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Řešení Vašeho sporu
efektivně, rychle a odborně!

O Rozhodčím soudu
 n byl založen roku 1949
 n řídí se zákonem, Statutem, Řádem 
 n vede Seznam rozhodců a tím garantuje odbornou kvalitu rozhodčího řízení 
  probíhajícího před Rozhodčím soudem
 n na Seznamu rozhodců je více než 240 rozhodců z tuzemska i zahraničí

Sekretariát Rozhodčího soudu zajišťuje
 n konzultace před uzavřením smlouvy či podáním žaloby u Rozhodčího soudu
 n odborné znalce   
 n tlumočníky 
 n veškerou administrativu spojenou s rozhodčím řízením před Rozhodčím soudem

Jaké spory řeší?
 n obchodní vztahy (kupní smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o dílo, úvěrové smlouvy …)
 n občanskoprávní (mj. i manželské smlouvy, kupní smlouvy na nemovitost, smlouvy o půjčce …)
 n pracovně právní vztahy (smluvní podmínky mzdového charakteru)

Výhody rozhodčího řízení
  n řízení je jednoinstanční, neveřejné, rychlé, méně formální 
 n rozhodčí nálezy jsou v tuzemsku i v zahraničí dobře vykonatelné 
 n Newyorská úmluva z roku 1958 umožňuje uznání a výkon rozhodčích nálezů ve více než 140 státech světa 
 n strany si mohou určit místo i jazyk rozhodčího řízení 

Podmínka pro rozhodování sporu v rozhodčím řízení před Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR 
je platná rozhodčí doložka ve prospěch tohoto soudu.

Veškeré potřebné dokumenty lze nalézt na adrese: www.soud.cz

Rozhodčí soud je tu pro Vás.
Další informační materiály jsou k dispozici stranám, ale i ostatním zájemcům v sídle soudu 
Dlouhá 13, Praha 1, v jazyce českém, ruském, anglickém, německém a francouzském. 
Telefonní spojení je: tel.: +420-222 333 340, fax: +420-222 333 341, e-mail: praha@soud.cz

Znění rozhodčí doložky doporučené k zapracování do Vašich smluv:

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní 
budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího 
soudu při Hospodářské komoře České republiky  
a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním 
rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní 
budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího 
soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 
komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.
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Vážení čtenáři,

hodiny odpočítaly první 
dny a týdny nového roku, 
v  němž si všichni pře-
jeme, aby potíže české  
ekonomiky posledních 
let vzaly za své a nastaly 
opět časy růstu. K tomu, 
aby zlepšení mělo trva-

lejší charakter, je ale třeba víc, než jen získat 
nové zakázky, nové trhy, zvýšit či rozšířit 
výrobu, nastartovat růst HDP a zvyšovat jej. 
Je také potřebné uskutečnit řadu zásadních 
změn, na nichž udržitelnost tohoto růstu 
závisí. Především to jsou změny spojené se 
strukturou a úrovní vzdělání, s kvalifikovanými 
pracovníky, které budou mít firmy k dispozici 
tak, jak potřebují. Moderní stroje a  techno-
logie lze nakoupit, ale musí k  ním být také 
lidé, kteří je nejen perfektně zvládají, ale také 
jim rozumí, dovedou je inovovat, kteří mají 
technické cítění a jsou ochotni se kontinuálně 
vzdělávat a  reflektovat ve svých znalostech 
a dovednostech vše nové, co vývoj v techno-
logiích přináší.
Času na tyto změny příliš mnoho nezbývá. 
Čeští žáci dosahují v mezinárodním srovnání 
zhruba průměrných výsledků, v  matematice 
a přírodních vědách se však výsledky v průbě-
hu času rychle zhoršují. Pokud by dosavadní 
vývoj pokračoval, zhruba za jedno desetiletí 
nebude mít Česká republika mezinárodně 
konkurenceschopnou pracovní sílu, přede-
vším v technických a řemeslných oborech.
Pozitivní je, že projednávaná Strategie vzdě-
lávací politiky ČR do roku 2020 problémy 
spojené se vzděláváním mapuje a  navrhuje 
řešení. Nestačí ale mít ji dobře na papíře, ne-
zbytné je ihned, bezodkladně řešit. A třeba je 
začít na nejnižších stupních, tedy v základním 
vzdělání i  v  předškolní výchově. Tedy tam, 
kde se základní návyky a  dovednosti, tedy 
i zručnost, již začínají formovat. 
Úspěšně a  relativně rychle zavést potřebné 
změny ve školství a v celém vzdělávacím sys-
tému není jen záležitostí státu a škol, ale celé 
společnosti, tedy i podnikatelské sféry, a spo-
lupráce všech zainteresovaných stran, tedy 
i rodičů. Je nanejvýš dobré, že podnikatelská 
sféra se intenzivně a konstruktivně zapojila do 
úsilí o zkvalitnění vzdělávání a zvýšení znalostí 
a dovedností mladé generace, která se teprve 
na svůj pracovní život připravuje a  která se 
teprve rozhoduje či bude rozhodovat, jakou 
profesi si zvolí. Podnikatelé se stali respekto-
vaným partnerem při definování potřebných 
změn a  následně jejich zavádění do života. 
Rozbíhá se rovněž spolupráce řady firem 
a  škol. Využijme této příležitosti pozitivně 
ovlivňovat výchovu a vzdělávání mladé gene-
race – vždyť kdo jiný, než podnikatelé a firmy 
jí mohou přesvědčivěji ukázat, že vzdělání 
není jen pro samotné vzdělání, ale pro prak-
tický život a uplatnění v něm. 

Zdeněk Somr,
předseda Střední podnikatelský stav
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Prezident republiky Miloš Zeman se letos 
postaral o  jednu premiéru soutěže Exportér 
roku, která jen opětovně potvrdila její obrov-
skou prestiž: Poprvé v devatenáctileté histo-
rii soutěže předávala poháry vítězům hlava 
státu. Společně s  prezidentem Zemanem 
se slavnostního vyhlášení výsledků a  pře-
dávání ocenění vítězům, které se odehrálo 
v  malostranském Kaiserštejnském paláci 
vloni 16. prosince, zúčastnili předseda Se-
nátu Parlamentu ČR Milan Štěch, předseda 
vlády ČR Jiří Rusnok, místopředseda Senátu 
PČR Přemysl Sobotka, ministr vnitra v  de-
misi Martin Pecina a další vrcholní zástupci 
ministerstva financí a ministerstva průmyslu 
a  obchodu. Pro Miloše Zemana nebyla ny-
nější role cizí – ocenění a podporu českým 
exportérům vyjádřil při předávání ocenění již 
dříve, v době, kdy byl předsedou vlády.
Soutěž Exportér roku pořádají sdružení Střed-
ní podnikatelský stav a Asociace na podporu 
podnikání ČR, záštitu nad soutěží měla Hos-
podářská komora ČR. Hlavním partnerem 

soutěže byl Rozhodčí soud při HK ČR a AK 
ČR, partnery poradenská společnost Bisnode, 
ČSOB, Česká exportní banka a EGAP. 
Uznání patří nejen těm, kteří přebrali poháry 
pro nejlepší, ale všem, kteří se soutěže zú-

častnili a  jejichž exportní výsledky výraznou 
měrou přispívají k  tvorbě českého HDP. 
Jejich význam pro českou ekonomiku jsme 
si plně uvědomovali v posledních letech, kdy 
se česká ekonomika ocitla v  recesi a  pouze 
díky exportu nebyl propad HDP příliš hluboký. 
Připomeňme jen, že export vytváří zhruba 
tři čtvrtiny českého HDP a  exportéři jsou 
významným zaměstnavatelem. Toto nezastu-
pitelné postavení exportu v české ekonomice 
také při předávání pohárů vítězům jednotlivých 
soutěžních kategorií ocenil jak prezident Miloš 
Zeman, tak také předseda vlády v demisi Jiří 
Rusnok, stejně jako další představitelé vlády 
a sátu i zástupci podnikatelské reprezentace. 
Prezident Miloš Zeman se mimo jiné vyslo-
vil pro lepší práci českých zastupitelských 
úřadu a  velvyslanců při podpoře exportu 
a hájení českých hospodářských zájmů.  „Je 
zapotřebí, aby si čeští velvyslanci uvědomili, 
že národním zájmem je primárně ekono-
mická diplomacie a  ne řešení sporů mezi 
Palestinou a  Izraelem nebo Tchajwanem 
a kontinentální Čínou. Potřebujeme, aby naši 
velvyslanci byli kvalifikovaní a znali svůj terén 
už tehdy, kdy na něj vstoupí,“ dodal. Vyzdvi-
hl také práci českých honorárních konzulů.
Předseda vlády v demisi Jiří Rusnok odhadl, 
že přebytek obchodní bilance ČR za rok 
2013 bude 320 až 340 miliard Kč. „Exportéři 
patří k chloubě naší ekonomiky,“ uvedl.

A kdo tedy 19. ročník Exportéra roku vyhrál? 
Soutěž má několik kategorií – pro velké ex-
portéry s objemem vývozu nad 500 milionů 

korun jsou čtyři kategorie, další jsou pro 
střední exportéry (objem vývozu 100–500 
mil. Kč), nejlepší exportér kraje a samostat-
nou cenu uděluje Rozhodčí soud při HK ČR 
a AK ČR pro exportéra, který vyvezl výrobky 
a služby do největšího počtu zemí.

V  kategoriích velkých exportérů byly na 
stupních vítězů následující firmy:

Kategorie objem exportu 1993–2012: 
1. Škoda auto a.s., 
2. FOXCONN CZ s.r.o., 
3. Panasonic AVC Network Czech, s.r.o. 

Kategorie objem exportu 2012: 
1. Škoda Auto a.s., 
2. FOXCONN CZ s.r.o., 
3. Panasonic AVC Network Czech, s.r.o.

Kategorie nárůst exportu 1993–2012: 
1. Mitas a.s., 
2. Siemens Group Česká republika, 
3. Iveco Czech Republic, a.s. 

Kategorie nárůst exportu 2011–2012: 
1. OSTROJ a.s., 
2. Schäfer – Menk s.r.o., 
3. EST Stage Technology, a.s.

Kategorie Střední exportér roku – nárůst 
exportu 2011–2012: 
1. J 4 s.r.o.,  
2. HOSHI a.s., 
3. Hutní Projekt Frýdek-Místek a.s.

Cenu Rozhodčího soudu při HK ČR a AK 
ČR pro exportéra, který vyvezl v roce 2012 
výrobky a služby do největšího počtu zemí:
1. CommScope Czech Republic s.r.o., 
2. 2N Telekomunikace a.s.   
3. Mitas a.s.

Titul Exportér roku kraje získaly: 
Robert Bosch spol. s r.o.(Jihočeský kraj), 
FEI Czech Republic s.r.o. (Jihomoravský), 
WITTE Nejdek, spol. s r.o. (Karlovarský),
VEBA, textilní závody a.s. (Královéhradecký), 
TRW Automotive Czech s.r.o. (Liberecký),
Moravia Steel a.s. (Moravskoslezský), 
Hella Autotechnik Nova, s.r.o. (Olomoucký), 
FOXCONN CZ s.r.o. (Pardubický), 
Panasonic AVC Networks Czech s.r.o. 
(Plzeňský), 
Siemens Group Česká republika (Praha), 
Škoda Auto a.s. (Středočeský), 
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, 
akciová společnost (Ústecký), 
Bosch Diesel s.r.o. (Vysočina), 
DEZA, a.s. (Zlínský).

Od loňského ročníku má soutěž Exportér 
roku další samostatnou kategorii, a to „Nej-
lepší exportéři dle hodnocení Bisnode“, v níž 
hodnotila české firmy s  největším meziroč-
ním nárůstem exportu podle vlastní, mezi-

Nejlepší vývozci převzali ocenění z rukou prezidenta 
„Exportéři patří k chloubě naší ekonomiky,“ uvedl při vyhlašování vítězů soutěže Exportér roku Jiří Rusnok

Je zapotřebí, aby si čeští 
velvyslanci uvědomili, že 

národním zájmem je primárně 
ekonomická diplomacie.
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národně uznávané, metodiky Top Rating 
poradenská společnost Bisnode. 

Nejúspěšnějšími českými exportéry za 
rok 2012 jsou podle hodnocení Top Rating 
od Bisnode společnosti: 
1. Ostroj, 
2. Hella Autotechnik Nova,
3. KES – kabelové a elektrické systémy.

V  soutěži byla rovněž předána cena ČEB 
a EGAP – kategorie Nejlepší exportní trans-
akce podpořená státem. Nastaveným krité-
riím letos nejlépe vyhověly projekty společ-
ností Pegas Nonwovens, Škoda JS a Ferrit.
Společnost Pegas uspěla se svou vývozní 
transakcí o  celkovém objemu dosahujícím 
téměř 1,7 miliardy korun. Výstavba továrny 
na výrobu netkaných textilií v  Egyptě byla 

pojištěna státní pojišťovnou EGAP. Pegas 
Nonwovens vyrábí netkané textilie na bázi 
polyethylenu a polypropylenu mj. pro oblast 
hygieny, průmysl či stavebnictví.

Podrobný popis kategorií a  soutěžních kri-
térií a kompletní výsledková listina je k dis-
pozici ke stažení na internetových stránkách 
soutěže www.exporterroku.com.

Hlavní partneři: Partneři kategorie:Partner: Pod záštitou:
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Jak se vede českému exportu, jaké má 
současné vnějších i vnitřní podmínky a jakou 
podporu a od koho může očekávat – to jsou 
již víceméně pravidelná témata podzimní 
exportní konference, která se již stala tradiční 
ouverturou slavnostního vyhlášení vítězů 
soutěže Exportér roku. Bylo tomu tak i vloni 
20. listopadu. Od předchozích ročníků se 
ale přeci jen výrazněji lišila – její pořadatelé 
vždy na její program zařazují aktuální témata, 
a protože se konference konala zhruba týden 
po devizové intervenci České národní banky, 
postaral se o velice sledovaný úvod vicegu-
vernér České národní banky Vladimír Tomšík.

  Intervence pro růst_

„Cílem devizové intervence je dosáhnout 
v  horizontu jednoho až dvou let inflace ve 
výši zhruba dvou procent a zabránit pádu do 
deflační pasti,“ uvedl mimo jiné na konferen-
ci, pořádané sdružením Střední podnikatel-
ský stav, viceguvernér Vladimír Tomšík, když 
přítomným exportérům podrobněji osvětloval 
důvody, proč k  tomuto kroku, který oslabil 
českou korunu, došlo, i s podrobnějšími pro-
počty a modelovými situacemi, o něž se opí-
ral. Oslabení kurzu koruny je nejen v zájmu 
českých exportérů, kteří vytvářejí zhruba dvě 
třetiny českého hrubého domácího produk-
tu, ale také má přispět k oživení české eko-
nomiky a zabránění deflaci ústící v revalvaci 
koruny, která by v horizontu jednoho či dvou 
roků tvrdě dopadla i na všechny obyvatele. 
Vladimír Tomšík rovněž podrobněji hovořil 
o  stavu a  možnostech české ekonomiky. 
Upozornil, že již šest čtvrtletí klesá hrubý 
domácí produkt, což je nejdelší recese v dě-
jinách České republiky. Z konkrétních údajů, 
jež rovněž uvedl, vyplývá, že tržní ceny 
v  podnikatelské sféře klesají, v  některých 
segmentech ekonomiky již pět let. Cílem 
opatření České národní banky je napomoci 
nastartovat růst české ekonomiky, ale jak 
viceguvernér Tomšík upozornil, předpokla-
dem pro dosažení očekávaného výsledku je, 
že podnikatelská sféra bude aktivně konat, 
vyhledávat nové příležitosti, investovat, roz-
šiřovat výrobu atd. Samotné intervence cent-
rální banky růst nenastartují. Vladimír Tomšík 
rovněž zmínil transparentnost rozhodování 
ČNB a upozornil, že veškeré informační pod-
klady a modelové situace, na jejichž základě 
Česká národní banka rozhodla o  devizové 
intervenci s  cílem oslabit kurz koruny, jsou 
dostupné na webových stránkách banky 
(www.cnb.cz).
O  exportní strategii státu a  o  její realizaci 
hovořil na konferenci zástupce ministerstva 
průmyslu a  obchodu Zdeněk Vališ. Nová 
Exportní strategie na léta 2013–2020 se již 
realizuje, a  tak Zdeněk Vališ hovořil nejen 
o  jejích cílech, ale především o  tom, co se 
v  jejím rámci již realizovalo a  jak se daří 
poskytovat exportérům kvalitnější a rychlejší 
servis na zahraničních trzích. 

V dopolední části konference vystoupili i zá-
stupci politických stran, které se dostaly do 
Poslanecké sněmovny PČR – Robert Šťast-
ný za KDU-ČSL, Jiří Dolejš za KSČM, Franti-
šek Laudát za TOP 09 a Zbyněk Stanjura za 
ODS, kteří ve stručnosti vyjádřili stanoviska 
a  přístupy svých stran k  podpoře exportu 
a podnikání.

  Příklady z praxe_

V odpoledním bloku konference prezentovali 
své zkušenosti zástupci dvou úspěšných 
exportérů – Škody Auto a  INEKON Group. 
Po nich následoval blok z praxe podpory ex-
portu – o tom, jak efektivně nalézt a prověřit 
obchodního partnera hovořil Marek Krajčo 
ze společnosti Bisnode, o  novinkách v  ex-
portním financování a o finančních nástrojích 

podpory exportu referovala Jana Ševčíková 
z  ČSOB. O  rozhodčím řízení v  zahraničním 
obchodě hovořila tajemnice Rozhodčího 
soudu při HK ČR a AK ČR Marie Moravco-
vá. Rozhodčí řízení je vhodným nástrojem 
k  tomu, jak se rychle domoci svého práva 
i  v zahraničí – téměř ve všech zemích. Aby 
tomu tak bylo, je důležité již od počátku, 
při uzavírání smlouvy a  rozhodčí doložky, 
věnovat velkou pozornost již přípravě těchto 
smluvních dokumentů. Především je třeba se 
soustředit na správnou formulaci rozhodčí 
doložky. Právě na tom, jak je formulována, 
závisí, jak se rozhodčí řízení bude vyvíjet. 
Rozhodčí doložka je základním pilířem roz-
hodčího řízení a hlavní podmínkou k zahájení 
řešení vzniklého sporu v  rozhodčím řízení. 
I přesto však důležitost tvorby doložky bývá 
velmi často považována za pouhou formalitu 
a není jí věnována náležitá pozornost. Proto 
je třeba, aby při formulování rozhodčí do-
ložky nebylo nic ponecháno nějaké volnější 
slovesné tvorbě, protože následně vzniklé 
problémy již nejdou bez spolupráce obou 
stran sporu odstranit. A  je jasné, že po po-
dání žaloby sporné strany ve většině případů 
nespolupracují.
Je dobré upozornit na některé chyby, které 
se objevují. Například některé rozhodčí 
doložky také stanoví jmenovitě osobu kon-
krétního rozhodce, který je oprávněn spor 
rozhodnout. V  praxi to není zcela běžné, 
nicméně se tato atypická rozhodčí doložka 
objevuje, a její nevýhodou je, že od uzavření 

smlouvy do vzniku případného sporu může 
uplynout i  delší doba a  není možné zcela 
vyloučit změnu poměrů na straně takto 
jmenovaného rozhodce, které mu neumožní 
vykonávat funkci rozhodce.
Základní zásadou rozhodčího řízení je zása-
da rovného postavení stran, a  to ve všech 
fázích rozhodčího řízení, tedy i  v  případě 
konstituování rozhodčího senátu či způsobu 
určení jediného rozhodce. Proto je dobré 
používat vzorové texty rozhodčích doložek, 
které doporučuje Rozhodčí soud při HK ČR 
a  AK ČR a  které jsou zveřejněny na jeho 
webových stránkách (www.soud.cz). Roz-
hodčí soud pak doporučuje doplňovat texty 
rozhodčích doložek zveřejněných na těchto 
webových stránkách pouze výjimečně, a  to 
například v  případě potřeby urychleného 
řízení, řízení bez ústního projednávání věcí, 

případně konání ústního jednání mimo sídlo 
Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR. Při 
formulaci rozhodčích doložek je možné vy-
užít konzultační centrum Rozhodčího soudu 
(i  prostřednictvím webových stránek), nebo 
lze dotazy zasílat e-mailem přímo na Roz-
hodčí soud při HK ČR a AK ČR.
Státní podporu exportu zajišťují v  oblasti 
financování a pojištění Česká exportní banka 
a  EGAP. Zástupci těchto dvou institucí na 
konferenci informovali přítomné exportéry 
o  činnosti a  o  nových produktech, které 
podnikatelům poskytují. Mimo jiné na konfe-
renci zaznělo, že vývozy realizované se státní 
podporou ve formě pojištění přinášejí efekt 
nejenom samotným exportérům, ale obvykle 
také široké síti jejich subdodavatelů, zpravi-
dla z řad malých a středních podniků. Příno-
sem pojištění se státní podporou je rovněž 
skutečnost, že dává exportérům možnost 
hledat obchodní příležitosti i  mimo země 
Evropské unie, na dynamicky se rozvíjejících 
perspektivních trzích Asie, Afriky a Latinské 
Ameriky, a získávat nejenom potřebné zku-
šenosti, ale také reference pro navazování 
nových obchodních kontaktů. 
Zástupci obou institucí hovořili o  produk-
tech, které exportérům poskytují v  oblasti 
financování a  pojištění, podrobněji – po-
třebné informace (např. o  tom, co nabízejí, 
jak postupovat, jaké služby lze využít atd.) 
naleznou zájemci na jejich webových strán-
kách (EGAP: www.egap.cz; Česká exportní 
banka: www.ceb.cz).

Podpora vývozu i domácí produkce
V Praze se v rámci soutěže Exportér roku konala tradiční Exportní konference
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O exportu jsme si v posledních letech zvykli 
slýchat jen chválu. A  když přeci jen zazněl 
poněkud střízlivější hlas, připomínal se často 
zároveň s tím fakt, že vývoz vytváří podstat-
nou část hrubého domácího produktu a také 
pracovní místa a  díky němu nebyl propad 
české ekonomiky v posledních krizových le-
tech tak dramatický, jako v některých jiných 
zemích. I přes veškerou slávu jsou ale také 
zdůrazňovaná rizika, která objektivně pro 
český export existují – a v souvislosti s tím 
je patrná i státní podpora teritoriální diverzi-
fikaci a také diverzifikaci komoditní. 
Jak si tedy český export v uplynulém roce 
vedl? Konečné statistické údaje bývají 
zveřejňovány s  poněkud delším časovým 
odstupem, a  tak začátkem roku 2014 jsou 
k  dispozici údaje za měsíc říjen a  za třetí 
čtvrtletí loňského roku.

  Pohled do statistiky_

Podle předběžných údajů přeshraniční sta-
tistiky, zveřejněných Českým statistickým 
úřadem, se v říjnu meziročně v běžných ce-
nách zvýšil vývoz o 3,1 % a dovoz o 3,2 %. 
Obchodní bilance skončila přebytkem 33,6 
mld. Kč, který byl meziročně o 0,8 mld. Kč 
vyšší. Meziměsíčně se po sezónním očištění 
snížil vývoz o 0,2 %, zatímco dovoz stoupl 
o 2,3 %. Trend vývoje ukazuje na stagnaci 
vývozu a  na růst dovozu o 0,6 %. 
Meziročně se v  běžných cenách zvýšil vý-
voz o 3,1 % (9,0 mld. Kč) a dovoz o 3,2 % 
(8,2 mld. Kč). Obrat zahraničního obchodu 
vzrostl na 557,3 mld. Kč a  dosáhl tak nej-
vyšší měsíční hodnoty od roku 1993. Vývoz 
společností sídlících v  České republice 
stoupl o 4,2 % (9,0 mld. Kč), zatímco vývoz 
subjektů se sídlem mimo Českou republiku 
stagnoval. Dovoz společností se sídlem 
v České republice se zvýšil o 1,1 % (2,3 mld. 
Kč) a dovoz firem se sídlem mimo Českou 
republiku stoupl o 15,4 % (5,9 mld. Kč). 
Vlivem oslabení koruny vůči euru a posílení 
k dolaru vývoz a dovoz přepočtený na eura 
meziročně stoupl o 0,2 % a 0,3 %, při vyjádře-
ní v dolarech byl vývoz a dovoz vyšší o 5,3 %  
a 5,4 %.
Bilance zahraničního obchodu skončila 
v  říjnu přebytkem 33,6 mld. Kč, který byl 
meziročně o  0,8 mld. Kč vyšší. Celkovou 
bilanci příznivě ovlivnilo snížení deficitu 
u minerálních paliv o 1,3 mld. Kč a nápojů 
a  tabáku o  0,1 mld. Kč a  vzestup kladné-
ho salda u  strojů a  dopravních prostředků 
a surovin (shodně o 0,9 mld. Kč) a průmy-
slového spotřebního zboží o  0,3 mld. Kč. 
Negativně na bilanci působilo prohloubení 
deficitu u  chemických výrobků o  2,0 mld. 
Kč a potravin a živých zvířat o 0,1 mld. Kč 
a pokles přebytku u polotovarů a materiálů 
o 0,3 mld. Kč.
Celkový vývoz strojů a dopravních prostřed-
ků meziročně vzrostl o 5,1 % (7,7 mld. Kč). 
Zvýšil se zejména vývoz silničních vozidel 

(o 7,4 mld. Kč), strojů a zařízení všeobecně 
užívaných v průmyslu (o 1,7 mld. Kč) a elek-
trických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 1,6 
mld. Kč). Klesl vývoz výpočetní techniky 
(o  5,1 mld. Kč). Bilance zahraničního ob-
chodu se státy EU28 skončila aktivem 66,7 
mld. Kč, které bylo meziročně o  0,7 mld.  
Kč vyšší. 
Vedle údajů za měsíc říjen byla také zve-
řejněna statistická data za první tři čtvrtletí 
roku 2013. Podle nich v lednu až říjnu vývoz 
stoupl o 0,8 % a dovoz klesl o 0,8 %. Přeby-
tek obchodní bilance dosáhl 306,5 mld. Kč, 
což představovalo meziroční zvýšení o 39,9 
mld. Kč. Růst přebytku byl zřejmý zejména 
u  strojů a  dopravních prostředků (o  29,8 
mld. Kč) a průmyslového spotřebního zboží 
(o 14,4 mld. Kč). Negativně bilanci ovlivnilo 
prohloubení deficitu u  minerálních paliv 
(o 7,1 mld. Kč).

Export zboží se v  prvních třech čtvrtletí 
zvýšil meziročně jen nepatrně (+0,6 %) 
díky výraznějšímu růstu v  letních měsících 
(v předchozích dvou čtvrtletích -4,5 %, resp. 
-1,4 %). Dovoz zboží klesl o 1,3 %. Z vel-
kých položek podle výrobkové klasifikace  
k tomu přispěl import ropy a zemního plynu 
(-2,3 %), základních kovů (-0,2 %) a zejmé-
na počítačů a elektroniky (-11,7 %). Zejména 
u surovin působil vliv klesajících dovozních 
ceny, u  počítačů pak desetinový propad 
exportu i  přetrvávající dvojciferný pokles 
domácích tržeb.
Export aut ve výši 424 mld. korun před-
stavoval 22 % celkových exportů z  ČR 
a s pouhou meziroční stagnací ovlivnil slabé 
tempo úhrnných vývozů. O více než čtvrtinu 
klesl export elektřiny. Žádané na zahranič-
ních trzích byla naopak elektrická zařízení 
exportovaná z  ČR (+6,6 %), strojírenské 
výrobky (+5,8 %), gumárenské a  plastikář-

ské produkty (+2,6 %). Za první tři čtvrtletí 
meziročně však rostl i  export objemově 
menších položek, např. potravin (+7,6 %) 
a nápojů (+12,5 %), Dále pak i kožedělných 
produktů (+8,7 %), nábytku (+7,4 %) nebo 
farmaceutických výrobků (+4,8 %), kde ve 
všech případech kompenzoval rostoucí ex-
port meziročně klesající domácí tržby těchto 
produkčních odvětví.

  Z pohledu ministerstva_

„Jakkoli jsou říjnové výsledky zahraničního 
obchodu v  korunovém vyjádření rekord-
ní, je nutné je hodnotit střízlivě. Na jedné 
straně je vidět, že se našim firmám daří 
vyvážet i  ve složitých podmínkách stag-
nujících trhů, na druhé straně je patrný vliv 
kurzových změn, kdy v  eurovém vyjádření 
je dynamika růstu vývozu i  dovozu daleko 
nižší. Na straně dovozu zůstává poptávka 
tuzemských domácností nadále slabá. Jeho 
růst souvisí s  oživením průmyslové výroby 
a  vysokou náročností českého průmyslu 
na dovozy. I  když hlavním motorem růstu 
vývozu zůstává automobilový sektor, řada 
dalších tradičních odvětví jako strojírenství 
či elektrotechnický průmysl nezůstává po-
zadu a úspěšně se prosazuje na náročných 
exportních trzích,“ uvedl ke zveřejněným 
statistickým datům náměstek ministra prů-
myslu a  obchodu Milan Hovorka pověřený 
řízením sekce zahraničního obchodu.
Ministerstvo průmyslu a  obchodu se na 
svých webových stránkách také vyjádřilo 
ještě před zveřejněním statistických dat za 
říjen, když uvedlo, že průběžné výsledky 
zahraničního obchodu ČR v roce 2013 uka-
zují, že proces diverzifikace českého vývozu 
pokračuje i  za ztížených podmínek, vyvo-
laných dosavadní stagnací hospodářského 
vývoje v  České republice. Exportní aktivity 
do prioritních a  zájmových zemí podporují 
postupný návrat českého vývozu směrem 
k  plusovým hodnotám. Za období leden 
– červenec 2013 český vývoz do zemí EU 
meziročně poklesl o dvě procenta. Za stejné 
období však český vývoz do prioritních a zá-
jmových zemí stoupl o  téměř tři procenta, 
z toho u prioritních zemí o 1,5 % a u zájmo-
vých zemí dokonce o  téměř 5 %. Celkový 
český vývoz za leden — červenec 2013 tak 
v  meziročním porovnání poklesl na úroveň 
98,9 %, přičemž výpadek ve výši 1,1 % byl 
tak nižší než celkový pokles HDP, který za 
toto období činil cca 2 %. Podle statistiky za 
leden — červenec 2013 ve srovnání se stej-
ným obdobím předchozího roku poklesl po-
díl zemí EU na celkovém vývozu ČR z 81,5 %  
na 80,8 %, u skupiny prioritních a zájmových 
zemí však vzrostl z 16,2 % na 16,8 %. Tyto 
procentní změny se mohou zdát jako velmi 
malé. Je však třeba si uvědomit, že jediný 
procentní bod v  českém vývozu za leden 
až červenec 2013 představuje částku téměř  
18 miliard Kč. 

Jak si český vývoz vedl v uplynulém roce?
„Proces diverzifikace exportu pokračuje i za ztížených podmínek,“ dokládá ministerstvo průmyslu a obchodu
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Poradenská společnost Bisnode v  rámci 
samostatné kategorie „Nejlepší exportéři 
dle hodnocení Bisnode“ soutěže Exportér 
roku hodnotila české firmy s  největším 
meziročním nárůstem exportu podle 
vlastní, mezinárodně uznávané, metodiky 
Top Rating. Nejúspěšnějšími českými ex-
portéry za rok 2012 jsou podle hodnocení 
Top Rating od Bisnode společnosti Ost-
roj, Hella Autotechnik Nova a KES – kabe-
lové a elektrické systémy. O tom, co toto 
ocenění pro firmu znamená, jsme hovořili 
s obchodním a marketingovým ředitelem 
společnosti KES Bohumilem Jahnem.

V  soutěži Exportér roku jste v  kategorii 
„Nejlepší exportéři dle hodnocení Bis-
node“ získali Top Rating. Co pro váš toto 
ohodnocení znamená?
V  rámci velkých exportérů České republiky 
patříme spíše k těm menším s objemem ex-
portu okolo 800 milionů korun. Právě proto 
nás těší ocenění Top Rating, které potvrzuje, 
že je nutno budovat firmu postupně, dobře 
vyvažovat investice nutné k  rozvoji firmy 
a  možnosti firmy dosahovat trvalého růstu. 
Snažili jsme se vyvarovat zadlužení firmy 
vysokými úvěry a  na další rozvoj mít vždy 
převážně vlastní zdroje. To je i  náš cíl do 
budoucna.

Top Rating není zřejmě jen prestižní oce-
nění, ale také o důvěryhodnosti a serióz-
nosti firmy. Co konkrétně to pro vás bude 
znamenat? 
Ocenění Top Rating znamená pro nás, sa-
mozřejmě, velmi mnoho i z hlediska praktic-
ké činnosti firmy. Pro naše odběratele je to 
potvrzení možnosti dlouhodobé spolupráce 
s  námi, trvalé získávání nových zakázek 
a  rovněž možnost koncepční spolupráce 
s klienty, kteří mají záruku kooperace v del-
ším časovém horizontu.
Pro naše dodavatele to znamená jistotu 
plateb za dodaný materiál a zboží, což nám 
umožňuje například žádat o  prodloužení 
splatnosti faktur za dodávky a tím i vylepšení 
naší ekonomické bilance.

Očekáváte, že vám i  toto hodnocení po-
může při získávání nových partnerů?
Ocenění potvrzené firmou DUN&BRAD-
STREET je velmi významné při získávání 
nových klientů. Každý z nich si ověřuje bo-
nitu nového partnera a nejběžnější způsob je 
právě pomocí této firmy a prověření výše dů-
věryhodnosti výší ratingu. Takto jsme získali 
například nový kontrakt s  firmou INERGY, 
kde rozvíjíme pro nás novou výrobu textilních 
sítí se zabudovaným odporovým vodičem do 
přídavných nádrží s tekutinou AdBlue nutnou 
k dodržení předpisu Evropské komise EURO 
6 pro snížení emisí dieselových motorů.

Vaše produkce a  tedy i  vývoz je výrazně 
orientovaná na automobilový průmysl. 

Jak velké procento to je a jak velké pro-
cento vašeho exportu jsou dodávky pro 
automobilový průmysl? Neusilujete také 
o  diverzifikaci – a  to jak komoditní, tak 
teritoriální, tedy proniknout i  do dalších 
oborů a do dalších zemí?
Máte pravdu, naše produkce je velmi silně ori-
entována na dodávky pro automobilový prů-
mysl, z našeho obratu jde o 98 % a export je 
orientován pro automobilový průmysl 100%.
Samozřejmě uvažujeme v  našich strategic-
kých plánech o  diversifikaci, i  když spíše 
teritoriální. Prověřujeme intenzivně možnosti 
následovat naše klíčové zákazníky do Číny 
a zemí Ruské federace, kam vyvážíme sice 
i přímo, ovšem vybudování výrobních pobo-
ček by naši pozici velmi posílilo.
Rovněž bychom rádi posílili naši pozici v au-
tomobilovém průmyslu o stupeň výše, snaží-
me se totiž stát dodavatelem tzv. „1st Tier“, 
tedy přímo pro automobilky. Především náš 
domácí výrobce Škoda Auto nás velmi láká.

Jak velký a významný zaměstnavatel jste 
ve vašem regionu?
V  našem regionu patříme se zhruba 720 
zaměstnanci spíše ke středním zaměstna-
vatelům, kolem nás jsou rozmístěny velké 
průmyslové podniky jako je Arcelor Mittal, 
Vítkovice a  rovněž důlní průmysl. V souvis-
losti s útlumem výroby právě v těchto firmách 
však stoupá i důležitost firem naší velikosti. 
U nás nachází pracovní uplatnění celá řada 
bývalých pracovníků těchto firem.

Máte dostatek kvalifikovaných pracovní-
ků, nebo pociťujete, že na trhu práce chy-
bí kvalifikovaní pracovníci pro váš obor? 
Připravuje školství dostatek absolventů 
pro váš obor?

Domnívám se, že problematika kvalifikova-
ných pracovníků pro náš obor je již široce 
diskutována. Rušení odborného učňovského 
školství v  minulých letech způsobilo de-
vastaci v nabídce kvalifikovaných sil a téměř 
dvacetiletá přestávka v  jejich výuce se pro-
jevuje v  současné době ve všech firmách, 
nejen v automobilovém průmyslu. Na nedo-
statek těchto pracovníků reagujeme úzkou 
spoluprací se středními i vysokými školami, 
rovněž je vyvíjena aktivita v  této oblasti 
prostřednictvím Sdružení automobilového 
průmyslu, ovšem bez koncepční práce pří-
slušných ministerstev se zvrat docílí jen stě-
ží. Zde působí naše sdružení SAP velmi silně 
na politické reprezentace státu, aby docílilo 
zpracování koncepce rozvoje školství v ob-
lasti technických oborů.

V  čem spatřujete do budoucna největší 
rizika či úskalí, která by mohla ovlivnit vaši 
produkci a váš export? Jakou podporu by 
podle vás měl stát poskytovat exportérům 
především?
Rizik v  oblasti dodávek do průmyslu a  do 
automobilového průmyslu zvláště je velmi 
mnoho. Celosvětová krize a  obrovské sní-
žení výroby nových automobilů především 
v Evropě ovlivnilo mnoho evropských doda-
vatelů a rovněž českých exportérů. Proto je 
nutno hledat nové trhy mimo Evropu. A to je 
jistě i úkolem státu pomoci hledat nové mož-
nosti exportu v  teritoriích po celém světě. 
Spory mezi ministerstvem zahraničních věcí 
a ministerstvem průmyslu a obchodu v mi-
nulých letech negativně ovlivnily obchodní 
bilanci mnoha českých exportérů. Doufejme, 
že nová politická reprezentace nastolí novou 
éru podpory a  spolupráce s  exportéry naší 
republiky.

Reference pro nové partnery
V soutěži Exportér roku získala Top Rating od Bisnode společnost KES – kabelové a elektrické systémy

  Bohumil Jahn přebírá ocenění z rukou místopředsedy vlády Martina Peciny_
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2. ročník 
Festivalu světla v Praze 
siGnal
16. – 19. října 2014

staňte se Partnerem 
největší kulturní události 
v české rePublice
čtvrt milionu diváků 
v ulicích metroPole

nabízíme sPeciální 
Partnerský ProGram 
Pro malé a střední Firmy

kontakt:
PPlewka@siGnalFestival.com
www.siGnalFestival.com

Bez názvu-10   1 16.01.14   12:22
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S určitou nadsázkou lze konstatovat, že 
Česká republika je největším producentem 
„těšínských jablíček“. Vždyť již pár let po 
sobě vždy koncem roku můžeme slyšet 
mírně optimistická utěšující slova, že „po 
letošním mírném poklesu HDP nastane pří-
ští rok obrat k růstu“, a nebo „vždyť na tom 
nejsme ve srovnání s  mnoha evropskými 
zeměmi tak zle, když u nás HDP nepropadl 
tolik, jako u  nich, a  míra nezaměstnanosti 
je ve srovnání s nimi také malá“. A  to vše 
podporují argumenty odkazující na závis-
lost vývoje naší ekonomiky na vývoji ekono-
miky EU, k tomu jsme přece přijali Strategii 
mezinárodní konkurenceschopnosti, jejíž 
realizace nás má zařadit mezi dvacítku nej-
vyspělejších zemí světa. 

  O něco méně konkurenceschopní_

Jaká je ale skutečnost? Je pravda, že čes-
ká ekonomiky je vývozní, přičemž export 
směřuje ze zhruba osmdesáti procent do 
zemí Evropské unie. To ale neznamená, že 
v okamžiku, kdy začne ekonomika EU dyna-
mičtěji růst, dojde automaticky také k růstu 
českého hospodářství. Výsledky loňského 
roku (i když v tento okamžik ještě neznáme 
přesné statistické údaje za poslední čtvrtle-
tí i celý loňský rok) jsou poněkud rozpačité. 
V  září, když byly zveřejněny výsledky dru-
hého čtvrtletí, nastal optimismus – česká 
ekonomika se po poklesu v šesti čtvrtletích 
v řadě dostala z recese a česká ekonomiky 

by už podle některých předpovědí mohla 
začít růst. Výsledky třetího čtvrtletí toto 
očekávání poněkud zpražily – mezičtvrt-
letní růst HDP, kterého česká ekonomika 
dosáhla ve 2. kvartále 2013, ve 3. čtvrtletí 
potvrzen nebyl, když HDP ve srovnání 
s  předchozím čtvrtletím opětovně klesl, 
avšak jen o  0,1 %. Tahounem ekonomiky 
byl po celou dobu export, i když ve 3. čtvrt-
letí již méně přesvědčivě (vývoz se v tomto 

čtvrtletí navýšil v  porovnání s  předchozím 
kvartálem o 0,5 %, dovoz však o výrazných 
2,2 %). Spotřeba domácností buď poklesla 
nebo stagnovala, v  žádném případě ale 
nezaznamenala větší a  dynamický růst 
(ostatně asi není divu, vždyť mzdy od roku 
2009 v podstatě nerostly – a je otázkou, jak 
výrazně se do oficiálně zveřejňované výše 
celostátní průměrné mzdy promítly vysoké 
platy manažerů některých firem či orga-
nizací). Alarmující je ale ještě jeden údaj: 
Zatímco v roce 2011 byla Česká republika 
v  žebříčku globální konkurenceschopnosti 
sestavovaném Světovým ekonomickým 
fórem na 38. místě, v  roce 2013 se pro-
padla až na 46. místo. Základním znakem 
tohoto propadu je, podle prosincových slov 
tehdejšího ministra průmyslu a  obchodu 
v  demisi Jiřího Ciencialy, skutečnost, že 
Česká republika spíše přešlapuje na místě 
a ztrácí tak svou pozici v porovnání s ostat-
ními zeměmi regionu.

  Pohled z venku_

Jak se jeví česká ekonomika a její perspek-
tivy při pohledu z  venku? Začátkem listo-
padu byla zveřejněna makroekonomická 
předpověď Evropské komise, v níž hodnotí 
vývoj v  EU jako celku i  jednotlivých zemí, 
avizuje očekávané hospodářské výsledky 
končícího roku a možný vývoj v  roce nad-
cházejícím. V části věnované ČR Evropská 
komise uvádí, že česká ekonomika v  roce 

2013 klesne o jedno procento a deficit ve-
řejných financí se dostane na 2,9 procenta 
hrubého domácího produktu. V  příštích 
dvou letech se ale podle prognózy hrubý 
domácí produkt (HDP) vrátí k  růstu, který 
bude činit 1,8 a 2,2 procenta. 
Bez dodatečných opatření se ale opět začne 
zvyšovat deficit, a  to na tři procenta v  roce 
2014 a na 3,5 procenta v roce 2015. Česko 
by tak opět přestalo splňovat podmínku ma-

ximálně tříprocentního schodku, nutnou pro 
případné přijetí eura.
Proti jarnímu odhadu tedy komise odhad vý-
voje poklesu české ekonomiky dál zhoršila. 
V květnu předpokládala pokles o 0,4 procen-
ta, v zimě dokonce stagnaci. Odhad deficitu 
roku 2013 naopak zůstal proti jarní prognóze 
beze změny.
Také české ministerstvo financí ve své říj-
nové predikci pro loňský rok čekalo snížení 
výkonu ekonomiky o  procento, možný růst 
v následujícím roce ale uvádělo pesimističtěji 
na 1,4 procenta. Úřad se s Evropskou komisí 
shoduje také v odhadu letošní výše rozpoč-
tového schodku.
Vládní dluh se podle Evropské komise 
v  roce 2013 vyšplhá na 49 procent HDP. 
V následujícím roce, tedy letos, by měl o 0,6 
procenta překročit hranici padesáti procent 
hrubého domácího produktu. Podmínkou 
pro přijetí eura je veřejný dluh pod hranicí 
60 procent HDP.
Inflaci Evropská komise pro loňský rok v Čes-
ké republice předpovídá na 1,4 procenta, 
především kvůli cenám potravin a pohybům 
v nepřímých daních. V následujícím roce by 
ale měla inflace výrazně zpomalit na 0,5 pro-
centa, zejména kvůli očekávanému snížení 
cen energií. V roce 2015 by inflace měla opět 
vzrůst k hodně 1,6 procenta. Zejména v sou-
vislosti s inflací je ale u hodnocení EK potře-
ba brát v potaz, že zpráva byla zpracována 
a zveřejněna před intervencí České národní 
banky, jejímž avizovaným cílem je mimo jiné 
také zvýšení inflace a podle názoru ČNB tak 
i zamezení hrozby deflace a s ní souvisejících 
hrozeb pro vývoj ekonomiky.
Podíl na loňském nízkém deficitu mají podle 
komise konsolidační opatření, ze dvou třetin 
učiněná na příjmové straně. Prognóza v této 
souvislosti připomíná procentní zvýšení 
obou sazeb daně z přidané hodnoty a nižší 
indexaci penzí. V loňském roce by na minimu 
měly být veřejné investice, asi o 35 procent 
pod vrcholem z roku 2009.
V  roce 2014 odhaduje komise deficit veřej-
ných financí na tři procenta. Zmiňuje v  této 
souvislosti opět nižší valorizaci penzí, ale 
také zvýšení některých spotřebních daní 
a předpokládaný jednorázový příjem z pro-
deje kmitočtových frekvencí. O rok později, 
v  roce 2015, bude mít na negativním vývoji 
deficitu směrem ke 3,5 procenta HDP podíl 
reforma daně z  příjmu fyzických osob. Ta 
byla schválená v  roce 2011, měla ovšem 
odloženou účinnost.
Komise ve své zprávě připomíná, že po šesti 
čtvrtletích poklesu vzrostla ve druhém čtvrtletí 
loňského roku česká ekonomika o 0,6 procen-
ta, a ukončila tak nejdelší pokles od roku 1993. 
V následujícím roce by růst měla táhnout pře-
devším poptávka ze zahraničí, neboť ta domá-
cí bude stále nízká, k  růstu ale přispěje také 
opětovné zvyšování zásob. V  roce 2015 by 
to měla být především spotřeba domácností 
a tvorba hrubého fixního kapitálu.

Kdy po přešlapování na místě půjdeme vpřed? 
Český HDP letos poroste o 1,8 % - předpovídá Evropská komise
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Obnova je však velmi křehká, varuje komise. 
Nezvýšila se poptávka po zaměstnancích, 
ani podmínky pro získání úvěrů. Nezaměst-
nanost v  loňském roce odhadla Evropská 
komise na 7,1 procenta, v následujícím roce 
na sedm procent. Na rok 2015 pak odhaduje 
mírný pokles na 6,7 procenta. 

  Jak se vidíme..._

Český statistický úřad pravidelně měsíčně 
zveřejňuje Souhrnný indikátor důvěry (in-
dikátor ekonomického sentimentu). Ten je 
vlastně jakýmsi pomyslným pohledem do 
zrcadla, jak sami sebe vidíme a co očeká-
váme. Podle v  loňském roce posledního 
zveřejněného indikátoru celková důvěra 
v  domácí ekonomiku loni v  prosinci na-
dále rostla. Souhrnný indikátor důvěry se 
ve srovnání s  listopadem zvýšil o  1 bod. 
Indikátor důvěry podnikatelů se celkově 
meziměsíčně zvýšil také. V průmyslu se dů-
věra nezměnila; v obchodě a ve vybraných 
odvětvích služeb se zvýšila a  ve staveb-
nictví mírně klesla. Důvěra spotřebitelů se 
meziměsíčně téměř nezměnila. Ve srovnání 
s hodnotami v prosinci 2012 jsou souhrnný 
indikátor důvěry, indikátor důvěry podnika-
telů a indikátor důvěry spotřebitelů vyšší.
V průmyslu se v prosinci hodnocení současné 
celkové ekonomické situace nezměnilo. Hod-
nocení současné celkové poptávky se ne-
změnilo také, hodnocení zahraniční poptávky 
se mírně snížilo. Zásoby hotových výrobků se 
podle respondentů nezměnily. Respondenti 
očekávají pro příští tři měsíce mírný růst tem-
pa výrobní činnosti a neměnnost zaměstna-
nosti. Očekávání vývoje ekonomické situace 
pro příští tři i šest měsíců se oproti listopadu 
nezměnila. Celkově se důvěra v  průmyslu 
oproti předchozímu měsíci nezměnila a oproti 
hodnotám z prosince 2012 je vyšší. 
Ve stavebních podnicích se hodnocení 
současné ekonomické situace respondentů 
v  prosinci nezměnilo. Hodnocení celkové 
poptávky se oproti listopadu téměř nezmě-
nilo. Respondenti očekávají pro příští tři 
měsíce mírné zlepšení ve vývoji stavební 
činnosti, ale neuvažují s  růstem zaměstna-
nosti. Očekávání vývoje ekonomické situa-
ce pro období příštích tří i šesti měsíců se 
zvýšila. Celkově se důvěra ve stavebnictví 
oproti předchozímu měsíci mírně snížila a je 
nižší než v prosinci 2012.
V odvětví obchodu se v prosinci hodnocení 
současné ekonomické situace respondentů 
oproti listopadu zvýšilo. Zásoby se snížily. 
Očekávání vývoje ekonomické situace pro 
období příštích tří i šesti měsíců se zvýšila. 
Celkově se v  prosinci důvěra v  obchodě 
meziměsíčně zvýšila, ale v  meziročním 
srovnání je nižší.
Ve vybraných odvětvích služeb (včetně ban-
kovního sektoru) se v  prosinci hodnocení 
současné ekonomické situace respondentů 
oproti listopadu téměř nezměnilo. Hod-

nocení poptávky v  prosinci se zvýšilo, její 
očekávání pro příští tři měsíce se zvýšila 
také. Očekávání vývoje celkové ekonomic-
ké situace pro období příštích tří měsíců 
se mírně snížila, pro příštích šest měsíců 
se téměř nezměnila. Celkově se důvěra ve 
vybraných odvětvích služeb meziměsíčně 
i meziročně zvýšila.
Indikátor spotřebitelské důvěry se v prosin-
ci meziměsíčně téměř nezměnil, ale v  me-
ziročním srovnání je vyšší. Ze šetření mezi 
spotřebiteli v prosinci vyplynulo, že se pro 
příštích dvanáct měsíců mírně zvýšily obavy 

spotřebitelů ze zhoršení celkové ekonomic-
ké situace. Obavy z  jejich vlastní finanční 
situace se oproti listopadu nezměnily, 
obavy ze zvýšení nezaměstnanosti se oproti 
minulému měsíci nezměnily také. V porov-
nání s listopadem se úmysl spořit nezměnil, 
úmysl pořizovat předměty dlouhodobé spo-
třeby se mírně snížil. Respondenti se více 
obávají růstu cen.

  Dlouhodobější pohledy_

Současný stav a  výhledy na rok či dva 
dopředu je jedna věc, dlouhodobější per-
spektiva je ale věc druhá. Při překonávání 
současné recese a jejích dopadů lze uspět 
a nastartovat růst, ale jinou otázkou je ten-
to růst dlouhodobě udržet – tedy vytvořit 
předpoklady k tomu, aby česká ekonomika 
byla v  globalizovaném světě konkuren-
ceschopná. A  právě v  tomto směru musí 
Česká republika výrazně přidat, aby se tato 
konkurenceschopnost přestala snižovat, 
ale naopak začala posilovat. V této souvis-
losti zmiňme v prosinci zveřejněnou vládní 
zprávu o naplňování Strategie mezinárodní 
konkurenceschopnosti a  o  nově ustavené 
Radě vlády pro konkurenceschopnost 
a  informační společnost (RV KIS). Je sa-
mozřejmě otázkou, jak k  této Radě a  ke 
Strategii mezinárodní konkurenceschop-
nosti přistoupí nová vláda vzešlá s  pod-
zimních předčasných parlamentních voleb, 
ale pokud chce k  vytváření perspektivní 
budoucnosti českého ekonomiky přispět, 
bude muset i ona věnovat této problemati-
ce prvořadou pozornost a přispívat k jejímu 
konkrétnímu a konstruktivnímu naplňování.
Co tedy konkrétně prosincová zpráva říká: 
Z  rozhodnutí vlády se agenda Strategie 
mezinárodní konkurenceschopnosti (SMK) 
definitivně převedla zpět na Ministerstvo 

průmyslu a  obchodu ČR (MPO). V  rámci 
tohoto přesunu MPO se souhlasem vlády 
zjednodušilo řídicí struktury RV KIS, která 
řídí implementaci strategie. Došlo ke snížení 
počtu členů RV KIS z 24 na 13, prvním mís-
topředsedou RV KIS zůstal ministr průmyslu 
a  obchodu, který je zároveň garantem za 
celou SMK. Druhým místopředsedou je pak 
ministr vnitra, který je garantem strategie 
„Efektivní veřejné správy“. MPO zároveň 
snížilo počet pracovních výborů Rady pro 
realizaci SMK na tři, a  to podle klíčových 
oblastí, kterými jsou Instituce, Infrastruktura 
a Inovace. Aplikuje se projektové řízení, aby 
byl proces co nejefektivnější a  aby došlo 
také k úsporám.
MPO provedlo inventuru projektů SMK 
a  zároveň zpracovalo komplexní Analýzu 
konkurenceschopnosti ČR. Závěry, ke kte-
rým MPO dospělo, jsou nelichotivé. Česká 
republika se v  oblasti mezinárodní konku-
renceschopnosti nadále propadá a vzdaluje 
se tak cílům vytčeným v SMK. 
Nejhůře hodnoceným pilířem zůstává stav 
institucí. Za posledních pět let sledování si 
ČR v tomto pilíři pohoršila o 24 příček. Příči-
ny jsou přitom známé a zůstávají stejné jako 
v  předchozích letech, tedy nenastartování 
reformy státní správy, vyšší míra korupce 
a stav soudnictví.
Pokles v  konkurenceschopnosti zazname-
nal i  neméně důležitý pilíř infrastruktury, 
který v  meziročním srovnání klesl o  jednu 
příčku. Je nezbytně nutné dobudovat klí-
čovou dopravní infrastrukturu. Pro moderní 
ekonomiku je důležité rozvíjet informační 
technologie a  související infrastrukturu. 
Zabezpečení plynulých dodávek elektrické 
energie a její přijatelná cena jsou nezbytnou 
podmínkou rozvoje konkurenceschopného 
průmyslu. 
Analýza MPO upozorňuje také na vážné 
problémy technického školství. Nedostatek 
technicky vzdělaných lidí, vycházejících 
z  učňovského, středoškolského i  vysoko-
školského studia, má rovněž negativní vliv 
na tuzemský průmysl.
Nejdůležitějším faktorem pro konkurence-
schopnost jsou inovace, neboť představují 
klíčový nástroj na cestě k dlouhodobé eko-
nomické prosperitě. I v této oblasti si Česká 
republika pohoršila a meziročně klesla o tři 
příčky. Podle srovnávacího přehledu Unie 
inovací z roku 2013 sice procentní podíl vý-
zkumu a vývoje související s podnikáním na 
HDP vzrostl v roce 2011 na 1,11 % z 0,88 
% v  roce 2009, přesto ale zůstává naše 
inovační schopnost nedostatečná a je třeba 
se zaměřit na její efektivní podporu.
Rada se teď zaměří hlavně na stanovení 
indikátorů pro klíčové oblasti konkuren-
ceschopnosti a  stanoví pro tyto oblasti 
cílové hodnoty a postupy k jejich dosažení. 
Vznikne tím plán hospodářského růstu ČR, 
který by měl být srozumitelný a všeobecně 
přijatelný.

Česká republika 
se v oblasti mezinárodní 

konkurenceschopnosti 
nadále propadá a vzdaluje 

se tak cílům vytčeným 
ve Strategii mezinárodní 
konkurenceschopnosti.
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Trh práce je jedním z lakmusových papírků, 
který naznačuje, jak se ekonomice daří. 
Za příznivou zprávu lze považovat, pokud 
nezaměstnanost klesá nejen z  důvodu se-
zónních výkyvů. Snižování nezaměstnanosti 
přicházívá mezi posledními v řadě v časech, 
kdy se ekonomika z období recese či stag-
nace vrací k dynamičtějšímu růstu. Co tedy 
současný trh práce vypovídá o současném 
stavu české ekonomiky? 

  Pohled do statistiky_

Poslední dostupné statistické údaje z  trhu 
práce zatím nijak výrazně nepotvrzují op-
timistické prognózy o  překonání recese 
a blýskání na lepší časy – v  listopadu loň-

ského roku počet uchazečů o  zaměstnání 
vzrostl o 1,6 % na 565 313 osob, zatímco 
počet hlášených volných pracovních míst 
pokles o  4,2 % a  podíl nezaměstnaných 
osob vzrostl o 0,1 p.b. na 7,7 %. Počet lidí 
bez práce byl o  8 632 vyšší než na konci 
předchozího měsíce, ve srovnání se stejným 
obdobím roku 2012 byl vyšší o 56 815 osob. 
V průběhu listopadu bylo nově zaevidováno 
50 835 osob. Ve srovnání s minulým měsí-
cem to bylo více o 4 492 osob a v porovnání 
se stejným obdobím předchozího roku více 
o 1 632 osob.
Ke konci listopadu evidoval ÚP ČR 284 200  
žen. Jejich podíl na celkovém počtu ucha-
zečů činil 50,3 %. V  evidenci bylo 61 898 
osob se zdravotním postižením, což před-
stavovalo 10,9 % z celkového počtu neza-
městnaných. K 30. 11. 2013 bylo evidováno 
39 979 absolventů škol všech stupňů vzdě-

lání a  mladistvých, jejich počet poklesl ve 
srovnání s  předchozím měsícem o  1 474 
osob a  ve srovnání s  listopadem 2012 byl 
vyšší o 4 129 osob. I když čísla nejsou malá, 
ve srovnání s  ostatními zeměmi EU si ČR 
ještě nestojí v  míře nezaměstnanosti zase 
tak špatně – je zhruba čtvrtá nejnižší a  je 
poměrně výrazně pod unijním průměrem.
Možné je uvádět další konkrétní čísla. Sta-
tistické údaje ale samy o sobě nevypovídají 
o některých procesech a  trendech, k nimž 
na trhu práce dochází. I  když některé 
prvky vývoje lze vyvodit. Je to například 
údaj o  počtu absolventů škol, kteří hledají 
práci. Jistě, mnohé firmy dávají přednost 
pracovníkům, kteří mají již alespoň nějakou 
praxi. Uplatnění absolventů je problémem 

v  řadě zemí (katastrofickým příkladem 
může být Španělsko se zhruba 50% mírou 
nezaměstnanosti absolventů) a  nejedná 
se pouze o českou specifiku. Přesto je ale 
patrné, že v  přípravě mladé generace na 
budoucí povolání jsou potřebné změny – ať 
již je to výběr studijních oborů, které jsou 
na trhu práce žádané a perspektivní, tak již 
v  samotném procesu vzdělávání, kdy žáci 
a studenti získávají (nebo by měli získávat) 
znalosti a dovednosti, které trhu práce po-
žaduje. 

  Nové kvalifikace_

Již léta je na trhu práce nedostatek pracov-
níků řady profesí, především řemeslných 
a technického směru. A tuto mezeru se stále 
nedaří zaplnit – v  podstatě lze konstatovat, 
že i  v  souvislosti s  demografickým vývojem 

se prohlubuje (byť o některá řemesla se v po-
slední době přeci jen zájem poněkud zvýšil). 
V souvislosti s údaji o míře nezaměstnanosti 
není od věci připomenout si také možnosti 
(a zájem) získat novou kvalifikaci a s ní i pra-
covní uplatnění. Statistické údaje za loňský 
listopad mimo jiné také uvádějí, že v rámci 
aktivní politiky zaměstnanosti bylo k 30. 11.  
2013 umístěno na veřejně prospěšné práce 
(VPP) celkem 15 614 uchazečů, na spo-
lečensky účelná pracovní místa (SÚPM) 
celkem 13 085 uchazečů. Celkem 2 796 
uchazečů bylo podpořeno SÚPM zřízeným 
za účelem vykonávání samostatně výděleč-
né činnosti (SÚPM – SVČ) a 257 uchazečů 
bylo podpořeno nově zřízenými SÚPM u za-
městnavatele. K  30. 11. 2013 se účastnilo 
rekvalifikačních kurzů celkem 7 997 ucha-
zečů. Nejčastějšími obory činností, které 
byly v  měsíci listopadu 2013 podpořeny 
prostřednictvím SÚPM – SVČ, byly kadeř-
nické, kosmetické a podobné činnosti. Dále 
pohostinství, opravy a  údržba motorových 
vozidel a  účetnické a  auditorské činnosti. 
Programy a  kroky v  rámci aktivní politiky 
zaměstnanosti tedy sice pomáhají snižovat 
počet lidí bez práce, ale neřeší nedostatek 
kvalifikovaných pracovníků v  některých, 
především technických oborech. 
O  získávání nových kvalifikovaných pra-
covníků se hovořilo také na loňské říjnové 
konferenci Národní soustavy kvalifikací, na 
níž si více než 250 zástupců zaměstnavate-
lů, vzdělavatelů a státní správy vyměnilo své 
zkušenosti ohledně implementace Národní 
soustavy kvalifikací (NSK) do praxe. Na ní 
mimo jiné také zaznělo: Zaměstnavatelé 
potřebují kvalifikované odborníky a  ty jim 
může dodat systém dalšího profesního 
vzdělávání. Na základě informací z  ČSÚ 
ubylo od roku 2002 do roku 2013 20 tisíc 
žáků vstupujících do středního vzdělávání – 
tento pokles bude v nejbližších letech i na-
dále pokračovat. Alarmující je dlouhodobý 
nedostatek technicky kvalifikovaných pra-
covníků především v  oborech strojírenství, 
elektrotechnika, telekomunikace a  infor-
mační technologie. Naopak pobočky Úřadu 
práce ČR jsou přeplněny vysokoškoláky, 
uplatnění v  praxi těžko hledají také absol-
venti některých učňovských oborů, napří-
klad v textilním průmyslu nebo v některých 
stavebních oborech. A právě NSK je jedním 
z řešení této situace.
„Jestli bude Evropa v  blízké budoucnosti 
mezi sebou o něco bojovat, bude to souboj 
o  kvalifikované lidi. V  situaci, kdy se tato 
země nachází ve fázi stagnace, a  přitom 
řada firem nemá kvalifikované lidi, je na mís-
tě začít využívat nové možnosti. Čeká nás 
děsivý populační propad a  to je výzva, ke 
které směřuje Národní soustava kvalifikací. 
Je to hra o budoucnost této země“, řekl na 
konferenci viceprezident HK ČR a předseda 
sdružení Střední podnikatelský stav Zdeněk 
Somr.  

Boj o kvalifikované pracovníky se zostří
Míra nezaměstnanosti neklesá, na trhu práce přesto přetrvává nedostatek řady profesí
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Časopis METROLOGIE 

Cena 1 výtisku je 80,- Kč; roční předplatné na rok činí 320,- Kč + DPH + poštovné a balné

Objednávka č. ................................ na období (nebo do odvolání).............................................

Firma:...............................................................................................................................................................................

Adresa:.............................................................................................................................................................................

IČ:.............................................. DIČ:.......................................... Odp. osoba:...............................................................

Tel.:............................................ Fax:.......................................... E-mail:........................................................................

Časopis zasílejte na adresu:..........................................................................................................................................

Datum:...................................... Podpis:.................................................. Razítko:

Časopis METROLOGIE
vydává  Úřad pro technickou normalizaci, metrologii
a státní zkušebnictví ve spolupráci  
s Českým metrologickým institutem,  
Českou metrologickou společností  
a Českým kalibračním sdružením

Časopis METROLOGIE  
je zdrojem důležitých informací:
o národním metrologickém systému, 
o technické normalizaci a státním zkušebnictví,
o vývoji předpisové základny i ve vztahu k EU,
o novinkách v měřicí technice, 
o možnostech metrologického zabezpečení,  
o odborných akcích, 
o historických měřicích přístrojích aj. 

Časopis METROLOGIE 
pro předplatitele, kterými jsou prakticky všechny významnější podniky  
v oblasti výroby, dopravy, energetiky, metrologických služeb i obchodu, odborné 
instituce jako jsou střední a vysoké školy, výzkumné ústavy, autorizovaná 
metrologická střediska, odborné knihovny atd. 
Část nákladu je poskytována účastníkům metrologických konferencí a seminářů 
celostátního významu, účastníkům specializovaných výstav a veletrhů aj. 

Časopis METROLOGIE
vychází 4x ročně nákladem 800 kusů, předplatné je 320,- Kč + DPH + poštovné a balné. 
Redakce uvítá
spolupráci s odborníky v oblasti metrologie formou honorované  publikační činnosti. 
Redakce nabízí 
možnost inzerce Vašich výrobků či prezentace články typu Public Relations.
Redakce poskytne
veškeré další informace o podmínkách spolupráce, technických podmínkách podkladů 
pro inzerci, uzávěrkách jednotlivých čísel apod. 
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Česká ekonomika stále bojuje s  recesí 
a  počet nezaměstnaných zůstává vysoký. 
Práci hledá každý 14. Čech. Přesto si řada 
zaměstnavatelů stěžuje, že má problém najít 
dostatek kvalifikovaných lidí. Nesoulad na 
trhu práce by měla pomoci řešit i užší spolu-
práce řešitelů projektu Národní soustavy kva-
lifikací s Úřadem práce ČR. Díky ní by mohli 
uchazeči o zaměstnání získat ještě snadnější 
přístup k  širšímu spektru rekvalifikačních 
kurzů. Shodli se na tom účastníci listopadové 
konference, která se věnovala právě tomuto 
tématu.  Obě instituce chtějí ve spolupráci se 
zaměstnavateli dosáhnout toho, aby průběh 
i výsledky rekvalifikačních procesů odpovída-
ly aktuálním potřebám zaměstnavatelů.
K 30. listopadu loňského roku bylo bez práce 
celkem přes půl milionu lidí a nezaměstnanost 
v  ČR dosáhla 7,7 % (podle metodiky EU-
ROSTATu 6,4 %). Přestože je Česká republika 
v  tomto ohledu dlouhodobě pod průměrem 
EU28 (zhruba 11 %), samotní uchazeči o za-
městnání tuto situaci mnohdy vnímají jako 
osobní selhání. Problém je o to palčivější, že 
řada pracovních míst zůstává v Česku neob-
sazená – firmy na ně prostě nejsou schopny 
najít dostatečně kvalifikované pracovníky.
Vyřešení tohoto nesouladu na trhu práce 
je jedním z  cílů projektu Národní soustava 
kvalifikací. Lidé, kteří úspěšně projdou tzv. 
kvalifikačními zkouškami, získají celostátně 
platné certifikáty. Ty jsou pro zaměstnava-
tele důkazem, že uchazeči o  zaměstnání 
mají skutečně patřičné znalosti i dovednosti 
v dané profesi. A nemusí se tak vracet zpátky 
do školních lavic a usilovat o výuční list nebo 
maturitní vysvědčení.
„Projekt Národní soustava kvalifikací přináší 
jednu z  nejvýznamnějších změn pro náš 
vzdělávací systém za poslední desítky let. 
Jeho propojení s  počátečním vzděláváním 
nabízí potřebný impuls pro úpravu vzdě-
lávacích obsahů pro jednotlivé obory ve 
středním vzdělávání. Dále významným způ-
sobem umožní provázat střední vzdělávání 
se skutečnými potřebami na trhu práce, což 
se v  budoucnu promítne i  do rámcových 
vzdělávacích programů pro jednotlivé obory 
vzdělání. Od tohoto systému si slibujeme, že 
bude přínosem pro občany, zaměstnavatele, 
vzdělavatele, certifikující a regulační autority 
a také pro tvůrce legislativy a předpisů,“ řekl 
na konferenci Národní soustavy kvalifikací  
1. náměstek ministra školství Jindřich Fryč.

  Na trhu práce chybí flexibilita_

Díky spolupráci Úřadu práce ČR s Národní 
soustavou kvalifikací a zaměstnavateli bude 
nabídka rekvalifikačních kurzů i jejich obsah 
více odpovídat poptávce na trhu práce. 
„Víme, že zavést fungující systém mezi všemi 
zainteresovanými stranami je běh na dlou-
hou trať. Ale pokud je cílem rekvalifikačních 
kurzů, aby lidé, kteří se nemohou uplatnit ve 
svém oboru, získali v co nejkratší době nové 

znalosti a dovednosti a  zvýšili tak své šan-
ce k návratu na trh práce, je nezbytné, aby 
rekvalifikace přesně odpovídaly potřebám 
zaměstnavatelů,“ dodala generální ředitelka 
Úřadu práce ČR Marie Bílková. 
Myšlenku podpořil i  viceprezident Hospo-
dářské komory ČR Zdeněk Somr: „Profesní 
kvalifikace jsou vlastně objednávkou za-
městnavatelů. Standardy profesních kvalifi-

kací vznikají jako odraz skutečných potřeb 
v  podnicích a  firmách. Jejich velkou výho-
dou na rozdíl od počátečního vzdělávání je 
flexibilita. Díky projektu Národní soustava 
kvalifikací tak můžeme reagovat na poptávku 
zaměstnavatelů v řádech několika měsíců.“ 
Účastníci konference se dále shodli, že za-
městnavatele už nebude v budoucnu zajímat, 
kde a jak dlouho člověk studoval. Hlavní pro 
ně bude to, zda má dotyčný uchazeč proka-
zatelné dovednosti a znalosti. „Národní sou-
stava kvalifikací není jen jeden z řady projektů 
Evropské unie – je to doposud chybějící DNA, 
která bude nositelkou společného jazyka na 
trhu práce,“ doplnil hlavní manažer projektu 
Národní soustava kvalifikací Ivo Jupa. 

  Za osm měsíců přes 25 000 lidí_

Rekvalifikační kurzy nabízejí druhou šanci 
nejen lidem, kteří přišli o práci, ale i čerstvým 
absolventům škol. Právě ti patří mezi nejo-
hroženější skupiny uchazečů o  zaměstnání 
na trhu práce. A to buď proto, že vystudovali 
obor, ve kterém je poptávka po lidech vý-
razně nižší než nabídka volných pracovních 
míst, nebo jim k pracovnímu uplatnění chybí 
potřebná praxe. Rekvalifikační kurzy jsou ob-
vykle zakončeny kvalifikační zkouškou. Když 
ji účastník úspěšně složí, obdrží certifikát 
s  celorepublikovou platností, který dokládá 
jeho nově nabytou způsobilost. 
Během ledna až srpna 2013 prošlo kvalifi-

kačními kurzy 25 692 uchazečů o  zaměst-
nání. Úřad práce ČR poskytl zájemcům 
o  prohloubení vzdělání či změnu profese 
celkem 194 714 tis. Kč. Částka zahrnuje 
i prostředky z Evropského sociálního fondu. 
Mezi nejčastější typy rekvalifikace patří kurzy 
zaměřené na získání základních i speciálních 
počítačových dovedností, účetnictví či soci-
ální a zdravotnickou oblast, svářečské kurzy 

nebo různé řidičské zkoušky. Nejčastěji se 
rozhodují pro změnu profese nebo další pro-
hloubení znalostí lidé mezi 20–24 a  35–39 
lety. Nejpočetněji jsou mezi účastníky kurzů 
zastoupeni uchazeči s výučním listem, matu-
ritou a základním vzděláním.

  O Národní soustavě kvalifikací_

Národní soustava kvalifikací je průběžně 
budovaný, státem podporovaný a  občany 
i zaměstnavateli využitelný registr profesních 
kvalifikací existujících na pracovním trhu 
v ČR. Umožňuje zájemcům získat celostátně 
uznávaný certifikát o  jejich profesní kvalifi-
kaci, aniž by museli zasednout do školních 
lavic. Pomáhá všem, kdo se vydávají na 
cestu za lepší prací s cílem získat plnohod-
notnou kvalifikací a lepší pracovní uplatnění. 
K začátku loňského listopadu bylo schváleno 
572 profesních kvalifikací, bylo vykonáno té-
měř 82 000 zkoušek a bylo akreditováno 653 
rekvalifikačních kurzů.
Rozvoj a  implementaci Národní soustavy 
kvalifikací zajišťuje do poloviny roku 2015 
stejnojmenný projekt MŠMT financovaný 
Evropským sociálním fondem a státním roz-
počtem ČR. Řešitelem projektu je Národní 
ústav pro vzdělávání. 

Více na www.narodni-kvalifikace.cz, 
www.nuv.cz/nsk2, 
www.vzdelavaniaprace.cz. 

Výhodou je flexibilita
Národní soustava kvalifikací a Úřad práce ČR chtějí společně řešit nesoulad na trhu práce
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V loňském roce se v rámci Národní soustavy 
kvalifikací konaly zkoušky na profesní kva-
lifikaci Manažer kvality. Významné na této 
události je nejen to, že se jednalo o premiéru 
nové kvalifikace v  rámci NSK, ale přede-
vším skutečnost, že tato zkouška se týkala 

pracovní pozice, na níž je v  praxi vesměs 
vyžadováno vysokoškolské vzdělání. Začíná 
se tak naplňovat vize, že v rámci NSK bude 
možné získávat novou kvalifikaci nejen v uč-
ňovských, řemeslných oborech, ale také ve 
středoškolských a vysokoškolských.
Charakteru a náročnosti této profesní kvali-
fikace také odpovídá náplň zkoušky. Ta se 
skládá z písemné části (písemný test + vý-
počet nejméně dvou příkladů ze statistiky), 

ústní části, ústní zkoušky s písemnou přípra-
vou a obhajoby případové studie v rozsahu 
10–15 stran. V případové studii, zadané od 
autorizované osoby, adept na získání profes-
ní kvalifikace „Manažer kvality“ prokazuje, že 
své znalosti dokáže také prakticky aplikovat.
O  možnosti získat tuto profesní kvalifikaci 
hovoříme s  Ivo Formánkem, který zkoušku 
úspěšně absolvoval a získal certifikát potvr-
zující zvládnutí profesní kvalifikace „Mana-
žer kvality“.

Jak jste se o  možnosti složit zkoušku 
a získat profesní kvalifikaci Manažer kva-
lity dozvěděl? A proč jste se ke zkoušce 
přihlásil?
O  možnosti zkoušky jsem se dozvěděl na 
základě vlastní iniciativy. Problematice 
kvality se věnuji dlouhodobě a ve své praxi 
jsem si mnohokrát ověřil, jak je tato oblast 
pro úspěch firmy důležitá, dělá-li se pocti-
vě. Abych sobě a svému okolí i po formální 

stránce dokázal, že kvalitě a  problémům 
s  ní spojeným rozumím, obrátil jsem se 
na organizaci DTO CZ, s.r.o. v  Ostravě 
s  dotazem, zda existuje zkouška, která 
by byla dostatečně obsáhlá a  dostatečně 
obtížná k  tomu, aby její úspěšné absolvo-
vání znalost principů kvality jednoznačně 
prokazovalo. Doporučena mi byla zkouška 
Manažer kvality, kód: 62-001-T v NSK, kva-
lifikační úroveň NSK - EQF: 7. Protože daná 
zkouška vyhovovala mému zaměření i mým 
požadavkům, rozhodl jsem se ji absolvovat. 
 
Co jste si od prokázání svých kvalifikační 
znalostí ve zkoušce sliboval a splnilo její 
absolvování vaše očekávání?
Absolvování zkoušky splnilo mé očekávání. 
Zkouška rozhodně není jednoduchá a  její 
pohled na kvalitu je opravdu komplexní, což 
považuji za velmi správné. 
 
S  požadavky a  obsahem této zkoušky 
se každý může seznámit na www.na-
rodnikvalifikace.cz. Při pohledu na zde 
zveřejněný popis je patrné, že zkouška 
není snadnou záležitostí a příprava na ni 
zabere určitě dost času. Jak jste se na 
zkoušku připravoval vy?
Na zkoušku jsem se připravoval od září 
2012 a  absolvoval jsem ji v  únoru 2013. 
Díky tomu, že se danou problematikou již 
roky zabývám a mám i mnoho praktických 
zkušeností, mohl jsem se připravovat samo-
studiem. DTO CZ s.r.o. mi nabízel konzul-
tace, které jsem asi ve dvou nebo ve třech 
případech využil. 
 
Kde jste zkoušku skládal, jak zkouška 
probíhala a jak se vám zdála náročná?
Zkoušku jsem skládal v DTO CZ s.r.o. Os-
trava v únoru 2013. Zkouška trvala celkem 
osm hodin a skládala se z písemných testů, 
ústní zkoušky a obhajoby studie týkající se 
zavádění systému řízení kvality projektů 
v nadnárodní firmě. 

Jaký je Váš osobní postoj k  Národní 
soustavě kvalifikací, když jste si sám na 
sobě mohl vyzkoušet zkoušku z profesní 
kvalifikace? Vidíte tento systém v perso-
nalistice jako účinný nástroj?
Osobně se domnívám, že myšlenka Národní 
soustavy kvalifikací je velmi dobrá. Téměř 
každý z nás v profesním životě alespoň jed-
nou či dvakrát změní své profesní zaměření, 
svou odbornost. Národní soustava kvalifikací 
tak nabízí možnost dosáhnout formálního 
vzdělání a uznání i v jiném profesním oboru, 
než který jsme studovali. Podmínkou kredibi-
lity Národní soustavy kvalifikací však je, aby 
si zkoušky v rámci NSK udržely svou vyso-
kou kvalitu. Pokud by náročnost a odborná 
úroveň těchto zkoušek poklesla, stala by se 
Národní soustava kvalifikací zcela zbyteč-
nou. Dosaženému a  prokázanému vzdělání 
by nikdo nevěřil.  

Myšlenka Národní soustavy kvalifikací je velmi dobrá,
říká po úspěšné zkoušce držitel nové profesní kvalifikace Ivo Formánek

Zkouška rozhodně není 
jednoduchá a její pohled na 

kvalitu je opravdu komplexní.
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Národní soustavu povolání a  Národní 
soustavu kvalifikací si nelze představit 
bez sektorových rad. Vždyť právě ony 
jsou pomyslným „dílnami“, v nichž se tvoří 
jak popisy jednotlivých povolání, tak také 
jednotlivých kvalifikací. Sektorová rada 
je sdružením významných reprezentantů 
profesních sdružení, zaměstnavatelů, 
vzdělavatelů a dalších odborníků na lidské 
zdroje v daném sektoru. Jejím záměrem je 
stát se mluvčími sektoru v otázkách rozvoje 
lidských zdrojů a nástrojem zaměstnavatelů 
a profesních sdružení při prosazování zájmů 
sektoru v oblasti lidských zdrojů ve vztahu 
ke státní správě a  vzdělávacím institucím. 
V současné době v České republice pracuje 
29 sektorových rad, které pokrývají celé 
národní hospodářství. Na následujících řád-
cích představujeme jednu z nich – Sektoro-
vou radu pro bezpečnost a  ochranu osob 
a majetku a bezpečnost práce.
Tato sektorová rada zastřešuje celý obor 
bezpečnostních služeb – ostrahu, technické 
i detektivní služby a dále poradenství v ob-
lasti požární ochrany a v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. Ve dvanáctičlen-
né sektorové radě mají zastoupení všechna 
významná živnostenská společenstva 
z oboru. Předsedou je Václav Nepraš, člen 
představenstva Hospodářské komory ČR 
a prezident Asociace Grémium Alarm.

V  době ustavení sektorové rady pro bez-
pečnost a ochranu osob a majetku a bez-
pečnost práce, v  polovině roku 2010, byl 
významným problémem sektoru nedostatek 
kvalifikovaných pracovníků, který je způ-
soben absencí středoškolských studijních 
oborů v  oblasti komerční bezpečnosti 
a malým počtem rekvalifikačních programů 
nabízených nezaměstnaným na úřadech 
práce. Sektorová rada tuto situaci řešila 
popsáním pracovních pozic svého sektoru, 
což byl projekt v  rámci Národní soustavy 
povolání, a zpracováním standardů na trhu 
práce nejčastějších profesních kvalifikací 
– to v  projektu v  rámci Národní soustavy 
kvalifikací. Tím obor, který nemá žádné 
počáteční vzdělání a byl víceméně oborem 
„sběrným“ (dělal jej kdokoli), posunula výše. 
Dnes je možné získat odbornou způsobilost 
pro výkon povolání Strážný, Detektiv kon-
cipient nebo např. Psovod bezpečnostní 
služby přezkoušením a získáním certifikátu 
u autorizované osoby. Z profesní kvalifikace 
Strážný bylo již přezkoušeno více než 70 
000 zájemců a je nejčastěji zkoušenou pro-
fesní kvalifikací vůbec. 
Kompletní seznam všech schválených pro-
fesních kvalifikací je zveřejněn na www.na-
rodnikvalifikace.cz. Z  oblasti bezpečnostní 
a pátrací činnosti a BOZP na těchto strán-
kách najdete již zmiňované profesní kvalifi-

kace Strážný, Detektiv koncipient a Psovod 
bezpečnostní služby, ale také Zámkař, Ma-
nažer BOZP nebo Technik BOZP. Dalších 
téměř dvacet profesních kvalifikací z tohoto 
oboru je nyní rozpracováno nebo prochází 
schvalovacím řízením MŠMT ČR a MV ČR.
Sektorová dohoda, kterou iniciovala Sekto-
rová rada pro bezpečnost, ochranu osob, 
majetku a  BOZP, musela do roka vyřešit 
kvalifikaci strážných, protože ze zákona 
vyplýval požadavek na jejich kvalifikaci 
podle dílčí kvalifikace (NSK). Sektorová 
rada usilovala o včasné dořešení nezbytné 
kvalifikace pro 52 000 lidí pracující na pozici 
strážný ve velmi krátkém termínu jednoho 
roku prostřednictvím cílené aktivní politiky 
zaměstnanosti a  rekvalifikací ve spolupráci 
s úřady práce.

Posláním Sektorové rady pro ochranu osob 
a  majetku a  bezpečnost práce je zejména 
ochrana zájmů a  zajištění potřeb podnika-
telů působících v  této sféře. Zapojuje se 
do vytváření vhodných legislativních, eko-
nomických a společenských podmínek pro 
provozování soukromých bezpečnostních 
služeb a  obdobných činností při ochraně 
majetku a  osob a  významně napomáhá 
zvyšování profesní úrovně při poskytování 
privátních bezpečnostních služeb v  České 
republice.

Kvalifikace pro desítky tisíc lidí 
Sektorová rada svou činností ovlivnila trh práce

  Václav Nepraš, předseda Sektorové rady pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce_
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Povědomí české společnosti o rozhodčím ří-
zení neboli arbitráži se nesporně v posledních 
letech zvýšilo a veřejnost, a to nejen podnika-
telská, si uvědomuje výhody této formy řešení 
sporů – rychlost rozhodnutí, neformálnost, 
menší finanční náklady a snadnou vymahatel-
nost práva nejen v tuzemsku, ale ve více než 
140 zemích světa. Ale i když se v ČR znalost 
o  rozhodčím řízení zlepšuje, stále v  obec-
nější rovině ještě přetrvávají některé chybné 
představy o  tomto mimosoudním způsobu 
řešení sporů a v praxi se také objevují chyby, 
které již při uzavírání rozhodčí doložky mohou 
ovlivnit vedení případného budoucího sporu. 
Je proto dobré připomenout si hlavní zásady 
a principy rozhodčího řízení.
K tomu, aby spor mohl být řešen rozhodčím 
řízením, je třeba splnit dvě základní podmín-
ky: musí se jednat o spor majetkové povahy 
a  dobrovolný souhlas obou smluvních stran 
řešit případné spory tímto způsobem musí mít 
písemnou podobu, což je formou rozhodčí 
doložky ke smlouvě. Rozhodčí doložka je 
písemný dokument, kterým se strany zavazují 
spor projednat v rozhodčím řízení, respektovat 
rozhodčí nález a podrobit se mu. Rozhodčí do-
ložku nelze jednostranně vypovědět. V praxi je 
možné setkat se s dvěma formami rozhodčího 
řízení – buď s  řízením ad hoc, nebo řízením 
před stálým rozhodčím soudem. V České re-
publice je jediný stálý rozhodčí soud, a to Roz-
hodčí soud při Hospodářské komoře České 
republiky a Agrární komoře České republiky. 
Na webových stránkách tohoto soudu (www.
soud.cz) jsou, kromě dalších informací, i vzo-
rové texty rozhodčích doložek. 
Rozhodčí doložka je základním pilířem roz-
hodčího řízení a hlavní podmínkou k zahájení 
řešení vzniklého sporu v  rozhodčím řízení. 
Právě na tom, jak je formulována, závisí, jak 
se rozhodčí řízení bude vyvíjet. I přesto však 
důležitost tvorby doložky bývá velmi často 

považována za pouhou formalitu a  není jí 
věnována náležitá pozornost.
Proto je třeba, aby při formulování rozhodčí 
doložky nebylo nic ponecháno nějaké volnější 
slovesné tvorbě, protože následně vzniklé 
problémy již nejdou bez spolupráce obou 
sporných stran odstranit. A je jasné, že po po-
dání žaloby sporné strany ve většině případů 
nespolupracují.
Je dobré upozornit na některé chyby, které se 
objevují. Například některé rozhodčí doložky 
také stanoví jmenovitě osobu konkrétního 
rozhodce, který je oprávněn spor rozhodnout. 
V praxi to není zcela běžné, nicméně se tato 
atypická rozhodčí doložka objevuje, a její ne-
výhodou je, že od uzavření smlouvy do vzniku 
případného sporu může uplynout i delší doba 
a  není možné zcela vyloučit změnu poměrů 
na straně takto jmenovaného rozhodce, které 
mu neumožní vykonávat funkci rozhodce.
Ve sporech řešených Rozhodčím soudem při 
HK ČR a  AK ČR, které rozhoduje tříčlenný 
senát, jmenuje předsedou tohoto senátu 
předseda Rozhodčího soud a další dva čle-
ny senátu navrhují strany sporu ze seznamu 
rozhodců, vedeného Rozhodčím soudem. 
Neznamená to ale, že členem rozhodčího 
senátu musí být vždy pouze rozhodce ve-
dený na tomto seznamu. V  případě, kdy 
spor rozhoduje tříčlenný senát a  předmětu 
sporu by to vyhovovalo, je možné jmenovat 
rozhodcem odborníka, který není na seznamu 
rozhodců Rozhodčího soudu při HK ČR a AK 
ČR a  kterého navrhla jedna ze stran sporu. 
Strana sporu má takto jistotu, že členem 
rozhodčího senátu je erudovaný a nestranný 
odborník v daném oboru. Jmenování tohoto 
navrženého odborníka rozhodcem však není 
automatické, ale musí ho nezbytně schválit 
předsednictvo Rozhodčího soudu.
Výběr a  jmenování konkrétního odborníka 
mimo seznam rozhodců má svá pravidla. 

Především strana, která ho navrhuje, by ho 
neměla oslovovat sama předem, zda chce 
funkci rozhodce pro tento spor přijmout, a to 
ani jen tímto strohým dotazem. Kontaktem 
s ním by totiž byl narušen princip nestrannos-
ti, případně by vzniklo riziko, že ho z porušení 
nestrannosti obviní protistrana. Je totiž logic-
ké, že při oslovení by se odborník ptal, o jaký 
spor se jedná a s největší pravděpodobností 
by dostal výklad z pohledu jedné strany. Byl 
by tedy jednostranně informován dopředu, 
ještě předtím, než by se s  celým sporem 
a jeho podstatou podrobněji seznámil. Proto 
návrh na jmenování konkrétního odborníka 
rozhodcem pro daný spor podává navrhující 
strana sporu předsednictvu Rozhodčího sou-
du. To pak dále zajistí vše potřebné – oslo-
vení odborníka, zda jmenování rozhodcem je 
ochoten přijmout, vyžádá si od něj informace 
o jeho dosavadní činnosti atd. Poté předsed-
nictvo získané informace posoudí a následně 
schválí (nebo také neschválí). Takto jmeno-
vaný odborník se stane rozhodcem pouze 
pro daný konkrétní případ, není ale zapsán 
do seznamu rozhodců vedeného Rozhodčím 
soudem při HK ČR a AK ČR. Pokud navrho-
vaný odborník jmenování rozhodcem nepři-
jme, nebo předsednictvo Rozhodčího soudu 
s ním nebude souhlasit, může dotyčná strana 
navrhnout jiného odborníka. Celý postup 
oslovení a schvalování se pak opakuje.
I když Řád Rozhodčího soudu neurčuje, koli-
krát lze takto navrhovat, není vhodné vybírat 
odborníka „donekonečna“; mimo jiné by to 
ani nebylo v zájmu stran sporu, který by se 
tak zbytečně protahoval dlouhým čekáním 
na jmenování rozhodce. Pokud tedy navrhu-
jící strana několikrát s navrhovaným odbor-
níkem neuspěje, měla by vybrat rozhodce 
ze seznamu rozhodců vedeného Rozhodčím 
soudem při Hospodářské komoře ČR a Ag-
rární komoře ČR.

V rozhodčím řízení si můžete vybrat i odborníka 
Rozhodčí doložka je základním pilířem rozhodčího řízení

Rozhodčí doložky
Aby případné spory mezi partnery mohly být řešeny formou roz-
hodčího řízení, je nutný souhlas obou smluvních stran s takovýmto 
způsobem řešení. Příslušnou rozhodčí doložku lze zahrnout do 
uzavírané smlouvy, v  případě již existující smlouvy lze doložku 
uzavřít jako dodatek k této smlouvě.
Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR na svých webových stránkách 
zveřejnil následující doporučené texty rozhodčích doložek. Zde je 
lze také získat v  angličtině, němčině a  ruštině. V  tištěné podobě 
je pak znění těchto doložek v polštině a  francouzštině dostupné 
v sídle Rozhodčího soudu v Praze.

Doporučené znění rozhodčí doložky:
„Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou 
rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospo-
dářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky 
podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předse-
dou Rozhodčího soudu.“

Alternativně je možno zapracovat toto ustanovení : 
„Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou 
rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospo-
dářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky 
podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci.“

Doporučené znění dodatku s rozhodčí doložkou 
k existujícím smlouvám:
Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. ................. 
ke smlouvě č. .............  ze dne ............. v tomto znění:

zde uvést příslušné dohodnuté znění rozhodčí doložky (viz výše)

V ............................................................... dne .................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

                                                podpisy zástupců smluvních stran

Doporučené umístění rozhodčí doložky ve smlouvě:
Smluvní strany zapracují rozhodčí doložku do úvodních nebo závě-
rečných ustanovení příslušné smlouvy majetkové povahy.

Strany se mohou dohodnout, že rozhodčí řízení bude probíhat v některém  
ze sudišť nebo kontaktním místě Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR.
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  Drtivá většina změn je spojena s novým_
  občanským zákoníkem_

Podnikatele zřejmě nijak nepřekvapuje, že 
s novým rokem přicházejí i legislativní změny. 
Dá se říct, že je to u nás pravidlem, které nutí 
podnikatele (a nejen je) studovat nové para-
grafy. Zatímco některý rok nejsou změny tolik 
výrazné či složité na jejich zvládnutí, některé 
roky přichází přímo legislativní smršť. Tak je 
tomu i letos, kdy lze hovořit přímo o paragra-
fovém uragánu, spojeným především s  no-
vým občanským zákoníkem, jehož působnost 
vstoupila v  platnost od letošního 1. ledna. 
A spolu s ním došlo k úpravě řady dalších zá-
konů (jako například zákoníku práce), či přímo 
k  jejich zrušení (jako obchodního zákoníku), 
když jejich problematiku v mnoha důležitých 
bodech řeší právě jednotlivé paragrafy no-
vého Občanského zákoníku, případně přijetí 
nových, jako třeba zákona o  obchodních 
korporacích
Do posledního okamžiku se objevovali názo-
ry, zda nemá být účinnost nového občanské-
ho zákoníku odložena. Problémy způsobily 
i  politické události od června do října, kdy 
padla vláda, „úřednická“ vláda nezískala 
důvěru a  Poslanecká sněmovna se rozpus-
tila. Zákony, které bylo třeba v  souvislosti 
s novým občanským zákoníkem přijmout, tak 
byly vydávány formou zákonných opatření 
vlády a následně schvalovány v Senátu a po 
říjnových volbách potvrzovány nově zvolenou 
Poslaneckou sněmovnou.
Stručný přehled některých legislativních změn, 
které od 1. ledna nastaly, přinášíme na násle-
dujících řádcích. Nejvíce změn pro podnika-
tele i občany přináší nový občanský zákoník 
a zákon o obchodních korporacích. Proto se 
této problematice věnujeme v  samostatném 
článku, čerpajícího informace ze Speciálu in-
formačního portálu BusinessInfo.cz, který čer-
pal informace jak od renomovaných právníků, 
tak informací jednotlivých ministerstev a jejich 
speciálních informačních portálů.

  Daně_

Zákonné opatření, které v  říjnu přijal Senát 
a poté schválila Poslanecká sněmovna, mění 
daňové zákony v  souvislosti s  účinností no-
vého občanského zákoníku. Mimi jiné určuje:
n  Základní investiční fond bude podléhat pě-

tiprocentní dani. U právnických osob, které 
splní podmínky tzv. dividendové směrnice, 
je sazba srážkové daně nadále nulová. Jde 
o firmy, které mají ve fondu nejméně deseti-
procentní podíl. Na ostatní firmy se vztahuje 
daň 15 procent stejně jako na fyzické osoby.

n  Dani z příjmů nepodléhá převod majetku mezi 
osobami blízkými v případě podnikatelů v ze-
mědělství, pokud zemědělec ukončí činnost, 
převede majetek na osobu blízkou, která 
v zemědělské činnosti pokračuje alespoň tři 
další roky. Půjde třeba o případ, kdy v země-
dělské činnosti pokračuje syn po svém otci.

n  Od daně z  příjmu se u  jednotlivců i  firem 
osvobozuje příjem z dědictví nebo odkazu. 
Odkaz je novým institutem v občanském zá-
koníku, který umožňuje zesnulému člověku 
odkázat svým blízkým třeba jen jednu věc, 
aniž by se přitom tito lidé stávali účastníky 
řízení.

n  Osvobození se vztahuje na příjem z prodeje 
cenných papírů, pokud v  jednom roce ne-
přesáhne 100 000 korun. Osvobozuje se 
příjem z prodeje cenného papíru, pokud ho 
poplatník vlastnil alespoň tři roky.

n  Firmy a  podnikatelé si mohou například 
odečíst až 110 procent vstupní ceny nového 
majetku, který pořídí pro odborné vzdělává-
ní a který pro něj bude sloužit z více než 50 
procent.

n  Od základu daně je také možné odečíst 
výdaje vynaložené na žáka nebo studenta. 
Jedná se o násobek částky 200 Kč a počtu 
hodin strávených v rámci výuky na pracovi-
šti daňového poplatníka.

n  Ruší se zaměstnanecký paušál 250 ko-
run měsíčně, který měl původně nahradit 
zrušení daňového zvýhodnění stravenek. 
Poslanci před několika lety při schvalování 
daňové reformy stravenky zachovali a vložili 
do zákona zároveň i paušál.

n  Od 1. ledna 2014 jsou všichni plátci DPH 
povinně podávat Daňová přiznání, Dodateč-
ná daňová přiznání a Hlášení včetně příloh 
elektronicky. Stejným způsobem budou 
podávat také Přihlášku k registraci za plátce 
DPH a  Oznámení o  změně registračních 
údajů u plátce DPH.

Výjimku tvoří pouze plátci DPH – fyzické 
osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 bezpro-
středně předcházejících po sobě jdoucích 
kalendářních měsíců nepřesáhne 6 mil. Kč 
a nemají zákonem stanovenou povinnost činit 
podání elektronicky. Ti si budou moci vybrat, 
zda budou svá podání zasílat správci daně 
elektronicky, v  papírové podobě poštou či 
doručovat osobně.
K uvedeným změnám došlo v souvislosti se 
zákonem č. 502/2012 Sb., kterým se mění 
zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hod-
noty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon o DPH), kdy začal platit nový § 101a 
zákona o DPH.

  Nemovitosti a DPH_

S účinností od 1. 1. 2014 došlo k novelizaci 
zákona č. 235/2004 Sb., o  dani z  přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o DPH“) zákonným opatřením Se-
nátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zá-
konů v souvislosti s rekodifikací soukromého 
práva a o změně daňových zákonů. Součástí 
tohoto zákonného opatření je i nová úprava 
ustanovení § 56 a  § 56a zákona o  DPH, 
vztahující se k dodání vybraných nemovitých 
věcí a  nájmu vybraných nemovitých věcí. 
Schválená úprava zde reaguje zejména na 

změny, které v  oblasti nemovitostí přináší 
nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 
Sb.), podle kterého se stavba stává sou-
částí pozemku, na němž stojí, a  odpovídá 
rovněž koncepci směrnice upravující DPH 
(2006/112/ES), která stanoví stejný daňový 
režim (osvobození nebo zdanění) při „dodání 
budovy nebo její části a pozemku k ní přilé-
hajícího“.
Podrobnější informace přinášíme v samostat-
ném článku.

  Zákoník práce_

I když novinek v zákoníku práce od 1. 1. 2014 
je více než dost, několik z  nich si přece jen 
žádá větší pozornost. 
K nejvýznamnějším změnám v zákoníku prá-
ce patří:
1. Právní úprava svéprávnosti fyzické osoby 
Zaměstnance nebo zaměstnavatele v  pra-
covněprávních vztazích, stanovení zákazu 
výkonu závislé práce do 15 let věku a  dů-
sledky neplatnosti právních jednání jsou nyní 
vyhrazeny občanskému zákoníku a  zákoník 
práce (ZP) tuto problematiku – až na výjimky 
– již neupravuje.
2. Vadné právní jednání
Zákoník práce stanoví, ve kterých případech 
se ke konkrétnímu věcně nebo formálně vad-
nému právnímu jednání nepřihlíží a jsou tudíž 
právně neúčinná (např. výpověď z pracovního 
poměru, která nebyla dána písemně, ujednání 
v podnikové kolektivní smlouvě, která upravují 
práva zaměstnanců v  menším rozsahu než 
kolektivní smlouvy vyššího stupně, vzdání 
se práva zaměstnancem, které mu přiznává 
ZP, kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis, 
postoupení pohledávky ze základního pra-
covněprávního vztahu nebo převzetí dluhu 
zaměstnance vůči zaměstnavateli nebo na-
opak jinou osobou).
3. Okamžité zrušení pracovního poměru
Zákoník práce ve vazbě na obecnou úpravu 
v  občanském zákoníku zavádí nový institut 
spočívající v  možnosti okamžitého zrušení 
pracovního poměru, dohody o provedení prá-
ce nebo dohody o pracovní činnosti zákon-
ným zástupcem mladistvého zaměstnance 
mladšího 16 let věku s přivolením soudu, je-li 
to nezbytné v zájmu jeho vzdělávání, vývoje 
nebo zdraví.
4. Zákaz postoupení práva na mzdu, plat, 
odměnu
Zákoník práce stanoví zákaz postoupení 
práva na mzdu, plat, odměnu z dohody nebo 
jejich náhradu nebo použití tohoto práva k za-
jištění dluhu, s  výjimkou dohody o srážkách 
ze mzdy.
5. Započtení proti pohledávce
Zákoník práce omezuje možnosti započtení 
proti pohledávce na mzdu, plat, odměnu 
z  dohody nebo jejich náhradu, a  to jen ve 
vazbě na podmínky stanovené pro výkon 
rozhodnutí srážkami ze mzdy v  občanském 
soudním řízení.

Letos přišla legislativní smršť 
Drtivá většina změn je spojena s novým občanským zákoníkem
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Při návštěvě Šumav-
ských lázní se Vám ihned 
vybaví období panování 
krále a císaře Karla IV., 
majestátný hrad Kašperk 
a těžba zlata v Kašper-
ských Horách. Vybaví se 
Vám období, kdy byly 
šumavské louky a pláně 

zarostlé žlutou arnikou, mateřídouškou, dobromyslem a 
řadou dalších bylinek. Hluboké šumavské lesy a slatě, 
čistá pramenitá voda, horský vzduch a místní bylinky, 
to byl domácí lékař obyvatel Šumavy. 
   Na tyto tradice navazuje zcela unikátní projekt pod 
názvem Šumavské lázně. Technologicky moderní bal-
neo provoz je zcela orientován na bylinné procedury, 
včetně koupelí, bylinné páry a zábaly. Hluboké skle-
pení, skála, klenba Vás podvědomě vrací do 16. stole-
tí. Veškeré lázeňské produkty jsou z čistého prostředí 
Šumavy. Z čerstvých bylin sbíraných na soukromých 

Naprosto ojedinělý a neopakovatelný lázeňský pobyt v České republice Vám nabízí nově otevřené „Šumav-
ské lázně“ v ParkHotelu Tosch v  Kašperských Horách. Unikátní skloubení lázeňství s přírodou a historií.

horských pastvinách jsou 
připravovány speciální 
směsi pro lázeňský pro-
voz. Rovněž rašelina a 
jíly nesou značku s lo-
gem Šumava. Využívá 
se i alternativní zemské 
energie, která proniká do 
jeskyní haly, kde probíhá 
speleoterapie.
   Šumavské lázně nabízí kromě vířivých a perličkových 
koupelí s přísadami, speciální bylinnou šumavskou páru, 
velké množství zábalů, masáží včetně masáží knaippo-
vých, studený priessnitzův chodník, speleoterapii, sau-
nu, relaxační bazén a vlastní hotelový park s výhledem 
na v přírodě dominantní hrad Kašperk. K Šumavským 
lázním patří aktivní pohyb v naprosto čistém prostředí 
Šumavy. Na své si přijdou milovníci tenisu, turistiky a 
cykloturistiky. Zimní období nabízí jak sjezdové tak i bě-
žecké lyžování.

 ParkHotel Tosch, Náměstí 4, 341 92 Kašperské Hory, tel.: 376 582 592; 
e-mail: recepce@tosch-parkhotel.cz; webové stránkty: www.tosch-parkhotel.cz;  www.sumavskelazne.cz

Lékař léčí, příroda uzdravuje                       

                       Medicus curat, natura sanat
ŠUMAVSKÉ  LÁZNĚ
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Vyznat se ve všech změnách, které přináší 
nový občanský zákoník určitě není nijak 
snadné. Vždyť nejenže obsahuje přes tři 
tisícovky paragrafů, ale mnohé mění zásad-
ním způsobem. Ne nadarmo je označován 
za největší změnu pro firmy a  podnikatele 
od roku 1990. V  této souvislosti se hovoří 
i  o  revolučních změnách. Nový občanský 
zákoník, který vstoupil v  účinnost v  lednu, 
se dotýká všech, má totiž provázet občany 
„od kolébky do hrobu“. Ovšem málokdo 
se s  dopady nové normy bude setkávat 
tak intenzivně jako podnikatelé a  firmy. 
V  rámci legislativních změn totiž došlo ke 
zrušení obchodního zákoníku a  přesunutí 
jeho nejpodstatnějších částí do nového 
občanského zákoníku a  místo obchodního 
zákoníku vznikl nový zákon o  obchodních 
korporacích.
Vyznat se ve všech změnách, které nový 
obchodní zákoník přináší, není nijak snadné. 
Alespoň pro základní informaci a  orientaci 
jsme vybrali některé texty, které ve svém 
Speciálu k  tomuto zákoníku zveřejnil infor-
mační portál BusinessInfo.cz, který čerpal 
informace jak od renomovaných právníků, 
tak z jednotlivých ministerstev a jejich spe-
ciálních informačních portálů.

  Jazyk nového_
  občanského zákoníku_

Nový občanský zákoník (NOZ) se snaží 
o  terminologickou jednotnost, např. nepo-
užívá pro jeden pojem více výrazů. Smlouva 
bude vždy jen smlouvou, a  ne závazkem. 
Vrací k tradičnímu vyjadřovaní, zásadně se 
vyhýbá např. formulaci „je povinen“ (vyko-
nat, zaplatit, doručit atd.), ale volí pro vyjá-
dření povinnosti rozkazovací způsob, např. 
„vykoná“, „zaplatí“, „doručí“ atp. Obdobně 
se šetři s  obratem „je oprávněn“, namísto 
něhož se volí „může“, „má právo“ apod.
Mluví-li se o „zákonech“, rozumí se tím jen 
zákony, nikoli všechny právní předpisy.
Výrazem „zákon“ se rozumí jakýkoliv zá-
kon, „tímto zákonem“ se rozumí občanský 
zákoník a „jiným právním předpisem“ každý 
zákon nebo jiný právní předpis odlišný od 
občanského zákoníku (např. vyhláška či 
nařízení vlády).
Nový občanský zákoník se snaží vyhnout 
cizím slovům a  dává přednost českým 
výrazům (např. „zapsaný“ místo „regist-
rovaný“, „nakládat“ místo „disponovat“, 
„umístění“ místo „instalace“, „sdělení“ 
nebo „údaj“ místo „informace“ apod.). Cizí 
termíny naopak užívá tam, kde v  českém 
právu zdomácněly (např. „orgán“, „forma“, 
„elektronicky“), nebo jsou přesnější (např. 
„prekluze“, „detence“).
Zákoník sleduje důsledně rozlišení právních 
domněnek (vyvratitelných i  nevyvratitel-
ných) a fikci a v  tom směru volí jednotnou 
dikci. Výrazem „má se za to, že“ se ozna-
čuje vyvratitelná právní domněnka, připou-

štějící důkaz opaku. Výrazem „platí, že“ se 
označuje nevyvratitelná právní domněnka. 
Výrazem „považuje se za“ nebo „hledí se 
na“ se označuje právní fikce.
Nový zákoník se vrací ke klasické české 
právní terminologii, od níž se občanské zá-
koníky z let 1950 a 1964 postupně odvrátily 
jednak při sjednocení českého a slovenské-
ho práva (např. „právní úkon“, „neopomenu-
telný dědic“), a jednak při zavádění nových 
právnických pojmů (např. „účastník“ místo 
„osoba“, „způsobilost k  právním úkonům“ 
místo „svéprávnost“, „návrh na uzavření 
smlouvy“ místo „nabídka“ apod.).

  Více svobody_

„Jednoznačně pozitivní změnou NOZ je 
uvolnění zbytečně svazujících pravidel 
a  přizpůsobení zákona podnikatelské pra-
xi. Obecně platí, že nové zákony přinášejí 
výslovnou úpravu smluv, které byly sice 
v  praxi využívány, avšak s  určitými riziky,“ 
upozorňuje Petr Glogar, právník z advokátní 
kanceláře PwC Legal.
Pro firmy je podstatné, že úprava zavádí 
koncepční změny, které se týkají pojetí 
právnické osoby. Občanský zákoník tak na 
jednom místě vytvořil pravidla pro vznik, 
existenci, zánik a  likvidaci právnických 
osob. Dosud byla podobná ustanovení roz-
tříštěna do mnoha zákonů.
Firmy mohou například u  různých smluv 
využívat jiné postupy a  úpravy, než je vý-
slovně uvedeno v zákonu, ale pod podmín-
kou, že dokážou vysvětlit, v čem je zvolené 
řešení pro konkrétní situaci přínosné, a  za 
podmínky, že neodporuje některé zákonné 
normě. Svobodnější přístup bude znát také 
u zakládání společností. A nejde jen o nej-
známější příklad, tedy novou možnost zřídit 
společnost s ručením omezeným s vkladem 
pouze jedna koruna, což by v porovnání se 
současným dvousettisícovým vkladem mělo 
lidem výrazně usnadnit rozjezd podnikání.
Zavedeným firmám by mělo ulehčit start no-
vých projektů takzvané řetězení s. r. o., tedy 
zakládání dceřiných eseróček bez omezení. 
Větší flexibilitu mohou využít také podnika-
telé, kteří podnikají prostřednictvím s. r. o. 
a zároveň mají živnostenský list. 

  Konec schizofrenie_

Zákoník také řeší určitou dvojkolejnost, kte-
rá dosud panovala u mnoha smluv, které se 
mohly řídit buďto obchodním, nebo občan-
ským zákoníkem. „Firmy se u smluv dosud 
pohybovaly v režimu obchodního zákoníku. 
Jenže pak jste měli občana, který podnikal, 
a  někdy nebylo jasné, jestli se má třeba 
řídit kupní smlouvou podle obchodního, 
nebo občanského zákoníku. Zrušení této 
dvojakosti je jedním z důvodů nové úpravy 
soukromého práva. Máte jistotu, že se bu-
dete pohybovat vždy v  rámci občanského 

zákoníku,“ upozorňuje Jan Spáčil partner 
advokátní kanceláře Ambruz & Dark Deloitte 
Legal.
Další dvojakost odpadne v případě nemovi-
tostí. Nově bude stavba součástí pozemku. 

  Podnikatelé_
  a nemovitosti_

Nový občanský zákoník přináší kromě jiných 
mnoho změn i  do oblasti nemovitostí. Ně-
které lze bez nadsázky označit za naprosto 
zásadní. Například po 1. lednu 2014 najdete 
v  katastru ve výčtu nemovitostí pouze po-
zemky. 
Jaké úpravy podnikatele čekají? Úvodem 
se podívejme na situaci, kdy podnikáte 
ve vlastní budově. Zatímco do konce roku 
2013 byly stavby samostatnou věcí, od 
letošního roku stavby jako věci v  právním 
slova smyslu přestaly existovat a  staly se 
součástí pozemku.
Po 1. lednu 2014 najdete v  katastru ve 
výčtu nemovitostí pouze pozemky. Důvod 
k obavám však není namístě. Provozujete-
-li činnost ve vlastní budově, ale pozemek 
pod ní vlastní někdo jiný, účinnost nového 
občanského zákoníku nijak neomezí vaše 
užívací práva. Pokud byste se ale rozhodli 
budovu prodat, budete omezeni zákonným 
předkupním právem vlastníka pozemku. Na 
druhou stranu i vám, coby vlastníku stavby, 
bude svědčit předkupní právo k pozemku.
Trochu komplikovanější situace může na-
stat, pokud si své prostory teprve stavíte 
nebo případně hodláte stavět. Stavíte-li 
z  vlastních zdrojů na vlastním pozemku, 
není se čeho bát. Dříve či později stavba 
splyne s pozemkem. Určité problémy však 
mohou vzniknout tehdy, jestliže na stavbu 
čerpáte úvěr a v úvěrové smlouvě máte jako 
podmínku čerpání další části úvěru zápis 
rozestavěné stavby do katastru nemovitos-
tí. Nově už totiž není možné rozestavěnou 
stavbu do katastru nemovitostí zapsat. 
Stavíte-li na cizím pozemku, je důležité, 
abyste měli možnost stavět z právního hle-
diska pečlivě ošetřenu. Je tedy třeba připra-
vit, vyhotovit a podepsat správnou smluvní 
dokumentaci, případně sjednat potřebné 
věcné právo, které vám oprávnění stavět na 
cizím pozemku zajišťuje i po 1. ledna 2014.
Největší změna vás čeká, pokud investici 
teprve plánujete a  hodláte stavět na cizím 
pozemku. Jestliže jste si možnost stavby 
na cizím pozemku smluvně nezajistili ještě 
před koncem roku 2013 a plánujete stavbu 
trvalého rázu, nemůžete využít právní pro-
středky, které se vám nabízely dříve. Myslí 
se tím věcné břemeno nebo nájem, protože 
ty nezabrání splynutí vaší stavby s  cizím 
pozemkem. Pro tyto případy přichází nový 
občanský zákoník s novým institutem, tzv. 
právem stavby. Právo stavby je samostat-
nou nemovitou věcí a  stavba, kterou na 
základě tohoto práva postavíte, bude jeho 

Nový občanský zákoník a podnikání
Nynější největší změna od roku 1990 má provázet občany i firmy po celý život
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součástí. Právo stavby budete moci prodat 
nebo zastavit, podobně jako dříve stavbu 
samotnou.

  Pronájem podle nové úpravy_

A co ti, kdo si prostory pro podnikání pouze 
pronajímají? Především by měli vědět, že se 
práva a povinnosti z nájmu automaticky řídí 
novým občanským zákoníkem. To ovšem 
nemusí znamenat, že se jejich práva a po-
vinnosti ze dne na den změní. Jestliže jako 
nájemce máte s  pronajímatelem uzavřenu 
podrobnou smlouvu, je velká pravděpodob-
nost, že po dobu trvání nájmu se pro vás 
nic nezmění. Naopak byste měli zbystřit, 
má-li vaše nájemní smlouva jen dvě nebo tři 
strany.
Pro všechny se změní proces ukončování 
nájemního vztahu u  prostor sloužících 
k podnikání. Nový občanský zákoník zavádí 
tzv. námitky proti výpovědi. Ten z partnerů, 
který dostane výpověď, má měsíc na to, aby 
k  výpovědi, pokud s  ní nesouhlasí, vznesl 
písemné námitky. Nevezme-li druhá strana 
výpověď do měsíce zpět, může vypovída-
ná strana výpověď napadnout u  soudu do 
dvou měsíců od uplynutí lhůty pro zpětvzetí 
výpovědi.
Skončí-li nájem výpovědí pronajímatele 
a  důvodem výpovědi nebude hrubé poru-
šení povinností nájemce, může vám jako 
nájemci vzniknout právo na náhradu za 
výhodu, kterou pronajímatel nebo nový 
nájemce získají převzetím vámi vybudované 
zákaznické základny.
Nájem bude možno nově zapsat do katastru 
nemovitostí, ovšem vždy jen se souhlasem 
pronajímatele.

  Malé a střední firmy_

Nový občanský zákoník by měl malým 
a středním firmám přinést vesměs pozitivní 
změny. Přechod na celou řadu nových pra-
videl a nařízení ovšem samozřejmě způsobí 
určité potíže. 
Malý podnik v postavení slabší strany: 
Podnikatel může v určitých případech vyu-
žít tvrzení, že je slabší stranou, a pokud to 
prokáže, může se dovolat pravidel, která 
slabší stranu chrání. To se týká zejména 
případů, kdy základní podmínky byly urče-
ny jednou ze smluvních stran nebo podle 
jejích pokynů, aniž slabší strana měla sku-
tečnou příležitost obsah těchto základních 
podmínek ovlivnit. Bude se jednat typicky 
o smluvní doložky, které jsou nesrozumitel-
né nebo zvláště nevýhodné. Z pozice slabší 
strany se tak podnikatel může dovolat jejich 
neplatnosti.

Založení společnosti bez ocenění podílu 
znalcem: 
Při založení společného podniku s obchod-
ním partnerem se mohou společníci dohod-

nout na tom, že hodnota vkladu pro ně je 
větší nebo menší než formální hodnota podle 
znaleckých výpočtů a oba tak budou schop-
ni získat tak velký podíl, jak předpokládali.

Založení s.r.o. za 1 Kč: 
Podstatná změna pro podnikatele, který 
vkládá do podnikání pouze svůj intelektu-
ální kapitál a  svoji práci, a  chce si založit 
např. firmu zaměřenou na vývoj software 
nebo internetový byznys.  Nově již nemusí 
vkládat minimální základní kapitál 200 000,- 
Kč a může si založit i více takových společ-
ností. Odstraňuje se tak jedna z bariér pro 
zahájení podnikání.

Řetězení s.r.o. a zakládání dceřiných s.r.o. 
bez omezení: 
Podnikatel podnikající prostřednictvím s.r.o. 
může založit dceřinou s.r.o. na nový projekt, 
na který existující s.r.o. může poskytnout 
finanční prostředky formou jejich vkladu do 
kapitálu a zároveň tím dojde k oddělení dal-
ších rizik spojených s novým projektem od 
prosperujícího existujícího byznysu. Podni-
katelská rizika spojená s novým projektem 
se tím omezí do výše vloženého kapitálu. 
Počty takových dceřiných společností 
nejsou omezeny, každý nový projekt může 
být bez problému včleněn do samostatné 
společnosti.

Flexibilnější řízení s.r.o. – převádění aktiv 
mezi společností a obchodním majetkem 
podnikatele: 
Podnikatel, který podniká prostřednictvím 
s.r.o. a zároveň má živnostenský list, může 
převádět aktiva mezi společností a  svým 
obchodním majetkem.  V praxi to znamená 
podstatné zjednodušení v tom, že podnika-
tel může převádět majetky v mezích daňo-
vých předpisů podle potřeby, aniž by musel 
aktiva složitě oceňovat a  vynakládat tak 
další nemalé finanční prostředky. Převody 
lze tak uskutečnit i za ceny zcela symbolic-
ké nebo zcela subjektivní.

Provozní činnost – lepší ochrana živnost-
níků před povinností hradit škodu: 
Pokud podnikatel prokáže, že vynaložil veš-
kerou péči, kterou lze rozumně požadovat, 

aby ke škodě nedošlo, škodu nebude muset 
nahradit. Musí se jednat o  rozumně poža-
dovanou péči, která zjevně vede ke snížení 
rizika vzniku škody. Nebude se však jednat 
o povinnost činit taková opatření, která jsou 
sice považována za účinná, ale vzhledem 
k  výslednému efektu by byla neodůvodni-
telně nákladná.

Rodinný závod: 
Zde se jedná o případ, kdy obchodní závod 
vytvořený podnikatelem, využívá práce 
dalších rodinných příslušníků.  Institut ro-
dinného závodu poskytuje členům rodiny, 
kteří trvale pracují pro rodinu, určitý stupeň 
ochrany, aniž by tento vztah musel být 
smluvně právně upraven. Členové rodiny 
zúčastnění na provozu rodinného závodu 
mají ze zákona např. právo na podíl na zisku 
v míře odpovídající množství a druhu jejich 
práce. Mají také právo spolurozhodovat 
o  tom, jak bude zisk z  provozu rodinného 
závodu použit.

Podíly pro děti a zaměstnance: 
Podnikatel, který vede úspěšnou firmu 
a chce přenechat podíly svým dětem nebo 
zaměstnancům, má možnost nákup těchto 
podílů v s.r.o. financovat přímo touto spo-
lečností a umožnit tak osobám, které chce 
takto odměnit, získat podíly bez toho, aby si 
na ně musely vzít např. úvěr u banky. Nesmí 
však být ohrožena solventnost společnosti 
a podnikatelovo rozhodnutí musí být dosta-
tečně vysvětleno.

(Převzato z materiálu  informačního portálu 
BusinessInfo.cz, využívající informací pří-
slušných ministerstev a  odborných autorů, 
mezi nimi: Michaela Kazdová, advokátní 
kancelář Bányaiová Vožehová, Věroslav 
Sobotka, manažer pro legislativu AMSP ČR, 
s využitím příspěvků partnerských advokát-
ních kanceláří PRK Partners, Noack & Part-
ner a  DLA Piper Prague LLP, Petr Glogar, 
právník z  advokátní kanceláře PwC Legal, 
Jan Spáčil, partner advokátní kanceláře 
Ambruz & Dark Deloitte Legal.)

www.businessinfo.cz

Občanský zákoník v číslech

Nový občanský zákoník má přes 3 000 paragrafů, norma zavádí přes 
6 000 nových pojmů. Tým kolem profesora Karla Eliáše jej připravo-
val 11 let na základě rozhodnutí tehdejšího ministra spravedlnosti 
Otakara Motejla v  době, kdy byl premiérem současný prezident 
Miloš Zeman. Do Poslanecké sněmovny zákoník odeslal tehdejší 
ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil až v  roce 2011. Zákoník přináší 
největší změnu v tuzemském civilním právu za posledních 50 let.
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Chcete mít přehled o změnách 

v ČSN?
Chcete mít přehled o změnách 

v určených normách?

Věstník 2014
Úřadu pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví

Nikdo, kdo ke své činnosti potřebuje technické normy, 
se neobejde bez Věstníku ÚNMZ, který přináší:

OZNÁMENÍ,  INFORMACE,  SDĚLENÍ 
o nově vydávaných dokumentech pro oblasti:

n Harmonizované normy a určené normy
n České technické normy
n Metrologie
n Autorizace
n Akreditace
n Ostatní oznámení

Objednávky předplatného tištěného Věstníku ÚNMZ laskavě zasílejte na adresu admi-
nistrace a distribuce:

PhDr. Bořivoj Kleník, nakladatelský servis Q-art, Bezdědice 19, 294 25 Katusice.
IČ-17004438, DIČ-CZ500723418, tel./fax: 326 394 888 nebo 603 846 527, e-mail: klenik@q-art.cz

Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku. Na základě objednávky vám bude 
zaslána faktura/daňový doklad na úhradu ceny objednaného ročníku tištěného Věstníku, která  činí 
1.800 Kč + DPH vč. poštovného. Věstník vychází měsíčně.

Ročník 2014
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Od letošního 1. ledna doznal řady změn rov-
něž zákon o DPH. Upraven je mimo jiné také § 
56 týkající se nemovitých věcí. S ohledem na 
nejistotu, kterou nová úprava dodání a nájmu 
vybraných nemovitých věcí vyvolala, vydalo 
Generální finanční ředitelství následující infor-
maci s tím, že její obsah je zaměřen na vybra-
né oblasti a problémy, které jsou v současné 
době veřejností nejčastěji dotazovány. 

Nemovité věci pro účely DPH od 1. 1. 2014
Nové znění § 56 zákona o DPH používá namísto 
stávajícího textu „převod staveb, bytů a neby-
tových prostor“, „převod pozemků“ a „převod 
stavebních pozemků“ text obsahující sousloví 
„dodání vybraných nemovitých věcí“.
Přestože jsou vybrané nemovité věci pro úče-
ly osvobození vymezeny v novém § 56 odst. 1 
zákona o DPH ve shodě s pojmoslovím nové-
ho občanského zákoníku (např. právo stavby, 
podzemní stavby se samostatným účelovým 
určením, inženýrské sítě, jednotky), je třeba 
pamatovat na to, že daň z přidané hodnoty 
je v  rámci EU harmonizována a  že zákon 
o DPH je výsledkem implementace směrnice 
ES a evropského práva. Pojmy v oblasti DPH 
jsou proto v zásadě autonomními bez ohledu 
na to, jaký význam jim přikládá vnitrostátní 
soukromé právo. To se týká i pojmu stavba, 
který zákon o DPH rovněž používá. Bez ohle-
du na nový občanský zákoník se ve smyslu 
eurokonformního výkladu stavbou rozumí ja-
kákoli stavba pevně spojená se zemí (pevným 
základem nebo jinak).
Z  hlediska osvobození dodání vybraných 
nemovitých věcí z titulu uplynutí zákonem sta-
novené lhůty lze k dále uvedenému předeslat, 
že i po 1. 1. 2014 je zde zachována možnost 
plátce rozhodnout se, že i po uplynutí časové-
ho testu pro osvobození uplatní daň (viz § 56 
odst. 4 zákona o DPH v novém znění).
1. Převod (dodání) pozemku
V zákoně o DPH již od 1. 1. 2014 není definice 
tzv. stavebního pozemku. Nově je úprava 
osvobození převodu pozemku nastavena 
přímým vymezením, které pozemky jsou při 
převodu osvobozeny od daně. Podmínky pro 
osvobození převodu pozemku (nově „dodání 
vybrané nemovité věci“) jsou v ustanovení § 
56 odst. 2 zákona o DPH od 1. 1. 2014 na-
staveny odlišně oproti podmínkám stávajícím. 
Důsledkem toho je fakt, že v  řadě případů 
převod pozemku, který byl dle zákona o DPH 
v r. 2013 plněním osvobozeným od daně bez 
nároku na odpočet daně, je po 1. 1. 2014 
zdanitelným plněním.
1.1. Podmínky osvobození
Od 1. 1. 2014 může být převod pozemků 
osvobozen od DPH ve dvou situacích:
A. Podle § 56 odst. 2 zákona o DPH
Pro uplatnění tohoto osvobození musí být 
splněny současně obě podmínky uvedené 
v  předmětném ustanovení. Při nesplnění 
jedné z nich, i při nesplnění obou současně, 
se nebude jednat o pozemek, jehož převod je 
podle odst. 2 § 56 osvobozen. Dodání (pře-

vod) pozemku je zde osvobozen tehdy, jde-li 
o pozemek, na kterém současně:
I.  není zřízena stavba spojená se zemí pev-

ným základem,
II.  není inženýrská síť a
III.  nemůže být podle platného a  účinného 

stavebního povolení nebo udělení souhla-
su s  provedením ohlášené stavby prove-
dena stavba.

Zjednodušeně vyjádřeno, je od 1. 1. 2014 
osvobozen pouze převod nezastavěného po-
zemku bez stavebního povolení či souhlasu 
s provedením ohlášené stavby.
B. Podle § 56 odst. 3 zákona o DPH
Nesplnění podmínek pro osvobození dodání 
pozemku dle § 56 odst. 2 zákona o DPH v no-
vém znění neznamená, že bude tento převod 
vždy a za všech okolností zdaňován. Pozemek 
je ve smyslu odst. 1 nového § 56 zákona o DPH 
vybranou nemovitou věcí a  je-li zastavěn, 
příp. je-li k němu vydáno stavební povolení, je 
jinou vybranou nemovitou věcí než uvedenou 
v odst. 2 a dodání takových vybraných nemo-
vitých věcí může být osvobozeno od daně dle 
odst. 3 nového § 56 zákona o DPH.
Zde je při uplatňování DPH třeba vycházet 
z principu nedělitelnosti režimu zdanění stav-
by a přiléhajícího pozemku. Podle odst. 3 se 
tedy osvobodí i převod pozemku, pokud na 
něm stojí stavba splňující podmínky osvobo-
zení. Daňový režim pozemku tak bude určen 
režimem stavby na něm umístěné.
Pojem stavby užitý v  odst. 3 § 56 zákona 
o DPH v novém znění zahrnuje stavby (pevně 
spojené se zemí), včetně inženýrských sítí 
a  jednotek, přestože jsou tyto pojmy v odst. 
1 uvedeného ustanovení rozlišeny. Pokud je 
samostatně převáděn pozemek, na kterém je 
umístěna stavba ve vlastnictví jiné osoby, ne-
hraje tato skutečnost roli a převod pozemku 
bude osvobozen, splňuje-li stavba stanovené 
podmínky osvobození.
1.2. Vymezení pojmu pozemek
Zejména ve vazbě na uplatnění principu 
stejného režimu zdanění stavby a  pozemku 
k ní přiléhajícího je důležité vymezení pojmu 
„pozemek“. V  tomto ohledu se pozemkem 
rozumí pozemek geometricky a  polohově 
určený a  zobrazený v  katastru nemovitostí 
a  označený takto samostatným parcelním 
číslem. Bude-li stavba umístěna, byť i  jen 
částečně, na více parcelách, je třeba v zásadě 
všechny tyto parcely považovat za pozemky, 
na kterých je zřízena stavba. 
1.3. Přechodné období - zálohy na prodej 
pozemku
Při zálohové platbě v  r. 2013 na převod po-
zemku, který se uskuteční v  r. 2014, se při 
přijetí zálohy neuplatní daň na výstupu, pokud 
podle právní úpravy platné v době přijetí zálo-
hy (tj. v r. 2013) jde o úplatu na plnění osvobo-
zené od daně (tj. převod jiného než stavebního 
pozemku). Podle § 51 odst. 2 zákona o DPH 
ve stávajícím znění má plátce povinnost uvést 
takovouto úplatu přijatou před uskutečněním 
plnění do daňového přiznání za zdaňovací 

období, ve kterém byla přijata, jako plnění 
osvobozené od daně bez nároku na odpočet 
daně. Při dodání předmětného pozemku v r. 
2014 uskuteční plátce zdanitelné plnění s da-
tem uskutečnění tohoto zdanitelného plnění 
dle § 21 odst. 3 zákona o DPH v novém znění. 
Zdanění bude v  daném případě podléhat 
jen rozdíl mezi celkovou úplatou za plnění 
a částkou uhrazenou jako záloha v roce 2013 
(samozřejmě pokud nebudou hrazeny v roce 
2014 další zálohy).
2. Časový test pro osvobození dodání vy-
braných nemovitostí
Podle § 56 odst. 1 stávajícího znění zákona 
o  DPH i  podle § 56 odst. 3 tohoto zákona 
v novém znění od 1. 1.2014 činí délka lhůty, 
po jejímž uplynutí od vydání prvního kolau-
dačního souhlasu nebo od data prvního zapo-
četí užívání stavby je převod dotčených věcí 
osvobozen, 5 let. To ale neplatí pro převod 
všech nemovitostí. Bod 2. přechodných usta-
novení čl. II zákona č. 502/2012 Sb. stanoví, 
že u převodu staveb, bytů a nebytových pro-
stor nabytých přede dnem účinnosti zákona 
č. 502/2012 Sb. (před 1. 1. 2013) se použije 
lhůta uvedená v ust. § 56 zákona o DPH ve 
znění účinném do 31. 12. 2012. Prakticky to 
znamená, že u  staveb, bytů a  nebytových 
prostor nabytých do konce r. 2012 platí pro 
osvobození jejich převodu časový test v délce 
3 let, zatímco pro uvedené nemovitosti naby-
té po 1. 1. 2013 v délce 5 let. Toto přechodné 
ustanovení zůstává v platnosti i po 1. 1. 2014 
a u vyjmenovaných nemovitostí (staveb, bytů 
a nebytových prostor) je tak z hlediska délky 
lhůty, po jejímž uplynutí je jejich převod osvo-
bozen od daně, speciálním ustanovením.
3. Právo stavby
Právo stavby je dle § 56 odst. 1 písm. b) zá-
kona o DPH v novém znění vybranou nemo-
vitou věcí. Toto právo může obsahovat pouhé 
právo postavit na cizím pozemku stavbu nebo 
může obsahovat právo mít na cizím pozemku 
stavbu již postavenou. Pro účely uplatňování 
DPH je třeba tyto situace rozlišovat. Kritéria 
osvobození dle § 56 odst. 3 zákona o  DPH 
v  novém znění jsou stanovena na uplynutí 
lhůty od první kolaudace nebo od prvního 
užívání stavby (tj. vždy až v době, kdy stavba 
v reálu existuje).
Bude-li předmětem dodání právo stavby 
obsahující věcné právo postavit či vlastnit na 
pozemku stavbu („nehmotné“ právo stavby), 
nenastala žádná kolaudace ani první užívání 
stavby (dosud žádná neexistuje), podmínky 
osvobození tak nemohou být splněny a dodá-
ní takového „nehmotného“ práva stavby bude 
zdanitelným plněním, a  to vždy v  základní 
sazbě daně.
Bude-li předmětem dodání práva stavby, 
jehož součástí je stavba („zhmotnělé“ právo 
stavby), bude se pro osvobození či zdanění 
zjišťovat naplnění časového testu dle § 56 
odst. 3 zákona o DPH v novém znění.
(Dokončení příště – Nájem vybrané nemovité 
věci, dodání pozemku, dodání bytu ad.)

Nemovité věci a daň z přidané hodnoty
Informace Generálního finančního ředitelství o legislativních změnách od ledna 2014
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Letos 1. ledna se na půl roku ujalo předsed-
nictví Radě EU Řecko. Do svého loga včlenilo 
symbol více než výmluvný – loď s napnutými 
plachtami plující po nekonečném moři. Jako 
by říkalo – jsme na jedné lodi, společně če-
líme vlnám, bezpečně plujeme mezi útesy, 
abychom úspěšně dosáhli cíle. Ale také jako 
by chtělo říct, že „řecká bárka“ se nepotopí 
v krizi, která zemí již léta zmítá. 
Od roku 1981, kdy Řecko vstoupilo do Ev-
ropských společenství, je to jeho v  pořadí 
již páté předsednictví. V  roce 2003, kdy 
předsedalo naposledy, mělo na agendě mj. 
rozšíření EU o  nové členské země střední 
a  východní Evropy. Nyní, kdy se Evropa 
nachází ve fázi zásadní přeměny, přechodu 
od restriktivní fiskální politiky pro zajištění 
finanční stability a  konsolidace veřejných 
financí k  efektivní hospodářské politice, 
která napomůže oživení, prosperitě a  vyšší 
zaměstnanosti, je pro předsednictví hlavní 
výzvou zajištění prosperity a  stability EU. 

Například v  oblasti výzkumu bude pro řec-
ké předsednictví nejvýznamnější prioritou  
zahájení implementace programu Horizont 
2020, dále prohloubení spolupráce ve výzku-
mu se třetími zeměmi, práce na evropském 
semestru, pokrok ve vytváření Evropského 
výzkumného prostoru a  dokončení přijetí 
balíčku investic do inovací, který definuje 
pro nastávající programovací období rámec 
iniciativ dle článků 185 a 187 Smlouvy o fun-
gování EU. Řecké předsednictví podporuje 
především aktivity na zapojení evropských 
podniků do výzkumu. Plánuje také vesmírný 
výzkum, prioritou je kupříkladu přijetí progra-
mu Copernicus v prvním čtvrtletí roku 2014.
Řecké předsednictví má ale na bedrech 
také přípravu celoevropských voleb do Ev-
ropského parlamentu, které se budou konat 
22.–25. května 2014. Jimi se završí stávající 
legislativní cyklus, přičemž po volbách do 
Evropského parlamentu bude letos završen 
i mandát Komise ve stávajícím složení. 

Určujícím rámcem pro priority Řecka v Radě 
EU zůstává osmnáctiměsíční program před-
sednické Trojky, tj. program pro tři po sobě 
jdoucí předsednické země – Irsko, Litvu 
a  Řecko – na období leden 2013 – červen 
2014. Řecko bude úzce spolupracovat také 

s  Itálií, nástupnickou předsednickou zemí, 
s níž se hodlá zaměřit na problémy Středo-
zemí, ale např. i otázky řešení zadluženosti, 
posilování konkurenceschopnosti, investice 
a zaměstnanost. 
Každá předsednická země má možnost 
určovat agendu a priority Rady, které před-
kládá na začátku svého funkčního období 
Radě a  Evropskému parlamentu. Řecké 
předsednictví naváže na výsledky předchůd-
ců a  zaměří se na priority v  těchto čtyřech 
pilířích:
n  růst, pracovní příležitosti, soudržnost,
n  další integrace EU a eurozóny,
n  migrace, hranice a mobilita,
n  námořní politika.

Rámec priorit tak tvoří podpora politik a ak-
tivit pro dosažení růstu, snížení nezaměst-
nanosti s  akcentem na mladé lidi, podporu 
hospodářské a sociální soudržnosti a struk-
turálních reforem, prohlubování integrace 
a hospodářské a měnové unie a  reakce na 
vnější výzvy.
Řecko se chce předvést ostatním členům 
Evropské unie v nejlepším světle. Své před-
sednictví Rady EU proto vede velmi úsporně, 
s rozpočtem pouhých 50 miliónů euro (1,35 
miliardy korun). Jedná se tak o  podstatně 
nižší částku, než jakou potřebovaly jiné ev-
ropské země. Například Rakousko, Finsko 
nebo Portugalsko vydaly za půlroční před-
sednictví mezi 70 a 80 miliony eur. Ještě víc 
se „odvázala“ Francie, jejíž vedení rady EU 
v době vlády prezidenta Nicolase Sarkozyho 
vyšlo na 175 milionů eur. Jak napsal němec-
ký časopis Spiegel, Řecko tak chce ostatním 
evropským zemím dokázat, že spořit umí. 
Za v  porovnání nízkými výdaji stojí podle 
prohlášení řecké vlády několik jednoduchých 
opatření. Řecko například zamezí zbytečně 
mnoha cestám do různých měst, kde by se 
konaly konference a  setkání představitelů 
EU. Místo toho se všechna tato setkání, 
kterých má být zhruba 140, budou konat jen 
v Aténách. 
Řecko také nebude platit výdaje na cestu 
a  stravování stovek diplomatů. Uhradí jen 
nutné výdaje ministrů zahraniční členských 
zemí a jednomu člověku z doprovodu. 

Řecko se ujalo půlročního předsednictví Radě EU
Prioritami jsou růst, zaměstnanost, soudržnost a prohlubování integrace Evropské unie

Priority řeckého předsednictví 
spočívají ve čtyřech pilířích, jimiž 

jsou: růst, pracovní příležitosti, 
soudržnost; další integrace EU 

a eurozóny; migrace, hranice 
a mobilita; námořní politika.
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Nová pravidla podpory de minimis
Evropská komise přijala v druhé polovině loň-
ského prosince revizi nařízení, které upravuje 
pravidla pro podporu de minimis v EU. Cílem 
Komise bylo především zjednodušit pravidla 
pro udělování menší finanční podpory a snížit 
administrativní zátěž s tím spojenou. Nicméně 
hlavní kritérium, tedy že podnik může v rámci 
podpory de minimis obdržet během tří let ma-
ximální částku 200 000 euro, se nemění. Ko-
mise došla na základě tří veřejných konzultací 
k závěru, že většina podniků uvedeného limitu 
nedosáhne, a proto není nutné ho zvyšovat. 
Další novinkou je, že o  podporu de minimis 
budou moci žádat i podniky, které se nachá-
zejí ve finančních potížích a  podporu bude 
možné využít i na získání půjček až do výše 
1 milionu eur. Nařízení vstoupilo v platnost od 
1. ledna 2014

Revize směrnice o tabákových výrobcích
Výbor stálých zástupců COREPER schválil 
18. prosince revizi směrnice o  tabákových 
výrobcích. Nová směrnice mimo jiné zavá-
dí zákaz používání příchutí u  tabákových 
výrobků, což pomůže odradit od kouření 

především mladé lidi. Dále budou na obou 
stranách balení cigaret povinně umístěny 
velké fotografie a textová varování. Vizuální 
varování budou sloužit jako efektivní při-
pomenutí závažných zdravotních důsledků 
kouření a pomáhat lidem činit informovaná 
rozhodnutí. Směrnice zároveň zavádí dů-
kladnější systém sledování tabákových vý-
robků, což by mělo snížit nelegální obchod 
s  cigaretami. Navrhovanou směrnici čeká 
v letošním roce hlasování v Evropském par-
lamentu a formální přijetí v Radě. 

Finance pro železniční inovace
Evropská Komise přijala iniciativu Shif-
t2Rail, což je nové partnerství veřejného 
a soukromého sektoru v železniční dopravě. 
Cílem této iniciativy je přilákat na železnice 
více cestujících a posílit železniční nákladní 
dopravu v Evropě, a to investováním téměř 
jedné miliardy eur do výzkumu a  inovací. 

Ačkoliv železniční doprava patří mezi nejví-
ce efektivní a  ekologicky šetrné formy do-
pravy, v současné době se na evropské ná-
kladní dopravě podílí jen z 10 % a k osobní 
dopravě ji v EU využívá jen 6 % cestujících 
ročně. Shift2Rail bude mít k dispozici více 
než trojnásobný rozpočet pro financování 
výzkumu a inovací do železniční dopravy ze 
strany Evropské komise, a to ve výši až 450 
milionů eur na období 2014–2020. Evropský 
železniční průmysl k částce přispěje dalšími 
470 miliony eur. Shift2Rail si klade za cíl 
snížit až o 50 % náklady na životní cyklus 
železniční dopravy (tj. náklady na budovy, 
provoz, údržbu a  obnovu infrastruktury 
a kolejových vozidel) a celkově zvýšit kapa-
citu až o 100 % a spolehlivost o 50 %. 

Nové výzkumné projekty za 40 milionů eur
Evropská komise schválila financování 14 
nových výzkumných projektů, na které 
bude vyhrazeno 40 milionů eur z prostředků 
Sedmého rámcového programu pro výzkum 
a technologický rozvoj (RP7). Na projektech 
se bude podílet více než 140 partnerů z vý-
zkumných organizací a  soukromých firem. 

Každý projekt bude řešit vlastní klíčovou 
otázku, jako je například opakované pou-
žití vyřazených automobilových pneumatik, 
výroba ekologických hnojiv ze živočišného 
odpadu či výroba obnovitelné energie z po-
travinového a rostlinného odpadu.     

O standardizovaném přiznání k DPH
Evropská komise se chystá na rozsáhlé sjed-
nocení podmínek pro platby DPH v  rámci 
celé EU. Navrhla standardizované přiznání 
k  dani z  přidané hodnoty. Podle Komise 
může toto opatření ušetřit až 15 miliard eur 
ročně. Podniky by měly předkládat tytéž zá-
kladní informace ve stejné lhůtě bez ohledu 
na zemi, v níž daňové přiznání podávají. 
Cílem této iniciativy je podle Bruselu omezit 
byrokracii pro podniky, usnadnit dodržo-
vání daňových předpisů a  zvýšit účinnost 
daňových správ. Tento projekt plně odráží 
závazek Komise podporovat inteligentní 

regulaci a je jednou z iniciativ stanovených 
v novém programu REFIT, jehož smyslem je 
zjednodušit pravidla a snížit administrativní 
zátěž podniků.
Návrh stanoví jednotný soubor požadavků 
pro podniky pro přiznání k DPH bez ohledu 
na to, ve kterém státě je podávají. Standar-
dizované přiznání k dani, jež nahradí vnitro-
státní přiznání k DPH, zajistí, že od podniků 
budou požadovány tytéž základní informace 
ve stejné lhůtě v celé EU. Vzhledem k tomu, 
že zjednodušení postupů usnadní jejich do-
držování a  vymáhání, návrh by měl rovněž 
pomoci zlepšit dodržování předpisů o DPH 
a zvýšit veřejné příjmy.  

Příliš mnoho regulovaných profesí
Česká republika se s  362 regulovanými 
povoláními řadí mezi členské státy EU s nej-
vyšším počtem regulovaných profesí. Švéd-
sko s 60 regulovanými profesemi by pak ČR 
při svém tempu redukce regulovaných po-
volání doháněla dvacet let. Odstranění ad-
ministrativních překážek a vysokých nároků 
v ČR v této oblasti by mohlo nejen usnadnit 
volný pohyb osob, ale rovněž umožnit vznik 
dalších pracovních míst. 
Snížit nepřiměřený počet odborných profesí 
doporučila České republice ve svých loň-
ských doporučeních také Rada. Na začátku 
října přijala Evropská komise Sdělení pro 
zahájení evaluace vnitrostátních předpisů 
o přístupu k regulovaným povoláním. Sdě-
lení reagovalo na požadavky v té době pro-
jednávané modernizace směrnice 2005/36/
ES o uznávání odborných kvalifikací.

Euro prý bude dále zpevňovat
Hodnota jednotné evropské měny rostla 
v  roce 2013 rekordním tempem a  euro se 
bude zhodnocovat i  v  roce 2014. Předpo-
věděla to koncem loňského roku Evropská 
komise. Silnější euro zdražuje zboží z  eu-
rozóny v zahraničí, a mohlo by zhatit zota-
vování měnové unie z vleklé recese. 
Brusel předpověděl, že měna 18 zemí platí-
cích eurem bude dál posilovat. Další zvýšení 
o 0,9 procenta Brusel předpovídá pro letošní 
rok. Takový růst by podle agentury Reuters 
překonal zvýšení hodnoty eura v roce 2009, 
předtím, než jednotná evropská měna kvůli 
dluhové krizi v eurozóně oslabila. 
Několik velkých francouzských společností 
již upozornilo, že silnější euro se negativně 
podepisuje na jejich ziscích. Italský ministr 
financí vybídl Evropskou centrální banku 
(ECB), aby snížila úrokové sazby na nové 
rekordní minimum, a pokusila se tak zame-
zit dalšímu zpevňování eura. 
ECB na začátku října nechala hlavní úroko-
vou sazbu beze změny na rekordním minimu 
0,5 procenta. Její šéf Mario Draghi tehdy 
řekl, že je k udržení tržních úrokových sazeb 
na nízké úrovni připraven použít všechny 
dostupné nástroje.

(Zdroj: CEBRE, ČTK)

Eurobazar zpráv
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Tržiště zpráv pro vaše podnikání
Revit na podporu MSP 
Na základě koncepce podpory malých 
a  středních podnikatelů pro období let 
2014–2020 připravilo ministerstvo průmyslu 
a obchodu nový národní program Revit, jehož 
realizace je plánována až do konce roku 2020.
Podpora má usnadnit přístup k  podnikatel-
ským úvěrům, důraz klade zejména na začína-
jící podnikatele. Cílem programu je také zvýšit 
zaměstnanost ve strukturálně postižených 

regionech. Program pamatuje i  na podporu 
podnikatelů, kteří byli postižení živelní událos-
tí a potřebují pomoci s obnovením podnika-
telské činnosti. Podpora bude poskytována 
prostřednictvím Českomoravské záruční 
a  rozvojové banky ve formě zvýhodněného 
investičního nebo provozního úvěru. K dispo-
zici budou také finanční příspěvky k úvěrům 
až ve výši jednoho milionu korun.
Bližší podrobnosti o  jednotlivých paramet-
rech poskytovaných podpor, termínu přijmu 
žádostí a  uznatelných nákladech projektu 
budou vždy uvedeny v jednotlivých Výzvách 
programu REVIT, zveřejněných na interneto-
vých stránkách Ministerstva průmyslu a ob-
chodu a Českomoravské záruční a rozvojové 
banky, a.s. (banka bude rovněž přijímat 
žádosti a poskytovat podporu).

Poloviční nebo celý?
Uchazeči o práci stále nejčastěji hledají za-
městnání na plný úvazek (87 procent), sedm 
z deseti je však otevřených i jiné formě spo-
lupráce. Vyplývá to z analýzy téměř 46 600 
životopisů na pracovním portálu Profesia.cz.
Muži (90 procent) preferují práci na plný 
úvazek častěji než ženy (84 procent). Dvě 
pětiny žen hledají práci na zkrácený úvazek, 
u mužů je to každý čtvrtý. Práci na dohodu 
uvádí necelá třetina žen (27 procent) i mužů 
(29 procent). Muži (12 procent) vyhledávají 
živnost dvojnásobně více než ženy (šest 
procent). Počet zkrácených úvazků patří 
v Česku k nejnižším v Evropě. 

Slabá koruna až do roku 2015?
Dražší dovozy a výhody pro české exportéry 
budou trvat ještě déle než rok. Česká národní 
banka potvrdila své původní odhady, že 
devizové intervence, kterými uměle oslabuje 
korunu, bude držet až do začátku roku 2015. 
Záměr držet cílový kurz 27 korun za euro 

nejméně do počátku roku 2015 oznámil kon-
cem roku na tiskové konferenci po jednání 
bankovní rady guvernér ČNB Miroslav Singer. 
Banka to považuje za vhodně zvolený cíl.
„Jinými slovy ten závazek je dlouhodobý 
a platí, dokud bude trvat riziko podstřelování 
inflačního cíle na úrovni dvou procent,“ uvedl 
Singer. Podle guvernéra by intervence měly 
pomoci k rychlejšímu růstu ekonomiky v rok 
2014 a zvýšit HDP zhruba o 60 až 70 miliard 
korun. Rovněž by měly napomoci k vytvoření 
zhruba 35 tisíc pracovních míst.

Optimističtější očekávání
Index, který v  říjnu nově začala vydávat 
ČSOB, zmapoval, co malé firmy a živnostníci 
očekávají od roku 2014. Vyplývá z  něho, 
že menší a střední firmy včetně živnostníků 
věří, že v  roce 2014 bude lépe. Šedesát tři 
procent firem vidí svou budoucnost v  roce 
2014 optimisticky. Celkové ekonomické 
oživení očekává přesně třetina společností. 
„Nejčastějším důvodem optimismu je důvěra 
ve vlastní schopnosti a dovednosti a  to, že 
se firma dokáže čím dál lépe vyrovnávat 
s  konkurencí,“ komentoval výsledky Petr 
Manda, výkonný ředitel útvaru Firemního 
bankovnictví ČSOB. 
Index je výjimečný tím, že se zaměřuje 
pouze na často opomíjené malé a  střední 
podniky včetně živnostníků. Banka ho chce 
publikovat každé čtvrtletí. Index očekávání 
firem ČSOB se zaměřil také na bariéry pod-
nikání, které menší a  střední firmy pociťují. 
Většina (70 %) uvedla administrativní zátěž 
ze strany státu. Téměř polovina z oslovených 
jako komplikaci v podnikání vybrala finanční 
zátěž. V té přitom jako nejpalčivější problém 
cítí druhotnou platební neschopnost, tedy 
vzájemné neplacení firem.

Krize mění pracovní zvyklosti 
Kvůli zaměstnání je ochotno se přestěhovat 
70 procent Čechů. Téměř třetina se nebrání 
ani nabídce ze zahraničí. Změnit bydliště za 
žádných okolností naopak nechce 30 pro-
cent lidí. Vyplývá to z  průzkumu, který pro 
poradenskou firmu KPMG uskutečnila mezi 
300 zaměstnanci agentura Data Collect. 
Ochota Čechů stěhovat se za prací klesá s vě-
kem. Zatímco lidé do 30 let by se odstěhovali 
v 75 procentech, starší věkové kategorie by 
přesídlily jen v 65 procentech případů. Podle 
průzkumu jsou překvapivě o něco flexibilnější 
v  tomto směru ženy. Svůj domov by kvůli 
práci, na rozdíl od 67 procent mužů, dokázalo 
opustit 75 procent z nich. Výsledky naznačují, 
že ženy se začínají čím dál více na pracovním 
trhu prosazovat, jsou ambicióznější, a logicky 
tedy i ochotnější se přizpůsobit požadavkům 
svého zaměstnavatele. 
Přestává platit vžitá premisa, že čím vyšší 
vzdělání, tím větší otevřenost vůči pracovní 
mobilitě. Rozdíly panují především v motivaci. 
Nabídka dělnických profesí bývá v místě byd-
liště malá, proto jsou lidé s nižším vzděláním, 

tedy obvykle bez maturity, za prací nuceni 
dojíždět. Vysokoškoláci naopak vidí v  práci 
mimo své bydliště především příležitost získat 
nové zkušenosti a lepší platové ohodnocení. 

Když se ve firmě ztrácejí data...
Úniky dat v  České republice jsou z  95 % 
způsobeny zaměstnanci. Ve více než 70 % 
případů úniku dat se přitom jedná o úmyslné 
odcizení podnikových informací. I  když ně-
jakou zkušenost se ztrátou dat mělo 43 %  
všech dotázaných společností, přistupují 
české podniky k této problematice velmi lik-
navě. Přestože je riziko úniku dat u velkých 
firem o 25 % vyšší, jsou tyto podniky se svým 
zabezpečením vesměs spokojeny (67 %).  
To vyplynulo z  průzkumu, který provedla 
Unie středních a malých podniků ve spolu-
práci se společností Safetica.
Jednou z  největších výzev v  oblasti infor-
mačních technologií, před kterou stojí větši-
na dnešních společností, je ochrana citlivých 
dat, ať už se jedná o firemní informace nebo 
údaje o zákaznících. V tomto ohledu je nej-
slabším článkem právě zaměstnanec.
České společnosti si často neuvědomují, že 
ztráta dat je může stát jak peníze, tak i repu-
taci. Více než 60 % firem nemá přehled, co se 
s daty děje, kdo k nim přistupuje a jak s nimi 
zachází. Proto je velmi obtížené zjistit přesný 
údaj. Ač z průzkumu vyšlo, že ke ztrátám dat 
došlo vinou zaměstnanců, pochybení je i na 
straně zaměstnavatelů. Často nejsou nasta-
vená pravidla pro zacházení s citlivými daty, 
pokud jsou, pak často jen na papíře a nikdo 
nedohlíží na jejich dodržování.

Projekt Stáže pro mladé 
Jak předcházet nezaměstnanosti dnešních 
studentů, budoucích absolventů? Projekt 
Stáže pro mladé jim nabízí možnost získat již 
během studia praktické zkušenosti a připra-
vit si tak i lepší startovní pozici pro uplatnění 
na trhu práce. Šanci zúčastnit se stáže, kde 
mohou lépe navázat užitečné pracovní kon-
takty a seznámit se s firemní kulturou, bude 
moci využít až 840 studentů. Projekt realizuje 
Fond dalšího vzdělávání, příspěvková orga-
nizace MPSV a  je financován z Evropského 
sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Ope-
račního programu Lidské zdroje a zaměstna-
nost (OP LZZ) a ze státního rozpočtu ČR.
Žáci a studenti posledních ročníků vysokých, 
středních a  vyšších odborných škol mohou 
využít šance získat praxi přímo v oboru, kte-
rý studují. Stáže jsou prakticky orientované 
a svojí náplní vychází z požadavků podniko-
vé praxe. Na druhé straně firmy a  podniky 
mohou využít projektu k  získání a  zaučení 
nových potenciálních zaměstnanců.
Projekt začal v  září 2012, samotné stáže 
pak loni v červenci. Rozpočet projektu, který 
skončí v srpnu 2015, je cca 71 milionů korun, 
dosud se vyčerpalo cca 8,5 milionu korun. 
Zájem o  projekt stoupá, konalo se už více 
než 600 stáží.
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LOBBY STŘEDNÍHO STAVU
projekt na podporu a rozvoj středního podnikatelského stavu v ČR

Střední podnikatelský stav
Vám přináší:

Cyklus regionálních setkání lídrů středních firem. 
Kulaté stoly slouží jednak jako platforma, která umožní definovat a 
prosazovat zájmy a potřeby středního podnikatelského stavu, ale 
také i jako platforma pro sjednocování podílníků projektu Lobby 
středního stavu.
Výhodou těchto regionálních sektání je místní příslušnost získaných 
zkušeností a možnost porovnání a přenositelnost zkušeností z jed-
notlivých regionů.

Exportér roku
Tradiční soutěž českých exportérů konající se pod záštitou Hospo-
dářské komory ČR oceňuje úspěšné české exportéry, a to nejen 
velké společnosti, ale v samostatných soutěžních kategoriích také 
střední a regionální exportéry. Smyslem soutěže je ocenit ty,o které 
se česká ekonomika opírá.
www.exporterroku.com

Vydání ověřeného výpisu z:
- Obchodního rejstříku
- Živnostenského rejstříku
- Katastru nemovitostí
- Rejstříku trestů
- Registr řidičů - výpi bodového hodnocení osoby
- Seznam kvalifikovaných dodavatelů
- Registr Ministerstva životního prostředí MA - ISOH (správa a kont-
rola agendy)
- Podání podle §72 živnostenského zákona

Od 1.7.2009
- Ověřování dokumentů a podpisů

Lobby středního stavu je projekt na podporu a rozvoj střední-
ho podnikatelského stavu. Proč? Střední stav je oproti velkým 
nadnárodním korporacím moc malý, aby přímo vyjednával 
podmínky s vládou této země a zároveň je tak velký na to, aby 
požíval stejných výhod a podpor jako živnostníci.

Střední podnikatelský stav, Husinecká 5, 130 00 Praha 3, www.strednistav.cz, tel.: 731 150 235, fax: 222 222 796, info@strednistav.cz
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LOBBY STŘEDNÍHO STAVU
projekt na podporu a rozvoj středního podnikatelského stavu v ČR

Střední podnikatelský stav
Vám přináší:

Cyklus regionálních setkání lídrů středních firem. 
Kulaté stoly slouží jednak jako platforma, která umožní definovat a 
prosazovat zájmy a potřeby středního podnikatelského stavu, ale 
také i jako platforma pro sjednocování podílníků projektu Lobby 
středního stavu.
Výhodou těchto regionálních sektání je místní příslušnost získaných 
zkušeností a možnost porovnání a přenositelnost zkušeností z jed-
notlivých regionů.
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