˝ch webov˝ch str·nek komunikovat takÈ

p¯es ICQ, coû p¯edstavuje zcela inovativnÌ p¯Ì-

stup u takovÈho druhu projektu. ICQ bylo vybr·-

no z·mÏrnÏ, jelikoû m· nejvÏtöÌ penetraci

v »eskÈ republice. N·sledujÌcÌch 14 dnÌ budou

moci uûivatelÈ internetu najÌt rob˘tka i na

komunitnÌm serveru libimseti.cz, kde bude mÌt

sv˘j profil. Z·roveÚ tÏchto 14 dnÌ pobÏûÌ na

libimseti.cz bannerov· kampaÚ. Na realizaci

projektu spolupracovala Kofola s agenturou

Advertures.

pokraËov·nÌ na stranÏ 31
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TOP HOTEL Praha, s. r. o., změnil právní formu a název na TOP HOTELS GROUP, a. s.

TOP HOTELS GROUP, a. s., je nový název pro obchodní firmu TOP HOTEL
Praha, s. r. o., která se právě stala akciovou společností. Předsedou
představenstva TOP HOTELS GROUP, a. s., se stal dosavadní jednatel

Ing. Vladimír Dohnal, Marta Šnoblová je místopředsedkyní představenstva.
Ustanoveni byli tři členové dozorčí rady. Základní kapitál společnosti se
navýšil na 100 mil. Kč.

Určitě by nebylo od věci představit zejména
odborné veřejnosti strategii všech tří subjektů
a uvést něco z plánů na rok 2008. 
Chceme se d˘kladnÏji zamÏ¯it na zahraniËnÌ

kongresy a nav˝öit jejich poËet oproti letoönÌ-

mu roku. V oblasti propagace m·me vytipova-

n· dalöÌ zahraniËnÌ mÈdia a publikace na kon-

gresovou a incentivnÌ turistiku, kde budeme

nabÌzet naöe sluûby v oblasti MICE. Je nezbyt-

nÏ nutnÈ dokonale skloubit spolupr·ci vöech

t¯ech tÏchto subjekt˘, abychom co nejvÌce

vyuûili potenci·lu klient˘ v hotelu nejen

v dobÏ kon·nÌ kongres˘ pro dalöÌ doprovodnÈ

sluûby apod.

Jak TOP HOTEL Praha, tak hotel Albion jsou na
předních místech mezi hotely zaměřující se na
kongresovou turistiku. Co můžete nabídnout fir-
mám v závěru roku 2007? Jsou ještě volné kapa-
city pro drobnější akce, setkání, firemní poseze-
ní?
Konec roku je pro n·s jiû tradiËnÏ hlavnÌ sezo-

nou. Co se t˝k· ubytov·nÌ, tak nap¯. Silvestr je

jiû zcela vyprod·n v obou naöich hotelÌch. Pro

ty, kte¯Ì se chtÏjÌ p¯ijÌt pobavit a proûÌt z·vÏr

roku u n·s, tedy zvolÌ hotel s bohat˝m progra-

mem, m·me jeötÏ p·r voln˝ch mÌst, kterÈ si lze

rezervovat. 

Mezi naöe klienty v p¯edv·noËnÌch mÏsÌcÌch

pat¯Ì i mnohÈ v˝znamnÈ firmy, kterÈ po¯·dajÌ

veËÌrky pro svÈ partnery nebo zamÏstnance

v naöich prostor·ch. MnohÈ s·ly jsou jiû obsa-

zenÈ, ale dÌky vysokÈmu poËtu variant je st·le

jeötÏ moûnost najÌt voln˝  termÌn na uspo¯·d·nÌ

akce. (tz,rix)

NejnovÏjöÌ z·vÏry Centra pro v˝zkum ve¯ejnÈ-

ho mÌnÏnÌ potvrdily trendy poslednÌch let,

podle kter˝ch se n·zory ËeskÈ populace na

pivo a jeho roli ve spoleËnosti stabilizovaly.

Pivo je u 99 % respondent˘ povaûov·no za

v˝znamnou souË·st ËeskÈ kultury, 95 %

»ech˘ (94 % v roce 2004) je povaûuje za

n·rodnÌ n·poj, 92 % lidÌ (ve srovn·nÌ s 90 %

v roce 2004) za jednu z vÏcÌ, kterou se m˘ûe-

me chlubit v zahraniËÌ, a 78 % povaûuje naöe

pivo za nejlepöÌ na svÏtÏ. Na druhÈ stranÏ si

67 % populace myslÌ, ûe pitÌ velkÈho mnoûstvÌ

piva je öpatnou vlastnostÌ obyvatel »R.

V˝sledky takÈ potvrdily, ûe pivo je ch·p·no

jako n·poj tÈmÏ¯ univerz·lnÌ, vhodn˝ pro

vöechny situace - od posezenÌ s p¯·teli Ëi na

veËÌrcÌch p¯es oslavy narozenin aû po sv·teËnÌ

veËe¯i v rodinnÈm kruhu. 

NejËastÏji zmiÚovan˝m kritÈriem v˝bÏru piva ke

konzumaci je mezi muûi i ûenami chuù a v˝znam-

nou roli hraje i znaËka. Naopak cena a reklama

hrajÌ dle respondent˘ mÈnÏ v˝znamnou roli. V˝z-

kumy rovnÏû potvrdily, ûe Ëesk˝ konzument je

spÌöe konzervativnÌ, up¯ednostÚuje piva dom·cÌ

provenience. Muû vypije v pr˘mÏru 9 p˘llitr˘

t˝dnÏ, ûena 2 p˘llitry. Trv· popularita svÏtl˝ch

piv, p¯edevöÌm v˝ËepnÌch, upevÚuje se vöak

pozice leû·k˘, a to p¯edevöÌm u p¯ÌjmovÏ silnÏj-

öÌch skupin obyvatel. Naopak, konzumace tma-

v˝ch piv z˘st·v· spÌöe domÈnou d·mskÈ popu-

lace. 

"V˝zkumy opÏt potvrdily dlouhodob˝ trend profi-

Češi a pivo ve světle nejnovějších výzkumů

lu ËeskÈho konzumenta piva, kter˝ trvale up¯ed-

nostÚuje piva ËeskÈho typu a jen m·lo zkouöÌ

piva zahraniËnÌ," uvedl Ing. Jan Vesel˝, v˝konn˝

¯editel »eskÈho svazu pivovar˘ a sladoven.

"Ukazuje se takÈ, ûe roste podÌl tÏch, kte¯Ì pivo

pijÌ sice mÈnÏ, jedno aû dvÏ dennÏ, ale zato pra-

videlnÏ, coû koresponduje s naöimi z·mÏry pro-

sazovat umÌrnÏnou konzumaci piva," dodal Jan

Vesel˝.

"V˝zkumy nepotvrdily ˙vahy o tom, ûe se d·le

rozöi¯ujÌ n˘ûky mezi p¯Ìjmem dom·cnostÌ a kon-

zumacÌ piva. Byù dlouhodobÏ v tomto ohledu roz-

dÌly jsou, s r˘stem p¯Ìjm˘ tedy kles· mnoûstvÌ

konzumace piva a mÏnÌ se i vzorce jeho v˝bÏru,

v letoönÌm roce se d·le neprohloubily.," uvedl

Mgr. Ji¯Ì Vinopal, Ph.D., vÏdeck˝ pracovnÌk

SociologickÈho ˙stavu AV »R. "Ukazuje se

takÈ, ûe nelze vystopovat dalöÌ prohlubov·nÌ

jevu, o kterÈm jsme se domnÌvali, ûe by mohl

b˝t trvalejöÌ, n·r˘st tzv. region·lnÌho patriotis-

mu konzument˘ piv," dodal Ji¯Ì Vinopal.

Centrum pro v˝zkum ve¯ejnÈho mÌnÏnÌ Sociolo-

gickÈho ˙stavu Akademie vÏd »R zkoum·

v r·mci projektu kontinu·lnÌho sledov·nÌ ËeskÈ-

ho ve¯ejnÈho mÌnÏnÌ Naöe spoleËnost od roku

2004 dÌlËÌ ˙kol Pivo v ËeskÈ spoleËnosti. TerÈn-

nÌ öet¯enÌ se uskuteËnilo na vzorku 1126 dotazo-

van˝ch mezi obyvateli »R od 15 let formou osob-

nÌch rozhovor˘ v pr˘bÏhu z·¯Ì letoönÌho roku. V˝z-

kumnÈ projekty nazvanÈ Image piva v ËeskÈ spo-

leËnosti, Konzumace piva v ËeskÈ spoleËnosti

a NÏkterÈ aspekty v˝bÏru piva Ëesk˝mi konzu-

menty srovn·valy dneönÌ situaci s p¯edchozÌmi

t¯emi lety. V˝zkumnÈ zpr·vy s podrobnÏjöÌmi

v˝sledky lze nalÈzt na www.cvvm.cas.cz.

DalöÌ informace naleznete na internetov˝ch

str·nk·ch »eskÈho svazu pivovar˘ a sladoven

www.cspas.cz. (tz) 

Nejoblíbenější a nejčastěji konzumované pivo (muži a ženy)

Podíl mužů, kteří mají nejoblíbenější ležák 
a také jej nejčastěji pijí
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ZmÏny nastaly i v sesterskÈ spoleËnosti -

CestovnÌ agentu¯e TOP TRAVEL AGENCY. Ta

poskytuje nynÌ veökerÈ sluûby v oblasti p¯Ìjezdo-

vÈho cestovnÌho ruchu a kompletnÏ zajiöùuje

konferenËnÌ servis.  

"ObÏ zmÏny majÌ p¯ispÏt k jeötÏ vÏtöÌ spokoje-

nosti klient˘ obou spoleËnostÌ. Ti nynÌ mohou

cel˝ sv˘j pobyt v »eskÈ republice, jakoû i orga-

nizaci kongres˘ a konferencÌ, napl·novat doslo-

va pod jednou st¯echou,"  objasnil d˘vod tÏchto

zmÏn majitel spoleËnosti Ing. VladimÌr Dohnal. 

MartÏ änoblovÈ, mÌstop¯edsedkyni p¯edstaven-

stva TOP HOTELS GROUP a gener·lnÌ ¯editelce

TOP HOTELU Praha jsem p¯i tÈto p¯Ìleûitosti

poloûila nÏkolik ot·zek:

Změny, které nastaly, se týkají formálního ujed-
nocení uvnitř podnikatelské skupiny, která vlastní
tři společnosti v oboru cestovního ruchu - nejstar-
ší a největší hotel s názvem TOP HOTEL Praha,
dále mladší Hotel Albion (také v Praze) a Cestov-
ní agenturu TOP TRAVEL AGENCY. Podnikání

zastřešuje zmíněná nově vytvořená akciová spo-
lečnost TOP HOTELS GROUP. Co si slibujete od
nového uspořádání?
TOP TRAVEL AGENCY funguje samostatnÏ jako

spoleËnost s ruËenÌm omezenÌm, nicmÈnÏ jejÌ

Ëinnost je velice ˙zce propojena s obÏma naöi-

mi hotely. Od tÈto vz·jemnÈ spolupr·ce si slibu-

jeme vyööÌ standard sluûeb poskytovan˝ch kli-

entovi a jejich öiröÌ ök·lu neû jakou jsme byli

schopni nabÌdnout doposud. Klientovi m˘ûe

naöe agentura nahradit klasickou DMC a Ë·s-

teËnÏ i PCO v oblasti doprovodn˝ch program˘,

gala veËe¯Ì v prostor·ch mimo hotel apod.

Možná je to náhoda, možná záměr - v obou hote-
lích  a nyní nově i v cestovní agentuře jsou v čele
ženy. To by jistě stálo za pár slov.
MyslÌm si, ûe ûensk˝ element ve vedenÌ je roz-

hodnÏ p¯Ìnosem, nevidÏla bych v tom ale û·dn˝

z·mÏr, protoûe nerozliöujeme pracovnÌky na

muûe a ûeny, ale na spolehlivÈ, v˝konnÈ a loa-

j·lnÌ.

Ve dnech 1. a 2. listopadu 2007 na 22. Pivovarsko slada¯sk˝ch dnech jednalo v Praze tÈmÏ¯

300 vÏdeck˝ch a v˝zkumn˝ch pracovnÌk˘ z V˝zkumnÈho ˙stavu pivovarskÈho a slada¯skÈho,

a.s., spolupo¯adatelskÈ VysokÈ ökoly chemicko-technologickÈ Praha i dalöÌch ökol, pivovar˘

a sladoven a ze spoleËnostÌ, kterÈ p˘sobÌ v oblasti pivovarskÈho pr˘myslu. ⁄st¯ednÌm tÈmatem

nejv˝znamnÏjöÌho n·rodnÌho odbornÈho kongresu byla problematika piva ËeskÈho typu. ⁄Ëast-

nÌci konference v osmi sekcÌch jednali o fenomÈnu ËeskÈho piva, analytice piva, nejnovÏjöÌch

pivovarsk˝ch technologiÌch, o surovin·ch pot¯ebn˝ch k v˝robÏ piva, problematice mikrobiolo-

gick˝ch proces˘ a dalöÌch oblastech pivovarstvÌ a slada¯stvÌ a jiû podruhÈ takÈ o marketingu

naöeho piva. Z·ötitu nad akcÌ p¯evzal Mgr. Petr GandaloviË, ministr zemÏdÏlstvÌ »R.

VÏdeck· konference, kter·  se kon· jednou za dva roky, je p¯ÌleûitostÌ, na nÌû se setk·vajÌ pivo-

varötÌ, slada¯ötÌ i chmela¯ötÌ odbornÌci z celÈ republiky a Slovenska. Na letoönÌm kongresu bylo

p¯edneseno 41 p¯edn·öek a prezentov·no 12 plak·tov˝ch sdÏlenÌ - poster˘ o nejnovÏjöÌch

poznatcÌch a v˝sledcÌch v˝zkumu o ËeskÈm pivu a sladu. LetoönÌ konference byla rovnÏû ve

znamenÌ oslav 120 let existence V˝zkumnÈho ˙stavu pivovarskÈho a slada¯skÈho, kter˝ vznikl

1. ¯Ìjna 1887. 

"»eskÈ pivo nenÌ zdaleka jen pojem vyjad¯ujÌcÌ historickou tradici. Je to typ piva, kterÈ je

v mnoha aspektech chuùov˝ch i chemick˝ch odliönÈ od bÏûnÏ vyr·bÏn˝ch leû·k˘ ve svÏtÏ v tom

nejlepöÌm smyslu slova," uvedl RNDr. Karel Kosa¯, CSc., ¯editel V˝zkumnÈho ˙stavu pivovar-

skÈho a slada¯skÈho v Praze. "S tÌm bezprost¯ednÏ souvisejÌ ot·zky spojenÈ se surovinami pro

Ëesk˝ typ piva, neboù jsou pouûitelnÈ pouze a pr·vÏ jen nÏkterÈ odr˘dy pivovarskÈho jeËmene,

odliönÈ kmeny kvasinek, a neodmyslitelnou souË·stÌ toho, co ËeskÈ pivo ËinÌ jedineËn˝m, je

i svÏtovÏ proslul˝ chmel ËeskÈ provenience," dodal Karel Kosa¯.

Myölenka uspo¯·dat odborn˝ kongres s pivovarsko-slada¯skou tÈmatikou se ve V⁄PS zrodila na

poË·tku öedes·t˝ch let. PrvnÌ konference se uskuteËnila v roce 1963 a postupnÏ se Pivovar-

sko-slada¯skÈ dny staly nejv˝znamnÏjöÌ oborovou konferencÌ, kter· se pravidelnÏ kon· kaûdÈ

dva roky. V poslednÌch letech akci po¯·dajÌ kaûd˝ lich˝ rok V˝zkumn˝ ˙stav pivovarsk˝ a sla-

da¯sk˝, a. s., ⁄stav kvasnÈ chemie a bioinûen˝rstvÌ VäCHT Praha a vybran˝ pivovar. DvoudennÌ

vÏdeck· konference je nejen p¯ehlÌdkou nejnovÏjöÌch poznatk˘, ale i spoleËensk˝m setk·nÌm

¯ady pracovnÌk˘ z pivovarstvÌ a slada¯stvÌ a takÈ obor˘, kterÈ se problematikou piva zab˝vajÌ.

Kontakt: Mgr. Frantiöek FrantÌk
V˝zkumn˝ ˙stav pivovarsk˝ a slada¯sk˝, a. s.

603 431 322, frantik@beerresearch.cz, www.beerresearch.cz

Pivovarsko sladařské dny pomáhají zachovat charakter českého piva
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Součástí tohoto nejvýznamnějšího tuzemského 
setkání jsou:

14. mezin·rodnÌ sympozium INOVACE 2007

● Plen·rnÌ sekce, 4. 12. 2007 
- V˝zkum, v˝voj a inovace v »R a ve svÏtÏ

● OdbornÈ sekce, 5. 12. 2007 
- Konkurenceschopnost v biomedicÌnsk˝ch

technologiÌch, IC Biotech

- »esko - rusk· vÏdeckotechnick· spolupr·ce

- Setk·nÌ se zahraniËnÌmi ˙ËastnÌky

INOVACE 2007

● DiskuznÌ fÛrum "Galerie inovacÌ", 
6. 12. 2007
- V˝znam inovaËnÌho vzdÏl·v·nÌ, CIVL

- P¯Ìprava odbornÌk˘ pro oblast inovaËnÌho

podnik·nÌ (projekt »R/RF)

- P¯ihl·öenÈ produkty do soutÏûe o Cenu Ino-

vace roku 2007

- Prezentace vystavovatel˘ (u jejich poste-

r˘) 

»trn·ct˝ mezin·rodnÌ veletrh invencÌ a inovacÌ

CÌlem veletrhu je prezentovat vöe, co je sou-

Ë·stÌ programu mezin·rodnÌho sympozia a

12. roËnÌku soutÏûe o Cenu Inovace roku 2007.

VÏ¯Ìm, ûe i v letoönÌm roce bude v˝stavnÌ Ë·st

v p¯ÌzemÌ a Ëty¯ech nadzemnÌch podlaûÌch budo-

vy »SVTS kvalitnÌ a ûe V·m p¯inese ¯adu poznat-

k˘.

Dvan·ct˝ roËnÌk soutÏûe o Cenu Inovace roku 2007

V pr˘bÏhu tohoto roku byla konzultov·na ¯ada

potenci·lnÌch p¯ihl·öek do soutÏûe, k datu uz·-

vÏrky bylo p¯ed·no 20 p¯ihl·öek, kterÈ posoudi-

la komise Inovace roku.

PodruhÈ bude vyhl·öena »esko-nÏmeck· ino-

vaËnÌ cena 2007. OcenÏnÌ v r·mci Ceny Inova-

ce roku a »esko-nÏmeckÈ ceny budou p¯ed·na

7. 12. 2007. 

V˝znamnou souË·stÌ INOVACE 2006 budou
i dvÏ veËernÌ setk·nÌ vystavovatel˘ a ˙ËastnÌ-
k˘ a zahraniËnÌch host˘ (4. a 5. 12. vûdy od
18 hodin).
V pr˘bÏhu INOVACE 2007 bude fungovat Infor-

maËnÌ centrum INOVACE 2007 (sluûby pro

novin·¯e - tiskovÈ zpr·vy INOVACE 2007, moû-

nosti rozesÌl·nÌ e-mailov˝ch zpr·v redakcÌm

(inovace2007@aipcr.cz), vyhled·v·nÌ v interne-

tu) tradiËnÌ st·nek ⁄¯adu pr˘myslovÈho vlast-

nictvÌ s poradenstvÌm, st·nek »eskÈho statis-

tickÈho ˙¯adu, st·nek Asociace v˝zkumn˝ch

organizacÌ, prezentace projekt˘ JPD 3 - CIVL

a BIOTECH a dalöÌch partner˘ AIP »R a subjek-

t˘ v r·mci SystÈmu inovaËnÌho podnik·nÌ v »R.

TiskovÈ zpr·vy z jednotliv˝ch dn˘ INOVACE

2007 vËetnÏ fotogalerie budou pr˘bÏûnÏ umÌs-

ùov·ny na webovÈ str·nce AIP »R.

DalöÌ informace jsou uvedeny na domovskÈ

str·nce AIP »R www.aipcr.cz.

Pavel ävejda
Asociace inovaËnÌho podnik·nÌ »R

INOVACE 2007, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR
Ve dnech 4.-7. 12. 2007 se uskuteční tradiční nejvýznamnější tuzemská

akce v oblasti inovačního podnikání. Pořádá ji Asociace inovačního
podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělo-

výchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu a tuzemskými a zahraničními
členy a partnery. V budově ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 se sejdou
tuzemští a zahraniční odborníci, kteří v sympoziálním programu a ve
výstavní části zhodnotí současný stav a další perspektivu inovačního pod-
nikání této součásti hospodářského a sociálního rozvoje ČR.

Přihlášené produkty do soutěže o Cenu Inovace roku 2007
». Firma Produkt

1. V˝zkumn˝ ˙stav brambor·¯sk˝, s. r. o., Odr˘da brambor VALFI

HavlÌËk˘v Brod

2. RS DYNAMICS, s. r. o., Praha 4 EXPLONIX - p¯enosn˝ analyz·tor explozivnÌch 

l·tek

3. HONEYWELL, s .r. o., Praha 4 ACC OPTIMIZER - optimaliz·tor pro pokroËilÈ 

¯ÌzenÌ spalov·nÌ

4. BAçA, a. s., ZlÌn Nov· generace profylaktickÈ obuvi pro diabetiky

5. LINET, s. r. o., Slan˝ L˘ûko Latera

6. ASICentrum, s. r. o., Praha 4 EM 4298-dekodÈr/kodÈr pro ËteËky RFID 

v p·smu UHF

7. ⁄JP Praha, a. s. Rentgenov˝ simul·tor TERASIX se systÈmem 

VirtualBeamView

8. Clever Technologies, s. r. o., SvÏtice C-PULM - endobronchi·lnÌ teplomÏr

9. 1. LF UK, Praha 2 MultifunkËnÌ biotelemetrickÈ za¯ÌzenÌ 

k inteligentnÌmu on-line monitorov·nÌ 

fyziologick˝ch parametr˘ ËlovÏka

10. Lambda CZ, s. r. o., Brno LaboratornÌ bioreaktor/fermentol MINIFOR 

novÈho konceptu

11. FANA, s. r. o., Zaöov· IzolaËnÌ systÈm se vzduchovou mezerou

12. FS »VUT v Praze VÌceos˝ snÌmaË rozloûenÌ tlak˘ a smyku

13. inSophy, s. r. o., Praha 6 SpolehlivostnÌ anal˝za technologick˝ch systÈm˘

14. Penta Trading, s. r. o., Praha 4 ElektroerozivnÌ CNC hloubiËka PENTA CNC

15. Optaglio, s. r. o., ÿeû KovovÈ mikroteËky - OVDotTM

16. Siemens Industrial Inovace turbinovÈ ¯ady SST - 300

Turbomachinery, s. r. o., Brno

17. DAKO Brno, s. r. o. ProtihlukovÈ bariÈry ze sklovl·knobetonu 

18. AMAGRO, s. r. o., Praha 10 Huminov˝ koncentr·t Lignohum·t B

19. ARROW line, a. s., Ostrava Kolejov˝ tahaË vagon˘ CSA 110

20. AQUA Program, s. r. o, Turnov InfraËervenÈ topnÈ panely

SpoleËnost »esk˝ v˝zkum, a. s., podepsala

akviziËnÌ smlouvy a do svÈ skupiny zÌskala

dalöÌ dvÏ vÏdecko-v˝zkumnÈ z·kladny: InovaË-

nÌ technologickÈ centrum V⁄K, a. s., v Panen-

sk˝ch B¯eûanech u Prahy a V⁄K KovohutÏ,

s. r. o. P¯edsedkynÌ p¯edstavenstva InovaËnÌho

technologickÈho centra V⁄K, a. s., je po valnÈ

hromadÏ Ing. Veronika Komorousov·, mÌstop-

¯edsedkynÏ p¯edstavenstva spoleËnosti »esk˝

v˝zkum, a. s. Nov˝m jednatelem spoleËnosti

V⁄K KovohutÏ, s. r. o., se stal Ing. Milan

»uboÚ, ekonomicko-obchodnÌ ¯editel spoleË-

nosti VÌtkovice-v˝zkum a v˝voj - technickÈ apli-

kace, s. r. o., kter· je Ëlenem skupiny »esk˝

v˝zkum, a. s.

SpoleËnost »esk˝ v˝zkum, a. s., byla zaloûena

v roce v roce 2005, aby poskytovala sluûby

v oblasti pr˘myslovÈho transferu, tj. p¯enosu

modernÌch metod a technologiÌ z v˝vojov˝ch

pracoviöù a pr˘myslov˝ch podnik˘ u n·s

i v zahraniËÌ a jejich dopracov·nÌ a zavedenÌ do

konkrÈtnÌch podmÌnek u koneËnÈho uûivatele.

Sluûby poskytuje pro firmy sdruûenÈ ve skupinÏ

i pro vnÏjöÌ pr˘myslov˝ sektor a v˝zkumnÏ-v˝vo-

jovÈ organizace. P¯edsedou p¯edstavenstva je

Prof. Dr. Ing. Josef Kott, Dr.Sc.

"KromÏ pr˘myslovÈho transferu, tedy dovozu

a v˝voje nov˝ch technologiÌ do »eskÈ republiky

zejmÈna pro pr˘myslovÈ podniky a energetiku

a naopak zprost¯edkov·nÌ v˝stup˘ v˝zkumu,

v˝voje a inovaËnÌch aktivit Ëesk˝ch subjekt˘

smÏrem k zahraniËnÌm trh˘m, zajiöùujeme i dalöÌ

sluûby: marketing ve vÏdÏ a v˝zkumu, ¯ÌzenÌ

a financov·nÌ projekt˘, pom·h·me zÌsk·vat

finanËnÌ zdroje s vyuûitÌm dotaËnÌch prost¯edk˘,

organizujeme vzdÏl·v·nÌ a rekvalifikace pracov-

nÌk˘ pro ¯eöenÈ projekty," p¯edstavila z·bÏr Ëin-

nostÌ Ing. Veronika Komorousov·. »esk˝

v˝zkum, a. s., spolupracuje s Hospod·¯skou

komorou »R, MPO, MäMT a vysok˝mi ökolami.

"V˝sledkem naöÌ Ëinnosti je produkt s vyööÌ p¯i-

danou hodnotou nebo zavedenÌ novÈ technolo-

gie Ëi systÈmu, kter˝ p¯Ìmo podpo¯Ì dosaûenÌ

uveden˝ch cÌl˘," up¯esnila Ing. Veronika Komo-

rousov·. 

VlastnÌ v˝zkum a v˝voj v oblasti v˝voje nov˝ch

materi·l˘ a technologiÌ dosud zajiöùovala spo-

leËnost VÌtkovice - v˝zkum a v˝voj - technickÈ

SpoleËnost McAfee, Inc. (NYSE: MFE) ozn·-

mila nabÌdku sluûeb zabezpeËenÌ, kterÈ budou

na retailovÈm trhu k dispozici pro rok 2008.

NovÈ verze tÏchto sluûeb poskytujÌ ¯eöenÌ

technologiÌ ochrany proti hrozb·m. Chr·nÌ

nejen poËÌtaËe uûivatel˘, ale pom·hajÌ jim

takÈ p¯edejÌt dalöÌm rizik˘m spojen˝m s inter-

netovou komunikacÌ.

SpoleËnost McAfee svoji technologii podrobnÏ

testovala v prost¯edÌ internetu. Jako prvnÌ je

schopna nabÌdnout z·kaznÌk˘m proaktivnÌ bez-

peËnost na 95 % Ëasto navötÏvovan˝ch web˘,

coû je vzhledem k tomu, ûe Ëty¯i z pÏti n·vötÏv

webov˝ch server˘ se uskuteËnÌ z vyhled·vaË˘,

pr·vÏ kritick· ˙roveÚ ochrany. BezpeËnÈ vyhle-

d·v·nÌ a prohlÌûenÌ webov˝ch str·nek pomocÌ

technologie spoleËnosti McAfee p¯id·v· webo-

v˝m server˘m snadno srozumitelnÈ barevnÈ

oznaËenÌ (ËervenÈ, ûlutÈ nebo zelenÈ), kterÈ

uûivatel˘m jasnÏ ¯Ìk·, zda je p¯Ìsluön˝ server

bezpeËn˝ nebo potenci·lnÏ rizikov˝ - a to jeötÏ

p¯edÌtm, neû ho uûivatel navötÌvÌ. UûivatelÈ se

dÌky tomu mohou vyhnout malwaru (ökodlivÈ-

mu kÛdu), jako je software zneuûÌvajÌcÌ zrani-

telnosti webovÈho prohlÌûeËe, kter˝ m˘ûe uËi-

nit poËÌtaË nepouûiteln˝m. StejnÏ tak lze p¯e-

dejÌt adwaru, spamu, vir˘m a dalöÌm nebezpe-

ËÌm, hrozÌcÌm p¯i pr·ci online.

SpoleËnost McAfee d·le zdokonalila svoji sadu

zabezpeËenÌ Total Protection. Funkce umoûÚujÌ-

cÌ bezpeËnÈ vyhled·v·nÌ a prohlÌûenÌ webu byly

doplnÏny o tzv. chr·nÏn˝ reûim (Protected

Mode), kter˝ nabÌzÌ rodiË˘m ochranu jejich dÏtÌ.

DÏti, dospÌvajÌcÌ i libovolnÌ dalöÌ uûivatelÈ pracu-

jÌcÌ v tomto reûimu, budou automaticky p¯esmÏ-

rov·ni na bezpeËnou str·nku vûdy, kdyû dojde

k interakci s rizikov˝m serverem. Chr·nÏn˝

reûim je nastavov·n pomocÌ hesla, coû rodiË˘m

umoûÚuje ¯Ìdit jeho fungov·nÌ.

InteligentnÌ "ochrana bez ovlivÚov·nÌ" umoûÚuje

uûivatel˘m tÏöit se z videa, on-line her a dalöÌch

on-line z·bavnÌch aplikacÌ nebo spouötÏt pre-

zentace v PowerPointu Ëi dalöÌ pracovnÌ aplika-

ce v celoobrazovkovÈm reûimu bez toho, aby

doch·zelo k p¯eruöenÌ. Ochrana funguje tak, ûe

minimalizuje pot¯ebnÈ zdroje poËÌtaËe, inteli-

gentnÏ pl·nuje ˙lohy souvisejÌcÌ se zabezpeËe-

nÌm vËetnÏ aktualizacÌ a kontroly, kterÈ prov·dÌ

ve vhodnÈm Ëase. Kdyû uûivatel zapne poËÌtaË

poprvÈ, tato funkce automaticky chvÌli vyËk·

p¯ed aktualizacÌ bezpeËnostnÌho softwaru.

BezpeËnostnÌ ¯eöenÌ p¯ÌötÌ generace od spoleËnosti
McAfee: 

Sada McAfee Total Protection
NejkomplexnÏjöÌ bezpeËnostnÌ produkt pro kon-

covÈ uûivatele, jak˝ je v souËasnosti na trhu

k dispozici. V jedinÈm balÌku obsahuje veökerÈ

bezpeËnostÌ funkce nabÌzenÈ spoleËnostÌ

McAfee. Poskytuje v re·lnÈm Ëase ochranu

proti vir˘m, spywaru a hacker˘m spoleËnÏ

s pokroËilou ochranou pomocÌ varov·nÌ p¯ed rizi-

kov˝mi webov˝mi servery McAfee SiteAdvi-

sorô. Speci·lnÌ technologie zahrnujÌ antivirus,

antispyware, obousmÏrn˝ firewall, antiphishing.

Kontrola softwaru pro zÌsk·nÌ pr·v super uûiva-

tele (Rootkit scanning) McAfee X-Ray odhaluje

a odstraÚuje rootkity a dalöÌ ökodlivÈ aplikace

skrytÈ v systÈmu Windows nebo v jin˝ch antivi-

rov˝ch programech. Funkce Shredder ("drtiË")

umoûÚuje uûivateli digit·lnÏ "rozdrtit" soubory

Český výzkum, a. s. - mají další výzkumně-vývojová centra aplikace, s. r. o., (materi·ly, energetika, doda-

vatelsko-inûen˝rskÈ sluûby). Mezi odbÏrateli lze

jmenovat firmy jako äkoda Auto, a. s., (n·stro-

jovÈ oceli se zv˝öenou ûivotnostÌ), Delong Indu-

strial, a. s., (magneticky mÏkk˝ materi·l pro

v˝robu elektronov˝ch mikroskop˘), VÌtkovick·

n·stroj·rna VNAS, s. r. o., a äkoda JS,

a. s., (v˝kovky pro jadernou energetiku) Ëi

Sigma Pumpy Hranice, a. s., (v˝kovky pro v˝ro-

bu Ëerpadel). 

"AkvizicÌ dvou vÏdecko-v˝zkumn˝ch z·kladen,

InovaËnÌho technologickÈho centra V⁄K,

a. s., v Panensk˝ch B¯eûanech a V⁄K KovohutÏ,

s. r. o., jsme v˝znamnÏ rozöÌ¯ili n·ö potenci·l

v oblasti v˝voje nov˝ch materi·l˘ a technologiÌ.

Letos navÌc p¯edpokl·d·me dokonËenÌ jeötÏ

jednÈ akvizice," uvedla Ing. Veronika Komorou-

sov·, nov· p¯edsedkynÏ p¯edstavenstva InovaË-

nÌho technologickÈho centra V⁄K, a. s. (tz)

McAfee nabízí nová zabezpečení obsahujÌcÌ d˘vÏrnÈ informace. Poskytuje takÈ

ochranu proti online kr·deûÌm identity, nabÌzÌ

ochranu proti spamu a dovoluje rodiË˘m p¯idÏlit

kaûdÈmu dÌtÏti individu·lnÌ nastavenÌ, kterÈ

obsahuje nap¯Ìklad ËasovÈ limity a dalöÌ omeze-

nÌ. Obsahuje takÈ n·stroj pro anal˝zu obrazu,

kter· chr·nÌ dÏti p¯ed prohlÌûenÌm neû·doucÌho

grafickÈho obsahu. (tz)

Událost, od níž si lze mnohé slibovat
TiskovÈ prohl·öenÌ o podeps·nÌ dohody mezi Ëeskou a ËÌnskou textilnÌ a odÏvnÌ asociaci o porozu-

mÏnÌ v oblasti ochrany duöevnÌho vlastnictvÌ

Dne 30. ¯Ìjna 2007 v pr˘bÏhu öanghajskÈho veletrhu "INTERTEXTILE 2007 apparel fabric" (29.

10. - 1. 11. 07) podepsala Ëesk· Asociace textilnÌho odÏvnÌho a koûedÏlnÈho pr˘myslu ATOK

a »Ìnsk· textilnÌ a odÏvnÌ asociace (CNTAC) dohodu o porozumÏnÌ v oblasti ochrany duöevnÌho

vlastnictvÌ. Podeps·nÌ dohody je vyj·d¯enÌm ochoty obou stran dodrûovat a prosazovat p¯ijat·

pravidla v oblasti textilnÌ a odÏvnÌ v˝roby. 

O podeps·nÌ smlouvy usiluje Ëesk· strana jiû delöÌ dobu. ATOK spoleËnÏ s Ministerstvem pr˘myslu

a obchodu »R po nÏkolik mÏsÌc˘ jednal s ËÌnskou stranou o podrobnostech dohody. 

Je vöeobecnÏ zn·mo, ûe v textilnÌm a odÏvnÌm pr˘myslu je dodrûov·nÌ, resp. nedodrûov·nÌ tÏchto pr·v

celosvÏtov˝m problÈmem. Proto m· dohoda pro Ëesk˝ textilnÌ a odÏvnÌ pr˘mysl tak velk˝ v˝znam. 

Podeps·nÌ dohody je souË·stÌ ucelenÈ strategie rozvoje konkurenceschopnosti ËeskÈho textilnÌho

a odÏvnÌho pr˘myslu v letech 2007-2013. 

»esk· strana n·sleduje svÈ zahraniËnÌ kolegy z NÏmecka, Rakouska a Francie, kte¯Ì obdobnou

dohodou s ËÌnsk˝mi partnery podepsali d¯Ìve a mohou jiû deklarovat a vyËÌslit jejÌ pozitivnÌ p¯Ìnosy

pro partnery na obou stran·ch.

»esk˝ textilnÌ a odÏvnÌ pr˘mysl chce tÌmto krokem jasnÏ uk·zat, ûe m·

● neust·l˝ z·jem o dobrÈ mezin·rodnÌ vztahy s partnery, kterÈ probÌhajÌ na z·kladÏ tzv.Fair Trade

- poctiv˝ch obchodnÌch podmÌnek

● velk˝ z·jem o spolupr·ci s ËÌnsk˝mi partnery jak v oblasti v˝mÏny zboûÌ, tak i v oblasti v˝robnÌch

a obchodnÌch kooperacÌ.   

Za Ëeskou stranu podepsal smlouvu
Ing. Ji¯Ì KOHOUTEK

viceprezident a v˝konn˝ ¯editel
Asociace textilnÌho, odÏvnÌho a koûedÏlnÈho pr˘myslu

Za ËÌnskou stranu podepsal smlouvu
viceprezident Mr. Sun Ruizhe

China National Textile & Apparel Council
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FiremnÌ n·kup a e-aukce
Jak öet¯it Ëas a penÌze
Milan Kaplan, Josef ZrnÌk a kolektiv

Elektronizace v˝bÏru dodavatele a vyjedn·v·nÌ

podmÌnek n·kupu pomocÌ tzv. e-aukce je feno-

mÈnem poslednÌch nÏkolika m·lo let, kter˝ fir-

m·m a jin˝m organizacÌm u n·s uöet¯il jiû

mnoho milion˘. Praxe ovÏ¯ila, ûe elektronizace

öet¯Ì n·kupnÌ zdroje a mimo¯·dnÏ zkracuje Ëas

pot¯ebn˝ na p¯Ìpravu a realizace v˝bÏrovÈho

¯ÌzenÌ. Tato kniha p¯edstavuje konkrÈtnÌ

a n·vodnÈ p¯Ìklady vyuûitÌ elektronickÈho

n·stroje. »ten·¯ se srozumitelnÏ a jasnÏ dozvÌ,

jak k e-aukci p¯istupovali, jak ji realizovali a co

z nÌ zÌskali n·kupnÌ specialistÈ ocel·¯skÈ nad-

n·rodnÌ firmy, strojÌrny, nemocnice, banky, sta-

vebnÌ firmy, leteckÈ nebo tÏûa¯skÈ spoleËnosti

a dalöÌ podniky a instituce. 

ModernÌ marketing
Philip Kotler, Veronica Wong, John Saunders,

Gary Armstrong

4. evropskÈ vyd·nÌ

äpiËkov· publikace se komplexnÏ a z praktic-

kÈho manaûerskÈho pohledu zab˝v· vöemi

d˘leûit˝mi oblastmi marketingovÈho ¯ÌzenÌ. Je

zcela jedineËnÈ, ûe publikace je öit· na mÌru

pro evropskÈho Ëten·¯e. DÌv· se na praktick˝

marketing nejen ze svÏtovÈho, ale zejmÈna

evropskÈho pohledu, p¯in·öÌ speci·lnÌ poznat-

ky d˘leûitÈ pro evropsk˝ trh. MarketingovÌ

manaûe¯i, podnikatelÈ a studenti zÌskajÌ dÌky

knize v˝born˝ p¯ehled o principech, praktic-

k˝ch n·strojÌch, metod·ch a postupech mar-

ketingovÈho ¯ÌzenÌ - od marketingovÈho v˝zku-

mu, souËasnÈho postavenÌ a moûnostÌ marke-

tingu, p¯es strategick˝ marketing, B2B marke-

ting a spoleËenskou zodpovÏdnost a etiku mar-

ketingu aû po marketingov˝ mix, kter˝ tvo¯Ì

podstatu knihy. 

UmÏnÌ p¯esvÏdËivÈ komunikace
Jak ovlivÚovat n·zory, postoje a Ëiny druh˝ch
James Borg

V tÈto velmi praktickÈ a ËtivÈ knÌûce najdete

öpiËkov· 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 neverb·lnÌ komunikacÌ, jak p¯esvÏdËivÏ

jednat po telefonu a ˙spÏönÏ vyjedn·vat, jak

zach·zet s r˘zn˝mi typy lidÌ Ëi co dÏlat, kdyû se

p¯esvÏdËov·nÌ neda¯Ì. 

VedenÌ lidÌ v praxi
Zlepöete svÈ manaûerskÈ dovednosti
Yvone Faerber, Christian Stˆwe

V praktickÈ p¯ÌruËce plnÈ vynikajÌcÌch n·vod˘,

rad a p¯Ìklad˘ se dozvÌte, jak zvl·dnout r˘znÈ

situace a problÈmy v praxi, jak pro sv˘j t˝m

vybrat spr·vnÈ lidi, jak je maxim·lnÏ motivo-

vat, jak jim spr·vnÏ stanovit cÌle a ˙koly a jak

˙spÏönÏ delegovat. ZjistÌte takÈ, jak svÈ pod-

¯ÌzenÈ spolupracovnÌky spravedlivÏ a motivaË-

nÏ hodnotit a individu·lnÏ rozvÌjet jejich

schopnosti a do-

vednosti. 

PoËÌtaËov· grafika a design
Pr˘vodce zaËÌnajÌcÌho grafika
Tom·ö T˘ma

P˘vodce zkuöenÈho autora se nevÏnuje pouze

popisu jednotliv˝ch n·stroj˘, ale nauËÌ v·s, jak je

pouûÌvat v kaûdodennÌ praxi grafika. KromÏ znalos-

tÌ praktick˝ch postup˘ a technik zÌsk·te tÈû vöeo-

becn˝ p¯ehled o moûnosti vyuûitÌ bÏûnÈho softwa-

rovÈho vybavenÌ k tvorbÏ grafick˝ch materi·l˘.

Autor zaËÌn· od ˙pln˝ch z·klad˘ a v tematick˝ch

lekcÌch s praktick˝mi postupy v·s krok za krokem

nauËÌ vöe, co budete skuteËnÏ pot¯ebovat. 

Jak se spr·vnÏ rozhodovat a ¯eöit problÈmy
John Adair

Jak˝koliv vedoucÌ Ëinitel m· nezadatelnÈ pr·vo

dohlÌûet na to, aby byla zvolena nejlepöÌ rozhodnu-

tÌ, aby problÈmy byly ¯eöeny optim·lnÌm zp˘sobem

a aby nebyly kladeny p¯ek·ûky tv˘rËÌm n·pad˘m

a inovacÌm. JednÌm z krok˘ k tomuto cÌli, je st·t se

mistrem v procesech praktickÈho myölenÌ. Nem˘-

ûete zaruËit v˝sledky - svou nezanedbatelnou roli

v lidskÈm kon·nÌ hrajÌ i ötÏstÌ a n·hoda - ale m˘ûe-

te alespoÚ zajistit, aby se p¯i dosahov·nÌ cÌl˘ vyu-

ûÌvaly osvÏdËenÈ procesy uvaûov·nÌ.

Francouzsk· v˝slovnost + DVD
Tom·ö Cidlina

Kniha je urËena z·jemc˘m, kte¯Ì si chtÏjÌ osvo-

jit nejd˘leûitÏjöÌ pravidla francouzskÈ v˝slovnos-

ti, nauËit se spr·vnÏ artikulovat jednotlivÈ hl·s-

ky a celÈ francouzskÈ vÏty. Podstatnou souË·s-

tÌ publikace je DVD, kterÈ obsahuje animace,

ukazujÌcÌ n·zornÏ, kde v ˙stech a jak˝mi mluvi-

dly hl·sky tvo¯it, uk·zky, jak vyslovujÌ francouz-

ötÌ rodilÌ mluvËÌ, trÈninkov· cviËenÌ atd.

Pr·vo na internetu
Spam a odpovÏdnost ISP
Radim PolË·k

Tato publikace p¯edstavuje praktick˝ pr·vnÌ

manu·l, kter˝ aktu·lnÌ praxe uûivatel˘ internetu

a poskytovatel˘ sluûeb informaËnÌ spoleËnosti

û·d·. Vedle ËistÏ praktick˝ch ot·zek se v nÌ jejÌ

autor kriticky zab˝v· i öiröÌmi souvislostmi apli-

kace pr·va jako n·stroje k rozvoji modernÌ

demokratickÈ informaËnÌ spoleËnosti. 

Mezin·rodnÌ marketingov˝ management
Ralph Berndt, Claudia FantapiÈ Altobelli, Matt-

hias Sander

Kniha se obracÌ na vöechny, kte¯Ì se v r·mci

vzdÏl·v·nÌ nebo povol·nÌ konfrontujÌ s problÈmy

mezin·rodnÏ orientovanÈho marketingu. Fundo-

vanÈ kompendium poznatk˘ a princip˘ marke-

tingovÈho managementu na poli nadn·rodnÌch

a mezin·rodnÌch trh˘ shrnuje marketingovÈ pl·-

nov·nÌ, controlling a organizaci.
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Tak to dÏl· Toyota 
14 z·sad ¯ÌzenÌ nejvÏtöÌho svÏtovÈho v˝robce
Jeffrey K. Liker 

P¯ednÌ americk˝ odbornÌk a znalec japonsk˝ch

systÈm˘ ¯ÌzenÌ odkr˝v· tajemstvÌ fenomen·lnÌho

˙spÏchu automobilky Toyota a jejÌho systÈmu

"ötÌhlÈ" v˝roby, jeho kulturnÌ p¯edpoklady

a v˝chodiska. P¯edstavuje soubor z·sad, hodnot

a p¯Ìstup˘, kterÈ umoûÚujÌ tomuto nejvÏtöÌmu

svÏtovÈmu v˝robci neust·le zvyöovat trûnÌ podÌl,

ziskovost i jakost sv˝ch v˝robk˘. A ukazuje, jak

uplatÚov·nÌ souboru tÏchto z·sad, hodnot a p¯Ì-

stup˘ firmy m˘ûe napom·hat p¯i transformaci

i vaöÌ organizace - v˝robnÌ Ëi nev˝robnÌ - ve ötÌh-

lou, efektivnÌ a uËÌcÌ se organizaci. 

10 zlat˝ch pravidel p¯ekon·v·nÌ nejËastÏjöÌch
komunikaËnÌch bariÈr
Ivan Bureö - Vlasta A. Lopuchovsk·

Verb·lnÌ komunikace byla, je i bude nejefektivnÏj-

öÌm n·strojem vytv·¯enÌ mezilidsk˝ch vztah˘.

Pokud si nerozumÌte s lidmi, nem˘ûete vybudovat

ani v˝konn˝ pracovnÌ t˝m, ani v·s nep¯ijme komu-

nita, v nÌû ûijete. Nov· kniha I. Bureöe (a Vlasty

LopuchovskÈ) z popul·rnÌ ediËnÌ ¯ady "Zlat· pravi-

dla..." se vÏnuje z·konitostem, pravidl˘m a tech-

nik·m verb·lnÌ komunikace a jejich aplikaci opÏt

demonstruje na desÌtk·ch praktick˝ch p¯Ìklad˘. 

7 n·vyk˘ skuteËnÏ efektivnÌch lidÌ 
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. 

Balanced Scorecard 
Strategick˝ systÈm mÏ¯enÌ v˝konnosti podniku
Robert S. Kaplan - David P. Norton 

5. vyd·nÌ

Kniha p¯edkl·d· podnik˘m origin·lnÌ ¯eöenÌ: meto-

du "balanced scorecard" (BSC) neboli soubor

n·stroj˘ vytv·¯ejÌcÌch integrovan˝ manaûersk˝

systÈm, jenû zd˘razÚuje vz·jemnou prov·zanost

hodnotov˝ch a natur·lnÌch kriteriÌ. Na z·kladÏ sle-

dov·nÌ a ¯ÌzenÌ v˝konnosti podniku v r·mci Ëty¯

subsystÈm˘ (perspektiva finanËnÌch cÌl˘, z·kaznÌ-

k˘ a trh˘, podnikov˝ch proces˘, uËenÌ se a r˘stu,

resp. perspektiva zamÏstnanc˘) umoûÚuje pr˘bÏû-

nÈ ¯ÌzenÌ realizace celkovÈ strategie a zajiöùuje

i nezbytnou zpÏtnou vazbu.
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Nov· teorie managementu
Helmut Lang

Od poË·tku 90. let se svÏt v d˘sledku politic-

k˝ch, technologick˝ch a ekonomick˝ch zmÏn

podstatnÏ zmÏnil. Podniky zaËaly na tyto pro-

mÏny reagovat zmÏnou sv˝ch strategiÌ. Nov·

praxe se promÌtla do teorie, obzvl·ötÏ do nauky

o podnikovÈm hospod·¯stvÌ a managementu.

V centru pozornosti p¯edkl·danÈ uËebnice je

proto ot·zka, zda lze v d˘sledku nov˝ch teore-

tick˝ch poznatk˘, a jejich aplikace v praxi,

hovo¯it o novÈ teorii managementu. Pozornost

je zamÏ¯ena nap¯. na problematiku manage-

mentu zmÏn (change management), vznik stra-

tegie shareholder-value, outsourcing a offsho-

ring, business reengineering, benchmarking,

systÈm managementu jakosti (TGM) a balan-

ced scorecard. 

Komu je kniha urËena?

UËebnice je urËen zejmÈna student˘m Vä eko-

nomickÈho zamÏ¯enÌ. Obsahuje vöak takÈ ¯adu

zajÌmav˝ch p¯Ìklad˘ strategickÈho rozhodov·nÌ

v r·mci podnikovÈho ¯ÌzenÌ, a proto ji lze dopo-

ruËit takÈ pracovnÌk˘m managementu podnik˘.

Public Private Partnership - p¯Ìleûitost a v˝zva 
Jan Ost¯Ìûek a kol.

CÌlem publikace je sezn·mit Ëten·¯e s kontrak-

ty typu PPP, jakoûto alternativou financov·nÌ

ve¯ejn˝ch infrastruktur a sluûeb. Na konkrÈtnÌch

p¯Ìpadech je uvedeno, jak vytvo¯it PPP projekt,

kter˝ m· öanci uspÏt v konkurenci s ostatnÌmi

projekty. Auto¯i popisujÌ, jak se vyvarovat nej-

ËastÏjöÌch chyb, a jak naopak vyuûÌt v˝hody,

kterÈ dan˝ subjekt m·. 

Komu je kniha urËena?

Publikace je urËena nejen student˘m vysok˝ch

ökol, ale takÈ zamÏst-

nanc˘m st·tnÌ spr·vy

a odbornÈ ve¯ejnosti.
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Oriflame v ČR vede Mirek Kopřiva
Do Ëela övÈdskÈ kosmetickÈ spoleËnosti Orifla-

me nastoupil s platnostÌ od 1. listopadu 2007

Mirek Kop¯iva. Na pozici gener·lnÌho ¯editele

tak vyst¯Ìdal Magnuse Holm Alsterlinda, kter˝

Oriflame v »eskÈ republice vedl od dubna 2004.

Oriflame zaznamenal v uplynul˝ch t¯ech letech

pod jeho vedenÌm nezanedbatelnÈ obchodnÌ

˙spÏchy a zÌskal ¯adu ocenÏnÌ na poli marketin-

govÈ komunikace. Magnus Holm Alsterlind

povede od 1. ledna p¯ÌötÌho roku poboËku Ori-

flame v Polsku.

"»eskou republiku opouötÌm s pocitem, ûe zde

bude Oriflame v dobr˝ch ruk·ch. Velmi pozitivnÌ

jsou tendence r˘stu spoleËnosti, vzr˘stajÌcÌ

povÏdomÌ o znaËce a nav˝öenÌ poËtu kosmetic-

k˝ch poradc˘. Za uplynulÈ t¯i roky dos·hl

n·r˘st trûeb 30 %. Jsem r·d, ûe mohu pomysl-

nou ötafetu p¯edat do rukou Mirka Kop¯ivy,

kter˝ veökerÈ procesy ve spoleËnosti d˘vÏrnÏ

zn· a m˘ûe ve svÈ novÈ pozici z˙roËit svÈ zku-

öenosti," ¯ekl Magnus Holm Alsterlind. 

TakÈ finanËnÌ oddÏlenÌ kosmetickÈ spoleËnosti

Oriflame zÌskalo novÈ vedenÌ v osobÏ ZdeÚka

Koukla, kter˝ jej vede od srpna letoönÌho roku.

Pozice obchodnÌho a provoznÌho ¯editele z˘st·-

vajÌ beze zmÏny. ObchodnÌ t˝m vede Jana »ern·

a provoz i nad·le ¯ÌdÌ Petr BezdÏk. (tz)

ČS má již 80 % bankomatů 
s bezpečnostním zařízením
»esk· spo¯itelna vybavila jiû tÈmÏ¯ 80 % z cel-

kovÈho poËtu 1110 bankomat˘ speci·lnÌm

systÈmem zabraÚujÌcÌm kopÌrov·nÌ karet (FDI).

Jde o za¯ÌzenÌ, kterÈ bankomat ˙ËinnÏ chr·nÌ

proti instalaci neleg·lnÌch za¯ÌzenÌ a znemoûÚuje

okopÌrovat data z magnetickÈho prouûku. Zelen˝

plastov˝ n·stavec se instaluje p¯Ìmo na vstupnÌ

otvor pro kartu a jeho p¯esn˝ vzhled si klienti

mohou ovÏ¯it i na obrazovce bankomatu. V sou-

ËasnÈ dobÏ chr·nÌ bezpeËnostnÌ n·stavec vÌce

neû 850 bankomat˘ »eskÈ spo¯itelny. DokonËe-

nÌ instalace v celÈ bankomatovÈ sÌti pl·nuje

»esk· spo¯itelna do konce letoönÌho roku.

"BezpeËnost transakcÌ a sluûeb povaûujeme za

zcela z·sadnÌ a vÏnujeme tomu mimo¯·dnou

pozornost. N·stavec je dalöÌm z mnoha opat¯e-

nÌ, kter˝mi chr·nÌme naöe bankomaty," uvedl

Ji¯Ì Vajgl, vedoucÌ oddÏlenÌ ¯ÌzenÌ sÌtÏ bankoma-

t˘ »eskÈ spo¯itelny. 

N·stavec je z pr˘hlednÈho plastu s integrova-

n˝m hologramem. V zadnÌ Ë·sti ho prosvÏcuje

p¯eruöovanÈ svÏtlo indik·toru ËteËky. 

Klienti jsou o n·stavci informov·ni takÈ prost¯ed-

nictvÌm tzv. bezpeËnostÌ obrazovky na bankoma-

tu, na kterÈ se v pravideln˝ch Ëasov˝ch interva-

lech objevuje nov˝ fyzick˝ vzhled vstupnÌho otvo-

ru pro kartu. "LidÈ tedy lehce urËÌ, zda je dan˝

bankomat vybaven protiskimmovacÌm n·stav-

cem, a dob¯e poznajÌ, pokud by na bankomatu

bylo nainstalov·no nÏco navÌc," dodal Ji¯Ì Vajgl. 

»esk· spo¯itelna chr·nÌ klienty u sv˝ch banko-

mat˘ i ¯adou dalöÌch bezpeËnostnÌch prvk˘.

DÌky softwarovÈ ˙pravÏ se karta p¯i vstupu do

bankomatu pohybuje trhavÏ nebo p¯eruöovanÏ,

a pr·vÏ tento pohyb eliminuje moûnost podvod-

nÏ naËÌst ˙daje z magnetickÈho prouûku. Vöech-

ny bankomaty »S jsou navÌc vybaveny Ëipovou

technologiÌ, kter· zpracov·v· informace pouze

z Ëipu karty. K bezpeËnosti bankomat˘ v˝znam-

nÏ p¯ispÌv· i fakt, ûe vÏtöina bankomat˘ »eskÈ

spo¯itelny je opat¯ena kamerov˝m systÈmem.  

Proti vyloupenÌ nebo ukradenÌ bankomat˘ vyuûÌ-

v· »esk· spo¯itelna metodu speci·lnÌho barvi-

va, kterÈ p¯i nedovolenÈ manipulaci s bankoma-

tem znehodnotÌ jeho obsah. (tz)

Vysok· ökola finanËnÌ a spr·vnÌ vyhl·sila

a financovala na podporu rozvoje vÏdy soutÏû

mlad˝ch ekonom˘, kter· by mÏla zaloûit trvalou

tradici spojenou se jmÈnem naöeho p¯ednÌho

ekonoma Frantiöka VencovskÈho. Do soutÏûe

se p¯ihl·sili s p˘vodnÌmi teoretick˝mi statÏmi

tÈmÏ¯ dvÏ desÌtky ekonom˘. Laure·ti na cenu

prof. VencovskÈho byli vyhl·öeni 16. listopadu

2007 u p¯Ìleûitosti mezin·rodnÌ vÏdeckÈ konfe-

rence "NovÈ v˝zvy pro ekonomy v globalizujÌcÌm

se svÏtÏ" konanÈ pod z·ötitou guvernÈra »eskÈ

n·rodnÌ banky ZdeÚka T˘my. 

HlavnÌ cenu ve v˝öi 200 000 KË vyhl·sila rek-

torka VäFS Dr. Bohuslava äenk˝¯ov· zaË·tkem

tohoto roku ve snaze podpo¯it v˝zkumnou Ëin-

nost mlad˝ch ekonom˘. DalöÌ auto¯i obdrûeli

vÏcnÈ ceny a bylo jim umoûnÏno svÈ pr·ce pre-

zentovat na konferenËnÌm fÛru. 

Magdalena Strakov·
manaûerka komunikace a PR
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Nejlepší původní práce mladých ekonomů obdrží cenu F. Vencovského

pokraËov·nÌ ze strany 28
"Spr·vn˝ pitn˝ reûim je pro n·s, jako v˝robce

nealkoholick˝ch n·poj˘, d˘leûitÈ spoleËenskÈ

tÈma. Chceme lidi vÈst k tomu, aby dbali na

dodrûov·nÌ pitnÈho reûimu, ponÏvadû v koneË-

nÈm d˘sledku tÌm ovlivÚujÌ svÈ tÏlesnÈ i duöevnÌ

zdravÌ. V tuto chvÌli ale nenÌ naöÌm cÌlem zahltit

je dalöÌmi obecn˝mi informacemi, kterÈ se na nÏ

Kofola stvořila PitBot valÌ ze vöech stran. Prost¯ednictvÌm rob˘tka

PitBota budeme k lidem promlouvat individu·lnÏ

a vÏ¯Ìm, ûe z·bavnou formou," uvedl ke spuötÏnÌ

nov˝ch str·nek Martin Klofanda, PR manaûer

Kofoly. SpoleËnost Kofola zcela netradiËnÏ zaha-

juje projekt na podporu pitnÈho reûimu v zimnÌm

obdobÌ. U mnoha lidÌ jiû vymizely fyziologickÈ sig-

n·ly ûÌznÏ a zejmÈna v zimÏ nemajÌ takovou

pot¯ebu doplÚovat tekutiny. Je tedy d˘leûitÈ

ot·zku pitnÈho reûimu p¯ipomÌnat nejen za hor-

kÈho poËasÌ, ale i v obdobÌ zimy.
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