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součástí vydání je

Podle zmíněného dokumentu zaměstnává od-
větví maloobchodu v EU zhruba 17,4 milionu 
osob, tedy 8,4 % z celkového objemu pracovních 
sil. Některé největší maloobchodní společnosti 
jsou rovněž nejvýznamnějšími zaměstnavateli 
evropského soukromého sektoru. Maloobchodní 
sektor často provádí nábor zaměstnanců na místní 
úrovni a poskytuje mnoho pracov-
ních příležitostí zejména mladým li-
dem, ženám a méně kvalifikovaným 
osobám. Je rovněž důležitým zdrojem pracovních 
míst pro uchazeče o první zaměstnání, hlavně 
absolventy škol. Maloobchodní sektor je rovněž 
významným zdrojem uplatnění samostatně výdě-
lečně činných osob. V roce 2007 jich bylo v ma-
loobchodě zaměstnáno přibližně 19 %.

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR je 
významným profesním uskupením. Letos osla-
vil 20. narozeniny. Při této příležitosti jsem 
Ing. Zdeňku Juračkovi, jeho prezidentu, položila 
několik otázek: 

Dvacetiletí v životě významného profesního 
uskupení není málo na to, aby si vybudovalo 
postavení významného fenoménu například 
mezi zaměstnavateli i v širším celospolečen-
ském pojetí.  Jaký byl svaz před dvěma desít-
kami let a jaký je nyní?

Já osobně jsem přímo u zrodu svazu nebyl. 
Tedy nebyl jsem jedním z přímých zakladatelů, 
nicméně již v té době jsem žil obchodem a sle-
doval jsem jeho vývoj z „přiměřené vzdálenos-
ti“. Vzpomínám na tuto dobu docela rád, protože 
ve srovnání s dneškem byla „více od srdce jak 
od peněženky“. Na jednu stranu jsme sice tápali 
při poznávání raného kapitalizmu po česku, na 
straně druhé jsme si již tehdy uvědomovali, že 
pokud se má budovat základna obchodu, musí 
vzniknout pokud možno pevný a konsolidovaný 
svazek obchodních subjektů v České republice. 

Skutečnost, že se v pozdější době ke svazu při-
dal i cestovní ruch, lze kvitovat jako úspěšný po-
stup mých předchůdců a prozíravost při potřebě 
vytvořit seskupení, které bude svým rozsahem 
a společenským významem nepřehlédnutelné na 
české politické scéně. 

Tak se i stalo, neb současný Svaz obchodu 
a cestovního ruchu ČR je druhým největším sva-
zem v republice (po Svazu průmyslu a dopravy 
ČR), reprezentuje okolo 16 % HDP a zhruba 
stejnou výši zaměstnanosti. 

Dle našeho názoru je skutečně nepřehlédnu-
telný, nicméně politické reprezentace, které 

jsme za uplynulých 20 let zažili 
a bohužel včetně té dnešní, nás 
úspěšně „přehlížejí jako Saharu“ 

dle osvědčené metody – pokud jsi obchodník 
či hospodský, pomož si sám. Na druhou stranu 
víme, na čem jsme a o čem je i naše budouc-
nost. Konkrétně tedy současnou politickou 
i společenskou garnituru v ČR podporujeme, 
nicméně je nám známo, co od ní lze očeká-
vat. Jak mi řekl na přímou otázku pan ministr 
Miroslav Kalousek – cituji: „Pane prezidente, 
od státu v současné době nemůže maloobchod 

a cestovní ruch očekávat prakticky nic, tedy 
žádnou podporu ani vstřícnost v požadavcích 
týkajících se ekonomického vylepšení pozice 
terciální sféry na českém trhu.“

Tehdy i dnes jste se snažili a snažíte se o zlep-

šování podnikatelské-
ho prostředí. Zna-
mená to, že některé 
brzdy podnikání stále 
přetrvávají a k tomu 
se přidružují další, dejme tomu, nesmysly, 
anebo se mnohé skutečně obrátilo ke zdravé-
mu rozumu?

Celou dobu, co se pohybuji v poměrně vyso-
kých funkcích týkajících se obchodu a cestovní-
ho ruchu, se snažím doufat, že přestanou hrátky 
některých státních úředníků, kteří si mnohdy 
pletou pojmy s dojmy. Jak jsem zjistil, a už na to 
mám bohužel i věk, je úřední šiml nepostižitel-
ný a nezničitelný. Samozřejmě že každá z vlád 
si činila ve svém prohlášení naději, že odstraní 
tzv. brzdy podnikání, tzn. odstranění byrokracie 
a větší vstřícnost k potřebám podnikatelských 
subjektů. Nicméně celkový pokrok jde velmi 
pomalu a vypadá to tak, že pokud přijde místo 
starého úředníka úředník nový, i ten si chce 
„ohřát svou polívčičku“ z titulu své funkce a při-
dat něco administrativy, aby úřední šiml měl co 
přežvýkat. 

Pokud vím, je nyní jedním z velice nepří-
jemných zákon o významné tržní síle. V čem 
vadí obchodníkům a co všechno může způ-
sobit? Podrobně se jím zabývá Evropská 
komise…

O tomto zákoně bylo již napsáno snad vše. 

Obchodníkům nejvíce vadí ta bezmezná diskri-
minace, kdy přiznáváme, že současný trh není 
jednoduchý, není zcela čitelný a obsahuje spous-
tu nešvarů, které přináší jednak dosud nenaplně-
ný raný kapitalizmus České republiky a zároveň 
i zcela vyhraněné konkurenční prostředí mezi 
špičkou obchodních řetězců. Tyto nešvary však 
nepanují jenom v obchodě, ale panují zcela jistě 
mezi dodavateli, ale i v prvovýrobě, tj. mezi 
zemědělci. Čili proč zrovna postihovat jenom 
obchodníky? 

Dalším důležitým důvodem je nadbytečnost 
tohoto zákona. Domníváme se, že tržní prostředí 
nelze kultivovat legislativou novou, ale je nutné 
ho podporovat dodržováním legislativy platné. 
Pokud tomu tak není (připouštím,  že tomu tak 
skutečně mnohdy není), je zbytečné vytlou-
kat klín klínem. Měli bychom se soustředit na 
výchovu českého občana, s cílem pokusit se 
odstranit jeho odpor k dodržování zákonů nebo 
hledání cest k jejich obcházení.  

Těch důvodů proti je ještě celá řada, je to ne-
sourodost s evropskou legislativou, je to vlastní 
podoba a struktura zákona, který mnozí právníci 
oslovují jako právní paskvil roku atd. 

Vašimi členy jsou, kromě jiných firem, velké 
obchodní řetězce. Proč je v očích mnoha lidí 
jejich image spíše negativní než opačně?  

Je to zajímavá otázka. Nechtěl bych být roz-
hodčím mezi příznivci a odpůrci obchodních 
řetězců. V každém případě se osobně snažím 
o co nejvíce objektivní pohled a ten jednoznač-
ně charakterizuje vstup obchodních řetězců na 
českou scénu jako pozitivní, zejména z titulu 
a pohledu zákazníka. Dnešní nabídka služeb 
maloobchodu se nedá vůbec srovnat s érou 
socializmu a obchodní síť vybudovaná v po-
sledních 20 letech se dá srovnávat s kvalitou 
i kvantitou k nejvyspělejším zemím světa. Jako 
český obchodník vidím přínos v tom, že jsme 
byli nuceni se „dotáhnout“ na úroveň nabíd-
ky a služeb těchto řetězců a pod tlakem silné 
konkurence zásadním způsobem pozvednout 
úroveň i vlastních služeb. 

Nosným zájmem nyní je
získat jako druhý největší svaz 
samostatné místo v tripartitě
Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Ing. Zdeněk Juračka o nepřehlédnutelnosti profesního 
uskupení, jež reprezentuje

Nejen za významného zaměstnavatele, ale také za odvětví podílející se zásadně na řešení 
problémů v sociální oblasti i oblasti služeb a sektor zvyšující komfort občanů EU při nákupu 
potravin a volnočasových aktivitách považuje Evropská Komise odvětví maloobchodu. 
Vyplývá to z pracovního dokumentu „Retail Market Monitoring Report“ zpracovaného pro 
potřeby EK na základě výzkumů agentur zabývajících se tímto oborem v EU.

pokračování na str. 7 ►

Prezident SOCR ČR Ing. Zdeněk Juračka

Největší česká poradenská společnost M.C.TRITON, český 
lídr v manažerském poradenství, vzdělávání a interim mana-
gementu, rozšiřuje své působení v regionech. 

Společnost na pracovní snídani v Ostravě představila nového 
regionálního manažera Dalibora Davida, který bude mít na sta-
rosti rozvoj aktivit v severomoravském regionu.

Poskytovat dobrou službu vyžaduje být blízko svému zákazní-
kovi. Znát realitu jeho života a podnikatelského kontextu. Proto 
i obchodní strategie společnosti M.C.TRITON sleduje prioritu 
decentralizace – posilování regionálních obchodních vztahů 
a následné realizace projektů pro významné firmy v regionu. Po 

létech zahraniční expanze soustředí svou pozornost na 
důsledné pokrytí českého, moravského a slezského trhu.

„Považuji za logické, že první regionální centrum, které 
zahájilo svou činnost, je právě v Ostravě. Se severomoravskými 
klienty máme dlouholetou, tradiční spolupráci. Cítíme navíc silný 
potenciál tohoto regionu a je naší ambicí pomoci takový potenciál 
rozvinout a přispět ke konkurenceschopnosti firem z této oblasti,“ 
uvedl Luděk Pfeifer, zakladatel a spolumajitel společnosti.

Dále dodal: „Potěšilo mě, že nálada pracovní snídaně, do-
provázející otevření našeho regionálního centra, byla opravdu 
bezprostřední, neformální a nabitá diskuzemi o konkrétních mož-

nostech spolupráce. Těším se, že tritoňácký přístup 
– pragmatičnost, tah na bránu praktických výsledků, 
otevřené a přímočaré vztahy – si zanotuje s přístupem 
severomoravských podnikatelů a manažerů. Přeji na-
šemu regionálnímu manažerovi, Daliboru Davidovi, 

především pak ale jeho klientům hodně štěstí, hodně úspěchů 
a hodně důvodů ke spokojenosti.“

Společnost M.C.TRITON působí na českém trhu již 20 let, 
kromě své přítomnosti v Ostravě a hlavního sídla v Praze, se své 
činnosti věnuje také ve Vídni, Bratislavě a Sofii. M.C.TRITON 
pomáhá svým klientům chytrými řešeními rychle implementova-
nými do praxe. 

(tz)

M.C.TRITON nově v Ostravě

Jednotný systém obchodních zastoupení 
ČR v zahraničí

Ministr průmysl a obchodu Martin Kocourek odstartoval práce na sjednocení 
české obchodní diplomacie v zahraničí. S ministrem zahraničních věcí Karlem 
Schwarzenbergem se dohodli na tom, že do konce roku zformulují základní 
principy, na nichž bude postaven nový model podpory exportu v zahraničí. Oba 
ministři se shodli, že stávající model je nefunkční a že je třeba jej změnit. Cílem je 
dát vznik nové síti obchodních zastoupení České republiky s jednotným řízením 
a měřitelnými výsledky práce ve prospěch českých firem a české ekonomiky.

M. Kocourek chce, aby se jednání rozběhla okamžitě, aby bylo možné základní 
představy o novém systému zařadit už do připravované Exportní strategie České 
republiky pro období 2011–2015, kterou by měla vláda schválit ještě v závěru 
letošního roku. 

„Zájmem mým i ministra K. Schwarzenberga je, aby nová síť obchodních za-
stoupení ČR vznikla jako výsledek jednání obou ministerstev. Myslíme hlavně na 
zájmy české ekonomiky a českých firem. Chceme najít společné řešení a vytvořit 
dlouhodobě stabilní prostředí podpory exportu. Dosavadní dvoukolejnost odstra-
níme. Síť bude zcela podřízena Ministerstvu průmyslu a obchodu. Vůči němu 
bude odpovědná za výsledky práce. Zároveň ale zachováme funkční spojení se 
zastupitelskými úřady České republiky v zahraničí,“ vysvětlil M. Kocourek.

„Hlavní zprávou pro naše firmy je, že nová obchodní síť bude naplňovat pře-
devším jejich potřeby. Tam, kde existuje potenciál, se bude síť věnovat také za-
hraničním investorům s cílem přilákat je do České republiky. V síti, která bude 
v plném rozsahu hrazena z prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu, spojí 
síly dosavadní obchodně-ekonomické úseky a zahraniční kanceláře CzechTrade 
a CzechInvest,“ dodal.

„Česká ekonomika je velmi silně orientovaná na export. Ten tvoří více než 70 % 
našeho HDP. Mým cílem je, aby stát dovedl svým podnikatelům nabídnout per-
fektní asistenční služby, které jim pomohou prorazit na zahraničních trzích,“ sdělil 
M. Kocourek. (tz)
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Prosperita je měsíční 
periodikum o podnikání 
a vzájemné komunikaci 

mezi firmami a jejich velkými skupinami, mezi 
profesními uskupeními a navzájem v prostředí 
českého trhu. Přednostně informuje své čtená-
ře o dění v české ekonomice především očima 
jednotlivých podnikatelských subjektů a svazů, 
asociací, sdružení, unií, komor a Konfederace 
zaměstnavatelských a podnikatelských sva-
zů ČR. Velký prostor je věnován prezentacím 
formou článků a rozhovorů anebo klasické 
reklamě, která je jediným zdrojem financování 
tohoto časopisu. Cílem je oslovit široké spekt-
rum podnikatelů a manažerů s tím, že přednost 
mají informace o aktivním postoji k podnikání 
a vytváření trvalých hodnot.

Z OBSAHU

MEDIÁLNÍ PARTNERSTVÍ V ROCE 2010

ZRCADLO MĚSÍCE

NAŠIMI STÁLÝMI PARTNERY JSOU

Zbraní je design
Konec roku se blíží. S ním i účtování o tom, 

co jsme stihli a co nezvládli. Mezi odkládané 
aktivity patří zpravidla ty, které se týkají úprav 
webových stránek, jejich doplňování, novinek ve 
vylepšování jakýchkoli firemních tištěných ma-
teriálů, jako jsou brožury, letáky, vizitky, dopisní 
papíry, formuláře pro obchodní nabídky, firemní 
ppt prezentace apod. Samostatnou kapitolu tvoří 
tisk kalendářů, výroba diářů. Pokud budete hledat 
dodavatele, bez obav se na nás obraťte.

Martin Šimek, 606 615 609
martin@prosperita.info
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Účetní a poradenská firma
FISKUS CZ s.r.o.

vám nabízí:
vedení jednoduchého i podvojného 
účetnictví zpracování účetnictví za 

celý rok, mzdy, DPH, daňová přiznání 
všeho druhu a řadu dalších služeb 

ekonomických a daňových 
(podnikatelské plány, úvěry, 
ekonomické vedení firem, 

krizové řízení apod.)
Kontakt: U Kanálky 1, 120 00 Praha 2,

tel.: 224 918 293; 224 922 420; 224 922 688; 
224 917 584; 223 016 650; 223 016 651, 

fax z jakéhokoli uvedeného čísla
www. fiskus.cz, mojmir@fiskus.cz 602 217 061

karel@fiskus.cz  603 423 097

Vrácená padesátikoruna
Vyznávám aktivní přístup k životu. Nechtěl 

bych nikdy být odkázán na ostatní, na pomoc 
společnosti. A jsou mi sympatičtí všichni, kteří 
se chovají podobně. Proto jsou mi blízcí i lidé, 
kteří prodávají v metru a na ulicích časopis 
Nový Prostor. Nestojí nečinně s nastavenou 
dlaní na sociálce, ale snaží se podle svých sil 
a možností na živobytí si vydělat, byť jim osud 
právě nepřeje. Pravidelně u nich výtisk kupuji, 
ne proto, že bych se moc zajímal o obsah toho-
to titulu. Tuhle jsem dal padesátikorunu paní, 
kterou pravidelně při cestě do práce potkávám, 
a časopis si nevzal. Vím, jaké to je, když chybí 
prostředky na něco, co potřebujete. Den poté 
jsem neměl na zaplacení u benzinové pumpy, 
protože jsem z nečekaného důvodu nemohl po-
užít platební kartu. Když už se situace stávala 
nepříjemnou a za mnou u pokladny narůstala 
fronta, objevil se zachránce. Neznámý člověk, 
podle dodávkového auta zřejmě živnostník, 
za mne 50 korun, které mi chyběly, zaplatil. 
Prý že motoristi si musí pomáhat. V životě 
i v podnikání to tak prostě je – co dáváme, to 
se nám zase vrátí. Proto bychom neměli šetřit 
ani penězi, ani vlídným slovem nebo úsměvem. 
Škodní nezůstaneme. (kčr)

NEJHEZČÍ POZVÁNKA NA TISKOVKU

Noblesní a elegantní
Přišla v černé obálce s logy nadace. Roca, 

největší světový výrobce koupelnového vyba-
vení, zval na setkání při příležitosti představení 
nadace We are Water. Ta byla založena s cílem 
bojovat proti negativním dopadům nedostatku 
vodních zdrojů a usilovat bude o rozšíření všeo-
becného povědomí o této problematice.  Nadace 
byla představena 1. října 2010 v Praze na tiskové 
konferenci. Pozvánka vyzývala k pozornosti. 
V kombinaci černá-bílá jednoduchou, čistou 
grafikou nejen lákala novináře, ale vypovídala 
o vkusu toho, kdo ji navrhl. (rix)

Export z ČR směr 
Tchaj-wan

Podle předběžných údajů ČSÚ vzrostl 
v srpnu meziročně v běžných cenách vý-
voz o 23,0 % a dovoz o 30,1 %. Obchodní 
bilance se státy EU skončila přebyt-
kem 38,9 mld. Kč, který byl meziročně 
o 5,9 mld. Kč vyšší. Záporné saldo obchodu 
se státy mimo EU se zvětšilo o 14,5 mld. Kč 
na 38,4 mld. Kč. Deficit se prohloubil v ob-
chodě s Čínou o 9,3 mld. Kč, Ázerbájdžá-
nem o 1,4 mld. Kč, Koreou o 1,3 mld. Kč 
a Irskem o 1,0 mld. Kč. Přechodem z akti-
va do pasiva se zhoršila bilance obchodu 
s Ukrajinou o 1,1 mld. Kč. Přebytek vzrostl 
v obchodě se Slovenskem o 1,9 mld. Kč, 
Německem o 1,8 mld. Kč a Rakouskem 
o 1,3 mld. Kč; deficit se zmenšil v obchodě 
s Ruskem o 1,7 mld. Kč.

Mezi jednu z nejdynamičtěji se vyvíjejících 
zemí z pohledu českého exportu se od začátku 
roku jeví Tchaj-wan. „I když zásadním rysem 
tchajwanské ekonomiky je přebytek zahranič-
ního obchodu a propad makroekonomických 
údajů v důsledku světové recese je patrný, 
jde o trh, který se paradoxně profiluje jako 
zajímavý cíl českých exportérů,“ komentoval 
Jaromír Chabr, ředitel divize financování ob-
chodu a exportu Komerční banky, výsledky 
zahraničního obchodu za srpen.

„Ze zkušeností z používání instrumentů 
Trade Finance je zjevné, že i když zde není 
zvykem využívat bankovní záruky, čilý 
obchod probíhá s pomocí dokumentárních 
plateb. Na bázi dokumentárního inkasa je to 
zejména export chemikálií a dovoz náhrad-
ních dílů k automobilům a jejich vybavení,“ 
uvedl Jaromír Chabr. Dokumentární inkaso 
zajišťuje prodávajícímu, že předkládané do-
kumenty, a v případě dispozičních dokladů 
ani zboží, nebudou vydány kupujícímu bez 
splnění inkasních podmínek. Obchodními 
partnery je využíváno případě, kdy nejsou 
ochotni obchodovat bez jakéhokoli zajištění 
nebo již mají navázány dlouhodobější vzta-

•  Agentura pro podporu podnikání 
a investic CzechInvest

•  Agrární komora ČR
•  Asociace českého papírenského průmyslu
•  Asociace českých pojišťovacích makléřů
•  Asociace inovačního podnikání ČR
•  Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
•  Asociace podnikatelek a manažerek ČR
•  Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu 
•  Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade
•  Česká asociace koučů
•  Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu
•  Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství
•  Česká asociace pojišťoven 
•  Česká asociace pro soutěžní právo 
•  Česká leasingová a finanční asociace
•  Česká manažerská asociace
•  Česká společnost pro jakost 
•  Český svaz pivovarů a sladoven
•  Český svaz zaměstnavatelů v energetice
•  Družstevní Asociace ČR
•  Euro Info Centrum Praha
•  Gender Studies
•  Hospodářská komora České republiky
•  Hospodářská komora hlavního města Prahy
•  Komora auditorů ČR
•  Komora certifikovaných účetních
•  Konfederace zaměstnavatelských 

a podnikatelských svazů ČR
•  Manažerský svazový fond 
•  Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů
•  Potravinářská komora ČR
•  Unie zaměstnavatelských svazů ČR
•  Sdružení automobilového průmyslu
•  Sdružení Korektní podnikání
•  Sdružení podnikatelů ČR
•  Sdružení pro cenu ČR za jakost – Czech Made
•  Sdružení pro informační společnost
•  Svaz dovozců automobilů
•  Svaz českých a moravských výrobních družstev
•  Svaz českých a moravských spotřebních družstev
•  Svaz chemického průmyslu ČR
•  Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
•  Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
•  Svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení
•  Svaz průmyslu a dopravy ČR
•  Unie soukromých bezpečnostních služeb ČR
•  Zemědělský svaz ČR

S TUŽKOU ZA UCHEM
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PROSPEPOST ' ŘEHY?

Parníky, parní kola, parní motocykly, parní auta. Zkrátka pára, kam se podíváš. Eliščino a Smetanovo ná-
břeží v Hradci Králové se tak v jeden zářijový den vrátilo do minulosti už po osmé. Díky zdejší Paroplavební 
společnosti čeřily jinak poklidný tok Labe nejen parníky, ale i nábřeží plné nadšenců a zvědavců nabídlo 
řadu skutečných unikátů. Tak třeba bratři Bednářové z Muzea starých strojů z Brna představili parní válec 
a obří lokomobil. Ze zahraničních hostů určitě zaujal jistý muž z Rakouska nádhernou parní lodí Bakrason, 
poháněnou lodním šroubem. Ani letos nechyběly historické stříkačky, které předvedly sbory dobrovolných 
hasičů z Hrádku, Hradce nad Moravicí, Klatov a dalších míst.

Krása, nostalgie, vzpomínka na dávný svět, pohoda. Jak se však bude vzpomínat na svět pobláz-
něný internetovou komunikací? Není vidět, do ruky ji nevezmeš. Přesto mění i naše srdce.

foto a text Leoš Hebr

Pára syčela na břehu i na Labi

1. Národní politika kvality
2.  Akce České manažerské asociace  

a Manažerského svazového fondu
3. Marketér roku
4. Moderní trendy propagace vína
5. Semináře AMSP ČR
6. Akce společnosti 1. VOX a. s.
7. Motocykl roku 2010
8. Střechy Praha 2010
9. Akce AIP ČR v roce 2010
10. AUTO ROKU 2010 v ČR
11.  Setkání Coffee Connect 

– Slůně – svět jazyků
12.  Konference Výzvy rodinné firmy: 

rozbít, či nerozbít rodinné prasátko?
13. Konference Kvalita – Quality 2010
14. Konference Proměny Evropy 2010
15. Franchising Forum 2010
16.  Pražské výletní restaurace – výstava 

pořádaná Muzeem hl. města Prahy
17.  COSMOPOLITAN EXECUTIVE  

HELAS LADIES CLUB

hy. „Na straně, kdy česká společnost kupuje 
místní zboží, jsou poměrně často používány 
dokumentární akreditivy, které jí zajišťují 
získání zboží v definované kvalitě a dohod-
nutém termínu. Setkáváme se s dovozem 
sanitární techniky a v posledních dvou letech 
fotovoltaických komponentů,“ doplnil Jaro-
mír Chabr.

„Oživení domácího vývozu signalizuje 
letošní zdvojnásobení objemu úhrad z Tchaj-

-wanu proti předchozímu roku. Úhrady 
tchajwanským subjektům nepatrně poklesly. 
Platí se za informační technologie a spor-
tovní zboží,“ upřesnila za nedokumentární 
platby Jana Švábenská, výkonná ředitelka 
pro Provoz, a dodala: „V platebním styku 
s touto zemí nyní převažují eura. Podíl plateb 
v amerických dolarech se zmenšuje. Když si 
klient bude přát, dokážeme zajistit transfer 
i v tchajwanských dolarech.“   (tz)
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Vím však, že není vůbec jednoduché se dob-
ře rozhodnout, natož když jednotlivec začíná. 
A také již ze zkušenosti vím, že ne každému 
poradci mohu věřit. A tak nejen sebe, ale 
i vás ostatní, kteří jste se rozhodli radikálněji 
přemýšlet o tom, jak nechat své peníze praco-
vat, bych ráda přiměla k přečtení tohoto roz-
hovoru. Je se špičkovým odborníkem, který 
investování opravdu rozumí, a ještě o něm 
dokáže povídat srozumitelně a vtipně. Slovo 
má Martin Burda, generální ředitel Investiční 
společnosti České spořitelny:

Před nedávnem jste publikovali nevlídnou 
informaci: výnos fondů peněžního trhu 
bude postupně klesat k úrovním okolo 1 %. 
Mělo vůbec smysl to zveřejnit?

Tento výhled pro výnos fondů peněžního 
trhu mohu potvrdit. Úrokové sazby jsou 
v současnosti rekordně nízko, což se již pro-
jevilo jak na sazbách z vkladů u bank, tak 
také na úročení úvěrů. Fondy peněžního trhu 
musí investovat maximálně bezpečně, a ne-
mají proto v následujícím roce možnost jak 
překonat výnos ve výši 1 %. Závěrem bych 
rád zdůraznil, že považuji za naši povinnost 
dávat svým klientům vždy objektivní infor-
mace s dostatečným předstihem, aby mohli 
kvalifikovaně rozhodovat o rozložení svých 
úspor. Informační otevřenost investiční 
společnosti je pro mne základním kritériem, 
podle kterého bych vybíral.

Nevyděsili jste tím třeba menší investory?
Investování je o penězích, o úsporách na-

šich klientů, a to je příliš vážné téma, aby-
chom si mohli hrát na schovávanou. Investič-
ní společnost České spořitelny komunikuje se 
svými klienty maximálně otevřeně jak dobré, 
tak horší zprávy. Věřím, že jen tak u našich 
klientů vybudujeme dlouhodobou důvěru. 
My ale neříkáme jen „moc to neponese“, 
přicházíme také s novými řešeními pro dlou-
hodobé, opatrné investory. Takovým řešením 
je například Osobní portfolio 4 – fond, které 
nabízí dlouhodobě atraktivnější výnos než 
současné úrokové sazby při aktivním řízení 
a snižování rizika. Pro období čtyř let a delší 
je to určitě fond, který by investoři do Sporo-
investu nespokojení s jeho nízkým výnosem, 
měli zvážit.

Ostatně – několikrát jste sám naznačil, 
že doba pro dosud nezkušené, začínající 
investory je tady – ten, kdo využíval jiné 
nástroje pro nakládání s přebytkem hoto-
vosti, stejně nemá jinou seriózní volbu než 
investovat do fondů – je to tak? 

Před první investicí je nutné, aby si klient 
odpověděl na dvě základní otázky: Kolik 
chci, aby moje úspory ročně vynášely? 
a Kolik mohu prodělat (např. během jednoho 
roku) – resp. jak velké riziko jsem ochoten 
podstoupit? 

Řada investorů odpovídá na první otázku 
snadno – např. „Chci přes 5 % ročně.“ Na 
druhou otázku je typickou odpovědí: „Nechci 
prodělat!“  V investicích ale přesně platí hes-
lo Michala Horáčka: „Kdo víc vsadí, ten víc 
bere.“ Možnost jakékoli, byť i nízké ztráty, 
je největší psychologickou bariérou investo-

vání. Já jsem ale osobně přesvědčen, že spíše 
než z malé ztráty mají potenciální investoři 
strach z neznáma – že netuší, co se může 
s jejich penězi přihodit. Tady je ale vlastní 
zkušenost naprosto nenahraditelná. 

Recept je jednoduchý: začněte investovat 
malé částky, ideálně pravidelně. „Osahej-
te“ si různé investiční produkty, ať víte, na 
čem se dá vydělat, a co je „nuda“, i když 
bezpečná. Tato zkušenost je ohromně cenná 
– budete potom celý život mnohem kvali-
fikovaněji rozhodovat o správě svých úspor 
a nenapálí vás první podvodník. Takže, 
pomalu, po pár stovkách nebo tisícovkách 
každý měsíc do více fondů, a za rok za dva 
budete moudřejší.

Možná bychom však měli upřesnit, co 
vlastně investování je, co se za tím pojmem 
skrývá, a jak se liší investování občana, 
který se hodlá zajistit na horší doby, a in-
vestování firmy o 30 zaměstnancích, která 
má nejhorší začátky za sebou a pomalu se 
začíná etablovat na domácím trhu a pře-
mýšlí o exportu.

Investování občanů – fyzických osob, 
a firem se liší méně než bychom čekali. 
Často využívají stejné podílové fondy. 
Hlavní rozdíl, který vidím, je, že v případě 
firem ve spolupráci s finančním ředitelem 
opravdu důkladně analyzujeme potřeby 
firmy nejen z hlediska očekávaného výno-
su a rizika, ale také z hlediska načasování 
toků hotovosti a měnového zajištění. Byli 
bychom moc rádi, aby i naši drobní in-
vestoři věnovali svým investicím více po-
zornosti. Víte, ono se to v médiích hemží 
články o tom, která banka má horší nebo 
lepší poradce. Málo se ale mluví o tom, 
že i my sami, investoři svých úspor, jsme 
tak trošku lajdáci a nezjistíme si o inves-
tiční společnosti a jejích fondech vše, co 
bychom měli vědět. Přitom už jenom ob-
jem a kvalita informací na internetových 
stránkách investiční společnosti mi hodně 
napoví, jak otevřená ke mně v budoucnosti 
bude. Naprostou nezbytností je přečíst si 
zjednodušený statut fondu – jsou to čtyři 
stránky, které, jak odhaduji, dnes čte každý 
pátý. Proto si dovolím potenciální investo-
ry vyzvat: „Lidé, čtěte!“

Jinými slovy – co dnes dělat s penězi, které 
nepotřebuji hned utratit a které schová-
vám pro strýčka příhodu? Stavební spo-
ření, penzijní připojištění, kapitálové či 
investiční životní pojištění, termínovaný 
vklad, nákup akcií – to vše bude v určitém 
slova smyslu za zenitem výhod.

Jednoznačně bych volil podílové fondy. 
Jednoznačně bych investoval pravidelně, což 
vám zajistí, že v případě krátkodobého po-
klesu nakoupíte za lepší ceny. Jednoznačně 
bych v tuto chvíli jako dlouhodobý investor 
volil opatrné smíšené portfolio složené např. 
z 90 % dluhopisového fondu a 10 % akciové-
ho fondu než jen čistě dluhopisové investice. 
Pokud si nemohu dovolit výkyvy hodnoty 
portfolia, volil bych fondy s metodou ochrany 
investované částky, např. Osobní portfolio 4. 
A všechny tyto investice bych činil až po 
konzultaci s poradcem. (Je dokonce možné, 
že vám váš poradce, po vyplnění investičního 
dotazníku, doporučí i vyšší zastoupení akcií 
v portfoliu.) Jedině tak můžete dlouhodobě 
vydělávat více, než vám vynesou krátkodobé 
vklady. Prostě platí ono „kdo víc vsadí, ten 
víc bere“.

Dejte mi příklad – měsíčně mohu a chci 
oželet 3000 Kč, zatím si je posílám do své-
ho penzijního fondu. Ráda bych to změnila 
– jak?

Tak přesně pro vás mám jeden horký tip! 
Penzijní fond ČS ve spolupráci s námi ne-

dávno přišel s novinkou: Penzí PLUS – jedná 
se o unikátní kombinaci spoření do penzijní-
ho fondu a podílového fondu PLUS řízeného 
metodou ochrany investované částky. Můžete 
proto nadále čerpat státní podporu a daňové 
benefity v penzijním fondu s např. 1000 Kč 
měsíčně a zbylých 2000 Kč nechat dlouho-
době vydělávat ve fondu PLUS.

Státní dluhopisy – pomohou drobnějším 
investorům?

Státní dluhopisy nebo dluhopisové fondy 
by měly tvořit základ dlouhodobých úspor 
každého opatrného investora. Bohužel, dneš-
ní výnos do splatnosti dluhopisových fondů 
je velmi nízko. Tady bych chtěl dokonce 
varovat – neřiďte se podle výnosů dluhopiso-
vých fondů za uplynulý rok, které jsou často 
přes 10 %. Výnos, který můžete očekávat od 
dluhopisového fondu, v průběhu následují-
cích tří let s vysokou pravděpodobností ne-
překročí 3 % ročně. Pokud investujete na pět 
a více let, určitě bych každému dluhopisové-
mu investorovi doporučoval, aby ke své in-
vestici přidal 5 až 10 % kvalitního akciového 
fondu. Je málo známý fakt, že malá příměs 
akcií v dluhopisovém portfoliu nezvyšuje ri-
zikovost, ale umí navýšit dlouhodobý výnos. 
A to je při současných nízkých úrokových 
výnosech dvojnásob důležité.

Jakými argumenty lze získat mladší ge-
neraci kolem 25–27 let k tomu, aby začala 
přemýšlet nejen nad partnerskými vztahy, 
ale třeba i nad plíživě blížícím se důchodo-
vým věkem? Nebo jinak – na důchod tito 
lidé neslyší, je to příliš vzdálené až směšné. 
Ale možnost vydělat „bezpracně“ peníze 
se jim jeví jako smysluplné…

Já myslím, že nic se nemá „lámat přes ko-
leno“. Život každého z nás prochází přiroze-
ným cyklem, kdy si nejdřív najdeme partne-
ra, se kterým založíme rodinu, a pak typicky 
řešíme bydlení. Většina z nás se v této době 
nevyhne zadlužení a určitě každému spadne 
velký kámen ze srdce, když hypotéku splatí. 
V průběhu umořování hypotéky bych proto 
začal s pravidelným investováním malých 
částek, což vám nejen vytvoří finanční rezer-
vu, ale díky pravidelnému investování budete 
poučenými investory, až budete schopni spo-
řit více.

Investování je příliš vážné téma, 
než abychom si mohli hrát na schovávanou
Martin Burda, generální ředitel Investiční společnosti České spořitelny, o tom, jak chytře pracovat s penězi
Varovala mne před nedávnem maminka – neutrácej, než je nezbytně nutné, bude hůř, šetři! 
A podobný názor k uvážlivosti v mém nákupním a jiném chování mi sdělil jistý znalec 
automobilového trhu a jeden významný ekonom a podnikatel v jednom. A pak ještě řada 
lidí, které považuji za rozumné, ať už jde o glosování čehokoli. Jejich skeptické názory 
se takřka dotkly mého celoživotního optimizmu. Nicméně přiměly mne k tomu, abych se 
konečně hlouběji zamyslela nad tím, co dělat s přebývajícími korunkami, případně jak to 
udělat, abych hloupě nespořila, ale vydělávala. Abych s finančími prostředky mohla dělat 
to, co se na zkušeného člověka v pokročilejším věku sluší a patří. Statečně investovat.  

Datum tisku : 6.9.2010
11

Preferovaný sektor – Technologie
� ocen�ní na úrovni pr�m�ru indexu S&P500
� investo�i nev��í, že sou�asný pozitivní trend m�že pokra�ovat
� sektor nebyl výrazn� poznamenaný krizí na p�elomu let 2008/09
� dobrá fundamentální výkonnost díky v�tšímu zam��ení na asijské trhy  

a novým produktovým cykl�m (iPhone, iPad, Windows 7 etc.)

zdroj: BofA ML

Martin Burda, generální ředitel Investiční společnosti České spořitelny

pokračování na str. 8 ►
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 Slavia pojišťovna roste 

Přestože Slavia pojišťovna patří spíše mezi menší 
pojišťovny, zaujímá na stagnujícím pojistném trhu 
čím dál silnější pozici. Meziročně vzrostl objem 
sjednaného pojištění téměř o 230 %. Nejrozšířeněj-
šími produkty jsou povinné ručení a pojištění neod-
kladné zdravotní péče cizinců. Hlavními důvody pro 
výrazný růst pojišťovny je vedle přívětivé cenové 
politiky i stále se zvyšující počet nových distribuč-
ních míst. Produkty Slavia pojišťovny nabízí nově 
na některých pobočkách i společnost Sazka.

 U Triglavu čerpalo pojistné 22 % turistů
Pojistné plnění z cestovního pojištění letos čerpalo 
22 % turistů, kteří se na své letní dovolené do za-
hraničí pojistili u Triglav pojišťovny. Češi cestovní 
pojištění využívali především pro úhradu výloh na 
lékařské ošetření, nejčastěji se potýkali se střevními 
infekcemi. Podle aktuálních statistik pojišťovny za 
uplynulé tři měsíce nahlásili klienti nejvíce pojist-
ných událostí z Chorvatska. Cestovní pojištění, kte-
ré lidé využívali při cestách do zahraničí, pokrývalo 
především služby praktických lékařů. 

 ECP uvedla pojištění k letenkám 
Pojištění Evropské cestovní pojišťovny, které lze 
sjednat pouze v rámci rezervačního systému Ama-
deus a Symphony, má několik úrovní. Evropský 
tarif Basic nabízí pojištění zrušení cesty a zavaza-
del, Standard pojištění úpadku leteckého dopravce, 
zrušení cesty, zavazadel, léčebných výloh a úrazu. 
K letenkám mimo Evropu lze pořídit komplexní 
variantu Optimal se zvýšenými limity pojistného 
plnění. Jedná se o novinku, která potvrzuje roli lídra 
ECP a specialisty v oboru cestovního pojištění. 

 KB představila MojeOdměny
KB od 1. ledna 2011 výrazně rozšíří nový koncept 
pro stanovení cen svých služeb. Cílem změn je ce-
nově zvýhodnit takové chování klientů, které je pro 
klienty pohodlné a zároveň pro banku nákladově 
optimální. Změny se dotknou transakcí platební kar-
tou, v průběhu roku 2011 pak bude koncept rozšířen 
také na další skupiny bankovních operací. Základní 
myšlenkou představených změn je fakt, že klient 
bude schopen sám svou aktivitou ovlivnit konečnou 
výši poplatků, kterou bance zaplatí. 

Svaz průmyslu a dopravy ČR a Česká pošta, s.p., se od čtvrtka 
23. září 2010 staly partnery. Smlouvu o partnerství podepsali v září 
v Praze prezident Jaroslav Míl a generální ředitelka České pošty Mar-
cela Hrdá. 

„Je pro nás důležité mít za partnera jednoho 
z největších zaměstnavatelů v zemi, jehož vý-
znam pro rozvoj komunikační infrastruktury je 
neoddiskutovatelný. Českou poštu nevnímáme 
už jen jako poskytovatele klasických poštov-
ních služeb, nýbrž hlavně jako klíčového hráče 
oblasti moderní elektronické komunikace. Prá-
vě stvrzené partnerství je výzvou a součástí naší 
strategie posilovat v rámci naší zaměstnavatel-
ské organizace úlohu členských svazů a firem, 
působících v oblasti informačních a komuni-
kačních technologií,“ uvedl Jaroslav Míl. 

Svaz průmyslu a dopravy ČR je nejvlivnější zaměstnavatelskou organi-
zací v České republice, která zastřešuje a prosazuje zájmy 32 členských 
svazů a asociací a celkově 1600 tuzemských firem. V letošním roce do 
Svazu vstoupily dvě organizace, zaměřené na oblast ICT. Dalším krokem 

k získání vazeb na podniky v komunikačních od-
větvích je i nynější partnerství s Českou poštou.

I zástupci České pošty si od dohody slibují 
přínos. „Partnerstvím se Poště především otevírá 
možnost účastnit se jednání v Radě hospodářské 
a sociální dohody. Vítáme možnost předkládat 
vlastní návrhy ovlivňující politicko-hospodářská 
rozhodnutí v ekonomické a sociální oblasti. Věřím 
také, že spolupráce s Českou poštou, významným 
partnerem státu, prospěje i samotnému Svazu prů-
myslu a dopravy,“ uvedla Marcela Hrdá.

(tz)

Svaz průmyslu a dopravy ČR a Česká pošta podepsaly smlouvu o partnerství 

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu podporuje 
soutěživost v podnikání

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřej-
nilo výzvu k účasti na pátém ročníku soutěže 
„Evropské ceny za podnikání – Ocenění za 
přínos v podpoře regionálního podnikání“ 
pro rok 2011. „Podnikání a jeho podpora, 
zjednodušování podnikatelského prostředí 
a usnadňování vstupu do podnikání patří od 
prvních dnů mého působení na ministerstvu 
k mým absolutním prioritám,“ uvádí ministr 
průmyslu a obchodu Martin Kocourek a do-
dal: „Proto vítám každou vhodnou příležitost 
pro ocenění těch nejlepších podnikatelů, kteří 
se tak současně podílejí na zvyšování konku-
renceschopnosti naší ekonomiky.“

Soutěž, vyhlašovaná Evropskou komisí, se 
zaměřuje na úlohu veřejného sektoru na míst-
ní, regionální a národní úrovni při vytváření 
vhodného prostředí pro podnikání a při podpoře 
rozvoje podnikání pomocí speciálně navržených 
projektů. Soutěž probíhá ve dvou fázích. „Úspěš-
né subjekty vybrané v národním kole soutěže se 
mohou ucházet o ocenění na evropské úrovni,“ 
řekl náměstek ministra průmyslu a obchodu pro 
oblast podnikání Bedřich Danda, a dodal: „V ev-
ropském kole vybere mezinárodní porota vítěze 
každé kategorie a vítěze Velké ceny poroty. Slav-
nostní vyhlášení výsledků a udílení cen proběhne 
v květnu příštího roku v Maďarsku.“

Výzvu zúčastnit se této soutěže Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, které je národním koor-
dinátorem soutěže v České republice, adresuje 
nejen všem orgánům veřejné správy, regionům, 
správním oblastem a městům, ale také partner-
stvím veřejného a soukromého sektoru. Soutěž 
Evropské ceny za přínos podnikání je organizo-
vána Generálním ředitelstvím Evropské komise 
pro podnikání od roku 2006 s cílem objevit a od-
měnit vynikající projekty na podporu podnikání 
na národní, regionální a místní úrovni, realizova-
né v posledních dvou letech.

Nejlepší projekty získají některou z cen v ná-
sledujících pěti kategorií: rozvoj podnikání, 
investice do dovedností, rozvoj podnikatelského 
prostředí, internacionalizace podnikání a odpo-
vědné podnikání přístupné všem. „Hodnotitelská 
komise vybere a nominuje kandidáty s ohledem 
na originalitu a proveditelnost, dopad na místní 
ekonomiku, zlepšení vztahů mezi místními in-
vestory a v závislosti na přenosnost projektu do 
jiných evropských regionů,“ uzavřel náměstek 
B. Danda.

Pro letošní rok komise hodnotitelů složená 
ze zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu 
a Hospodářské komory ČR vybrala ze sedmi 
projektů přihlášených dva projekty, které po-
stoupily do celoevropského finále. V evropském 
kole reprezentoval Českou republiku projekt 
Jihomoravského inovačního centra „Inkubační 
program JIC“ oceněný v kategorii rozvoj podni-
katelského prostředí a projekt agentury CzechIn-
vest „České Technologické dny“ nominovaný 
v kategorii internacionalizace podnikání. Slav-
nostní udílení cen a vyhlášení výsledků proběhlo 
v květnu letošního roku ve Španělsku.

Přihlášky do národního kola 5. ročníku soutěže 
je možné zasílat do 20. listopadu 2010 prostřed-
nictvím internetových stránek Evropské komise.

(tz mpo)

Za posledních deset let se Evropské unii pro-
střednictvím Akčního plánu pro finanční služby 
a dalších iniciativ podařilo vytvořit jednotný trh 
pro finanční služby. Rok 2010 nabízí možnost 
zhodnotit efektivnost těchto opatření v návaznosti 
na situaci na kapitálových trzích. Impulzem pro 
revizi opatření je také snižující se počet společ-
ností kótovaných na burze. Výsledkem zjištění 
několika studií zpracovaných na žádost 
Evropské komise je, že snížená aktivita 
na kapitálových trzích není vázána pouze 
na konjunkturní faktory. Rozhodujícími 
faktory pro vstup na burzu jsou především počáteč-
ní a průběžné požadavky na emitenty, stejně jako 
struktura nabídky kótování a obchodování. Snižo-
vání počtu společností na burze od roku 2007 tak 
může reflektovat čím dál tím menší počet nových 
společností vstupujících na burzu či čím dál větší 
počet společností, které se z burzy stahují. Takový 
výsledek je připisován přílišné administrativní 
zátěži, nákladnosti a zejména přeregulovanosti ka-
pitálových trhů v Evropě vyplývající z implemen-
tace evropských nařízení a směrnic upravujících 
zneužití trhu, podávání finančních informací dle 
IFRS, zpracování prospektu (klíčový dokument, 
který musí společnost přiložit k žádosti o povolení 
emise veřejně obchodovatelného cenného papíru), 
transparentnosti a finančních nástrojů. 

Malé a střední podniky (MSP) si při vstupu na 
kapitálové trhy stěžují na nákladné a příliš objem-
né prospekty, zatěžující podávání zpráv a náročná 
účetní pravidla. Průzkum Evropské centrální ban-
ky, provedený v září 2009, uvádí, že pouhé jedno 
procento malých a středních firem vydalo dluhopi-
sy a jedno procento vydalo akcie, případně využilo 
externích investorů. 

Řešením, jak odstranit nadměrnou regulaci při 

vstupu malých a středních firem na regulované 
kapitálové trhy, může být vytvoření alternativ-
ních trhů „šitých na míru MSP“. Již dnes existuje 
v Evropské unii třináct takových alternativních 
trhů (např. Alternativní investiční trh v Londýně) 
se zjednodušenými pravidly pro vstup a obcho-
dování MSP. Pravidla pro alternativní trhy jsou 
upravena národní legislativou, evropská legislativa 

se na ně nevztahuje. Dalším problémem 
evropských kapitálových trhů je vysoká 
koncentrovanost. Na regulovaných trzích 
v EU je průměrně 93 % objemu transakcí 

soustředěno do 7% kótovaných společností. Jinak 
řečeno téměř 93 % společností profituje z pouhých 
7 % likvidity.

V říjnu 2009 požádala francouzská ministryně 
hospodářství, průmyslu a zaměstnanosti Christine 
Lagardová poradce pro kapitálové trhy Fabrice De 
Marigny, aby zpracoval zprávu o stavu kapitálo-
vých trhů a podmínkách vstupu MSP na tyto trhy. 
Ve své zprávě, kterou De Marigny předložil letos 
v březnu, podává dvacet doporučení, jak usnadnit 
kótování malých a středních společností na regu-
lovaných trzích v Evropské unii. Zpráva byla ná-
sledně předložena Evropské komisi jako podklad 
pro přehodnocení aktuálně aplikovaných regulací 
na kapitálových trzích. 

V rámci legislativy upravující obchodování na 
kapitálových trzích je uvedena definice MSP pouze 
ve směrnici o Prospektu. Za MSP jsou ve směrnici 
považovány ty společnosti, které mají alespoň dvě 
ze tří vlastností – průměrný počet zaměstnanců je 
menší než 250, celková rozvaha nepřevyšuje 43 mi-
lionů euro, čistý roční obrat je menší než 50 milionů 
euro. Přestože je kategorie malých a středních firem 
definována, nejsou jí přiznána žádná zvláštní pravi-
dla. Pravidla, jež platí pro velké firmy, platí stejně 

tak pro malé firmy. Z tohoto důvodu De Marigny 
navrhuje novou definici malých a středních emi-
tentů kotovaných v Evropě (tzv. SMILE), jež by 
zjednodušila vstup MSP na regulované kapitálové 
trhy. Kategorii SMILE by měly být přiznány jedno-
dušší postupy např. při podávání finančních zpráv, 
prospektu či při účtování. Při přijímání jakékoliv 
evropské legislativy týkající se kotovaných společ-
ností doporučuje De Marigny provádět cost-benefit 
analýzu s dopadem na SMILE.  

Za SMILE by byly považovány společnosti, 
jejichž kapitál činí při vstupu na burzu méně než 
75 milionů euro (členské státy by mohly tento limit 
snížit), a kótované společnosti, jejichž burzovní 
hodnota je nižší než 35 % průměrné burzovní hod-
noty regulovaného trhu v dané zemi. 

Prospekt by měl obsahovat maximálně padesát 
stran a limit pro předložení prospektu by měl být 
stanoven na pět nebo deset milionů euro. SMILE 
by mohly být zproštěny povinnosti zveřejňovat 
prospekt pro cenné papíry, které mají za posledních 
dvanáct měsíců menší hodnotu než 15 % hodnoty 
akcií stejné kategorie již přijaté k prodeji na stej-
ném regulovaném trhu.

Informace o finanční historii by měly být vyža-
dovány nejdéle za poslední dva roky.

Účetní požadavky by měly být zmírněny, např. 
v podobě aplikace norem IFRS pro MSP. 

Semestrální účetní zprávy (vyžadováno čl. 5 
směrnice o Transparentnosti) by měly být zve-
řejněny namísto dvou do tří měsíců po skončení 
finančního období. 

De Marigny dále navrhuje zmírnit kapitálové 
požadavky stanovené v Solvency II, vytvořit 
evropský pas pro kapitálově-investiční fondy usa-
zené v EU a ustanovit evropskou platformu pro 
SMILE. Operátoři evropských regulovaných trhů, 
zprostředkovatelé, makléři a investoři by tak praco-
vali v rámci evropské platformy pro multilaterální 
vyjednávání pro všechny SMILE kótované na do-
mácích regulovaných trzích. Funkce a příjmy z kó-
tování by zůstaly na úrovni každého regulovaného 
trhu v EU, zatímco příjmy z aktivit obchodování 
by byly rozděleny mezi společníky platformy. 

Alena Vlačihová, zástupce ředitele CEBRE 
– Česká podnikatelská reprezentace při EU 

(podporováno CzechTrade)

Jak usnadnit vstup malých 
a středních firem na kapitálové trhy?
Hospodářská krize zhoršila přístup firem k úvěrům a snížila objem likvidních prostředků 
v ekonomice. Chystané reformy na bankovních trzích, které přinášejí striktnější kapitálové 
požadavky ve formě Basilejské dohody III a možná i evropskou daň z finančních transakcí, 
mohou o to více snížit objem likvidních prostředků a zdražit úvěry. Jednou z možností, jak 
se firmy mohou dostat k finančním zdrojům, je také emise cenných papírů. Ve srovnání 
s úvěrem jsou emise cenných papírů levnější a emitenti získávají peníze transparentním 
způsobem v hotovosti, bez nutnosti splácet úvěr a úroky. Vydávání cenných papírů také 
nutí podnik k lepší organizaci a efektivnějšímu řízení rizik, což bezpochyby přispívá 
k dobrému jménu firmy a svědčí o jeho důvěryhodnosti. Kapitálové trhy jsou tak vhodnou 
alternativou pro dlouhodobé financování malých a středních podniků. Je však možné na 
ně vstoupit? Není to příliš finančně a administrativně náročné?
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Co pro vás a vaše zákazníky, dodavatele 
a spolupracovníky znamená ocenění Česká 
kvalita Zdravotně nezávadná obuv a logo 
s Žirafou? 

Pro mě je to samozřejmě určitý druh vyzname-
nání, které jsme obdrželi, satisfakce za roky tvr-
dé práce, ale zároveň mě to obrovsky zavazuje 
k tomu, že tuto kvalitu musíme stále držet. Jsem 
ráda, že ČOA šla tímto směrem a mravenčí prací 
vybudovala těmto značkám prestiž a uznání, 
ze kterého těžíme samozřejmě i my. Zjednodu-
šujeme orientaci na trhu zaplaveném různým 
asijským zbožím. 

Český zákazník udělal během posledních ně-
kolika let značný posun v tom, že alespoň pro 
své děti požaduje kvalitní obuv. Dává důraz na 
zdravotní nezávadnost materiálů, ze kterých je 
obuv vyrobena, ale neméně na nezávadnost kon-
strukce obuvi z hlediska ortopedického. A právě 
ocenění Česká kvalita a Zdravotně nezávadná 
obuv s logem Žirafy jim usnadní orientaci na 
trhu a rozpoznání kvalitní zdravotně nezávadné 
obuvi. V neposlední řadě vítají toto označení 
obchodníci, kteří botičku s tímto označením 
prodávají mnohem snadněji. 

Jak zákazník pozná dětskou usňovou capač-
kovou a sandálovou obuv Pegres a proč by 
měl nakupovat právě váš výrobek? 

Dodavatelé berou takovou firmu vážně, jste 

pro ně seriózní partner, který si může diktovat 
kvalitu odebíraného sortimentu. Pro spolupra-
covníky a zároveň zaměstnance určitě jistá 
hrdost na to, že pracují pro firmu, která tato 
ocenění vlastní. Je to samozřejmě také potvrze-
ní o kvalitě jejich práce.

Sázíte spíš na tradiční technologie a design 
výrobků, nebo se pružně přizpůsobujete 
módním trendům? Jak vytváříte nové kolek-
ce zboží? 

V oblasti dětské obuvi musí být především 
kladen důraz na její správnou konstrukci. Takže 
pokud máme vzor, který je u dětí velmi oblíbe-
ný, dobře sedí na noze, neradi ho opouštíme. 
Maminky ho vlastně neustále vyžadují. Často 
se na vzoru mění pouze podešve, vrchové kůže, 
ozdoby, ale základní střih se zachová. Samozřej-
mě, že vznikají nové vzory, bývá to na popud 
zákazníků, na veletrzích, 
kde s nimi diskutujeme, 
a vytváříme to, po čem je 
poptávka, ale není to tak  
jako s dámskou a pánskou 
obuví. Tam s každou se-
zonou přichází kompletně 
nová kolekce. 

Dopadly na vás důsledky 
hospodářské recese? Čím se snaží-

te vyrovnat výkyvy trhu, rostoucí konkurenč-
ní tlak a ztížené podmínky k podnikání? 

Zákazník pozná veškeré naše zboží podle 
značky PEGRES na obuvi. Náš capáček je 
mezi maminkami oblíbený pro svou lehkost 
a ohebnost, takže dítěti nebrání v žádném 
pohybu. Zároveň je ale díky střihu pevně 
upnut na noze a hlavně je opatřen pevným 
opatkem. Naše sandálky jsou spíše ortope-
dické, mají pevnou patu. Do budoucna se 
chystáme vyrábět ještě další odlehčené san-
dálkové vzory. 

Myslím, že vliv hospodářské recese cítíme 
všichni. Ať už je to tím, že ztrácíme v jejím 
důsledku dodavatele, a ti, kteří zůstali, nám 
zvyšují ceny. Ale zároveň cítíme, že naše vý-
robky  nemůžeme v současné těžké době našim 
zákazníkům zdražit. Takže se snažíme být ještě 
lepší firmou, uspořit, kde se dá, hledat nové do-
davatele v zahraničí, zvýšit produktivitu práce. 
Paradoxně mě osobně vždycky ztížené podmín-
ky posunou dopředu, je to zkrátka pro člověka 
výzva. 

Máte vizi do budoucna nebo jen skromné 
přání, jak by se měla firma rozvíjet? 

Mé skromné přání je, aby mě práce, kterou 
dělám, neustále uspokojovala, a abych byla 

pro lidi potřebná. Aby naše firma byla 
váženou firmou v našem oboru, aby-

chom byli seriózním partnerem, 
jak našim dodavatelům, tak 
zákazníkům. Aby se samotná 
naše značka PEGRES stala 
značkou kvality. 

připravil Pavel Kačer

PEGRES znamená kvalitní 
botička pro děti
Veřejnost se dozvídá téměř každodenně o výrobcích na českém trhu, které nejsou kvalitní 
a které dokonce ohrožují lidské zdraví. Největší nebezpečí představuje zboží, určené pro 
nejmenší. Domácí obuvnický průmysl si je vědom, že v záplavě dovážených bot může 
uspět jen vysokou kvalitou a zdravotní nezávadností. Na těchto zásadách vybudovala 
firmu PEGRES obuv s.r.o. Drahomíra Gřešová, jednatel společnosti. Hovořili jsme s ní proto 
především o kvalitě.

UniCredit Leasing 
má ocenění 
za nejlepší 
internetovou aplikaci

Společnost UniCredit Leasing se s mo-
dernizovanou aplikací Platforma pro-
vozního financování umístila na prvním 
místě v kategorii Bankovnictví a finance 
letošního ročníku soutěže IEA 2010 (In-
ternet Effectiveness Awards). Dodavate-
lem platformy je společnost AMI Praha. 

„Velmi nás potěšilo, že jsme s naší ino-
vovanou aplikací Platforma provozního 
financování uspěli v prestižní soutěži 
IEA 2010. Pokud by se mě někdo zeptal, 
zda je naše prvenství pro mě velkým 
překvapením, odpověděl bych, že nikoli. 
V soutěži, kde se hodnotí efektivita využití 
internetu, nemá naše Platforma provozního 
financování mezi bankovními a finančními 
institucemi konkurenci,“ uvedl Petr Dufek, 
vedoucí IT oddělení UniCredit Leasing.

Ocenění IEA získá internetové řešení, 
které nejefektivněji využívá internet nebo 
on-line média v oboru bankovnictví a po-
skytování finančních produktů a služeb. 
Měřítkem úspěchu je celkový obchodní 
přínos vztažený k nákladům na internetové 
řešení. Roční úspora UniCredit Leasing po 
zavedení aplikace činí více než půl milionů 
Kč, a to pouze v oblasti provozu a investic 
tohoto řešení. Další finanční efekt je samo-
zřejmě v oblasti obchodní, kde tato aplikace 
zajišťuje efektivní prodejní a komunikační 
kanál ve vztahu UniCredit Leasing, impor-
térů a jednotlivých dealerů. Celé řešení je 
plně integrováno do infrastruktury infor-
mačního systému UniCredit Leasing.

pokračování na str. 11 ►
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 Hyundai ix35 chrání životní prostředí

Hyundai získal dva prestižní mezinárodní certifikáty, 
které u kompaktního SUV ix35 oceňují vysokou 
úroveň konstrukce a výrobních procesů z hlediska 
ochrany životního prostředí. Po přísné kontrole 
vývojového střediska koncernu a výrobního závodu 
v Žilině na Slovensku předala německá zkušební in-
stituce TÜV NORD společnosti Hyundai certifikáty 
LCA (Life Cycle Assessment) a DfE (Design for En-
vironment). Je to poprvé, kdy byla uvedená ocenění 
udělena zástupci automobilů kategorie SUV.

 Environmentální certifikát pro Kia 
Sportage
Nová Kia Sportage, která je od léta na českém 
trhu, obdržela mezinárodně uznávaný certifikát 
ISO 14040. Po detailním prozkoumání všech en-
vironmentálních aspektů a možných dopadů na ži-
votní prostředí v průběhu životního cyklu produktu 
– od výroby přes každodenní provoz až po recyklaci 
– potvrdila společnost TÜV Nord, že třetí generace 
kompaktního SUV Sportage splňuje vysoké poža-
davky normy ISO 14040. 

 Karoserie Volvo jako baterie
Představte si automobil, jehož karoserie zároveň 
slouží jako dobíjecí baterie. Baterie, která za jízdy 
ukládá energii získanou při brzdění a která rovněž 
ukládá energii poté, co automobil na noc připojíte 
do elektrické zásuvky na dobití. Dnes se to jeví 
jako fascinující myšlenka, ale již probíhají testy, 
které mají za cíl stanovit, zda lze tuto vizi přeměnit 
v realitu. Společnost Volvo Cars je jedním z devíti 
účastníků mezinárodního projektu vývoje nových 
materiálů. 

 Kia vzdělává své zaměstnance
Kia Motors Czech využila programu Ministerstva 
práce a sociálních věcí a zapojila se do projektu 
„Vzdělávejte se!“ První vlna školení právě skončila 
a byla zaměřena na rozvoj a řízení dealerských sítí 
a jeho aplikaci v praxi. Smyslem této části školení 
bylo zvýšit dovednosti příslušných zaměstnanců Kia 
Motors Czech za účelem zvýšení efektivity práce 
s jednotlivými dealery. Další část zaměstnanců ab-
solvovala trénink základních obchodních dovedností 
a pravidel úspěšného obchodního jednání.

Právo v podnikatelské praxi
V poslední zářijové Prosperitě jsme si představili sekci „Ori-

entace v právních úkonech“ na BusinessInfo.cz. V dnešním pří-
spěvku bychom rádi na toto téma navázali a upozornili na další 
zajimavou rubriku portálu věnovanou právní problematice. Do-
kumenty v rubrice „Právo v podnikatelské praxi“ jsou věnovány 
praktickým aspektům příslušné právní problematiky. Jsou psány 
s cílem poskytnout podnikatelům potřebné informace pro řešení 
běžných podnikatelských situací, a to bez ohledu na konkrétně 
dotčené oblasti práva. Články obsahují příklady, vzory a tipy. 

V rubrice „Právo v podnikatelské praxi“ jsou v současnosti té-
měř dvě desítky textů, které přinášejí návrhy konkrétních řešení 
pro konkrétní situace. Například jak z právního hlediska korektně 
provést snížení mzdových nákladů v rámci úspor podniku ohro-
ženého krizí? Článek popisuje možnosti zaměstnavatelů, kteří 
zvažují jednostranné snížení platu zaměstnancům, nebo dokonce 
jejich propouštění. Pro mnoho zaměstnavatelů jsou tato opatření 
nezbytně nutná z důvodu snížení provozních nákladů v době kri-
ze. V příslušném článku jsou uvedeny způsoby, jakými může být 
snížena mzda, ukončen pracovní poměr, popsány typy smluvních 
vztahů a vzory smluv. 

Nebo byste třeba rádi věděli jak se bránit při nespravedlivém 
podání insolvenčního návrhu? Návrh na zahájení insolvenčního 
řízení může mít za následek nejen omezení v nakládání s majet-
kem, ale i nepříznivý dopad na jméno firmy, dobrou pověst pod-
nikatele, důvěru obchodních partnerů, veřejnosti a zaměstnanců, 
a další činnost podnikatele. Na neoprávněný insolvenční návrh 
je třeba zareagovat co nejrychleji a nejdůrazněji, aby tak byly co 
nejvíce minimalizovány jeho nepříznivé následky. Mezi doporu-
čované formy obrany patří například obrana spočívající v tom, 
že nejsou splněny podmínky pro 
rozhodnutí o úpadku, obrana ža-
lobou na náhradu škody či obrana 
žalobou na ochranu dobré pověsti 
podnikatele.

Přišla k vám kontrola z finančního úřadu? V tomto případě na-
leznete na BusinessInfo.cz potřebné informace, které pomohou 
zorientovat se v pravomocech, kterými tato kontrola vlastně 
disponuje. Kontrola může být v některých případech velmi ne-
příjemná a je na místě s ní neustále počítat. Příslušný dokument 
pojednává o problematice celého procesu daňové kontroly včetně 
povinností a práv daňového subjektu i pracovníků správce daně. 
Jiný častý případ, který se vyskytuje v podnikatelské praxi, 
je používání společného jmění manželů (SJM) nebo jeho části 
k podnikání. Z toho mohou vznikat rozličné právní problémy, je-
jichž předcházení popisuje předmětný článek na BusinessInfo.cz 
a připojuje také několik nejpoužívanějších vzorů smluv pro tyto 
účely.

Snad každý se setkal s větou „Určitá osoba nese za vznik dané 
situace odpovědnost a tedy náhradu škody budeme požadovat 
po ní“. Aby se dalo náhradu způsobené škody řádně požadovat, 
a aby konkrétní osoba byla odpovědná, musí být splněny určité 
zákonné podmínky. Dokument na BusinessInfo.cz uvádí různé 
případy odpovědnosti a doporučuje, jak se vzniku škody vy-
hnout. V případě, že již ke škodě dojde, popisuje, jak určit kdo je 
za škodu odpovědný.

Řešíte ve svém podnikání úplně jiné problémy? Zkuste nahléd-
nout do rubriky, je docela dobře možné, že v ní potřebné návody 
pro „svůj případ“ naleznete. Uvádíme jen krátký přehled dal-
ších témat pro nalákání: „Smlouva o prodeji a nájmu podniku“, 
„Správný výběr formy obchodní společnosti“, „Možnosti kont-
roly zaměstnanců v době trvání dočasné pracovní neschopnosti“, 
„Správný postup při získávání veřejných zakázek“, „Podnikání 
zahraničních osob v ČR“, „Bezdůvodné obohacení“...

Pokud jste nenašli, co vás zajímá, 
rubrika je průběžně stále doplňována 
a aktualizována, takže váš případný 
podnět o rozšíření rubriky redakce 
portálu Businessinfo.cz jen uvítá.

VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ     

1. VOX a.s.

Více informací na

www.vox.cz

PŘIPRAVÍME 
VÁS 
DOBŘE!

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ

25. – 26. 10. 2010

PŘEDNÁŠÍ:  Mgr. Vladimír Černý, Mgr. Dušan Kalášek 
KÓD: 006200   CENA: 4 788 Kč 

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ 
A VYSLÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ DO ZAHRANIČÍ

25. 10. 2010

PŘEDNÁŠÍ:  JUDr. Radovan Bernard 
KÓD: 005600  CENA: 2 388 Kč 

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

5. 11. 2010

PŘEDNÁŠÍ:  Mgr. Jiří Lehečka 
KÓD: 006020 CENA: 2 388 Kč 

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ V PRAXI

10. 11. a 15. 11. 2010

PŘEDNÁŠÍ:  JUDr. Jolana Maršíková, Ing. Jana Pilátová, 
Bc. Petr Taranda 

KÓD: 006050   CENA: 4 788 Kč 

ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

16. 11. 2010

PŘEDNÁŠÍ:  Mgr. Martin Velík, Ing. Veronika Vokounová, 
KÓD: 006070  CENA: 2 988 Kč 

Organizátorem akce bylo CEBRE ve spolu-
práci s MPO a agenturou CzechTrade a part-
nerem byl Svaz průmyslu a dopravy ČR. 

Jak vyplynulo z jednání, globální krize dala 
za vznik novým ochranářským opatřením, 
avšak v menší míře, než se očekávalo. Nejvíce 
takových překážek se objevilo v Ruské federa-
ci. Česká republika jako člen Světové obchodní 
organizace usiluje o liberalizaci obchodu. Do-
hody o volném obchodu vyjednává Evropská 
unie a jejich cílem je snížit tarifní a netarifní 
bariéry, které evropským podnikatelům brání 
při vstupu na trhy třetích zemí. Nejčastěji se 
setkáváme se zhoršeným přístupem k veřejným 
zakázkám, k nerostným surovinám a s nedosta-
tečnou ochranou práv duševního vlastnictví.

Nedávno ministři obchodu EU rozhodova-
li např. o dohodě o volném obchodě s Jižní 
Koreou, která by měla být implementována 
od poloviny příštího roku a do sedmi let by 
měla přinést liberalizaci u 90 % položek. 
Evropská unie chystá novou strategii pro 
obchod, kterou Komise představí na konci 
října. „Podnikatelé se mohou zapojit do 
konzultace Ministerstva průmyslu a obcho-
du ČR a zaslat podněty k diskuzím o této 
strategii, stejně jako k jiným podnikatel-
ským tématům,“ uvedl náměstek ministra 
Martin Tlapa. 

„Česká republika bude také usilovat o co 
největší odstranění vyjednaných výjimek 
o ochraně investic, které přijaly členské státy 

Unie v devadesátých letech a jež naše expor-
téry znevýhodňují.“ 

Na podpoře českých exportérů se také vý-
razně podílí Česká exportní banka, která je 
schopna vyplnit mezeru na trhu opuštěnou 
komerčními bankami. Jedná se zejména 
o poskytování úvěrů a záruk do nejrizikověj-
ších teritorií, kam se komerční banky bojí 
vstupovat. Důvodem je někdy také fakt, že 
ústředí komerčních bank nesedí v ČR a nemá 
tak velkou motivaci české vývozce podpořit. 
Přítomnost státní instituce je v některých te-
ritoriích nutná jako například v Rusku. „ČEB 
se zejména zaměřuje na trhy třetích zemí a je 
zárukou stability. Pouhá 0,3 % její angažova-
nosti připadá na ztrátové pohledávky. To je 
výrazně pod situací trhu,“ řekl její náměstek 
Michal Bakajsa. 

„ČEB také uvádí na trh nové produkty, 
jako je vystavení proexportních bankovních 
záruk pro komerční banky a opatření přijatá 
v důsledku krize, tj. zrychlení posouzení 
bonity dlužníka do pěti dnů a posouzení 

obchodu do třiceti dnů,“ dodal Michal Ba-
kajsa. 

A jaké jsou zkušenosti podnikatelů s pod-
půrnými nástroji České republiky? Čeští pod-
nikatelé si stěžují na informace o veřejných 
zakázkách, naopak chválí možnost čerpání 
příspěvku na účast na zahraničních veletrzích. 
Stálým problémem je také problematika certi-
fikace a problém se systematickou informova-
ností podnikatelů. České exportéry mimo jiné 
trápí, že nemáme jednotnou měnu. „Pomohlo 
by alespoň datum jejího přijetí,“ uvedl Jiří 
Majer, ředitel odboru podnikatelských služeb 
SČMVD. Dále by vývozci uvítali opatření na 
podporu exportu na Slovensku.  

Robert Vindiš, ředitel kanceláře CzechTrade 
v Záhřebu, doplnil informace o paletě pro-
exportních služeb a nástrojů poskytovaných 
ze strany státu. CzechTrade se soustředí na 
vyhledávání klientů tam, kde to je složitější. 
„Takovou službu vítají čeští podnikatelé ze-
jména v Chorvatsku, kde neexistují databáze 
kontaktů,“ uvedl.  (tz spd čr)

CEBRE: Služby a investice do třetích zemí 
nově řeší EU, ale podpora exportu zůstává na národní úrovni!
O zájmu tuzemských exportérů o trhy mimo Evropskou unii svědčí zářijové setkání 
podnikatelů a představitelů zaměstnavatelských organizací se zástupci státní správy. 
Debata proběhla v rámci 52. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně a zaměřila se 
na konkrétní nástroje podpory exportu (podpora účasti firem na zahraničních veletrzích, 
obchodní mise, služby pro exportéry v daných teritoriích apod.), která zůstává na národní 
úrovni. Jednalo se také o novém modelu ekonomické diplomacie, o kterém vyvolal 
v minulých týdnech diskuzi Svaz průmyslu a dopravy ČR. 

Zástupci Česko-německé obchodní a průmyslové komory 
(ČNOPK) a společnosti Bayern Handwerk International (BHI) 
podepsali 14. září 2010 dohodu o spolupráci. BHI je sdružením 
bavorských komor řemesel, které podporuje řemeslnické člen-
ské firmy z Bavorska při vstupu na nové trhy.

„Ze spolupráce se společností Bayern Handwerk International 
máme opravdu radost. Vzájemné vztahy mezi oběma institucemi 
se v posledních letech vyvíjely pozitivně. Nová forma partnerství 
povede k dalšímu prohloubení hospodářské spolupráce mezi Českou 
republikou a Bavorskem a ke zintenzivnění vzájemných hospodář-
ských vztahů,“ zhodnotil možnosti přínosu vzájemné kooperace 

výkonný člen představenstva ČNOPK Bernard Bauer. Česká repub-
lika a Bavorsko mezi sebou mají tradičně velmi dobré hospodářské 
vztahy. Česká republika je celosvětově na sedmém místě v žebříčku 
nejdůležitějších obchodních partnerů Bavorska. V rámci EU je ČR 
pátým a mezi 12 novými  členskými státy dokonce nejdůležitějším 
obchodním partnerem Bavorska.

Pro bavorské řemeslnické firmy představuje Česká republika třetí 
nejvýznamnější odbytový trh. To, že jsou firmy připravené využít 
nabízené šance, dokazuje i řada společných přeshraničních projektů 
v oblasti řemesla.

další informace na www.dtihk.cz  (tz)

ČNOPK uzavřela dohodu o spolupráci se společností BHI 
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„Stále je patrná velká závislost exportérů na 
Evropské unii. Nedostatečná je orientace na 
Asii, Latinskou Ameriku a ostatní rozvíjející se 
trhy. Nepříznivé je také zjištění, že za hlavní 
konkurenční výhodu firmy stále považují tra-
dici a cenu,“ konstatoval T. Nymburský. K to-
mu navíc většina firem riskuje, že nedostane 
za své zboží zaplaceno. HSBC ve spolupráci 
s partnery projektu HSBC GRANT provedla 
rozsáhlý průzkum mezi českými exportními 
společnostmi, jehož výsledky byly zveřejněny 
u příležitosti vyhlášení druhého ročníku HSBC 
GRANT. Z výsledků výzkumu vyplývá, že 
zhruba dvě třetiny českých exportérů zazname-
naly meziročně pokles nebo stagnaci exportu. 
Téměř čtvrtina exportních společností spatřuje 
svou hlavní konkurenční výhodu v tradici čes-
kého exportu a obdobný počet v nižší ceně, než 

jakou nabízí zahraniční konkurence. T. Nym-
burský  však upozornil na to, že ačkoli expor-
téři právě tyto dva aspekty uvádějí jako svou 
konkurenční výhodu nejčastěji, do budoucna je 
potřeba se zaměřit jiným směrem: „Je zřejmé, 
že tradice českého exportu ztrácí svou konku-
renční výhodu a nízká cena je dlouhodobě ne-
udržitelná.“ Pouze necelých 11 % respondentů 
spatřuje svou konkurenční výhodu v inovativ-
nosti výrobku a v lepší technologii, než nabízí 
konkurence. „Právě inovace a nové technolo-
gie jsou nesporně oblastí, na niž by společnosti, 
které chtějí na zahraničním trhu dlouhodobě 
uspět, měly zaměřit svou pozornost a do níž by 
měly investovat,“ podotkl.

Největším překvapením průzkumu bylo zjiš-
tění, že 93 % malých a středních firem riskuje, 
že nedostane zaplaceno za své zboží. Používají 

pouze hladké platby, u kterých je zvýšené riziko 
nezaplacení za dodané zboží. Přitom podobný 
průzkum platebních instrumentů v EU proká-
zal většinový podíl dokumentárních akreditivů 
a bankovních záruk, kde je riziko eliminováno 
na minimum. 

O exportu mimo EU podle výsledků průzku-
mu uvažuje pouze 23 % českých exportních 
společností a z toho jen polovina mimo EU. 
Podle HSBC lze však za strategické země pro 
český export vnímat především země s roz-
víjející se ekonomikou, jako je Čína, Indie či 
Latinská Amerika, dále pak Vietnam a Kazach- 
stán. „Je zřejmé, že se čeští exportéři stále 
nedostatečně orientují na výše uvedené země, 
které by pro ně mohly představovat výrazný 
potenciál,“ potvrdil stanovisko HSBC i David 
Füllsack, ředitel zahraničního odboru Hospo-
dářské komory ČR. 

T. Nymburský nízkou orientaci českých 
exportních firem na Čínu a ostatní země 
s rozvíjející se ekonomikou vysvětlil právě 

špatným pojetím konkurenceschopnosti. 
„Uvědomíme-li si skutečnost, že průměrná 
roční mzda v Číně je necelých pět tisíc dolarů, 
tedy téměř třikrát méně než v ČR, je zřejmé, 
že český exportér zde sotva může konkurovat 
svou cenou. Jediným východiskem je důraz na 
inovace a nová technologická řešení,“ zdůraz-
nil T. Nymburský a dodal, že příkladem může 
být Německo a jeho výrazný nárůst exportu 
do Číny, kde inovace hraje výraznou roli. 
D. Füllsack zase upozornil na nutnost pořá-
dání zahraničních misí: „Chtějí-li české spo-
lečnosti uspět na světových trzích, je potřeba 
o nových trzích získat dostatečné know-how, 
což je možné v podstatě pouze přímou účastí 
v těchto zemích,“ uvedl a doplnil, že společ-
nosti by neměly podceňovat ani marketingo-
vou podporu. Například prostřednictvím Hos-
podářské komory může nyní exportní firma 
získat podporu ve výši až 120 000 Kč na jednu 
veletržní účast v rámci projektu CzechTrade 
„Společné výstavy a veletrhy“.  (tz)

Zaspí čeští exportéři dobu? 
Při příležitosti zahájení nového ročníku projektu HSBC GRANT byly zveřejněny výsledky 
rozsáhlého průzkumu, který byl proveden mezi českými exportními společnostmi. Za nejvíce 
zneklidňující považuje Tomáš Nymburský, ředitel exportních finančních služeb HSBC, zjištění, 
že české malé a střední firmy příliš nereagují na globální trendy světového obchodu. 

Cestovní ruch je s menšími výkyvy v sou-
vislostech rozvoje české ekonomiky chápán 
jako něco, čím se není třeba zabývat. Jaké 
máte argumenty k opačnému pojetí skuteč-
nosti? Zdá se, že úsporná a jiná legislativní 
opatření šlápnou například hoteliérům ještě 
více na krk…

Bohužel na cestovní ruch je stejný pohled ze 
strany exekutivy i Parlamentu ČR jako na ma-
loobchod. Trochu se blýská na lepší časy tím, 
že byl v Parlamentu ČR vytvořen Podvýbor pro 
cestovní ruch, který by mohl být (očekávám 
netrpělivě jména poslanců, kteří v něm budou 
pracovat) partnerem Svazu obchodu 
a zejména pak pro platformu cestov-
ního ruchu. Již na minulé tripartitě 
jsem upozorňoval zástupce Vlády 
ČR na nutnou podporu cestovního ruchu i ob-
chodu, neboť tato terciální sféra může, pokud jí 
to bude legislativními podmínkami umožněno, 
působit jako určitý regulátor zaměstnanosti 
v ČR. Odpověď pana ministra jsem již citoval. 

Chci zdůraznit, že pokud bude zvýšeno DPH 
ve službách podstatným způsobem, určitě 
dojde ke zvýšení výskytu šedé až černé ekono-
miky v této oblasti činnosti, tzn. že podnikatelé 
budou hledat další možnosti daňových úniků, 
jako je zaměstnávání personálu tzv. načerno, 
prodejem zboží z neregistrovaného nákupu 
i dalšími způsoby, které k těmto  daňovým úni-
kům povedou. Chci tím říct, že se obávám toho, 
aby záměr zvýšit DPH skutečně naplnil státní 
kasu, neboť výsledek může být i opačný. Zatím 
neexistuje v ekonomické praxi příklad, že by se 
zvýšením daní dosáhlo zásadního pozitivního 
zvratu v jejich inkasu. 

Rozvíjejí se diskuze o zdražování potravin, 
služeb apod. s ohledem na očekávaný růst 
energie, případně na neúrodu obilí. Jak to 
hodnotíte očima vašeho svazu?

Svaz obchodu,  jak jsme se vyjádřili na ne-
dávné konferenci, předpokládá v příštím roce 
zvýšení cen potravin i dalších druhů komodit. 
Nechci spekulovat o kolik procent to bude, je 
těžké to dnes odhadnout, když ještě nevíme 

přesné zvýšení DPH, spekulujeme o cenách 
energií i výši ostatních nákladů, jejichž růst se 
jistě promítne do celého potravinového řetězce, 
tj. do cen prvovýrobců, zpracovatelů, dodava-
telů i obchodu. Chtěl bych říci, že pokud před-
stavitelé exekutivy doufají, že zvýšení DPH 
i některých dalších nákladů „bude vstřebáno“ 
díky konkurenci na českém trhu do obchodní 
marže a ceny se zvýší jen minimálně, chci 
uvést, že Svaz obchodu očekává opak díky 
nízké rentabilitě podnikání v maloobchodě 
(ziskovost max. 1 %) a díky stávající ekono-
mické situaci většiny obchodních subjektů 
na trhu. Většinou bude z důvodu ztrátovosti 

tohoto podnikání nutné promítnout 
veškeré zvýšení nákladů do cen. Co 
tento fakt přinese, je zcela jasné. 
Díky zvýšeným cenám poklesne 

spotřeba domácností a opět se dostáváme do 
začarovaného kruhu, kdy stát doufá, že vybere 
více daní, ale skutečnost může být jiná. 

Vyvstane ještě větší potřeba hájit postoje 
svazu obchodu, očekáváte větší zájem firem 
o členství a nalezení společné řeči k prosaze-
ní určitých názorů?

Hájit postoje Svazu obchodu je naší povinnos-
tí a nedomnívám se, že by tomu v budoucnosti 
mohlo být jinak. V současné situaci dochází 
uvnitř svazu k určité obměně 
členství, odcházejí některé 
firmy, které svoji pozici na 
trhu ztrácejí (nemyslím si, 
že to je dobrý krok) a zájem 
o členství projevují některé 
silné maloobchodní firmy, 
jakými jsou např. Kaufland 
nebo Penny Market. Naší 
základní premisou i pro pří-
pravu příští volební valné 
hromady, která proběhne 
na jaře 2011, je udržet Svaz 
obchodu a cestovního ruchu 
pohromadě, pokud možno eliminovat tříštění 
zájmů a stále hledat nové prvky a metody po-
sílení jednolitosti vystupování svazu v oblasti 
ekonomiky i politiky. Nosným zájmem pro 

nejbližší budoucnost je získat jako druhý nej-
větší svaz samostatné místo v tripartitě, ale jsou 
i další cíle pro budoucí období. 

A co české a regionální výrobky? Byla to 
jedna z myšlenek, o niž jste hodně stál, aby 
přešla do praxe…

Je pravdou, že myšlenkou podpory regionál-
ních výrobků se zabývám již několik let. Před-
běhl jsem tedy dobu a vím, proč to dělám. Má 
snaha se odvíjí od situace ve spotřebním druž-
stevnictví Čech a Moravy, kdy v zájmu zlepšení 
postavení českých a moravských SD na českém 
trhu se naše družstva orientují a ve svém posta-
vení na trhu i profilují ve jménu ryze českých 
výrobků, převážně regionální povahy. S touto 
iniciativou jsem vystoupil cca přede 2 lety 
vůči Agrární komoře, a to společným dopisem 

s prezidentem AK panem 
Karlem Velebou. Bohužel 
společná snaha nepadla na 
příliš úrodnou půdu. Zdá se, 
že se zde projevily naše roz-
dílné názory na již citovaný 
zákon o významné tržní síle, 
který vytvořil jakousi, dle 
mého názoru, malichernou 
překážku v našich osobních 
i pracovních vztazích. To, 
že dnes slýchám jak z médií, 
tak  kuloárů, že se v oblasti 
regionálních potravin fandí 

spíše zahraničním obchodním řetězcům, mne 
docela mrzí. Jak jsem uvedl shora, nejsem 
nepřítelem zahraničních obchodních řetězců, 
ale dovedu si představit situaci, jak by se díval 

nejmenovaný obchodní řetězec na skutečnost, 
kdyby v Německu byl vybrán zahraniční ob-
chodní subjekt na hájení zájmů ryze německé 
regionální obchodní politiky. Věřme, že se si-
tuace i pod tlakem v médiích a jinde, což tímto 
činím, změní, a dospějeme v rámci konsensu 
k nějakým pozitivním závěrům, které by byly 
ve prospěch celého potravinového řetězce, 
tj. prvovýrobců, zpracovatelů i obchodu. 

Když byste se dnes rozhodoval, v jakém od-
větví začít podnikat, co byste zvolil? Já osob-
ně bych se snažila do českých zahrad znovu 
nasázet hrušně, na český stůl servírovat 
navzdory všemu pokrmy podle vyzkouše-
ných místních receptur a také bych nějakou 
šikovnou formou učila lidi znovu fyzicky 
pracovat pro radost z pohybu i výsledku, 
a to právě proto, že se životní styl radikálně 
mění. Šel byste do toho se mnou?

Vážená paní Brixi, vaše otázky jsou nevyzpy-
tatelné a řekl bych někdy že i trochu podpásové 
a indiskrétní. Místo odpovědi na tuto otázku 
bych vám navrhl, že v některých příštích číslech 
Prosperity si vyměníme pozice. Já vám předepí-
ši otázky a věřte mi, že se ptát umím a s velkou 
chutí vás budu uvádět do rozpaků, což je pro 
novinářku určitě to, co není potěšitelné. 

Jinak se domnívám, že jsme podobná nátura. 
Já bych sice do našich zahrad nasázel raději 
švestky (mám rád slivovici), ale určitě bychom 
se shodli na dobré svíčkové nebo vepřu knedlu 
zelu ke společnému obědu.

Jinak přeji vám i čtenářům  všechno dobré. 
otázkami se snažila nepodbízet

Eva Brixi 

► pokračování ze str. 1

Trh překladatelských služeb je jedním 
z důležitých ukazatelů stavu ekonomiky. 
Podle rostoucího trhu s překlady lze de-
dukovat, že krize končí. V meziročním 
srovnání trh rostl o 10–15 %.

Ekonomika roste, firmy začínají více vy-
rábět, více dovážejí, oživuje se export. Zde 
všude jsou zapotřebí překladatelské služby.

Podle vyjádření předních překladatelských 

agentur se poptávka po překladech dále 
zvyšuje. V roce 2009 trh registroval pokles 
o 10–20 %, letos je tomu naopak.

„Ve srovnání s loňským rokem 
registrujeme nárůst práce o 10–
–15 %,“ sdělil vedoucí překlada-
telské firmy Slůně – svět jazyků, Stanislav 
Talla. Majitelka konkurenční firmy Alka 
Language Specialists, Lucie Vlková, dodala: 

„Pro naši jazykovou školu nejsou překlady 
stěžejní business, přesto letos evidujeme od 

našich klientů zvýšenou poptávku 
v tomto směru.“

Nejvíce se překládají obory, 
které dále signalizují oživení celé 

ekonomiky: strojírenství, ekonomika a prá-
vo. Na tomto se shodují všechny překlada-
telské agentury.

Agentury jsou nuceny více naslouchat 
potřebám svých klientů, být flexibilní, kva-
litní a více rychlé. Jednou z velmi žádaných 
služeb je v poslední době víkendový servis 
– překlady zadávané o víkendu. „V součas-
né době tuto službu využívají minimálně 
2–3 firmy každý víkend. Před rokem byl 
o tuto službu daleko nižší zájem,“ uzavřel 
S. Talla ze Slůněte.  (tz)

Krize ustupuje – trh s překlady jde nahoru

Je pravdou, že myšlenkou podpory regionálních výrobků se zabývám 
již několik let. Předběhl jsem tedy dobu a vím, proč to dělám. Má snaha 
se odvíjí od situace ve spotřebním družstevnictví Čech a Moravy, kdy 

v zájmu zlepšení postavení českých a moravských SD na českém 
trhu se naše družstva orientují a ve svém postavení na trhu i profilují 
ve jménu ryze českých výrobků, převážně regionální povahy. S touto 
iniciativou jsem vystoupil cca přede 2 lety vůči Agrární komoře, a to 

společným dopisem s prezidentem AK panem Karlem Velebou. Bohužel 
společná snaha nepadla na příliš úrodnou půdu.
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 Soutěž o nejsympatičtějšího kutila 

Již počátkem října startuje soutěž Mistr Kutil, kde se 
o titul pro nejsympatičtějšího českého kutila, ale také 
o prémii pro vítěze ve výši 50 000 Kč, mohou utkat 
muži nejrůznějšího věku, profese či vzdělání. Spo-
jovat by je mělo jedno jediné, a to záliba v kutilství 
všeho druhu. Soutěž vyhlašuje společnost Hornbach 
a nejde v ní o krásu soutěžících, ale mnohem více 
o sympatie, vtip a také o vynalézavost. Až do konce 
října se soutěžící mohou přihlašovat na webových 
stránkách soutěže www.mistrkutil.cz. 

 Úprava prodejních ploch Makro 
MAKRO Cash & Carry ČR se snaží maximálně 
vycházet vstříc potřebám podnikatelů. Proto se roz-
hodla provést změny prodejní plochy, jejichž cílem 
je rozšíření klíčového sortimentu, lepší přehlednost 
nabídky a snadnější orientace při nákupu. Úprava 
prodejní plochy velkoobchodních středisek MAK-
RO proběhly v červenci a srpnu. Společnost MAK-
RO průběžně reaguje na vyvíjející se potřeby svých 
zákazníků a nabízí přehledně a pod jednou střechou 
vše, co potřebují pro svoje podnikání. 

 Nemovitosti na hypotéku i z úspor
Při sjednávání hypotečních úvěrů hradí většina Ev-
ropanů část kupní ceny z vlastních úspor. Potvrzují 
to data o hypotečních trzích evropských zemí, jenž 
má k dispozici Hypoteční banka. Italové napří-
klad našetří předem až polovinu ceny kupované 
nemovitosti, než si jdou zažádat o hypoteční úvěr. 
Nemovitosti jsou zde navíc jen mírně levnější než 
v nejdražším Německu. Němci nejen z důvodu vy-
soké ceny nemovitostí dávají přednost nájemnímu 
bydlení, bydlí takto šest z deseti domácností. 

 Kombinace vkladu a investic
UniCredit Bank začala nabízet spořicí produkt 
Program DUO, který v sobě kombinuje termíno-
vaný vklad a pečlivě vybranou investici. Program 
DUO je reakcí na požadavky klientů, kteří vyžadují 
bezpečné formy zhodnocení volných finančních 
prostředků v kombinaci se zajímavým výnosem. 
S programem DUO získá klient termínovaný vklad 
s garantovaným výnosem 2,5 % pro první šestimě-
síční období a potenciál vyššího výnosu díky zvole-
ným investičním produktům. 

Preferovaným sektorem jsou podle vý-
hledů vaší společnosti technologie, čili 
vyplatí se investovat do firem, které se 
zabývají vývojem technologií. Jak to má 
chápat člověk, z něhož se investor teprve 
stává?

Technologiím jako sektoru dlouhodobě vě-
říme. Jednak je řada akcií z toho oboru dnes 
poměrně dost levná, ale co je důležitější, 
technologie ukázaly, že velmi dobře odolá-
vají krizi. Ne, že by akcie technologických 
firem neklesly, ale velice brzy se odrazily 
ode dna a řada z nich je dnes výše než před 
krizí. Prostě LCD televize a moderní telefo-
ny jsou také věcí módy a lidé si je kupují, 
i když se jinde musejí uskromnit. A dopo-
ručení pro investora, poradit se s poradcem 
a část investic vložit do fondu Topstocks. Je 
to nejlepší technologický fond na českém 
trhu. Sám jeho manažer má ve fondu svoje 
úspory – existuje snad pádnější argument?

A co české malé až střední firmy – do čeho 
by měly investovat?

V případě firem se typicky setkáváme 
s velmi konzervativním přístupem. Pokud 
se jedná o řízení likvidity, pak jsme schopni 
nabídnout Likviditní fond, který investuje 
pouze do státních pokladničních poukázek. 
Investorům, kteří mají delší investiční hori-
zont a hledají vyšší zhodnocení, pak sesta-
vujeme portfolio na míru. Větší část těchto 
portfolií tvoří samozřejmě státní dluhopisy, 
u kterých jsme ovšem schopni aktivní pra-
cí přidat podstatný nadvýnos – od počátku 
tohoto roku téměř o jedno procento nad 
index.

Jak chápe investor současné výzvy, které 
se ukazují díky pozvolna ustupující eko-
nomické globální krizi?

Typickou reakcí na krizi byl úprk z rizi-
kových aktiv – investoři prodávali akcie 
a podnikové dluhopisy – bohužel často v ten 

nejméně příhodný okamžik. Byla to ale při-
rozená reakce na poměrně velké ztráty. Své 
úspory investoři většinou přesouvali do stát-
ních dluhopisů, což byla velmi dobrá inves-
tice. Jen Sporobond za uplynulý rok vynesl 

10 %, což se ovšem nebude opakovat. Právě 
dnes je proto ta správná chvíle znovu zkon-
zultovat stav portfolia se svým poradcem 
a nenechávat vše pouze ve státních dluho-
pisech. Úspěšný investor musí umět pružně 
reagovat na vývoj na trhu. 

Když si někdo přečte tento rozhovor, za-
myslí se a rozhodne se stát investorem – 
kam se obrátit, kde a jak začít? A co když 
se mu budete zdát sympatický a bude chtít 
komunikovat přímo s vaší společností?

Jo, sympatický, to já jsem!!!. Každého 
klienta se zájmem o investování přivítáme 
v každé pobočce České spořitelny – a ty 
jsou, jak víte, na každém rohu. Rádi odpoví-
me také na případné dotazy klientů zaslané 
na adresu iscs@iscs.cz, případně se můžete 
obrátit také na bezplatnou linku 800 IN-
VEST (800 468 378).

za dobrou radu nad zlato 
poděkovala Eva Brixi

► pokračování ze str. 3

Z průzkumu je znát, že očekávání Čechů vůči 
státu jsou zčásti mírněna reálným vývojem. Na 
31 % respondentů si uvědomuje, že je zachování 
životní úrovně ve stáří na nich samotných. Tři 
čtvrtiny považují za vhodný způsob spoření na 
stáří penzijní připojištění, 40 % se kloní k život-
nímu pojištění. 

„Překvapilo nás, jak moc je v lidech zako-
řeněno přesvědčení, že by je stát měl zaopatřit 
i v důchodovém věku. Naštěstí je zřejmé, že si 
lidé čím dál víc uvědomují dlouhodobou neu-
držitelnost tohoto stavu a sami již spoří. Přesto 
vzhledem k demografickému vývoji a stavu 
veřejných financí čeká politiky i finanční ústavy 
velká práce, aby postoj Čechů ke spoření na stá-
ří v návaznosti na nezbytnou penzijní reformu 
změnili,“ uvedl Petr Hutla, člen představenstva 
ČSOB a vrchní ředitel distribuce. 

Lidé by si měli spořit kolem 2500 Kč 
měsíčně

Jako sumu, se kterou by v důchodovém věku 
vystačili, lidé nejčastěji v průzkumu uváděli 
15 000 – 20 000 korun měsíčně. Například 
pětatřicetiletý muž by v důchodu vyšel s část-
kou 17 500 Kč. Při současné průměrné penzi 
10 065 Kč by tedy musel naspořit mít další pří-
jem ve výši 7 435 Kč měsíčně. Dnes si ale takový 
člověk v průměru střádá pouze 806 Kč měsíčně, 
což mu po nástupu do důchodu ze spoření za-
jistí 2 727 Kč měsíčně. K dosažení cílové částky 
17 500 Kč by musel pravidelně střádat 2 457 Kč 
(což k penzi přinese kýžených 7 435 Kč navíc). 

Obecně si vyšší částky spoří lidé v předdůcho-
dovém věku. S vyšším věkem roste i skromnost 
respondentů, tedy jejich představa o optimálním 
důchodu. Patrný je i rozdíl mezi vesnicemi a vel-
kými městy, ve kterých mají lidé vyšší nároky. 
Z průzkumu také vyplynulo, že na stáří nejméně 
spoří mladí lidé, obyvatelé vesnic a lidé s pří-

jmem do 15 tisíc korun. Jen 22 % ale uvádí jako 
důvod, proč nespoří nebo spoří málo, nedostatek 
financí. Bohatší lidé zase spoří na jiné věci než 
na stáří a také si oproti ostatním skupinám chtějí 
nejvíce užívat života v přítomnosti. Čtvrtina Če-
chů (23 %) je přesvědčena, že na stáří by si měli 
začít spořit již od 18 let. Na 34 % respondentů se 
domnívá, že stačí začít až ve 30 letech. 

Přestože průzkum ukazuje na pozitivní vztah 
Čechů ke spoření, současný stav je důkazem, že 
spoří málo a nevyužívají dostatečně produkty, 
které jsou k tomuto účelu určeny. „Struktura 
úspor českých domácností je ještě výrazně 
vychýlená ve prospěch bankovních vkladů 
a stavebního spoření. Podílové fondy, penzijní 
fondy a životní pojištění hrají i přes vzestupný 
trend stále mnohem menší roli než ve finančně 
vyspělejších zemích,“ uvedl Tomáš Sedláček, 
hlavní makroekonomický stratég ČSOB.  (tz)

Vybrané výsledky průzkumu 
Spoříte si na stáří?

Češi si na stáří spoří, 
na udržení životní úrovně jim to ale stačit nebude
Více než polovina Čechů (52 %) si již nějakou formou spoří na stáří, obvykle však do 1 000 Kč 
měsíčně. Celých 55 % je zároveň přesvědčeno, že by je ve stáří měl finančně zabezpečit 
stát. Vyplývá to z doposud nejrozsáhlejšího průzkumu na téma „Češi a spoření na stáří“, 
který si nechala zhotovit ČSOB. 
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Vybrané výsledky pr�zkumu 

Spo�íte si na stá�í?

Skupina  �SOB je  vedoucím  hrá�em  na  trhu  finan�ních  služeb  v �eské  republice.  Skupina  �SOB  je  sou�ástí  mezinárodní
bankopojiš�ovací Skupiny KBC, která aktivn� p�sobí v Belgii a v regionu st�ední a východní Evropy. Kombinujíc sílu svých zna�ek
�SOB (pro bankovnictví, pojišt�ní, správu aktiv, penzijní fondy, leasing a factoring), Poštovní spo�itelna (bankovnictví v síti pošt),
Hypote�ní  banka  (hypotéky)  a  �MSS (financování  bydlení),  zaujímá  Skupina  �SOB silné  pozice  ve  všech  segmentech  �eského
finan�ního trhu. Skupina �SOB staví na pevném a dlouhodobém partnerství s každým klientem, a� už v oblasti osobních a rodinných
financí, ve financování malých a st�edních firem nebo v korporátním financování. Skupina �SOB pe�liv� naslouchá pot�ebám svých
klient� a nabízí jim nikoliv produkty, ale nejvhodn�jší �ešení. 
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Kolik finan�ních prost�edk� m�sí�n� vám bude sta�it pro spokojený život ve stá�í?

Skupina  �SOB je  vedoucím  hrá�em  na  trhu  finan�ních  služeb  v �eské  republice.  Skupina  �SOB  je  sou�ástí  mezinárodní
bankopojiš�ovací Skupiny KBC, která aktivn� p�sobí v Belgii a v regionu st�ední a východní Evropy. Kombinujíc sílu svých zna�ek
�SOB (pro bankovnictví, pojišt�ní, správu aktiv, penzijní fondy, leasing a factoring), Poštovní spo�itelna (bankovnictví v síti pošt),
Hypote�ní  banka  (hypotéky)  a  �MSS (financování  bydlení),  zaujímá  Skupina  �SOB silné  pozice  ve  všech  segmentech  �eského
finan�ního trhu. Skupina �SOB staví na pevném a dlouhodobém partnerství s každým klientem, a� už v oblasti osobních a rodinných
financí, ve financování malých a st�edních firem nebo v korporátním financování. Skupina �SOB pe�liv� naslouchá pot�ebám svých
klient� a nabízí jim nikoliv produkty, ale nejvhodn�jší �ešení. 
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Kolik finančních prostředků měsíčně vám bude stačit pro spokojený život ve 
stáří?

Kolik spoříte na stáří?
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Kolik spo�íte na stá�í?

Skupina  �SOB je  vedoucím  hrá�em  na  trhu  finan�ních  služeb  v �eské  republice.  Skupina  �SOB  je  sou�ástí  mezinárodní
bankopojiš�ovací Skupiny KBC, která aktivn� p�sobí v Belgii a v regionu st�ední a východní Evropy. Kombinujíc sílu svých zna�ek
�SOB (pro bankovnictví, pojišt�ní, správu aktiv, penzijní fondy, leasing a factoring), Poštovní spo�itelna (bankovnictví v síti pošt),
Hypote�ní  banka  (hypotéky)  a  �MSS (financování  bydlení),  zaujímá  Skupina  �SOB silné  pozice  ve  všech  segmentech  �eského
finan�ního trhu. Skupina �SOB staví na pevném a dlouhodobém partnerství s každým klientem, a� už v oblasti osobních a rodinných
financí, ve financování malých a st�edních firem nebo v korporátním financování. Skupina �SOB pe�liv� naslouchá pot�ebám svých
klient� a nabízí jim nikoliv produkty, ale nejvhodn�jší �ešení. 
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Co vše se v této oblasti změnilo v posled-
ní době a co bude nutné ještě udělat, aby 
hodnověrnost zdravotnických laboratoří 
a všech jejích výstupů dosáhly evropských 
i světových standardů, na toto téma jsme 
hovořili s vedoucí útvaru chemických, mik-
robiologických a klinických laboratoří Čes-
kého institutu pro akreditaci, o. p. s. (ČIA), 
Ing. Martinou Bednářovou:

Kolik z celkového počtu tuzemských 
zdravotnických laboratoří již prošlo 
akreditačním procesem podle některé ze 
dvou platných norem?

V současné době je vydáno osm desítek 
platných osvědčení o akreditaci dle normy 
ISO 15189. Mezi akreditovanými subjekty 
jsou jak soukromé laboratoře, tak laboratoře 
velkých zdravotnických zařízení, laboratoře 
malé i laboratorní komplexy, které provádě-
jí široké spektrum vyšetření. Podle normy 
ISO 17025 jsou akreditovány čtyři labora-
toře s velmi specifickými činnostmi a další 
tři laboratoře jsou akreditovány souběžně 
podle obou norem. Klinických laboratoří je 
přitom u nás zhruba čtyři sta a je třeba do-
dat, že v současné době probíhá slučování 
řady menších laboratoří do větších celků.

Čím se obě zmíněné normy od sebe odli-
šují?

Jak vyplývá už ze samotného názvu, norma 
ČSN EN ISO 15189 „Zdravotnické laborato-
ře – Zvláštní požadavky na kvalitu a způsobi-
lost“ je určena přímo pro akreditaci zdravot-
nických laboratoří. Norma ČSN EN ISO/IEC 
17025 „Všeobecné požadavky na způsobilost 
zkušebních a kalibračních laboratoří“ je 
určena obecně pro zkušební laboratoře, což 
zdravotnická laboratoř primárně je. Norma 
ISO 15189 je psána jazykem srozumitelněj-

ším pro zdravotnické 
prostředí a popisuje 
komplexně celý proces 
od organizace příjmu, 
identifikace a přípravy 
pacienta, odběr, dopravu 
a skladování klinických 
vzorků přes vlastní 
provedení vyšetření kli-
nických vzorků, ověření 
a interpretaci výsledků 
a uvolňování zpráv, 
včetně poradenství, 
a zahrnuje aspekty bez-
pečnosti a etiky práce ve 
zdravotnické laboratoři. 
Zdravotnické laboratoře 
akreditované v současné 
době podle ISO 17025 
většinou začaly s akre-
ditací v době před vydá-
ním normy ISO 15189, 
v současné době se již 
laboratoře hlásí praktic-
ky pouze k normě ISO 
15189.

ČIA uzavřela se Všeobecnou zdravotnic-
kou pojišťovnou dohodu o spolupráci 
v oblasti akreditace. Čeho se spolupráce 
týká?

Dohoda je vyjádřením zájmu obou institucí 
na spolupráci při řešení odborných problé-
mů, vzájemné výměně informací a využívání 
akreditovaných subjektů v oblasti zdravotní-
ho pojištění v souladu s mezinárodně uzná-
vanými pravidly pro akreditaci. 

Co především přimělo pojišťovnu a konec 
konců i váš institut k uzavření takového 
smlouvy?

Zejména to, aby mohlo být využíváno posu-
zování odborné způsobilosti zdravotnických 
laboratoří prostřednictvím akreditace, tedy 
podle požadavků obsažených v mezinárod-
ních normách, které jsou obecně uznávané.

Akreditace tedy významně ovlivňuje také 
smluvní vztah zdravotnických laboratoří 
či jejich provozovatelů se zdravotními 
pojišťovnami?

Ano, VZP ČR požaduje ve svých Zásadách 
pro výběr smluvních partnerů v segmentu 
poskytovatelů ambulantní diagnostické péče 
mj. doložení Osvědčení o akreditaci vydané 
ČIA. 

Jak se akreditace zdravotnických labora-
toří podle nejnovějších norem odráží ve 
vzájemném uznávání výsledků vyšetření 
v evropském i světovém rámci? 

Z pohledu fungování ČIA je důležitým 
úkolem pravidelné absolvování evaluace 
mezinárodním týmem Evropské akreditace 
(EA – European co-operation for Accredita-
tion). Tato evaluace probíhá každé čtyři roky 
a její úspěšné absolvování je podmínkou se-
trvání ČIA v multilaterální dohodě EA pro 
jednotlivé oblasti akreditace. ČIA je signa-
tářem Multilaterální dohody EA (EA MLA) 
od roku 1998, kdy proběhla první úspěšná 
evaluace. Dnes je ČIA signatářem EA MLA 
ve všech existujících oblastech, tedy i v ob-
lasti klinických laboratoří. Multilaterální 
dohoda v praxi znamená jak rovnocennost 
v činnosti akreditačních systémů signatářů 
dohody, tak srovnatelnost a spolehlivost 
výstupů subjektů akreditovaných těmito 
signatáři (jako jsou např. výsledkové listy, 
protokoly nebo certifikáty).

Jaké úkoly vás čekají ve střednědobém 
výhledu?

Naším strategickým cílem, a to nejen v oblasti 
zdravotnických laboratoří, je dosažení další 
stabilizace akreditačního systému, který v ČR 
spravuje ČIA, a obecného posílení povědomí 
o významu a možnostech využívání akreditace. 
V tomto směru vycházíme z nařízení Evropské-
ho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008. Akredi-
tace je tam definována jako výsadní prostředek 
dokládající odbornou způsobilost subjektů posu-
zování shody, tedy i zdravotnické laboratoře. 

Naším úkolem je přispět k tomu, aby 
v tomto smyslu byla akreditace obecně chá-
pána a využívána. Důležitý je i mezinárodní 
aspekt akreditace, neboť citované nařízení 
ES zakotvuje princip vzájemného uznávání 
akreditačních nálezů a nálezů vydaných akre-
ditovanými subjekty na úrovni vnitrostátních 
orgánů jednotlivých členských států EU. Na-
ším cílem je též vyhodnotit současnou právní 
úpravu akreditace v ČR a na tomto základě 
navrhnout případná zlepšení právního rámce 
tak, aby maximálně vyhovoval jak zájemcům 
o akreditaci, tak ČIA jako akreditačnímu or-
gánu ČR. 

děkuji za rozhovor
Jiří Novotný

Akreditace posiluje důvěryhodnost 
výsledků práce zdravotnických laboratoří
V poslední době se mezi odbornou i laickou veřejností častěji hovoří o úrovni práce 
zdravotnických laboratoří v souvislosti s občasnými problémy v kvalitě prováděných 
vyšetření vzorků a posuzování jejich odborné způsobilosti formou akreditace je obecně 
vzato přijímáno s povděkem.

Vedoucí útvaru chemických, mikrobiologických a klinických laboratoří 
Českého institutu pro akreditaci, o. p. s. (ČIA), Ing. Martina Bednářová
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Do�t�te si na www.premium.prosperita.info
 Ekonomické služby – Pozemkový servis

Spole�nost Ekonomické stavby (ES), p�ední vý-
robce zd�ných rodinných dom� v �eské republice, 
na Slovensku a v Polsku, p�edstavila exkluzivní 
klientskou službu Pozemkový servis, která šet�í
zájemc�m o stavbu rodinného domu starosti s vy-
hledáváním vhodné lokality.
Ekonomické stavby p�inášejí svým klient�m širo-
kou nabídku stavebních pozemk� s cílem uleh�it 
jim proces vyhledávání vhodného místa pro jejich 
budoucí rodinný d�m. 

 Kooperativa informuje o stavu škody
Po možnosti sledovat vývoj pojistné události na 
internetu p�ichází Kooperativa pojiš�ovna, a.s., 
Vienna Insurance Group, se zasíláním informací 
o stavu pojistné události na mobilní telefon. No-
vou službu mohou využívat klienti v rámci pojiš-
t�ní majetku, odpov�dnosti a pojišt�ní motorových 
vozidel. Sta�í, když nám zašlou krátkou textovou 
zprávu ve tvaru STAV SKODY 0123456789 (kde 
0123456789 p�edstavuje �íslo p�íslušné škody) na 
telefon +420 736 305 667. 

 Manaže�i cht�jí politickou stabilitu
Dv� t�etiny tuzemských manažer� považují za nej-
v�tší problém �eské republiky politickou nejistotu 
a stav spole�enské morálky, zejména politik�. Ten-
to názor vyplývá z práv� vyhodnocované ankety 
mezi mnoha desítkami manažer�, kte�í jsou nomi-
nováni na ud�lení prestižní ceny v sout�ži Mana-
žer roku 2009. Manaže�i si nest�žovali na dopady 
krize, nýbrž poukazovali na upadající morální stav 
spole�nosti, a zejména politik� a apelovali na poli-
tické elity a jejich morální vlastnosti. 

�eši podporují obnovitelné zdroje
Podle agentury STEM/MARK jsou obnovitelné 
zdroje energie obecn� vnímány velmi pozitivn�.
T�etina dotazovaných je ochotna si za elekt�inu 
z obnovitelných zdroj� p�iplatit, avšak pr�m�rná 
�ástka, kterou jsou lidé ochotni zaplatit, se oproti 
minulému pr�zkumu snížila o polovinu. Výzkum  
ukázal, že lidé vnímají obnovitelné zdroje jako p�í-
nosné, ale jejich podpora musí být p�im��ená mož-
nostem. Lidé jsou ochotni p�ispívat na obnovitelné 
zdroje podstatn� mén� než p�ed p�l rokem.

Spole�nost Techo, a.s., ji považuje za jeden z pr-
vo�adých prvk� vlastního businessu. Jak ji vnímá, 
o tom již více  generální �editel Ji�í Kejval:

Co pro vás znamená Národní cena kvality, 
kterou jste získali za rok 2009, a kvalita v�-
bec?

Získat Národní cenu kvality, prestižní ocen�ní 
s mezinárodním p�esahem, pro nás bylo p�íjem-
né p�ekvapení. Samotnou kvalitu pak chápeme 
jako prvek, na kterém jsme naši firmu založili, 
a vnímáme ji jako základní parametr všech 
proces�. Kvalita je základem dlouhodobé udr-
žitelnosti firmy, ale musí být vždy v rovnováze 
s ekonomickou stránkou. 

Pat�íte k t�m, kte�í sbírají prestižní ceny 
i v mezinárodních sout�žích. V�dom� se za-
m��ujete na to, abyste ocen�ní získali, nebo 
vysoké hodnocení uživatel� a úsp�chy jsou 
logickým vyúst�ním firemní politiky?

Sout�ží se ú�astníme jen z�ídka, protože se 
soust�e�ujeme na to, co nás živí. Vždy nás však 
mile pot�ší, když v n�jaké sout�ži usp�jeme. 
A pokud se rozhodneme, že má smysl se n�jaké 
sout�že ú�astnit, a to a� už v oblasti kvality, �i
designu, musíme být vždy také pevn� p�esv�d-
�eni, že na to máme.

Za�ínali jste po�átkem 90. let v prostoru po 
pražském hostiva�ském D�evozpracujícím 
podniku s dodávkami technického osv�tlení. 
V sou�asnosti nabízíte na klí� kompletní za-
�ízení komer�ních interiér�, z velké �ásti vy-
bavené vlastními výrobky. Pro� jste si zvolili 
tuto cestu?

Nejprve jsme za�ínali v garáži, do výrob-

ních hal v Hostiva�i jsme se p�est�hovali 
až ve druhé polovin� 90. let. Naší prvotní 
�inností byla výroba interiérového osv�t-
lení, na kterou se pak jednotlivé produkty 
a služby postupn� „nabalovaly“. Nejdále 
jsme se dostali v oblasti �ešení interiér�,
kde jsme se vyhranili jako specialisté na 
komer�ní interiéry. Jednalo se o p�irozený 
vývoj, kdy se ukázalo, že obchodn� je nám 
bližší model B2B. 

K vašim stálým spolupracovník�m pat�í ar-
chitektonické a designérské špi�ky, nap�. Eva 

Ji�i�ná a Ji�í Pelcl. Bez nich byste na zahra-
ni�ní trh nepronikli?

Spolupráce s t�mito architekty je pro nás t�eš-
ni�kou na dortu. Pracovat se špi�kami v oboru 
nás vždy obohatí a zárove� je pro nás i potvr-
zením, že jdeme správnou cestou. Velice si této 
spolupráce vážíme a je to pro nás vždy velká vý-
zva. Nicmén� je t�eba poznamenat i to, že prin-
cipy a parametry úsp�chu na zahrani�ních trzích 
jsou postaveny na mnohem širší platform� než 
„jen“ na spolupráci s významnými architekty.

Pod�izujete se módním trend�m, nebo up�ed-
nost�ujete vlastní styl TECHO?

Snažíme se nepropadat okamžitým módním 
„úlet�m“ a držet si spíše konzervativní p�ístup. 
Na druhou stranu je pro nás ale nutné obecné 
trendy vnímat a pracovat podle nich.

Z kterých referencí máte nejv�tší radost 
a pro�?

Radost máme z každé zakázky, kdy se nám 
poda�í dostat se na nový, dosud neprozkoumaný 
trh, nebo usp�t v t�žkých tendrech, zejména pro-
ti zahrani�ní konkurenci. Mám na mysli p�ede-
vším zakázky pro velké nadnárodní spole�nosti 
nap�í� celou Evropou.

Hlásíte se jako p�ední �eská firma i ke spole-
�enské odpov�dnosti?  

Termín CSR je v poslední dob� pom�rn�
módní a mnoho firem se proto snaží svou spo-
le�enskou odpov�dnost také n�jakým zp�sobem 
prezentovat. Firma TECHO je takto nastavena 
již od po�átku, a� už se jedná o zodpov�dnost 
k vlastním zam�stnanc�m, životnímu prost�edí 
�i našim zákazník�m. Jednou z nejvyšších hod-
not, na které je naše spole�nost založena a která 
je bezpochyby také hlavní p�í�inou našeho úsp�-
chu na domácích i zahrani�ních trzích, je pak 
práv� ona zmi�ovaná kvalita. 

ptal se Pavel Ka�er

…práv� ona zmi�ovaná kvalita
Mohlo by se zdát, že se sloví�kem kvalita v poslední dob� na stránkách Prosperity skoro 
plýtvá. Není tomu však tak. P�íklady firem �i institucí, kde se s pojmem kvalita soustavn�
pracuje a kde je chápán jako jedna z podstat podnikání nebo strategie p�íslušného
subjektu, budou �ast�jší.  Rádi bychom popularizovali dobré zkušenosti i poctivý p�ístup
k v�ci. Navíc je kvalita p�esn� tím, co všichni od jiných vyžadujeme.

Ing. Ji�í Kejval, generální �editel spole�nosti
Techo, a.s.

Národní cena 
kvality je...

Nejvýznamn�jší ocen�ní firem a organi-
zací – Národní cena kvality �R, byla stejn�
jako léta p�edchozí ud�leno také loni v listo-
padu. V jediné sout�ži firem organizované 
podle mezinárodn� platných pravidel v �R
získala titul Excelentní firma spole�nost 
TECHO, a.s., jako Excelentní organizace 
byl ocen�n �eský statistický ú�ad.

Národní cena kvality je nejvýznamn�jší 
ocen�ní, jaké m�že firma �i organizace zís-
kat. Je ud�lována v 80 zemích sv�ta a jejího 
p�edávání se ujímají prezidenti stát� (nap�.
v USA, Francii), hlavy monarchií (Švédsko, 
Velká Británie) a p�edsedové vlád (Japon-
sko). 

„Národní ceny kvality, resp. ceny za exce-
lenci, jak se nyní v Evrop� nazývají, posuzují 
firmy ze všech možných hledisek,“ vysv�tlil 
Robert Szurman, p�edseda Rady kvality �R. 
„Nejde jen o kvalitu výrobk� a služeb, ale 
i o kvalitu managementu, ekonomické vý-
sledky, vztah k zam�stnanc�m, zákazník�m
a dodavatel�m. Samoz�ejm� se posuzuje 
i ohleduplnost k životnímu prost�edí nebo 

spole�enská odpov�dnost. Jiné 
obdobn� komplexní hodnocení 
na sv�t� neexistuje, a proto mají 
Národní ceny kvality tak vyso-
kou mezinárodní prestiž.“

V �eské republice je organizo-
vána celá �ada sout�ží firem a or-
ganizací, které r�znými zp�soby 
hodnotí sout�žící podle n�kterého 
z �ady kritérií. Žádné jiné ocen�ní 
však není ud�lováno na základ�
mezinárodn� platných pravidel 

a žádné neumož�uje vít�zné firm� p�ímo po-
stoupit do nejprestižn�jší mezinárodní sout�-
že! V sou�asnosti také na sv�t� neexistuje jiný 
model hodnocení, který by dokázal komplexn�
a zcela objektivn� porovnat firmy r�zných 
obor� i velikostí. Jediným modelem, který toto 
srovnání umož�uje, je EFQM model, p�ípadn�
jeho obdoby v mimoevropských zemích.

EFQM excelence model byl vyvinut na kon-
ci 80. let na zakázku nejv�tších evropských 
firem (nap�. Philips, Siemens, Renault) jako 
odpov�� na zaostávání Evropy za japonskou 
a americkou konkurencí. Spojuje ty nejlepší 
manažerské postupy z celého sv�ta. Umož�u-
je managementu odhalit slabá místa organiza-
ce a ješt� lépe využít silné stránky. I proto ho 
dnes úsp�šn� používá p�es 30 000 evropských 
firem všech obor� a velikostí.

Malá známost modelu a jeho výsledk� je 
nejv�tší p�ekážkou jeho rozší�ení v �R. I ví-
t�zové Národní ceny kvality p�iznávají, že 
dostávají nadšené gratulace od svých zahra-
ni�ních partner�, zatímco t�m �eským musí 
složit� vysv�tlovat, co že to vlastn� získali. 
Bohužel, za malé rozší�ení modelu platí naše 
zem� vysokou cenu v podob� zbyte�n� nižší 
efektivity firem a v jejich menší mezinárodní 
konkurenceschopnosti. Dlouhodobé meziná-
rodní statistiky totiž hovo�í jasn�: Firmy, které 
model využívají, dosahují zlepšení hospodá�-
ských výsledk� o 40–60 % oproti t�m, které 
modelu nevyužívají. Výrazná zlepšení výsled-
k� m�žeme vid�t i u organizací ve�ejné správy 
a dalších nekomer�ních organizací. (red)

Významnou událostí v život� Ústavu 
hematologie a krevní transfúze v Praze se 
stalo nedávné slavnostní p�edání Osv�d�ení
o akreditaci Komplementu laborato�í, kte-
ré p�evzal �editel ÚHKT, profesor Marek 
Trn�ný z rukou �editele �eského institutu 
pro akreditaci, o. p. s., Ing. Ji�ího R�ži�ky
MBA.

Byl tak završen více než p�l druhého roku tr-
vající náro�ný proces vytvá�ení podmínek pro 
získání akreditace �SN EN ISO 15189, který se 
v rámci ÚHKT týkal p�ti laborato�í v klinickém 
úseku, �tve�ice laborato�í na transfuziologic-
kém úseku, t�í laborato�í na výzkumném úseku 
a odd�lení cytogenetiky, spole�ného pracovišt�
ÚHKT a VFN Praha. Laboratorní pracovišt�
ÚHKT p�edstavují v �eské republice unikátní 
soubor národních referen�ních i dalších labora-
to�í s p�sobností pro celou republiku. V pr�b�-
hu akreditace, jak uvedl Ing. Ji�í R�ži�ka MBA, 
�editel �eského institutu pro akreditaci, o. p. s., 
který je národním akredita�ním orgánem za-
loženým �eskou republikou, nebyly v žádné 
z posuzovaných laborato�í zjišt�ny systémové 

ani odborné neshody, které by vydání Osv�d-
�ení bránily, což je rovn�ž velice unikátní 
výsledek. Tato akreditace má celosv�tovou
platnost, což z Komplementu laborato�í ÚHKT 
d�lá celosv�tov� uznávané pracovišt�, a jak p�i
slavnostním p�edání Osv�d�ení zd�raznil �edi-
tel ÚHKT profesor M. Trn�ný, tohoto úsp�chu
by se nepoda�ilo dosáhnout bez významného 
p�isp�ní týmu vedeného profesorem Janem 
Evangelistou Dyrem.

A jaký smysl a význam akreditace plní? 
Poskytování akreditovaných služeb zajiš�uje
uznávání výsledk� �innosti akreditovaných 
subjekt�. P�i dodržování celosv�tov� uzná-
vaných standard� fungují dané obory ú�inn�
a efektivn� a kone�n�, akreditace pat�í mezi 
osv�d�ené zp�soby, jak rozpoznat organizace, 
které spl�ují a stabiln� dodržují vysoké stan-
dardy kvality – což je pravideln� kontrolováno 
– od ostatních organizací. V p�ípad� laborato�í
s celostátní p�sobností a mezinárodním dosa-
hem je zmín�ný úsp�ch o to cenn�jší, nebo� se 
dotýká zdraví nás všech.

(nov)

Akreditace p�idala laborato�ím ÚHKT na sv�tovosti

Zabezpe�uje akreditaci:
• zkušebních laborato�í
• zdravotnických laborato�í
• kalibra�ních laborato�í
• certifika�ních orgán� pro certifikaci 

výrobk�, systém� jakosti, EMS a osob
• inspek�ních orgán�
• environmentálních ov��ovatel�

(program EMAS)
• organizátor� program� zkoušení zp�sobilosti

Kontakty:
�eský institut pro akreditaci, o. p. s.
Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 272 096 220
Fax: +420 272 096 221
E-mail: mail@cai.cz
www.cai.cz
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Nový závod na těžbu a úpravu kaolinu 
v hodnotě přesahující 450 milionů korun 
postavený českými firmami byl před pár 
dny slavnostně uveden do provozu ve městě 
Dong Hoi ve střední části Vietnamu. „Kao-
linka je dobrým příkladem pro ostatní české 
firmy, že Vietnam stojí za to a že se v něm dá 
podnikat,“ řekl náměstek ministra průmys-
lu a obchodu pro zahraniční obchod Milan 
Hovorka a dodal: „Jedná se o další inves-
tiční projekt v této zemi, který byl dotažen 
do úspěšného konce.“ Náměstek Hovorka 
se uvedení kaolinky do provozu zúčastnil 
za přítomnosti velvyslance ČR ve Vietnamu 
Michala Krále na závěr své pracovní cesty 
do Vietnamu.

Bez České exportní banky (ČEB) a Exportní 
garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) by 
však tento projekt zůstal nejspíše pouze na pa-
píře. „Obě státem zřízené instituce na podporu 
exportu nám velmi pomohly. Nabídly takové 
podmínky financování a pojišťování, jež nás 
posunuly před konkurenci z jiných zemí,“ 
vysvětlil Ladislav Adamec, ředitel společnosti 
Trade BGM, která kaolinku ve spolupráci 
s dodavateli technologického zařízení firmami 
Šmeral Brno a Lavimont Brno postavila jako 
investici na zelené louce. Společnost má přitom 
chuť dále expandovat – k dosud využívaným 
osmi hektarům, na nichž může těžit nyní, chce 
přidat dalších 22 hektarů. Získaná surovina je 
v závodě zpracovávána a kaolín následně vyu-
žíván k výrobě nátěrových hmot. 

Úspěšné dokončení kaolinky otevírá dveře 
pro další projekty v provincii Quang Binh. 
„Jsme připraveni je zprostředkovat i pro další 
české firmy, které by měly případně zájem,“ 
dodal Ladislav Adamec.

Kaolinka by přitom nemusela být posledním 
dokončeným projektem ve Vietnamu. Nic 
nestojí v cestě výstavbě nové cementárny 
v hodnotě více než 2,5 miliard korun, která 

začne vyrábět za dva roky. Zástupci českých 
firem, kteří doprovázeli náměstka Hovorku, si 
odvážejí celou řadu dalších příležitostí. Kromě 
modernizace v minulosti dodaných dieselo-
vých lokomotiv se jim otevřela také možnost 
dodat lokomotivy nové. 

Češi by se mohli úspěšně zapojit i do roz-
voje městské hromadné dopravy v největších 
vietnamských městech. „Mohu potvrdit, že 
vietnamská strana projevila velký zájem o účast 
českých firem na výstavbě části metra v Ho Či 
Minově Městě. Proběhla velmi konkrétní jed-
nání a jejich výsledek vypadá velmi nadějně,“ 
uvedl náměstek Hovorka. Podle něj však nelze 
zapomínat ani na tramvajovou dopravu. „Když 
jsme byli úspěšní ve filipínské Manile, nevidím 
nejmenšího důvodu, proč bychom se o něco 
podobného nemohli a neměli pokusit ve Viet-
namu,“ dodal náměstek Hovorka.

Nové zakázky se rýsují i v obranném prů-
myslu, v těžebním průmyslu, v energetice 
a v odpadovém hospodářství. Projekty v těchto 
oblastech jsou zapsány v protokolu ze smíšené 
česko-vietnamská komise pro hospodářskou 
spolupráci, která se uskutečnila počátkem týdne 
v Hanoji. „S prací komise a dvoustrannými jed-
náními s protějšky z několika ministerstev jsem 
velmi spokojen. Jednání jsou velmi konkrétní, 
k čemuž jistě přispěla početná mise českých 
podnikatelů, kterou organizovala Hospodářská 
komora. Zároveň oceňuji, že jsme byli schopni 
s partnery z Vietnamu otevřeně hovořit o tom, 
proč se některé projekty nedaří realizovat, re-
spektive jak řešit problémy, jež signalizují fir-
my, které na vietnamském trhu již působí. Opa-
kuji, že od vietnamských orgánů očekávám, že 
budou ještě více podporovat zapojení českých 
firem do modernizace zdejšího průmyslu a in-
frastruktury,“ komentoval pracovní návštěvu ve 
Vietnamu náměstek Hovorka. Ten také v nej-
bližších týdnech pozve účastníky podnikatelské 
mise k vyhodnocení jejího dopadu. (tz)

České firmy se nevracejí z Vietnamu s prázdnou
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Vývoj nebankovního financování má od 
prvního čtvrtletí tohoto roku růstový cha-
rakter, v prvním čtvrtletí členské společnos-
ti ČLFA financovaly prostřednictvím lea-
singu stroje, zařízení a dopravní prostředky 
v souhrnu pořizovacích cen bez DPH za 
8,34 mld. korun, v druhém čtvrtletí za 10,48 
mld. korun. Obnovení ekonomického růstu 
se viditelně projevilo v poptávce podnikate-
lů po nebankovních produktech především 
u nebankovních úvěrů a factoringu.

Představitelé ČLFA konstatovali, že 
v rámci současné platné legislativy dochází 
k prolínání některých nebankovních produk-
tů, především finančního leasingu s neban-
kovními úvěry. Dle Jiřího Matuly, předsedy 
představenstva ČLFA, je podle mezinárodní 
definice vše, co není zahrnuto pod pojmem 
operativní leasing, uváděno jako leasing 
finanční. Mělo by tak i v České republice 
dojít ke změně vnímání tohoto segmentu. 

„Dnes je na trhu řada nebankovních 
produktů, které se do definice ‚finanční 
leasing‘ nevejdou, jsou však plnohodnotně 
využívány jako jeho alternativa. Budeme-li 
i nadále trvat na současné interpretaci a vá-
zat výkon odvětví na výkon tohoto relativně 
omezeného produktu, budeme nuceni říkat, 
že je finanční leasing na ústupu. Opak je 
však pravdou, což dokazuje i stálý růst ne-
bankovních úvěrů – ve světě uváděných ve 
statistikách finančního leasingu,“ konstato-
val Jiří Matula.

Finanční leasing i nebankovní úvěry mají 
nezastupitelnou roli při financování investic 
u menších a středních firem, začínajících 
podnikatelský záměrů atd., které jsou pro 
bankovní sektor příliš rizikové. Leasing je 
také stále významným zdrojem financování 
osobních vozů. Souhrn pořizovacích cen bez 

DPH u nich dosáhl v 1. pololetí tohoto roku 
6,2 mld. korun a meziročně vzrostl o více 
než 800 mil. korun. Jeho podíl na celkovém 
leasingu movitých věcí se z 23,8 % v 1. po-
loletí 2009 zvýšil na 33,2 %. Významný 
růst zaznamenaly také nebankovní úvěry 
pro podnikatele, u nichž došlo v 1. pololetí 
k meziročnímu navýšení o 14 % v případě 
vedoucích patnácti společností. 

Pozitivní vývoj zaznamenává také facto-
ring, který v meziročním srovnání s prvním 
pololetím 2009 vzrostl u členských společ-
ností AFS ČR o 14,2 %. Na členy Asociace 
factoringových společností ČR (AFS ČR) 
byly v 1. pololetí 2010 postoupeny pohle-
dávky celkem za 50,26 mld. korun, z toho 
na factoringové společnosti, které jsou záro-
veň členy ČLFA, připadá 40,36 mld. korun. 
Dle Lubomíra Civína, člena představenstva 

ČLFA, lze jeho 
v ý z n a m n ě j š í 
využití očekávat 
i v oblasti export-
ního factoringu.

U spotřebitel-
ských úvěrů se 
stále ještě pro-
jevuje stagnace 
odbytu v maloob-
chodu, zvýšená 
nezaměstnanost 
a nechuť domác-
ností se zadlužo-
vat. I přes tyto 
faktory se objem 
n e b a n k o v n í c h 
spotřebitelských úvěrů v 1. pololetí blíží 
hranici 20 mld. korun a za toto období bylo 
uzavřeno téměř 500 000 nových úvěrových 
smluv. Spotřebitelské úvěry, mezi něž patří 
i hypotéky, nabízejí relativně rychle dostupné 

finanční prostředky k financování potřeb ob-
čanů a byly v posledních šesti letech hnacím 
motorem růstu spotřebitelského financování. 

Vývoj trhu spotřebitelských úvěrů v sou-
časné době bohužel stále více ovlivňují 
nekalé praktiky subjektů z tzv. „šedé zóny“. 
Během recese jejich počet vzrostl a zvý-
šilo se využívání jejich služeb. Přispívají 
k růstu zadluženosti zejména u nejchudších 
domácností a spotřebitelů v problémových 
regionech. Jsou jim nabízeny spotřebitelské 
úvěry bez autorizace finanční instituce, kon-
solidace úvěrů či oddlužení a výmaz z regis-
tru dlužníků. Blažena Valkošáková, místo-
předsedkyně ČLFA, na tiskové konferenci 
informovala, že tyto „služby“ pouze zvyšují 
náklady spotřebitele na úvěr, nezlepšují 
jeho právní postavení a jejich motivem je 
pouze zisk. Dále uvedla, že ČLFA podpo-
ruje vymezení podmínek pro poskytování 
spotřebitelských úvěrů včetně zařazení mezi 
živnosti vázané, stanovení kvalifikačních 
předpokladů, evidence poskytovatelů a pro-
hloubení dohledu nad subjekty z šedé zóny 
a důsledný postih zjištěných excesů.

(tz člfa)

Nebankovní financování 
zaznamenává zvýšenou poptávku
O vývojových trendech nebankovních finančních produktů a o dopadech ekonomické 
recese na nebankovní finanční trh informovali v září představitelé České leasingové 
a finanční asociace.

Zákon o spotřebitelském úvěru, který byl 
10. března 2010 schválen ve zkráceném řízení 
poslaneckou sněmovnou, přináší ve srovná-
ní s dosavadní úpravou této problematiky 
v zákoně č. 321/2001 Sb. podrobnější úpravu 
podmínek pro poskytování spotřebitelských 
úvěrů. Už dosavadní úprava poskytovala spo-
třebitelům ochranu, včetně povinností vykazo-
vat cenu úvěru. Byla a je kontrolována ČOI. 

Nebankovní poskytovatelé spotřebitelských 
úvěrů sdružení v České leasingové a finanční 
asociaci považují za rozhodující, že východis-
kem nového zákona, podobně jako směrnice 
2008/48 ES, jejíž obsah je jeho prostřednictvím 
implementován do našeho právního řádu, je 
zásada odpovědného úvěrování a odpovědného 
půjčování. 

Rozpracování této zásady do řady ustanovení 
nového zákona povede ke zpřísnění povinností 
poskytovatelů spotřebitelských úvěrů před uza-
vřením úvěrové smlouvy i v průběhu naplňování 
úvěrového vztahu, ale také k výraznému posíle-
ní odpovědnosti klientů – jak z hlediska jejich 
způsobilosti, připravenosti a schopnosti uzavřít 
smlouvu o spotřebitelském úvěru, tak pokud jde 
o jejich možnost a vůli dostát závazkům z úvě-
rové smlouvy. To je výrazná a pozitivní změna.

Pro poskytovatele spotřebitelských úvěrů jsou 
v zákoně rozšířeny jejich informační povinnosti 
v nabídce úvěrů, při uzavření úvěrové smlouvy 
a v průběhu úvěrového vztahu. Jsou upřesněny 
postupy při výpočtu RPSN. Jsou konkretizo-
vány jejich postupy při posouzení schopnosti 
klienta úvěr splácet. Nový zákon umožní 

klientovi odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavře-
ní od úvěrové smlouvy. Stanoví také možnost 
spotřebitele předčasně splatit úvěr a důsledky 
této skutečnosti. To jsou významné změny, ke 
kterým jsou nebankovní společnosti poskytující 
spotřebitelské úvěry sdružené v České leasin-
gové a finanční asociaci připraveny. Připravují 
změny procesů, dokumentace a podpůrných 
programů tak, aby od účinnosti nového zákona 
od 1. ledna 2011 postupovaly plně v souladu 
s jeho obsahem. 

Pokud jde o nové povinnosti poskytovatelů 
spotřebitelských úvěrů, tedy věřitelů, pro člen-
ské společnosti ČLFA nejde o neznámé sku-
tečnosti. ČLFA se prostřednictvím evropského 
sdružení poskytovatelů spotřebitelských úvěrů 
EUROFINAS i jednáním s MPO podílela na 

přípravě podkladů i na jednání o obsahu směr-
nice 2008/48 ES. Byla zapojena i do připomín-
kového řízení k návrhu nového zákona. Členské 
společnosti ČLFA jednají i o opatřeních, které 
by v rámci etického kodexu při ochraně spo-
třebitele proti nekalým praktikám některých 
nesolidních poskytovatelů z „šedé zóny“ šly nad 
rámec nového zákona.

Za chybu ČLFA považuje, že některá ustano-
vení nového zákona nejsou v souladu s harmo-
nizačním obsahem a posláním směrnice EU. Jde 
např. o vymezení rozsahu aplikace zákona, které 
není v případě finančního leasingu pro spotřebi-
tele z věcného hlediska v souladu se směrnicí. 
I s touto výhradou však ČLFA vítá schválení 
nového zákona v poslanecké sněmovně.

(tz člfa)
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O týden později, 21. září 2010, představila 
UniCredit Bank na brněnském výstavišti všem 
fotbalovým fanouškům originál poháru Ligy 
mistrů, který se do České republiky dostal vůbec 
poprvé ve své historii. 

„Korporátní klientela je tradičně naším hlav-
ním segmentem, a je proto přirozené, že jsme 
u našich klientů tam, kde se prezentují a uzaví-
rají významné obchody. Přítomnost UniCredit 
Bank na loňském ročníku Mezinárodního stro-
jírenského veletrhu se nám osvědčila, a tak jsme 
letošní ročník vnímali jako logické navázání 
na loňský úspěch,“ uvedl Jiří Kunert, předseda 
představenstva a generální ředitel UniCredit 

Bank. Jak dále poznamenal, UniCredit Bank pa-
tří mezi nejvýnosnější banky v České republice 
a jen za první pololetí letošního roku zazname-
nala nárůst čistého zisku o čtvrtinu. V letošním 
a příštím roce plánuje UniCredit Bank další 
významné rozšiřování pobočkové sítě, včetně 
posílení pozice v Jihomoravském kraji.

V rámci Mezinárodního strojírenského ve-
letrhu UniCredit Bank věnovala značnou část 
prezentace exportnímu financování. Celkové 
objemy exportního financování totiž v loňském 
roce dosáhly rekordní úrovně. V letošním roce 
průběžná čísla ukazují, že celkový objem po-
skytnutých úvěrů bude ještě vyšší. 

„Naše zkušenost ukazuje, že pokud má být 
exportní zakázka úspěšná, je potřeba, aby jej 
už na samém začátku připravovali všichni 
budoucí partneři dohromady. Tedy odběratel, 
dodavatel, banka a případně EGAP. Tam, kde 
exportér přijde už s podepsaným kontraktem 
a žádá nás například o vystavení záruk, avi-
zování akreditivů či financování, velmi často 
narážíme na problémy se strukturou obchodu, 
která je pro exportéra a banku velmi nevýhod-
ná,“ komentoval jeden z důvodů účasti banky 
na MSV v Brně Tomáš Hron, ředitel Global 
Transaction Banking UniCredit Bank.

Cílem UniCredit Bank je být u klientů od 
samého začátku obchodní transakce. Podpo-
rovat klienty při jednáních s budoucím odbě-
ratelem a hledat takovou strukturu obchodu, 
která minimalizuje rizika pro všechny strany, 
a tím i náklady na financování. Banka pomáhá 

formulovat platební podmínky, znění záruk či 
akreditivů.

Financování vývozních kontraktů se nej-
častěji využívá do zemí, které mají výrazně 
horší rating než Česká republika. Financo-
vání v těchto zemích je zpravidla dražší než 
v České republice. Proto tamní importéři 
žádají dodavatele i o předložení modelu fi-
nancování. UniCredit Bank může poskytnout 
přímý úvěr kupujícímu (odběratelský úvěr) 
nebo např. profinancovat exportérovi odlo-
ženou splatnost. Tím zvyšuje své šance uspět 
se svou nabídkou. Ve spolupráci s EGAP lze 
pak často nalézt řešení, které je méně rizikové 
a i finančně výhodnější než financování v ze-
mi importéra. Nejčastějšími zeměmi, a to jak 
do objemu, tak do počtu obchodů, jsou jedno-
značně Rusko a Ukrajina. 

(tz)  

UniCredit Bank pro export firem
UniCredit Bank se po loňské úspěšné prezentaci na Mezinárodním strojírenském veletrhu 
v Brně rozhodla opět otevřít vlastní stánek v pavilonu Z ve velkém fotbalovém stylu. 
V rámci již 52. ročníku nejvýznamnější tuzemské veletržní události od 13. do 17. září 2010 
prezentovala na svém stánku mimo jiné novinky v oblasti korporátního bankovnictví 
a poradenství při úvěrovém a exportním financování. 

UniCredit Bank poskytla v září tohoto roku 
historicky první předexportní financování na 
komercializaci intelektuálního vlastnictví spo-
lečnosti Mobi-1 Czech, a.s., která se specializu-
je na využívání mobilních služeb. Do portfolia 
společnost patří například platby pomocí mobil-
ního telefonu a vzdálené sběry dat pro sledování 
parametrů např. ve vodohospodářství, životním 
prostředí nebo průmyslu. Odpovídající zajištění 
pohledávek z úvěrové smlouvy a pojištění proti 
odstoupení zahraničního odběratele od smlouvy 
poskytla Exportní garanční a pojišťovací spo-
lečnost (EGAP). Hodnota kontraktu je vyčíslena 
na 7,5 milionu USD. Předmětem financování je 
zejména výzkum pilotního systému mobilních 
sestav a sítí určených k nakládání se signály, 
daty, platbami a operacemi. (tz)

Financuje první vývoz intelektuálního vlastnictví

Slavnostního podpisu smluv se zúčastnili zástupci UniCredit Bank, EGAP a Mobi-1 Czech, a.s. 
 Zleva: Karel Pleva, předseda představenstva a generální řediteli EGAP, Martin Maar, manažer odboru 

strukturovaného obchodního a exportního financování UniCredit Bank, Marcela Vilišová, poradce 
odboru strukturovaného obchodního a exportního financování UniCredit Bank, Ladislav Brožek, 

ředitel společnosti Mobi-1 Czech

Pokrývá i následné interní procesy, které 
zajišťují celkovou správu této obchodní ak-
tivity.

Společnost UniCredit Leasing je jedničkou 
na českém leasingovém trhu. V letošním 
roce zaznamenala úspěch v anketě Zlatá ko-
runa s produkty – Financování s Evropskou 
investiční bankou a Značkové financování 
vozů Renault a Dacia. Česká kapitálová in-
formační agentura (ČEKIA) zařadila v hod-
nocení firem akciovou společnost UniCredit 
Leasing do skupiny nejstabilnějších spo-
lečností v ČR s ratingovým oceněním „A“ 
(slovně – Výborný). Společnost v součas-
né době vedle leasingových a úvěrových 
produktů nabízí nejširší okruh značkového 
financování na trhu, jde o 14 značek, osob-
ních, užitkových i nákladních vozů.  (tz)

► pokračování ze str. 5



12 www.premium.prosperita.info

10/2010 EXPORT A PODNIKÁNÍ

Servis CzechTrade Další poptávky na www.premium.prosperita.info
POCZ201058124 Srbsko 27. 09. 2010 08. 10. 2010 miroslav.obruca@czechtrade.cz  Srbská firma poptává izolované vodiče pro doly a kamenolomy 1. izolovaný vodič 

– ocelový drát 0,61 +- 0,02 mm – průměr izolovaného vodiče 1,29 +- 0,03mm – me-
chanické vlastnosti: – pevnost v tahu vodiče 294–540 N/mm2 – natažení ocelového 
vodiče min. 8% – pevnost v tahu PVC izolace min. 9,81 N/mm2 – natažení izolace 
min. 100 % 2. izolovaný vodič – průměr drátu SWG (0,559 mm) – el.odpor 0.6–0.7 

POCZ201058149 Egypt 01. 10. 2010 31. 12. 2010 yassmoh@gmail.com Egyptská firma hledá dodavatele menší čistírny odpadních vod (30m3/den).

POCZ201058138 Německo 01. 10. 2010 22. 10. 2010 iveta.miskovska@czechtrade.cz  Firma hledá pro nový nákupní svaz dodavatele moderního designového 
kancelářského nábytku – zejména stoly, židle a nábytkové soupravy. Vítá-
ny jsou firmy, které do Německa zatím nedodávají nebo dodávají v malém 
množství, a chtějí se na německém trhu step by step etablovat.

POCZ201058155 Řecko 01. 10. 2010 31. 12. 2010 george@touratzis.gr Řecká firma má zájem o stavební dřevo.

K dlouhodobým klientům a partnerům CzechTra-
de patří například tyto české firmy: TOS Varnsdorf, 
ŽĎAS, Tedom, Vítkovice, SVCS, Maep, TOS Ku-
řim, Ferrit, Elektroporcelán Louny.

Zájem českých firem o čínský trh stále roste. 
Mají rozhodně co nabídnout, musí se však při-
pravit na ostrou zahraniční a domácí konkurenci, 
velké počáteční investice, časté cesty do Číny 

a místní specifika. CzechTrade je pro ně (alespoň) 
v úvodní fázi ta nejlepší volba, neboť má v Číně 
své dvě kanceláře (v Šanghaji a v Chengdu), kte-
ré jsou připraveny pomoci řešit jejich individuální 
potřeby. Tato pomoc jim může výrazně ušetřit čas 
i finance. 

Čínská ekonomika stále roste solidním tempem 
(pro rok 2009 růst okolo 8 % HDP), podíl domácí 

spotřeby se neustále zvyšuje, navíc se jedná o vel-
ký a perspektivní trh. Proto je zde vidět snaha 
zahraničních firem o zvýšení jejich tržního podílu 
na čínském trhu; převážně velké mezinárodní 
firmy investují do výzkumných a vývojových 
center a zvyšují se investice do reklamy. 

Jedním z odvětví, které není zasaženo globální 
krizí, je potravinářský průmysl. Sice už v něm pa-
nuje ostrá zahraniční a domácí konkurence (stej-
ně jako v ostatních odvětvích v Číně), ale díky 
zvyšující se kupní síle střední vrstvy převážně 
městského obyvatelstva a skandálům s kvalitou 
potravin (melanin v mléce, kontaminované krmi-
vo pro domácí zvířata), mají i čeští výrobci šanci 
představit své produkty. 

Také v oblasti projektů na ochranu životního 
prostředí, které vyhlásila čínská vláda, se na-
bízí prostor pro české firmy – především z ob-
lasti úpravy a čištění odpadních vod a dalších 
environmentálních technologií. Nemá cenu jít 
do Číny se standardními produkty, ale pouze 
s nejmodernějšími výrobky a technologiemi 
– jedině tak je možné na tomto náročném trhu 
uspět. Bez trpělivosti to však nejde. U velkých 
projektů trvá obvykle dva až tři roky, než se 
kontrakt podepíše.

Další šance se českým vývozcům nabízejí 
i v oblasti strojírenství (především obráběcí stro-
je), v chemickém a sklářském průmyslu, elektro-
technice a důlním průmyslu.

CzechTrade v Číně pomáhá vývozcům
– a jaká jsou pravidla
Zástupci CzechTrade v Číně podporují řadu českých firem v aktivitách na čínském trhu. 
Řeší jejich obchodní problémy, ověřují kredit čínských partnerů, organizují účasti českých 
firem na společné expozici CzechTrade na místních nejvýznamnějších veletrzích, dělají 
analýzy trhu, vyhledávají potenciální obchodní partnery, oslovují čínské firmy, kompletně 
zajišťují obchodní cesty zástupců českých společností do Číny, asistují u obchodních 
jednání, pomáhají českým firmám vypořádat se s kulturními a jazykovými rozdílnostmi, 
poskytují kancelář CzechTrade jako startovní místo pro firmy, a nabízejí celou řadu dalších 
služeb.

Komerční banka a vládní proexportní agen-
tura CzechTrade uzavřely u příležitosti Me-
zinárodního strojírenského veletrhu v Brně 
smlouvu o vzájemné spolupráci na rok 2011. 
Smlouvu podepsali předseda představenstva 
a generální ředitel Komerční banky Henri 
Bonnet, člen představenstva a náměstek gene-
rálního ředitele KB Jan Juchelka a generální 
ředitel agentury CzechTrade Ivan Jukl. 

„Spolupráce Komerční banky s agenturou 
CzechTrade úspěšně pokračuje již osmým ro-
kem. Zaměřujeme se zejména na organizaci celé 
řady vzdělávacích akcí, publikaci odborných 
článků a společnou podporu našich klientů na 
misích a veletrzích v zahraničí. Mezi exportéry 
jsou oblíbené naše společné exportní konferen-
ce. Za dobu spolupráce jsme jich zorganizovali 
již devatenáct a přišly na ně dva a půl tisíce zá-
stupců firem,“ uvedl Jaromír Chabr, ředitel divi-

ze financování obchodu a exportu KB. Nejbližší 
konference se bude konat 20. října v Brně na 
téma obchodování s Ruskou federací a Kazach- 
stánem. 

„V příštím roce se mohou čeští vývozci těšit na 
dvě velké celostátní exportní konference. První 
bude zaměřena na velmi atraktivní teritoria – In-
dii a Čínu. Tématem druhé konference budou 
evropské země – Německo a Francie, neboť 
zájem o tyto země byl v letošním roce obrovský.  
Plánujeme také tři regionální semináře oriento-
vané na další zajímavé trhy českých exportérů, 
tedy Bulharsko a Rumunsko, Rakousko a Pol-
sko a v neposlední řadě na severní Afriku a Tu-
recko,“ informoval Ivan Jukl, generální ředitel 
CzechTrade. 

O tom, že tyto akce mají smysl, svědčí zájem 
exportérů a jejich aktivní účast na podobných 
setkáních.  (tz)

Komerční banka a agentura CzechTrade 
podepsaly smlouvu o spolupráci na rok 2011 Agentura CzechTrade pracuje na novém 

statistickém modelu hodnocení zahraničního 
obchodu. Z dat sebraných z celého světa za 
posledních šest let se snaží vytvořit systém 
včasného varování – upozornění na trendy, na 
růsty dovozu ve sledovaných zemích. Úkolem 
ji pověřila Rada pro obchod a investice, která 
je poradním orgánem ministra průmyslu a ob-
chodu. Smyslem je zjistit tzv. prokázanou mi-
nulost českého průmyslu, tedy kde a v jakých 
regionech má Česká republika udržitelnou 
konkurenční výhodu oproti ostatním zemím.

„Jestliže na trhu vznikne pohyb, měli bychom 
zvažovat, kde jsme a kde bychom mohli být, a pak 
rychle reagovat, aby mezeru nezaplnil někdo jiný. 
Pokud tyto signály nezaznamenáme včas, hrozí, 
že šanci využije někdo jiný,“ uvedl Ivan Jukl, 
generální ředitel CzechTrade. „Dosud jsme hledali 
konkrétní příležitosti ve vybraném teritoriu, zá-
jem o dané produkty. Troufám si říci, že tohle už 

umíme a naše zahraniční kanceláře takové služby 
úspěšně nabízejí. Odhalování dalších příležitostí 
pomocí statisticky podložených trendů dosud pro-
bíhalo velmi zjednodušeně na základě vzájemného 
dovozu či vývozu ČR s konkrétní zemí. Těžko pak 
bylo zodpovědět například na otázku, zda náš vý-
voz roste tempem rychlejším či pomalejším nebo 
zda je naše výhoda trvalá či dočasná. Už vůbec 
nebylo možné porovnat signály zásadních změn 
v potenciálních světových odbytištích.“  

Podle Ivana Jukla zatím největší překážkou, na 
kterou agentura při této práci narazila, jsou nároky 
na software a hardware. Podle něj dokonce ani 
statistický úřad není na takovéto analýzy vybaven. 
„Hledáme chytré české řešení, které s minimálními 
náklady umožní státu i firmám objektivnější rozho-
dování  o teritoriálních a oborových prioritách. Do 
konce roku bychom rádi spolu s podnikateli model 
otestovali,“ uvedl Ivan Jukl.

(tz ct)

CzechTrade hledá zahraniční trendy

Praktické rady pro obchodování s Čínou
Aleš Červinka, vedoucí kanceláře CzechTrade v Šanghaji

· Styl obchodního jednání
Číňané při jednání např. o dohodě bývají velmi dobře argumen-

tačně vybavení, lze říci tvrdí a s velkou dávkou trpělivosti. Pokud 
jde o jednání na nejvyšší úrovni, budou čínští představitelé mít 
velmi přesnou a aktuální informaci o situaci v České republice. 
Myšlení čínských vyjednávačů je značně koncepční, uvažují 
s perspektivou mnoha let dopředu. Při jednání se ukazuje jejich 
trpělivost, psychická odolnost, negociační slušnost a skromnost. 
Znalost angličtiny je zatím velmi malá (jiné jazyky jsou zcela výji-
mečné), a proto je třeba myslet na otázku zabezpečení tlumočníka 
a jeho znalost odborných termínů podle charakteru výroby firmy. 
Je zásadní chybou nemít velkou zásobu vizitek, pro podniky více 
obchodující s Čínou se vyplatí mít i s čínským překladem. Tituly 
(Ing. apod.) se nepoužívají, důležité je uvedení funkcí a respekto-
vání jejich hierarchie. Vizitky, ale i listiny, dary apod. se podávají 
a přebírají oběma rukama. Doba oběda je „svatá“, jednání by tedy 
mělo být nejlépe od 9 do 11 hodin, odpoledne od 14 do 16 hodin. 
Pro dosažení cílů čínský partner nešetří časem a je schopen pro-
táhnout jednání až do pozdních hodin, či dojít k dohodě v časovém 
prostoru, který již zahraniční strana považuje za ztracený. 

· Pracovní návyky
Obecně lze říci, že Číňané jsou pracovití a zvyklí pracovat 

mnoho hodin denně. Velká nezaměstnanost také vede k jejich 
úsilí neztratit práci. Problém při jejich zaměstnávání např. v re-
prezentačních kancelářích je v tom, že jejich znalost angličtiny 
nebývá dobrá; naopak, mladí lidé s dobrou jazykovou znalostí 
jsou si vědomi své ceny a vzhledem k značnému množství 
zahraničních firem ve velkých městech mají vyšší nároky na 

mzdu. V Pekingu, kde uváděná průměrná měsíční mzda je cca 
1500 CNY, je potřeba uvažovat při znalosti jazyka minimálně 
4.000 CNY, v současnosti jsou však již běžné požadavky na plat 
okolo 7.000 CNY. Pracovní doba začíná většinou v 8 až 9 hodin 
a končí v 17 až 18 hodin s přestávkou na oběd, na úřadech se 
v sobotu a neděli nepracuje. 

· Vztahy mezi lidmi
Tato oblast známá pod čínským výrazem „kuan-si“ stále 

hraje významnou úlohu při vytváření podmínek pro uzavření 
obchodní transakce. S tím souvisí i problém korupce, která je 
na velmi vysoké úrovni a například při tendrových řízeních je 
často přítomná. Obchodní partner také často očekává pozvání 
do Evropy na náklad výrobní firmy „na prohlídku závodu a zbo-
ží“. To umožňuje Číňanům cestovat, což je jinak velmi obtížné. 
Vzájemné poznání a potřebné známosti jsou tedy důležité pro 
získání důvěry partnera a uzavření kontraktu. Z toho důvodu 
zahraniční partner musí počítat s tím, že někdy musí absolvovat 
několik návštěv a jednání. V Číně má tradičně velký význam ne-
verbální komunikace, např. smích může zakrývat překvapení či 
nesouhlas s nevhodným návrhem nebo dotazem. Čínský partner 
je schopen sdělit šokující zprávu či negativní názor s úsměvem. 
Číňané většinou nejdou hned k věci, ale postupně prostřednic-
tvím různých jinotajů. Při oslovování používají příjmení, které 
se uvádí na vizitkách a listinách na prvním místě na rozdíl od 
naší praxe. Humor oceňují Číňané spíše neosobní, záporně se 
staví k netrpělivému, agresivnímu a prudkému jednání ze strany 
partnera. Zásadní je pro Číňany „neztratit tvář“, dát napříkad 
přednost při řízení auta je téměř nemyslitelné za jakoukoliv 
cenu. Evropská slušnost vůči ženám, například pomoci se zava-
zadlem či do kabátu, vyvolá spíše rozpaky. Pustit sednout starší 
osobu v dopravním prostředku je též výjimečné. 

· Hodnoty a normy
Žebříček hodnot se s ekonomickým rozvojem a zvyšováním ži-

votní úrovně mění. Ve velkých městech koupě auta začíná být pro 
mladou generaci již důležitější než teoretická možnost mít druhé 
dítě v rodině (politika jednoho dítěte stále platí). Také koupě bytu 
a dobré zaměstnání hraje větší úlohu než dříve. Tradiční model 
rodiny stále přežívá, ale s rostoucí střední vrstvou se zvyšuje i kon-
zumní způsob života (luxusní výrobky jdou stále více na odbyt). 
Úcta k cizincům stále ještě existuje, žádost od neznámých lidí na 
ulici o možnost se společně vyfotit se však objevuje už jen na ven-
kově. Na druhé straně existuje vysoké národní uvědomění, co je 
čínské, je nejlepší, a je lépe se vyvarovat kritiky čehokoliv čínského 
(včetně stravy). Národnostní otázka je citlivým problémem, zejmé-
na v Tibetu a severozápadní Číně (provincie Sin-ťiang). Z hlediska 
náboženství je Čína relativně tolerantní zemí ve smyslu koexistence 
různých vír (muslimská, křesťanská, buddhismus atd.). V obchod-
ních záležitostech nehrají náboženské otázky určující úlohu. 

· Oblékání, stolování
V obchodním jednání je běžný oblek západního typu, na jihu 

vzhledem k teplu je oblečení méně formální. Starší lidé si často bar-
ví vlasy, aby tak zakryli šediny a vypadali mladě. Podávání rukou 
je běžné, někdy včetně lehké úklony. Pozvání na oběd či večeři je 
běžnou součástí obchodního jednání. Obvykle se servíruje několik 
chodů u kulatého stolu s otáčivou deskou, podle regionu se podá-
vají místní speciality. Běžné jsou přípitky i konzumace alkoholu 
(vína, piva a čínské pálenky). Předpokládá se, že pozvaný partner 
pronese také několik přípitků. Kouření u stolu i během jídla je z čín-
ské strany obvyklé. Reciproční pozvání na oběd či večeři je velmi 
oceňováno a dobře přijímáno. Po závěrečném přípitku hostitele se 
ihned končí. Někdy se při této příležitosti předávají i dárky.

(tz)
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Zdá se tedy, že širokému nástupu SSD dis-
ků už nic nebrání. Na pokračování vývoje 
této nové paměťové technologie, její výho-
dy, zejména větší využití ve firmách, a sa-
mozřejmě na další odhady jejího cenového 
vývoje jsme se zeptali zástupce společnosti 
Kingston Technology Company, Inc., pana 
Marcina Gaczora:

Pokuste se nejdříve shrnout přednosti 
SSD paměťových disků…

Jednoduše řečeno, je to kombinace výkonu 
a spolehlivosti. SSD disky nabízejí až čtyři-
krát vyšší výkon, což se projeví dvojnásob-
ným zrychlením provozu počítače v prostře-
dí operačního systému. V porovnání s výmě-
nou procesoru, paměti, grafické karty atd. 
se jedná o zdaleka nejlevnější způsob, jak 
zrychlit jakýkoli počítačový systém. Statis-
tiky z nedávné doby uvádějí průměrný počet 
selhání desktopových nebo notebookových 
harddisků kolem 4,5 %, zatímco u SSD dis-
ků pouhých 0,5 %, ač-
koli se jedná o mladou 
technologii oproti 54 let 
starým HDD. 

Co je příčinou nízké poruchovosti SSD 
disků? 

Tyto disky nemají žádné mechanické sou-
části, což je v dnešní době velmi důležité, 
protože notebooky a netbooky se přenášejí 
a používají v daleko náročnějším prostředí, 
než kdysi stolní počítače, které byly spíše 
součástí vybavení kanceláře či domova. Se 
současnými zařízeními se zpravidla stále 
manipuluje. Až neuvěřitelná odolnost vůči 
prachu, statické elektřině a vyšším teplotám 
dělá z SSD disků skvělá datová úložište.

Komu nejlépe poslouží novinka – SSD 
disky řady New V a V+?

Jsou určeny zejména pro běžné uživatele 
i malé firmy jako skvělí pomocníci pro domá-
cí použití díky nejlepšímu poměru mezi cenou 

a výkonem. Disky s menší kapacitou pak mo-
hou být ideálním řešením pro různé průmyslo-
vé aplikace, například pokladny, průmyslové 
počítače, policejní radary a další. 

Kdo je podle vás tedy jejich typickým 
uživatelem?

Lze si ho představit jako člověka, který je 
ochotný utratit kolem 9000 Kč za notebook 
a dalších 2500 za SSD disk. Za nízkou cenu 
tak získá nadčasové řešení, které by jinak 
stálo nejméně dvojnásobek, protože SSD 
disky jsou zatím standardně instalovány jen 
do nejdražších sestav. Nyní už není zapotře-
bí investovat velké peníze, abyste se mohli 
těšit z výhod technologie SSD.

Komu lze tuto novinku mezi SSD disky 
doporučit především?

Disky z řady V+ doporučujeme uživatelům, 
kteří mají operační systém starší než Win-
dows 7, protože disponují nejnovější techno-

logií Garbage Collection 
(která zvyšuje výkon a ži-
votnost SSD). Disky V+ 
v různých modifikacích 

od 1,8 do 2,5 palce a s kapacitami až 512 GB 
mohou být také perfektním řešením pro firmy. 
SSD Now V+  jsou prvními SSD disky společ-
nosti Kingston, které jsou vybaveny 256bito-
vým šifrováním AES na hardwarovém zákla-
dě. To vše spolu s ještě vyššími přenosovými 
rychlostmi u disků všech kapacit dělá ze SSD 
Now V+ jedinečnou nabídku pro korporátní 
a SMB segment.

Nákupu SSD disků ve firmách, kde se po-
užívá mnoho cestovních notebooků, zatím 
bránila poměrně vysoká cena. Prý se jim 
to ale přesto vyplatí, proč?

Díky 23 letům zkušeností při spolupráci 
s některými z největších společností na 
světě, které jsou našimi zákazníky, jsme 
shromáždili poznatky o tom, kolik tyto spo-
lečnosti stojí upgrade a provoz infrastruk-

tury, ať už se jedná 
například o výměnu 
hardwaru, cenu prá-
ce a cenu pracovní 
síly, která je v době 
selhání systému ne-
produktivní. To vedlo 
k vytvoření nástroje, 
který se nazývá SSD 
ROI kalkulátor a který 
měří, jak rychle může 
společnost ušetřit na 
investicích do SSD 
v případě, že se jedná 
o desktopy, note-
booky nebo servery. 
Kalkulátor je k dis-
pozici na stránkách 
www.k ings ton . com 
a velmi snadno se po-
užívá.

Je výměna SSD disků 
za stávající mecha-
nické pevné disky 
snadnou záležitostí?

Nepotřebujete k tomu být IT specialista. 
Jediný mechanický úkon spočívá v odmon-
tování (nejčastěji) dvou šroubků, které drží 
HDD na svém místě. Každý, kdo někdy 
instaloval nějaký software, bude sám schop-
ný také zvládnout klonovací proces, který 
kompletně přemístí všechna data z HDD do 
SSD. Žádná další konfigurace systému není 
zapotřebí. Jediné, na co je třeba dávat pozor, 
je situace, kdy přenášíte data z disku o větší 
kapacitě do SSD s nižší kapacitou. Musíte 
si dát pozor, aby celkový objem dat nepře-
sáhl kapacitu SSD disku. Všechny potřebné 
nástroje, kabely, software, šroubky a externí 
rámeček jsou součástí soupravy Kingston 
SSDNow upgrade KIT. 

V jakých kapacitách paměti se již SSD 
disky dostávají na trh?

V současnosti se portfolio společnosti 
Kingston pohybuje v rozmezí 30 až 512 GB. 
Disky s menší a větší kapacitou pro různé 
aplikace budou k dispozici v budoucnu.

Jaký je současný trend vývoje cen SSD 
disků a jeho odhad v nejbližších, řekně-
me dvou letech?

Asi nebudu riskovat, když řeknu, že oče-
kávám pokračování stávajícího trendu. 
Myslím, že za dva roky uvidíme SSD disky 
za ještě přijatelnější ceny než dnes.

A pokud se týká dalšího vývoje SSD 
disků, co lze očekávat za novinkou New 
V a V+?

Spolu s rozšiřováním rozhraní USB 3.0 
začne dávat smysl nabízet SSD jako externí 
zařízení. Díky novým ovladačům budeme 
svědky ještě dalšího růstu výkonu SSD. 
Kingston se určitě bude snažit sledovat po-
třeby zákazníků a jako vždy nabídnout pro-
dukty podle jejich očekávání. Protože jako 
společnost bereme SSD velmi vážně, dá se 
očekávat, že všechny podstatné produkty, 
kapacity a rychlosti budou k dispozici v na-
ší nabídce.

za rozhovor poděkoval Jiří Novotný

Nástupu SSD disků už nic nebrání
Některé firmy využívající stolní počítače v nepřetržitém provozu zaznamenávají občasné 
selhání některých pevných disků a nahrazují je proto systémovými disky Kingston SSDNow 
řady V a V+, které jsou ve srovnání s pevnými disky až pětkrát výkonnější a mnohem 
odolnější proti otřesům.

V těchto dnech startuje nová služba 
monitoringu tisku, zaměřená na sledo-
vání publicity značek a produktů v tiště-
ných médiích. Služba se jako první v ČR 
specializuje na kompletní vyhledávání 
výsledků produktových PR a je určena 
odborníkům v oblasti marketingových 
komunikací a PR. 

Monitoring publicity se specializací na 
brandy a produkty dosud na českém trhu 
chyběl. Sledování publicity značek má 
přitom svá výrazná specifika. Lifestylové 
a další tištěné tituly jsou pro brandy často 
prioritním komunikačním kanálem. Ná-
sledný monitoring tisku se však většinou 
potýká s problémem nekompletnosti titulů. 
Buď se nemonitorují skutečně všechny, 
nebo se konkrétní média nesledují celá od 
první do poslední stránky, ale pouze vý-
běrově, například v podobě několika málo 
vybraných rubrik. To má pochopitelně vý-
razný vliv nejen na kvantitu, ale i kvalitu 
vyhledané publicity.

ANTENNA Media Monitoring se kromě 
problému neúplnosti sledovaných médií 
zaměřuje také na řešení dalších úskalí, 
spojených s monitoringem produktových 
PR. „Parametry, které se sledují u publicity 
brandů, se od korporátních nebo tematic-

kých monitoringů liší. U publicity značek 
nejde jen o obsah článku, ale i o formu, 
tedy vizuální podání informace,“ řekla 
Kateřina Svobodová, vedoucí projektu 
ANTENNA Media Monitoring. 

Jak dál upřesnila, jedná se o optické 
parametry jako například velikost člán-
ku vzhledem k ostatním na dané stránce, 
pozice umístění nebo obrazový materiál, 
který výstup doprovází. „Je rozdíl, jestli se 
u článku objevuje produktová nebo image-
ová fotografie s vaší nebo jinou značkou, 
jestli je na ní viditelné logo nebo zdali 
se v bezprostřední blízkosti prezentuje 
konkurenční produkt,“ doplnila Kateřina 
Svobodová. 

Všechny tyto obsahové i vizuální para-
metry nelze sledovat elektronickým přepi-
sem. Výstupem ANTENNY proto není pře-
pis textu v elektronické podobě, ale přímo 
originál strany, na které se relevantní člá-
nek zveřejnil. Takový výstup si zachovává 
všechny obsahové i vizuální vlastnosti, 
důležité pro následné analýzy a hodnoce-
ní účinnosti prováděných PR. Současně 
je možné ho dál zpracovávat – kopírovat 
nebo skenovat podle konkrétních potřeb.

Monitoring ANTENNY zahrnuje veškeré 
tištěné periodicky vydávané tituly, které 

jsou v ČR ve volném prodeji, měsíčně se 
jedná zhruba o tři stovky titulů. Služba 
standardně monitoruje 17 skupin médií 
podle jejich zaměření: Ženy, Lifestyle 
a móda, Společenské, Muži, Bydlení a de-
sign, Zdraví, Kulinářské, Rodina a ma-
teřství, Děti a teens, Senioři, Auto-moto, 

Sport, Příroda a cestování, Populární věda, 
Digi + PC, Hobby a Programové. Speciálně 
sestavuje také vlastní mixy médií podle in-
dividuálních potřeb jednotlivých značek. 

www.antennamedia.cz
(tz)

Nový monitoring tisku pro brandy a produkty 

Marcin Gaczor, zástupce společnosti 
Kingston Technology Company, Inc.

Tvary, plochy, barvy, ale i vize, představy, myšlenky a nápady jsou 
reálné jen ve správném světle. Objevte tvůrčí sílu, která je ukryta 
v LED modulech OSRAM.

Tvary, plochy, barvy, ale i vize, představy, myšlenky a nápady jsou
reálné jen ve správném světle. Objevte tvůrčí sílu, která je ukryta

Architektura světla.
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Je složen z celé řady klíčových aktivit. Jedná se 
o vývoj Vzdělávacího programu MULTIEFEK-
TY složeného z řady vzdělávacích bloků, pilotní 
ověření vzdělávacího programu v praxi, vytvoření 
Sítě spolupracujících subjektů usilujících mimo 
jiné o propojení vysokých škol s praxí výzkumných 
ústavů a privátních výzkumných organizací, pořádá-
ní odborných seminářů a realizaci dalších vzděláva-
cích běhů projektu MULTIEFEKTY. Vysoká škola 
finanční a správní, o.p.s. je příjemcem projektu.

Oč vlastně jde
V první řadě se jedná o prohloubení kompeten-

cí, které jsou pro práci vědeckého pracovníka či 
manažera výzkumu a vývoje nepostradatelné. Ne-
malá pozornost je věnována problematice spojené 
s rozvojem lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji. 
V rámci bloku Základy projektového řízení učíme 
naše posluchače jak připravit žádost o poskytnutí 
finančních prostředků pro realizaci výzkumných 
či vzdělávacích projektů, jak projekt řídit a jak 
ho zdárně ukončit. Dále se věnujeme technikám 
efektivního šíření výsledků výzkumu a vývoje. 
Pro vědecké pracovníky je více než kdykoliv dřív 
důležitý transfer znalostí a technologií a metodika 
posouzení hodnoty inovace. A protože se výzkum 
a vývoj realizuje převážně v týmech, náš poslední 

vzdělávací blok je věnován vytváření kvalitních 
týmů a jejich dalšímu rozvoji.

Zájem je velký, výsledky přicházejí
Pilotní běh vzdělávacího programu probíhal 

v pobočce VŠFS v Mostě a zúčastnili se ho 
zaměstnanci Výzkumného ústavu hnědého 
uhlí, a.s., VVV Most, s.r.o., Univerzity J. E. Pur-
kyně a akademičtí pracovníci naší mostecké po-
bočky. Zájem projevili i studenti obou vysokých 
škol. Celkový počet absolventů 25 vzdělávacích 
modulů, ze kterých byly složeny všechny vzdě-
lávací bloky programu MULTIEFEKTY, dosáhl 
čísla 384. Jednotliví frekventanti měli možnost 
projít několika moduly/kurzy a této možnosti 
plně využili. V průměru se každý posluchač 
zúčastnil sedmi nabízených kurzů. 

Co se týká monitorovacích indikátorů, v pod-
statě jsme již splnili nejenom monitorovací 
ukazatel týkající se počtu úspěšných absolventů 
vzdělávacích modulů, ale i počet proškolených 
fyzických osob. Těch je v současnosti 51. 

Jak se hodnotilo a kdo byl nej…
Ke každému z kurzů se jeho účastníci vyja-

dřovali dvěma způsoby. Prvním informačním 
vstupem byl tzv. PRETEST mající podobu 

krátkého dotazníku zaměřeného na zhod-
nocení kvality připravované e-learningové 
podpory vzdělávacího programu. Nejlépe 
v tomto smyslu byly hodnoceny texty modulů 
Transfer technologií v teorii a praxi, Inovace 
založené na využití výsledků vědy a výzku-
mu, Schopnost prezentovat a řešit problém 
a modul Schopnost spolupracovat, naslouchat 
a akceptovat názory druhých. 

Dalším informačním vstupem pak byly hodnoticí 
dotazníky mapující spokojenost frekventantů s prá-
vě absolvovaným kurzem. Konkrétně jsme sledovali 
obecný dojem z absolvovaného kurzu, spokojenost 
s logickou strukturou jednotlivých částí prezentace, 
dojem z prezentujícího, srozumitelnost výkladu. 
Respondenti měli také možnost vyjádřit jakýkoliv 
postřeh či doporučení. Nejlépe byly hodnoceny 
kurzy Prezentovat a řešit problém (doc. Radim Va-
lenčík, CSc.), Inovace založené na využití výsledků 
výzkumu a vývoje (RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D.), 
Popularizace výsledků Výzkumu a vývoje, základy 
tvorby psaných projevů (PhDr. Pavel Čírtek) a Pří-
prava projektů (Ing. Petr Volek). 

Výhled aktivit na akademický rok 2010/2011
Stručně řečeno – zahájení činnosti Platformy 

Meziregionální partnerské sítě a další vzdělávací 
běhy projektu MULTIEFEKTY. Původně jsme se 
domnívali, že budou dva. Jeden v Ústeckém kraji 
a jeden ve Středočeském kraji. Podle dosavadní-
ho zájmu to vypadá, že jich bude více. Podrobný 
přehled o celém projektu, tedy i o připravovaných 
akcích, je k dispozici na www.vsfs.cz/multi.

Doc. Dušan Pavlů, CSc., ředitel Institutu 
komunikace a správy, Vysoká škola finanční 

a správní, o.p.s.  

Nositel budoucích hodnot
O Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost jste již určitě slyšeli. Projekt je 
zaměřen na další vzdělávání vědeckých pracovníků, vysokoškolských pedagogů, manažerů 
výzkumu a vývoje, doktorandů a vysokoškolských studentů, kteří mají zájem o vědu a výzkum. 
Ti všichni musí splňovat jednu podmínku – musí pracovat či studovat mimo hl. město Prahu.  

Investice do výzkumu a vývoje jsou v českém 
prostředí na relativně dobré úrovni. Ročně se 
u nás do této oblasti vydává v průměru 1,5 % 
HDP, což se blíží průměrným nákladům 
v rámci celé EU. V konečném důsledku však 
tyto investice zdaleka nenaplňují potenciál, 
který v sobě obsahují. Příkladem, jak důležité 
je pro efektivitu procesu inovací zapojit i po-
stoj koncového zákazníka, může být společnost 
3M, mající na svém kontě v současnosti okolo 
22 000 aktivních patentů.

Česká republika v oblasti inovací značně zaostá-
vá, a to jak z pohledu ročního počtu přihlášených 
patentů na milion obyvatel (4,1), tak i v poměru 
vynaložených prostředků na zápis nového patentu 
z ČR. Příčiny tohoto stavu pocházejí hned z několika 
různých podloží. České firmy obecně postrádají sna-
hu si své výrobky chránit pomocí patentového práva. 
Díky tomu přichází o značnou část případných zis-
ků, které by bylo možné investovat zpět do vývoje. 
V současnosti největší potíží výzkumných oddělení 
ale zůstává ztráta kontaktu s koncovým zákazníkem. 
Právě od něj by totiž měly přicházet podklady, kterým 

směrem se má vývoj ubírat především. V opačném 
případě končí mnoho vynálezů bez náležité odezvy, 
která by zaručovala patentní potenciál.

Právě postup komunikace se zákazníkem stál na-
příklad za vývojem lepicí pásky Scotch, která byla 
dokonce v roce 2007 oceněna prestižní Landmark 
Award, udělovanou nejvýznamnějším vynálezům 
historie. Původní verze pásky měla lepicí vrstvu 
aplikovanou pouze po svých stranách. Výsledkem 
ale byla nedostatečná přilnavost a časté odpadávání 
pásky. Jeden z nespokojených zákazníků proto míst-
nímu prodejci vynadal, ať se jeho zaměstnavatelé 
z 3M nechovají jako spořiví Skoti a pokryjí lepidlem 
celou stranu pásky. 3M záhy začalo vyrábět tento 
nový typ, pro který se právě díky této příhodě vžil 
název Scotch. 

Podobný příběh, kdy vyslechnutí zákaznických 
potřeb dopomohlo společnosti k úspěchu, se pojí 
i s jejím samotným vznikem. 3M, jejíž původní plný 
název zněl Minnesota Mining and Manufacturing 
Company, na začátku své existence podnikala v ob-
lasti těžby a zpracování materiálů pro brusné účely. 
Její výrobky měly obecně kvalitní pověst, avšak od 

jisté chvíle se začali ozývat zákazníci, stěžující si na 
brzké odpadávání brusné vrstvy z nosného papíru. 
Šetření ukázalo, že problém vzniká na lodích dová-
žejících používaný pískovec společně s nevhodně 
uskladněným olivovým olejem. Docházelo tak ke 
vzájemnému kontaktu a olejem pokrytý pískovec 
pak způsoboval výsledný problém s nepřilnavostí 
brusné směsi. Vzhledem k neúměrně nákladným 
technikám čistění té doby muselo výzkumné stře-
disko přijít s alternativním řešením. Tím se nakonec 
ukázalo až geniálně jednoduché opalování pískov-
cových kvádrů ohněm, který spálil všechen olej bez 
poškození pískovce. 

„Olivový olej dal paradoxně vzniknout stěžejní-
mu pilíři filozofie 3M,“ dodal k tématu důležitosti 
inovací David Vrba, ředitel společnosti 3M v ČR: 
„Firma od 40. let, kdy byla spuštěna její první 
Centrální výzkumná laboratoř, založila po celém 
světě celkem 35 výzkumných a vývojových stře-
disek, které každoročně registrují přibližně 600 
nových patentů. Celkově jsme pak držiteli okolo 
22 000 aktivních patentů, mezi něž patří například 
bločky Post-it, vysokonapěťová ACCR lana či 
páska Scotch. Nemalá část z vynálezů 3M přitom 
vznikla právě na základě podnětů zákazníků. I díky 

tomu se z firmy o původních 5 lidech podařilo vy-
budovat nadnárodní společnost s ročním obratem 
přes 23 miliard dolarů.“

V obou zmíněných případech hrála svoji nezastu-
pitelnou roli kombinace vyslyšení názoru zákazníka, 
jeho zvážení a následné postoupení vývojovému 
centru, které přišlo s inovativní myšlenkou na zlep-
šení celé situace. Pokud by se podobný, snadno apli-
kovatelný model, zavedl výrazněji i v českém pro-
středí, mohlo by dojít k významnému oživení celého 
trhu s invenčními produkty. Zůstává i nadále dobrou 
zprávou, že podniky v ČR investují stále více peněz 
do výstavby a zdokonalování svých výzkumných 
středisek. Díky tomu si postupně vybudovaly pozici 
nejčastějších přihlašovatelů patentů. Avšak bez řád-
né reflexe zákaznických potřeb bude i nadále končit 
spousta vynálezů pro malý zájem trhu „v šuplíku“. 

www.3M.cz
(tz)

Výzkum a vývoj efektivně: inovátor 3M

Smartphony se 
kvalitou zábavy přiblíží 
konzolím a ještě zajistí 
příjmy z reklamy

Rostoucí obliba smartphonů se stále lepší 
grafikou povede k zvýšení poptávky po video-
hrách pro mobilní telefony a digitálním ob-
sahu jako takovém. Podle studie Pricewater-
houseCoopers (PwC) Global Entertainment 
& Media Outlook 2010–2014 poroste český 
trh videoher do mobilních telefonů do roku 
2014 průměrným tempem 15 % ročně.

Díky rostoucí dostupnosti 3G sítí a rychlému 
internetu se budou videohry pro mobilní telefony 
svou kvalitou a uživatelským zážitkem stále více 
přibližovat herním konzolím. Velký potenciál 
mají zejména hry a aplikace na bázi rozšířené 
reality (augmented reality), která je již dostupná 
na iPhonech, Androidech i dalších smartpho-
nech. Slibnou budoucnost připisuje studie též 
aplikacím a službám založeným na určování 
geografické polohy.

„Významný potenciál mají mobilní telefony 
i v oblasti reklamy. Příjmy z reklamy v mobilech 
jsou sice ve srovnání s mobilním internetem za-
tím zanedbatelné, avšak v následujících 5 letech 
by měly růst výrazným tempem, ročně zhruba 
o třetinu,“ upozornil Jan Smejkal, odborník na 
telekomunikace ze společnosti Pricewaterhouse-
Coopers Audit.

Příznivým předpokladem pro tento vývoj je stá-
le rostoucí počet uživatelů mobilního internetu, 
kterých v roce 2009 bylo téměř 1,7 milionu a dle 
studie se má jejich počet do roku 2014 zvýšit na 
4,3 milionu.

„Mobilita se stala neodmyslitelnou součástí 
životního stylu, do které je i v době krize ochotno 
investovat stále více spotřebitelů. Lze očekávat 
růst poptávky po multifunkčních mobilních 
zařízeních umožňujících nejen okamžitý přístup 
k interaktivnímu obsahu kdykoli a odkudkoli, ale 
i jeho sdílení s ostatními prostřednictvím spole-
čenských sítí,“ dodal Jan Smejkal. (tz)

SOUTĚŽ

Kvalitní zvuk pro váš notebook
Známou slabinou stále rozměrově menších noteboo-
ků a netbooků je kvalita zvuku. Proto se vývojáři spo-
lečnosti Logitech rozhodli vyvinout reproduktorové 
zařízení snadno umístitelné na přenosné počítače 

a umožňující kvalitní stereo poslech. 
A protože takové přídavné reproduktory dosud kvalitou poslechu niko-
ho příliš nenadchly, rozhodli se k zásadní změ-
ně. Reproduktor Logitech Laptop Speaker 
Z205 díky dvěma výkonným driverům, za-
budovanému zesilovači a akusticky vyladě-
nému šasi poskytuje uživatelům malých po-
čítačů poslech plného a kvalitního stereo 
zvuku. Z205 má tloušťku 3,5 cm a výšku 
6,3 cm, snadno se nasazuje na okraj moni-
toru notebooku. Připojuje se přes USB kabel,  

proto není třeba externí zdroj napětí. Snadno se ovládá pomocí prvků na 
horní straně reproduktoru. Z205 od společnosti Logitech je dokonalým 
řešením pro kvalitní ozvučení notebooků a netbooků a lze je pořídit za 
zhruba 1090 Kč.

Soutěžní otázka: 
Čím je reproduktor Logitech Laptop Speaker Z205 napájen?

Své odpovědi pošlete na e-mail:
brixi@prosperita.info nebo na poštovní adre-
su: RIX, s.r.o., redakce Prosperita, Ocelářská 1, 
190 00 Praha 9. 

Ze správných odpovědí vylosujeme 
jednoho výherce, kterému reproduktor 

Logitech Laptop Speaker Z205 zašleme.
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Design výrobků
David Bramston

Odkud se berou skvělé designové nápady? Kni-
ha názorně předvádí: zpochybňováním konvencí, 
pochopením problému, nasloucháním příběhům, 
hledáním analogií, posouváním kontextu.

Umění ilustrace
Mark Wigan

Kreslená ilustrace je opět v kurzu! Nejpřiroze-
nější prostředek pro vyjádření sdělení či příběhu 
se uplatňuje v reklamě, na obalech, v korporát-
ním designu (loga), animacích, TV a filmovém 
designu, na textilu, ale třeba i při tvorbě diagra-
mů, tetování nebo v interiérech. 

Typografie
Gavin Ambrose, Paul Harris

Kniha určená každému, kdo se podílí na tvorbě 
grafických materiálů, se noří do tajů typografie 
a bohatě ilustruje možnosti využití písma krea-
tivním, avšak účelu odpovídajícím způsobem. 

Einsteinovy hádanky a jiné hlavolamy
Vladimír Vecheta (ed.)

Pokladnice nejrůznějších hlavolamů je stejně 
bohatá jako pokladnice pohádek, lidových písní 
nebo legend a pověstí. Poskládali jsme sbírku 
známých i méně známých, starých i novějších 
hádanek, paradoxů a geometrických úloh, ne-
chybí ani optické klamy.

Angličtina u piva – Pub English
Duncan Hendy

Poloviční foto-komiks nabízí angličtinu neu-
hlazených gentlemanů. Je však ze života! Projde 
témata nejčastěji nad pivem probíraná: sex, fot-
bal, přátele, TV, počítače, auta, potomky ad. 

Španělština do auta nebo vlaku
Eliška Jirásková, Diego Arturo Galvis Poveda

Hlavní součástí Španělštiny do auta je AU-
DIO CD určené pro učení se za jízdy. Zopaku-
jete si tak všechny okruhy, které potřebujete na 
dovolené. Ať jde o letiště, recepci a hotel, náku-
py, pláž, auto, lékaře, návštěvu, zábavu ad. 

NEZAPOMEŇTE NA KNIHU

NAŠE KAVÁRNA

Nový finanční ředitel Unipetrolu 
Dozorčí rada společnosti UNIPETROL, a.s. 

zvolila do představenstva společnosti Mariusze 
Kędru. Funkci začne vykonávat od 1. října 2010. 
Od stejného data nastoupí rovněž na pozici fi-
nančního ředitele Unipetrolu. 

M. Voljč předsedou dozorčí rady 
ČSOB Pojišťovny

S platností od 24. září 2010 se stal Marko Voljč 
novým předsedou dozorčí rady ČSOB Pojišťov-
ny. M. Voljč se narodil 5. prosince 1945 v Je-
senici ve Slovinsku. Vystudoval Ekonomickou 
fakultu Univerzity v Bělehradě. 

Nový Country Sales & Marketing 
Manager v TNT Express ČR

Na pozici Country Sales & Marketing Mana-
ger ve společnosti TNT Express Česká republika 
nastoupil od 1. srpna Petr Zajíc. Bude zodpověd-
ný za marketing všech produktů TNT Express 
a také za cenovou politiku firmy. Současně bude 
řídit náklady a plánovat rozvoj tržeb v obchod-
ním oddělení. 

LG Electronics CZ 
má nového tiskového mluvčího

Společnost LG Electronics CZ, která je svě-
tovým lídrem a technologickým inovátorem ve 
spotřební elektronice, domácích spotřebičích 
a mobilních komunikacích, má nového tisko-
vého mluvčího. Stal se jím Martin Malý, který 
přišel z finanční společnosti Cetelem ČR, kde 
zastával rovněž funkci mluvčího.  (tz)

Grada Publishing, a. s.
U Průhonu 22, 170 00 Praha 7
Tel.: 220 386 401
Fax: 220 386 400
http://www.grada.cz

11 manažerských hříchů
Schuster Klaus

Uznávaný autor vtipně a s velkou znalostí věci 
vrhá světlo na ty největší a nejčastější hříchy ma-
nažerů, kterých se při každodenní práci zas a znovu 
dopouštějí, a především konkrétně ukazuje, že to jde 
i jinak. Získáte recept na úspěch, díky němuž se top 
manažeři a nejlepší podnikatelé dostanou na špici 
a udrží se na ní, a ještě si při tom užijí legraci.

Komunikační a obchodní dovednosti 
manažera
Khelerová Vladimíra

Nové vydání úspěšné publikace je určeno 
všem začínajícím i zkušenějším manažerům, 
obchodníkům, podnikatelům a studentům. 
V čtivé a praktické příručce najdete osvědčené 
rady, tipy a příklady, jak zlepšit své komunikač-
ní a manažerské dovednosti, posílit vyjednávací 
schopnosti a umění přesvědčit. 

Public relations a politika
Ftorek Jozef

Ojedinělá publikace uznávaného českého autora 
seznamuje se základními otázkami i technikami 
mocenské a politické praxe při řízení celospole-
čenských záležitostí v prostředí moderní, masové 
společnosti. Kdo pochopí a zvládne zásadní otáz-
ky teorie a praxe PR (ovlivňování mínění) – vy-
tváření souhlasu mezi občany, získává možnost 
výrazněji kontrolovat svůj vlastní osud v prostře-
dí moderní či „postmoderní“ společnosti, dokáže 
ovlivňovat a nenechá se snadno zmanipulovat.

Přesvědčivá prezentace
Medlíková Olga

Umět přesvědčivě prezentovat a komunikovat 
je dnes silnou konkurenční výhodou každého, 
kdo prezentuje své představy, plány, projekty, 
výsledky, produkty či myšlenky. Nové vydání 
knihy je rozšířeno o další finty pro úspěšnější 
prezentace, poradí vám, jak zatraktivnit image 
prezentujícího, jak při prezentaci vytvořit tu 
pravou atmosféru, a nabízí též řadu nových pří-
kladů, ukázek a tipů. 

Nakladatelství C. H. Beck
Řeznická 17, 110 00 Praha 1
Tel.: 225 993 911-3
Fax: 225 993 920
e-mail: beck@beck.cz
http://www.beck.cz

Manažerské finance
Eva Kislingerová a kol.

Finanční manažer rozhoduje o klíčových 
otázkách získávání zdrojů pro financování 
firmy, o jejich efektivním umísťování do 
portfolia aktiv tak, aby byly vytvořeny pod-
mínky pro efektivní zhodnocení získaných 
zdrojů, trvalý růst podniku, jinými slovy pro 
růst hodnoty firmy. Jak to udělat v oblasti 
podnikových financí, na to přináší odpo-
věď tato publikace. Jednotlivé kapitoly se 
zabývají například podstatou manažerských 
financí, strategickým dlouhodobým investič-
ním rozhodováním, taktickým financováním, 
managementem pohledávek, zvláštními pří-
pady financování, mezinárodním finančním 
managementem apod. 

MEZI VÁMI A NÁMI

Firmy stále častěji využívají monitorovací 
softwary a sledují činnost zaměstnanců 
na počítačích. Kontrola pracovní aktivity 
má podnikům přinést vyšší efektivitu 
práce a úsporu finančních prostředků. 
Zaměstnavatelé však musejí sledování 
počítačů svým podřízeným oznámit 
předem. Zákoník práce totiž zakazuje 
firmám narušovat soukromí zaměstnance 
na pracovišti. 

Ze strany zaměstnavatelů narůstá zájem 
o sofistikované monitorovací softwary, které 
umožňují podnikům kontrolovat činnost pracu-
jících na počítačích. Programy zaznamenávají 
a ukládají data o využívání výpočetní techniky, 
lze tedy zpětně dohledat všechny aktivity na 
pracovních stanicích. Díky softwarům mohou 
podniky lépe posoudit pracovní vytíženost za-
městnanců a eliminovat nedovolené hraní her či 

brouzdání po internetu. Monitoring tak má při-
nést lepší rozložení nákladů do personalistiky 
a nákupu výpočetní techniky. 

„Podniky stále cítí dopady finanční krize, pro-
to hledají nástroje pro řešení personálních otá-
zek. Softwary odhalí, jak usilovně zaměstnanci 
pracují. Umí totiž zjistit i to, jak dlouhou dobu 
pracovník na počítači neklikl,“ sdělil Martin 
Hanzal ze společnosti SODATSW, která vyvíjí 
řešení pro monitorování zaměstnanců. „U všech 
zaměstnanců jsme schopni kdykoli dohledat, na 
jakých webových stránkách nebo v jakých ban-
kovních systémech se pohybují, kontrolu jejich 
činnosti v pracovní době provádíme namát-
kově,“ prozradila Klára Pačesová z tiskového 
centra České spořitelny.

Monitorovací systémy by však ve firmách 
neměly být používány tajně. Skryté sledová-

ní zaměstnanců je totiž omezeno v zákoníku 
práce. Zaměstnavatel nesmí bez závažného 
důvodu narušovat soukromí svých pracovníků 
v prostorách firmy. Podniky jsou proto povinny 
využívání softwarů pro kontrolu počítačů svým 
zaměstnancům veřejně oznámit.  

„Pokud zaměstnavatel chce monitorovat 
zaměstnance, je povinen o tom zaměstnance 
informovat a sdělit v jakém rozsahu, tedy jak 
dlouho a jakým způsobem bude monitorování 
prováděno. Zákoník práce v platném znění totiž 
poměrně podrobně tento problém upravuje,“ 
zdůraznila Jana Kašparová, tisková mluvčí Čes-
komoravské konfederace odborových svazů. 
„Je však také stanoveno, že zaměstnanec nesmí 
pro svoji potřebu používat pracovní prostřed-
ky,“ doplnila Kašparová.

(tz)

Software monitoruje zaměstnance

LEGO NAŠÍ LEGISLATIVY

SPONZORING, CHARITA, POMOC
Telefónica O2 podpoří záchra-
náře ze srpnových povodní 

Společnost Telefónica O2 se rozhodla podpořit 
členy záchranných sborů, kteří se účastnili vypro-
šťovacích a pomocných prací v oblastech postiže-
ných srpnovými povodněmi. Mohou tak, stejně 
jako lidé zasažení následky živelné pohromy, 
využít od začátku září 2010 speciální programy 
a služby.

 (tz)

ČOI se zaměřila na hračky
Česká obchodní inspekce provádí celoplošnou kon-

trolní akci zaměřenou na hračky a výrobky pro péči 
o děti. Kontroly, do nichž se zapojily všechny inspek-
toráty ČOI, jsou naplánovány na celý rok 2010.

Cílem kontrol je ověřit, zda na trhu nejsou prodává-
ny výrobky, které by mohly poškodit zdraví hrajících 
si dětí z důvodu nevhodných mechanických a fyzi-
kálních vlastností hraček, špatné konstrukce výrobků 
či nedostatečných nebo nesprávných varování a dal-
ších informací nezbytných pro splnění základních 
požadavků na bezpečnost. Kontrolní akce jsou pak 
přímo zaměřeny na dodržování požadavků zákona 
o technických požadavcích na výrobky, nařízení vlá-
dy, kterým se stanoví technické požadavky na hračky 
a zákona o obecné bezpečnosti výrobků.

Hračky určené dětem mladším 36 měsíců
V I. pololetí bylo celkem provedeno 160 kontrol 

u distributorů a 2 dovozců, přičemž porušení práv-
ních předpisů bylo zjištěno u 20 distributorů. Mezi 
nejčastější zjištěné nedostatky patřil prodej výrobků 
s označením a informacemi pouze v cizím jazyce, 
prodej výrobku neopatřených značkou shody (CE) 
a prodej výrobků bez označení výrobce nebo dovoz-
ce, případně dodavatele.

Za porušení právních předpisů byl v 5 případech 
uložen zákaz prodeje na 188 ks hraček v celkové 
hodnotě 16 110 Kč, 6 případů bylo řešeno zahájením 
správního řízení, ve 2 případech byla dána pokuta 
formou příkazem na místě v celkové částce 1000 Kč 
a dále bylo uloženo 11 opatření k odstranění zjiště-
ných nedostatků.

Hračky určené dětem od 3 do 14 let věku
V I. pololetí bylo celkem provedeno 602 kontrol 

u distributorů a 8 dovozců. Porušení zákonů inspek-

toři zjistili u 218 distributorů a 3 dovozců. Mezi 
nejčastější zjištěné nedostatky patřil prodej výrobků 
s označením a informacemi pouze v cizím jazyce, 
prodej výrobku neopatřených značkou shody (CE) 
a prodej výrobků bez označení výrobce nebo do-
vozce, případně dodavatele. Dále prodej výrobků 
s rozpornými informacemi a bez posouzení shody 
a prodej výrobků bez návodu k použití.

Za výše zmíněné porušení zákonů byl u 173 přípa-
dů uložen zákaz prodeje na 4141 ks hraček v celkové 
hodnotě 415 750 Kč, dále 132 případů bylo řešeno 
sankcí formou příkazem na místě v celkové částce 
117 700 Kč, v 72 případech bylo zahájeno správní 
řízení a bylo uloženo celkem 65 opatření k odstranění 
zjištěných nedostatků.

Výrobky pro péči o dítě
V I. pololetí bylo celkem provedeno 115 kontrol 

u distributorů a 1 dovozce. Porušení právních před-
pisů bylo zjištěno celkem u 16 distributorů. Mezi 
nejčastější zjištěné nedostatky patřil prodej výrobků 
s označením a informacemi pouze v cizím jazyce 
a prodej výrobků bez označení výrobce nebo dovoz-
ce, případně dodavatele.

Za porušení právních předpisů bylo ve 4 případech 
zahájeno správní řízení, v 7 případech bylo porušení 
zákonů řešeno příkazem na místě v částce 12 500 Kč 
a dále byl uložen zákaz prodeje na 47 ks v celkové 
hodnotě 50 865 Kč.

„Z výše uvedeného vyplývá, že podstatná část 
nedostatků byla zjištěna v komoditě hraček pro děti 
od 3 let věku. Nedostatky jsou zapříčiněny opakova-
ným nerespektováním příslušných právních předpisů 
ze strany výrobců, dovozců a distributorů,“ uvedla 
RNDr. Jana Příhodová, ústřední ředitelka České ob-
chodní inspekce.

(tz)

Lexikon společenského chování poslancům
Nakladatelství Grada Publishing věnovalo 

všem poslancům publikaci Lexikon společenské-
ho chování. Oficiální předání knihy zástupcům 
jednotlivých klubů se uskutečnilo v září v Praze  
přímo před budovou poslanecké sněmovny. Jak 
při setkání se zástupci klubů uvedl autor publi-
kace Vladimír Smejkal, měl by tento bestseller 
s více než 55 tisíci prodanými výtisky poslancům 
pomoci bravurně zvládnout všechny neočekávané 

společenské situace. Již čtvrté vydání nejpopulár-
nější knihy o společenském chování obsahuje vše, 
co každý z nás potřebuje pro úspěch mezi lidmi. 
Dozvíte se, jak postupovat při představování, stol-
ničení či kulturních akcích, poučíte se o chování na 
ulici, v dopravních prostředcích nebo v zaměstná-
ní, o pravidlech v oblékání, o cestování a volném 
čase, o rodinných a náboženských obřadech, 
o chování při tanci, na recepcích atd. (tz)
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„Dvacet let po pádu železné opony dohá-
ní hlavní města střední a východní Evropy 
masivně to, co zameškala. Touto studií se 
snažíme ukázat, jak moc atraktivní tato 
města v mezinárodním kontextu ve skuteč-
nosti jsou,“ vysvětlil Constantin Kinský, 
Managing Partner pražské kanceláře Roland 
Berger Strategy Consultants.Vídeň dosáhla 
podle očekávání na první místo, ale ostatní 
města ji dostihují. „Města ve střední a vý-
chodní Evropě už mají navrch ve dvou ze 
šesti aspektů. Ale menší hlavní města v tom-
to regionu se musí mezinárodně etablovat 
a vytříbit svůj profil,“ dodal C. Kinský.

Infrastruktura
V městské hromadné dopravě je jedničkou 

Praha, následována Budapeští a Bratislavou. 
Co se týče infrastruktury, je Vídeň s 82,1 
body jasně v čele před Prahou (61,2) a Bu-
dapeští (45,7). Toto kritérium zohledňuje 
počet přímých letů ze sledovaného města, 
velikost městského veřejného přepravního 
systému, počet zařízení magnetické rezo-
nance na osobu a počet domácností s připo-
jením k internetu. 

V počtu leteckých spojení vede Moskva 
– mezinárodní letiště Domodedovo s 222 
destinacemi, před Vídní – Schwechat a Pra-
hou – Ruzyní. Vídeň má nejlepší zdravotnic-
kou infrastrukturu, následována Bratislavou 
a Lublaní. Hlavní město Rakouska vítězí 
v penetraci širokopásmového připojení: 
61 % vídeňských domácností mělo v roce 
2008 fixní širokopásmové připojení, s Lub-
laní (51 %) a Moskvou (50 %) na druhém 
a třetím místě.

Vzdělání
Ve vzdělání je pořadí stejné: Vídeň (77,5), 

Praha (64,5) a Budapešť (62,2) měřeno 
podle počtu žáků/studentů na učitele; pro-
porce populace s uzavřeným sekundárním 

a terciárním vzděláním a počtu univerzit 
v zemi ze seznamu Top 500 univerzit na 
světě. Praha vede před Bratislavou a Vídní 
v počtu absolventů středních škol (počítá-
no dle metodiky ISCED 3–4a). Nejmenší 
velikost tříd byla zaznamenána ve Vídni, 
Kyjevě, Moskvě a Varšavě. Bukurešť má 
se 31% více univerzitních absolventů (IS-
CED 4c–5b) než ve zbytku celého regionu, 
následována Moskvou a Budapeští, které 
mají po 30 %. Praha, Varšava a Vídeň mají 
každá dvě z Top 500 univerzit ze seznamu 
QS World University Rankings – Budapešť, 
Lublaň a Moskva jednu.

Inovace
Lublaň vede v inovaci s počtem 71,4 bodu, 

následována Budapeští (69,1) a Prahou 
(53,4). Studie počítala počet nově založe-
ných společností, počet zaměstnanců v kre-
ativních odvětvích, počet registrovaných 
národních patentů a výdaje měst na výzkum 
a vývoj. Budapešť zažívá skutečný boom 
v počtu nově zakládaných společností: v ro-
ce 2007 jich zde bylo založeno skoro 25 000, 
čímž se Budapešť s 18 novými podniky na 
1000 obyvatel dostala před Prahu a Buku-
rešť s 13 a 12. Hlavní město Maďarska má 
také největší podíl zaměstnanců pracujících 
v kreativních oborech jako např. architektu-
ra, média, design, hudba a výtvarné umění. 
V počtu národních patentů stojí Moskva 
v čele žebříčku, zatímco Lublaň vede ve 
výši investic do výzkumu a vývoje.

Životní standard
Z hlediska životního standardu vítězí Ví-

deň s 90,8 body, následována Prahou se 78,4 
body a Lublaní se 63,6. Toto kritérium je za-
loženo na srovnání UBS‘s Big Mac indexu, 
průměrného nájmu na byt, Mercer Safety in-
dexu a proporci zelených ploch a rekreačních 
oblastí ve městě. Aby si mohl zaměstnanec 

ve Vídni koupit Big Mac, stačí mu pracovat 
v průměru 16 minut.  Z pohledu měsíčního 
nájemného vede Lublaň před Vídní a Prahou. 
Vídeň je nejbezpečnějším městem v regionu, 
následována Lublaní a Prahou. Nejzelenějším 
městem v regionu střední a východní Evropy 
je Kyjev, před Prahou a Vídní.

Internacionalizmus
Na tomto poli jasně vítězí Vídeň s maxi-

málním možným počtem 100 bodů, následo-
vána Prahou na druhém místě se 36,2 body 
a Lublaní a Bratislavou společně na třetím 
místě, se shodným počtem 23,8 bodů. Studie 
zkoumala počet mezinárodních sídel firem 
v daném hlavním městě, počet zahraničních 
studentů, počet cizinců per capita a počet 
manželství, kde jeden z partnerů je cizinec. 
Ve Vídni sídlí 41 hlavních mezinárodních 
skupin, přičemž většina z nich odsud řídí své 
aktivity ve střední a východní Evropě. Na 33 
jich má sídlo v Moskvě, čímž ji posunují na 
druhé místo. Z hlediska celkové populace se 
tato situace však kompletně mění: Vídeň je 
stále na prvním místě, ale nyní již následová-
na Lublaní a Varšavou. V počtu zahraničních 
studentů vede Vídeň s 22 % před Prahou 
s 10 % a Moskvou se 7 %. Rakouské hlavní 
město má také mnohem více zahraničních re-
zidentů a národně-smíšených manželství než 
kterékoliv jiné město v regionu.

Kultura a turizmus
Praha vítězí v kultuře: české hlavní město 

získalo 88,8 bodu, Vídeň na druhém mís-
tě 70,7 a Moskva na třetím 48,5. Studie zde 
zkoumala počet koncertů mezinárodních 
hudebních skupin, počet divadel a muzeí ve 
městě a počet turistů, které město navštíví. 
Na poli koncertů mezinárodních rockových 
skupin zvítězila Vídeň před Prahou, s Buda-
peští a Bratislavou na společném třetím mís-
tě. V počtu divadel vede Moskva s 93 diva-
dly před Prahou a Vídní; v počtu muzeí po-
razila Budapešť Prahu a Vídeň. Z hlediska 
počtu rezervací hotelů cizinci per capita se 
umístila Praha na prvním místě, následová-
na Vídní a Budapeští; z pohledu absolutních 
čísel je na třetím místě Moskva.

Evropský a celosvětový kontext
Podle řady mezinárodních žebříčků Praha 

v celoevropském a celosvětovém kontex-
tu zaostává. Např. podle žebříčku Mercer 
(hodnotí 320 měst na celém světě) je Praha 
na 70. místě – jako první ze středoevrop-
ských měst, zatímco Vídeň žebříček vede. 
Economist Intelligence Unit, který vyhla-
šuje žebříček nejlepších měst pro život, 
přiřknul Praze 60. místo – žebříček přitom 
vedou Vencouver následovaný Vídní a Mel-
bourne. 

(tz)

Nejlepší město pro podnikání… 
Má Praha šanci v konkurenci ostatních měst střední a východní Evropy? 
Infrastruktura funguje, lidé mají vysoké vzdělání, jsou inovativní, mají mezinárodní 
zkušenosti, vysokou kvalitu života a mohou si vybrat z široké nabídky kultury: To činí města 
atraktivními pro mezinárodní management a společnosti. Podle těchto kritérií ohodnotil 
Roland Berger Strategy Consultants hlavní města zemí střední a východní Evropy a odhalil 
tak nejatraktivnější města v regionu. Na čele žebříčku studie Roland Berger stojí Vídeň 
s celkem 89,9 body z celkového možného počtu 100 bodů, následována Prahou (70,8). 
V porovnání s ostatními západoevropskými městy ale Praha, na rozdíl od Vídně, zaostává.

"A
4r

b_
sp

ee
ch

"–
20

10
01

11
 –

do
 no

t d
ele

te 
thi

s te
xt 

ob
jec

t!

920100812_TopCities_Prague_C.pptx

Úroveň infrastruktury je jedna z nejlepších v regionu SVE, zatímco 
kvalita životního prostředí vnímána poměrně negativně

A

INFRASTRUKTURA
> Pozitivní je hustá síť veřejné dopravy, negativem 

zůstává dostupnost pro tělesně handicapované
> Kvalitu veřejných služeb a dostupnost informačních 

technologií je třeba zdůrazňovat
> Podpora pražského letiště jako centra pro region 

střední a východní Evropy
> Zdůrazňování nových silničních tahů umožňujících 

lepší dopravní spojení a návaznost na mezinár. lety
> Negativem zůstává i špatná pověst pražských taxikářů

Zdroj: Roland Berger
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
> Praha je v zahraničí vnímána jako město s poměrně silně 

znečištěným ovzduším, především kvůli silnému provozu 
v centru města

> Řešením je přesměrování řidičů na využívání městské 
hromadné dopravy, podpora výstavby nových linek metra, 
dostavba vnějších pražských okruhů a emobilita

> Iniciativy na rozšíření zelených ploch existují, např. 
rozšíření areálu Ladronka, profilování Prahy jako 
zeleného města, důraz na ochranu zelených ploch, další 
rozšiřování cyklistických stezek

Klima

Znečiš-
tění

Zelené
plochy

INFRASTRUKTURA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍB

Notifikovaná osoba č. 1014 a Autorizovaná osoba č. 201
Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8-Troja, tel.: +420 266 104 111, fax: +420 284 680 070

info@ezu.cz
www.ezu.cz

NABÍZÍME VÁM PROVĚŘOVÁNÍ , CERTIFIKACI A SOUVISEJ ÍCÍ SLUŽBY

D Ů V Ě Ř U J T E N Á M - P R O V Ě Ř U J E M E Z A V Á S

� Certifikace systémů managementu podle:
-ČSN EN ISO 9001 pro management jakosti
- ČSN EN ISO 13485 pro management jakosti u výrobců zdravot-

nických prostředků a služeb
- ČSN EN ISO 14001 pro enviromentální management
- ČSN OHSAS 18001 pro management bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci
- ČSN ISO/IEC 27001 pro management bezpečnosti informací
- ČSN ISO/IEC 20000 pro management jakosti služeb IT

� Posuzování za účelem udělení atestů
- ISVS pro atestaci informačních systémů veřejné zprávy

� Certifikaci a posuzování v oblasti ICT:
- Životní cyklus IS
- Životní cyklus SW
-Požadavky na jakost a zkoušení SW balíky

� Ověřování environmentálního prohlášení – EMAS III

� Ověřování environmentálního prohlášení životního cyklu
produktu – EPD

� Posuzování za účelem udělení licenční značky „Kvalitní
a bezpečná montáž“

� Otevřené vzdělávací kurzy

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV - EZÚ

Z K O U Š Í M E A C E R T I F I K U J E M E O D R O K U 1 9 2 6

Navíc díky členství EZÚ, s.p. v rámci certifikačního sdružení CQS nabízíme i mezinárodně uznávané certifikáty
s vazbou na mezinárodní certifikační síť IQNet - viz www.cqs.cz
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