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» ÚVODNÍK
Již tři měsíce uplynuly z roku 2010. Po roce 2009, který jsme nazývali krizovým, přišel rok 2010. Je
předčasné se ptát, jaký bude a jak jej na konci roku označíme. Bude také krizový nebo spíše už konsolidační?
Možná že se někteří přikloní k označení, které jsem zaslechl v diskusi mezi německými politiky a žurnalisty veřejnoprávní ARD. Z úst jednoho váženého vládního politika během rozhovoru o možném vývoji ekonomiky Německa v roce 2010 zazněly tři reálné scénáře vývoje. Buď bude mít německá
ekonomika NEGATIVNÍ RŮST či NULOVÝ RŮST, ale on věří, že bude mít RŮST POZITIVNÍ.:-).
No alespoň že nás tato terminologie trochu pobaví. Ať už bude růst jakýkoliv, je jasné, že není čas
jen tak sedět a čekat, co tento rok přinese. Skutečným problémem při řešení či spíše neřešení problémů je totiž naše pasivita. Minulý rok nebyl jen krizí světové ekonomiky, byl i vyústěním krize společenské nebo chcete-li duchovní a morální. Dlouhodobý úpadek či úplná absence hodnot, konzumní
přístup k životu a hlavně vynalézavé hledání způsobů, jak ukázat, že problém není v nás, ale někde
jinde. V Americe nebo někde ještě mnohem dál. Možná by stálo za to zamyslet se na tím, zda krize
vnější není náhodou logickým důsledkem krize vnitřní a zda je opravdu to nejlepší řešení řešit materiální krizi materiálními prostředky. Co kdybychom zkusili najít skutečnou příčinu našich problémů?
S nalezením příčiny totiž přichází ruku v ruce často i řešení. Možná uvažujete podobně a taky už vás
napadlo, že tuhle krizi nevyřeší žádné vlády, žádní politici ani žádné balíčky opatření, ale že musíme
začít každý sám u sebe. Co na to říkáte? Stojí to za pokus?
Jsem přesvědčen, že ekonomicky se většině firem podaří během tohoto roku své výsledky zlepšit či
stabilizovat, i bez pomoci státu a politiků. Všem, kteří se ve svém podnikání zatím pohybují v „negativním růstu“, přejeme, aby se jim podařilo dostat se alespoň k nulovému růstu a všem, kteří již rostou pozitivně, přejeme ještě více úspěchů a setrvání na nastoupené cestě.

Managing Director a Partner

Petr Hruška

petr.hruska@kienbaum.cz
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Studie Kienbaum k odměňování v České republice, na Slovensku a v Maďarsku

» ČESKO, SLOVENSKO A MAĎARSKO:
MZDY ROSTOU POMALEJI
V letošním roce zvýší společnosti v České republice, na Slovensku a v Maďarsku mzdy svým zaměstnancům méně, než tomu bylo v minulých letech: zatímco v České republice se mezi rokem 2008
a 2009 zvedla mzda v průměru o sedm procent, plánují přidat společnosti v letošním roce již pouhých 2,9 procenta. Stejně zdrženlivé jsou i slovenské a maďarské společnosti: plánovaná zvýšení
mezd u nich budou tři, resp. 3,9 procenta. Rok předtím činilo zvýšení mezd v průměru 5,7 procenta,
resp. 6,2 procenta. To jsou výsledky aktuálních studií k odměňování zaměstnanců a vedoucích pracovníků 2009/2010 v České republice, na Slovensku a v Maďarsku, realizovaných poradenskou společností Kienbaum ve spolupráci s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou, resp.
Slovensko-německou obchodní a průmyslovou komorou a Maďarsko-německou obchodní a průmyslovou komorou. V rámci šetření bylo přitom analyzováno 35.851 pozic ze 183 společností.
Úroveň mezd v jednotlivých zemích je velmi rozdílná: ředitel společnosti v České republice dosahuje
se 100.242 eur nejvyšších celkových ročních příjmů. Jeho kolegové na Slovensku a v Maďarsku si
přitom přijdou na 78.410 eur, respektive na 79.668 eur. První místo obsadila Česká republika také při
srovnávání mezd vedoucích pracovníků v těchto zemích. S průměrným celkovým ročním příjmem
48.373 eur si zde vedoucí pracovník vydělá o více než 12.000 eur více než na Slovensku nebo v Maďarsku. „Za prvenství vděčí Česká republika nejen hospodářskému rozvoji Prahy. Naše hlavní město
se stává stále více vyhledávaným hospodářským centrem středoevropského regionu. Rostoucí úroveň mezd v Praze zvedá celkový republikový průměr výrazně nahoru“, uvádí Ing. Radek Primus ze
společnosti Kienbaum, který je zodpovědný za studie v ČR a SR.

Variabilní odměňování je nejvíce rozšířené v České republice
České společnosti vyplácejí variabilní složky mzdy častěji než společnosti na Slovensku a v Maďarsku:
99 procent ředitelů je v České republice odměňováno v závislosti na úspěchu společnosti a na osobním
výkonu. Daleko méně jsou tantiémy a bonusy rozšířeny u ředitelů na Slovensku a v Maďarsku, kde je dostává pouze 84 procent, resp. 85 procent ředitelů. Relativně široce je využíváno variabilní odměňování také
u odborných pracovníků: zatímco čeští odborní pracovníci jsou variabilně odměňováni z 89 procent, na
Slovensku je na stejné pozici odměňováno flexibilním podílem 84 procent a v Maďarsku 51 procent pracovníků. „Variabilní systémy získávají ve mzdové politice českých firem stále větší význam. Provázanost
mezd s předem definovanými cíli podporuje identifikaci pracovníků s jejich společností a s jejich úkoly
a zároveň je motivuje k lepším výkonům“, říká expert v oblasti odměňování Ing. Radek Primus.

Podíly variabilní složky odměňování na celkovém příjmu v Maďarsku klesají
Zatímco společnosti v těchto třech zemích vyplácejí mzdy stále více v závislosti na úspěchu společnosti a na osobním výkonu pracovníků, měly podíly variabilního odměňování na celkovém příjmu
v roce 2009 naproti tomu klesající tendenci. Jestliže činil podíl tantiém a bonusů na celkovém ročním

»

»2«

Kienbaum Newsletter |

Česko, Slovensko
a Maďarsko:
Mzdy rostou pomaleji

příjmu v roce 2008 v průměru 17 procent, byl tento podíl v roce 2009 již pouhých 10 procent. V České
republice a na Slovensku je podíl variabilní složky odměňování na celkovém příjmu jen mírně pod
úrovní předchozího roku: nyní dostávají pracovníci v průměru 18 procent, resp. 15 procent svých
celkových ročních příjmů ve variabilní formě. „Celosvětová hospodářská krize zasáhla také střední
Evropu. Zejména Maďarsko jí pocítilo ze všech tří zemí nejvíce. A to je zde také patrné na výrazně
nízkém podílu vyplacených prémií v roce 2009“, říká Radek Primus.

Kvalifikovaní pracovníci již nejsou nedostatkovým zbožím
Zejména v Maďarsku a na Slovensku je situace na trhu práce uvolněnější než tomu bylo v předchozích letech. Maďarské společnosti hodnotí v tomto roce dostupnost kvalifikovaných pracovních sil
na škále od 1 (velmi dobrá) do 4 (nedostatečná) známkou 1,6. Na Slovensku a v České republice hodnotí jednotlivé společnosti tuto dostupnost známkou 1,8 resp. 2,0. Výrazně horší hodnocení bylo
v minulosti: zejména Maďarsko a Česko udávalo hodnoty 2,4 resp. 2,6. Slovenské společnosti hodnotily v minulém roce dostupnost známkou 2,1. Pokud jsou dnes na maďarském trhu práce nejžádanější pozicí vedoucí prodeje (známka 2,2), je to v České republice ředitel pro oblast prodeje
a marketingu (známka 2,4). Na Slovensku udělily společnosti nejhorší známku pro dostupnost na
trhu práce (2,0) technickému řediteli a vedoucímu výroby.

Průměrné celkové roční příjmy 2009, v eur*
Maďarsko

Slovensko

Čeká republika

Ředitelé

79 668

78 410

100 242

Vedoucí pracovníci

36 008

36 388

48 373

Odborní pracovníci

15 508

16 431

18 746

Dělníci

8 368

11 412

11 359

* kurz ke dni: 1. říjen 2009

Podrobné údaje o mzdách a otázkách odměňování v České republice, jakož i rozsáhlý informační materiál o situaci na českém trhu práce najdete ve studii k odměňování 2009/2010 „Společnosti v České
republice – zaměstnanci a vedoucí pracovníci.“ Lze ji zakoupit za 16.000,00 Kč + DHP přímo ve společnosti Kienbaum.
Podrobné údaje o mzdách a otázkách odměňování na Slovensku, jakož i rozsáhlý informační materiál o situaci na slovenském trhu práce najdete ve studii k odměňování 2009/2010 „Společnosti na
Slovensku – zaměstnanci a vedoucí pracovníci.“ Lze ji zakoupit za 600 eur + DHP přímo ve společnosti Kienbaum.
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Podrobné údaje o mzdách a otázkách odměňování v Maďarsku, jakož i rozsáhlý informační materiál
o situaci na maďarském trhu práce najdete ve studii k odměňování 2009/2010 „Společnosti v Maďarsku – zaměstnanci a vedoucí pracovníci.“ Lze ji zakoupit za 600 eur + DHP přímo ve společnosti
Kienbaum.
Kienbaum und Partner GmbH Praha
Lazarská 5
110 00 Praha 1 – Nové Město
fax: +420 – 224 948 166
nebo objednat na adrese www.kienbaum.cz
V případě dotazů se obracejte na:
Ing. Radka Primuse, vedoucího divize KMC, zodpovědného za studie v ČR a SR.
telefon: +420 – 224 946 565
e-mail: radek.primus@kienbaum.cz
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» VYBRANÉ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI
PRO PODNIKATELE V 1. POL. 2010
V letošním roce 2010 se podnikatelským subjektům otevírá opět cesta k získání dotací, které mohou
využít na financování svých projektů. Rádi bychom vám touto cestou představili alespoň některé
z našeho pohledu atraktivní dotační příležitosti, které jsou připraveny pro subjekty zejména z oblasti
zpracovatelského průmyslu.

TŘI MILIARDY NA ÚSPORY ENERGIÍ
Program Eko-energie nabízí tři miliardy korun podnikům všech velikostí, které se rozhodnou investovat do úspor energie. Podpoří například využití odpadní energie při výrobě, modernizaci zařízení
na výrobu energie nebo zateplení výrobních budov a kanceláří. Malé a střední podniky mohou získat podporu i na využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů, jako třeba vody nebo biomasy. Na jeden projekt je možné získat dotaci v hodnotě 500 tisíc až 250 milionů korun. Dotace
pokryje až 60% projektových výdajů v závislosti na velikosti podniku a místě realizace projektu. Příjem žádostí potrvá do 30. června 2010.

PŮL MILIARDY NA PODPORU EXPORTU
Celkem 500 milionů korun je připraveno pro malé a střední podniky v programu Marketing. Dotace
o minimální výši 300 tisíc korun podpoří účast podniků na veletrhu či výstavě konané v zahraničí, s ní
spojenou přípravu propagačních materiálů v cizích jazycích či dopravu výstavních exponátů na zahraniční veletrh či výstavu, včetně balného a manipulace. V rámci této výzvy programu Marketing lze
poskytnout podporu na jeden projekt žadatele, který však může obsahovat více účastí na veletrzích
a výstavách v zahraničí. Maximální výše dotace na projekt není omezena. Dotace pokryje až 60%
projektových výdajů v závislosti na velikosti podniku a místě realizace projektu. Příjem žádostí potrvá do 30. června 2010.

ČTYŘI MILIARDY NA VÝROBU INOVOVANÝCH VÝROBKŮ
Dne 01.02.2010 byla vyhlášena výzva k programu Inovace – Inovační projekt, která je určena podnikům všech velikostí, jenž si mezi sebou rozdělí čtyři miliardy korun. Tento program pomáhá podnikům, které na základě vlastní výzkumné a vývojové činnosti či prostřednictvím transferu technologie
uvádí inovované produkty do výroby a na trh nebo zavádějí inovovaný výrobní proces. Každý projekt může získat 1 až 75 milionů korun, v hospodářsky slabších okresech ještě víc. Dotace pokryje
až 60% projektových výdajů v závislosti na velikosti podniku a místě realizace projektu. Příjem žádostí potrvá od 1. května do 30. září 2010.

TŘI MILIARDY NA PRŮMYSLOVÝ VÝZKUM A VÝVOJ
Celkem tři miliardy korun postupně zamíří na podporu českého průmyslového výzkumu a vývoje.
Program Potenciál poskytne finance na založení či rozšíření vývojového centra a jako novinku v aktuální výzvě pomůže zaplatit i výrobu prototypu. Každý projekt může získat 1 až 100 milionů korun,
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v hospodářsky slabších okresech ještě víc. Dotace pokryje až 60% projektových výdajů v závislosti
na velikosti podniku a místě realizace projektu. Příjem žádostí potrvá do 30. září 2010.

MILIARDA NA ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA
Jedna miliarda korun je pro podnikatele připravena v programu Školicí střediska, který podpoří budování či modernizaci infrastruktury pro vzdělávání. Možnost získat dotaci mají projekty výstavby, pořízení, rekonstrukce či modernizace vzdělávacích prostor, dále jejich vybavení, zařízení školicími
pomůckami, programy nebo předměty, které jsou nezbytné pro zařízení a provoz tréninkového centra.
Na jeden projekt lze získat částku 200 tisíc až 100 milionů korun. Dotace pokryje až 60% projektových výdajů v závislosti na velikosti podniku a místě realizace projektu. Příjem žádostí potrvá do 31.
května 2010.

PŮL MILIARDY NA INFORMAČNÍ SYSTÉMY
Celkem půl miliardy korun si mezi sebe rozdělí malé a střední podniky z programu ICT v Podnicích,
který podporuje pořízení nebo rozvíjení informačních systémů. Dotaci lze získat na široké spektrum
aktivit, od pořízení hardware, software a souvisejících služeb, přes práci expertů nebo přístup k databázím, až po zavedení ERP systémů řízení různorodých podnikových činností. Každý projekt může
získat 350 tisíc až 20 milionů korun. Dotace pokryje až 60% projektových výdajů v závislosti na velikosti podniku a místě realizace projektu. Příjem žádostí potrvá do 15. října 2010.

DVĚ MILIARDY NA NÁKUP TECHNOLOGIÍ
V nejbližší době je očekáváno vyhlášení výzvy do programu Rozvoj, který patří k nejžádanějším dotačním programům a kterého mohou malé a střední podniky využít na pořízení strojů a zařízení, popřípadě
mohou financovat náklady spojené s pořízením patentových licencí na know-how nebo řídicího softwaru
k pořizovaným strojům a zařízením. V minulé výzvě bylo možné na projekt získat 1 až 20 milionů korun.
Očekávanou změnou oproti minulé výzvě je snížení výše dotace na 50% pro malé podniky a na 40%
pro střední podniky. Naproti tomu se očekává rozšíření seznamu podporovaných regionů o Liberec, Jablonec n. N., Cheb, Semily, Tachov, Břeclav atd. Příjem žádostí je očekáván od poloviny dubna 2010.
Výše uvedené dotační programy jsou součástí Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI),
který mezi podniky z oblasti zpracovatelského průmyslu, centra sdílených služeb a technologická
centra v období 2007-2013 rozdělí 3,6 miliardy euro, tedy okolo 100 miliard korun. O dotaci mohou
požádat podniky, které své projekty realizují mimo území hlavního města Prahy.

DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOST PRO PODNIKY PŮSOBÍCÍ V PRAZE
Vybrané malé a střední podniky, které realizují své projekty na území hl. m. Prahy, si mezi sebe od
1.března 2010 rozdělí 250 milionů korun. Podpora rozvoje podnikání a inovací na území Prahy je zaměřena na pořízení nových technologií s cílem zavést výrobu inovativních výrobků, na zavádění IT
systémů a zvyšování efektivnosti procesů výroby nebo poskytování služeb. Na jeden projekt je možné
získat až 6 milionů korun, dotace pokryje až 80% projektových výdajů. Příjem žádostí končí
28. dubna 2010.
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Možnost žádat o dotace v oblasti lidských zdrojů na obecné a specifické vzdělávání budou
mít podnikatelské subjekty působící jak v Praze, tak mimo Prahu pravděpodobně až v druhé
polovině roku 2010.
Pokud budete mít jakékoliv dotazy k této problematice, kontaktujte prosím našeho partnera v této
oblasti společnosti Optimus Consult & Invest a.s.

Kontaktní osoba a autor článku Ing. Radek David
Optimus Consult & Invest a.s.
radek.david@optimus-as.cz
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» ROZHOVOR
Občas každý z nás hledá nové kontakty, případně nějaké zajímavé sdružení, kde by bylo možné tyto
nové kontakty navázat a setkat se se zajímavými lidmi. Stále více chceme náš čas trávit nějak zajímavě a ne vždy jsme schopni si najít zázemí – tu správnou platformu. I z tohoto důvodu vzniklo
mezioborové sdružení Young MBSA, které dokáže propojit profesní a osobní život, a to příjemně
a efektivně. V Young MBSA potkáte mladé podnikatele a manažery z různých oblastí. Kromě toho ale
i umělce, vědce a profesionální sportovce. Navíc jsou, jak o sobě říkají, family friendly, tzn. na akce,
které pořádají, může přijít každý s partnerkou/partnerem, či kolegy z práce. Více už ale v rozhovoru
s výkonnou ředitelkou tohoto sdružení paní Leou Zídkovou.

YES –– Evropská
Evropská konfederace
konfederace mladých
mladých podnikatelů
podnikatelů
YES

Proč vaše sdružení vzniklo?
Důvodů bylo mnoho. Předně v České republice podle našich zjištění neexistovala stabilní setkávací
platforma pro mladé podnikatele a manažery, která by umožňovala pravidelný networking. Zároveň
neexistovala ani platforma, která by tuto skupinu lidí propojovala s mladými profesionálními sportovci,
umělci nebo vědci. Nebyla zde zkrátka příležitost pro networking mladých lidí, a už vůbec ne napříč
různými obory – podnikatelskými i nepodnikatelskými. Chyběla i platforma pro setkávání mladých lidí
se zajímavými osobnostmi společenského života. V ČR navíc neexistovala ani žádná oficiální asociace mladých manažerů a podnikatelů, která by byla zapojena do existujících struktur evropských
sdružení mladých podnikatelů. Young MBSA bylo od počátku zaměřeno na vyplnění této mezery.
Young MBSA spojuje příjemné s užitečným za přijatelnou cenu. Vytváří organizační zázemí a podporu,
neboť jednotlivec – zaneprázdněný mladý člověk, který se naplno věnuje své profesi a zároveň
má často i rodinu, nemá šanci záběr Young MBSA sám pokrýt.
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Networking – Vaření s Davidem Šaškem & hudbou Marca Pilla

Jak vůbec vznikl nápad toho sdružení vytvořit? Nechali jste se inspirovat např.
v zahraničí?
Sdružení oficiálně vzniklo v dubnu 2009. Prvním impulsem k založení Young MBSA byl nápad Petra
Compeľa, který získal konkrétnější obrysy v roce 2007. Peter Compelęse původně pouze chtěl stát členem podobné asociace v ČR, ovšem žádnou nenašel. Proto začal založení platformy sám iniciovat.
Mezitím se úvahy o fungování networku rozšířily a začala se objevovat celá řada dalších na základní
myšlenku navazujících témat a inspirací, což vedlo k podstatnému nárůstu jeho původního obsahu.
Po příslibu podpory prvních příznivců padlo konečné rozhodnutí projekt zahájit, sdružit věkem nebo
alespoň duchem podobně smýšlející mladé lidi, založit občanské sdružení a postupně začít shromažďovat finanční prostředky pro financování a podporu jeho činnosti.
Samotné založení sdružení bylo iniciativou 8 zakládajících členů, kteří schválili stanovy. Od počátku
prosazuje sdružení „family friendly“ přístup, tj. networkingových akcí se mohou účastnit i partnerky
či manželky členů (nebo v opačném případě partneři/manželé). Klíčovou aktivitou je pořádání tzv.
Young MBSA sobot, tj. delších akcí o sobotách v intervalu alespoň 1x za dva měsíce, kde je obvykle
– podle místa setkání – zajištěno i hlídání dětí.

Koho a proč má sdružení přilákat?
Sdružení je primárně určeno pro mladé lidi z řad manažerů, podnikatelů, vědců, sportovců
a umělců. Tomu odpovídá i název sdružení Young (mladí) MBSA, což jsou zkratky zastoupených
oborů v angličtině: management, business, science, sport, arts.
Věkový limit je u nás stejný jako u řecké a turecké členské organizace v rámci YES – Confederation of
Young Enterpreneurs. Preferovaný věk je do 40 let, ale pokud je kandidát duchem mladý, lze připustit výjimky do 45 let. Zároveň se předpokládá, že kandidát již není začátečník ve svém oboru a již v určitém
směru uspěl. V loňském roce jsme však vytvořili kategorii i pro úplné začátečníky, kterým chceme umožnit setkání se zkušenějšími kolegy a motivovat je v jejich úsilí – žádné začátky nejsou totiž jednoduché.
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Setkání a networking mladých manažerů, podnikatelů a nepodnikatelských profesí na BOWLINGu

Jak se stát členem, resp. které obory aktuálně obsazujete?
Zájem máme především o české výrobce a exportéry, kteří hledají odbyt na zahraničních trzích a kteří
by mohli naplno využít mezinárodní networking v rámci YES – Evropské konfederace mladých podnikatelů. Dále máme zájem o tyto obory: pojišťovnictví, telekomunikace, farmaceutický průmysl, potravinářský průmysl, cestovní ruch, poradenství EU fondy, věda a výzkum, sport a podnikání ve sportu
a další. Podrobnosti zájemci naleznou na www.youngmbsa.cz.
Na základě vyplněné přihlášky pak výkonná rada sdružení kandidáty schvaluje a přihlíží k základním
kritériím, což je věk, reprezentovaný obor a stávající pracovní nebo podnikatelské zařazení.
Členství by mělo představovat určitou prestiž jak pro člena, tak pro sdružení.

Čím nás jeho činnost obohatí? Co si od jeho existence slibujete?
Pro členy a hosty připravujeme pravidelné networkingové akce na pozadí zajímavých společenských,
vzdělávacích, zábavných nebo sportovních aktivit za účasti zajímavých osobností společenského života. Networkingové akce Young MBSA probíhají – dle tématu a pozvaných hostů – v Praze, vybraných
regionech ČR i v zahraničí. Zapojení Young MBSA do fungující sítě YES umožňuje členům navštěvovat
mezinárodní networkingové akce, které se pořádají v různých evropských městech. Nabízíme jedinečnou možnost něco se dozvědět, setkat se se zajímavými lidmi, být představen jiným, poznávat nové obchodní partnery, a to vše ve zcela neformální atmosféře. Naši členové navíc mají
možnost aktivně se podílet na rozhodování v rámci Young MBSA a ovlivňovat tak jeho směřování.

Co se vám již podařilo?
V druhé polovině roku 2009 se nám podařilo zorganizovat tři networkingové akce, z toho jednu zahraniční, která se konala v tureckém Istanbulu v září 2009 na pozadí akce YES. Akci předcházela návštěva tureckého vrchního obchodního rady v Praze a obchodního konzula ČR v Istanbulu.

»
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Již v říjnu následovala akce v Praze na téma Víno & Čokoláda se znalcem italských vysoce kvalitních, přírodních, nemanipovaných vín Flemmingem Teilgaardem Laugesenem. Rok 2009 jsme završili
akcí v pražském hudebním hotelu Aria. Jedinečná akce, na které nás šéfkuchař restaurace CODA
hotelu Aria a zároveň člen Young MBSA David Šašek naučil připravit pravé italské risotto a netradiční
teplé čokoládové nápoje z prvotřídních surovin, se nesla v uvolněné atmosféře za hudebního doprovodu zpěváka, kytaristy, cimbálisty a skladatele Marca Pilla. Na této akci byla také vyhlášena motivační soutěž pro studenty SOUp Jílové, jejíž vítěz získá školení v restauraci CODA pod patronací
Davida Šaška, a druhý v pořadí talíř s karikaturou z dílny Josefa Blechy.
V únoru proběhlo setkání manažerů, podnikatelů a nepodnikatelských profesí na bowlingu za
účasti profesionálních hráčů a bowlingových reprezentantů ČR Jiřího Uhlíře a Tomáše Bílka.

Jaké akce připravujete na nejbližší měsíce?
V březnu se naši členové a hosté mohou těšit na setkání s mladými psychiatry na téma Stres, syndrom vyhoření, pracovní nasazení a vliv na duševní zdraví. Akce, kterou Young MBSA organizuje ve
spolupráci s Psychiatrickou léčebnou Bohnice a Sekcí mladých psychiatrů, se bude konat v areálu
Psychiatrické léčebny Bohnice. V dubnu proběhne v Konšelském salonku Novoměstské radnice setkání s profesorem Martinem Hilským, který přeložil kompletní dílo Williama Shakespeara a nyní ho
láká vydat celého Shakespeara v jednom svazku, na téma jeho překladů. V květnu nás čeká setkání
s předními českými astronomy ve Štefánikově hvězdárně na Petříně. Plánujeme také networkingovou
akci na téma Fotografie v teorii i praxi, která bude spojena se setkáním s význačnými fotografy…
Plánovaných networkingových akcí, které se v roce 2010 budou konat v intervalu jednou za měsíc,
je celá řada. Čekají nás i akce zahraniční. Rok 2010 by měl završit velký koncert hudebníka Marca
Pilla, jenž mezitím rovněž posílil řady členů Young MBSA. Na přípravách koncertu jsme již začali
spolu s Marcem pracovat.
Více informací o networkingových akcích naleznete na http://www.youngmbsa.cz/cs/networking/.
Termíny nejbližších akcí:
So 27. března – Stres, syndrom vyhoření, pracovní nasazení a vliv na duševní zdraví
Čt 29. dubna – Setkání s prof. Martinem Hilským na téma jeho překladů
So 29. května – Setkání s předními českými astronomy ve Štefánikově hvězdárně
Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně úspěchů.
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» DOMÉNOVÉ PRÁVO V ČR
Doménové právo je možná pro řadu z nás velmi vzdálenou problematikou. Jenže když jsme
spojili naše zkušenosti a zkušenosti právní kanceláře, se kterou spolupracujeme, najednou
jsme zjistili, že případy, kdy se podnikatelé touto problematikou musí zabývat, nejsou tak ojedinělé. Je to téma pravda z trochu jiného soudku, ale přesto o něm stojí za to něco vědět.
Ptáte se proč? Možná proto, abyste později nemuseli řešit problémy s vaší doménou, když najednou zjistíte, že si ji zaregistroval váš obchodní zástupce.
Doménové právo v České republice prochází neustálým vývojem, jedná se o právní oblast velmi mladou, se kterou se naše soudy teprve postupně snaží vypořádat. Většina právních problémů v této oblasti vyvstává ze skutečnosti, že podnikatelé často podcení na počátku svého podnikáni důležitost
domény a pak se vystaví riziku, že spekulanti je předběhnou a registrují si doménu jako první. Často
se do podobné situace mohou podnikatelé dostat díky svým obchodním zástupcům, kteří si v době
trvání spolupráce registrují klíčovou doménu pro sebe s tím, že po dobu trvání spolupráce podnikatel nevnímá žádné riziko. Nicméně situace se razantně mění v okamžiku, kdy dojde k ukončení této
spolupráce a podnikatel zjistí, že klíčovou doménu drží jeho bývalý obchodní zástupce, nyní nově
konkurent na trhu. Získat zpět takovou doménu je pak velmi obtížné a mnohdy velmi nákladné.
Doménové právo není jako takové nikde komplexně upraveno, je třeba vycházet z obecných právních předpisů, jako jsou obchodní zákoník, občanský zákoník a dále zákon o ochranných známkách.
Dále platí pravidla CZ.NIC, z.s.p.o., které na území ČR spravuje domény.cz. Při registraci domény se
kromě obecných pravidel označování (např. použití dovolených znaků) uplatní zejména pravidlo priority, tedy právo toho, kdo si doménu registruje jako první. Registrace doménového jména nemá
žádný statut jako ochranná známka či obchodní jméno a je tak pouze na žadateli o zápis příslušné
domény, aby se vyvaroval porušování např. něčí ochranné známky či obchodního jména.
Pokud dojde ke spekulativnímu zápisu domény, případně dojde k situaci, kdy si někdo zaregistruje
s cílem poškodit svého konkurenta kolizní doménu (tedy doménu, která může mást spotřebitele a zasahovat do obchodní činnosti konkurenta), pak jsou zde v zásadě tři hlavní prostředky právní ochrany.
První a zřejmě i nejsilnější je ochrana poskytována vlastníku ochranné známky. V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 o ochranných známkách, má vlastník ochranné známky výlučné právo užívat
ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna. Proto pokud má podnikatel ochrannou známku, která je prioritně starší než zápis doménového jména, může se registraci
domény se shodným označením bránit cestou zákona o ochranných známkách.
Pokud doménové jméno obsahuje obchodní firmu jiného podnikatele, tedy obsahuje název tohoto
podnikatele, pod kterým je zapsán v obchodním rejstříku, pak je možné uplatnit ochranu, která je poskytována dle obchodního zákoníku. Zde totiž platí, že kdo byl dotčen na svých právech neoprávněným užíváním firmy, může se proti neoprávněnému uživateli domáhat, aby se takového jednání
zdržel a odstranil závadný stav. Dále může požadovat vydání bezdůvodného obohacení a přiměřené zadostiučinění, které může být poskytnuto i v penězích.
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Poslední a velmi často využívaný postup ochrany proti zápisu doménového jména je formou ochrany
proti nekalé soutěži. Podle ustanovení § 44 obchodního zákoníku je nekalou soutěží (I.) jednání v hospodářské soutěži, (II.) které je v rozporu s dobrými mravy soutěže (III.) a je způsobilé přivodit újmu jiným
soutěžitelům nebo spotřebitelům s tím, že se nekalá soutěž zakazuje. Aby bylo možné kvalifikovat určité jednání jako jednání nekalosoutěžní, musí takové jednání v daném okamžiku splňovat všechny tři
uvedené znaky. Ovšem prokazování naplnění všech těchto znaků je na dotčeném podnikateli a může být
v praxi poměrně dosti obtížné.
Přestože právní řád má prostředky ochrany proti nekalým a spekulativním zápisům doménových jmen,
je tato ochrana stále velmi problematická. V případě doménových jmen snad více než jinde platí, že
prevence se vždy vyplácí. Lze tedy jen doporučit, aby si podnikatel vždy před zahájením jakékoliv obchodní činnosti nejprve zvážil, zda a jaké domény jsou pro danou činnost nezbytné a případně vhodné
a registraci těchto domén pak provedl ještě před tím, než učiní svůj podnikatelský záměr v obchodních
kruzích veřejným.
Na konec jen malou poznámku: Zde je lepší nešetřit a zaregistrovat raději více domén.

JUDr. Alena Kojzarová
advokátní koncipientka
/kojzarova@akvks.cz/

Vyroubal Krajhanzl Školout, advokátní kancelář, s.r.o.
Na Příkopě 859/22, Slovanský dům, 110 00 Praha 1
www.akvks.cz
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» ROZHOVOR S GOLFISTOU FRANTIŠKEM LÉBLEM
Profil: František Lébl
GG: Líšnice
Pro: od 1996
Nejlepší skóre: 70 Mariánské Lázně
Hole: Titleist, Patr Ping
lebl.scorecarts@seznam.cz
Před rokem 1990 bylo v Československu registrováno kolem šesti stovek golfistů. Pro většinu národa byli tito nadšenci neznámí. Jedním z těch, kteří propadli kouzlu fervejí a grýnů, byl a dodnes
je František Lébl.
Seznámili jsem se před pěti lety a on byl první, kdo mi vložil golfovou hůl do ruky a postupně mi
odhaloval kouzlo golfu.
Čím více jsme se potkávali, tím více jsem jej poznával. To, o čem jsme si na následujících řádcích
povídali, prozradil jeho syn Ondřej.
František Lébl je sběratel score karet a má šestou největší sbírku těchto karet na světě! (druhou
největší v Evropě).
Na rozhovoru jsem byli domluveni už dávno, ale jak už to bývá…nebyl čas. Až nyní, kdy venku
leží hromady sněhu a golfová hřiště odpočívají, jsme se potkali v království score karet.

PH:
FL:

Co dělá golfový trenér, když je venku vše pod sněhem?
Golfový trenér v zimě učí v hale, sám občas v hale trénuje, může také vzít pár přátel a zajet si
za golfem do tepla, zahrát si na kvalitních hřištích.

PH:

Začal jsi hrát v dobách, kdy tento sport neměl na růžích ustláno. Kdy tě napadlo začít
sbírat score karty?
Psal se rok 1968 a já jsem začal hrát golf. O prázdninách na Líšnici, kde jsem byl většinou sám
a nad mou hlavou často burácel ruský vrtulník… Golfového vybavení se zoufale neodstávalo,
hřiště na Líšnici mělo tehdy jen šest jamek a já začal objíždět těch několik dalších hřišť, která
zde tehdy byla. Odtud jsem si přivezl score kartu, odtamtud míček, krabičku od míčků atd.
Tehdy jsem samozřejmě netušil, že tyto „suvenýry“ budou tvořit základ mé dnešní sbírky.
Sbírat score karty ve větším měřítku jsem začal až po prvním výjezdu za hranice do Německa,
tehdy západního, v roce 1991, kdy jsem hrál v Regensburgu a podíval jsem se na další okolní
hřiště, odkud jsem si přivezl několik věcí, včetně těch „jejich“ score karet.

FL:

PH:
FL:

Proč zrovna Score Karty?
Vlastně náhodou. Chtěl jsem si schovat své výsledky z her a protože v té době zde žádný
průvodce po golfových hřištích nebyl, tak bylo hezké mít uchovány nějaké informace o tom
hřišti. Třeba pro případ, že bychom si chtěli hřiště opět zahrát.

»
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PH:
FL:

Jak jsi v době před rokem 1990 získával karty ze zahraničí?
Před rokem 1990 jsem žádné karty ze zahraničí neměl. Velké rozšíření mé sbírky nastalo až
v roce 1993, kdy jsem začal psát na zahraniční hřiště s žádostí o karty a přitom jsem se seznámil s portugalským sběratelem, přes něj pak s Brity, Američany, Australany a zapojil jsem
se do US Golf Collector Society, jejímž členem jsem dodnes.

PH:
FL:

Kolik score karet dnes tvoje sbírka obsahuje?
Na konci roku 2009 jsem měl přesně 43.404 různých score karet z 28.505 hřišť celého světa.
A zatím jsem „posbíral“ karty ze 110 států. Od začátku roku přibyly další, například z Iránu.

PH:
FL:

Které karty či karet si ve své sbírce vážíš nejvíce?
Osobně si moc vážím těch, které jsem dostal od hráčů, kteří patří k legendám českého golfu.
Například pan Goldscheider, Rais, Jiři Dvořák, bratři Kunštové, paní Křenková a další.

PH:
FL:

Která score karta je z největší vzdálenosti od ČR?
Nejvzdálenější zemí, odkud mám score kartu, jsou asi ostrovy v Tichomoří: Fidži, Guam, Vanauta, Tonga a na druhé straně zeměkoule to bude Chile.

PH:
FL:

A je mezi tvými kartami nějaká rarita?
Za raritu osobně považuji kartu z utkání čtyř legend ze 40. let minulého století, kde mimo jiné
hrál …
Dále kartu z roku 1965 – z tzv. Canada Cupu, dnešní World Cup, z Madridu, ale třeba i score
kartu z Karlových Varů z 50. let, kdy mělo hřiště jen 9 jamek.

PH:
FL:

Pamatuješ si, která karta byla první?
Samozřejmě! Svou první kartu mám samozřejmě z Líšnice. Dnes odtud mám 52 různých karet.

PH:
FL:

Z kolika zemí jsou v tvé sbírce karty a z které země je jich nejvíce?
Jak už jsem odpověděl na jednu z předešlých otázek, mám karty ze 110 zemí. Nejvíce jich
mám z USA, což není překvapivé, neboť je zde nejvíce hřišť a karty si vyměňuji s deseti Američany. Z jednotlivých států USA vede Florida s 2.250 kartami. Z Anglie jich mám doposud
2.730 a z českých hřišť zatím téměř 1.000.
V této souvislosti se mi vybavuje jedna historka. Začal jsme si dopisovat s jedním Finem a měl
jsem zájem o nějaké score karty z Finska. Během výměny informací jsem zjistil, že sbírá i bankovky a mince jiných států. Takže jsme nakonec vyměnili naše bankovky a mince za jeho score
karty z Finska, čímž mne to sice něco stálo, ale hned se moje sbírka rozrostla o 100 karet!

PH:
FL:

Máš nějaké přání, kterou SK bys měl rád ve své sbírce?
Moje přání není ani tak o konkrétní kartě, ale mým cílem je získat karty ze všech států, ostrovů
a koutů světa, kde se golf hraje. To je v současnosti něco přes 200 míst, takže při mém současném počtu mám stále co dělat a můžu se stále těšit z nových score karet.
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PH:
FL:

Sbíráš ještě nějaké další golfové předměty?
Z činnosti v US GCS jsem zjistil, že se sbírá asi 50 různých golfových věcí, jako míčky, týčka,
hole, krabičky, knihy, tužky, golfové hračky atd. Hodně ceněné jsou historické golfové hole.
Sám sbírám v podstatě vše. Hole, krabičky od míčů (těch má František Lébl také zajímavou
sbírku, pozn. autora), je to pro mne i dekorace v pracovně a občas některou z těchto věcí vyměním za novou kartu.

Během rozhovoru jsme se dostali od karet i ke golfovým holím a golfovým míčům. Do ruky se mi dostal
i pravý balatový míček a mnoho dalších golfových rarit.
Mohli bychom si povídat ještě hodiny a byla by z toho kniha nejen o score kartách. Pokud budete mít
chuť rozšířit sbírku Františka Lébla, pošlete mu vždy min. dvě karty ...pro další výměnu. Nejlépe do GC
Líšnice.
Děkuje za rozhovor.
Autor článku Petr Hruška
petr.hruska@kienbaum.cz
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