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Desetileté výročí existence značky Zentiva si připomněli zaměst-
nanci největší farmaceutické firmy na českém trhu. Obří dort ve tva-
ru loga firmy rozkrojil na odpoledním setkání ve výrobním závodě 
v Dolních Měcholupech prezident společnosti Jérôme Silvestre. Fir-
ma také vydala u příležitosti jubilea knihu Historie lékárenství v Če-
chách a na Moravě. Značka Zentiva vznikla v roce 2003 spojením 
české společnosti Léčiva a slovenské Slovakofarmy. Kořeny firmy 
sahají však až do 15. století k lékárně U černého orla. 

Nejdříve se Zentiva stala předním výrobcem a dodavatelem gene-
rických produktů na trzích ve Střední a Východní Evropě. Po akvi-
zici skupinou Sanofi v roce 2009 započala její expanze do Západ-
ní Evropy a letos pokračuje do Afriky a na Blízký východ. Dnes je 

Zentiva vlakovou lodí skupiny Sanofi na poli generických produk-
tů a hraje klíčovou roli ve strategii Skupiny při poskytování moder-
ních, vysoce kvalitních, cenově dostupných a důvěryhodných ge-
nerik. Vedení společnosti a centrála veškerých celosvětových akti-
vit skupiny Sanofi v oblasti generik sídlí v pražských Dolních Mě-
cholupech.  

Svými produkty Zentiva naplňuje potřeby miliardy pacientů 
a zdravotnických systémů ve více než 50 zemích Evropy, Afriky 
a Blízkého východu. Patří mezi tři největší a jednu z nejrychleji 
rostoucích společností se sídlem v Evropě, a to především díky pra-
covnímu úsilí a loajalitě svých více než 6000 zaměstnanců ve vý-
voji, výrobě, obchodu a podpůrných funkcích. (tz)

Zentiva oslavila desetileté výročí značky 
tradičně – dortem a knihou

Unie zaměstnavatelských svazů ČR před-
stavuje pestré zastoupení firem a organi-
zací prostřednictvím rozmanitých profes-
ních uskupení – co je jim všem společné-
ho?

Všichni mají zájem v rámci sociálního di-
alogu a participace na legislativních proce-
sech spoluovlivňovat a spoluutvářet pod-
mínky, rámce a pravidla pro svoji činnost. 
Toto je klíčovým důvodem, proč se sdružují 
zaměstnavatelské svazy v Unii zaměstnava-
telských svazů ČR. Naším cílem je soustře-
dit se primárně na poskytovatele veřejných, 
finančních a pojišťovacích služeb. V tomto 
zaměření jsme, co se týče počtu sdružova-
ných svazů jako Unie, jedineční a máme zde 
první místo. 

Přibývá členů?
V posledních týdnech vstoupily tři nové 

zaměstnavatelské svazy s celkem zhruba 
20 000 zaměstnanci v oblasti sociálních služeb, 
školství a zdravotnictví. V jednání je členství 
dalších dvou významných asociací. 
Jaké je postavení veřejných služeb v ČR nyní 
a jak se změnilo dejme tomu za posledních 
15 let? 

Nelze odpověď zjednodušit na konstatování, 
zda je to lepší, či horší. A to dokonce i v rámci 
jednotlivých sekcí veřejných služeb. Jak v soci-
álních službách, zdravotnictví nebo např. škol-
ství jsou změny, které prospěly veřejným služ-
bám a přispěly k jejich rozvoji anebo racionální 
optimalizaci a naopak. Veřejné služby jsou zá-
vislé a na veřejných rozpočtech a s nimi prová-

zané, tzn. pociťují i citel-
ně tlaky na veřejné roz-
počty a redukční snahy 
v oblasti jejich financo-
vání.  

Tak trochu mi připa-
dáte jako stát ve státě 
– prostě musíte obsáh-
nout dění jak ve farma-
ceutickém průmyslu, 
tak v soukromém škol-
ství, stejně tak jako na-
příklad ve zdravotních 
pojišťovnách nebo di-

vadlech či u autodopravců, a fungovat jako 
perfektní připomínkové místo při tvorbě le-
gislativy. Jak Unie pracuje, aby vše zvládla?

Je to náročné, zvláště v některých oblastech 
je složité dosáhnout konsenzuálního výstupu za 
Unii, aniž by se některý ze členských svazů ne-
cítil výrazněji poškozen. Vyvolává to ale hlub-
ší a odborné diskuze a precizní argumentaci, což 
považuji za důležité. Pomáhá nám i vnitřní čle-
nění a odpovědnost jed-
notlivých vicepreziden-
tů za dané sekce, včetně 
odborníků z řad zaměst-
nanců kanceláře Unie. 

Čím se zabýváte letos 
především?

V posledních týd-
nech probíhala diskuze 
o změnách ve financo-
vání (což je vždy to nej-
důležitější téma) v ob-
lasti zdravotnictví, škol-
ství a sociálních služeb. 
Dále se intenzivně zabý-
váme vznikem tzv. dět-
ské skupiny, po které volá řada zaměstnavate-
lů, a připravujeme se na státní rozpočet pro rok 
2014. Těch dílčích témat a podnětů je celá řada, 
ale současná politická situace neumožňuje příliš 
jejich realizaci. 

Co se vám v poslední době podařilo prosadit?
Prakticky ta témata, která jsou uvedena 

v předchozí odpovědi. Tedy zastavení přecho-
du financování sociálních služeb na kraje, za-
stavení změny financování regionálních škol, 
pozastavení změny financování domácí péče 
a ošetřovatelské péče v sociálních službách, 
pozastavení návrhů o VZP a zdravotních pojiš-

ťovnách, ale i zá-
kon o dětské sku-
pině patří k našim 
klíčovým aktivi-
tám. Úspěchem je 
i prozatímní zasta-
vení rušení oborů 
na Vyšších odborných školách. V širším obdo-
bí považujeme zcela jistě za úspěch zachování 
zaměstnavatelských benefitů, tj. zaměstnanec-
kého stravování a stravenek  jako daňově uzna-
telných výdajů. 

A jaká jsou ta potenciální, kreativní a budou-
cí témata Unie?

Máme tři, všechna mohou být přínosná pro 
zaměstnanost, sociální služby a rozvoj regio-
nů České republiky. V oblasti zaměstnanosti 
navrhujeme implementovat zahraniční model 
tzv. služeb pro domácnost. To jednoduše zna-
mená vzít část peněz, které jsou pasivně vyplá-
ceny jako podpora v nezaměstnanosti, a použít 
je jako příspěvek na mzdy v oblasti služeb pro 
domácnost, jako je péče o seniory, péče o děti, 

ale i úklid, a podob-
ně. Tím vzniknou nová 
pracovní místa pro ob-
tížně zaměstnavatel-
né skupiny obyvatel, 
ženy a muži v domác-
nosti si je díky příspěv-
ku budou moci dovo-
lit a budou se moci vrá-
tit do práce. Stát navíc 
pouze přesměruje část 
peněz z oblasti „neza-
městnanost“ do oblasti 
„zaměstnanost“ – žád-
né peníze navíc nejsou 
potřeba.

V oblasti sociálních 
služeb navrhujeme zavedení nepeněžní výplaty 
příspěvku na péči. To znamená zajištění, aby pení-
ze určené k financování sociálních služeb skuteč-
ně byly používány k nákupu těchto služeb. V sou-
časné době to tak bohužel mnohdy není a dochází 
k vleklému podfinancování sociálních služeb.   

V oblasti podpory rozvoje regionů je nám in-
spirací tzv. Chimgauer, což je německá lokální 
měna, díky které je kupní síla udržována v regi-
onu a nemizí u nadnárodních řetězců v zahrani-
čí. Věříme, že vytvoření lokálních měn by moh-
lo být pro méně rozvinuté regiony v České re-
publice přínosné. 

Patříme k zemím 
s vyšší bariérovostí při počátku podnikání 
O poslání a programu Unie zaměstnavatelských svazů hovořil
prezident Ing. Jiří Horecký, MBA
Umět prosadit a obhájit zájmy rozličných profesních skupin, hledat to, co je spojuje, a nacházet smysluplná 
východiska z komplikovaných situací, které vznikají stejně tak ve zdravotnictví jako v sociálních službách, při 
podnikání v kultuře nebo školství – to je jeden z cílů Unie zaměstnavatelských svazů České republiky. Podstatou 
je hledání takových řešení, která reagují na aktuální problémy s logikou věci, rozumně a tak, aby zaměstnavatelé 
měli prostor k seberealizaci, tedy k vytváření užitečných hodnot, prostor k podnikání aby byl důstojný a motivační. 
O tom jsem hovořila s prezidentem Unie zaměstnavatelských svazů ČR Ing. Jiřím Horeckým, MBA: 

Na veletrh do Hanoje 
přihlášky do 12. září

Vzhledem k probíhajícím dovoleným ve firmách v ČR, které přitom projevi-
ly zájem o prezentaci na letošním 22. mezinárodním všeobecně průmyslovém 
veletrhu VIIF 2013, který se uskuteční 16. až 20. října v Hanoji, prodloužila 
firma WMC s.r.o. uzávěrku přihlášek zájemců do 12.září. Nejpozději do této 
doby však musí zájemci uhradit poplatek za stánek i za případnou účast v pod-
nikatelské misi na veletrh a dodat WMC s.r.o. český i anglický text ke zve-
řejnění ve veletržním katalogu. Vystavovatelé již však nestihnou odeslat své 
exponáty lodí, ale pouze letadlem. Oficiální veletržní přepravce firma Schen-
ker s.r.o. má konečný příjem zásilek odesílaných letecky na veletrh ve dnech 
26. a 27. září ve svém skladu v Rudné u Prahy (informace podá Dagmar Šim-
ková – 724 817 182). 

Nejkvalitnější marketing je při prezentaci na veletrhu, kde zjistíte, o co mají 
Vietnamci a obchodníci ze zemí ASEAN zájem, i které výrobky (nebo služby) 
a za jaké ceny nabízí ve VSR konkurence!

(tz)

V oblasti podpory rozvoje 
regionů je nám inspirací 

tzv. Chimgauer, což je německá 
lokální měna, díky které je 

kupní síla udržována v regionu 
a nemizí u nadnárodních řetězců 
v zahraničí. Věříme, že vytvoření 

lokálních měn by mohlo být 
pro méně rozvinuté regiony 
v České republice přínosné. 
Silná regionální ekonomika 
tvořená velkým množstvím 

malých a středních podniků je to, 
co je potřeba k vyprodukování 
vlastní prosperity a k potlačení 
permanentní sociální závislosti.

Ing. Jiří Horecký, MBA, prezident Unie zaměstnavatelských svazů

Libor Kytýr, ředitel komunikace, Anna Hudáková, personální ředitelka, 
Jérôme Silvestre, prezident Zentivy, Lucie Jarolímková, manažerka 
interní komunikace a Ivan Hondré, ředitel výrobního závodu Praha, 
krájí první kousek z velkého dortu pro zaměstnance v sídle Zentivy 

v Praze – Dolních Měcholupech (zleva)

pokračování na str. 3 ►
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Prosperita je měsíční pe-
riodikum o podniká-
ní a vzájemné komuni-

kaci mezi firmami a jejich velkými skupina-
mi, mezi profesními uskupeními a navzájem 
v prostředí českého trhu. Přednostně informu-
je své čtenáře o dění v české ekonomice přede-
vším očima jednotlivých podnikatelských sub-
jektů a svazů, asociací, sdružení, unií, komor 
a Konfederace zaměstnavatelských a podnika-
telských svazů ČR. Velký prostor je věnován 
prezentacím formou článků a rozhovorů anebo 
klasické reklamě, která je jediným zdrojem fi-
nancování tohoto časopisu. Cílem je oslovit ši-
roké spektrum podnikatelů a manažerů s tím, 
že přednost mají informace o aktivním postoji 
k podnikání a vytváření trvalých hodnot.

Z OBSAHU

MEDIÁLNÍ PARTNERSTVÍ V ROCE 2013 NA NAŠICH STRÁNKÁCH

 1  Patříme k zemím 
s vyšší bariérovostí při 
počátku podnikání

 5  Většina firem netuší, co udělá 
nový občanský zákoník

 11  Živnostníků moc nepřibývá
 12  Společenská odpovědnost 

jako současnost 
v myšlenkách budoucnosti

 16  Pozor – od ledna se změní 
užívání nemovitostí

Účetní a poradenská firma
FISKUS CZ s.r.o.

vám nabízí:
vedení jednoduchého i podvojného
 účetnictví zpracování účetnictví za 

celý rok, mzdy, DPH, daňová přizná-
ní 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

•  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
•  Enterprise Europe Network při CRR ČR
•  Gender Studies
•  Hospodářská komora České republiky
•  Hospodářská komora hlavního města Prahy
•  Komora auditorů ČR
•  Komora certifikovaných účetních
•  Konfederace zaměstnavatelských 

a podnikatelských svazů ČR
•  Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů
•  Potravinářská komora ČR
•  Unie zaměstnavatelských svazů ČR
•  Sdružení automobilového průmyslu
•  Sdružení Korektní podnikání
•  Sdružení podnikatelů ČR
•  Sdružení pro oceňování kvality
•  Sdružení pro informační společnost
•  Svaz dovozců automobilů
•  Svaz českých a moravských výrobních družstev
•  Svaz českých a moravských spotřebních družstev
•  Svaz chemického průmyslu ČR
•  Svaz květinářů a floristů
•  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
•  Unie zaměstnavatelských svazů
•  Zemědělský svaz ČR

Redakční rada pracuje ve složení: Ing. Vladimír Feix, generální ředitel společnosti Český porcelán, a. s., Jan Wiesner, čestný předseda Svazu českých a moravských 
výrobních družstev, Ing. Irena Vlčková, vedoucí sekretariátu a PR manager Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA., generální ředitel 
společnosti SINDAT GROUP, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Ing. Ivo Gajdoš, viceprezident České manažerské asociace, 
Ing. Jan Taraba, ředitel Národního informačního střediska podpory kvality (NIS – PK), Ing. Michal Vaněček, Ph.D., MBA, místopředseda představenstva T-SOFT a.s., 
PhDr. Václav Friedmann, Ph.D., jednatel společnosti Genius Media, s.r.o., Ing. Pavel Ráliš, obchodní ředitel a místopředseda představenstva společnosti Artesa, spořitelní 
družstvo, MVDr. Dana Odehnalová, MBA, ředitelka společnosti ResVinia spol. s r.o., Ing. Hugo Kysilka, marketingový ředitel společnosti VEMEX s.r.o.

1. Národní politika kvality
2. Akce České společnosti pro jakost
3. Manažer roku 2012
4. Akce České manažerské asociace
5. Marketér roku 2013
6. Akce společnosti 1. VOX a.s.
7. Motocykl roku 2013
8. České auto 2013
9.  Akce Asociace inovačního 

podnikání 2013
10. Konference Kvalita – Quality 2013
11.  Setkání Cosmopolitan Executive 

Helas Ladies Club
12. Akce Svazu květinářů a floristů
13. Pražský manažerský klub ČMA
14. Brněnský manažerský klub ČMA
15. Východočeský manažerský klub ČMA
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Kouzlo statistiky
V okurkové sezoně se médiím hodí každý špek. 

K bulvárním informacím se však přiklánějí i ekono-
mické tituly. Přečetl jsem si tam, že například bram-
bory údajně za 15 let zdražily čtyřnásobně. Ano, ki-
logram brambor se letos v červenci prodával v prů-
měru za 25 korun, což je podstatně víc než kdysi. Ale 
srovnání kulhá na obě nohy. „Ekonomové“ a „ana-
lytici“, kteří nám srovnání předkládají, zřejmě vů-
bec netuší, že je velký rozdíl mezi ranými a konzum-
ními bramborami na sklad. První sklizně raných 
brambor si zemědělci, ať už v Izraeli, Alžírsku, Špa-
nělsku, nebo České republice, nechají dobře zaplatit. 
Čím dřív se nové zboží objeví na pultech, tím je vět-
ší vzácností a podává se spíš jako zelenina. Bram-
bory pozdních odrůd se vybírají ze země až na pod-
zim, nepěstují se na rozdíl od raných brambor v tep-
lých, písčitých oblastech, ale na Vysočině, díky dlou-
hé vegetační době mohou hlízy narůst. Tomu odpo-
vídají několikanásobně vyšší hektarové výnosy a po-
chopitelně i nižší cena v prodejně. Letošní atypické, 
velmi chladné, jaro navíc zpozdilo dodávky raných 
brambor, na trh a tím posunulo cenovou křivku. Kdo 
není nebo nechce být v obraze, ten snadno propadne 
kouzlu statistiky. Ale ani s bramborami to není zcela 
tak, jak to na první pohled vypadá. Pavel Kačer

NEJHEZČÍ POZVÁNKA NA TISKOVKU

Sladce z medu
Na 15. srpna nám přišlo pozvání zúčastnit 

se tiskové konference Českého svazu včela-
řů v rámci projektu Bez medu to nejde. Setkání 
se uskutečnilo v Praze na půdě Jedličkova ústa-
vu v patřičně srdečné atmosféře. Tak to u včela-
řů zkrátka chodí – jsou moudří, družní i veselí. 
A o včelách umí krásně vyprávět. Nemažou však 
novinářům med kolem huby, to, co řeknou, platí. 
A vždy se opírají o fakta, která servírují z pozice 
odborníků a propagátorů ušlechtitého oboru, ja-
kým včelaření je... (rix)

S TUŽKOU ZA UCHEM

inzerce

RWE má za sebou velmi úspěšnou první po-
lovinu roku. Poté, co v květnu snížila ceny 
zemního plynu o více než 10 procent, hlásí 
už 300 tisíc podepsaných smluv. Zákazníky 
zaujala unikátní nabídka dvouletých smluv 
s jistotou dvojího snížení ceny v kombinaci 
s atraktivními podpisovými bonusy.

„Zatímco v loňském roce jsme za tři měsí-
ce uzavřeli 60 tisíc smluv, letos je to už 300 ti-
síc. O mimořádném zájmu svědčí také fakt, že 

jen na bonusech jsme vyplatili 420 milionů ko-
run. Kromě nich zákazníky evidentně láká ga-
rance dvojího snížení cen v následujících dvou 
letech,“ řekl David Konvalina, ředitel pro malo-
obchod a marketing skupiny RWE.

RWE je nadále velmi úspěšná i v oblasti ob-
chodu s elektřinou. V červenci byl její podíl na 
nově uzavřených smlouvách 34 procent, a opro-
ti jiným dodavatelům byl dokonce řádově vyš-
ší. Cenný je pro energetickou skupinu zejmé-

na fakt, že zatímco ostatní dodavatelé oslabují, 
RWE svoji pozici nadále posiluje. V červnu se 
na nově uzavřených smlouvách podílela 29 pro-
centy, v červenci to bylo  již 34 procenty. Kaž-
dý třetí zákazník, který změnil dodavatele, tedy 
přestoupil k RWE.

Další novinkou, která by měla k RWE přilákat 
zákazníky, je speciální balíček výhod, jenž na-
vazuje na program Nová zelená úsporám 2013. 

Od května s novou smlouvou na plyn od RWE už 300 tisíc zákazníků

V. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb
10. – 11. října 2013 v Táboře

Hotel Palcát, 9. května 2471/2 • Jihočeská univerzita, Vančurova 2904

www.apsscr.cz

čtvrtek 10. října
Společný program v kongresovém sále Hotelu Palcát

Společenský galavečer

pátek 11. října
Odborné sekce a workshopy v Hotelu Palcát 

a Jihočeské univerzitě

Sekce: ekonomická • zdravotní • sociální

Workshopy: Trénování paměti • Aktivizační techniky • Sociální práce • Nové typy sociálních služeb

j
Hotel Palcát, 9. května 2471/2 • Jihočeská univerzita, Vančurova 2904

wwwwwwwwwwwwwwwww.aaappppppppppppppppsssssssscccccrrrrrr...cccczzzzzzzzz

inzerce

pokračování na str. 9 ►
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Osmdesát procent telefonních hovorů zved-
nutých do 20 sekund; 80 procent e-mailů zod-
povězených do dvou dní a 90 procent online 
žádostí o registraci zpracovaných během pěti 
pracovních dní – to je jen několik ze závaz-
ků zapracovaných do charty služeb zákazní-
kům vyhlášené globální Asociací certifikova-
ných účetních ACCA.

V chartě se rovněž vysvětluje, jak ACCA Con-
nect, globální středisko pro zákaznické služ-
by profesních účetních, usnadňuje zodpovídá-

ní dotazů potenciálním studentům i těm stáva-
jícím, stejně jako přidruženým i plným členům. 
K tomu, aby měli všichni aktuální informace 
a zprávy o vývoji u ACCA, se rovněž široce vy-
užívají sociální média.

Charta také uvádí, kdy se zveřejní výsled-
ky zkoušek – osmého února a osmého srp-
na – a jak jsou tyto výsledky rozesílány stu-
dentům buď e-mailem, nebo mobilní texto-
vou zprávou (podle toho, co si studenti sami 
vyberou). Pokud budou zákazníci nespokoje-

ni s kvalitou nabízených služeb, v chartě na-
jdou rovněž podrobnosti o tom, kde si mo-
hou stěžovat.

Kateřina Benešová, ředitelka ACCA pro Čes-
ko, Slovensko a Maďarsko, k tomu uvedla: 
„Tato charta služeb pro zákazníky vyjmenovává 
naše závazky vůči všem, kteří jsou nějak spoje-
ni s ACCA, anebo se chtějí součástí ACCA stát. 
Uvědomujeme si, jak důležité je pro naši rostou-
cí organizaci zajistit, aby nás lidé mohli kontak-
tovat, když nás potřebují, a proto máme mnoho 

komunikačních kanálů – mail, telefon, sms i so-
ciální média. Chceme poskytovat našim studen-
tům a členům takovou službu, o kterou mají zá-
jem, a tudíž vítáme konstruktivní zpětnou vaz-
bu, která nám pomůže tuto službu zlepšit a vy-
pilovat.“

Cílem ACCA je poskytovat po celém světě vy-
nikající služby zaměřené na místní zákazníky, 
které reagují na potřeby všech zainteresovaných, 
ať už jde o jednotlivce, nebo firmy.

(tz)

ACCA zveřejnila chartu služeb zákazníkům

Silná regionální ekonomika tvořená velkým 
množstvím malých a středních podniků je to, 
co je potřeba k vyprodukování vlastní prosperi-
ty a k potlačení permanentní sociální závislosti.

Program Unie organizuje také soutěže k pod-
poře a zviditelnění některých oborů a profesí. 
Můžete uvést příklad?

V minulosti Unie oceňovala organizace při-
cházející s inovativními řešeními v oblasti so-
ciálních služeb s akcentem na neziskový sektor. 

Účastníte se rovněž několika projektů s ev-
ropskými dotacemi. Jaké jsou výstupy, 
k čemu napomáhají?

Spektrum projektů, kterých se UZS-CRA 

účastní, je velmi široké. V letech 2009–2012 
jsme realizovali projekty na vzdělávání pra-
covníků z oblasti zdravotnictví a kultury (cel-
kem  bylo proškoleno na 6000 osob). Zapo-
jili jsme se také do projektů, které se zabý-
vají uplatnitelností umělců na trhu práce po 
skončení jejich aktivní umělecké kariéry. Zde 
v současné době působíme v mezinárodním 
networku, jehož výstupem bude návrh na le-
gislativní řešení tohoto problému v ČR. Další 
projektovou oblastí je prevence násilí na pra-
covišti od klientů a jejich rodinných přísluš-
níků. Jedná se o velké téma, které je řešeno 
na bázi sociálního dialogu, zejména v sociál-
ních a zdravotních zařízeních. Projekty pod-
porují i posilování kapacity v oblasti spolu-
práce zaměstnavatelů a odborových organiza-

cí – tzv. bipartitní dialog byl díky evropským 
zdrojům navázán i v oblastech, kde do té doby 
vůbec neexistoval (např. kultura).

Hodně diskutujete kolem návrhů k odstraně-
ní zátěže při podnikání. Co je dnes podle vás 
nejakutnější? Co zaměstnavatele nejvíce trá-
pí, ba přímo štve? Není to někdy boj s větr-
nými mlýny?
Česká republika patří již tradičně k zemím 

s vyšší bariérovostí při počátku podnikání. 
Např. v případě služeb náleží Česká republika 
ke špičce ohledně regulovaných profesí, tj. s nej-
vyšším stupněm bariérovosti pro vstup do těchto 
profesí. Toto bylo i předmětem výtky EU s jas-
ným doporučením, že zjednodušení by mohlo 
otevřít větší zaměstnanost a ekonomický růst. 

Jaká je spolupráce Unie s obdobnými zahra-
ničními strukturami?

V rámci Evropské unie existují dvě plat-
formy pro zaměstnavatelské svazy a aso-
ciace. Bussines Europe a CEEP. Ta druhá 
z nich je silnou organizací, která se zaměřu-
je na veřejné služby, od dopravy, energeti-
ky, přes kulturu, školství, zdravotnictví atd. 
V rámci CEEPu nyní pracujeme na vzniku 
sekce České republiky, abychom mohli na-
šim členským organizacím nabídnout ade-
kvátní propojení s evropskými zaměstnava-
teli ve veřejných službách a zajistit jim dů-
stojnou roli respektovaného sociálního part-
nera na evropské úrovni. 

ptala se 
Eva Brixi

A protože je to významná událost v historii 
této firmy, pokusme se o malou rekapitulaci její-
ho vývoje a nejvýznamnějších událostí spolu se 
dvěma členy vedení společnosti, ředitelem mar-
ketingu Ing. Hugo Kysilkou a obchodním ředi-
telem Ing. Jaroslavem Horychem:

Z výpisu obchodního rejstříku je známo, že 
společnost založil jeden ze současných jed-
natelů společnosti JUDr. Vladimír Ermakov 
v dubnu 2001, nicméně tehdy VEMEX ještě 
plyn neprodával. Jaké tedy byly začátky?

H. Kysilka: Jak je mi známo, společnost se 
nejprve zabý-
vala poraden-
stvím v ener-
getice, analý-
zami českého 
energetického 
trhu a v roce 
2003 již dispo-
novala licen-
cí k obchodo-
vání s plynem 
a elektřinou, 
což bylo rok 
před tím, než 

jsem do firmy nastoupil. Od počátku bylo mým 
úkolem sledovat dění v plynárenství a energe-
tice, aby bylo možné včas reagovat na otevře-
ní trhu v rámci liberalizace tohoto odvětví, což 
bylo zcela jistě hlavním záměrem doktora Erma-
kova, už když firmu zakládal.

Když se plynárenský trh otevřel všem zájem-
cům s potřebnou licencí, co to pro VEMEX 
a jeho management znamenalo?

H. Kysilka: Na přípravy bylo málo času a vše 
se odvíjelo od uzavření smlouvy o odběru zem-
ního plynu s Gazpromexport, který až dosud 
prodával plyn v rámci dlouhodobých kontraktů 
všem významným hráčům na českém trhu s ply-
nem, ať již to byl E.ON, RWE a jiní. Museli jsme 

se personálně posílit, vstupem nových partnerů, 
jako rakouského Centrex Europe Energy and 
Gas AG či německé ZMB, což je dceřiná firma 
Gazproexportu, se změnila struktura akcionářů 
a od března 2006, kdy byl podepsán dlouhodo-
bý kontrakt na dodávky zemního plnu s Gazpro-
mem, jsme mohli prodej plynu zahájit. Nicméně 
připravit se na to nebylo vůbec jednoduché, což 
jistě kolega Horych potvrdí.

J. Horych: Jistě, pro dodávky plynu bylo 
nutné zajistit nejen odběratele, ale i vše, co je 
k tomu nezbytné, od přepravy a distribuce přes 
dispečink až po stanovení obchodních podmí-
nek a další náležitosti. Co však bylo nejdůleži-
tější, podpis kontraktu s Gazpromexport byl po-
činem, který dokládal trhu s plynem existenci 
prvého alternativního dodavatele schopného ob-
chody a dodávky realizovat, navíc s jistou při-
danou hodnotou v podobě flexibility, dobrých 
platebních podmínek, ceny i záruk. Takže jsme 
rychle získali řadu významných odběratelů, ať 
již to byla Pražská plynárenská, a. s., Energeti-
ka Vítkovice, Spolana Neratovice aj. V průběhu 
roku 2007 pak přibylo mnoho dalších význam-
ných firem.

Vezmeme-li prvé dva roky, o nichž jsme se 
zmínili, jaké byly výsledky prodeje a jaká na 
to byla reakce v plynárenském oboru?

J. Horych: Ve čtvrtém kvartálu 2006 jsme za-
znamenali pro-
dej v objemu 
zhruba 24 mi-
lionů kubí-
ků a v následu-
jícím roce to 
bylo 270 mili-
onů kubických 
metrů zemního 
plynu, ovšem 
pak následoval 
největší skok, 
protože jsme 

v roce 2008 pro-
dali již 773 mili-
onů kubíků, kli-
enti si ověřili 
naše schopnos-
ti včas a rychle 
reagovat, v rám-
ci dispečinku ří-
dit denní odběry, 
včas a správně 
fakturovat, do-
držovat všechny 
dohodnuté pod-
mínky, potvrdila 
se také bezpeč-
nost dodávek.

H. Kysilka: 
Vždycky si v této 
souvislosti připomenu slova tehdejšího předsedy 
Českého plynárenského svazu Tomáše Tichého, 
která na naši adresu pronesl na Podzimní plyná-
renské konferenci v roce 2006, jimiž stručně ře-
čeno označil VEMEX jako největší překvapení 
pro plynaře po jeho vstupu na trh s plynem. My 
jsme tehdy v oněch prvních letech absolvovali 
spoustu jednání s představiteli odběratelů, často 
bylo třeba doslova vžít se do specifik jejich vý-
robního procesu a na druhé straně problematiky 
jejich energetiků, abychom byli s to porozumět 
této filozofii a jak se říká ušít na míru vše kolem 
dodávek zemního plynu. To také tvořilo základ 
naší strategie péče o klienty, která se plně osvěd-
čila a dodala nám silnou konkurenční výhodu, 
v čemž se samozřejmě snažíme setrvat i nadále.

Neradi na to vzpomínáte, nicméně co pro VE-
MEX znamenal leden 2009 poté, co byly za-
staveny dodávky plynu z Ruska přes Ukra-
jinu?

J. Horych: Myslím, že o příčinách a důsled-
cích přerušení dodávek zemního plynu v prvém 
lednovém týdnu 2009 bylo napsáno mnoho sta-
tí, ovšem co to prakticky znamenalo pro nás, lze 
stručně shrnout asi takto: především to bylo ob-
rovské narušení důvěry v bezpečnost dodávek 
zemního plynu z Ruska a v důsledku toho byly 

prosazeny zákony zvyšující tuto bezpečnost, což 
však znamenalo dodatečné investice a v koneč-
ném důsledku i zvýšení ceny plynu. 

Co podstatného se v poslední době změnilo 
v obchodních a dalších aktivitách VEMEXU?

H. Kysilka: Zůstaneme-li v ranku prodeje zem-
ního plynu – jinak je podstatný vznik skupi-
ny VEMEX GROUP, do níž patří nová společ-
nost Vemex Energie, a. s., zabývající se prodejem 
elektrické energie – soustředili jsme se také na 
prodej stlačeného zemního plynu (CNG), kde pů-
sobíme nejen jako dodavatelé plynu, ale v někte-
rých případech i v roli investorů při budování sítě 
plnicích stanic CNG s našimi smluvními partnery.

A vaše vize do budoucna?
H. Kysilka: Spolu s tím, jak se bude postup-

ně rozvíjet infrastruktura LNG, tedy zkapalně-
ného zemního plynu pro dopravu, bude i zde 
VEMEX aktivní. Chceme hledat možnosti spo-
lupráce s dopravci, kteří by vozidla s LNG po-
honem používali. Může to být velkým lákadlem 
i pro dálkovou dopravu, protože vozy na LNG 
uspoří čtyřicet procent nákladů na naftu a pod-
nětem ke změnám by mohla být i nová emisní 
norma Euro 6, která bude platit od roku 2014.

připravil Jiří Novotný  

VEMEX prodal již pět miliard 
kubíků zemního plynu
Jak proniklo na veřejnost z tiskové zprávy publikované v polovině srpna, náš první 
alternativní prodejce a dodavatel zemního plynu – společnost VEMEX, s. r. o., prodala svým 
odběratelům od roku 2006 již pět miliard kubických metrů zemního plynu. 

► pokračování ze str. 1

Ing. Hugo Kysilka, ředitel 
marketingu společnosti 

VEMEX, s.r.o.

Ing. Jaroslav Horych, 
obchodní ředitel společnosti 

VEMEX, s.r.o.

Pravidelná setkání s odběrateli jsou pro manažery společnosti VEMEX důležitou 
příležitostí komunikace s firemními energetiky 
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DROBNOSTI ZE SVĚTA PODNIKÁNÍ

Firmy a školy v projektu Pospolu
Přiblížení odborného vzdělávání praxi, lepší pří-

prava učňů na zaměstnání v technických odvětvích 
a zlepšení komunikace mezi průmyslem a vzdělá-
vacími institucemi jsou cíle projektu Pospolu, kte-
rý realizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělový-
chovy spolu s Národním ústavem pro vzdělávání. 
Zaměstnavatele zastupují v Komisi sociálních part-
nerů mj. Česko-německá obchodní a průmyslová 
komora a Svaz průmyslu a dopravy.  (tz)

Nejpřesnější důchodová kalkulačka 
Think-tank IDEA přichází se zcela novou důcho-

dovou kalkulačkou, která umožňuje doposud nej-
přesnější výpočet budoucího důchodu šitého na 
míru konkrétní životní pracovní kariéře. Kalkulačka 
porovnává dvě možnosti – spořit 2 % mzdy mimo 
penzijní systém versus spoření ve II. pilíři. Výpo-
čet je přesnější než stávající kalkulačky. Výplatu 
z II. pilíře počítá jako 20letou rentu, a nikoliv jako 
doživotní anuitu.  (tz) 

Zájem o emisi eurobondů eustream
Erste Group Bank AG zorganizovala prostřednic-

tvím své dcery Slovenská sporiťelňa jako vedou-
cí manažer a bookrunner úspěšnou emisi dluhopi-
sů společnosti eustream, provozovatele slovenské 
plynárenské sítě a tranzitního plynovodu, v objemu 
500 mil. EUR se sedmiletou splatností. Silná po-
ptávka umožnila cenu na +235 bazických bodů nad 
mid swapy, dluhopisy nesou kupon ve výši 3,75 % 
a jsou splatné v červenci 2020.  (tz)

Místo dluhopisů akcie
Předpověď tzv. velké rotace – přesunu peněz 

z dluhopisů do akcií – se pomalu, ale jistě začíná 
naplňovat. Její rozbuškou bylo potvrzení zástup-
ců americké centrální banky, že doba masivního 
tištění peněz v USA pomalu končí. Reakce v po-
době razantního růstu úrokových sazeb a prud-
ké korekce na akciových, měnových a dluhopiso-
vých trzích zejména v rozvíjejících se ekonomi-
kách na sebe nenechaly dlouho čekat.  (tz)

více informací na www.iprosperita.cz

Na programu byly otázky:
●  investiční politika jako zásadní prorůstové 

opatření
●  zlepšení  čerpání evropských fondů
●  restrukturalizace národního hospodářství ve pro-

spěch malých a středních podniků a družstev
●  podpora stavebnictví jako barometru zdraví 

ekonomiky
●  státní energetické koncepce, horní zákon a je-

jich nutné změny
●  možná opatření v oblasti exportu a importu 

textilu
●  naléhavé změny ve vzdělávání směrem k pod-

poře technického školství s důrazem na uč-
ňovské školství

●  potřebné změny zemědělské politiky od 
„údržby krajiny“ k výrobě a potravinové so-
běstačnosti

Jednání se za konfederaci zúčastnili: 
Jan Wiesner, prezident Konfederace zaměstna-

vatelských a podnikatelských svazů ČR a čestný 
předseda Svazu českých a moravských výrobních 
družstev

Mgr. Jiří Česal, viceprezident KZPS ČR a vý-
konný ředitel Asociace textilního, oděvního a ko-
žedělného průmyslu

Bedřich Danda, viceprezident KZPS ČR a před-
seda Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR

JUDr. Rostislav Dvořák, viceprezident KZPS ČR 
a předseda Svazu českých a moravských výrob-
ních družstev

doc. Ing. Jiří Marek, CSc., výkonný ředitel Unie 
zaměstnavatelských svazů ČR

Ing. Václav Matyáš, viceprezident KZPS ČR 
a prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví 
v ČR

Ing. Zdeněk Osner, CSc., viceprezident 
KZPS ČR a předseda představenstva Zaměstnava-
telského svazu důlního a naftového průmyslu

Ing. Martin Pýcha, viceprezident KZPS ČR 
a předseda Zemědělského svazu ČR

Dr. Jan Zikeš, vedoucí tajemník KZPS ČR (tz)

V podnikání u nás je stále co řešit
– zaměstnavatelé u prezidenta České republiky
Představitelé Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR jednali 
17. července s prezidentem České republiky Milošem Zemanem. Hovořili nejen o klíčových 
otázkách ekonomiky a o tom, co brzdí její rozvoj. Prezidenta rovněž seznámili s názory 
klíčového zaměstnavatelského svazu na rezorty, které reprezentují. Nastínili, jaké jsou 
zásadní problémy, které podle jejich názoru brání hospodářskému růstu a co by se mělo 
urychleně udělat, aby se u nás žilo lépe. Shoda obou stran panovala zejména v tom, že by 
se měly ukončit stranické rozepře a místo žabomyších válek by se měla přijmout konkrétní 
logická opatření k tomu, aby se podnikatelské prostředí stalo stabilnější.




Výzkum, vývoj, inovace – v těchto oblastech 
jsou německé výrobní podniky v Česku vel-
mi aktivní. Vyplývá to z výsledků aktuálního 
průzkumu Česko-německé obchodní a prů-
myslové komory (ČNOPK). Přibližně 80 pro-
cent dotázaných firem chce pomocí výzkum-
ných a inovačních aktivit posílit svoji pozici 
na trhu, snížit náklady nebo reagovat na po-
žadavky zákazníků. Zlepšit by se měla pře-
devším spolupráce mezi hospodářskou sfé-
rou a výzkumnými institucemi a také trans-
fer technologií.

V červnu 2013 provedla ČNOPK mezi pře-
vážně německými výrobními firmami v České 
republice průzkum, který se zaměřil na jejich 
výzkumné a inovační aktivity. Výsledky  uká-
zaly, že výzkum, vývoj a inovace hrají pro ně-
mecké firmy v Česku významnou roli. Téměř 
polovina z nich disponuje vlastním oddělením 
pro výzkum a vývoj a vlastními laboratořemi. 
Více než 80 procent z nich se zabývá optima-
lizací výrobních procesů, která je vedle vývo-
je produktu a aplikovaného výzkumu „důleži-
tá“ nebo „velmi důležitá“ pro 78 procent re-
spondentů.

Aktivitu německých firem v oblasti inova-
cí v Česku vítá také viceprezident ČNOPK Jiří 
Kuliš: „Jako viceprezidenta ČNPOK mne velmi 
těší, že v Česku mnoho inovací vzniká zásluhou 
výzkumu a vývoje německých firem. Jako ředi-
tele veletržní společnosti mne také těší, že prá-
vě veletrhy jsou hlavní platformou pro inovace.“ 

Průzkum také ukázal, jak důležité jsou ino-
vace pro konkurenceschopnost: téměř 80 pro-
cent firem chce jejich pomocí zlepšit svou po-
zici na trhu. S odstupem nejdůležitější roli z hle-
diska vývoje, výzkumu a inovací pro firmy hra-

jí odborné znalosti jejich zaměstnanců. Celých 
96 procent účastníků průzkumu tak potvrdilo 
souvislost mezi kvalitním systémem vzdělávání, 
kvalifikovanou pracovní sílou, inovacemi a kon-
kurenceschopností.

Firmy s německým podílem jsou velmi aktiv-
ní v získávání patentů: 50 procent dotázaných fi-
rem disponuje vlastními patenty. Podle Eurosta-
tu je patentová aktivita v České republice jinak 
spíše slabá: V roce 2010 bylo u Evropského pa-
tentového úřadu na 1 milion obyvatel podáno 
265 žádostí o patent z Německa a pouze 25,5 
z České republiky. 

Zlepšit by se v Česku měla také spolupráce 
mezi firmami a výzkumnými ústavy. Z dotá-
zaných podniků tento druh spolupráce využívá 
33 procent. Naopak 56 procent z nich realizuje 
své aktivity v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 
společně s mateřskou firmou v Německu. Téměř 
polovina se obejde bez kooperačního partnera 
a 42 procent firem spolupracuje s jinými pod-
niky. „Na rozdíl od Německa je v České repub-
lice zatím spíše okrajovou záležitostí, aby firmy 
zadávaly renomovaným výzkumným institu-
tům soukromé zakázky,“ vysvětlil výkonný člen 
představenstva ČNOPK Bernard Bauer a dodal: 
„Užší spolupráce mezi průmyslem a výzkumný-
mi institucemi by přitom jistě vedla ke zlepšení 
transferu technologií.“
ČNOPK podporuje inovační podniky při hle-

dání kooperačních partnerů prostřednictvím své-
ho kompetenčního centra „Inovativní technolo-
gie“, které bylo založeno v roce 2011, a jako 
spojnice mezi německými a českými podniky, 
výzkumnými institucemi, klastry a kontaktní-
mi sítěmi nabízí poradenství a zprostředkovává 
kontakty.  (tz)

Přes 87 procent finančních manažerů si 
v dnešních ekonomických vztazích již nedo-
káže představit fungování bez systému DPH. 
Víc než polovina (51,7 %) si dobu před za-
vedením systému DPH v roce 1993 vůbec ne-
pamatuje. Zjistil to aktuální výzkum Komory 
certifikovaných účetních, který zorganizova-
la u příležitosti 20 let fungování systému daně 
z přidané hodnoty.

Na 64 procent finančních manažerů se neod-
važuje tipovat, kolik stát za 20 let existence sys-
tému DPH na této dani celkově vybral. Z těch, 
co tipovali, jich však dvě třetiny správně uved-
ly sumu vyšší než 3000 miliard korun. „Za dobu 
fungování DPH se řada věcí průběžně měnila. 
Platilo dohromady 6 různých sazeb, což správně 
uvedly tři čtvrtiny respondentů naší ankety. Růz-
né kategorie výrobků se při souběžné platnosti 
několika sazeb DPH různě přesouvaly. Je to sko-
ro neuvěřitelné, ale DPH byla původně v Evro-
pě vynalezena jako velmi jednoduchá a transpa-
rentní daň,“ uvedl Robert Jurka z výboru Komo-

ry certifikovaných účetních. Plných 65 procent 
účastníků výzkumu charakterizuje DPH jako 
vyloženě složitou daň. A alarmující čtyři pěti-
ny účetních jsou přesvědčeni, že je velmi rizi-
ková a nákladná z hlediska administrace a reali-
zace jejího výběru. „Je to pochopitelné. DPH je 
komplexní zátěží pro finanční oddělení. Daňo-
vá přiznání jsou výrazně častější než například 
u daně z příjmů. Účetní musí mimo jiné sledovat 
okamžik poskytnutí zboží a služeb a přiřadit je 
správně do zdaňovacích období. Situace je ješ-
tě komplikovanější, pokud subjekt obchoduje se 
zahraničím, což je dnes velmi častý případ,“ do-
dal Robert Jurka.

Správa DPH patří k náročnějším činnostem fi-
nančních oddělení. Ty proto velmi citlivě sledu-
jí každou změnu její regulace. Komora certifi-
kovaných účetních proto již dříve poukázala na 
fakt, že až 88 % firem na sklonku roku 2012 vní-
malo nejistotu ohledně regulace DPH jako velký 
problém s konkrétním dopadem na obchodní vý-
sledky firem. (tz)

Koncem příštího roku vstoupí v účinnost na-
řízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1169/2011, které nově upravuje požadav-
ky na označování potravin. V této souvislos-
ti opakovaně Potravinářská komora ČR upo-
zorňuje na komplikace, které s sebou nové 
povinnosti vyplývající z evropského předpi-
su pro výrobce přinášejí, a to zejména v po-
době nezohlednění některých technických 
možností obalů a dále značných investic vý-
robců potravin. 

Označování potravin je jedním ze způso-
bů, jak spotřebiteli zprostředkovat informa-
ce o potravině, kterou hodlá koupit. Dneš-
ní spotřebitel chce těžit z široké nabídky po-
travin stejně tak jako z množství informací 
o nich. Z toho důvodu také mnoho moderních 
etiket na potravinách obsahuje detailní infor-
mace týkající se obsahu živin. Etikety a oba-
ly jsou čím dál více komplexnějším zdrojem 
informací. 

Německé firmy jdou ve výzkumu, 
vývoji a inovacích v Česku příkladem

20 let DPH: Finanční manažeři si jen stěží dokážou 
představit život bez daně z přidané hodnoty

Co přinese povinná velikost písma 
na obalech potravin

pokračování na str. 5 ►
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskyto-
vání informací o potravinách spotřebitelům, 
o změně nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 
a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, 
směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 
1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/
ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) 
č. 608/2004 (nařízení) je výsledkem revize le-
gislativy o označování potravin evropskými zá-
konodárci. Ke zmíněné revizi byla nejzásadněj-
ším argumentem nutnost seskupení ustanovení 
týkající se označování potravin, jejich prezen-
tace a reklamy, výživového označování a infor-
mací o přítomnosti alergenů. 

Nařízení ponechává plně v kompetenci jed-
notlivých členských států dozor nad dodržo-
váním požadavků uvedených v tomto naří-
zení, které stanoví, že povinné údaje na bale-
ných potravinách (uvedené v čl. 9 odst. 1) musí 
být uváděny v povinné velikosti písma. Povin-
né údaje na obalech nebo nádobách, jejichž 
největší plocha je větší než 80 cm2, bude nut-
né uvádět v povinné velikosti písma 1,2 mm. 
U obalů nebo nádob, jejichž největší plocha je 
menší než 80 cm2, to bude 0,9 mm. V přípa-
dě obalů nebo nádob, jejichž největší plocha je 
menší než 10 cm2, bude povinné uvádět název 
potraviny, alergeny, čisté množství a datum mi-
nimální trvanlivosti nebo datum použitelnosti, 
a to také v minimální velikosti písma 0,9 mm. 
Potraviny v obalech nebo nádobách, jejichž 
největší plocha je menší než 25 cm2, jsou vy-
ňaty z povinného uvádění výživových údajů. 
Z velikosti písma nařízení nestanoví žádné vý-
jimky. Povinné údaje (v závazné velikosti pís-
ma) musí být vyznačeny na viditelném mís-
tě tak, aby byly dobře a snadno čitelné, a je-li 
to vhodné, nesmazatelné. Nesmějí být žádným 
způsobem skryty, zastřeny ani přerušeny jiným 
textem nebo vyobrazením či jiným zasahujícím 

materiálem ani od nich nesmí být odváděna po-
zornost. Nepovinné údaje sice musí být čitel-
né, ale nemusí splňovat požadavky na povin-
nou velikost písma.

Potravinářská komora ČR od počátku pro-
jednávání návrhu tohoto nařízení upozorňova-
la, že zejména tato nová povinnost velikosti 
písma na potravinách, která dosud v žádném 
právním předpise stanovena nebyla, přinese 
značné náklady výrobcům a že řada výrobců 
bude nucena velmi intenzivně řešit modifikaci 
technologie některých výrobků. V mnoha pří-
padech bude mít stanovení povinné velikos-
ti písma vliv na praktické a atraktivní grafické 
zpracování, leckdy bude nevyhnutelné zvětšit 
obal výrobku. Nařízení nebere v úvahu tech-
nické možnosti obalu (např. tepelně tvarova-
né kelímky nebo vaničky z plastové fólie nebo 
zakřivené plochy pláště kelímků, různě tvaro-
vané lahve apod.). U některých typů obalů ne-
lze určité části potisknout vůbec (boky, dno). 
Řada výrobců bude nucena ustoupit od více-
jazyčných textů na obalech a pro každý trh 
bude připravovat samostatný obal. Je logické, 
že finanční náklady porostou s každým tímto 
rozdělením. Náklady narostou o nová grafic-
ká zpracování a případně také hledání nových 
tvarů obalů (např. nové preformy na nealko-
holické nápoje). Někteří čeští výrobci již avi-
zovali, že příprava jednoho nového obalu tak, 
aby vyhovoval požadavkům nařízení, se vy-
šplhá řádově do statisíců korun.

I přes komplikace a značné náklady výrob-
ců potravin spojených s povinnou velikostí pís-
ma na obalu by nařízení mělo přinést i benefi-
ty, a to zejména spotřebitelům. Lze tedy doufat, 
že díky lepší čitelnosti bude spotřebitel věnovat 
více pozornosti složení výrobku a jeho výrobci, 
což jistě přispěje k výběru kvalitnějších potra-
vin. A pokud tomu tak bude, mohlo by násled-
ně dojít k poklesu poptávky po méně kvalitních 
dovozových potravinách. Nicméně, až násle-
dující období ukáže, zda byla tato domněnka 
správná. (tz)

► pokračování ze str. 4

Na 70 % firem nemá jasnou představu o tom, 
jaké změny je v jejich podnikání od nového 
roku čekají. Z toho 14 % vůbec netuší, o co 
se jedná, a 57 % pouze zaslechlo, že se něja-
ké změny chystají, ale představu mají jen ml-
havou. „Jsem skutečně překvapen. Na to, že se 
jedná o největší změny za poslední dvacetile-
tí, které významně ovlivní život firem, to řada 
podnikatelů vůbec neřeší. Neuvědomují si, jak 
velké změny v obchodní praxi od ledna 2014 
nastanou, a obávám se, že na ně nebudou při-
praveni. Důvodem je mimo jiné také nedosta-
tečná a málo srozumitelná informační kam-
paň ze strany státu,“ domnívá se Pavel Dudák, 
partner advokátní kanceláře Vilímková, Dudák 
& Partners.

Přes 77 % společností se na nové předpisy za-
tím vůbec nepřipravuje. Celá polovina buď za-
čne až po novém roce, nebo žádné změny ne-
plánuje. Pouhých 23 % už přípravy zahájilo 
a 27 % se na to chystá v nejbližších dnech či 
týdnech. Podle právníků by firmy neměly pří-
pravy již moc dlouho odkládat. Smlouvy uza-
vřené před novým rokem, stejně jako již vznik-
lá práva a povinnosti, se sice budou nadále řídit 
současnou úpravou, ale při uzavírání nových 

smluv a obchodních podmínek už firmy od led-
na musí používat nová pravidla. Jinak se může 
snadno stát, že uzavřou smlouvy se závažnými 
a pro ně nevýhodnými důsledky, které vůbec 
nepředpokládaly. Firmy by si proto měly pře-
dem nechat prověřit své smlouvy a dokumen-
taci odborníky. A to nejen proto, aby obstály 
v nové právní úpravě, ale aby i maximálně vyu-
žívaly nové možnosti. To však při objemné do-
kumentaci může trvat několik týdnů až měsíců, 
proto by to neměly nechávat na poslední chvíli. 

Zhruba 35 % českých firem by uvítalo od-
ložení nového občanského zákoníku v přípa-
dě, že do konce roku nebudou přijaty příslušné 
prováděcí předpisy. Vznikl by podle nich ne-
soulad mezi novými a dosavadními ustanove-
ními. Pouhých 6 % by odložení uvítalo, protože 
se nestihnou do konce roku připravit. Asi 23 % 
respondentů si naopak myslí, že odložení nemá 
smysl, protože určité nesrovnalosti vzniknou 
při každých větších legislativních změnách. 
„Hodně podnikatelů určitě ovlivnil politický 
vývoj posledních dnů, kdy je nejisté, zda před-
pisy navazující na nový občanský zákoník bu-
dou přijaty, nebo ne,“ je přesvědčena Marce-
la Vilímková, partnerka advokátní kanceláře 

Vilímková, Dudák & Partners. V případě ne-
schválení prováděcích a navazujících předpisů 
by v praxi chyběla například i pravidla pro zá-
pisy do obchodního rejstříku či do katastru ne-
movitostí. Lidé nebudou moci návrhy na zápisy 
a vklady podat a úředníci nebudou vědět, pod-
le jakých pravidel postupovat. „Praktické pro-
blémy také přinese nová terminologie a nejas-
ná ustanovení. Kvůli nim budou nové předpi-
sy obtížně srozumitelné a aplikovatelné, ačko-
liv oboje bylo jedním z cílů nové úpravy,“ po-
dotkla Marcela Vilímková. 

Téměř 80 % společností si nemyslí, že by 
nové zákony jejich podnikání ovlivnily nějak 
zásadně. Jen 20 % očekává rozsáhlé změny. Té-
měř 40 % podnikatelů se domnívá, že se jich 
rekodifikace dotkne pouze okrajově a 4 % si 
myslí, že vůbec. Podle právníků ale nová úpra-
va obchodní praxi ovlivní opravdu zásadně. 
Změní se podmínky založení a celkové fun-
gování společností i družstev. Firmy by měly 
změnit své zakladatelské listiny tak, aby byly 
v souladu s novou legislativou a aby obstá-
ly v nových podmínkách. Změní se i samotný 
proces uzavírání smluv. Zákony ale také přine-
sou spoustu příležitostí jak podnikání vylepšit. 
Stručně řečeno, bude možné firmy řídit jedno-
dušeji a flexibilněji. Akciové společnosti a spo-
lečnosti s ručením omezeným mohou například 
zřídit nové druhy akcií a podílů, mj. i bez práva 
podílet se na řízení společnosti. 

Na 70 % podnikatelů se změn příliš neobává, 
protože je podle jejich názoru čekají pouze díl-
čí úpravy. Podle necelých 10 % se jich změny 
vůbec nedotknou. Pouze 20 % firem má z no-

vých předpisů obavy, protože ví, že budou mu-
set provést rozsáhlé přeměny. Velké společnos-
ti se už dávno připravují. Typicky banky a po-
jišťovny, které uzavírají smlouvy s desítkami 
klientů dnes a denně, už přepracovávají svoji 
dokumentaci několik měsíců a vydaly už milio-
ny korun. Přelomové změny ale nastanou i pro 
všechny střední a malé firmy a jejich orgány. 
Smluvní vztahy jsou upraveny mnohem volně-
ji, značně přibude situací, které si strany mohou 
upravit dohodou a které zákon již neřeší. Po-
kud na ně však obchodní partneři zapomenou, 
mohou v praxi způsobit nepříjemné obtíže. Na-
příklad se také zásadně rozšíří možnosti uzaví-
rat smlouvy pouze ústní formou místo písemné, 
což může mít fatální důsledky a dopady.

A jak se firmy konkrétně připravují? Na 31 % 
společností spolupracuje s právníky, 28 % změ-
ny provede interně. Zhruba 28 % stále vyčkává 
a změny provede až po novém roce. Připravit 
se potřebuje každý podnikatel či manažer, kte-
rý se s důsledky nové úpravy bude setkávat ve 
své obchodní praxi. Od ledna se totiž rozsáh-
le změní i odpovědnost manažerů a statuárních 
orgánů vůči společnosti. Kdo nebude vědět jak 
a nebude se novými pravidly řídit, vystavuje se 
riziku, že svým jednáním může způsobit spo-
lečnosti škodu. Významně se změní také od-
povědnost za nesprávná rozhodování mana-
žerů. Ti by si proto měli přinejmenším zjistit, 
za co od nového roku odpovídají a za co niko-
li, a jaké důsledky budou mít jejich nesprávná 
rozhodnutí. Novými pravidly se bude řídit také 
střet zájmů a odměňování statutárních orgánů.

(tz)

Většina firem netuší, co udělá 
nový občanský zákoník
Přes tři čtvrtiny českých společností se zatím vůbec nepřipravuje na změny, které od 
1. ledna 2014 přinese nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. Třetina 
firem by odložení těchto zákonů uvítala v případě, že do konce roku nebudou přijaty příslušné 
prováděcí předpisy, 6 % by je rovnou odložilo. Kolem 71 % podnikatelů se změn příliš 
neobává, protože se domnívají, že je čekají pouze dílčí úpravy a podle 8 % se jich změny 
vůbec nedotknou. Odborná veřejnost má přitom zcela opačný názor. Výsledky vyplývají 
z průzkumu mezi českými firmami, který provedly advokátní kancelář Vilímková, Dudák 
& Partners a poradenská společnost OTIDEA. Podnikatele, manažery, členy statutárních 
orgánů a vlastníky soukromých společností ovlivní vedle občanského zákoníku zejména 
zákon o obchodních korporacích.

Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
647 00 Brno
Tel.: +420 541 152 926
Fax: +420 541 153 044
msv@bvv.cz
www.bvv.cz/msv

55. mezinárodní 
strojírenský 
veletrh

MSV 2013

Měřicí, řídicí, automatizační 
a regulační technika

7.–11. 10. 2013
Brno  –  Výstav iš tě, www.bvv.cz/msv

Zaregistrujte se před svou 
návštěvou veletrhu, ušetříte čas 
i peníze! www.bvv.cz/msv
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DROBNOSTI ZE SVĚTA PODNIKÁNÍ

Oblíbenost výuky jazyka v zahraničí stoupá
Poptávka Čechů po zážitky nabyté dovolené 

s doprovodnou výukou jazyka se neustále zvyšu-
je. Jazykový kurz nemusí znamenat jen nudné ce-
lodenní vysedávání ve třídě. Můžete si ho nasta-
vit zcela podle sebe, a užít si tak mimo něj i mno-
ho zábavy či příjemného odpočinku na pláži. Stu-
dium jazyka přímo v zahraničí přináší možnost 
celodenního používání jazyka. Kurzy v domácím 
prostřední toto nabídnout nemohou.  (tz)

Kooperativa převezme Global Assistance
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povo-

lil spojení Kooperativa pojišťovny, a. s., Vienna 
Insurance Group a GLOBAL ASSISTANCE a. s. 
Kooperativa pojišťovna získá možnost kontrolo-
vat společnost Global Assistance. K navrhované-
mu spojení soutěžitelů dochází v oblasti posky-
tování asistenčních služeb, tj. technické asisten-
ce pro motorová vozidla i domácnosti, zdravotní 
asistence, právní asistence apod.  (tz)

Dluhy babiček a dědečků
Podpora rodiny a příbuzných je jedním z nej-

častějších důvodů finančních problémů seniorů. 
Starší lidé si berou pro potřeby mladších půjčky, 
které následně rodina nechce nebo nemůže splá-
cet. Starobní či invalidní důchod nestačí na včas-
né splácení závazků a dochází k zadlužení. Sku-
pina KRUK spravuje dluhy více než dvou tisíc 
osob nad 65 let. Průměrný dluh českého seniora 
se pohybuje ve výši 47 200 Kč. (tz)

AutoCont CZ a podniková architektura
V AutoCont CZ vzniká tým zabývající se pod-

nikovou architekturou a konzultacemi, tři ze spe-
cialistů absolvovali certifikační zkoušku a získali 
titul ArchiMate 2.0 Certified. Společnost nabídne 
výraznou přidanou hodnotu služeb. AutoCont CZ 
si uvědomuje nutnost spojení informačních tech-
nologií s byznysem, proto před 3 lety vstoupil do 
oblasti podnikové architektury (Enterprise Archi-
tecture) získáním metodiky TOGAF®. (tz)

více informací na www.iprosperita.cz
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MEZINÁRODNÍ DAŇOVÉ 
PLÁNOVÁNÍ VE SVĚTLE 
AKTUÁLNÍHO DĚNÍ 
17. 9. 2013
ODBORNÝ GARANT A MODERÁTOR: Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.
KÓD: 1303630 CENA: 3 013 Kč 

EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ FIRMY, 
PODNIKU A BUSINESSU 
– KOMPLEXNÍ EKONOMICKÝ, 
FINANČNÍ A MANAŽERSKÝ POHLED
24. 9. – 12. 12. 2013
PŘEDNÁŠÍ:  Ing. Tomáš Petřík
KÓD: 1303750 CENA: 58 068 Kč

JAK PODNIKAT PO 1. 1. 2014?
16. – 17. 10. 2013
ODBORNÝ GARANT: bnt attorneys-at-law s.r.o.
KÓD: 1303769 CENA: 15 718 Kč 
 (FIRST MINUTE – zvýhodněná cena pro přihlášené 

do 31. 8. 2013)

DAŇOVÝ ŘÁD 2013
– XIII. ROČNÍK PROCESNÍHO 
DAŇOVÉHO PRÁVA
12. – 13. 11. 2013
ODBORNÝ GARANT: JUDr. Jaroslav Kobík
KÓD: 130377Q CENA: 4 223 Kč 

(FIRST MINUTE – zvýhodněná cena pro přihlášené 
do 30. 9. 2013) ceny vč. DPH
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Až 61 % vrcholových finančních manažerů oče-
kává do roku 2015 nárůst ročních tržeb o 5 a více 
procent. Čtvrtina respondentů předpokládá za 
stejné období růst 10 %. Téměř polovina táza-
ných vnímá obchodní vyhlídky svých firem na 
tento rok optimističtěji než v minulém období.

Tato čísla vyplývají z nové studie společnos-
ti Accenture. Průzkumu se zúčastnilo 1250 vr-
cholových finančních manažerů a ředitelů. Re-
spondenti zastupovali 12 průmyslových odvět-
ví a pocházeli z 9 zemí: Brazílie, Čína, Francie, 
Německo, Indie, Itálie, Španělsko, Velká Británie 
a USA. Nejoptimističtější jsou finanční manaže-
ři z Brazílie a Indie, naopak respondenti ve Velké 
Británii jsou ve srovnání s loňským rokem letos 
nejméně pozitivní. Z hlediska průmyslových od-
větví vnímají růst a vyhlídky na tento rok nejpří-
znivěji farmaceutické a energetické společnosti.

Ekonomická nejistota představuje pro finanč-
ní ředitele největší bariéru při předpovídání pod-
nikatelského výkonu. Dalšími překážkami, které 
nejvíce ovlivňují schopnost předvídat další vý-
voj, je nestálost cen komodit, jakož i volatilita 
a přesun očekávání spotřebitelů. Více než 82 % 
respondentů uvedlo, že mají málo nebo žádné 
informace, na základě kterých by mohli predi-
kovat výkonnost své firmy.

V České republice jsme pesimističtější
Respondenti z České republiky nebyli součás-

tí uvedeného průzkumu. „Odhaduji, že většina 
českých nebo slovenských finančních ředitelů 
by očekávala růst tržeb svých firem v intervalu 
1 až 4 % ročně,“ řekl Michal Kratochvíl, ředitel 
divize Management Consulting společnosti Ac-
centure ve střední a východní Evropě. „Ve srov-

nání očekávání trhu a globál-
ních hráčů vychází Česká re-
publika pesimističtěji, než od-
povídá výkonu ekonomiky 
a průměru EU.“

Investování, nebo jistota v hotovosti?
Až 64 % respondentů plánuje v horizontu 

2–3 let investovat zejména do vzdělání a kva-
lifikace svých finančních odborníků nebo 
systému na podporu plánování, rozpočtová-
ní a prognóz. Méně než čtvrtina respondentů 
si chce v nejbližším roce ponechat hotovost. 
Většina společností (79 %) plánuje své peníze 
reinvestovat do podnikání nebo je využít při 
akvizicích. Investovat do akvizic mají v plá-
nu nejvíce společnosti z Německa, až 72 % 
z dotázaných subjektů. Některé firmy prefe-
rují hromadění kapitálu, i když si uvědomu-
jí rizika, která jsou s takovou strategií spoje-
na. Za největší rizika považují omezení inova-
cí a vývoje nových produktů, jakož i limitová-
ní možnosti růstu.

Potenciál růstu
Společnosti obecně neočekávají, že jejich růst 

bude postaven na jedné akvizici nebo na aktivi-
tách jen z jednoho regionu. Naopak předpoklá-
dají, že jejich potenciál růstu je skrytý v kom-
binaci organických (např. uvedení nového pro-
duktu na trh, vstup na nové trhy) a neorganizo-
vaných aktivit (např. akvizice). Na druhé stra-
ně, až 36 % respondentů si myslí, že organické 
iniciativy budou hlavním tahounem jejich růs-

tu. Hlavními překážkami pro anorganický růst 
je podle cílové skupiny průzkumu dostupnost fi-
nancí a nedostatek atraktivních akvizičních na-
bídek. V oblasti organického růstu vnímají jako 
největší bariéry ceny, nákladovou konkurence-
schopnost, dynamický růst konkurence a obec-
nou ekonomickou nejistotu.

Finanční ředitelé s jasnějším přehledem o bu-
sinessu svých firem, podporováni silnými ana-
lytickými schopnostmi, budou mít lepší výchozí 
pozici pro podporu růstu a zisku. Hlavní výzvou 
pro finanční ředitele do budoucna bude schop-
nost včas doručit data, které usnadní proces roz-
hodování ve stále nejistém ekonomickém pro-
středí.

O společnosti Accenture
Accenture je globální společnost poskytující manažer-

ské poradenství, technologické služby a outsourcing s více 
než 261 000 zaměstnanci, obsluhujícími klienty ve více 
než 120 zemích. Díky kombinaci jedinečných zkušeností 
a komplexních znalostí napříč všemi odvětvími a podniko-
vými funkcemi i rozsáhlému výzkumu nejúspěšnějších svě-
tových firem, spolupracuje Accenture se svými klienty tak, 
aby jim pomohla stát se vysoce výkonnými or ganizacemi 
jak v oblasti podnikání, tak ve veřejném sektoru. Tržby spo-
lečnosti dosáhly 27,9 miliardy USD za fiskální rok končí-
cí 31. srpnem 2012. V České republice byla v Praze založe-
na pobočka v roce 1991. V současné době zaměstnává v tu-
zemsku společnost Accenture přibližně 1900 pracovníků ve 
třech divizích.

www.accenture.cz.
(tz)

Konopí by se mělo pro léčebné účely začít dovážet v průběhu 
září do Česka. V lékárnách by mělo být k mání o měsíc pozdě-
ji. Tisíce nemocných na léky z konopí čekají již od dubna, kdy 
vešel zákon v platnost. Je však možné, že užívání zastaví i sami 
lékaři tím, že jej odmítnou předepisovat kvůli nedostatku zku-
šeností a nedůvěře ke konopí jako léku. Od příštího dubna by 
se rovněž mohly otevřít dveře v podobě možnosti pro české far-
máře a podnikatele rostlinu pěstovat, což bude v tuzemsku le-
gální. Výhledově by to mohla být dobrá obchodní příležitost, 
jak je tomu ve světě. Například ostravská firma Carun Phar-
macy se na získání licence a pěstování už aktivně chystá. Její 
záměr není jen čistě obchodní. Již delší dobu se snaží vrátit ko-
nopí lidem a zrušit auru nebezpečné rostliny.

Novela zákona ze začátku roku prozatím dovoluje dovážet ko-
nopí ze zahraničí, od příštího roku se však o rostliny budou moci 
postarat i čeští pěstitelé. Ne však kdokoli. Výsadu dostane jen 
pár společností či organizací, kterým udělí licenci Státní ústav 
pro kontrolu léčiv. „Máme předjednané agropěstitele a řešíme 
další nezbytné procesy. Nebude pro nás problém seriózně pěs-
tovat konopí pro zdravotní účely přímo v České republice,“ vy-
jádřil se jednatel firmy Jiří Stabla a zakladatel kosmetické znač-
ky Carun.

Proces vedoucí ke skutečnému objevení se konopí na pultech 
lékáren je však stále běh na dlouhou trať s mnoha úskalími. Stá-
le to vypadá jen jako business pro vyvolené. Nemocní lidé za-
tím trpí kvůli tomu, že je rostlina, která byla tisíce let používa-
ná jako lék, zatížena velkou změtí obstrukcí. Podle nově vytvo-
řených požadavků musí každý uchazeč prokázat, že je schop-
ný rostlinu konopí vypěstovat a zároveň ochránit před zloději 
a možným zneužitím. 

Zhruba letos v srpnu by mělo ministerstvo zdravotnictví dokon-
čit prováděcí vyhlášku, která zpřesňuje diagnózy pacientů, jimž by 
se léčivo mohlo předepisovat. Platit by měla od 1. září. Poté, až ně-

jaká firma ve správním řízení obdrží dovozní povolení a bude platit 
vyhláška, bude teprve vytvořeno legislativní prostředí k tomu, aby 
se od září mohlo dovážet. Zatím se uvažuje o Nizozemí. 

V dubnu příštího roku by se měl tedy odstartovat proces smě-
řující k pěstování konopí i v tuzemsku. Jiří Stabla upozornil, že 
už samotná doprava konopí z ciziny je zbytečně nákladná, a vý-
roba v Česku tak leccos vyřeší. „Konopí můžeme pěstovat levně-
ji a sami, jak jsem již několikrát zdůraznil,“ opakoval Jiří Stabla. 
Problémem pro mnohé pacienty bude ale fakt, že na léky z kono-
pí se nemá vztahovat příspěvek od pojišťoven, což jejich použi-
tí zdražuje a mnoho lidí na ně zkrátka nebude mít peníze. Povole-
ných 30 gramů na měsíc mnohým rovněž nebude stačit. Vyplývá 
to z dosavadní praxe i zahraničních příkladů.

Obava z vyhlášky ušité na míru 
Přestože je konopí u nás legální již od dubna, povoluje legislati-

va zatím pouze dovoz. A to konkrétně z Nizozemska. I s tím, jsou 
však problémy. Neexistují zatím prováděcí vyhlášky pro tolik po-
třebný elektronický registr. Navíc je vše napsané tak, aby hrálo do 
karet jediné firmě z Nizozemska, která nabízí gram za slíbených 
200 Kč. Vyhláška je špatně konstruovaná jak po odborné stránce, 
tak i obchodní a je v rozporu s antimonopolním zákonem. Jak bylo 
uvedeno, pro pacienty nemůže být dostatečná ani maximální dáv-
ka 30 gramů konopí na měsíc. Podle Jiřího Stably potřebují léčivé 
látky daleko více a to je finančně vyčerpá. „Nesmyslné je i zákaz 
používání pro pacienty mladší 18 let bez ohledu na diagnózu a po-
souzení individuálního stavu. Při pečlivém lékařském posouzení 
není riziko poškození zdraví dítěte,“ míní Jiří Stabla.

Pozitivní zdravotní účinky
Už teď je možné koupit třeba konopné mýdlo nebo kosmetiku, 

první zdravotnický prostředek – mast Carun. 

Většina finančních ředitelů očekává 
ve svých firmách do roku 2015 nárůst ročních tržeb

CARUN: Léčebné konopí může být 
pro tuzemské firmy dobrý obchod

Výsledky nejnovější studie společnosti Accenture s názvem „Preparing for growth“ poukazují 
na opatrný optimizmus finančních ředitelů a manažerů vůči obchodním vyhlídkám jejich 
firem. Průzkum zároveň ukázal, že jednou z největších bariér při investičních rozhodnutích 
je neschopnost přesně odhadnout a řídit potenciální podnikatelský výkon vzhledem k stále 
nejistému podnikatelskému prostředí.

pokračování na str. 14 ►
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Vlastní byt či dům už máte a rádi byste si svůj 
domov dále vylepšovali, nemáte ale dostatečnou 
hotovost? Nebo chcete jen výhodně a bezpečně 
zhodnotit své finance? Řešení nabízí stavební 
spoření od Lišky. 

Velkou předností stavebního spoření je skutečnost, že 
umožňuje snadný přístup k výhodnému nezajištěnému 
úvěru. Nárok na úvěr si účastník stavebního spoření 
vytváří postupně spořením. Řádný úvěr ze stavebního 
spoření může získat každý, kdo spoří alespoň 2 roky 
a má naspořeno 40–45 % cílové částky. Výhodou 
tohoto úvěru je, že výše úrokové sazby se pohybuje již 
od 2,95 % p.a. a je neměnná po celou dobu splácení 
úvěru. 
Stavební spoření je navíc atraktivní i z hlediska zhodnocování úspor. Díky pevnému úročení vkladů se vyrovná běžným 

spořicím produktům a celkovým zhodnocením je jednoznačně předčí.
ČMSS nabízí až 3,15% roční výnos v programu PRAVIDELNÉ SPOŘENÍ tarifu Variant, a to i bez započítání státní podpory. 

Se státní podporou může činit efektivní výnos až 5,86 %. 

Spořením v tarifu Garant si také zajistíte nárok na úvěr ze stavebního spoření s bezkonkurenční roční úrokovou sazbou 
2,95 %. Uvedenou roční úrokovou sazbu znáte již v okamžiku uzavření smlouvy o stavebním spoření.

Reprezentativní příklad průměrného úvěru – tarif Atraktiv Rychlá: Při výši průměrného úvěru 220 000 Kč a úrokové sazbě 
3,7 % p.a. budete splácet měsíční splátku 2850 Kč po dobu 7 let a 5 měsíců. Nárok na úvěr vzniká už po dvou letech od 
uzavření smlouvy o stavebním spoření, pokud uspoříte alespoň 38 % z cílové částky a dosáhnete hodnotícího čísla 64. Celkem 
zaplatíte za takový průměrný úvěr částku 251 185 Kč a RPSN činí 3,63 %. Za vedení úvěrového účtu budete platit 330 Kč ročně.

Bližší informace o nabídce ČMSS získáte u finančních poradců ČMSS a také na www.cmss.cz. 

MODERNÍ BYDLENÍ DÍKY LIŠCE

Damian Harrington, regionální ředitel průzku-
mu trhu pro východní Evropu Colliers Interna-
tional, řekl: „Zatímco se základní míra neobsa-
zenosti kanceláří v roce 2013 napříč východní 
Evropou postupně zvyšuje, což přináší otázky 
ohledně zdraví trhů, byla operativní míra neob-
sazenosti na každém z trhů pozitivnější, než jak 
naznačovala základní míra neobsazenosti.“

Analýza nabídky moderních prostor na kaž-
dém trhu upozorňuje na řadu starších budov, kte-
ré jsou z velké části neobsazené, a tím zkreslují 
skutečnou operativní míru neobsazenosti. Stále 
více nájemců hledá způsoby, jak modernizovat 
stávající prostory, a tím vylepšit pracovní pod-
mínky a produktivitu při současném snižová-
ní provozních nákladů. To vede k množství ne-
obsazených prostor v budovách a mikro lokali-
tách, které nejsou schopné dostát požadavkům 

trhu. Odečtením těchto „vybočujících“ hodnot 
od celkové míry neobsazenosti můžeme odvo-
dit přesnější operativní míru neobsazenosti pro 
každý trh.

Damian Harrington dále uvedl: „Na zavede-
ném kancelářském trhu, jako je například v Bu-
dapešti, je základní (celková) neobsazenost té-
měř 20 %, zatímco operativní neobsazenost se 
blíží 16 %,“ a dodal: „Míra neobsazenosti na 
ostatních zavedených trzích jako Varšava, Pra-
ha a Bratislava se tím také snížila a dosáhla té-
měř 9,3 %, 11 % a 12 %, což je méně v porovná-
ní s celkovou mírou neobsazenosti 9,8 %, 13 % 
a 14,3%.“

Ze zprávy je patrné, že hlavní trhy ve východ-
ní Evropě lze rozdělit do tří hlavních kategorií 
podle množství moderních kancelářských pro-
stor na obyvatele: zavedené, vyvíjející se a vzni-

kající. Spolu s dopady aktivní nové výstavby je 
právě toto důležitým referenčním bodem při in-
terpretaci významu míry neobsazenosti pro ná-
jemní trendy.

Ze zprávy je také patrné, že vyvíjející se trhy 
jako Moskva, Bukurešť, Sofie a Záhřeb jsou 
v současnosti na polovině své potenciální kapa-
city z hlediska objemu kancelářských prostor na 
obyvatele.

„S kapacitou pro dlouhodobější expanzi těchto 
trhů poháněnou hospodářským růstem a latent-
ní tržní poptávkou může být stávající operativní 
neobsazenost prostor na trhu rychle absorbová-
na,“ sdělil Damian Harrington.

Podobné schéma je viditelné také na vznika-
jících trzích v Petrohradu, Kyjevě a Bělehradu, 
které zaznamenaly výrazný nárůst nájemní po-
ptávky v průběhu posledních pěti let.

Vzhledem k tomu, že se předpokládá nárůst 
čisté absorpce na každém z těchto trhů v krát-
ko- až střednědobém horizontu a aktivní výstav-
ba v těchto městech nenasytí trh, poskytuje ope-
rativní míra neobsazenosti na úrovni 9 % v Pet-

rohradě, 15 % v Kyjevě a 11 % v Bělehradě zá-
klad pro stabilní a potenciálně rostoucí nájem-
né. Podobná situace je i na vyvíjejících se trzích 
v Moskvě, Bukurešti, Sofii a Záhřebu.

„Zavedené trhy čelí největším výzvám v dů-
sledku narůstajícího převisu volných prostor 
a rostoucí konkurence, která je výsledkem ak-
tivní nové výstavby,“ řekl Damian Harrington.

Zpráva také dodává, že základní nájemné pro-
stor nejvyšší kategorie zůstalo od pokrizového 
propadu relativně stabilní a krátko- až středně-
dobé prognózy zůstávají z velké části pozitivní, 
zejména mimo více zavedené kancelářské trhy.

Mezi zavedenými trhy čelí největšímu převi-
su nabídky Budapešť, což bude pravděpodobně 
nadále vyvíjet tlak na snižování nájemného. Za-
tímco Varšava utrpěla krátkodobý šok v důsled-
ku náhlého vzestupu nové nabídky v kombina-
ci se zhoršenou ekonomickou náladou a prognó-
zou nižšího růstu, obnovení rovnováhy na trhu 
ve střednědobém horizontu je solidní a mělo by 
vést k  oživení nájemného v přiměřené době.

(tz)

Pohled na vznikající kancelářský trh
Navzdory stagnujícímu růstu obsazenosti na východoevropských kancelářských trzích 
vypovídá podrobná analýza neobsazenosti, absorpce a dostupnosti o pozitivním výhledu 
pro většinu měst. Vyplývá to z nové zprávy o kancelářském trhu ve východní Evropě 
s názvem „Office Market Metrics, Research & Forecast Snapshot for Eastern Europe“, 
kterou nedávno zveřejnila globální realitní poradenská společnost Colliers International.

Dovolenou na lodi lidé většinou považují za 
luxus. Je tomu opravdu tak? Tisíce lidí na jed-
né palubě, kasino a diskotéka 24 hodin či kaju-
ty bez oken. To jsou jen střípky z toho, co po-
byt na většině velkých lodí může nabídnout. Pro 
ty, kdo si opravdu chtějí cestování na moři užít 
a mají to jako styl poznávání světa, jsou vhodné 
komornější plavby na luxusních lodích.
Češi stále častěji tráví svou dovolenou na palu-

bách lodí s cílem poznat zajímavé destinace. Obec-
ně je tento způsob trávení volného času považován 
za luxusní, ale i zde jsou rozdíly. Malé kajuty bez 

oken, tisíce lidí, vymezené časy na jídlo a nutnost 
si za všechno připlácet nepředstavují zrovna ide-
ální dovolenou. Proto v Česku přibývá společnos-
tí, které zprostředkovávají svým klientům oprav-
dové nadstandardní plavby. „Luxusní lodě nabíze-
jí vysoce personalizované zážitky, dokonalý servis 
a především prostor. Například největší loď spo-
lečnosti Silversea, která nabízí takovéto cesty, má 
kapacitu přibližně 500 pasažérů,“ vysvětlil rozdí-
ly David Eder, CEO Exclusive Tours. „Nespornou 
výhodou menších lodí je fakt, že zakotví v místech, 
kam se větší lodě nedostanou, takže přístavní ruch 

je na dosah, a host tak může nasát unikátní atmo-
sféru daného místa.“  

Lodě nabízející luxusní cestování poskytují svým 
pasažérům dostatek prostoru. Všechny kajuty mají 
výhled na moře a většina i vlastní verandu. Stan-
dardní velikost pokojů je kolem 20 metrů čtvereč-
ních, apartmány často přesahují 100 metrů čtvereč-
ních. Cestující jsou na těchto lodích rozmazlováni, 
poměr personálu a hostů je téměř 1:1. Samozřej-
mostí jsou například služby osobního butlera, kte-
rý je nápomocen po celou dobu plavby. 

Všechny restaurace a bary mají díky partnerství 

s šéfkuchaři Relais & Châteaux vysokou úroveň 
a vycházejí vstříc všem strávníkům. Pokud se pa-
sažéři chtějí vyhnout ruchu restaurace, mají mož-
nost objednat si jídlo přímo do kajuty. Osobní but-
ler jim ho doručí v jakoukoli denní či noční dobu, 
pokojová služba funguje 24 hodin denně. Samo-
zřejmostí jsou také individuální výlety za historií či 
přírodou v doprovodu zkušeného místního průvod-
ce. To vše již v ceně, bez žádných dalších poplatků 
navíc. „Lze říci, že cílem velkých lodí, je udržet 
hosty na palubě a přimět je tam utrácet peníze 
za zboží a další zábavu. Naopak luxusní plavba 
vedle komfortu umožňuje poznávat svět i mimo 
palubu lodi,“ dodal David Eder. (tz)

Není luxus jako luxus, i mezi plavbami na moři jsou rozdíly
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DROBNOSTI ZE SVĚTA PODNIKÁNÍ

SOUVISLOSTI BUSINESSU

Finanční poradce je online 
Společnost Leadsor, která loni vstoupila na 

český trh rychlých půjček, přichází po roce pří-
prav jako první s konceptem tzv. online finanč-
ního poradce. Ten nese název Creditsor. Žadate-
li, který na internetu hledá určitý finanční produkt 
nebo službu, nyní stačí, aby vyplnil jediný for-
mulář, a systém mu dle bonity během pár vteřin 
zjistí, kde může získat, co požaduje. Creditsor již 
úspěšně funguje ve Velké Británii.  (tz)

Lady Plus Club proti rakovině
ČP ZDRAVÍ představuje benefiční projekt 

Lady Plus Club s podtitulem „Každý příběh má 
svou tvář“. Cílem je předcházet rakovině prsu, 
děložního čípku či vaječníků, které každoročně 
v ČR postihne 13 tisíc žen. Posláním Lady Plus 
Clubu je zvyšování informovanosti i propojová-
ní osob, které mají osobní zkušenosti s rakovinou 
a sdílení důležitých zkušeností a informací. Zří-
zena byla i webová i facebooková stránka. (tz)

Ekologická mycí linka 
Ekologická mycí linka, určená k dezinfekci po-

jízdných zařízení v obchodech a supermarketech, 
vyčistila během tří let 150 tisíc vozíků. Mycí box 
vyvinutý a uvedený na trh olomouckou společ-
ností Clean4you je jediným svého druhu u nás. 
V Evropě se podobné zařízení využívá pouze 
v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Se zvyšují-
cími se nároky na kulturu prodeje roste zájem ře-
tězců o tento způsob čištění. (tz)

Češi dodavateli indické jaderné elektrárny
Pro indickou elektrárnu Kudankulam, kterou 

začali uvádět do provozu indičtí a ruští experti, 
dodalo nejrůznější zařízení několik českých fi-
rem, mezi nimiž jsou Sigma Group, Arako, Vit-
kovice Machinery Group a další. Potvrdil to Leoš 
Tomíček, výkonný viceprezident společnosti Ru-
satom Overseas, dceřinné firmy Státní korporace 
Rosatom. Jednalo se o armatury, čerpadla, kabely 
a další zařízení za téměř miliardu korun.  (tz)

více informací na www.iprosperita.cz

„Z naší analýzy mimo jiné vyplývá, že všechny 
obory, kde dominuje zahraniční kapitál, jsou ná-
ročné na počáteční kapitálové investice a know-
how. Vstupní bariéry do podnikání v těchto sek-
torech lze považovat za vysoké, čímž se přiroze-
ně eliminují možnosti menších firem, a na trhu 
tak dochází k vychýlení ve prospěch velkých 
společností. Ty tak dosahují značně vyšších zis-
ků na úkor konkurence i zákazníků,“ komento-
val závěry studie analytik Bisnode Michal Řičař.  
Současně dodal: „Zjistili jsme, že zahraniční fir-
my, ačkoliv zdaleka nedosahují takového podí-
lu na základním kapitálu jako české firmy v da-
ném oboru, přesto ovládají odvětví z pohledu tr-
žeb, tedy tržního podílu. Nejvýznamnější firma 

se zahraničním vlastníkem disponuje zpravidla 
vyššími tržbami než součet tržeb deseti největ-
ších českých firem ve stejném oboru. To zna-
mená, že pokud již zahraniční subjekty vstou-
pí do určitého oboru, pak v masivním měřítku 
a v dlouhodobějším časovém horizontu získají 
hlavní podíl na trhu. Jedná se tedy o velké, nad-
národní investiční skupiny, které jsou schopny 
za pomoci značných finančních úspor z minu-
losti investovat do lukrativních oblastí podnikání 
a zde dosahovat vysokých zisků, tržeb, a to na-
vzdory českým investorům i zákazníkům. Vět-
ší konkurenceschopnost je tedy pro české firmy 
značnou výzvou do budoucna.“

(tz)

Zahraniční investoři dosahují vyšších 
zisků na úkor konkurence i zákazníků
Zahraniční investoři ovládají 42 % základního kapitálu českých firem a mají majetkový 
podíl v necelé čtvrtině z nich. Podle analýzy a výpočtů poradenské společnosti 
Bisnode je největší podíl zahraničního kapitálu v tuzemských společnostech zastoupen 
v automobilovém průmyslu (90 %), informačních a komunikačních službách (73 %), 
strojírenství (60 %), peněžnictví a pojišťovnictví (58 %). Naopak český kapitál si 
jednoznačnou převahu drží v kultuře, zábavě a rekreaci (97 %), vzdělávání (94 %), 
zdravotnictví (93 %) a zemědělství (88 %).

Podíl objemu zahraničního kapitálu v nejvýznamnějších oborech podnikání v ČR
Obor Podíl domácího kapitálu Podíl zahraničního kapitálu

Zpracovatelský průmysl Výroba motorových vozidel 10 % 90 %

Informační a komunikační činnosti 27 % 73 %

Zpracovatelský průmysl Strojírenství 40 % 60 %

Obor Podíl domácího kapitálu Podíl zahraničního kapitálu

Peněžnictví a pojišťovnictví 42 % 58 %

Zpracovatelský průmysl – ostatní 46 % 54 %

Těžba a dobývání 50 % 50 %

Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel 51 % 49 %

Profesní, vědecké a technické činnosti 52 % 48 %

Ostatní činnosti 53 % 47 %

Administrativní a podpůrné činnosti 61 % 39 %

Činnosti v oblasti nemovitostí 64 % 36 %

Stavebnictví 65 % 35 %

Ubytování, stravování a pohostinství 66 % 34 %

Zpracovatelský průmysl Výroba chemických látek a chemických přípravků 69 % 31 %

Doprava a skladování 75 % 25 %

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 79 % 21 %

Zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi 80 % 20 %

Zemědělství, lesnictví, rybářství 88 % 12 %

Zdravotní a sociální péče 93 % 7 %

Vzdělávání 94 % 6 %

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 97 % 3 %

Veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení 100 % 0 %

Zdroj: databáze a výpočty Bisnode

Společnost SAFINA, a.s., vedoucí zpraco-
vatel materiálu s obsahem drahých kovů ve 
střední a východní Evropě, zveřejnila výsled-
ky výzkumu veřejného mínění* zaměřené-
ho na obecnou znalost drahých kovů v Čes-
ké republice. Z průzkumu například vyplý-
vá, že třetina populace chybně považuje měď 
za drahý kov. Naopak jen 4 % respondentů 
správně uvedla, že se drahé kovy nacháze-
jí v okenních tabulích, 65 % ví, že lze drahé 
kovy recyklovat.  

Z výsledků výzkumu je jasné, že 96 % respon-
dentů považuje za drahý kov zlato a 80 % stříb-
ro. Mezi veřejností tedy panuje široké povědomí 
o těchto dvou základních drahých kovech. Nao-
pak rhodium, které patří do skupiny platinových, 
tedy taktéž drahých kovů, vybralo pouze 14 % 
Čechů. Jako zajímavost lze uvést, že 45 % do-

tazované mužské populace zařadilo mezi drahé 
kovy paladium, zatímco tutéž správnou informa-
ci uvedlo pouze 26 % respondentek. 

Drahé kovy, převážně zlato, stříbro, platina 
a paladium se objevují i v mnoha předmětech 
každodenní potřeby. Jejich výskyt byl nejčas-
těji správně označen v technologických zaříze-
ních: mobilní telefon (73 %), počítač (70 %), te-
levizor (70 %) nebo automobil (40 %). Naopak 
20 % Čechů se mylně domnívá, že drahé kovy 
jsou o bsaženy také v žárovce. Pouze 4 % re-
spondentů odpověděla, že se drahé kovy vysky-
tují v okenních tabulích, přitom nás před sluneč-
ním zářením chrání právě vrstva nanočástic stří-
bra. Obecně je znalost o obsahu drahých kovů 
v uvedených předmětech nejlepší u nejmlad-
ší části dospělé populace (18–25 let). Ještě nižší 
povědomí (2 %) panuje u výskytu drahých kovů 

v  záchranných airbazích v autě, kde je paladium 
využíváno do rozbušek. Naopak skutečnost, že 
jsou drahé kovy obsaženy v autokatalyzátoru, si 
správně uvědomuje 56 % respondentů. 

„Ačkoliv člověka drahé kovy obklopují již ně-
kolik tisíc let, a v dnešním světě jde o kontakt 
každodenní, je z výsledků průzkumu vidět, že 
si Češi stále nejsou jisti, které kovy se počítají 
mezi ty drahé, a ani kde jsou využívány. Ve vět-
šině případů totiž nejsou na první pohled viditel-
né, ačkoliv mají mnohdy klíčovou roli,“ komen-
toval výsledky výzkumu Tomáš Plachý, generál-
ní ředitel společnosti SAFINA.

Velmi důležité využití mají jednotlivé drahé 
kovy také v medicíně – v lékařství se co do obje-
mu nejvíce využívá stříbro, a to hlavně pro svo-
je dezinfekční a antialergenní vlastnosti. Toho si 
je podle výsledků výzkumu vědomo 21 % Če-

chů. Procentuálně horší znalost má česká popu-
lace v oblasti těžby zlata. Pouze 19 % respon-
dentů určilo oblast u obce Mokrsko jako největ-
ší naleziště zlata v České republice, co se týče 
objemu. Poměrně vysoký počet správných od-
povědí byl u této otázky ve Středočeském kraji, 
kde se obec nachází. Tam Mokrsko jako správ-
nou odpověď označilo 36 % respondentů. Stá-
tem, v němž se těží v současné době nejvíce zla-
ta na světě, je Čína. Tuto možnost však vybrala 
jen 3 % Čechů. Polovina respondentů se mylně 
domnívala, že hlavním regionem světové těžby 
zlata je Jihoafrická republika.

„Naše společnost chce být co nejblíže nejen 
svým klientům, ale také zdrojům. Proto vlastní 
v Číně, kde se těží nejvíce zlata na světě, společ-
ně s místní firmou podnik na rafinaci zlata,“ do-
dal Tomáš Plachý. (tz)

S nadcházejícím obdobím letních dovole-
ných řeší mnozí majitelé firem nelehký úkol, 
jak i v době vlastního volna efektivně dohlížet 
na své zaměstnance. Největší potíže přitom 
zpravidla nastávají u externistů, kteří pracují 
mimo firmu, a tedy mimo dosah ostatních ko-
legů či nadřízených. Poradíme vám, jak mít 
i v době dovolených dokonalý přehled o svých 
zaměstnancích a externistech.

Ať už jste v kanceláři, nebo si zrovna užívá-
te dovolené v zahraničí, můžete mít dohled nad 
svým pracovním týmem i nad jeho pracovními 
výkony. Snadný přehled o práci zaměstnanců od-
kudkoliv nabízejí především moderní informační 
systémy založené na cloudovém řešení. Cloudo-
vé informační systémy poskytují možnost připo-
jit se do systému odkudkoliv, a sledovat tak aktu-
ální dění ve firmě kdykoliv potřebujete. Díky mo-
bilní aplikaci na chytrém telefonu nebo tabletu je 
tedy možné ihned zjistit, v jaké fázi se konkrét-
ní zakázka nachází a kdo na ní aktuálně pracuje.

Pokud chcete mít přehled o činnosti vašich za-
městnanců, měli by si vést výkazy práce. Aktu-
ální informace přitom získáte, pokud budou vaši 
podřízení vykazovat práci online. Informace 
o činnostech všech zaměstnanců na jednom mís-
tě pak můžete mít díky moderním informačním 
systémům s funkcionalitou vykazování práce. 
„Váš zaměstnanec si v systému označí, na jakém 
úkolu a zakázce právě pracuje. Prováděnou čin-
nost může následně kdykoliv ukončit a zahájit 
novou. Ve statistice ‚Právě pracují‘ pak můžete 
jednoduše zjistit, jaký úkol konkrétní zaměstna-
nec právě řeší. Díky mobilní aplikaci informač-
ního systému tak můžete kontrolu svých podří-
zených provádět prakticky kdekoliv,“ uvedl Jiří 
Halousek, ředitel společnosti IReSoft, která vy-
vinula informační systém IZIO. Nadřízený při-
tom může na svém mobilním telefonu dohlížet 
i na aktuální náklady spojené se zakázkou. Díky 
vykázané práci podřízených může rychle zjis-
tit, zda počet strávených hodin na zakázce ne-

překročil původní odhad její časové náročnosti, 
a tím i náklady.

Zadávání úkolů externistům 
a sledování jejich plnění

Zadávání nových úkolů externistům obvykle 
vyžaduje časově náročnou e-mailovou či telefo-
nickou komunikaci a následné ověřování, v ja-
kém stádiu se zadaný úkol nachází. To je zvláště 
v době dovolené zbytečně zatěžující. Ušetřit čas 
je možné efektivnějším způsobem komunikace 
soustředěným na jednom místě. Firemní infor-
mační systémy umožňují zadávat všem zaměst-
nancům firmy různé pracovní úkoly. Každý úkol 
má přitom přesně stanoven svůj termín i řešite-
le. Nadřízený si tak může v systému kdykoliv 
zkontrolovat stav plnění zadání, aniž by musel 
externistovi volat či psát e-mail. V případě po-
třeby má možnost vložit k jednotlivým úkolům 
své připomínky. S mobilní aplikací lze tyto čin-
nosti provádět prostřednictvím telefonu i na do-

volené kdekoliv na světě. Systémy rovněž nabí-
zejí nastavení přístupových práv k jednotlivým 
informacím. Externista přihlášený do systému 
tak má přístup pouze k těm informacím, které se 
vztahují k jeho práci.

Terminály pro zaměstnance 
bez přístupu k počítači

Zaměstnavatelé potřebují mít dohled i nad za-
městnanci, kteří nepracují u počítače. Takoví za-
městnanci mohou pro zaznamenávání aktuální 
činnosti využít hardwarové terminály s identifi-
kací pomocí otisku prstu nebo čipu. „Po přihlá-
šení si váš zaměstnanec vybere zakázku a čin-
nost, na které hodlá aktuálně pracovat. Termi-
nál je možné připojit i k internetu, což umož-
ní nashromážděná data automaticky odesílat na 
cloud. Díky tomu si pak můžete kdykoliv zob-
razit, kdo právě na čem pracuje,“ sdělil Michal 
Hochman, produktový manažer informačního 
systému IZIO. (tz)

Drahé kovy najdete také třeba v airbagu

Jak dohlédnout na zaměstnance a externisty i v době dovolených
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Průzkum o trendech v bydlení odhalil, že Češi 
jsou před stavbou domu velmi konzervativní 
a obezřetní a jako hlavní zdroj rad a doporučení 
využívají primárně své přátele. Cenní si hlavně 
možnosti osobní konzultace a případně i návště-
vy domu, který již jejich známý má postaven. 
„Prvek doporučení přátel je jedním z nejsilněj-
ších obchodních sdělení. Velmi si tohoto faktu 
u našich klientů ceníme a těší nás, že téměř kaž-
dý čtvrtý námi postavený dům byl na doporuče-
ní spokojených klientů,“ hodnotí obchodní ředi-
tel společnosti Ekonomické stavby Martin Proti-
va. Díky programu Servisní prohlídky na údržbu 
domu má společnost s klienty dlouhodobě dobré 

vztahy i po skončení samotné stavby. „O spoko-
jenosti našich klientů svědčí fakt, že jsme vytvo-
řili síť až sto padesáti referenčních domů, které 
mohou navštívit,“ vysvětlil Martin Protiva. 

Průzkum také odhalil, že možnost interakce, 
ať už osobní, či zprostředkované formou disku-
zí na internetu, je mnohem cennější nežli pasivní 
sledovaní televizních pořadů. Podle nich se při 
stavbě domu řídí pouze jedno procento Čechů. 
„Na rozhodování má zásadní roli vliv takzva-
ných názorových vůdců. Kromě rodiny mezi ně 
patří zejména naši přátelé, do kterých promítá-
me své potřeby. Důležitým aspektem je také fak-
tor vzájemné blízkosti, který právě v sociálních 

komunitách, ať už interne-
tových, či reálných, nabý-
vá stále více na významu,“ 
potvrdila socioložka Hana 
Sedmidubská. Naši přátelé 
nás také dobře znají a mo-
hou nám tak zároveň vyjá-
dřit kritický názor a nasta-
vit potenciálním stavitelům 
domů myšlenkové manti-
nely. 

Nezanedbatelnou roli při 
rozhodování o stavbě domu 
rovněž hrají samotné strán-
ky stavebních firem, kam 
v další fázi vyhledávání in-
formací směřuje 13 pro-
cent potenciálních klientů. „Na našich strán-
kách se snažíme přicházet se stále interaktiv-
nějšími formáty prezentace. Tradiční vizualiza-
ce domů tak například doplňujeme o videa ná-

vštěvy klientů, či galerii domů s možností vol-
by různé barvy fasády či typu oken,“ doplnil 
Martin Protiva. 

(tz)

Každý druhý Čech se při stavbě 
rodinného domu řídí radami svých přátel
Šest z deseti Čechů, kteří by chtěli bydlet ve vlastním domě, se při volbě stavební firmy 
řídí radami svých přátel. Druhým nejcennějším zdrojem informací je internet v podobě 
internetových serverů, diskuzních fór a stránek stavebních společností (29 %), které 
suverénně poráží oblíbené televizní pořady (1 %). Budoucí majitelé rodinných domů často 
přisuzují velký význam i internetovým stránkám samotných stavební společností (13 %). 
Tyto a další závěry přinesl průzkum společnosti Ekonomické stavby, který připravila 
výzkumná agentura PerfectCrowd na reprezentativním vzorku české populace.

Asociace inspektorů nemovitostí varuje 
před podezřele levnými inspekcemi, které 
v poslední době nabízejí některé stavební 
firmy nebo podnikatelé. Skutečně vzdělaný 
inspektor s potřebným diagnostickým vy-
bavením poskytuje v současnosti inspekci 
v cenovém rozsahu od zhruba pěti do 20 ti-
síc korun v případě většího objektu. Nižší 
cena je z pohledu AIN podezřelá a signali-
zuje spíše polovičatou práci.

Na trhu se objevují i firmy, které tvrdí, že lze 
inspekci pořídit například za „pár stovek na-
víc“ spolu s tzv. energetickým štítkem, který 
je od ledna pro část nemovitostí povinný. „Ur-
čitě je logické a možné tyto činnosti kumulo-
vat, ale spíše je to tak, že v rámci standardní 
inspekce lze pořídit energetický štítek za zvý-

hodněnou cenu, protože informace potřebné 
k vystavení průkazu jsou jen malou podmno-
žinou informací potřebných pro provedení dů-
kladné inspekce,“ vysvětlil předseda asociace 
Radim Mařík. „Domnívat se, že průzkum ne-
movitosti pro účely energetického štítku od-
halí například vadnou nosnou konstrukci stře-
chy nebo riziko zatékání do suterénu, by bylo 
bláhové,“ doplnil Tomáš Šimon z představen-
stva AIN. 

Inspekce, která garantuje nalezení opravdu 
všech vad a rizik na nemovitosti a která tak 
plně chrání kupujícího před nepříjemným pře-
kvapením, by měla mít následující parametry:
●  provádí ji školený a certifikovaný inspek-

tor – tj. někdo, kdo se dlouhodobě zabý-
vá vadami a poruchami staveb, nebo ale-

spoň absolvoval školení na vyhledávání 
vad a složil příslušné zkoušky. Totiž jen 
ten, kdo se specializuje přímo na vyhledá-
vání vad, je schopen některé skryté vady 
najít. Běžný stavař (například projektant 
či energetik) nemá často potřebné znalos-
ti ze všech oborů, které inspektor hodno-
tí a prověřuje,

●  inspekce není jen obhlídka objektu, ale 
je to systematické vyhledávání potenciál-
ních vad a jejich rizik, které trvá obvykle 
několik hodin,

●  inspektor je vybaven i u základní inspek-
ce potřebnou měřicí a diagnostickou tech-
nikou.

Asociace inspektorů nemovitostí tedy va-
ruje. „Ušetřit na inspekci pár tisícovek a ne-

přizvat si ke koupi nemovitosti skutečné-
ho certifikovaného odborníka, může zna-
menat v konečném důsledku ztrátu statisíců 
v případě, kdy si lidé koupí dům, na kterém 
se časem projeví skryté vady,“ dodal Pavel 
Štáf z představenstva AIN.

Asociace inspektorů nemovitostí je sdru-
žení pro podporu kvality trhu na poli in-
spekcí nemovitostí. Jejími členy jsou odbor-
níci, kteří inspekce nemovitosti vykonáva-
jí – tedy inspektoři nemovitostí. U každého 
svého člena asociace garantuje, že poskytu-
je služby na takové odborné i etické úrovni, 
jaké jsou na obor a jeho metodiku kladeny. 
Úroveň znalostí inspektora je objektivně po-
suzována na půdě AIN podle vlastních inter-
ních procedur. (tz)

Asociace inspektorů nemovitostí varuje před podezřele levnými inspekcemi

Investice do vody vydělávají 
– meziročně narostly o více než 30 %   

Výkonnost akcií vodohospodářských firem 
jen potvrzuje, že fondy dokázaly v minulém 
období vytěžit z růstu akciového trhu dobré 
výsledky. Průměrný výnos ČSOB otevřených 
podílových fondů za poslední rok je 5,90 % 
s tím, že šest fondů vzrostlo za posledních 
12 měsíců o více než 10 %. Nejvíce se daři-
lo ČSOB Akciovému fondu – Vodního bohat-
ství, který v posledních čtyřech letech přiná-
šel investorům průměrně ročně 12,74 % p.a. 
Dařilo se i fondu ČSOB akciový mix, který 
poslední čtyři roky přinášel průměrně ročně 
8,54 % p.a. Uvedené výsledky jsou ke konci 
července 2013. 

Z široké nabídky investičních strategií udělal 
největší radost svým podílníkům ČSOB Akcio-
vý fond – Vodního bohatství. „Zaměřuje se na 
investice do firem zabývajících se čištěním, od-
solováním, dodávkami vody a obnovou infra-
struktury. Klimatické změny spolu s prudkou 
industrializací a urbanizací v Asii vynášejí sta-
rost o vodu na přední místo v úvahách ekono-
mických a politických stratégů,“ řekl Jan Barta, 
generální ředitel společnosti ČSOB Asset Mana-
gement, a.s., investiční společnost.  

Dobrého výsledku dosáhl také ČSOB akcio-
vý mix. „Tento fond je založený na investicích 
do akcií obsažených v indexech S&P500, Eu-
roStoxx 50, Nikkei 225 a FTSE 100. Je určen 
pro investory, kteří vyhledávají možnost vyso-
kého zhodnocení a jsou obeznámeni s riziky ak-
ciových trhů,“ uvedl Jan Barta a dodal: „Fond 
je navíc zajištěn proti měnovému riziku a díky 

tomu se v případě nepříznivého vývoje na devi-
zovém trhu eliminuje kurzový rozdíl, který by se 
jinak negativně promítl do výkonnosti fondu.“ 

Důkazem, že akcie pozitivně ovlivnily výnos-
nost i dalších typů fondů, svědčí i vývoj tzv. pro-
filových fondů ČSOB. „Výnosy všech typů pro-
filových fondů byly pozitivní, přičemž nejúspěš-
nější z nich přinášel investorům za poslední čty-
ři roky průměrně ročně 8 % p.a.,“ komentoval 
výsledky Jan Barta. Tento typ fondu využívají 
především lidé, kteří vždy očekávají vysoký vý-
nos a plně si uvědomují, že podstupují i vyšší ri-
ziko ztráty. Pokles hodnot investic na kapitálo-
vých trzích je pro ně spíše výzvou a příležitos-
tí pro nové investice nebo navýšení objemu in-
vestic stávajících za atraktivní cenu. Tento druh 
fondu ovšem vlastní jen necelá 3 % investorů. 

Z interních dat skupiny ČSOB totiž vyplývá, 
že tři čtvrtiny klientů i přes přidělený profil in-
vestují spíše konzervativněji. Nejčastějším ty-
pem investora je investor s vyváženým profi-
lem (66 %). Při pohledu na čtyřleté průměr-
né roční zhodnocení zjišťujeme, že např. vý-
nos fondu ČSOB Vyvážený činí 5 % p.a. „Tito 
investoři, hledající potenciál výnosu na střed-
ní úrovni, jsou proto ochotni podstoupit i od-
povídající míru rizika. Naše zkušenosti potvr-
zují, že v České republice postupně vzniká re-
lativně vyspělá vrstva investorů, jejichž inves-
tiční chování se postupně blíží standardům ob-
vyklým v investiční komunitě rozvinutých stá-
tů,“ uzavřel Jan Barta.

(tz)

Ekonomická krize donutila Čechy více pře-
mýšlet o svých útratách. Proto i když si půj-
čují, hledají způsob, jak to udělat co nejlev-
něji. Díky tomu se stále větší oblibě těší kre-
ditní karty. Jen v letošním prvním čtvrtletí 
bylo v ČR vydáno 2,2 milionu nových „půj-
ček v plastu“, což je víc než za celý loňský 
rok. Stále více klientů přitom využívá bezú-
ročné období na kartě, které umožňuje půj-
čit si při včasné splátce zdarma. ČSOB od 
1. srpna přichází s rozšířenou nabídkou kre-
ditních karet s bezkontaktní funkcí a odmě-
nou pro klienty.

Lidé začali v poslední době šetřit na výda-
jích za oblečení a volný čas, naopak si připláce-
jí za bydlení a potraviny. Pečlivěji také zvažu-
jí možný úvěr a lépe se naučili používat kredit-
ní karty. „Češi začínají objevovat pravou pod-
statu kreditních karet. Svědčí o tom snižující se 
počet výběrů z bankomatů a rostoucí počet pla-
teb u obchodníků,“ konstatoval analytik ČSOB 
Petr Dufek. 

Majitelé kreditních karet se dělí do dvou sku-
pin. Pro část klientů kreditní karta stále ješ-

tě představuje finanční rezervu pro neočeká-
vané situace. Druhá skupina se již kartu nauči-
la využívat i k placení menších částek. Přispě-
la k tomu technologie bezkontaktních plateb. 
„Bezkontaktní karty klienti používají výrazně 
častěji pro nižší částky, kde dříve využívali vý-
hradně hotovost,“ řekla Jana Opršalová, výkon-
ná manažerka útvaru Platební komfort a služ-
by ČSOB.

Od srpna ČSOB vylepšila svou nabídku kre-
ditních karet a může tak klientovi přinést i ce-
lou řadu dalších výhod. Při aktivním používá-
ní kreditní karty banka klientovi vrátí zpět 1 % 
z každého nákupu a odpustí poplatek za kartu 
při útratě vyšší než 5 tisíc Kč. Podle typu karty 
pak může její majitel využít i asistenční služby 
nebo nadstandardní cestovní pojištění pro celou 
rodinu. Při nákupech zboží u obchodníků klient 
také zdarma získá prodlouženou záruční lhůtu 
o jeden rok a pojištění zakoupeného zboží.Tato 
služba se hodí například v situaci, kdy si na kre-
ditní kartu koupíte nový notebook a ten vám ně-
kdo ukradne. Nebo když děti při hře omylem 
zavadí o novou televizi a poškodí ji. (tz)

Kreditní půjčky v plastu

Pokud se do něj zapojí a rozhodnou se vy-
měnit starý kotel na tuhá paliva za plyno-
vý, získají kromě dotace na nový kotel ve 
výši až 18 000 Kč ještě i navazující balí-
ček výhod. Ten zahrnuje slevu 15 procent 
na plynové kondenzační kotle Viessmann 
a výhodné bonusy pro nové zákazníky. Jen 
na ceně zemního plynu ušetří každý díky 

dvouletému kontraktu 3 500 Kč oproti mi-
nulé topné sezoně. Celkem mohou zákazníci 
ušetřit až polovinu z ceny za pořízení a in-
stalaci nového kotle.

Detailní informace o nabíd-
ce lze najít na internetových stránkách 
www.rwe.cz a www.setrimenergii.cz, na in-
folince 840 11 33 55 a v zákaznických cent-
rech RWE.  (tz)

► pokračování ze str. 2
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Firma GASCONTROL, společnost s r. o., jako tradiční výrobce a dodavatel plynových zařízení, obohatil své 
portfolio o dodávky bioplynových stanic, spalovacích turbín CAPSTONE a ORC zařízení pro výrobu elektrické 

energie a plnicích stanic na CNG s kompresory špičkové kvality od švýcarského výrobce GREENFIELD.

• Dodávky a servis plynárenských zařízení
• Regulace a měření plynu, odorizace, dálkové měření odorantu
• Plynové expanzní turbíny
• Plynovody, speciální práce na plynovodech, jiné produktovody
• Průmyslové klimatizace a chladicí systémy
• Důlní investiční a technologické celky
• Výstavba a rekonstrukce kotelen a výměníkových stanic

• Dodávky domovních a průmyslových plynoměrů
• Výstavba, dodávky plnicích technologií a servis CNG stanic – stlačený zemní plyn
• Přestavby vozidel na CNG pohon – na stlačený zemní plyn
• Dodávky turbín CAPSTONE do 5 MW a ORC zařízení – výroba elektrické energie
• Dodávky bioplynových stanic od 20 kWe do 5 MWe, včetně výstavby
• Výzkum a vývoj v oblasti energií a plastů
• Inovace produktů a technologických procesů

GASCONTROL, společnost s r. o.
Nový Svět 59a/1407, 735 64 Havířov-Suchá

Tel.: +420 596 496 411, Fax: +420 596 412 397, gascontrol@gascontrol.cz, www.gascontrol.cz

Naše činnosti:

Dodavatel bioplynových stanic, plnicích technologií na CNG 
a spalovacích turbín CAPSTONE

inzerce

„Postavit se znovu na nohy, když jim roz-
mary přírody vzaly základní nástroje obživy, 
je pro drobné podnikatele velmi těžké. Začí-
nají vlastně od začátku,“ řekl Petr Očko, ře-
ditel sekce fondů EU Ministerstva průmys-
lu a obchodu ČR, který je zároveň pověřený 
řízením agentury CzechInvest. „Kromě pa-
desátiprocentní dotace na nákup nového vy-
bavení jim stát chce těžkou životní situaci 
ulehčit také minimální administrativou. Zá-

roveň se žadatelé nemusí bát, že jim dotace 
bude zamítnuta kvůli drobným nedostatkům 
v podané žádosti. Kolegové jsou připraveni 
jim s  žádostí pomoci ještě před samotným 
podáním,“ dodal.

Pomoc z programu RESTART 2013 je ur-
čena především na nákup strojů a zařízení 
a na technické zhodnocení majetku, kterým 
se rozumí například stavební úpravy proti 
zaplavení provozovny v budoucnosti. Pod-

porována je přitom široká škála činností, 
od zpracovatelského průmyslu a stavebnic-
tví přes zemědělskou a lesnickou činnost 
až po aktivity v oblasti ubytování či pohos-
tinství.

Odpovídat na dotazy ohledně podpory 
a podat pomocnou ruku jsou připraveni pra-
covníci všech regionálních poboček agentu-
ry CzechInvest. Zájemci mohou také využít 
bezplatnou informační linku 800 886 666, 
která je v provozu od pondělí do pátku od 9 
do 16 hodin, nebo e-mail povodne@cze-
chinvest.org. Další informace, včetně for-
muláře žádosti o podporu, jsou k dispozici 
na webových stránkách agentury CzechIn-
vest. 

(tz)

Malé firmy postižené povodněmi 
mohou žádat o dotace 
Protokol od pojišťovny nebo obecního úřadu, fotodokumentaci a doklady o nákupu 
zařízení a o vyřazení původního majetku z evidence. To stačí předložit, aby malí 
podnikatelé a živnostníci postižení letošními povodněmi získali dotaci až ve výši 300 tisíc 
korun na obnovu zničeného majetku z programu RESTART 2013, který administruje 
agentura CzechInvest. Pomoc jde přímo ze státního rozpočtu, k potřebným se dostane 
rychle a bez zbytečného papírování. Program, který nabízí celkem 50 milionů korun, je 
součástí sady opatření, která zavedlo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR krátce po 
červnových povodních. 

UniCredit Leasing 
snižuje cenu CNG 
vozů na úroveň 
benzinových 

UniCredit Leasing poskytuje časově ne-
omezenou slevu v hodnotě 40 tisíc ko-
run, včetně DPH při financování vozidel 
na stlačený zemní plyn (CNG). Finanč-
ní zvýhodnění platí pro úvěrové i leasin-
gové produkty. Cena osobních a užitko-
vých automobilů s výrazně ekologičtějším 
a provozně levnějším pohonem se dostává 
na úroveň vozidel s benzinovým či nafto-
vým motorem. Navíc klient získává výho-
du v podobě nulového paušálního poplat-
ku za uzavření smlouvy.

„UniCredit Leasing stejně jako celá sku-
pina UniCredit se hlásí k podpoře ekologic-
kých a úsporných variant dopravních pro-
středků. Proto jsme s našimi obchodními 
partnery připravili speciální akci na podpo-
ru financování vozidel s pohonem na stla-
čený zemní plyn. Naším cílem je motivo-
vat klienty k nákupu nejvýhodnější vari-
anty pohonu, který šetří nejenom životní 
prostředí, ale také snižuje náklady na pro-
voz, a to až o polovinu,“ uvedl Jaroslav Ja-
roměřský, místopředseda představenstva 
UniCredit Leasing. Jak dále doplnil, v sou-
časné době se prodává v České republice 
více než 40 typů sériově vyráběných osob-
ních či užitkových vozidel na CNG. Nabíd-
ka UniCredit Leasing se vztahuje na všech-
ny tyto modely . Následné využití pohonu 
CNG se očekává se vstupem příslušných 
variant dalších nejprodávanějších modelů 
na český trh, stejně tak i s rychle se rozví-
jející sítí plnicích stanic, kterých je v tom-
to okamžiku téměř 50 a dalších několik de-
sítek je ve výstavbě.  

Klienti mohou volit mezi úvěrovými pro-
dukty UCL CreditAuto a UCL FinAuto. 
V obou případech se kromě slevy 40 tisíc Kč 
neplatí žádný poplatek za přidělení úvěru. 
Délku splatnosti je možné volit v rozmezí od 
šesti do 84 měsíců a akontace může být až 
do výše 70 % z pořizovací ceny vozu. Ob-
dobné podmínky platí i pro leasingový pro-
dukt UCL LeaseAuto. Pojistné sazby a po-
jistné podmínky jsou pro vozy s pohonem 
CNG shodné jako pro vozidla s benzinovým 
či naftovým pohonem.

(tz)

Do letošního ročníku národního kola 
soutěže E.ON Energy Globe Award ČR 
bylo letos přihlášeno 217 ekologicky za-
měřených projektů. Z nich pak meziná-
rodní porota vybrala trojici nejzajíma-
vějších v kategorii Firma, Obec, Mládež 
a Kutil, které budou soupeřittěžit kromě 
prvenství ve své kategorii rovněž o celko-
vé vítězství v soutěži. Letošní novinkou  je 
vedle nového uspořádání kategorií a mož-
nosti přihlásit i nezrealizované nápady 
také vyhlášení nejsympatičtějšího projek-
tu z 12 nominovaných, a to pomocí SMS 
či internetového hlasování na webových 
stránkách www.energyglobe.cz.

Svůj hlas mohou zájemci odevzdat jedno-
mu z projektů v době od 1. srpna do konce 
září 2013. 

Projekt s největším počtem hlasů pak zís-
ká od generálního partne-
ra soutěže – BMW Group 
Česká republika tříle-
tou zápůjčku elektromobi-
lu BMW i3 spolu s domá-
cí dobíjecí stanicí BMW 
Wallbox. Pro šťastné hlasu-
jící jsou pak připraveny ceny v podobě elek-
trokola či unikátní úsporné pračky Gorenje 
powered by E.ON.

A o jaký koncept elektromobilu se v přípa-

dě BMW i3 jedná? 
Jde o zcela nový 
a ojedinělý projekt 
vycházející z kon-
cepce lehké kon-
strukce z kompo-
zičních materiálů, 
která zajistí energe-
tickou efektivnost. 
Při výrobě elektro-
mobilu BMW i3 je 
využívána elektric-
ká energie získáva-
ná 100 % z obnovitelných zdrojů a u celé-
ho projektu byly již v ranné fázi konstrukce 
definovány závazné ekologické cíle týkající 
se nákupu, vývoje, výroby a prodeje. Řada 
inovativních opatření v procesech vývoje, 
výroby a recyklace včetně začlenění řešení 

do dodavatelské sítě BMW 
stanovila nová měřítka 
v oblasti trvalé udržitelnos-
ti. Elektromobil BMW i3 
disponuje minimálně o tře-
tinu nižším ukazatelem po-
tenciálu pro globální otep-

lování (CO2e) než podobný velmi úsporný 
vůz se spalovacím motorem.

Celkový vítěz, vítěz nejsympatičtější-
ho projektu, a jednotliví vítězové kategorií 

budou známi v rámci slavnostního vyhlá-
šení nejsympatičtějšího a celkového vítěze 
„ekologického oskara“, jež bude odvysíláno 
19. října 2013 od 22 hodin:00 na ČT1. Ved-
le finanční odměny 300 000 Kč pro celko-
vého vítěze a již zmíněného BMW i3 pro ví-
těze nejsympatičtějšího projektu, čekají za-
jímavé ceny od partnerů soutěže také na ví-
tězné projekty v jednotlivých kategoriích. 
Jsou to například tepelná čerpadla či závěs-
né kondenzační kotle od společnosti Vail-
lant Group Czech s. r. o., unikátní energe-
ticky úsporné pračky od společnosti Goren-
je spol. s r.o. a jiné zajímavé ceny od dalších 
partnerů. Vítězové letošního ročníku E.ON 
Energy Globe Award ČR se tedy mají na co 
těšit.  (ny)

Hlasujte o nejsympatičtější projekt E.ON Energy Globe Award ČR 2013
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Od ledna do března zaniklo 1251 obchodních 
společností, o 225 méně než ve stejném období 
předchozího roku. V tomto období ukončilo čin-
nost 11 919 fyzických osob podnikatelů, což je 
také méně než v předchozím období, tentokrát 
o 991 subjektů. Dramaticky se však snižuje počet 
nově zakládaných firem.
Čistý přírůstek firem (daný rozdílem mezi po-

čtem vzniklých a zaniklých firem) dosáhl nejnižší 

hodnoty od roku 2009, a to především kvůli velice 
malému přírůstku FOP. Ten byl ve srovnání se stej-
ným obdobím roku 2009 méně než poloviční, při-
bylo pouze 2325 subjektů. Počet obchodních spo-
lečností se meziročně zvýšil o 5099, a vykazuje tak 
stabilní růst. V posledních 12 měsících se čistý pří-
růstek počtu fyzických osob podnikatelů podílel na 
celku 40 %, zatímco před třemi lety to bylo 65 %. 
K největšímu poklesu přitom došlo v  roce 2012. 

Obchodní společ-
nosti v prvním kvar-
tálu vykazovaly také 
mnohem lepší po-
měr nově vzniklých 
firem ku zaniklým 
než FOP. Zatímco na 
deset zaniklých ob-
chodních společnos-
tí připadlo 51 nově 
založených společ-
ností, u fyzických 

osob podnikate-
lů to bylo jen 12 
(o třetinu méně 
než v roce 2009).

I přes poměrně 
nepříznivou si-
tuaci vykazovala 
v prvním čtvrtletí 
2013 většina od-
větví čistý přírůs-
tek, výjimkami 
byla odvětví sta-
vebnictví a do-
pravy, kde celko-
vý počet zanik-
lých firem převýšil počet vzniklých. 

Zatímco obchodním společnostem se v prvním 
kvartálu poměrně dařilo a jejich růst byl zazname-
nán ve všech sledovaných odvětvích, u fyzických 
osob podnikatelů nastal meziroční růst počtu pou-
ze v oblasti obchodu, stejný počet FOP si udržel 
sektor ubytování a stravování. Ve všech ostatních 
byl úbytek FOP větší než počet nově založených. 

Přírůstek obchodních společností byl nejvyšší 
v odvětví obchodu a v činnostech spojených s na-
kládáním s nemovitostmi. Dobré výsledky vykáza-
lo také odvětví ubytování a stravování – na 10 za-

niklých obchodních společností připadlo 47 nově 
založených. 

Velký rozdíl mezi obchodními společnostmi 
a živnostníky nastal ve stavebnictví. Zatímco počet 
nově založených obchodních společností 5,5krát 
převyšoval počet zaniklých, v případě fyzických 
osob podnikatelů bylo toto odvětví druhé nejhorší 
s pouze 6 nově založenými živnostmi na 10 zanik-
lých. Největší skepse panuje v odvětví dopravy, ve 
kterém na 10 zaniklých připadly pouze tři nově za-
ložené FOP a 30 nově založených obchodních spo-
lečností.  (tz)

Živnostníků moc nepřibývá
V prvním čtvrtletí letošního roku vzniklo 6350 obchodních společností a podnikatelskou 
činnost zahájilo 14 244 fyzických osob podnikatelů (živnostníků). Zatímco ve srovnání 
se stejným obdobím roku 2012 vzniklo o 462 obchodních společností více, počet 
nově založených fyzických osob podnikatelů (FOP) se naopak o 5846 snížil. Soukromí 
podnikatelé se živnostenským oprávněním v tomto kvartálu zakládali firmy vůbec nejméně 
za posledních pět let. Vyplývá to z aktuální analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, 
vycházející z dat portálu komplexních informací o firmách cribis.cz.

Rozdíl mezi počtem vzniklých a zaniklých firem v prvním čtvrtletí 
let 2009 až 2013

Přírůstek firem podle vybraných odvětví v prvním čtvrtletí roku 2013

Pramen: portál cribis.cz, CRIF – Czech Credit Bureau
Poznámka: p ír stek firem = rozdíl mezi po tem vzniklých firem a po tem zaniklých firem

Pramen: portál cribis.cz, CRIF – Czech Credit Bureau
Poznámka: p ír stek firem = rozdíl mezi po tem vzniklých firem a po tem zaniklých firem

Odstranit komunikační bariéry a zlepšit 
stávající výzkumně-vývojovou infrastruktu-
ru. To bylo cílem klastru OMNIPACK, je-
hož členy jsou firmy z oblasti výroby obalů 
a obalové techniky. Na úspěšný projekt v cel-
kové hodnotě bezmála 142 milionů korun zís-
kal dotaci téměř 57 milionů korun z Operač-
ního programu Podnikání a inovace (OPPI). 

„Klastry v České republice hrají stále význam-
nější roli. Ukazují, že si firmy z jednoho obo-
ru nemusí pouze konkurovat, ale mohou si rov-
něž vzájemně pomáhat a zvyšovat konkuren-
ceschopnost oboru na mezinárodním poli,“ 
řekl ministr průmyslu a obchodu Jiří Cienciala. 
„Oceňuji rovněž schopnost klastrů budovat vaz-

by mezi výzkumem, akademickou a podnikatel-
skou sférou,“ doplnil.

„Klastru OMNIPACK se podařilo snížit ná-
klady a propojit aktivity svých členů, kteří se 
tak mohou specializovat na svůj obor, zabývat 
se výzkumem a získané poznatky rychle a efek-
tivně sdílet s ostatními,“ vysvětlil ředitel sekce 
fondů EU Ministerstva průmyslu a obchodu Petr 
Očko, který je zároveň pověřený řízením agen-
tury CzechInvest. „Vznikla tak funkční zna-
lostní a vývojová infrastruktura, která jednotli-
vým členům klastru pomáhá překonávat ome-
zení menších podnikatelů a prosadit se účinněji 
na náročných zahraničních trzích,“ shrnul hlavní 
myšlenku klastrů Petr Očko.

Manažerka klastru Petra Šišková zdůraznila, 
že právě díky podpoře z EU bylo možné pro-
vést tak rozsáhlé změny v relativně krátkém 
čase. „S rozvojem projektu nám svými zna-
lostmi a zkušenostmi už dlouhodobě pomáha-
jí také pracovníci královéhradecké kanceláře 
CzechInvestu. Jejich nadšení pro věc a oběta-
vá snaha pomoci malým a středním podnikate-
lům v regionu stály u samotného zrodu Klastru 
a provází ho po celou dobu jeho existence,“ do-
dala Petra Šišková.

OMNIPACK dotaci na rozvoj inovací získal 
konkrétně z programu Spolupráce – Klastry, 
který je jedním z 15 programů podpory OPPI. 
V České republice podpořil tento program 41 

projektů, a to souhrnnou částkou 1,3 miliar-
dy korun. Od svého založení v roce 2005 klas-
tr díky evropským dotacím už zavedl jednot-
ný informační systém, sjednotil řízení lidských 
zdrojů, podpořil vzdělávací aktivity zaměst-
nanců a založil společné zkušební a vývojové 
centrum.

Klastr OMNIPACK sdružuje přes 50 členů ne-
jen z Královehradeckého, ale i Pardubického 
kraje a kraje Vysočina. Zabývá se vývojem, vý-
robou a testováním jak typizovaných průmyslo-
vých obalů a fixačních prvků (palety, přepravky, 
boxy, krabice a další), tak obalů, které jsou vyví-
jeny přímo dle požadavků zákazníků.

(tz)

Nová pravidla Evropské komise pro platební 
služby jsou významným krokem správným smě-
rem, ale odstranění systému MIF nebo mnohem 
nižší limity by přinesly ještě vyšší úspory pro ma-
loobchodníky a spotřebitele.

Komise zveřejnila dlouho očekávané návrhy „pla-
tebního balíčku“, tedy revidované směrnice o pla-
tebních službách (PSD), nařízení o mnohostranných 
mezibankovních poplatcích za platební transakce 
prováděné kartami (MIF) a sdělení o SEPA. Balíček 
je obchodníky velmi vítán.

„Tyto návrhy jsou velmi vý-
znamným krokem k přivede-
ní konkurence a transparentnos-
ti do toho, jak jsou platby prová-
děny a jak se za ně platí. Mělo by to umožnit malo-
obchodníkům přenést úspory přímo na spotřebitele, 
přináší jim skutečné výhody v těchto dobách strádá-
ní,“ řekl Christian Verschueren, generální ředitel Eu-
roCommerce. „Výroky karetních systémů, že ma-
loobchodníci nepřenesou úspory nákladů na spo-
třebitele, jsou nesmyslné: cenová konkurence a od-
stranění neefektivity jsou znaky zakořeněné v DNA 
prodejců. Navrhované stropy MIF a další navazují-
cí opatření budou dávat obchodníkům možnost vět-
ší kontroly nad náklady a spotřebitelům větší vý-
běr platebních možností. Tyto návrhy ovšem nejsou 
zcela ideální: obchodníci doufali ve zrušení MIF 
jako takového, zejména u karet debetních.“

Dennis Kredler, generální ředitel Evropské ob-
chodního kulatého stolu (ERRT) řekl: „Vítáme na-
vrhované změny, které umožní, aby byl trh evrop-
ských platebních karet konkurenceschopnější. Nic-
méně, i přes rozhodnutí evropského soudu, systém 

MIF má být zachován. Odklon od procentuálních 
poplatků k paušálním, na nákladech založených po-
platkům z transakcí, by byl rozumnější, zejména pro 
debetní karty.“

Vzhledem k tomu, že MIF v návrhu zůstává za-
chován, jsou EuroCommerce a ERRT zklamáni 
z úrovně stropů. 0,2 % u debetních a 0,3 % u kredit-
ních karet odráží podmínky VISA a MasterCard hle-
dající kompromis mezi vysokými a nízkými poplat-
ky v různých členských státech. To může znamenat, 
že poplatky půjdou nahoru v zemích, kde byly nej-

nižší v EU.
„Je zřejmé, že Komise měla při-

způsobit svůj návrh nejlepším sys-
témům, nikoli udělat průměr. Ni-

zozemí, Dánsko, Belgie a Německo například uká-
zaly, že moderní platební systémy mohou fungovat 
s velmi nízkými poplatky pro spotřebitele a obchod-
níky,“ uzavřel Christian Verschueren.

Maloobchod rovněž vítá opatření obsažená v revi-
zi směrnice o platebních službách a sdělení o SEPA. 
Otevření trhu platebního styku pro nové účastníky 
výrazně zlepší hospodářskou soutěž a povzbudí ino-
vace. Lepší rovnováha mezi poskytovateli plateb-
ních služeb a uživateli platebních služeb při jejich 
správě je také vítána a měla by zajistit spravedlivější 
rozhodování v dlouhodobém horizontu.

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR přispěl ne-
sčetnými jednáními s příslušnými subjekty  k pozi-
tivnímu vývoji v této oblasti naší práce. 

Velmi vítáme:
●  Že nařízení MIF se bude vztahovat na všechny 

transakce karet spotřebitelů, domácí a přeshra-

niční a že je tu strop pro jednu transakci. Nicmé-
ně, dvouleté zpoždění pro realizaci na vnitrostát-
ní úrovni zbytečně pozdrží významný přínos pro 
spotřebitele.

●  Odstranění pravidla „ctít všechny karty“. To 
umožní obchodníkům mít svobodnou volbu 
a směrovat spotřebitele od příliš drahých karet.

●  Schopnost provozovat reálné přeshraniční zajiště-
ní zúčtování transakce. To umožní skutečné úspo-
ry z rozsahu pro obchodníky a mělo by to přinést 
další snížení poplatků v dlouhodobém horizontu.

●  Zahrnutí třetích stran mezi poskytovatele plateb-
ních služeb v rámci směrnice o platebních služ-
bách vnese tolik potřebnou konkurenci na plateb-
ní trh.

●  Povolení poskytovatelům třetích stran iniciovat 
platby. Možnost přístupu k potřebným informa-
cím o účtu napomůže inovativním hráčům nabí-
zet levnější a efektivnější služby a plně využívat 
technologický pokrok v oblasti e-plateb.

Co by mohlo být lepší:
●  Úroveň stropů: žádáme zákonodárce, aby sníži-

li MIF na spotřebitelských debetních kartách na 
nulu a snížili jeho výši i u karet kreditních. Obává-
me se, že za současných návrhů by poplatky v ně-
kterých členských mohly narůstat.

●  Přetrvávání poplatků ad valorem: nevidíme žád-
ný důvod pro zachování procentuálních MIF – ze-
jména u debetních transakcí.

●  Komerční karty, které nesou nejvyšší mnoho-
stranné mezibankovní poplatky (MIF), by měly 
být do nařízení také zahrnuty.

(tz)

Klastr OMNIPACK: Rosteme i díky evropským dotacím

Platební karty ve hře: maloobchodníci budou moci přenést úspory na spotřebitele HK ČR se podílela 
na prosazení novely 
zákona o dani z příjmu

Poslanecká sněmovna České republiky 
v srpnu schválila novelu zákona o dani 
z příjmu, na které se v přípravě opatření 
podílela i Hospodářská komora České repub-
liky (HK ČR). Jedná se o balíček opatření, 
které by měly po finanční stránce umožnit 
zaměstnavatelům zapojit se více do odborného 
vzdělávání. HK ČR však rovněž očekává, 
že se díky tomuto opatření zvýší aktuálnost 
vybavení odborných škol z hlediska odborné 
výuky, a zaměstnavatelé ve spolupráci se 
školami tak budou mít k dispozici finanční 
a motivační nástroj pro příchod zájemců 
o studium technických oborů. 

Finanční možnosti pro zaměstnavatele se 
týkají následujících oblastí:
●  odečet nákladů na jednoho žáka konajícího 

praxi ve firmě od základu daně paušální; 
●  navýšení limitů u daňově uznatelných výdajů 

stipendií u středoškoláků i vysokoškoláků; 
●  firemní investice do vybavení určeného pro 

vzdělávání, a to až do 110 % hodnoty in-
vestice pro účely vzdělávání v roce uvedení 
do užívání.

„HK ČR dlouhodobě usiluje o podporu a ro-
zvoj odborného vzdělávání, zejména v techni-
ckých a přírodovědných oblastech. Schválení 
novely daně z příjmu je klíčové opatření, které 
komora prosazovala již několik let,“ zdůraznil 
Petr Kužel, prezident HK ČR. (tz)
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Členové Evropské organizace pro kvali-
tu (EOQ) uskutečňují ve svých zemích každo-
ročně v listopadu konference a další odborné 
akce, které se týkají kvality a příbuzných ob-
lastí. Česká společnost pro jakost není výjim-
kou a v současných dnech finišuje s pří-
pravou odborného programu listopado-
vých akcí, jejichž společným mottem je 
slogan „Kvalitou pro úspěch“. Tyto akce 
probíhají pod záštitou Rady kvality ČR 
a v rámci Národního programu podpory kva-
lity 2013.

Ve dnech 12. a 13. listopadu 2013 proběhne Me-
zinárodní konference v Národním domě na Vi-
nohradech a dále v sálech ČSVTS na Novotného 
lávce 5. V rámci plenárního zasedání přijala účast 
zahraniční přednášející paní Chava Scher (dří-
ve předsedkyně Izraelské společnosti pro kvalitu, 
nyní členka výkonné rady Americké společnosti 
pro kvalitu), která vystoupí s případovou studií tý-
kající se  využívání  principů společenské odpo-

vědnosti a modelů excelence při rozvoji regionu. 
Dále v rámci plenárního zasedání například vy-
stoupí pan Karel Havlíček, generální ředitel spo-
lečnosti SINDAT, který promluví o tom, jak uvá-
dět nápady v život (aneb od vizionářství k proces-

nímu řízení). 
Na plenární zasedání navazují jednání 

v sekcích, které jsou zaměřeny na auto-
mobilový průmysl (zazní důležité infor-
mace pro dodavatele výrobců), společen-

skou odpovědnost (vnímání a důležitost CSR, 
nová norma pro CSR, etika a CSR), kvalitu 
v průmyslu a stavebnictví (sekci odborně zajiš-
ťuje TZÚS, přednášky zaměřené na snižování 
spotřeby energie či zvyšování energetické účin-
nosti) a na ochranu spotřebitele (sekci garantuje 
Sdružení českých spotřebitelů). Kromě odbor-
ných sekcí se budou moci účastníci konferen-
ce zapojit do workshopu zaměřeného na spole-
čenská pravidla chování pod vedením Evy Fi-
lipové.

Další akcí je Konference vítězů cen za kvali-
tu, která se uskuteční  26. listopadu 2013 v hote-
lu Kampa. Smyslem akce je především sdílet kon-
krétní zkušenosti s používáním Modelu excelence 
EFQM jak u tuzemských, tak u zahraničních sub-
jektů a prezentovat nejlepší manažerské přístupy. 
Zazní informace z Centra excelence a zkušenos-
ti z hodnocení Národní či Evropské ceny za kvali-
tu. Účastníci konference získají znalosti zásad pro 
efektivní používání Modelu excelence EFQM, 
které by mělo ústit v reálné zlepšení, nikoliv v ad-
ministrativní úkony. 

Je důležité připomenout, že večer 26. listopa-
du 2013 se budou slavnostně předávat Národní 
ceny kvality ČR a CSR na Pražském hradě. Jedná 
se o nejprestižnější akci svého druhu v roce.  

Více informací o akcích Listopadu – měsí-
ce kvality můžete průběžně získat na webových 
stránkách www.csq.cz. 

Ing. Petr Koten, výkonný ředitel 
České společnosti pro jakost

KVALITOU K JASNÉ PŘEVAZE

ČSJ připravuje odborný program pro akce Listopadu – měsíce kvality v ČR

Společenská odpovědnost, také udržitelnost, 
možná současnost v myšlenkách budoucnosti, 
jsou totiž pilíře, na nichž lze stavět smysluplně 
a mravně, aniž by ohrožovaly podstatu busines-
su samotného. Ba naopak, rozvíjejí ho tak, aby 
získával ten pravý rozměr.

Hovořila jsem o tom s PhDr. Marií Jírů, maji-
telkou Centra andragogiky s.r.o.

Tato firma před čtyřmi lety zřídila neziskovou 
organizaci Šance na vzdělání, o.p.s., která při-
pravuje projekty s inovativními prvky, jež se tý-
kají potřeb vzdělání pro osoby se znevýhodně-
ním, především zdravotním a sociálním, a jejich 
postupného zařazování na trh práce. Šance na 
vzdělání obdržela pěkné ocenění v soutěži Ná-
rodní cena ČR za společenskou odpovědnost  za 
rok 2012 – Společensky odpovědná organizace.

Proč jste se rozhodli jít zrovna tímto směrem?
Dlouhodobě se snažíme propagovat společen-

sky významná témata, jako je etika či loajalita 
nebo právě společenská odpovědnost firem, tedy 
ve zkratce CSR.

Díky svým speciálním sekcím se zaměřujeme 
na všechny obory. V rámci firemního vzdělává-

ní rozvíjíme i speciální programy a jeden z nich 
je CSR. Z tohoto hlediska poskytujeme komplex-
ní poradenství různým společnostem. Když jsme 
se začínali do této problematiky nořit, položi-
li jsme si otázku, jak by se Centrum andragogi-
ky mělo chovat, aby samo působilo jako spole-
čensky odpovědná společnost. 
Abychom nekázali vodu a ne-
pili víno. Přemýšleli jsme, jak 
toto téma co nejlépe uchopit 
a v roce 2009 přišla myšlenka 
založit neziskovou organizaci 
Šance na vzdělání. Ta se věnuje opět vzdělává-
ní, ale ne firemnímu, nýbrž sociálnímu. Posláním 
této obecně prospěšné společnosti je vést na zá-
kladě konzultačních a vzdělávacích programů so-
ciálně a zdravotně znevýhodněné osoby k orien-
taci v reálném světě, k nalézání a poznávání sebe 
sama, k sociálnímu a pracovnímu začlenění, a tím 

i k psychické vyrov-
nanosti. Chceme, 
aby se tito lidé umě-
li hodnotně integro-
vat do společnosti 
sami bez závislos-
ti na druhých. Nos-
ným programem je 
vzdělávání osob se 
zdravotním postiže-
ním po vážném úra-
ze či nemoci, tedy 
lidí, kterým setina 
sekundy změnila ži-
vot. Pomoc potřeb-
ným, různými způ-
soby znevýhodně-

ným lidem je jednou z nejstarších morálních od-
povědností každého člověka.

Co to představuje v praxi? 
Není to zas tak složité 

– společenská odpovědnost 
pro nás znamená poskytovat 
vzdělávání a poradenství, 
případně zaměstnání oso-
bám sociálně či zdravotně 
znevýhodněným. Je třeba si 
uvědomit, že tragická udá-
lost, která člověku v sekun-
dě změní život, může postih-
nout kohokoli z nás. Kdo-
koli z nás se může sám stát 
osobou s tělesným či men-
tálním znevýhodněním, ať už v důsledku ne-
moci, či nehody. Člověk s postižením se cítí 
být vyřazen ze společnosti v souvislosti s tím, 
jakým způsobem s ním daná společnost zachází 
či jak se k němu chová jeho okolí. Jednou z ba-
riér je nedostatečné vcítění a pochopení člově-
ka v tíživé zdravotní situaci lidí, kteří nic po-
dobného nepoznali. 
V rámci naší spole-
čenské odpovědnosti 
prostřednictvím naší 
neziskové organiza-
ce Šance na vzdělání 
se tedy snažíme o to, 
aby tito lidé byli plně 
včleněni do společ-
nosti a našli i odpoví-
dající pracovní uplat-
nění.

Svým způsobem by 
se mohlo hovořit 
také o tom, že spo-
lečenská odpovědnost přináší určité výhody 
pro ty, kteří se odpovědně chovají...

Pokud se firma rozhodne zabývat se spole-
čenskou odpovědností, neměly by výhody být 
tím hlavním důvodem. Rozhodnutí musí vy-
cházet z firemní kultury daného subjektu a ve 
většině případů za tímto rozhodnutím stojí sil-
né osobnosti se silnými hodnotami a etickými 
principy. V našem případě jde spíše o přínos 
v tom, jak se lišíme od jiných vzdělávacích fi-
rem. Bohužel česká společnost není zatím tak 
vyspělá, aby se například zákazníci rozhodo-
vali o výběru dodavatelů v tom smyslu, jestli 
jsou, nebo nejsou společensky odpovědní, stá-

le z mnoha důvodů je hlavním kritériem pou-
ze cena. 

Uznáním principů, na jejichž základě pracuje-
me, se stala například oce-
nění, která jsme v posled-
ní době získali, potvrzu-
jí to, že směr, kterým jsme 
se vydali, má smysl. Nejví-
ce nás těší, když nominace 
přijde od člověka, kterému 
jsme měli možnost nějakým 
způsobem pomoci, jako tře-
ba nominace naší neziskové 
organizace na Cenu Olgy 
Havlové od bývalé pacient-
ky Rehabilitačního ústavu 
Kladruby. 

Velkou poctou pro nás bylo vítězství v soutě-
ži Národní cena ČR za společenskou odpověd-
nost  za rok 2012 – Společensky odpovědná or-
ganizace. Toto ocenění přineslo mnoho inspira-
ce, podnětů a nové energie. V tom pozitivním 
slova smyslu nás zavazuje a nabádá, abychom 
náš směr rozvíjeli.

Stojí za to se tedy chovat společensky zodpo-
vědně? Měly by jít firmy touto cestou?

Myslím , že ano. Je to ale záležitost, k níž mů-
žete motivovat, ale nedá se nařídit či o ní někoho 
přesvědčovat, musí to vycházet z názoru na ži-
vot i podnikání, z nastavené firemní kultury spo-
lečnosti. Když se každá firma zaměří na nějakou 
oblast, společně se nám podaří udělat ze světa 
alespoň o něco lepší místo i pro ty, kterým to ne-
bylo souzeno. Společensky odpovědně podnikal 
již Tomáš Baťa, a naším úkolem je, abychom na 
pozitivní příklady dějin nezapomínali, ale pře-
mýšleli o nich.

(rix)

Společenská odpovědnost 
jako současnost v myšlenkách budoucnosti
Společenská odpovědnost je velké téma 
posledních let. Vedou se debaty o tom, co 
si pod tímto pojmem vlastně představit, co 
by firmy či instituce měly dělat, aby mohly 
nést toto označení. Zdaleka totiž v očích 
veřejnosti nepůjde o příkladnou firmu jen 
tehdy, když sama sebe nazve společensky 
odpovědnou. Propracované korporátní 
programy od praktických příkladů až po 
budování image o tom náležitě vypovídají 
stejně jako činnost drobnějších společností, 
které se však umí dívat dopředu a vědí, že 
i ony mohou položit základ k tomu, aby se 
příštím generacím dobře žilo.

Velkou poctou pro nás bylo 
vítězství v soutěži Národní 
cena ČR za společenskou 
odpovědnost  za rok 2012 
– Společensky odpovědná 
organizace. Toto ocenění 
přineslo mnoho inspirace, 
podnětů a nové energie. 
V tom pozitivním slova 
smyslu nás zavazuje 

a nabádá, abychom náš 
směr rozvíjeli.

PhDr. Marie Jírů (vpravo) se osobně řady akcí ráda účastní

Z nedávné konference pro zdravoně znevýhodněné

PhDr. Marie Jírů, majitelka společnosti 
Centrum andragogiky, s.r.o.

Přes internet vše
Během prvních týdnů po spuštění Era portálu, 

nového internetového bankovnictví Ery, zažádalo 
online o některý z bankovních produktů již více 
než 400 klientů. Největší zájem je o Era osobní 
účet. Kromě zadávání plateb umožňuje nový sys-
tém také jednoduchou obsluhu účtů, přehlednou 
správu rodinných a osobních financí. Klienti Ery 
tak získali univerzálního finančního pomocníka.

Era portál v polovině července rozšířil původní 
internetové bankovnictví Ery. Klienti po krátké 
registraci a vytvoření vlastních přístupových údajů 
mohou získat množství nových služeb. Kromě 
běžných funkcí, jako je placení a správa účtu, 
nabízí Portál hned několik novinek. Klienti, kteří 
mají uzavřený nový typ smlouvy o Elektronickém 
bankovnictví, si mohou sami sjednat vybrané 
produkty přes internet. Největší zájem je dosud 
o Era osobní účet a online účet. „Bez nutnosti 
navštívit pobočku si klienti mohou zřídit například 
spořicí produkt Červené konto, Era půjčku nebo 
kontokorent,“ vysvětlila Zuzana Kalátová, tisková 
mluvčí Ery a Poštovní spořitelny.  (tz)
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Smyslem značky kvality „FÉR hypotéka“ je 
poukázat na úroveň služeb, kterou poskytují čle-
nové AHM. FÉR hypotéka staví na třech základ-
ních pilířích: profesionalita, specializace a etika.

Hypoteční makléři/poradci členů AHM se vě-
nují hypotečnímu poradenství na plný úvazek. 
Jejich činnost není „přivýdělkem“ k jejich jiné-
mu zaměstnání, není ani brigádou při studiu. Hy-
potéky, které průměrný hypoteční makléř/porad-
ce ročně zpracuje, se čítají v několika desítkách. 

Hypoteční makléři/poradci členů AHM se úzce 
specializují jen na hypoteční produkty, zprostředko-
vávají je výhradně makléřským stylem (nabízí pro-
dukty naprosté většiny bank, případně úplně všech). 
Nejsou prodejci mnoha dalších druhů finančních 
produktů. Potřebuje-li klient např. pojištění, postará 
se o něj obvykle jiný kolega, který se specializuje na 
pojištění, případně zcela jiný subjekt.

Každý z členů AHM se při vstupu do Asocia-
ce zavázal dodržovat Etický kodex AHM. Ten 
mj. říká, že zájmy klienta jsou vždy na prvním 
místě a že klient musí být komplexně a pravdivě 
informován o všech aspektech daného hypoteč-
ního produktu (např. související poplatky).

K zaváděné značce vzniknul sedmiminuto-

vý videospot, který demonstruje přínos hy-
potečních makléřů (videospot je na stránkách 
www.fer-hypoteka.cz). „Dali jsme si tu práci 
a „oběhli“ jsme všechny banky, abychom získa-
li nabídky na hypotéku pro náš modelový pří-
klad,“ řekla Petra Horáková Krištofová, mana-
žerka AHM, která videospotem provází. „Pri-
márním cílem bylo zjistit, kolik času tím člověk 
ztratí a jak se v nabídkách bank zorientuje,“ vy-
světlila. „Výsledek nás velice překvapil: drtivá 
většina bank prezentuje do vytištěných nabídek 
úrokové sazby, ale už ne související poplatky, 
takže klient není s odstupem času schopen reka-
pitulace a objektivního porovnání.“ 

Cílem celého projektu FÉR hypotéky je přimět 
klienty více přemýšlet o své hypotéce. „Aby se 
nenechali zlákat první nabídkou, kterou někde 
dostanou, aby se aktivně ptali na všechny po-
platky a samozřejmě aby se nebáli zeptat toho, 
kdo hypotékám opravdu rozumí a je nezávislý,“ 
vysvětlil smysl značky Jan Kruntorád, předseda 
představenstva AHM. 

Jako velké nebezpečí AHM vnímá například 
systém zejména drobných realitních kanceláří, 
které za provizi posílají klienty na jednu jedinou 

pobočku banky. Klienti v obavách, že je v koupi 
nemovitosti někdo předběhne, bezhlavě spěchají 
do této jediné banky a neuváženě podepisují hy-
poteční smlouvy (často „nakoupí“ i jiné finanční 
produkty a „výhodné balíčky“). 

Dalším „strašákem“ jsou univerzální finanč-
ní poradci, kteří zprostředkují ročně hypotéky 
v řádu kusů. „Jejich kvality s oblibou přirovná-
vám k chirurgovi, který třikrát ročně operuje sle-
pé střevo a mezitím se věnuje dermatologii,“ po-
dotkl Jan Kruntorád.
Členové AHM zprostředkovali v roce 2012 hy-

potéky téměř za 26 miliard korun. Každou pá-
tou hypotéku tedy v loňském roce zprostředko-
val některý z jejích členů. „Nárůst tržního podí-
lu i celkové produkce nás nesmírně těší, ale zá-
roveň cítíme velkou odpovědnost. Právě proto 
přicházíme se značkou FÉR hypotéka, která nás 
zavazuje k určitým standardům, které se bude-
me snažit nejen dodržet, ale také neustále zvyšo-
vat,“ dodal Jan Kruntorád.

Asociace hypotečních makléřů, sdružující re-
nomované hypoteční makléře, byla založena 
v roce 2006. Aktuálně má 8 členů (1. EUROHY-
POTÉKA, Bonnet.cz, FINEO Group, GEPARD 
FINANCE,  HYPOASISTENT, M&M reality 
holding, OPEN FINANCE a SOPHIA FINAN-
CE) a její řady se každý rok rozšiřují. 
www.fer-hypoteka.cz (tz)

Se značkou kvality 
„FÉR hypotéka“ Asociace hypotečních makléřů
Asociace hypotečních makléřů (AHM) představila značku kvality „FÉR hypotéka“ 
(www.fer-hypoteka.cz). FÉR hypotéka staví na třech pilířích: profesionalita hypotečních 
makléřů, úzká specializace na hypoteční produkty a Etický kodex AHM. Vínové razítko se 
symbolem sovy používají členové AHM od srpna. 

Prestiž a důvěra
Asociace hypotečních makléřů (AHM) za-

vedla značku kvality „FÉR hypotéka“. Je-
jím smyslem je poukázat na úroveň práce, 
kterou poskytují členové AHM. Gepard Fi-
nance je díky vysoké kvalitě svých služeb již 
od počátku členem Asociace a od nynějška 
se může honosit značkou „FÉR hypotéka“.

Cílem projektu FÉR hypotéky je přimět klienty 
více přemýšlet o své hypotéce, vyžadovat odbor-
nou způsobilost a profesionální přístup. „Feno-
mén hypotečních makléřů zažívá boom zejména 
v posledních letech a díky rychlému růstu hypo-
tečního trhu se výrazně zvýšil i počet osob a sub-
jektů, které hypotéky bankám zprostředkovávají. 
Kvalita služeb klientům tak může být v součas-
nosti velmi různá,“ uvedl Jan Kruntorád, předse-
da představenstva Asociace hypotečních maklé-
řů a generální ředitel Gepard Finance. To je ostat-
ně důvod, proč se renomované makléřské společ-
nosti rozhodly prostřednictvím profesní odborné 
asociace pozitivně působit na další rozvoj hypo-
tečního trhu. „Projekt FÉR hypotéka je tak jen lo-
gickým pokračováním dlouhodobé snahy Asoci-
ace o nastavení určitých standardů kvality na hy-
potečním trhu, které současně budou pro klienty 
dobře čitelné,“ dodplnil Jan Kruntorád. (tz)

Být klientem VZP se vyplatí. Jen za poslední 
týdny se o tom přesvědčilo bezmála 138 tisíc po-
jištěnců, kteří díky mimořádným preventivním 
programům získali přes 137,5 milionu korun. 

O programy, vyhlášené na období od 20. květ-
na do 31. července, byl velký zájem. VZP vyšla 
vstříc všem, kteří v určeném termínu některou 
z aktivit zaplatili, ale nestihli platební doklady 
doručit na pobočky do vlastního ukončení pro-
gramu, a umožnila jim požádat o příspěvek až 
do 5. srpna 2013. 

Největší zájem byl o příspěvek na letní prázd-
ninové tábory pro děti. Celkem 57 662 žadatelů 
se podělilo o částku přesahující 57 milionů ko-
run. Příspěvky na tábor byly součástí preventiv-
ního programu Zdravá rodina a jejich smyslem 
bylo vést děti k pohybu.

Celkem bylo v programu Zdravá rodina v uve-
deném období vyplaceno klientům VZP více než 
80 milionů 220 tisíc korun. Kromě podpory po-
hybu dětí nabízel také příspěvky na některé po-
můcky čerstvým rodičům. Podrobnosti uvádí 
následující tabulka.

Přehled o čerpání v rámci bonusového programu Zdravá rodina v roce 2013

max. výše příspěvku je 1 000 Kč

název bonusového programu částka v Kč počet osob

pohybové aktivity pro předškoláky (sportovní hry, 

aerobic, cvičení rodičů s dětmi, moderní tanec, ryt-

mika, jóga, florbal, gymnastika, míčové hry, brus-

lení na kolečkových bruslích, tanečky pro malé 

děti apod.)

19 214 267 19 889

letní prázdninový tábor (tábor s cílenými pohybový-

mi aktivitami a příměstský letní tábor)
57 151 017 57 662

pomůcky ke kojení 1 443 393 1 546

monitoring dechu pro miminka 900 397 954

digitální chůva 1 511 575 1 531

Celkem Zdravá rodina 80 220 649 81 582

Na druhém místě, co se zájmu klientů týče, 
skončila nabídka příspěvku na dentální hygienu. 
O jeho vyplacení požádalo přes 47 tisíc pojištěn-
ců a vyplaceno jim bylo celkem více než 52 milio-
nů 194 tisíc korun. Příspěvek na dentální hygienu 
byl zařazen do preventivního programu Zdravý ži-
vot, který je určen členům Klubu pevného zdraví. 

V programu Zdravý život bylo doposud vypla-
ceno celkem více než 57 milionů 287 tisíc korun 
a zapojilo se do něj v uvedeném období přes 56 ti-
síc klientů. Podrobnosti uvádí následující tabulka.

Přehled o čerpání v rámci bonusového programu Zdravý život v roce 2013

max. výše příspěvku je 1 500 Kč

název bonusového programu částka v Kč počet osob

dentální hygiena 52 194 924 47 016

prevence karcinomu prsu (screeningová mamogra-

fie nebo ultrasonografie)
3 949 703 7 980

prevence karcinomu tlustého střeva 44 386 89

prevence kožních nádorů (vyšetření znamének a je-

jich případné odstranění)
1 079 069 1 168

vyšetření štítné žlázy u těhotných žen (laborator-

ní vyšetření krve)
19 578 25

Celkem Zdravý život 57 287 660 56 278

Údaje za program Zdravý život však ještě nejsou 
konečné. Jeho součástí je totiž příspěvek na scre-
eningové vyšetření prsou mamografem nebo ul-
trasonografem, které si ženy mohou nechat pro-
plácet až do 30. listopadu 2013. To je ovšem jedi-
ná výjimka, jinak už bylo čerpání všech příspěv-
ků ukončeno. VZP děkuje všem svým klientům, 
kteří se zapojili do preventivních programů. Zá-
jem o vlastní zdraví a s tím související prevenci 
je totiž často nejúčinnějším nástrojem v boji pro-
ti řadě nemocí. Náklady na prevenci jsou navíc 
vždy mnohonásobně nižší než náklady na ná-
sledné léčení chorob, které už propukly. (tz)

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna 
Insurance Group zaznamenává během letní do-
volenkové sezony v průměru patnáctiprocentní 
nárůst automobilové asistence v zahraničí. Mě-
sícem s největším počtem zásahů bývá přitom 
srpen. Skutečnost dokládají statistiky za po-
slední tři roky. 

Do zahraničí na svou letní dovolenou každoroč-
ně putují statisíce českých turistů. Nejčastěji se při-
tom na cesty většina z nich vydá svým vlastním 
vozem. O tom, že je dobré se před odjezdem dů-
kladně přesvědčit o technických kvalitách a stavu 
vozidla, svědčí počty zásahů automobilové asisten-
ce, kterou pro řidiče v nouzi zajišťuje Česká podni-
katelská pojišťovna ve spolupráci se svým partne-
rem společností Global Assistance.

„Právě v letním dovolenkovém období evidu-
jeme největší počet zásahů naší asistenční služby 
mimo republiku. Ze statistik přitom vyplývá, že 
počet zásahů v sezoně pak vrcholí v srpnu,“ upo-
zornil Miloš Velíšek, ředitel úseku pojištění vozidel 
České podnikatelské pojišťovny. „Nejvíce tako-

vých událostí každoročně řešíme v sousedním Ně-
mecku, dále také v Rakousku, Chorvatsku a Slo-
vensku,“ doplil.

O dovolených lidé v zahraničí nevolají asistenč-
ní službu kvůli dopravní nehodě, ale nejčastěji po-
třebují pomoc při poruše vozidla. Ze statistik asis-
tenčních zásahů vyplývá, že se jedná až o 80 pro-
cent případů. „Klientům pomáháme nejen u váž-
nějších závad jako je porucha motoru či selhání ba-
terie, ale také v případě defektu pneumatiky či za-
pomenutých klíčků v uzamčeném voze,“ uvedl Pa-
vel Strapko, ředitel asistenčních služeb Global As-
sistance. 

Více než polovina zásahů se týká vozidel vyro-
bených kolem roku 2004, necelou třetinou se podí-
lí vozidla s rokem výroby 2007 a novější. Spíše ke 
kuriozitám patří asistenční zásahy u vozidel vyro-
bených před rokem 2000. „Mezi nejstaršími asisto-
vanými vozidly byly Škoda 100 z roku 1974 s po-
ruchou převodovky v Itálii a historická Lada z roku 
1978 s prasklým ramenem v Srbsku. Podle našich 
údajů bývá vozidlo obsazeno v průměru dvěma 

lidmi, v této Ladě jich cestovalo dokonce pět,“ řekl 
s úsměvem Pavel Strapko. 

Poměrně často řešenou poruchou je prasklý klí-
nový řemen motoru. „Pomáhali jsme klientovi, 
který se vydal s rodinou na dovolenou do Chorvat-
ska. Nešťastný řidič se dovolal na linku 1220 z Ra-
kouska v půl třetí v noci. Do hodiny a půl již byla 
rodina s dvěma malými dětmi ubytována v hote-
lu a vůz odtažen do servisu. Během sobotního do-
poledne servisní technici vozidlo opravili a rodi-
na mohla pokračovat v cestě,“ popsal klasický zá-
sah Pavel Strapko. Celý zásah byl pro klienty bez-
platný. 

Asistenční služby zabezpečuje pro Českou pod-
nikatelskou pojišťovnu společnost Global As-
sistance, tel. +420 1220, s možností volání 24 ho-
din denně, s komunikací v českém jazyce i v pří-
padě volání ze zahraničí. Asistence je poskytová-
na nejen při nehodě, ale i při pouhé poruše vozidla, 
zahrnuje příjezd asistenční služby, opravu na mís-
tě, vyproštění a odtah vozidla.

(tz)

VZP přispívá na prevenci tisícům klientů

V období letních dovolených zasahuje asistenční služba nejčastěji v srpnu

ERGO pojišťovna 
přišla na český trh 
s ojedinělým produktem 
v životním pojištění 
– profitujte z investic

ERGO pojišťovna nabízí od 15. července 
díky produktu ERGO Renta možnost profi-
tovat z investic do vysoce úspěšných němec-
kých fondů. Společnost ERGO touto nabíd-
kou reaguje na regulaci technické úrokové 
míry ze strany České národní banky platnou 
od 15. července 2013.

Pojišťovna ERGO (dříve Victoria Volksban-
ken pojišťovna) předložila klientům novou varian-
tu životního pojištění v České republice. „Jedná se 
o inovaci v podobě investičního důchodového po-
jištění kombinovaného s připojištěními. Naši klien-
ti mají v porovnání s klasickým životním pojiště-
ním možnost dosáhnout vyššího zhodnocení vlast-
ních úspor a současně se zajistit proti rizikům v prů-
běhu celého života,“ řekl Pavel Chmelík, předseda 
představenstva ERGO pojišťovny, a.s., a dále do-
dal: „Jako jediný poskytovatel na domácím trhu 
nabízíme klientům možnost investovat do fondů 
MEAG, které nepřetržitě od roku 2003 získávají 
v oboru financí jedno prestižní ocenění za druhým. 
Kromě toho jsou peníze našich klientů investovány 
z finančního hlediska do nejsilnější a nejstabilněj-
ší evropské země.“ MEAG je společným správcem 
majetku společností ERGO a Munich Re a jedním 
z největších investorů v evropském finančním sek-
toru s více než dvacetiletou tradicí. Nový produkt 
ERGO Renta bude v Česku prodáván výhradně 
partnerskou organizací ERGO Pro. 

Produkt je alternativou ke klasickému životnímu 
pojištění. Pojišťovny obecně mohou od 15. čer-
vence 2013 garantovat technickou úrokovou míru 
jen v maximální výši 1,9 % ročně. Tato změna 
ovlivňuje nabídky klasického životního pojiště-
ní. Pro některé klienty je současná nízká úroko-
vá míra pro dlouhodobé spoření jen málo atraktiv-
ní. Díky novému produktu ERGO Renta se však 
společnost ERGO odlišuje od konkurence. A to 
nejen ve zmiňované možnosti investic do němec-
kých MEAG fondů, nýbrž také díky možnosti uza-
vřít různá připojištění. Například úrazové pojiš-
tění partnera s padesátiprocentní slevou nebo va-
rianta s garancí návratnosti zaplaceného pojistné-
ho. Produkt ERGO Renta má i další specifika a vý-
hody: rozhodne-li se klient pro investici u společ-
nosti ERGO, má možnost spolurozhodovat při in-
vestování svých finančních prostředků. Například 
může 20 % investovat do nabízených garantova-
ných fondů, jako jsou české státní dluhopisy, 50 % 
do fondu MEAG a 30 % do fondu Conseq.  (tz)
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Výsledky průzkumu MasterIndex naznačily, 
že celých 24 % Čechů vyrazí někam na výlet 
nebo na dovolenou po České republice alespoň 
jednou měsíčně. Zahraniční dovolenou si dopřá-
vají Češi méně často, jen 17 % Čechů vyjíždí 
za hranice alespoň jednou za půl roku. Obecně 
více cestují lidé s měsíčními příjmy nad 25 ti-
síc korun – každý čtvrtý jezdí na výlety po Čes-
ku alespoň dvakrát či třikrát do měsíce. Dovole-
nou za hranicemi si alespoň jednou za půl roku 
užije 40 % z nich.

Průzkum MasterIndex zjišťoval také intenzitu 
využívání platebních karet v Česku i v zahrani-
čí. Zatímco v tuzemsku platí kartou v obchodech 

94 % majitelů karet a 93 % lidí vybírá hotovost 
z bankomatu, v zahraničí ji k placení ani k výbě-
rům nevyužívá více než 60 % Čechů. Lidé pla-
tící v zahraničí platební kartou mohou využívat 
i bezkontaktní technologii PayPassTM, která 
výrazně urychluje proces platby. Akceptační ter-
minály najdou v řadě evropských zemí, jako na-
příklad Slovensku, Polsku či Maďarsku.

Výhody využívání platebních karet 
v zahraničí

Využívání platebních karet v zahraničí přiná-
ší jejich majitelům mnoho výhod. „Platby kar-

tou nejsou spojeny s poplatky, 
a přitom nabízejí výhodněj-
ší směnný kurz, než jaký člo-
věk získá ve směnárně. V pří-
padě ztráty nebo krádeže karty 
ji navíc může snadno okamži-
tě zablokovat a nepřijde tak 
o své peníze,“ sdělil Miroslav 
Lukeš, generální ředitel Mas-
terCard Europe pro Českou 
republiku a Slovensko. Speci-
ální výhodu mají majitelé ka-
ret MasterCard nebo Maest-
ro, kteří míří na dovolenou do 
Chorvatska – do 1. září tam při 
platbě kartou budou moci vyu-
žít speciální slevu v prodejnách Konzum. Stačí 
při platbě kartou předložit pracovníkovi slevo-
vý kupon, který je ke stažení na stránkách Mas-

terCard a je možné jej využívat neomezeně. Dr-
žitelům prémiových karet usnadní cestování na-
příklad asistenční služba Concierge od Master-
Card, která klientům zajistí rezervace hotelů, le-
tenek nebo auto-asistenci. „Concierge je kom-
plexní asistenční služba, která je držitelům pres-
tižních karet k dispozici nepřetržitě a v několi-
ka světových jazycích,“ uvedla Tereza Janko-
vá, marketingová ředitelka MasterCard Europe 
pro českou republiku a Slovensko. „Pro příjem-
nější cestování je na Terminálu 1 Letiště Vác-
lava Havla v Praze k dispozici MasterCard le-
tištní salonek, který prémiovým klientům nabí-
zí více soukromí a extra pohodlí,“ doplnila Te-
reza Janková.  

(tz)

Do zahraničí více vyjíždějí lidé 
s vyššími příjmy, ukázal průzkum MasterCard
Z výsledků průzkumu společnosti MasterCard, jedničky v inteligentních, pohodlných 
a bezpečných platbách, vyplynulo, že Češi tráví dovolenou obvykle v tuzemsku. Do zahraničí 
se častěji vypravují lidé s příjmy nad 25 tisíc korun. Průzkum také ukázal, že v zahraničí 
používá svoji platební kartu k placení 40 % Čechů a 36 % vybírá hotovost z bankomatu. 
Placení kartou v zahraničí je přitom bezpečné a výhodné – k vybraným kartám se vážou 
služby navíc, jako jsou asistenční služby nebo extra komfort na letišti.  

Platební karta je při cestování do zahrani-
čí stejnou samozřejmostí, jako například ces-
tovní doklad či zubní kartáček. I když se bez 
peněz nelze obejít nikde, bez hotovosti je to 
možné na stále více místech po celém svě-
tě. Jen loni čeští turisté v zahraničí uskuteč-
nili platby ve výši 35,7 miliard korun, což je 
o téměř 10 % více oproti roku 2011, dalších 
10 miliard korun vybrali prostřednictvím 
bankomatů. 

„Z našich statistik vyplývá, že si klienti ČSOB 
a Ery při cestování přivykli na komfort, kte-
rý poskytují platební karty. Za minulý rok po-
mocí nich uskutečnili platby ve výši převyšující 
6 miliard korun, tedy téměř o 700 milionů korun 
více, než tomu bylo v roce 2011. Klienti navíc 

vybrali přes 2 miliardy pomocí bankomatů. Ten-
to rok očekáváme pokračování nastoleného tren-
du a tedy opětovné zvýšení,“ řekl Peter Demja-
novič, ředitel útvaru Karty ČSOB a Ery. „I přes 
rostoucí popularitu platebních karet však není 
vhodné spoléhat pouze na moderní technologie. 
Na dovolenou je ideální kombinace hotovosti 
a platební karty, neboť stále existují místa, kde 
se kartou platit nedá. Vyplácí se s sebou přiba-
lit i hotovost v celosvětové uznávané měně jako 
je euro či dolar,“ doporučil Peter Demjanovič.

Jednou z hlavních výhod při používání plateb-
ní karty v zahraničí je, že odpadá nutnost vyhle-
dávání nejlepšího kurzu. Při platbách v zahraničí 
totiž klient získá výhodnější kurz než při výběru 
hotovosti a navíc nemusí platit poplatek za smě-

nu, který si směnárny často účtují. Podobně jako 
v Česku, za platby u obchodníka nejsou bankou 
účtovány poplatky a transakce je zdarma.

Při cestách do zahraničí by se nemělo zapomí-
nat na cestovní pojištění a také pojištění k pla-
tební kartě. Tu lze pojistit proti odcizení i pro-
ti ztrátě. Toto pojištění je platné po celém světě 
a klient je mimo jiné pojištěn i proti neoprávně-
nému použití karty v důsledku její ztráty. V pří-
padě, že je klientovi odcizena jeho platební kar-
ta, může si – v případě, že se jednalo o kartu em-
bosovanou (s vystouplým reliéfním písmem) 
– přímo u zahraniční banky nechat vystavit kar-
tu náhradní anebo požádat o vydání náhradní ho-
tovosti. Nemůže se proto stát, že se klient v za-
hraničí ocitne zcela bez finančních prostředků.

Nutností je také již zmíněné cestovní po-
jištění. Ke kartě si klienti mohou sjednat po-
jištění po telefonu na bezplatné infolince 
800 300 300 (ČSOB) či 800 210 210 (Era). Ně-
které typy karet již obsahují cestovní pojištění 
v ceně karty.

Jednorázové pojištění, které není vázáno na 
platební kartu, je možné si sjednat prostřednic-
tvím aplikace Smartbanking pro chytré telefony. 
Mezi další způsoby patří možnost online pojiště-
ní prostřednictvím webových stránek ČSOB Po-
jišťovny či osobní sjednání na obchodním místě. 
Individuální cestovní pojištění lze také jednodu-
še zřídit pomocí vybraných bankomatů. V tomto 
případě slouží jako doklad o pojištění stvrzenka 
z bankomatu.  (tz)

Dovolená bez platební karty již není in

Jak často jezdíte na výlety/dovolené po ČR? 

Zdroj: průzkum MasterIndex; N=500; říjen 2012

Jak často jezdíte na výlety/dovolenou do zahraničí? 

Zdroj: průzkum MasterIndex; N=500; říjen 2012

Jak často využíváte platební kartu k těmto činnostem?

Zdroj: průzkum MasterIndex; N=500; říjen 2012

V těch je obsažen konopný olej, který ne-
obsahuje psychotropní látky, v některých 
vysoce kvalitních produktech se objevu-
je i výtažek z celých rostlin konopí. Jak-
mile člověk použije marihuanu nebo hašiš, 
což je pryskyřice z květů, může jej používat 
buď zevně, nebo vnitřně. Zevně se používá 
na kožní nemoci, jako je například lupén-
ka, atopický ekzém a další kožní nedostatky, 
rovněž při léčbě kloubních nemocí. Kouření 
pomáhá lidem s nemocemi centrální nervo-

vé soustavy, jako je Parkinsonova choroba, 
roztroušená skleróza a mnoho dalších.

Proč konopí léčí?
Konopí obsahuje stovky účinných látek, 

tzv. cannabinoidů. V lékařství jsou z nich zná-
mé pozitivní účinky psychoaktivní látky THC 
a také CBD. V lékárnách by se měly obje-
vit podle současné vyhlášky čtyři druhy kono-
pí s odlišnou výší těchto účinných látek. Ač-
koli si to drtivá většina lékařů nemyslí, o léč-
bu konopí je mezi veřejností velký zájem. Ne-

jen proto, že se mož-
ná jedná o módní zá-
ležitost, ale hlavně 
proto, že mnozí lidé 
mají s léčbou své 
zkušenosti, ač zatím 
ilegální.

Liché obavy
Je známo, že ko-

nopné přípravky po-
máhají proti chro-
nickým bolestem, 
křečím či nechuten-
ství například u roz-

troušené sklerózy. Přitom pacienti s roztrou-
šenou sklerózou příliš pochopení v nemocni-
cích v Česku nemají, žije jich u nás kolem 18 
tisíc. Jen třetině z nich je umožněna včasná 
léčba. Již dnes jim pomáhá podpořit dlouho-
dobou paměť a pozitivně působit proti skle-
róze konzumace konopných semínek. 

Podle některých odborníků může kouření 
marihuany s vysokým obsahem THC zvý-
šit riziko onemocnění schizofrenií. Trpí na 
to však jen lidé, kteří mají vrozené předpo-
klady, a ti, kteří konopí užívají pro požitek 
u takzvaného rekreačního užívání. Pokud by 
konopí předepisovali lékaři, riziko je velmi 
nízké. 

Problém? Kritičtí lékaři
Nakonec však stejně o osudu konopí v naší 

republice nejspíše rozhodnou především léka-
ři. Ke konopí jako léčivu se totiž tuzemští léka-
ři stavějí i přes důkazy o jeho pozitivních účin-
cích pro nemocné kriticky. Podle Jiřího Stab-
ly je tak nyní pouze na samotných lidech, zda 
budou po svých lékařích medikamenty z kono-
pí aktivně vyžadovat a sami vyvinou tlak na lé-
kárny.

(tz)

► pokračování ze str. 6

Pohled do výroby značky CARUN Kosmetika z konopí je nadějí pro řadu lidí
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Bohemia Incognita neboli Čechy neznámé?
Václav Žmolík

Bohemia Incognita neboli Čechy neznámé je 
knihou, kterou letos vydala Česká televize a Al-
batros Media ji vyrobila a distribuuje. Už název 
napovídá, že nás autor provede méně známými 
místy naší vlasti, která však nabízejí nevšední 
zážitky a překvapující příběhy. Stačí jen nalisto-
vat a rozhodnout se, kam se s rodinou, partnerem 
nebo jen sami sobě pro radost vydáte. Doporu-
čujeme jako odpočinek pro duši, třeba o vaší do-
volené.

Atraktivní bydlení
Tradiční i netradiční bytová architektura
Helena Černíková

Publikace, která pochází z nabídky  Compu-
ter Press, je perfektním čtením, pokud chcete 
načerpat energii pro změnu uvnitř svého obyd-
lí. A protože k nejrůznějším stavebním úpra-
vám dochází právě v létě, je dílo prima inspi-
rací. Autorka vás provede rozmanitě řešenými 
projekty, z nichž se dozvíte, jak šikovně kom-
binovat barvy, materiály, jednotlivé kousky ná-
bytku a doplňky, zkrátka jak si vytvořit vlast-
ní domov snů.  

Encyklopedie růží
Bohumil Jaša, Bohumil Zavadil

Letní měsíce jsou obdobím, kdy nám růže dě-
lají největší radost svými pestrobarevnými vo-
ňavými květy. Růže v zahradě jsou dominanta, 
a proto publikace vydaná nakladatelstvím Com-
puter Press nabízí informace nejen o jejich pěs-
tování, botanické klasifikaci, ale provede vás 
i pestrou historií této královny květin a udělá 
z vás odborníky dokonce na poli „růžové gastro-
nomie a kosmetiky“. Relaxujte tedy na zahradě 
a trochu se něčemu i přiučte.  

NEZAPOMEŇTE NA KNIHU

NAŠE KAVÁRNA

Komunikaci Sazky 
vede Václav Friedmann 

Na pozici ředitele externí a interní komunika-
ce české loterijní jedničky, společnosti SAZKA 
sázková kancelář, a.s., nastoupil 1. srpna Vác-
lav Friedmann (39). Bude odpovědný za veške-
rou korporátní a produktovou komunikaci nej-
větší české loterijní firmy. 

„Václav Friedmann je další personální posi-
lou v nově budovaném týmu managementu. Ze 
své pozice bude mít za úkol komunikovat veš-
keré produkty, služby a novinky, se kterými Saz-
ka postupně plánuje vstupovat na trh, stejně jako 
sponzoringové aktivity firmy. Chceme nejen ak-
tivně komunikovat, ale mnohem více využívat 
nových komunikačních nástrojů zaměřených na 
cílovou skupinu lidí ve věku 18–35 let.“ řekl Ro-
bert Chvátal, generální ředitel Sazky. 

„Využití nových médií, sociálních sítí a vy-
tvoření vlastních komunikačních kanálů je moje 
vize pro vybudování úspěšné prezentování Saz-
ky,“ doplnil Václav Friedmann. 

Václav Friedmann přišel do Sazky z pozice ře-
ditele agentury Genius Media, která se specia-
lizuje na internetovou komunikaci. V prostředí 
médií se pohybuje více než 15 let, 5 let působil 
mimo jiné také jako redaktor a vedoucí vydání 
v České televizi, předtím byl regionálním zpra-
vodajem TV Prima. 

Do Allianz přišla
finanční ředitelka S. Slavtcheva

Novou finanční ředitelkou Allianz pojišťovny 
(CFO) je Sonia Slavtcheva, která na této pozici 
vystřídala Petra Sosíka. Do Allianz přichází ze 
skupiny PPF, konkrétně z  pozice finanční ředi-
telky společnosti Home Credit. 

Představenstvo AKCENTA CZ 
doplnil J. Karger

Jan Karger (*1968) se stal novým členem 
představenstva a ředitelem společnosti AKCEN-
TA CZ pro oblast Risk a provoz. Pan Karger se 
od roku 1997 pohyboval ve finančním, převážně 
bankovním sektoru a svoji profesní kariéru spo-
jil s  risk managementem. 

Petr Manda 
řídí Firemní bankovnictví ČSOB

Hlavním úkolem pro nového výkonného ředi-
tele útvaru, který se prostřednictvím 40 pobo-
ček stará o podnikatele a malé a střední firmy na 
celém území České republiky, bude zvýšit trž-
ní podíl, zajistit růst kvalitního úvěrového port-
folia, dále zlepšovat klientský zážitek a dokon-
čit transformaci tohoto útvaru. Ve funkci nahra-
dí Romana Kracíka.

Ředitelem Treasury Equa bank
Š. Balgavý

Novým ředitelem oddělení Treasury v Equa 
bank se stal Štefan Balgavý. Do Equa bank přišel 
z privátního sektoru, kde působil ve společnosti 
NWD Private Asset Management, a.s.

(tz)

Grada Publishing, a. s.
U Průhonu 22, 170 00 Praha 7
Tel.: 234 264 401
Fax: 234 264 400
http://www.grada.cz

Vedení lidí, týmů a firem
Plamínek Jiří
Čtvrté vydání velmi úspěšného a dnes již kla-

sického díla v oblasti managementu je zcela pře-
pracovaným vydáním, téměř novou knihou. Au-
tor, jeden z nejuznávanějších českých odborníků 
na management a související oblasti, do ní zahr-
nul zhruba desetileté zkušenosti uplatňování te-
orie vitality v praxi. Jednotlivým tématům je vě-
nován nový prostor podle důležitosti jejich vlivu 
na dosahování úspěchu při aplikaci ve firmách 
a institucích. 

Ekonomika turismu
Palatková Monika, Zichová Jitka

Na trhu ojedinělá publikace se zaměřuje na tu-
rismus v ekonomických souvislostech. Publikace 
je určena studentům škol zaměřených na turismus 
a institucím zabývajícím se jeho rozvojem na ná-
rodní, regionální a lokální úrovni. První část pu-
blikace se zabývá obecnými základy turismu, za-
hrnujícími mimo jiné jeho typologii a terminolo-
gii. Značná pozornost je věnována i teorii trhu tu-
rismu, tedy nabídce a poptávce i ceně v turismu. 
Další část knihy pojednává o statistickém moni-
toringu turismu v ČR, a zejména o analýze vlivů 
turismu na národní ekonomiku se zaměřením na 
ekonomiku ČR a jejich vyhodnocení pomocí pla-
tební bilance a satelitního účtu. 

Satanské metody vyjednávání
Wissmann Wolf Ruede

V knize se seznámíte s metodami vyjednává-
ní, které by mohly být snadno označeny jako sa-
tanské, tak ošidné, lstivé a podlé jsou. Naleznete 
tu systematicky popsané a na výstižných příkla-
dech ilustrované nejhorší metody a triky, jaké při 
jednáních v pracovním i osobním životě existují. 
Vedle toho však také poznáte taktiky a strategie, 
jak se těmto způsobům vyjednávání úspěšně brá-
nit a jak zrealizovat účinná odvetná opatření.  

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

Koupě a prodej
Markéta Selucká a kolektiv

Nový občanský zákoník zasáhne i problemati-
ku koupě a prodeje (kupní smlouvy) a s ní spo-
jené otázky. Také na úrovni evropského práva se 
připravuje přijetí poměrně zásadní nové právní 
úpravy, která bude mít vliv právě na problema-
tiku koupě a prodeje. Publikace se snaží odpově-
dět na celou řadu zásadních otázek: V čem bude 
právní úprava koupě a prodeje rozdílná od práv-
ní úpravy v dosavadním znění občanského a ob-
chodního zákoníku? Jaké problémy přinese nový 
občanský zákoník do typového závazku koupě 
a prodej? Jakým způsobem je budeme řešit? Re-
flektuje nový občanský zákoník společnou evrop-
skou právní úpravu prodeje? Jsou modelová řeše-
ní nabízená novým občanským zákoníkem vhod-
ným řešením v evropském kontextu? 

Šek na částku osm set tisíc korun dnes 
předal generální ředitel společnosti BILLA 
Jaroslaw Szczypka prezidentovi Agrární 
komory Janu Velebovi a předsedovi 
Zelinářské unie Čech a Moravy Jaroslavu 
Zemanovi na podporu zemědělcům 
postiženým letošními záplavami. Přímou 
finanční pomoc dostanou čtyři pěstitelé 
zeleniny, kterým záplavy zničily většinu 
úrody. 

„Když jsme letos v květnu oznamovali, že bu-
deme prodávat český chřest od stejnojmenné fir-
my z Hostína na Mělnicku, rozhodně jsme neče-
kali, že jen za pár dnů o celou úrodu i sazenice 
na příští roky přijde,“ říká Jaroslaw Szczypka, 

generální ředitel společnosti BILLA v České re-
publice a na Slovensku. „Rozhodnutí o bezpro-
střední pomoci jsme přijali hned. I další pěsti-
telé, které podporujeme, patří k našim dodava-
telům. Pomoc jsme však chtěli poskytnout prá-
vě těm nejvíce postiženým. Proto jsme požádali 
o radu Agrární komoru a Zelinářskou unii Čech 
a Moravy s nimiž úspěšně spolupracujeme i na 
jiných projektech,“ vysvětlil Szczypka. 

Kromě společnosti Český chřest dostala pří-
spěvek firma Agrokomplex Ohře z Bohušovic 
na Litoměřicku. Voda jí zaplavila 259 hektarů 
košťálové zeleniny, celeru, petržele a hrachu, 
a také celé produkční zázemí. Hanka Mochov 

je farma ze Zálezlic, která patří mezi stálé do-
davatele řetězce BILLA. Při povodních přišla 
o 157 hektarů košťálové, cibulové a kořenové 
zeleniny. Posledním producentem zeleniny, kte-
rého BILLA podpořila, je Aleš Skála z Travčic 
na Litoměřicku. Voda mu zaplavila 7 hektarů 
košťálové zeleniny, celeru a cibule. 

Supermarkety BILLA dlouhodobě podporu-
jí české zemědělce prostřednictvím Agrární ko-
mory ČR, se kterou už několik let spolupracují. 
Již druhým rokem pak BILLA prodává produk-
ty českých pěstitelů ovoce a zeleniny pod vlast-
ní značkou Česká farma. 

(tz)

BILLA podporuje zemědělce 
postižené povodněmi 

SPONZORING, CHARITA, POMOC

ČS má v krajích 
77 bezbariérových poboček

Od listopadu 2012 do dubna 2013 POV zma-
povala pro Českou spořitelnu její pobočky a ban-
komaty z hlediska bezbariérovosti ve všech kraj-
ských městech ČR. Česká spořitelna v nich má cel-
kem 77 bezbariérových poboček a 83 bezbariéro-
vých bankomatů. Banka se rozhodla, že v mapová-
ní bude pokračovat, do konce léta 2013 POV zma-
puje její bankomaty a pobočky ve městech ČR nad 
25 tisíc obyvatel, tedy v dalších 31 městech. Na zá-
kladě výsledků mapování a doporučení POV Čes-
ká spořitelna místa přizpůsobuje občanům se sní-
ženou schopností pohybu, včetně rodičů s dětský-
mi kočárky. V současné době má 382 bezbariéro-
vých poboček po celé ČR, což je více než polovina 
všech obchodních míst (658).  (tz)

Cenzus stravovacích zařízení 
– rozmar, nebo pomoc podnikatelům?

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR 
(SOCR ČR) nesouhlasí s tvrzením, které se ne-
dávno objevilo (13. 6. 2013) na stránkách E 15 
ohledně Censu (sčítání) stravovacích zařízení 
v ČR. Zařízení maloobchodu, ubytování i stra-
vování slouží zejména populaci a objem, struk-
tura, rozmístění i kvalita těchto zařízení svědčí 
mj. i o dosažené životní úrovni společnosti.

SOCR ČR podporuje a iniciuje pravidelně zjiš-
ťování základních informací o sektoru obchodu 
a cestovního ruchu. Článek v E 15 zpochybňu-
je samotné sčítání a deklaruje mj., že se má tý-

LEGO NAŠÍ LEGISLATIVY

struktur všech stupňů, pravidelně i Český sta-
tistický úřad. Data slouží ČSÚ zejména ke ko-
rekci jím získávaných dat, ale i pro oporu spe-
cializovaných výběrů, které ČSÚ realizuje pra-
videlně. ČSÚ tak může upustit od celoplošných 
šetření a provádět jen šetření výběrová a z nich 
pak usuzovat na parametry sektoru nebo oboru. 
Výsledky sčítání přitom obecně hrají nezastu-
pitelnou roli, zejména pokud se stát významně-
ji soustředí na udržování rovného podnikatel-
ského prostředí. Dosavadní zkušenosti potvrdi-
ly, že realizace sčítání v 10letých intervalech, 
je pro potřeby všech uživatelů postačující. Ob-
dobné údaje se shromažďují i v dalších zemích 
EU a jsou prezentovány v řadě evropských ma-
teriálů. Pro krajské, okresní a místní územní or-
gány představují získaná data základní analy-
tický nástroj v jejich rukou a závěry těchto ana-
lýz mohou vést k cílenému vytváření ekono-
mických podmínek pro další, strategický roz-
voj území. 

A k čemu mohou výsledky sloužit našemu 
podnikatelskému Svazu?
●  v možnosti kvalifikovaně zjišťovat ekonomic-

ké dopady například legislativních opatření do 
podnikatelské sféry v našem oboru,

●  k zajištění komunikace s jednotlivými zaříze-
ními a jejich aktivní zapojení do projektů, kte-
ré realizujeme v oblasti vzdělávání a zvyšová-
ní kvality služeb,

●  pro přípravu a vyhodnocení marketingových 
aktivit na podporu cestovního ruchu v ČR,

●  data získaná z Censů jsou také součástí vytvá-
řené, velmi komplexní a sofistikované databá-
ze o cestovním ruchu v ČR, kterou nám může 
závidět i řada vyspělých evropských tržních 
ekonomik.

(tz)

kat konzumace jídel. Především to není prav-
da a dále je třeba dodat, že zvolená metoda ani 
v nejmenším nezatíží podnikatele (pozorová-
ní pouze ve veřejně přístupných částech provo-
zoven a bez provedení rozhovoru). A co se tedy 
zjišťuje? Adresa, umístění, zda provozovna na-
bízí teplá jídla, jak je veliká odbytová část apod. 
V současné době postrádá obor právě komplex-
ní databázi ubytovacích a stravovacích zařízení. 
První část stravovacích zařízení (cca 8000), a to 
těch, která jsou umístěna v ubytovacích zaříze-
ních, přitom již byla sečtena v roce 2012.

Výsledky Censů, které pokrývají komplex-
ně sektor obchodu a cestovního ruchu využí-
vá kromě centrálních orgánů (zejména MMR, 
MPO, MPSV, MF), SOCR ČR a municipálních 
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Červenec potvrdil obavy Svazu průmys-
lu a dopravy ČR z opětného nárůstu ne-
zaměstnanosti v druhé polovině letošního 
roku. Jak v srpnu uvedl Úřad práce ČR, 
k 31. 7. evidoval 551 096 nezaměstnaných 
lidí, což je o 10 623 více než ke konci červ-
na. Ve srovnání se stejným datem loňské-
ho roku je to dokonce o 65 499 lidí bez 
práce více.

Situace se však může ještě zhoršit. Fir-
my neplánují sice letos masové propouště-

ní svých pracovníků, i tak se v průměru po-
čet pracovníků sníží v průmyslu a dopravě 
o přibližně 0,8 procenta. Příští rok přinese 
podle šetření SP ČR mezi členskými firma-
mi stagnaci v přijímání nových pracovníků.

Ekonomická situace firem není nadále pří-
znivá, pouze 24 procent z nich avizuje pro 
letošek její zlepšení. To se odráží i na po-
ptávce po nových pracovnících. Červenco-
vé šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR 
mezi členskými firmami tak zjistilo, že pou-

ze 15 procent firem plánuje v letošním roce 
nabírání nových zaměstnanců. O nestabili-
tě situace svědčí fakt, že přibližně 18 pro-
cent firem bude nabírat zaměstnance pouze 
na dobu určitou.

Svaz průmyslu a dopravy ČR poukazuje 
v této souvislosti na disproporci mezi poža-
davky trhu práce a existujícím vzdělávacím 
systémem, který vypouští neuplatnitelné ab-
solventy humanitních a ekonomických obo-
rů. Ještě v roce 2008 firmy hlásily nedosta-

tek více než sta tisíc technicky vzdělaných 
pracovníků, středoškoláků i vysokoškolá-
ků. I když každoročně ukončí studium přes 
90 tisíc středoškoláků a kolem 80 tisíc vy-
sokoškoláků, jen malá část z nich je odbor-
ně připravena vykonávat firmami požadova-
né technické profese.

Problém se navíc dále prohlubuje, v letoš-
ním roce se například na otevřené obory vy-
sokých škol technického zaměření nepřihlá-
sil dostatek zájemců. (tz)

Školy chrlí absolventy bez šance najít práci, přitom chybí tisíce techniků

Stavba přestává být součástí 
pozemku

Doposud platilo, že stavba a pozemek se 
ve smlouvě i na katastru nemovitostí evido-
valy zvlášť. Od prvního ledna 2014 se tato 
povinnost mění. V případě, kdy stavbu i po-
zemek vlastní stejná osoba, stavba jako věc 
z právního hlediska zaniká a stává se sou-
částí pozemku. Výhodou je, že při prodeji 
domu už majitel ve smlouvě nemusí speci-
fikovat dům i pozemek. Stačí převést vlast-
nické právo pouze k pozemku.

V případech, kdy bude majitel pozemku 
odlišný od majitele stavby na něm posta-
vené, získají tito vlastníci vzájemné před-
kupní právo. Při prodeji tak musí nemovi-
tost nejprve nabídnout druhému vlastníkovi. 
Ten má na zaplacení kupní ceny tři měsíce, 
pokud se nedohodnou na delší lhůtě. „S pří-
padem, kdy chtěl majitel prodat dům, kte-
rý podle katastru nemovitostí stál na cizím 
pozemku, jsme se setkali několikrát. Nově 
bude mít vlastník pozemku zákonnou mož-
nost koupit dům jako první,“ sdělil Hanuš 
Němeček, výkonný ředitel společnosti RE/
MAX. 

Výjimku tvoří případy, kdy je na nemovi-
tosti uvaleno věcné břemeno či zástavní prá-
vo. Dům se v těchto případech nestane sou-
částí pozemku a nadále zůstává právně sa-
mostatnou věcí, ani zde nevznikne předkup-
ní právo.

Předkupní právo k nemovitosti zaniká
Naopak zanikne současné předkupní prá-

vo v rámci spoluvlastnictví, a to s účinností 
od 1. ledna 2015. Spoluvlastník už tak bude 
moci prodat svůj podíl na domě či pozemku 
bez povinnosti ho nejdříve nabídnout ostat-
ním spolumajitelům. Na jednu stranu to 

urychlí možnost transakce, majitel již nebu-
de muset dva měsíce čekat, jestli spoluvlast-
ník jeho nabídku přijme. Na druhou stranu 
tím ostatní spoluvlastníci ztrácí právo od-
koupit další části jejich domů či pozemků 
jako první. 

„V minulosti jsme řešili různé situace, kdy 
se spoluvlastník pokusil nemovitost rychle 
prodat bez souhlasu druhého spolumajitele. 
Ten se pak mohl dovolat neplatnosti tako-
vého převodu, nebo po kupujícím požado-
vat odkoupení nemovitosti za stejnou cenu. 
Toto nebezpečí nyní odpadne. Na druhou 
stranu už spolumajitel nebude moci ovliv-
nit, s kým bude spoluvlastnictví sdílet. Což 
nejspíš vyvolá nové sousedské spory,“ na-
značil Michal Ševčík z realitního týmu ad-
vokátní kanceláře Vilímková, Dudák & 
Partners.

Sousedi mají svá práva
Nový občanský zákoník upravuje vzta-

hy mezi sousedy daleko detailněji. Budou 
mít více práv i povinností. Nově se napří-
klad bude možné bránit tomu, aby soused 
vysázel stromy přímo u plotu (zákon po-
čítá s ochranným pásmem 3 metry od plo-
tu pozemku). Také lze žádat souseda, aby 
si oplotil pozemek, avšak pouze ze závaž-
ných důvodů. „Za závažné důvody by soud 
patrně požadoval například situaci, kdy by 
na sousední pozemek vnikla volně pobíhají-
cí zvířata,“ upřesnil advokát Michal Ševčík. 
Nový zákon také přímo pamatuje na situa-
ci, kdy se roj včel usadí v cizím úlu. Včely 
se stanou vlastnictvím majitele tohoto úlu. 

Další zajímavostí je možnost zadržet fot-
balový míč, který sousedovi způsobí ško-
du, a to až do doby jejího uhrazení. „Sou-
sed může také požadovat, aby mu z cizí stře-

chy na pozemek nestékala voda či nepadal 
sníh,“ dodává Ševčík. Dokonce se lze do-
máhat i toho, aby soused nepostavil stavbu 
v blízkosti jeho pozemku. Musí k tomu však 
mít patřičné důvody.

Zákon myslí i na zapomnětlivé 
chataře a zahrádkáře

Za tajemným názvem „přídatné spo-
luvlastnictví“ se skrývá užitečná změna. 
„Známe případy, kdy prodejce nemovitosti, 
typicky chaty či rodinného domu, převede 
dům a pozemek, ale zapomene převést spo-
luvlastnický podíl k příjezdové cestě. Nový 
nabyvatel pak už nemůže tento podíl prodat, 
protože náleží stále původnímu majiteli,“ 
uvedl Hanuš Němeček. Nový zákon to řeší 
tak, že se spoluvlastnický podíl k příjezdové 
cestě převede automaticky s hlavní nemovi-
tostí. Do katastru nemovitostí se zapíše po-
známka, že pozemky jsou v přídatném spo-
luvlastnictví. Situace je typická pro chatové 
a zahrádkářské oblasti, ale vztahuje se např. 
i na garážové stání u bytu.

Prodloužení lhůty pro reklamaci vad 
nemovitostí

Prodávající odpovídá za vady na domě či bytu 
pouze po dobu záruční lhůty, kterou si sjed-
nal s kupujícím. Pokud si strany žádnou záruč-

ní dobu nedohodly, odpovídá pro-
dávající pouze za vady, které exis-
tovaly již v době převodu nemovi-
tosti. Dnes může kupující takové 
vady uplatnit u prodávajícího pou-
ze šest měsíců od nabytí nemovi-
tosti. Pokud v této lhůtě nerekla-
muje, jeho právo zaniká a už se ho 
nemůže soudně domáhat. „Nový 
občanský zákoník přináší význam-
nou změnu k lepšímu pro kupují-
cího – lhůtu, po kterou může vady 
reklamovat, prodlužuje na celých 
pět let od nabytí nemovitosti,“ ko-
mentoval Michal Ševčík. 

Podvodné zápisy 
v katastru nemovitostí

Nový občanský zákoník přinese silněj-
ší ochranu těch, které postihnou podvodné 
či nesprávné zápisy v katastru nemovitostí. 
„Od ledna 2014 bude více chráněn kupec, 
který nabyde byt od osoby zapsané v katast-
ru nemovitostí a bude v dobré víře, že je tato 
osoba skutečným vlastníkem,“ vysvětlil Ha-
nuš Němeček. 

Nájemce bude chráněn více než 
doposud

Nově se může sám bránit vůči ohrožení 
jeho nájemního práva. Například při nepo-
skytnutí dostatečné ochrany může nájemce 
podat výpověď bez výpovědní doby. A při 
rušení v užívání věci ze strany třetí osoby 
bude mít nájemce právo na přiměřenou sle-
vu z nájemného.

(tz)

Pozor – od ledna se změní 
užívání nemovitostí
Od ledna příštího roku by měl začít platit nový Občanský zákoník. Kromě mnoha jiných 
změn bude mít zásadní dopad také na užívání nemovitostí. Jaké změny jsou nejzásadnější?
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vyměnitelné břitové destičky pro soustružení, frézování a závitování
soustružnické držáky

frézovací nástroje s vyměnitelnými destičkami
tvrdokovové frézy

vrtáky s vyměnitelnými destičkami, dělové vrtáky
tvrdokovové vrtáky a výstružníky

závitníky, tvářecí závitníky a závitové frézy
upínací technika – pouzdra, trny a příslušenství

záhlubníky

NÁŘADÍ, NÁSTROJE A TECHNOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

CLARKSON CZ, s.r.o, Hroznová 16c, 603 00 Brno, tel.: +420 543 217 234, info@clarkson.cz, www.clarkson.cz

inzerce

P_2013_08.indd   16P_2013_08.indd   16 8/15/2013   7:42:09 PM8/15/2013   7:42:09 PM


