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KRÁTCE
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Z KOMORY

Viceprezidentka HK ČR Irena Bartoňová Pálková (uprostřed) na tiskové
konferenci k zákonu o zadávání veřejných zakázek pořádané Hospodářskou
komorou ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR. Na snímku také viceprezident SP
ČR František Chaloupecký (napravo do viceprezidentky).

Ať stát zavedení EET
posune o 6 měsíců
a plošně sníží daně,
žádá HK ČR
Místo nepřehledných výjimek žádá
HK ČR plošné snížení DPH nebo
daně z příjmů. Jednorázová sleva
5 000 Kč na nákup a provoz technického zařízení nebude pro řadu podnikatelů dostatečná a měly by na ni
mít nárok nejen fyzické osoby, ale
i firmy. Aby stát i podnikatelé měli
dostatek času vybrat a odzkoušet
technické řešení, zákon o EET musí
vstoupit v účinnost nikoliv o tři, ale
alespoň o šest měsíců později od jeho
vyhlášení.
Takové změny zákona o elektronizaci tržeb prosazuje HK ČR proto, aby
podnikatelům ulevily a kompenzovaly jim zvýšené administrativní
nároky státu, a navíc aby je stát
nemohl retroaktivně perzekvovat.
Požadavky vycházející z legislativně-právních analýz a rozhovorů se
živnostníky a podnikateli sdruženými v Hospodářské komoře ČR
mají za cíl jediné: Rovné a férové
podmínky a kompenzace za nové
administrativní nároky státu.
„Bez možnosti dostatečně dlouhého
pilotního provozu hrozí projektu
EET problémy na straně podnikatelů
i orgánů státní správy. Hospodářská
komora proto stále trvá na alespoň
šestiměsíční lhůtě mezi vyhlášením
zákona a nabytím jeho účinnosti,“
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vysvětluje prezident HK ČR Vladimír Dlouhý jeden z důvodů, proč se
současnou podobou zákona nemůžou podnikatelé souhlasit. Zároveň
upozorňuje, že vyhlášení účinnosti
zákona nutně neznamená, že systém
bude po technické stránce rovněž
v tentýž den připraven k pilotnímu
provozu.
HK ČR také realizovala k EET nový
elektronický průzkum mezi svými
členy. Podněty využije v dalším legislativním procesu a v připomínkových řízeních k technickému řešení
EET. (Pozn. Výsledky průzkumu
nebyly do uzávěrky časopisu známy.)

Zástupci podnikatelů
kritizují nový zákon
o zadávání veřejných
zakázek
Hospodářská komora České republiky nesouhlasí s aktuální podobou
návrhu nového zákona o zadávání
veřejných zakázek. V připomínkovém řízení vyslovila HK ČR stejně
jako Svaz průmyslu a dopravy ČR
desítky připomínek. Oba zástupci podnikatelské obce tak apelují
na Ministerstvo pro místní rozvoj,
aby tyto připomínky zohlednilo při
zpracování konečné verze zákona.
Jejich akceptací se zlepší regulace
veřejného zadávání, a to jak pro
podnikatele, tak pro zadavatele. „Nabídková cena jako jediné
kritérium může být přípustná pouze

ZAVEDENÍM
MINIMÁLNÍ MZDY
V NĚMECKU
TRPÍ ZEJMÉNA
DOPRAVNÍ
SPOLEČNOSTI, KTERÉ
DO NĚMECKA JEZDÍ.

výjimečně a pouze tam, kde to má
nějaké odůvodnění. Použití nabídkové
ceny jako jediného kritéria u zakázek
na služby a stavební práce považujeme za nesprávné a neekonomické,“
uvedla viceprezidentka HK ČR
Irena Bartoňová Pálková. „Při
hodnocení ekonomické výhodnosti
musí být kladen důraz také na kvalifikaci a zkušenosti uchazeče a kvalitu
zakázky,“ dodává. Seznam vybraných
připomínek HK ČR k zákonu naleznete na webu HK ČR.

Komory v Evropě se
připojují k výzvě HK ČR
k boji proti německé
minimální mzdě
Obchodní a průmyslové komory
z Bulharska, Srbska, Slovinska, Španělska a Litvy podpořily iniciativu

HK ČR proti uplatňování německého
zákona o minimální mzdě dopadajícího na české dopravce. Nesouhlasné
stanovisko hospodářských komor
z Visegrádské čtyřky k uplatňování
německého zákona o minimální
mzdě prosadila do programu plenárního zasedání EUROCHAMBERS
v Rize viceprezidentka HK ČR Irena
Bartoňová Pálková. K apelu se připojila dokonce i německá obchodní
a průmyslová komora.
Zavedením minimální mzdy v Německu trpí zejména dopravní společnosti, které do Německa jezdí, nebo
územím Německa pouze projíždějí.
V důsledku je totiž zákon aplikován
i na dopravce a jejich zaměstnance, a to kromě přepravy po území
Německa (tzv. kabotáže), i na cílovou
dopravu, kdy je v Německu nakládka
či vykládka, ale i na tranzitní dopravu.
„Podle našeho názoru se jedná
jednoznačně o postup proti základním
principům EU o volném trhu, volné
soutěži a volném pohybu osob a služeb. Německé opatření naopak zapadá
do současné tendence k rostoucímu
protekcionismu a úpadku soudržnosti
v rámci EU. Nebezpečné je především
to, že pokud MiLoG v této podobě Německo obhájí, lze očekávat řetězovou
reakci v dalších ,starých‘ zemích, jako
je například Belgie nebo Dánsko,“ varuje také právní expert Petr Valenta
z Odboru legislativy, práva a analýz
HK ČR. ■
Odbor vnější komunikace HK ČR
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Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje uspořádala v rámci projektu
Podpora podnikatelských znalostí žáků ZŠ v Plzni veletrh minipodniků ZŠ.
Do projektu se zapojilo 42 škol z Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje.

Plzeň: Fiktivní minipodniky
žáků ZŠ se představily
na veletrhu
Regionální hospodářská komora
Plzeňského kraje uspořádala v rámci
projektu Podpora podnikatelských znalostí žáků
ZŠ v Plzni veletrh minipodniků ZŠ. Do projektu
se zapojilo 42 škol z Plzeňského, Karlovarského
a Jihočeského kraje. Při realizaci projektu si více
než 800 žáků ZŠ vyzkoušelo podnikání v 95 různě
zaměřených minipodnicích – od řemeslně zaměřených firem přes marketingové a reklamní agentury
po televizní a vydavatelské společnosti. Svým rozsahem se jedná o největší podobný projekt v České
republice. V průběhu projektu žáci vypracovali pro
své minipodniky podnikatelský plán, který mohli
konzultovat s podnikatelem z praxe, vyzkoušeli si
spolupráci a obchodování s dalšími minipodniky,
získali informace o pracovně-právních vztazích
a vytvářeli vlastní produkty. Žáci se seznámili se
základními dokumenty a obchodní korespondencí, pochopili, jak funguje marketing. „Naším
cílem bylo, aby děti ZŠ formou hry získaly základní
náhled do problematiky, pochopily rozdíl mezi
zájmovou a výdělečnou činností a uvědomily si cenu
práce a fungování trhu,“ uvádí manažer projektu
Marcel Gondorčín. (foto 1)

Hradec Králové:
Kam na střední? Nová forma
prezentace namotivuje žáky
V letošním roce proběhne první
ročník akce s názvem Prezentace
středních škol a zaměstnavatelů, která je vyústěním společných snah Královéhradeckého kraje
a Krajské hospodářské komory KHK o zjednodu-

šení výběru správné střední školy jak žákům, tak
rodičům. Aktivity, které budou probíhat od října
do listopadu, neotřelým způsobem propojí rodiče,
zástupce škol, místních firem a v neposlední řadě
samotné žáky základních škol.
„Věřím, že připravovaná akce přinese žákům ZŠ
a jejich rodičům nejen přehled o studijních možnostech v KHK, ale hlavně o budoucím uplatnění
absolventů jednotlivých škol a oborů ve zcela
konkrétních firmách, “ uvedla radní pro oblast
školství Táňa Šormová. „Celou akci organizujeme
s cílem nabídnout rodičům a žákům základních
škol možnost blíže poznat střední školy v regionu,
protože chceme, aby si vybrali tu správnou, směrovanou na takový obor, ve kterém jako absolventi
poté najdou uplatnění. Chceme ukázat, jak firmy,
především ty technicky zaměřené, se školami už
v současnosti spolupracují, a poukázat na to, že
například všeobecné studium na gymnáziu nemusí
zajistit lepší budoucnost než kvalitní vzdělání
na odborné škole,“ komentuje iniciativu ředitel
Krajské hospodářské komory Královéhradeckého
kraje Radek Zelenka.
Podrobné informace včetně přihlášky naleznete
na www.komora-khk.cz/pssz.

Ústí na Labem:
Kraj potřebuje chemiky pro
další hospodářský růst
Při příležitosti slavnostního otevření
Univerzitního centra VŠCHT Praha –
Unipetrol v prostorách UniCRE Chemparku
Záluží podepsali předseda Krajské hospodářské
komory Ústeckého kraje František Jochman
s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem a s dalšími
zúčastněnými Regionální sektorovou dohodu
pro Ústecký kraj v oboru chemického průmy-

slu. Cílem obou těchto významných aktivit je
přinést chemickému průmyslu dostatek potřebné
kvalifikované pracovní síly. Předseda Krajské
hospodářské komory František Jochman k tomu
dodává: „Regionální sektorová dohoda má pomoci
řešit problematiku spojenou s dosažitelností kvalifikované pracovní síly pro chemický průmysl, přispět
k dalšímu rozvoji tohoto důležitého odvětví v regionu a pomoci tak celkové zaměstnanosti v kraji,
což jsou hlavní cíle hospodářské komory, která
reprezentuje zájmy firem v našem kraji.“

Louny: Informační technologie
ve vzdělávání dospělých
Okresní hospodářská komora Louny
realizuje projekt „Průvodce světem
multimédií“ zaměřený na zvýšení uživatelských
kompetencí v práci s IT technologiemi. V rámci
projektu nabízí vzdělávání ve čtyřech modulech – ICT prezentace, Novinky ICT a možnosti
jejich využití, Etika používání ICT a Multimédia
v praxi. Tyto vzdělávací moduly je možné absolvovat i individuálně formou e-learningové výuky,
která je poskytována zcela zdarma. Do konkrétních vzdělávacích modulů je možné se přihlásit
na adrese http://svet-multimedii.eu/moodle/
login/index.php.
Okresní hospodářská komora Louny zájemcům
také nabízí možnost zúčastnit se odborných
seminářů, kde se účastníci seznámí s novinkami
v ICT oblasti a rozvinou své schopnosti práce
s nimi. Dosažené znalosti účastníků jim budou
potvrzeny vydáním certifikátu o absolvování
kurzu. Nejbližší kurz bude realizován v odpoledních hodinách ve dnech 7.–18. září 2015.
Zájemci se k účasti mohou přihlásit na e-mailu:
cechova@ohkln.cz nebo na telefonních číslech:
736 660 331, 731 149 029.
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Nejvíce účastníků Brokerage Event Horizont 2020 – Výzkum, Vývoj a Inovace bylo
z Polska, Maďarska, Slovenska, ale přijeli i zástupci firem, univerzit a výzkumných
ústavů z Velké Británie, Španělska, Izraele, Rakouska a z dalších zemí.

Ostrava: Brokerage Event
Horizont 2020 – mezinárodní
jednání podnikatelů
a výzkumníků
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje zorganizovala
spolupráci s Vysokou školou báňskou, Technologickým centrem AV ČR, Moravskoslezským krajem
a s řadou dalších partnerů, převážně členů mezinárodní sítě Enterprise Europe Network, mezinárodní
dvoustranná jednání podnikatelů a výzkumníků
„Brokerage Event Horizont 2020 – Výzkum, vývoj
a inovace“. Akce se zúčastnilo přes 300 podnikatelů
a výzkumníků z 25 zemí, přičemž pouze čtvrtina
byla z České republiky. Nejvíce účastníků bylo
z Polska, Maďarska, Slovenska, ale přijeli i zástupci firem, univerzit a výzkumných ústavů z Velké
Británie, Španělska, Izraele, Rakouska a dalších
zemí. Každý účastník měl jedinečnou příležitost
realizovat až 15 schůzek s potenciálními partnery
pro inovativní projekty a pro spolupráci ve výzkumu a vývoji. Kromě dvoustranných jednání mohli
zájemci participovat i na doprovodném programu,
kterým byly exkurze do výzkumných center VŠB-TUO, Ostravské univerzity a do biotechnologického parku „4Medical Innovations“ v areálu fakultní
nemocnice, prezentace IT4Innovations národního
superpočítačového centra a worskhop „Jak získat
dotace EU na mezinárodní projekty“ (program
Horizont 2020, nástroj SME Instrument). (foto 2)

Most: Obce potvrdily
spolupráci s OHK
V sídle Okresní hospodářské komory
v Mostě byly podepsány aktualizované smlouvy se zástupci obcí a měst, v nichž byla
zřízena kontaktní místa mostecké komory. Smlouvu
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Hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola a předseda představenstva Jihočeské
hospodářské komory Miroslav Dvořák při slavnostním podpisu Regionální
sektorové dohody pro Jihočeský kraj pro obor elektrotechniky a energetiky.

podepsali konkrétně starostové a starostky obcí
Braňany, Hora Sv. Kateřiny, Lišnice, Lom a Meziboří. Se starosty obcí Bečov, Havraň, Nová Ves
v Horách a Skršín budou již odsouhlasené smlouvy
podepsány dodatečně. První smlouvy byly uzavřeny
s tehdejšími svazky a starosty obcí již v roce 2002.
Hlavním cílem této dohody je podpora podnikatelských aktivit, vytváření podmínek pro zvýšení
hospodářské úrovně a kvality podnikatelského prostředí prostřednictvím kontaktního místa v oblasti
jeho územní působnosti, které bude provozováno
v souladu se zákonnými a podzákonnými normami
pro působnost a činnost OHK Most.

sektorové dohody jasně patří mezi ty výjimečné,
zejména co se do rozsahu a síly působení. Již nyní se
do něj zapojilo neobyčejně mnoho aktérů, kterých
je přes čtyřicet, a to z řad zaměstnavatelů, významných institucí i všech stupňů škol napříč celým
Jihočeským krajem.
V rámci projektu RSD již JHK například zorganizovala na českobudějovickém výstavišti akci
s názvem DOBRODRUŽSTVÍ S TECHNIKOU.
„Je to pilotní projekt Jihočeské hospodářské komory,
který chce zábavnou a interaktivní formou ukázat
dětem a jejich rodičům, že techniky se nemusí bát,“
uvedla Helena Halabicová z JHK. (foto 3)

České Budějovice: Jihočeská
hospodářská komora
přistoupila k Regionální
sektorové dohodě

Cech topenářů a instalatérů:
Prezident HK ČR ocenil vítěze
Vědomostní olympiády

Předseda představenstva Jihočeské
hospodářské komory Miroslav Dvořák
podepsal Regionální sektorovou dohodu (RSD) pro
Jihočeský kraj pro obor elektrotechniky a energetiky. Spolu s ním dohodu svým podpisem stvrdili
hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Stanislav Kázecký,
ředitel Krajské pobočky Úřadu práce Ivan Loukota
a předseda Regionální rady odborových svazů
Českomoravské konfederace odborových svazů
Jihočeského kraje Petr Janoušek. V Jihočeském kraji
již dlouhodobě převyšuje poptávka po technických
a řemeslných profesích nad nabídkou uchazečů
o zaměstnání. Sektorová dohoda má být základním
kamenem pro aktivity, které budou vyvíjeny ve snaze po zlepšení této nepříznivé situace. Projektů, které se snaží pomáhat firmám s uvedenou disparitou
trhu práce a které se snaží doplňovat školský systém
v ČR, zdá se, nikdy nebude dost. Některé jsou méně,
jiné více účinné a efektivní. Projekt Regionální

Prezident HK ČR Vladimír Dlouhý
ocenil tři vítěze XI. ročníku celorepublikové Vědomostní olympiády Cechu topenářů a
instalatérů České republiky. Dlouhý tak potvrdil
dlouhodobou snahu HK ČR i Cechu topenářů
a instalatérů ČR o zvýšení prestiže technických
učebních oborů vzdělávání, kterým topenáři a
instalatéři dnes nepochybně jsou. Do krajského
kola vědomostní soutěže postoupili vždy dva nejúspěšnější žáci z čtyřiceti učilišť v třinácti krajích
ČR – celkem postoupilo 105 účastníků. Deset
vítězů krajského kola pak postoupilo do finále.
První místo obsadil Dušan Říha ze Střední školy
lodní dopravy a technických řemesel v Děčíně, na
druhém místě skončil Daniel Kučera ze Střední
odborné školy a Středního odborného učiliště
v Berouně a třetím nejúspěšnějším olympionikem
se stal Roman Holuša ze Středního odborného
učiliště stavebního v Opavě. ■
Tiskové oddělení HK ČR

