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Vážení čtenáři,
pomineme-li problém vlády – nevlády, pak jsou zde v období příprav 
tohoto vydání TEMA dvě události, které hýbou společností. GDPR a ma-
turity. Oběma tématům, která nezapadají do filosofie našeho hlavního, 
tak trochu vzpomínkového tématu, se věnujeme jen okrajově a snad 
i s humorem, který nás asi v obou případech brzy přejde. Za povšimnutí 
však stojí výrok dnes již odvolaného šéfa CERMATu „Pokud máme 
76 procent populačního ročníku u maturit, tak to neodpovídá 
rozložení IQ v populaci“ anebo maturita už není maturitou 

v pravém slova smyslu a významu, říkám já. Nicméně se k těmto tématům v naší praktické činnosti jistě budeme 
mnohokrát vracet a rádi bychom seriózně – ale uvidíme, zda najdeme k diskusi a závěrům partnery.
Avšak naším hlavním tématem tohoto vydání již poznamenaného oním fenoménem GDPR, je jakési poohlédnutí 
zpět po historii našeho téměř již třicetiletého kapitalizmu a pětadvacetileté historii naší komory, a s tím související 
organizované podnikáním.
Když už jsme u těch kulatých výročí, pak v komorovém časopise nelze připomenout, že 16. května se konal v Ostravě 
již XXX. sněm HK ČR a úvodní slova prezidenta HK a částečné usnesení sněmu v následujících textech TEMA také 
najdete. Rád bych doporučil k přečtení celý projev prezidenta HK ČR, který je k dispozici na webových stránkách 
komory a také v odkazu eTEMA na webu OHK Most.
O zavzpomínání na éru jejich působení v čele komory jsme v hlavním rozhovoru požádali exprezidenty HK ČR Zdeňka 
Somra, Jaromíra Drábka a Petra Kužela. Dali jsme také prostor kolegům z místní Agrární komory, se kterými úzce 
a dlouho spolupracujeme, a to konkrétně paní ředitelce Ludmile Holadové k připomenutí činnosti AK v naší oblasti. 
Protože máme stále více dojem, že žijeme v regionu, na který stát mírně řečeno zapomíná, dali jsme v té souvislosti 
k jakémusi historickému ohlédnutí prostor úřadujícímu předsedovi KHK ÚK Jiřímu Asterovi a jeho téma „Nešťastné 
Sudety“ stojí za přečtení. Ani v tomto čísle TEMA nechybí naše již tradiční rubriky.
Jak jsme mnohde uvedli, a z historických počtů vyplývá, že prožíváme období 25 let činnosti hospodářských komor 
v ČR. U nás v Mostě se k tomu přidává výročí také dvaceti pěti let spolupráce s partnerskou komorou IHK Halle-

-Dessau. Pokud někdo čekal veliké oslavy, tak se nedočkal a nedočká. Spokojili jsme se s pojmem připomenutí 
a trochu více o tom mluvím v tradiční „Otázce na závěr“. Jakéhosi ohlédnutí zpět a naznačení budoucích témat 
spolupráce OHK Most a IHK Halle-Dessau se tentokrát ujala paní prezidentka Carola Schaar a hlavní jednatel IHK 
Prof. Dr. Thomas Brockmeier.

Na závěr bych rád popřál pohodové letní dny.
S úctou
Ing. Rudolf Jung
předseda OHK Most

Motto:
„Demokracie je, když dva vlci a jedno jehně hlasují,  
co bude k večeři. Svoboda je, když dobře ozbrojené jehně 
odmítá hlasovat.“ 

„Ten, kdo se ve jménu bezpečnosti vzdává svobody,  
nezaslouží si ani svobodu ani bezpečnost.“ 
Benjamin Franklin 

JO-JO
Jedna otázka – jedna odpověď

Hospodářská komora, jako samostatným záko-
nem ustanovený reprezentant podnikatelského 
prostředí, letos oslavuje, možná by bylo lépe 
říkat, připomíná, sobě i veřejnosti 25 let své no-
vodobé existence. O tom jsme psali již mnohokrát, 
a dokonce jsme vydali publikaci – mimochodem 
docela zdařilou. Komora žije svým vnitřním ži-
votem a postupně se i v systému dobrovolného 
členství rozvíjí a zvyšuje (i v realitě působení dal-
ších, již takřka nepřehledných podnikatelských 
uskupeních, dnes zapsaných spolků), svůj vliv.
Podnikatelé, resp. podnikatelské prostředí, které 
jako jediné reálně financuje svojí činností pro-
středí politické, je stále více na rozpacích, zda 
jeho nepřítelem je globální konkurence nebo 
vlastní Parlament a z něho vzešlá vláda.
Politické prostředí má ve světě mnoho vari-
ant. Od totalit, až po parlamentní demokracii 
a se vším co je mezi tím. Opravdová parlamentní 
demokracie, ke které jsme se před již téměř 
30 léty přihlásili, působí v naší zemi prakticky 
po celou dobu existence komory a funguje (dá-li 
se to tak říci) v systému poměrného zastoupení, 
které, jak se zdá aktérům politiky, vyhovuje. Ov-
šem je otázkou, zda vyhovuje, po nepříliš dobrých 
zkušenostech v podivném slepování vlád a jejich 
programů i deseti milionům (mínus právě „profe-
sionálních“ politiků) Čechů. Otázka a diskuse, zda 
bychom se neměli poohlédnout po většinovém 
systému, nebo alespoň po jeho principech, nás 
bezesporu asi čekají, ale dnes jsme se obrátili 
na prezidenta HK ČR Vladimíra Dlouhého, který 
se nejen na posledním sněmu HK ČR nad sjedná-
vanými parametry koaličních dohod oprávněně 
pozastavil.
Pane prezidente, jak se tedy v krátkosti počát-
kem měsíce června 2018 díváte na stav a para-
metry koaličního vyjednávání?

Složitosti, a i logice současných koaličních vyjedná-
vání rozumím, nicméně signály, které jsou podni-
katelské veřejnosti ze strany politiků vysílány, jsou 
přinejmenším rozporuplné. Pokračování na straně 4

POSTsKRIPTUM...
K AKTUÁLNÍMU DĚNÍ S VELKOU, VELKOU, VELKOU NADSÁZKOU

„Největší ambicí otroka není svoboda, ale touha mít svého vlastního otroka.“
Richard Francis Burton
britský objevitel, spisovatel a špion 1821–1890

„Nikdo není tak beznadějně zotročený jako ti, kteří se domnívají, že jsou svobodní.“
Johann Wolfgang von Goethe
německý spisovatel 1749–1832

Vážení čtenáři,
historie se opakuje a Evropou opět prochází strašidlo, tentokrát GDPR.
Globální Drama Psané Reformátory a ochránci našich „svobodných životů“, tentokrát prý těmi Evropskými, 
kteří nám opět nařizují, co máme a spíše nemáme, pro naše vlastní i nevlastní dobro, dělat. Dnes tedy s velkou 
pompou, jak chránit naše osobní, a také firemní data.
V poslední době si stále více pokládám otázku, zda mě v mé kariéře „gédépéer“ chybělo, nebo poškozovalo 
a upřímně řečeno tak si nějak nevzpomínám. Ovšem vzpomínám si na frekvenci všemožných kontrol „zlotřilých 
podnikatelů“, kteří nemají na práci nic jiného, než myslet na to, jak ošulit stát a své zaměstnance.
Zvláštní je také firemní pohled. Je zřejmé, že éra podnikatelů tzv. „z nouze“ je již dávno za námi a pokud dnešní 
podnikatel, tedy podnikatel ze své vůle, si nedokáže zabezpečit svá firemní data, pak ať nepodniká. Proč by mu to 
měl někdo zákonem nařizovat a ještě ho za jeho podnikatelskou nekompetentnost za toto sankcionovat – toť otázka.
Ptám se sám sebe, jak jsem asi důležitý a jak může někdo zneužít mé rodné číslo, které mám mimochodem napsané 
na dokladech, které si jako identifikaci vyžaduje kdekdo a mobilem nenápadné ofocení není problém, nebo když by 
mne někdo náhodně, nebo bez mého výslovného a písemného, časově omezeného souhlasu vyfotil.
 Pokračování na straně 15.

Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.
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Dokončení ze 3. strany
Formálně se program budoucí vládní koalice hlásí 
k podpoře podnikatelů, ke zlepšování podnikatel-
ského prostředí, k obezřetné makroekonomické 
politice, k výstavbě infrastruktury, digitalizaci 
a k mnoha dalším, v poslední době tak často opa-
kovaným heslům. Věříme, že vláda je odhodlána 
tyto záměry plnit, jsou však formulovány pohříchu 
velmi obecně a jde o seznam velmi ambiciózních 
priorit, kterých je příliš mnoho na to, aby je vláda 
mohla naplnit.
Podnikatelé nepotřebují hezky formulovaná pro-
hlášení, potřebují konkrétní kroky. Slibů o snížení 
administrativní a byrokratické zátěže jsme slyšeli 
za poslední roky již mnoho, situace je nicméně 
stále horší. Jednoznačně podporujeme digitalizaci 
státní správy, ale její dopad zatím znamená více, 
ne méně administrativy.

Obávám se příliš velkoryse pojaté sociální politiky, 
která povede k neudržitelné expanzi sociálních vý-
dajů, což by jak ve střednědobém, tak v dlouhodo-
bém horizontu negativně ovlivnilo podnikatelské 
prostředí a ohrozilo dosažení dalších hlavních cílů 
vlády. Rovněž postrádám jakoukoliv objektivní vý-
konovou diferenciaci například u platů státních 
zaměstnanců.
Co horšího, v konkrétních případech jsou zájmy 
podnikatelů obětovány politickým záměrům a ko-
aliční dohodě. Je to i v případech, kdy podnikatelé 
prostřednictvím všech svých reprezentativních or-
ganizací vyjadřují jednoznačný názor. Vezměme 
tři případy jen z poslední doby. Podnikatelé mi-
mořádně shodně a vehementně žádali zachování 
karenční doby, politici však jasně počítají s jejím 
zrušením a pouze vágně hovoří o budoucí kom-
penzaci zaměstnavatelům. A řekněme si to jasně 

– v tomto případě se jedná o ústupek politické 
straně, které výrazně prohrála ve volbách.
Podobně přezíravě jako v případě karenční doby 
se politická reprezentace chová i ve dvou dalších 
případech. Protestovali jsme proti rozšíření mýt-
ného o 900 km na silnicích první třídy, nicméně 
vláda se zdá být hluchou. Upozorňujeme na ne-
vhodný tlak na zvýšení poplatků z vydobytých 
nerostů, vláda je hluchá opět. Půjde-li to v kon-
krétních případech takto i nadále, pak pozitivní 
očekávání, spojená s kroky dosavadní vlády v de-
misi, se v případě ustavení nového kabinetu rychle 
změní v masivní odpor.
A k naznačenému problému – ano, diskuse o voleb-
ních systémech naši společnost asi opravdu čekají.

Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.
prezident HK ČR
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Podnikatelské prostředí se blíží ke 30 létům své novodobé existence a jeho komora si letos připomíná 25. let svého působení v ČR. Vedle nesporných 
úspěchů má podnikatelské prostředí řadu nezaviněných problémů, které jej oslabují, a pokud se rozumně nedomluvíme, nelze očekávat jeho další rozvoj.
Je smutnou skutečností, že naše firmy, zejména ty malé a středí, se místo péče o svůj ekonomický a technologický rozvoj musí vypořádávat s neustále 
rostoucími legislativními požadavky a s tím spojenými ataky jejich státních hlídačů. Každá legislativní drobnost má za následek nejen ztrátu času, ale 
i „drobné“ náklady, které v součtech už drobnými nejsou.
Legislativní vztah státu a podnikatelů, kteří jej „živí“, nás podle hodnotících žebříčků řadí hluboko pod průměr vyspělých zemí světa.
O názor na vývoj podnikatelského práva a co s tím, jsme se zeptali několika právníků. Redakce

Práva a povinnosti týkající se podnikatelů jsou rozprostřena přes několik právních odvětví, ať se jedná o právo obchodní, pracovní, občanské, 
správní zejména daňové a jiné, když penzum zákonů a jiných obecně závazných předpisů je enormní. K tomu přispívají nejen naši zákonodárci, 
ale i ti evropští. Jenom například zákon o dani z přidaného hodnoty byl od své účinnosti od roku 2004 dotčen změnou 40 krát, což i pro daňové 
poradce a účetní je velmi problematické, natož pro podnikatele, kteří podnikají v jiné oblasti. Nebo kupříkladu občanský zákoník a něj navazující 
zákon o obchodních korporacích, které vstoupily v účinnost 1. 1. 2014 a byly zásadní změnou občanského a obchodního práva od roku 1964, 
resp. 1991. Tyto zákony opětovně vnesly nejistotu do podnikatelského prostředí, neboť se jedná o novou právní úpravu a tato se do podvědomí 
adresátů musí dostat, když neznalost zákona neomlouvá. Ani tvůrci těchto zákonů nebyli schopni relevantně odpovídat na některé dotazy, 
jak jednotlivá ustanovení budou aplikovatelná v praxi, když sdělovali, že to ukáže praxe sama, tzn. spory, které budou končit u nejvyššího 
a ústavního soudu. Jelikož se nový občanský zákoník snaží být flexibilnější a některá ustanovení jsou více neurčitá, tak nepřináší přesně to, co 
zákon přinášet má, a to co nejvíce jasná pravidla chování.
Podnikat v takovém prostředí není snadná záležitost a legislativní zatížení přináší pro zodpovědné podnikatele značné zatížení finanční, když většina z nich musí využívat odborných 
profesí, aby se v předmětné penzu povinností vyznala a řídila se podle nich.

Mgr. Ing. Mgr. Jiří Dostál,
Advokát

Administrativní zátěž spojená s novou a novou legislativou je právnímu prostředí dobře známa. Je třeba si uvědomit systematiku našeho práv-
ního řádu. Pro obor podnikání jsou základními právními předpisy občanský zákoník (zák. č. 89/2012 Sb.) a zákon o obchodních společnostech 
a družstvech (zák. č. 90/2012 Sb.). K těmto dvěma zásadním předpisům pro vlastní podnikatelskou činnost podnikatelů však následně přistupuje 
řada oborových předpisů práva veřejného, tedy např. živnostenské předpisy, účetní, daňové, pracovněprávní, předpisy o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci, řada předpisů z oblasti práva životního prostředí a následuje řada předpisů oborových podle oboru, jemuž se podnikatel věnuje. 
Zatímco občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích se věnují vlastní podnikatelské činnosti podnikatele, ochraně jeho práv a zájmů, 
různým formám sdružování apod., středem jejich pozornosti je tedy podnikatel sám a jeho ochrana, středem zájmu veřejnoprávních předpisů 
je ochrana „státního veřejného zájmu“. A v tom spatřuji potíž. Zatímco soukromoprávní legislativci a praktičtí právníci sledují různá prostředí 
a hledají cestu, jak podnikatele chránit, ale nezatěžovat legislativou, veřejnoprávní legislativa v duchu ochrany veřejného zájmu působí efekt 
opačný a podnikatele často významně zaměstnává veřejnoprávními povinnostmi.
Dokonce je v právním prostředí znám pojem „soutěž právních řádů“. Pod tímto pojmem se skrývá poměrně rozsáhlá analýza toho, jaké právní povinnosti musejí podnikatelé v různých 
zemích v průběhu své podnikatelské činnosti plnit, jaké povinnosti plní např. při zakládání obchodních společností, jak dlouho všechny procedury trvají a jaké náklady s těmito procesy 
spojené. Smyslem je závěrečným porovnáním výsledků z několika porovnávaných zemí analyzovat „nepřívětivější“ právní prostředí pro podnikatele. Je pochopitelné, že podnikatel 
chce svou pozornost a své schopnosti využít pro činnost, které rozumí a v níž vyniká. Nechce se věnovat právní administraci, která jej od vlastní podnikatelské činnosti odvádí a sni-
žuje tak čas, které může věnovat vlastní podnikatelské činnosti a tím i vytváření zisku. Tato problematika je sledována a analyzována zejména obchodními společnostmi, které díky 
analýze soutěže právních řádů vybírají, ve které zemi budou realizovat jakou část svého podnikání, příp. kam přenesou veškeré své aktivity.
Zatímco při přípravě soukromoprávních předpisů se právě na výsledky analýzy soutěže právních řádů pamatovalo, obávám se, že v prostředí práva veřejného administrativní legis-
lativní zátěž stoupá. Stačí si porovnat významné zkrácení a zjednodušení procesu zakládání s.r.o. Dříve proces trval klidně i měsíce, nebylo reálně možné ani při odstranění prodlev 
absolvovat proces založení a vzniku s.r.o. za méně než 3 až 4 týdny. V současnosti se mi podařilo založení a vznik s.r.o. vyřídit během dvou dnů. Významně pokleslo množství příloh 
a listin, které je třeba k založení a vzniku s.r.o. připravit. Řada změn v obchodním rejstříku se provádí již automaticky vlivem propojení různých veřejnoprávních evidencí. V tom je 
ohromné zlepšení. Pokud se však veřejnoprávní legislativa nezačne věnovat i výsledkům analýzy soutěže právních řádů, budou podnikatelé svou činnost ukončovat, nebo stěhovat 
do jiných zemí s jednodušší legislativou a nižšími transakčními náklady.
Je třeba si opět uvědomit, že právo má člověku sloužit, má život usnadňovat, pomáhat chránit zájmy osob, má nabízet řešení pro výjimečné sporné situace, nikoliv zbytečně zatěžovat 
a k této myšlence slavných právníků dávných dob se opět vrátit.

JUDr. Jan Hejda, Ph.D., LL.M.
Advokát, CCBE advokát

Hyperinflace právních předpisů, obsahujících hlavně povinnosti podnikatelů, je dlouhodobým negativním jevem v českém právním prostředí. 
Ministerstva a ostatní úřady chrlí nové a nové návrhy zákonů, vyhlášek, instrukcí, metodických pokynů apod. Navíc se přidává zcela bezmyš-
lenkovitá implementace evropských předpisů, vesměs nepochopitelných hloupostí. Ani právníci, ani úředníci, natož podnikatelé se v této spleti 
předpisů nevyznají. Právní systém je nepřehledný. Závažnějším důsledkem než špatná orientace, je však ztráta důvěry a přirozeného respektu 
k dodržování zákonů, neboť ztrácejí racionální podklad a vzdalují se běžnému životu a jeho zákonitostem.
Za jediné účinné východisko z tohoto stavu považuji dodržování pravidla: za každý jeden nový zákon – zrušit minimálně dva, lépe tři stávající. 
A druhou nezbytnou podmínkou je nepřijímat slepě evropskou legislativu en bloc, ale i za cenu konfliktu s Evropskou unií si uchovat zdravý 
rozum při implementaci a nebát se zjevné nesprávnosti odmítnout.

JUDr. Daniel Volák,
advokát

JO-JO plus Jedna otázka – jedna odpověď
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RNDr. Zdeněk Somr
1. V počátečním období se podařilo vybudovat podnikatelskou samosprávu. Přes naprostou nevůli 

státu reprezentovanou především premiérem Klausem se podařilo vytvořit republikovou 
strukturu a nastartovat servisní činnosti pro podnikatele. Komora byla nezávislá na státu 
a samofinancovala se z vlastních servisních činností. A to jak na úrovni republikové, tak na úrovni okresů 
a živnostenských společenstev. Bylo to pracné, ale zajišťovalo to komoře nezávislost.

2. To, co bylo na prvním desetiletí obnovené existence komory neopakovatelné, byla spousta nadšení stovek 
komorových představitelů, ať už volených, nebo odborníků v úřadech komor a společenstev. Bohužel 
se nepodařilo představitelům vlády vysvětlit nutnost a nezastupitelnost podnikatelské samosprávy jako 
partnera státu při vytváření podnikatelského prostředí.

3. Podnikatelské prostředí je zapleveleno obrovskou mírou byrokracie, která stále roste. Minulá i současná 
vláda zkouší zregulovat všechno a všechny, aniž by si uvědomovala, že se vytrácí to nejdůležitější – vlastní 
aktivita lidí. A možná ani netuší, že základem prosperity země je v Evropě úspěšný střední stav.

4. Rozdíl mezi „Českým podnikáním“ a „Podnikáním v Čechách“ je pro mě ve vlastnictví. A tleskám všem 
podnikatelům, kteří se svými firmami sídlí v České republice, tady platí daně a tady investují. To jsou pro 
mě české firmy. Zahraniční komory jsou většinou lobbisté za zájmy firem ze své země. Česká komora je, 
nebo má být spolutvůrcem podnikatelského prostředí v České republice.

Děkujeme, a pokud byste měl Vy sám něco na srdci, tak prosím:
Jen to, aby naši následovníci s úctou a pokorou pokračovali v práci pro další rozvoj Hospodářské komory a vedli ji k prospěchu podnikatelského prostředí. 
Hospodářská komora není standardní spolek, kterých je, mimochodem mezi podnikateli, bezpočet, ale víceméně systém, vedoucí k reálné a realizovatelné 
prosperitě podnikatelského prostředí. Pokud jemu se bude dařit, bude se dařit i nám všem.

1. Jak hodnotíte z Vašeho pohledu roli, vývoj a stav dnešní HK ČR?
2. Co Vás osobně za éru Vašeho prezidentování nejvíce potěšilo (povedlo se) a také zarmoutilo 

(nepovedlo se) a co byste udělal jinak?
3. Jak byste zhodnotil stav dnešního podnikatelského prostředí v ČR a jeho komplikovaný vztah ke 

státu?
4. Vnímáte rozdíl mezi pojmy „České podnikání“ a „Podnikání v Čechách“ – Česká komora a zahraniční 

komory v Čechách?

O komoře s exprezidenty HK ČR
Motto:

„Všechno má nějakou trhlinu.
Proniká tudy světlo.“
Leonard Cohen

„Krása podnikání spočívá v tom, že můžete dělat cokoliv.
Prokletí podnikání spočívá v tom, že můžete dělat cokoliv.“
Ash Ambirge

Úloha osobností v dějinách byla a je vděčným tématem pro historiky, spisovatele, archiváře a různé 
badatele. Vývojem se názory mnohdy neuvěřitelně mění a nejen fantazií scénáristů se z vlků stávají 
beránci a naopak, snad jen citáty moudrých jsou stálicí.
I v téměř třicetileté, a tudíž historicky velmi krátké éře novodobého českého kapitalismu, se vynořila řada 
osobností, které zanechaly svoji stopu, kterou někdy historici zcela jistě zhodnotí. Nicméně zapsané názory 
osobností, které můžeme dnes ještě potkat a osobně oslovit, jsou cenné i pro pamatující současníky.
Nejinak je tomu i u instituce, v tomto případě Hospodářské komory ČR, jejíž činnost byla obnovena 
v roce 1993 a dnešních 25 let její novodobé existence je také příležitostí k oslovení bývalých prezidentů, 
k zodpovězení několika otázek.
Následují odpovědi pánů exprezidentů HK ČR Zdeňka Somra (prezidentem 1993–2002), Jaromíra Drábka 
(prezidentem 2002–2008) a Petra Kužela (prezidentem 2008–2014), kterým děkujeme za jejich čas, 
vzpomínky a myšlenky, se kterými se s námi ochotně dělí. Redakce
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Petr Kužel, MBA
1.  Úloha osobností v dějinách je vděčným tématem, a proto odpovědi na otázky jsou spojené s historií. 

Nejdříve než vkročíme do současnosti, je důležité připomenout minulost, jak vše začalo. Hospodářská 
komora České republiky navázala v novodobé kapitalistické historii na práci ČSOPK z minulého režimu 
a ta převzala žezlo od podnikatelů prvorepublikových. V těchto dnech oslavuje Hospodářská komora ČR 
ve své porevoluční historii čtvrt století své novodobé práce. Z historického pohledu, ale Komora 
slaví 125. výročí. Je nejstarší a největší podnikatelskou institucí u nás. Komorové hnutí 
je největší v celé Evropské unii, ale i na celém světě. Na celé planetě nenajdeme komoru 
pouze asi ve 14 zemích. Po sametové revoluci první prezident Komory a jeho kolegové z představenstva 
měli velkou, nejen morální odpovědnost, jak znovu nastavit fungování instituce zastupující ty, kteří vytváří 
hrubý domácí produkt. Co mne dlouhodobě mrzí, je to, že se Komora na rozdíl od Slováků potýká se svou 
základní normou a tou je zákon o Hospodářské komoře. Zákon byl kdysi vládními úředníky dobře připra-
ven podle německého modelu. Stěžejním návrhem bylo povinné členství. Bohužel, z mého pohledu kdysi 
nedobrým politickým rozhodnutím, se zákon přes noc přepisoval na členství nepovinné. Škoda, že jsme 
v průběhu let nevyužili stejně jako Slováci či Francouzi možnost úpravy zákona vč. vztahu k Rozhodčímu 
soudu při HK a AK. Doufejme, že to někdy přijde.

2.  V době, kdy jsem měl čest vést Hospodářskou komoru České republiky, jsme aktivně spolupracovali 
s hejtmany a starosty, vládou, PSP ČR, Senátem a celou řadou dalších institucí a partnerů, stejně tomu je dnes. Komora se stala v naší době řádným 
připomínkovým místem legislativního procesu a tím jsme měli možnost odrazit mnoho nepovedených návrhů zákonů. Například jsme navrhli a prosadili 
snížení daňové zátěže. Připravili a navrhli jsme revoluční změnu placení DPH ze zaplacených faktur. Evropská komise tehdy doporučila České republice 
vyzkoušet návrh u malých podnikatelů. Tehdejší zástupci Ministerstva financí však oponovali, že by se vytvořila daňová trhlina. Dále oponovali, že stát 
nemá elektronickou daňovou evidenci. Žádná daňová trhlina, jak ji popisovali z ministerstva, by se nekonala (někdo nedočetl náš návrh do konce). 

Dr. Ing. Jaromír Drábek
1. Hospodářská komora ušla od svého založení v roce 1993 velký kus cesty. Byla zřízena zákonem jako zá-

konný zástupce podnikatelské sféry, ale hned na začátku byl zákon vykastrován tak, aby komora nemohla 
naplno hájit zájmy podnikatelů. V prvních letech tedy komora logicky překonávala tento hendikep. V době 
svého prezidentování jsem měl možnost porovnávat možnosti a schopnosti naší komory s jinými komorami 
v Evropě. Rozhodně si komora vzhledem k obtížným podmínkám nestála a nestojí špatně. Rozvinula 
širokou činnost v připomínkování legislativy, působí v oblasti vzdělávání, informuje své 
členy i politiky a veřejnost prostřednictvím časopisu, e-mailu i webovských stránek. Lze 
si jen přát, aby se úloha a postavení komory ve společnosti i nadále posilovaly a aby byla komora úspěšná 
zejména v boji proti nadměrné byrokracii a proti přijímání složitých, nepřehledných a nejednoznačných 
zákonů.

2. Nejvíce mě potěšilo, že se nám podařilo za podpory tehdejších ministrů průmyslu a obchodu Milana Ur-
bana a Martina Římana prosadit změny v živnostenském zákoně, které od roku 2007 výrazně zjednodušily 
zahájení podnikání. Jedna volná živnost – že nemusíme kvůli každé drobné změně podnikatelské činnosti 
běžet na živnostenský úřad a pro většinu běžných podnikatelských oborů nám stačí volná živnost. Zrušení 
místní příslušností živnostenských úřadů – že můžeme všechno, co spadá do působnosti živnostenského 
úřadu, vyřídit na kterémkoli živnostenském úřadu v republice. Jednotný formulář – že při zahájení, přerušení 
nebo ukončení podnikání, nebo třeba při přestěhování firmy nemusíme obíhat několik dalších institucí jako správu sociálního zabezpečení, zdravotní 
pojišťovnu, finanční úřad, úřad práce, ale že všechno vyřešíme jedním formulářem na živnostenském úřadě. Také považuji za úspěch zřízení komoro-
vých Informačních míst pro podnikatele, která v souvislosti se vstupem ČR do EU začala od roku 2003 v regionech poskytovat informace a odpovídat 
na dotazy podnikatelů, nejen členů komory. Také to, že provoz informačních míst byl tehdy financován z velké části ze státního rozpočtu a že se tím 
podařilo zajistit určitou základnu financování činnosti komorové sítě. Jako negativní hodnotím, že se nepodařilo podstatně zvýšit člen-
skou základnu komory a také vyrovnat kvalitu činnosti v regionech tak, aby byla všude na úrovni těch nejlepších okresních 
či regionálních komor, jako je třeba dlouhodobě v OHK Most.

3. Podnikatelské prostředí se bohužel stále zhoršuje. Přibývají další a další administrativní povinnosti a zákony jsou stále složitější. Povinností je tolik, 
že je reálně nemůže drobný podnikatel všechny splnit. A další ránu tomu dává neadekvátní implementace evropských pravidel, od již le-
gendárních pákových baterií a balených koblih až po dnešní nesmyslně dramatický český přístup k ochraně osobních údajů podle GDPR. Přitom stačí 
rozhlédnout se, jak to dělají v jiných evropských zemích, zachovat chladnou hlavu a používat rozum. Jenže spolehněte se po letech zkušeností z praxe 
na to, že kontrolní úředník k tomu taky bude přistupovat s chladnou hlavou a používat rozum...

4. Hospodářská komora reprezentuje všechny podnikatele působící v ČR bez ohledu na to, kdo je vlastníkem. Zahraniční komory v Česku, až na výjimky, 
prosazují zájmy zahraničních podniků při jejich působení v ČR. To je normální a správné. Některé zahraniční komory občas chtějí zasahovat i do tvorby 
legislativy, bez spolupráce s hospodářskou komorou, to za správné nepovažuji. Ale nevidím to jako stěžejní problém. Za důležitější považuji, aby 
se netříštily síly a hlavní organizace podnikatelů, tedy Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy a další celostátní 
organizace a aby postupovaly společně.

Děkujeme, a pokud byste měl Vy sám něco na srdci, tak prosím:
Chtěl bych popřát všem těm, kteří ještě nerezignovali, hodně podnikatelských úspěchů.

TEMA | červen 2018 | str. 7



Jde o změnu koncepce myšlení a mnoho práce s tím spojené. Naopak, náš návrh by velmi zredukoval druhotnou platební neschopnost a zamezil by 
možnost neadekvátně dlouhého nastavení splatnosti faktur. Elektronická daňová evidence dnes již existuje. Domnívám se, že by bylo možné v sou-
časnosti znovu návrh zvednout. Nejde jen o Česko. Podle propočtů by se uvolnilo stavidlo několika miliard eur měsíčně, které by posloužily dalšímu 
rozvoji evropské ekonomiky.

 V minulosti mne zarmoutilo podnikatelsky a ekonomicky, že pravicový ministr financí tehdy vyňal členské příspěvky Komory a podob-
ných organizací z odečitatelných nákladů daňového systému. Co bylo velice zarmucující, že ten samý ministr financí i přes naše protesty 
přenesl s novým zákonem výkon kontroly státu v případě platby DPH na odběratele, tedy podnikatele, který s hříšníkem – neplatičem DPH, obchodoval 
a který případný dluh z DPH musí zaplatit jako ručitel. Dodnes se s tímto faktem potýkáme a připadá mi tato skutečnost velice nefér. Vždyť kontrolu 
má provádět stát, nikoli podnikatel. Měli jsme být více tvrdí.

3.  Dnešnímu podnikání díky nastartované ekonomice se daří. Z velkých obav EET jsou jen útržky. Stát nedá podnikání nic, co by si nevybojovalo. Podni-
katelky a podnikatelé jsou maminkami, rodiči, atd., ale také voliči. Řekl bych, že se na tento fakt zapomíná. Pouze před volbami se politika rozpomene. 
Je to způsobeno na rozdíl od Německa zvláštním klimatem ve společnosti. Politika a politická rozhodnutí a normy ovlivňují podnikání každý den. 
Z dnešního pohledu je zajímavá celoevropská norma GDPR, které nás jako evropské podnikatele, instituce, kluby, sportovní oddíly, zkrátka všechny, co 
mají přidělené IČ, začala od května ovlivňovat. Ochrana osobních údajů je důležitá, ale v tomto případě si kladu otázku, za jakou cenu? Na podnikatele 
a všechny, jichž se norma týká, klade enormní nároky, a to nejen finanční. Zatím jde o velkou neznámou. Domnívám se, že jde o možnou první 
vlaštovku, jak Evropský parlament bude v budoucnu přímo členským zemím ukládat dalšími podobnými normami povinnosti 
bez parlamentů členských zemí. Norma ochraňuje osobnost i osobní data občana, který je zahalen rouchem neprostupnosti od hlavy k patě. 
Podnikatel je také občan. Avšak v práci, tedy v průběhu pracovní doby, je vystaven úplnému opaku – je nahý bez roucha. Norma zakládá nedobrý 
precedent a upřednostňuje a ochraňuje jednu skupinu obyvatel proti druhé. Pokud si uvědomíme, že pomyslné váhy jsou v neprospěch těch, kteří 
vytvářejí hodnotu největší, tedy hrubý domácí produkt, je to na pováženou. Neměla by zde sehrát svou úlohu Hospodářská komora a společně s Eu-
rochambres a ostatními komorami EU žádat EK, resp. Evropský parlament o podobnou úpravu podnikatelských dat jako mají občané?

4.  Ony se ty dva pojmy poněkud pletou a jsou zdánlivě totožné. Ale v podstatě jde v české ekonomice o pozici českých podnikatelů a těch zahraničních. 
Po tzv. sametové revoluci vznikal prakticky z ničeho český podnikatelský stav, který vzhledem k nedostatku zkušeností a kapitálu nezachytil a ani 
nemohl zachytit transformaci státního průmyslu včetně bankovnictví do soukromé sféry. V souladu s obecnou podnikatelskou logikou se naše podniky, 
možná spíš trhy, staly poměrně snadnou kořistí zahraničního kapitálu. Přičteme-li k tomu v mnoha případech diletantský přístup nových českých majitelů 
k vedení nabytých firem, pak se tyto firmy staly po úpadcích „kořistí“ v druhé a dalších vlnách. Naše ekonomika se dostala do tvrdého konkurenčního 
prostředí, a také se učící politické vedení státu ve snaze o co nejrychlejší eliminaci problematického stavu českých podniků vržených skokem do tržní 
ekonomiky, zavedlo systém tzv. investičních pobídek pro prakticky zahraniční podnikatele a s masovou dotací do rozvoje průmyslových zón. Lákání 
zahraničních investorů se stalo etalonem úspěšnosti politiků na všech úrovních. Není sporu o tom, že tato politika přinesla skokově řadu pozitivních 
jevů od zvýšení technické a technologické úrovně průmyslu, až po s trochou jízlivosti vzor, jak má vypadat firemní „barák“ a dvůr. Laciný náskok 
pracovního trhu do více, či méně sofistikovaných „montoven“ (omlouvám se, nelze paušalizovat), nás jaksi zlenivěl a stav např. dnešního vzdělávacího 
systému je důkazem více než zřejmým. Dnešním výsledkem je skutečnost, že náš průmysl je ovládán asi ze dvou třetin zahraničním kapitálem, banky 
skoro celé. Na komplexní hodnocení je dnes ještě brzy, nicméně známý fakt, o kterém se diskutuje, je odliv profitů do mateřských firem, ať už se jedná 
o dividendy, nebo vnitropodnikově placené služby, a to už k zamyšlení je. Odhaduje se odliv dividend kolem 300 miliard, o částkách za služby se spe-
kuluje. Je pravdou, že i do ČR plynou dividendy, mluví se o 50 miliardách, ale jaký je poměr českého a zahraničního kapitálu – to je otázka. Nabízí 
se tedy k diskusi také otázka, zda ekonomický růst, kterým se chlubíme, dělá kapitál, který ovládáme. Logicky asi ne, ale co se stane, až bude ouvej? 
To je také jedna z otázek nutná na posouzení. Nebudu zabíhat do ošidné sféry darování podílu ze zisků do jakýchsi doprovodných efektů podnikání – 
podpora sportu, kultury, charity apod. Tady to zejména v regionech opravdu leží na českých podnikatelích.

 V této a jiných souvislostech nabývá na významu podpora a výchova českých podnikatelů, a to zejména těch, kteří nastupují po pionýrech podnikání 
postupně odcházejících na odpočinek, dá-li se to o podnikatelích vůbec říci. Lze důvodně předpokládat, že český podnikatel většinou neodejde 
s firmou jinam, a ani se neodstěhuje, což jak známe mnoho příkladů u zahraničních podnikatelů – po vyčerpání výhod a efektů laciné práce, funguje 
opačně. V té souvislosti se ukazuje, jak důležitou roli by měla sehrát právě hospodářská komora, o jejíž vliv a autoritu by měli 
čeští podnikatelé minimálně svojí účastí pečovat. Ono je v podstatě jasné, kde nebude působit česká komora, bude působit 
jiná. A velmi aktivní, více méně samostatná činnost zahraničních obchodních komor téměř všech Evropských států na našem území je toho pro nás 
nelichotivým dokladem. Otázkou také je, je-li to dobře. Lépe je pro budoucnost růžové brýle raději odkládat.

Děkujeme a pokud byste měl Vy sám něco na srdci, tak prosím:
Důležitou součástí komorového života jsou profese a odbornost. Také možnost ovlivňovat a pomáhat podnikání, podnikatelům přímo v jednotlivých krajích 
i městech. Tady všude má komora své zastoupení a to je velká deviza Komory, spojená s velkými nároky. Komora se zajímá nejen o členskou základnu, ale také 
o okruhy s podnikáním související vč. profesí. Další oblastí jsou daně, legislativa, doprava a dopravní infrastruktura, energetika, životní prostředí a podobně.
Čeští podnikatelé jsou bezkonkurenčně na špici v Evropě v rámci variability. Snahou Českého podnikání a podnikatelů je být nejlepší. Rozvoj jde ruku v ruce také, 
pokud máte podporu své komory, a to doma i v zahraničí. O něco lépe v tomto ohledu to mají ti podnikatelé, kteří mají povinné členství, neboť jejich komora má 
dostatek finančních prostředků pro cílenější propagaci a pomoci jejich členům. K rozvoji je také třeba podmínek jak na straně podpory státu, ale také zajištění 
kapitálu. Bohužel oba body nejsou dostatečně naplňovány. Světová banka ve své zprávě konstatuje, že enormně roste byrokratická zátěž (zákony, nařízení, směr-
nice, normy atd.) v České republice, ale je nutné dodat, že ,,plevel“ se nám dlouhodobě rozrůstá z EU. Této byrokratické a legislativní smršti je třeba v rozumné 
míře zabránit a zatím by mohl podnikatelům pomoci nový systém, který prosazuje a nabízí uvést do praxe Hospodářská komora České republiky pod názvem PES.
Další problémovou oblastí jsou peníze. Bez kapitálu rozvoj nelze udělat. Bylo by potřeba mít jej jednoduše dostupný, tak jak o tom všichni mluví i v EU. 
Rychlost a dostupnost najdeme pouze v Maďarsku. Mají systém půjček po MSP a střední firmy s garancí státu. Dále pak je velkým českým nešvarem 
a problémem prováděný státem, kterým je zadržování odpočtu DPH u firem.
Hospodářská komora České republiky je moderní a dynamickou institucí, zastupující podnikatele, využívající moderní technologie 
s obrovskou dlouholetou zkušeností dávající ji ve prospěch svých členů i naší země. 
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XXX. sněm HK ČR 
 Ostrava 16. 5. 2018
Úvodní slova projevu prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého.

Vážené delegátky, vážení delegáti, vážení hosté, 
dámy a pánové,
po roce se opět scházíme na Sněmu HK ČR. Je to 
v době, kdy se české ekonomice daří, jak dlouho 
ne, přesto máme stále pocit, že mnoho věcí není 

v pořádku. Současnou dobu charakterizují dva 
výroky – „nejsou lidi“ a „nemáme vládu“. Lidi 
nebudou ještě nějaký čas, vládu mít už možná 
brzy mít budeme, ale obáváme se, že to ty věci, 
které nás trápí, do pořádku hned tak nedá. A těch 

věcí, které jsou pro nás podnikatele v nepořádku, 
je hodně. Nedostatek lidí, administrativa a byro-
kracie, odvodové zatížení práce, špatně vyučení 
učni, málo ambiciózní inženýři, nejasná podpora 
exportu, nevíme, zda chceme euro nebo zůstat 
s korunou, jezdíme po mizerných silnicích a po-
malými vlaky, a mnoho dalších věcí. Jedno ale 
víme. Hospodářská komora je dnes silná organi-
zace. Víme ale také, že je nás pořád málo slyšet. 
A je to i moje vina – jsem málo drzý, opovážlivý 
a arogantní, příliš slušný. Ti kolem nás – ve vládě, 
v odborech, v našich partnerských organizacích, 
ale i různí Trumpové ve světě takoví jsou. Nastal 
čas to změnit, ať je nás také více slyšet.
Jsme dnes největší podnikatelskou organizací 
v zemi. Zastřešujeme 15 tisíc členů. Od živnostníků 
přes malé a střední podniky, až po strategicky nej-
důležitější podniky, ať s domácím či zahraničním 
kapitálem. Jsme organizováni v 62 regionálních 
a 110 oborových asociacích. Jsme dostupní podni-
katelům ve více než sedmdesátce měst. Přes 300 
zaměstnanců komor v regionech, v terénu, dnes 
a denně podnikatelům pomáhá.

Redakční poznámka: Celý text projevu pana prezi-
denta je k dispozici na web. stránkách HK a v rub-
rice eTEMA na web. str. OHK Most.

Usnesení XXX. sněmu HK ČR
• Nesouhlasí s aktuálními návrhy na zrušení karenční lhůty, která se v praxi osvědčila jako efektivní nástroj proti zneužívání nemocenských 

dávek.

• Vyzývá vládu, aby přestala účelově zvyšovat minimální mzdu pod politickým tlakem odborů a některých politických stran a namísto 
toho zavedla transparentní pravidla, jejichž uplatňování bude předvídatelné a bude reagovat na faktický stav i očekávaný vývoj domácí 
ekonomiky.

• Vyzývá vládu a parlament, aby přijaly opatření flexibilněji reagující na nedostatek pracovních sil, především větší liberalizaci zaměstnávání 
zahraničních pracovníků a aktivaci dlouhodobě nezaměstnaných.

• Vyzývá vládu ČR, aby nepodlehla tlaku odborů a dalších a nevnucovala soukromému sektoru ve zdravotnictví i jinde systém odměňování 
platný ve veřejném sektoru.

• Žádá vládu ČR, aby investiční pobídky byly do budoucna poskytovány pouze jako mimořádný nástroj vlády na projekty s vysokou přidanou 
hodnotou nebo na projekty řešící sociální a ekologické situace.

• V souvislosti s rozvojem robotizace průmyslu a restrukturalizace české energetiky, bude Hospodářská komora ČR usilovat o prosazení 
takových změn školského systému, které povedou k zajištění potřebného počtu kvalifikovaných pracovních sil.

Prezident HK ČR Vladimír Dlouhý na sněmu.
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Kapitalismus bez lidské tváře... Vidina „svobodného“ podnikání stojí 
a padá s tím, kdy stát začne víc a víc utahovat opasek, ponechá si 
stále širší právo veta, mění pravidla během rozehraného mančaftu, 
negarantuje vymahatelnost práv, místo toho zastrašuje represemi, 
a dokonce svými novotami popouzí jednu komunitu proti druhé (třeba 
zaměstnance a OSVČ). Zejména být „freelancer“ rodič znamená zřejmě 
podle vládnoucí elity být pěkně vykutáleným ptáčkem, kterému je 
potřeba přistřihnout křidýlka. A ještě se tvářit, že jde o „podporu 
pracujících rodin“...

Soukromé podnikání je po čtvrt století decimováno 
plutokratických řetězem. Nevidím důvod k oslavě. 

„Milujeme jen iluzi,“ říkal dokumentarista Michael 
Moore, jehož film „Kapitalismus: Milostný příběh“ 
k nám doputoval dvacet let po revoluci. Ano, i náš 
český kapitalismus je iluzorní. I když tu nemáme 
Wall Street, privátní věznice nebo pojistky na ze-
mřelé pracovníky, jaké do scénáře napasoval on.

Podnikatel–rodič čtvrt století 
po revoluci
Slýcháme, že chybí pracovní síla a že musíme zvýšit 
porodnost rodin kvůli důchodům, na které za pár 
let nebude. Deficit veřejných financí totiž pramení 
i z toho, že nám za posledních 20 let chybí milion 
narozených dětí (studie M. Hiršla). Rozrostla se síť 
soukromých škol, ale nemáme absolventy, kteří 
jsou vhodní podle poptávky trhu a společnosti. 
Volba školy, a návazně povolání dítěte, je přitom 
opřena ve velké míře o rodičovské rozhodnutí.
Po 25 letech českého podnikání ale chybí vize – 
i vítězné volební straně je vyčítáno, že „nemá 
žádný jasný program“ – ať pro rodinu, tak eko-
nomiku, které spolu opravdu těsně souvisí, přes-
tože jsme v rámci solidarity schopni akceptovat 
bezdětné nebo homosexuální páry. „Chcete-li 
rozpumpovat ekonomiku, podpořte rodiny. Lidský 
faktor je vážnější než dluh v penězích,“ potvrzuje 
má slova citace z tisku od profesora ekonomie 
Lubomíra Mlčocha, autora Ekonomie rodiny v pro-
měnách času.

Jak se má rodič podnikatel v kapitalismu?
Možnost soukromého podnikání měla – i ženám – 
dát pocit, že mají dost uvolněné ruce, aby sladily 
rodinu s prací či ještě snáze s podnikáním. Jenže 
jestli se dnes stát s někým opravdu nemazlí, je 
to především „podnikatel v sukních“. Nebojím 
se říci, že stát je dnes schopen způsobit pád 
do nuzných podmínek několika záludnými pra-
vidly, kterými v důsledku právě samostatné rodiče 

(respektive matky) diskriminuje. Za to, že je to ma-
tematicky průkazné, dám ruku do ohně.
Projděte si stručného Průvodce životem podnika-
tele-rodiče v České republice:

Skryté mantinely pro 
podnikatele „v sukních“
Politici zdůrazňovali, jak si na PŘÍDAVEK NA DÍTĚ 
od letoška sahne více rodin, jelikož pro posouzení 
nároku se zvýšila hranice příjmu z 2,4 na 2,7náso-
bek životního minima. Jenže pravidla pro OSVČ 
nejsou férová a zjevně je vymýšlel pořádný filuta: 
Živnostníkům se, i když nevydělají v daném mě-
síci nic nebo málo, započítává „virtuální příjem“ 
ve výši 50 % průměrné mzdy.
(Průměrná mzda je částka, kterou v ČR nepobírá 
tři čtvrtě lidí, tedy se týká jen menšiny z nás. 
A na částku 50 % průměrné mzdy u nás nedo-
sáhne zhruba polovina populace – dle infor-
mace od Českého statistického úřadu.)
Z toho vyplývá: Stát virtuálně připisuje i méně 
výdělečným či ztrátovým živnostníkům příjem, 
na který nedosahuje polovina populace! Takže 
letos každému OSVČ-rodiči, který se třeba stará 
o nemocné dítě nebo byl sám indisponován a bez 
výdělku, přiřkne za rok 2016 čistý měsíční příjem 
nejméně 13 700 Kč, tedy virtuálně mnozí překro-
čili 2,7násobek životního minima, i když byli dle da-
ňového přiznání ve ztrátě... Papírově tisíce, v ruce 
nula či pár drobných... O tom se ale moc nepíše. 
Není to ani na formulářích, které se odevzdávají 
Úřadu práce, žádá-li rodič o přídavek. Zároveň na-
opak musí i v době péče o nemocné dítě odvést 
zálohy pojištění.
Otázka do pranice: Kolik samostatně výdělečných 
osob takto stát „okrádá“ o přídavek na dítě?
Bez problémů je ale dostanou nepřizpůsobiví, kteří 
nikdy nepracovali ani nepodnikali. U nich je 
výdělková nula skutečně nulou. – Zvýšený přídavek 
o 300 Kč dostanou vedle pracujících i lidé pobírající 
podporu v nezaměstnanosti nebo na nemocenské. 

Mimochodem – před několika lety měla na dětský 
přídavek nárok každá rodina s příjmem až do 3ná-
sobku (rok 2006) či 4násobku (rok 2007) život-
ního minima, pamatujete? Nehledě na to, kolik 
let se základní měsíční výměra vůbec neměnila! 
Dnešní částky 500, 610 a 700 korun (dle věku dí-
těte) se totiž vyplácely v této výši i před více než 
10 lety. Takže NE – českým rodinám se nic ne-
přidává, ale ubírá. Ve většině evropských zemích 
přitom dostávají přídavky na děti všechny rodiny. 
Že jde často o čtyřmístné sumy, o kterých se nám 
může zdát, nebudu raději ani zdůrazňovat.
Co ale vyzdvihnu, je věc týkající se DAŇOVÉHO 
ZVÝHODNĚNÍ na děti: Ano, vzrostlo v roce 2017 
i v roce 2018. Připomeňme ale, že předtím byly 

– zřejmě poprvé od revoluce – na pranýři OSVČ, 
které uplatňovaly výdaje paušálem. Neměly 
na odpočet vůbec nárok. Nyní mohou i „paušá-
listé“ opět zvýhodnění uplatňovat, ovšem opět 
s podmínkami. Musíte ve zdaňovacím období 
dosáhnout příjmu alespoň ve výši šestinásobku 
minimální mzdy, tedy 66 000 korun (v roce 2018 
se částka zvyšuje na 73 200 korun), nepočítají 
se ale například příjmy z nájmu. Pochválím alespoň 
to, že od ledna se novelou zákona o státní sociální 
podpoře zvýšilo daňové zvýhodnění i na první dítě, 
a to z 13 404 ročně na 15 204 korun.

OSVČ si asi porodné 
nezaslouží...
PORODNÉ bývala dříve plošná jednorázová dávka 
bez ohledu na příjem – u zaměstnankyň i podni-
katelek. Tu se nějak zapomnělo valorizovat –před 
10 lety byla částka na první dítě stejná jako letos 
– 13 tisíc korun, navíc nárok na ni měla rodička i pro 
další dítě. Tomu již odzvonilo. Dnes jen na první 
a druhé dítě, a to pouze pro méně majetné rodiče 
do 2,7násobku životního minima za předešlé čtvrt-
letí. U OSVČ se posuzují příjmy z předešlých let: 

Načrtnuto… od Lucie Bartoš
VOLNONOŽCI NA PRANÝŘI, 
VYSOKÁ LAŤKA PRO „ŽIVNOSTNÍKY V SUKNÍCH“ 
ANEB SVOBODOMYSLNOST UŽ STÁTU NEVONÍ
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U dětí narozených do 30. června 2018 včetně je 
třeba doložit přiznané výdělky za rok 2016. U dětí 
narozených po 1. červenci 2018 bude třeba doložit 
přiznané výdělky za rok 2017.
Jestliže nelze doložit reálné příjmy, bude se při 
výpočtu nároku na porodné vycházet opět 
z „virtuálního příjmu“: tedy z 50 % průměrné 
mzdy, i v případě, kdy OSVČ-matka ve skuteč-
nosti vykazuje nižší příjmy. Třeba proto, že jí 
zdravotní stav na počátku těhotenství dočasně ne-
dovolil pokračovat v samostatně výdělečné činnosti.
Tátové OSVČ mohou, stejně jako zaměstnanci, 
požádat o novou dávku – 7 denní otcovská do-
volená, ale jen tehdy, pokud jsou dostatečně 
dlouho plátci dobrovolného nemocenského pojiš-
tění (což, jak víme, většina z nich nebývá). Dávka 
činí 70 % z denního vyměřovacího základu.
Osoby samostatně výdělečně činné nemají nárok 
na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a ma-
teřství – ten je vyplácen měsíčně zaměstnankyni, 
která byla z důvodu těhotenství a mateřství pře-
vedena na jinou práci, ve které má nižší výdělek.

Na volné noze? Takže bez 
volby
Výše RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU se neodvíjí 
v podstatě od ničeho (ani od životního minima, 
minimální nebo průměrné mzdy), přestože jde 
o „náhradu ušlého příjmu“ stejně jako je nemo-
censké, důchod nebo ošetřovné. Navazuje na pe-
něžitou pomoc v mateřství. Kdo na ni nárok nemá 
(týká se často právě OSVČ), čerpá příspěvek rovnou 
od narození dítěte do 4 let věku dítěte. Každý ro-
dič čerpá v rozložené sumě celkem 220 tisíc korun 
(u vícerčat 1,5násobek). V základní výměře šlo 
až do loňska u matky OSVČ (bez nemocenského 
pojištění) o částku, která od skončeného 9. mě-
síce věku dítěte činila mrzkých 3800 Kč. Tato suma, 
kterou dostávaly matky zhruba před 11 lety, měla 
pokrýt potřeby celodenně pečující matky a jejího 
dítěte, případně i více dětí – příspěvek je totiž vy-
plácen vždy jen jeden. Při klasickém i pomalejším 
čerpáním přitom před deseti lety rodič obdržel 
na péči o dítě v souhrnu více než dnes – v součas-
nosti je pevný limit 220 000 do 4 let věku dítěte 
(je-li jedno). Vývoj se krom toho dal v minulosti 
předvídat: rok od roku se valorizovalo, výše dávky 
byla vázána nejprve na životní minimum a posléze 
na průměrnou mzdu národního hospodářství, a pří-
jem rodiče se pro volbu čerpání nezjišťoval.
Přestože jde o náhradu příjmu bez ohledu na pra-
covní historii a výši majetku rodiče, tak OSVČ zde 
překvapivě mají jistou odlišnost, samozřejmě 
k horšímu:
Až do loňska byly jedinou pracující skupinou, která 
nemohla zvolit ani měnit délku rodičovské do-
volené (na 4, 3, 2 roky a v případě vysokopříjmo-
vého rodiče od letoška i na pouhých 6 měsíců, tedy 
à 32 640 Kč měsíčně). Zaměstnanci mohou měnit 
svou volbu každé 3 měsíce. Od roku 2018 dochází 
alespoň k malé úlitbě, že si nemocensky nepojiš-
těné OSVČ mohou (jako nezaměstnaní a studenti) 
zvolit i délku na 3 roky (max à 7 600 Kč), ale kratší 

nikoli. Přestože zejména drobní živnostníci, pracující 
třeba z domova, by takovou flexibilitu potřebovali. 
V době rodičovské dovolené totiž i OSVČ mohou 
umístit dítě do 2 let v MŠ/jeslích jen na 46 hodin 
měsíčně (max. 4 hodiny denně). Navíc kapacity MŠ 
jsou v ČR nedostačující a je také potřeba se s ná-
stupem trefit do doby, kdy probíhá zápis.
Pokud ale rodič v tomto období vykazuje příjem 
ze SVČ, je povinen po tu dobu zajistit péči o dítě 
jinou zletilou osobou a odvádí pojistné z 50 % 
příjmů po odpočtu výdajů.

Děti OSVČ na periferii zájmu?
Stát pokrytecky vyloučil rodiče podnikatele (OSVČ) 
zcela z řešení některých životních situací, kdy zároveň 
působí diskriminaci některým členům jejich rodiny:
Něco jako „paragraf“ na nemocné dítě pro 
OSVČ neexistuje, ani kdyby se rozkrájely. Výše 
OŠETŘOVNÉHO DÍTĚTE činí u zaměstnankyň 
60 % redukovaného denního vyměřovacího 
základu. Vyplácí se po 9 dní a u samoživitelů 
16 dní. OSVČ a „domáčtí zaměstnanci“ nemají 
šanci, jak na něj získat nárok. Ani tehdy, když si 
platí dobrovolné nemocenské pojištění. Stejně 
jako s nemocenskou je na tom OSVČ s dávkou, 
která byla zavedena letos v červnu – DLOUHO-
DOBÉ OŠETŘOVNÉ člena rodiny po hospitalizaci. 
Nárok vzniká, pokud si OSVČ alespoň 3 měsíce 
před začátkem hradila dobrovolné nemocenské 
pojištění. Vzhledem k tomu, kolik by za ošetřovné 
za (maximálně) 90 dní obdržela, se pečovatelské 
vsuvky od podnikatelů kvůli pobírání této dávky 
příliš neočekávají... Je to podobné jako s chřipkou 

– neschopenku si kvůli ní vesměs živnostníci nebe-
rou, a nemocenské pojištění tedy nehradí, protože 
se to prostě nevyplatí.
Lépe než pracující OSVČ se tak – co do časových 
možností a náhrady ušlé mzdy – opět mají nejen 
zaměstnanci, ale i nezaměstnaní či dokonce pro-
puštění vězni a feťáci po ukončení léčby, kteří mají 
nárok na mimořádnou sociální dávku.
Přestože máme obsáhlý systém sociálního zabez-
pečení, který má solidárně pomoci v krizových si-
tuacích a podpořit rodiny včetně pracujících rodičů, 
je ve většině případů mylné se domnívat, že OSVČ 
s nízkým příjmem na nějakou sociální dávku do-
sahnou. Naopak jim po dobu péče o nemocné 
dítě zůstává povinnost odvádět zálohy na sociální 
a zdravotní pojištění (tedy minimálně 2 189 plus 
2 024 Kč), byť se SVČ nevěnovaly.
Vůči OSVČ se tedy příliš nezměnilo a nezlepšilo: 
Vlk se nažral a koza (stát) zůstala celá. Hádejte, 
jak to dopadne, až stát zavede ZÁLOHOVANÉ 
VÝŽIVNÉ PRO DĚTI. Čuju čertovinu v tom, 
že děcka živnostníků skončí opět mimo hru. Tedy 
pokud budou úředníci posuzovat nárok na výplatu 
opět virtuálním příjmem OSVČ. Původní návrh 
z loňského roku tomu tak trochu nahrával...
Tahle země není pro (některý) děti...

Aspoň trochu rovni?
Dvě dávky, vyplácené z nemocenského pojištění, 
které si většina OSVČ ovšem neplatí (či nezvládá 

platit), ve hře jsou: Nemocenské a Peněžitá po-
moc v mateřství.
V případě onemocnění má OSVČ na nemocen-
ské nárok, ovšem až od 15. kalendářního dne 
pracovní neschopnosti, tudíž většina chřipek 
se „přechází“. (Zaměstnanci jsou na tom lépe, 
od 4. dne – mimochodem zrušení takzvané „ka-
renční doby“ je předmětem aktuálních politic-
kých debat.)
Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí ve výši 
70 % vyměřovacího základu. Velký počet OSVČ ji 
ale nepobírá, protože je potřeba dostatečně včas 
začít hradit nemocenské pojištění a zároveň na-
výšit zálohy sociálního pojištění, aby následná 
dávka měla vůbec efekt. OSVČ nesmí po dobu 
pobírání vykonávat výdělečnou činnost osobně – 
v případě, že živnost přeruší, nemusí řešit měsíční 
zálohy pojistného. Pokud ji nechá aktivní, musí je 
odvádět – podle skutečných výdělků.

Ta drzost! 
Podnikatel s vlastními dětmi
Některé rodinné podpory se zrušily úplně – třeba 
někdejší dočasné PASTELKOVNÉ (příspěvek 
na školní pomůcky 1 000 korun pro prvňáčky). 
A propos – půl roku po jeho zavedení se mno-
hým rodinám pro změnu snížil přídavek na dítě: 
Zejména rodiny samoživitelů a samoživitelek si 
mohly vydělat v zaměstnání či podnikání méně, 
aby získaly přídavky ve výši, na kterou do té doby 
nárok měly. Ti nejpotřebnější o ně tedy spíše při-
šly. Vliv na to měla skutečnost, že se snížilo životní 
minimum zhruba o třetinu, tedy šlo dolů i vše, co 
se od této částky odvíjí: Pěkně vypadající jedno-
rázové pastelkovné tak bylo rodinami – zejména 
pracujících – draze zaplaceno.
Pracujícím a podnikajícím samoživitelkám, kte-
rým zůstává na bedrech péče o děti bez pomoci 
jejich druhého rodiče, začal tehdy stát místo 
podpory házet klacky pod nohy: Například to, 
že mohou čerpat mateřskou dovolenou o ně-
kolik týdnů déle než ostatní maminky, je lež 
jako věž, která neplatí od novely Zákoníku 
práce v roce 2007. (Ovšem krkavčích otců, kteří 
nejsou ochotni na výživné pro vlastní dítě pra-
covat ani z vězení, se nijak utahování legisla-
tivních opasků nedotklo dodnes, zanedbávání 
péče o děti bují dál a mnohdy beztrestně.) Vý-
sada prodloužené mateřské zůstala jen matkám 
vícerčat (dvojčat).
Vezmu si opět na podporu ekonoma Mlčocha: 

„Stát podporuje bezdětné a trestá rodiče za to, 
že mají tu drzost vychovávat děti. Ukazuje se, 
že naše svobodná společnost je vůči rodině 
nepřátelštější než normalizační režim.“ (Zdroj: 
Aktuálně.cz) Bude to mít zásadnější dopady než 
platová diskriminace mezi muži a ženami nebo 
hádky kolem kvót. Politici nám místo podpory 
drobného podnikání a prorodinných opatření 
mažou med kolem pusy, slovy tvůrců Avataru: 

„Čůrají nám na hlavu a ani se nesnaží předstírat, 
že je to déšť.“
Pokračování na straně 15
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25 let od vzniku 
Okresní agrární komory v Mostě
V letošním roce uplyne dne 1. 8. 2018 25 let od založení Okresní agrární komory v Mostě. Byla založena 
1. 8. 1993. Těch 25 let uplynulo jako voda, ale práce, které se vykonalo, bylo velmi mnoho. Vždyť zemědělství 
prošlo velmi složitým obdobím po roce 1990 a vše se zásadně změnilo.
U nás v okrese zanikly státní statky, podávaly se privatizační projekty, státní vlastnictví se postupně měnilo 
v soukromé vlastnictví, vznikaly obchodní společnosti, především s.r.o., v několika případech a.s.
Bylo to obrovské množství práce a hrdinství našich spolupracovníků, kteří neměli zkušenosti sami hospodařit, 
byli spíše výkonnými než řídícími pracovníky, ale vše se museli postupně naučit. Samozřejmě ne všichni, kteří 
začali samostatně hospodařit, obstáli, někteří brzy skončili, ale to pevné jádro zemědělců zůstalo hospodařit 
a hospodaří dodnes a vůbec ne špatně.

V té době se vyřizovaly restituční nároky bývalým 
vlastníkům pozemků, nemovitostí, hospodářských 
zvířat, takže pro hospodaření ubylo půdy, objektů 
a tito restituenti měli podmínky oproti těm na-
stupujícím hospodářům mnohem lepší – nemu-
seli základní výrobní prostředky kupovat. Ale 
to se za krátkou dobu srovnalo, bývalí vlastníci 
na svých pozemcích většinou nehospodaří a mo-
vitý i nemovitý majetek prodávali.
Musím konstatovat, že vztahy mezi soukromými 
zemědělci a zemědělci sdruženými do s.r.o. nebo 
a.s. byly v našem okrese vždy korektní, což se ne-
dalo říct o ostatních okresech.
Okresní agrární komora Most vznikla v roce 
1993, avšak v roce 1998 po rozpadu OAK Tep-
lice tepličtí zemědělci vstoupili do OAK Most. 
V současné době máme 37 členů, z toho 11 práv-
nických osob (s.r.o. a a.s.) a 26 fyzických osob. 
Z okresu Most je zapojeno 19 členů, z Okresu 
Teplice 15 členů, z okresu Chomutov 3 členové, 
z Rakovníka 1 člen a z okresu Ústí nad Labem 1 
člen. Tito členové hospodaří na výměře 16.601 
ha zemědělské půdy. Podle velikosti firem je 12 
subjektů, kteří hospodaří na výměře do 100 ha, 
nad 1800 hektarů hospodaří 3 subjekty. Do 500 
hektarů je 73 % firem, nad 500 ha je 27 % firem, 
tj. 10 subjektů.
Prvním předsedou Agrární komory Most byl Mi-
loslav Mrázek, jednatel firmy ZEVA Bečov, který 
zemřel v roce 2006. Zakladatelkou OAK Most byla 
Ludmila Holadová – nejprve jako ředitelka úřadu, 
po smrti p. Mrázka působila i jako předsedkyně 
OAK Most a současně vykonávala funkci ředitelky 
úřadu, kterou vykonává až dodnes. Od roku 2012 
byl zvolen předsedou Josef Zeidel – SHR Most, 
který v roce 2018 ukončil tuto činnost a novou 
předsedkyní byla zvolena farmářka z Měrunic – 
Ing. Lenka Valentová.

Struktura produkce a zemědělství 
na Mostecku
Zemědělství Mostecka zahrnuje údolní a horskou 
oblast, kde mezi údolím a náhorní částí Krušných 
hor je výškový rozdíl 250–900 m. Zemědělská 
půda na Mostecku představuje pouze necelých 

29 % celkové rozlohy okresu a zároveň je tento 
podíl nejnižší z okresů Ústeckého kraje.
Zemědělství je provozováno především v jižní ob-
lasti Mostecka, přesahující do Žatecké pánve. Stin-
nou stránkou je dešťový stín Krušných hor, který 
Mostecko postihuje nízkým úhrnem ročních srážek.
Výrobní zaměření v rostlinné výrobě je především 
na pěstování obilovin a olejnin, a to především 
řepky, slunečnice a hořčice. V rostlinné výrobě 
se z obilovin pěstuje převážně sladovnický ječmen 
a potravinářská pšenice.
Do Mostecké krajiny zapadá také vinařství 
s 50letou tradicí s nejvyšší výměrou v ČR – 75 ha. 
Jde o firmu České vinařství Chrámce. Vinice zalo-
ženy v roce 1967 – zakladatelem je známý český 
vinař Ing. Ivan Váňa. Také obnovené Zámecké 
sady Chrámce, které jsou rodinným podnikem, 
hospodaří na 95 ha ekologických sadů CHKO 
České Středohoří. Kromě pěstování ovoce, ze-
jména hrušek, vyrábí džemy, mošty, pálenky 
a sušené ovoce.
Živočišná výroba zaznamenala na Mostecku 
po roce 1990 velký útlum. Je zaměřena na chov 
skotu bez tržní produkce mléka, chov prasat, drů-
beže, ovcí a koní. Dojné krávy na Mostecku již 
nejsou. Živočišná výroba je směrována především 
do horské oblasti chovem krav bez tržní produkce 
mléka a ovcí. Větším subjektem je zde ekofarma 
Kateřina – Adolf Loos, která zde hospodaří 
od roku 1995 v Krušných horách na pozemcích 
v nadmořské výšce od 730–910 m nad m.
I když okres Most nepatří mezi velké okresy 
s převážně zemědělskou výrobou, jeho dosažené 
výsledky se řadí po Litoměřicích a Lounech mezi 
nejlepší.

Činnost OAK Most je velmi 
rozmanitá a bohatá a lze ji rozdělit 
do několika skupin:
1. vlastní činnost OAK Most
2. informační a vzdělávací činnost
3. propagace regionálních potravin Ústeckého 

kraje (Regionální potravina Ústeckého kraje 
a nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého 
kraje – Kraje Přemysla Oráče)

Ad. 1. Vlastní činnost OAK Most vyplývá z ná-
plně agrární komory podle zák. č. 301/92 Sb. 
o hospodářských a agrárních komorách.
Zaměřujeme se se zejména na informační činnost 
pro zemědělce – regionální přenos informací, tak, 
aby zemědělci znali všechny potřebné informace 
pro jejich činnost.
Organizujeme každoročně řadu seminářů k agrární 
problematice, snažíme se na přednášky zajistit zku-
šené odborníky z vysokých škol, MZe, AK ČR a SZIFu.
Každý den zveřejňujeme aktuální informace 
na vlastních webových stránkách, zasíláme důle-
žité informace e-mailem a vždy v pátek každý tý-
den ještě zasíláme e-mailem souhrnné informace, 
aby si každý mohl vybrat, co ho zajímá.
Podílíme se na úzké spolupráci se SZIF Ústí nad 
Labem, AK ČR, MZe, připravujeme podklady 
a informace k aktuálním záležitostem, statistiky, 
sledování apod.

Ad. 2. Okresní agrární komora Most zabezpe-
čuje v rámci Ústeckého kraje činnost „Infor-
mačního centra pro rozvoj zemědělství a ven-
kova Ústeckého kraje“ pro malé a střední 
zemědělské subjekty do 250 zaměstnanců. Re-
gionální přenos informací řešíme na základě 
požadavků MZe, pro potřeby zaměstnanců.
Přehled členů Informačního centra činí celkem 
942 subjektů, z toho 423 zemědělských subjektů. 
Informace zasíláme také všem obcím, městysům, 
městům, OHK, OAK, HSRM, HSR ÚK, Euroregionu 
Krušnohoří a dalším organizacím. Naše webové 
stránky jsou: www.kisuk.cz.
Spolupracujeme s těmito subjekty: MZe Praha, 
SZIF ÚK, ÚZEI Praha, SPÚ – krajský PÚ pro ÚK 

– Teplice, OHK Most, HSR Mostecka a Ústeckého 
kraje, Euroregion Krušnohoří, Krajská a okresní 
síť pro venkov, KVS, SZPI, MAS Ústeckého kraje, 
AK ČR, PK ČR, ČZÚ Praha, Mendelova univerzita 
Brno, ÚJEP Ústí n/L, střední zemědělské školy 
Ústeckého kraje.
S OHK Most velmi úzce spolupracujeme ve vzá-
jemné výměně informací, propagaci regionálních 
potravin, problematice školství a náboru žáků 
do středních a vysokých škol.
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Ze seminářů poskytujeme zemědělcům prezentace – 
emailem, na CD, vkládáme na webové stránky www.
kisuk.cz. Kromě seminářů a informačních akcí po-
skytujeme také konzultace k aktuální problematice.
V rámci své činnosti zabezpečujeme přenos infor-
mací v reálném čase, zajišťujeme a pomáháme 
organizovat akce pro veřejnost agrárního sektoru 
a venkova, zejména informovanosti o těchto ak-
tivitách s cílem co nejvíce odvětví popularizovat.

Ad. 3. Okresní agrární komora Most již dlou-
hodobě spolupracuje s Ústeckým krajem 
v oblasti propagace zemědělství a venkova.
Mezi hlavní aktivity patří:
• Propagace značek „Regionální potravina 

Ústeckého kraje“ a „Nejlepší potravinářský 
výrobek Ústeckého kraje“, které zajišťuje OAK 
Most již 11. rokem. Od roku 2016 je tento pro-
jekt zahrnut do tzv. „Rodinného stříbra“ Ús-
teckého kraje, tj. akcí, které svým významem 
patří mezi nejprestižnější akce ÚK a přesahují 
rámec Ústeckého kraje.

 Tento projekt zahrnuje soutěž potravinářů, 
zemědělců a zpracovatelů Ústeckého kraje 
a hodnotí se ve 14 kategoriích výrobků. V této 
aktivitě dosahuje OAK Most vynikajících vý-
sledků, již dlouhodobě do soutěže přihlašují 
potravináři více než 200 výrobků a Ústecký 
kraj patří mezi kraje s nejvyšším počtem při-
hlášených výrobků do soutěže – v roce 2018 
je to 220 výrobků. Vyhodnocení vítězných 
výrobků probíhá vždy v první den výstavy 
Zahrada Čech v Litoměřicích, letos 14. 9. 2018, 
za vysokého počtu návštěvníků.

 Po celou dobu výstavy Zahrada Čech po dobu 
9 dní, pracovnice OAK Most prezentují vítězné 
výrobky ve stánku OAK Most, je zde jejich 
výstavka, probíhají ochutnávky a návštěvníci 
si mohou vítězné výrobky také zakoupit.

• Propagace regionálních výrobků Ústeckého 
kraje na mezinárodní výstavě Země živitelka 
v Českých Budějovicích se již stala tradicí. Zde 
prezentuje OAK Most vítězné regionální po-
traviny ve společném stánku s Ústeckým kra-
jem a Statutárním městem Most prostřednic-
tvím ochutnávky, výstavky a přímého prodeje 
regionálních potravin návštěvníkům výstavy.

 Společný stánek ÚK – Město Most – OAK Most 
se stává místem setkávání odborníků z celé ČR – 
zemědělci, potravináři, zpracovatelé, pracovníci 
agrárních komor, hospodářských komor, obcí, 
ale také odborníků z MZe, SZIF, SVS, PGRLF, AK 
ČR, PK ČR a dochází zde k oboustranné výměně 
informací, přátelským setkáním a máme mož-
nost zde přenášet návrhy a připomínky na zá-
stupce různých orgánů a organizací.

• Propagace regionálních potravin na dalších 
akcích v tomto roce:
o XVI. Vinařské Litoměřice
o Gastro Food Fest Litoměřice
o Farmářské trhy na různých místech v Ús-

teckém kraji – min. 15 ochutnávek
o Farmářské slavnosti v Mostě – 4x ročně

o Den otevřených dveří Agrall Sever – 
2denní setkání zemědělců při výstavě 
zemědělské techniky – 22.–23. 2. 2018

o Krajské dožínky na Peruci – letos již 
11. ročník – 9. 9. 2018

o Krajské mistrovství v orbě v Bohušovicích 
nad Ohří – 8.–9. 6. 2018

o Uhelné maturity v Mostě
o Manažerské fórum Ústeckého a Středo-

českého kraje v Žatci
o Mezinárodní konference „Výživa a zdraví“ 

v Teplicích
o Setkání u památníku Přemysla Oráče 

ve Stadicích – u příležitosti 100 let výročí 
vzniku Československa

o Propagace potravinářů a jejich výrobků 
ve stolním kalendáři, který vydáváme již 
druhým rokem

o Spolupráce se saskými zemědělci – 
Regionalbauernverband Erzgebirge, 
se kterými spolupracujeme již více než 
20 let a máme uzavřenou dlouhodobou 
smlouvu o spolupráci

o Kulatý stůl k zemědělskému školství 
za účasti významných osobností Ústec-
kého kraje, různých zemědělských škol, 
zástupců zemědělské veřejnosti, AK ČR, 
MZe a OAK Most.

Na všech těchto akcích propagujeme regionální 
potraviny Ústeckého kraje – formou ochutnávek, 
výstavkou a prodejem propagujeme nejen naše 
výrobce, ale zároveň Ústecký kraj.
Podáváme náměty a připomínky AK ČR, MZe, SZIF, 
KVS a SZPI, zejména z oblasti byrokracie – neúměrné 
byrokratické zátěže, která je spojena především 
se soutěží regionálních potravin – např. označování 
výrobků ne etiketách, mnohdy nesprávný výklad, 

neúměrná administrativa, což značně zdržuje naše 
výrobce a odrazuje je od přihlašování do soutěží.
Činnost OAK Most v oblasti propagace aktivit 
Ústeckého kraje je velmi bohatá a souvisí právě 
se spoluprací s Ústeckým krajem, který tyto akti-
vity plně podporuje.

Spolupráce se saskými zemědělci
Spolupráce se Saskem – Saskou agrární komorou – 
saskými zemědělci je velmi úzká a spolupracujeme 
s nimi více než 20 let. Máme uzavřenou smlouvu 
o spolupráci do roku 2020.
V letošním roce jsme podali společný projekt o vý-
měně zkušeností, přenosu informací, seminářích, 
workshopech, exkurzích atd.
Předáváme si pravidelně informace v oblasti SZP, 
PRV, dotací, cen zemědělských komodit, cen půdy 
i pachtovného.
V letošním roce se koná v Ústeckém kraji již 
3. krajské mistrovství v orbě, kterého se zúčastní 
i saští oráči.

Spolupráce s Euroregionem 
Krušnohoří
Významná je spolupráce s Euroregionem Krušno-
hoří, která se vyvíjí již od počátku velmi dobře. Jed-
natel EK je naším pomocníkem při jednání se sas-
kými partnery. Spolupracujeme úzce v zemědělské 
komisi na české a německé straně, uskutečňujeme 
společná zasedání k výměně zkušeností. Poslední 
jednání zemědělské komise se konalo ve Freibergu 
v lednu letošního roku a bylo velmi aktuální.

Spolupráce s HSRM
Spolupráce s HSRM je již tradičně velmi dobrá. 
Jsme svým zástupcem v předsednictvu pravidelně 
informováni o všech aktuálních problémech a dění 
na Mostecku.

Regionální potravina Ústeckého kraje.
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Významná spolupráce je dále:

- S Ústeckým krajem
Největším subjektem spolupráce je Ústecký kraj, 
kde máme velmi dobré vztahy s odborem život-
ního prostředí a zemědělství, dále s odborem 
kanceláře hejtmana, odborem strategie přípravy 
a realizací projektu – Ing. Janou Nedrdovou 
a Ing. Ivou Tomešovou.
Nezbytnými a velmi úzkými spolupracovníky jsou 
pro nás radní Ústeckého kraje, náměstci a samo-
zřejmě hejtman Oldřich Bubeníček.
Velmi úzká spolupráce při všech našich akcích je 
i s tiskovým odborem a tiskovou mluvčí.
Hejtman Ústeckého kraje má zemědělce rád a je 
k zemědělcům vždy vstřícný.
V poslední době se dobře vyvíjí i spolupráce s od-
borem školství, mládeže a tělovýchovy.
V květnu jsme na krajském úřadě zorganizovali 
kulatý stůl k zemědělskému školství a spolu-
práce se zemědělskými školami v Ústeckém kraji 
se dobře vyvíjí.

- Se Statutárním městem Most
Spolupráce se Statutárním městem Most je 
rovněž na velmi dobré úrovni. Zapojili jsme 
se a úzce spolupracujeme při organizování far-
mářských slavností, které se znovu obnovily a je 
na nich vysoká návštěvnost. Pro letošní rok nás 
Statutární město Most podpořilo pro konání far-
mářských slavností a dále podpořilo společný 
projekt prezentace na výstavě Země živitelka 
v Českých Budějovicích, kde máme společný 
stánek Ústecký kraj – Statutární město Most – 
Okresní agrární komora Most a kde každoročně 
prezentujeme regionální potraviny Ústeckého 
kraje, ale také region Mostecka a Ústeckého 
kraje.

-  S AK ČR
Máme nového prezidenta AK ČR Ing. Zdeňka 
Jandejska a hodnotíme ho velmi dobře, je to vy-
nikající odborník v zemědělství, velmi se angažuje 
na všech úrovních – MZe, Brusel, vláda atd. Je 
vstřícný, otevřený, lidský, ale přímý, a požaduje 
rychlé a odborné plnění všech stanovených úkolů. 
Jeho vystoupení při všech příležitostech jsou vždy 
na vysoké odborné úrovni, jsou vždy velmi zají-
mavá a přinášejí vždy něco nového.
Jsme zapojeni jako všechny ostatní komory v kraji 
v Krajské agrární komoře Ústeckého kraje, avšak 
hlavní záležitosti řešíme především s Ústeckým 
krajem a ostatními subjekty sami.
V letošním roce si připomínáme nejen 25 let OAK 
Most od svého vzniku, ale také 100. výročí vzniku 
Československa. K těmto výročím jsme uskutečnili 
již dvě akce – 8. 3. 2018 v Mostě a 12. 5. 2018 
setkání občanů ve Stadicích u památníku Přemysla 
Oráče. Na 22. 11. 2018 pak připravujeme k těmto 
akcím setkání zemědělců, potravinářů a saských ze-
mědělců, zhodnotíme uplynulých 25 let agrární ko-
mory, 20 let spolupráce se saskými zemědělci a při-
pomeneme si 100. výročí vzniku Československa.

Zakladatele OAK Most a ty nejlepší pracovníky, 
kteří aktivně pracovali po celou dobu nejen z řad 
zemědělců, ale i potravinářů a saských kolegů 
oceníme poděkováním a malým dárkem.
Vždyť OAK Most patří podle vyjádření prezidenta 
AK ČR Ing. Zdeňka Jandejska mezi nejlepší OAK 
v rámci celé ČR.

Děkujeme všem občanům Mostecka i Tep-
licka, že na zemědělce nezanevřeli, i když 
v minulosti jsme byli jen ubohou popel-
kou mezi průmyslovými podniky a horníky 
na Mostecku.

Naším hospodařením děláme toto území 
krásnějším, přispíváme ke zlepšení život-
ního prostředí a snažíme se udržet krásnou 
zemědělskou krajinu i na Mostecku.
Chybí nám však dostatek mladých pracov-
níků, kteří by v tak krásném povolání, jako je 
zemědělství, pracovali – v přírodě, s novými 
moderními stroji, technologiemi, s živými 
zvířaty. Je to povolání nádherné, rozmanité, 
ale vyžaduje hodně času, odbornost, lásku 
k přírodě atd.

Ludmila Holadová 
ředitelka OAK Most

Vážení čtenáři,
protože je prostor v tištěné formě TEMA omezen, náš pohled na celostátní problematiku zemědělství a redakčně nezkrácený základní 
text je v plném znění doplněn na web. stránkách OHK Most v rubrice „eTEMA“. Redakce

Stánek na akci Regionální potravina Ústeckého kraje.



Dokončení z 5. strany
To vyfocení by mě asi vadilo, kdyby mě vyfotil policejní radar při vyšší rychlosti, což samozřejmě je nepravděpodobné, já přece jako každý dodržuji zákon, ale co 
kdyby. Pak bych měl asi právo, aby si policie vyžádala můj souhlas, že tu fotografii může dát nějakému zlotřilému úředníkovi k vymáhání pokuty, a který nemá jiný 
zájem než mě poškodit, protože jsem mu kdysi cosi. Také mě napadá, jak k tomu v dnešní době přijdu, když třeba sestřička u lékaře mne jménem vyvolá a všichni 
vědí, včetně eventuálně nasazeného soukromého očka, kterou chorobou asi trpím. Možná, že už mají doktoři manuál jak na to – nevím, musím se zeptat. Oni i ti 
fotostíhači manželských nevěr to budou mít asi těžké (docela bych byl rád u písemného vyžadování souhlasu) a jejich byznys bude vážně ohrožen i když na druhé 
straně – co oči nevidí, srdce nebolí a možná se posuneme v rozvodovosti do nižších čísel.
Ovšem nezodpovězenou otázkou je i fakt, že jako občan mám tedy gédeperácké právo na ochranu dat, ale jako podnikatel visím téměř se všemi chráněnými údaji 
na veřejném Obchodním rejstříku a třeba jako hospodský dám svá data prostřednictvím svého podnikatelského IČ povinně také každému hostu na účtence. Takže 
hurá na Zákon o obchodních korporacích (nevím proč to nemohl zůstat „Obchodní zákoník“ – asi to nebylo dost nóbl) a řetězec zákonů dalších.
K dnešnímu dni se na mém mailu objevila řada žádostí o souhlas s manipulací s mými daty a dokonce i policie žádá, aby mne jako držitele ZP, mohla mými osobními 
daty evidovat. Co se ovšem stane, kdybych ten souhlas nedal, je také zajímavý právní problém – dají mi pokutu, uvězní mě, vezmou mi zbrojní průkaz anebo se nic 
nestane – já to raději pokoušet nebudu a již jsem příslušný formulář odevzdal).
Digitální svět je všemocný, ale kdo mu rozumí. Pamatuji si, že při úmyslu zavést registrační pokladny se záhy objevili vykukové, nabízející úpravu softwaru pokladen, 
aby to tak nebolelo. Nepochybuji o tom, že i dnes již vykutálení ajťáci, (které pak policie honí po celém světě, až je jeden lapen třeba v Praze) schopni se nabourat 
i do dat tajně veřejných služeb, již tvrdě makaj na tom, jak se do systémů dostat a nepochybuji o tom, že záhy se příslušné nabídky objeví.
Ale tím řetězec souvislostí nekončí. Digitální a i jinak schopné šizuňky a taškáře je třeba lapit a na geniálního šizuňka musí být ještě geniálnější policista, žalobce 
a soudce. Ale kde je vzít – stávající jsou „za vodou“, noví géniové na stromě našeho školství nerostou a asi ani neporostou – že by na Ukrajině? Asi také ne, tak 
to alespoň to dohoníme počtem. A že Úřad na ochranu osobních údajů, zatím láskyplně se tvářící, již zbrojí, tak to si pišme. Když nařízení, tak ho přeci musí někdo 
kontrolovat a minimálně on zcela jistě bude. A již se objevují nesmělá avíza, že bude třeba personálně posílit a i na ty platy by bylo záhodno se podívat, což není nic 
nového (desetitisíce nových státních ouřadů na produkčním trhu práce chybí již dnes).

A tím se skokem dostáváme k dalšímu fenoménu dnešních dnů.
Nejsou lidi.
Kdysi za minulého režimu to byla vcelku přijímaná omluvenka za kdejaký šlendrián. Dnes je to situace poněkud vážnější, protože firmám již chybí asi 300 000 lidí 
k práci. Z klientů (dle definice těch, kdo užívají za plat služeb specialisty – jinak zákazníků a povšimněte si jak se toto prakticky formálně i neformálně uplatňované 
slovo všeobecně ujalo) Úřadů práce se toho už moc nedobude, o houfy ekonomických migrantů z exotických zemí oprávněně moc nestojíme, a kdo dnes nevolá 
po nedostatku lidí, není Čech. Když se k tomu hlasu přidají i pobídkami dotovaní cizinci z průmyslových zón, pak je každá rada vědecká drahá. Snad by se osvědčil 
zdravý selský – ale o tom až někdy příště.

S úctou
Ing. Rudolf Jung

POSTsKRIPTUM...
K AKTUÁLNÍMU DĚNÍ S VELKOU, VELKOU, VELKOU NADSÁZKOU

A tradiční vtípky na závěr:
„Přišlo mi mailem důrazné upozornění, že jsem jako jeden z posledních zaměst-
nanců nevyplnil anonymní dotazník.“

„Vážený pane inženýre, vracíme Vám k přepracování Vaše daňové přiznání. V ko-
lonce „Vyživované osoby“ nemůžete uvádět – prezident, vláda, parlament, státní 
a městští úředníci, vojáci a půl miliónu nepřizpůsobivých.“
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Dokončení ze strany 11
A jako bonus – starobní důchod: Zaměstnan-
cům se vychází z hrubých příjmů (u posuzování 
nároku na dávky je to naopak z čistých, tedy 
u obou záležitostí ta výhodnější varianta), u OSVČ 
se za příjem považují částky, ze kterých bylo od-
vedeno pojistné na důchodové pojištění (základ 
daně po odečtení výdajů, tedy „čisté“ příjmy) – 
rozdíly jsou pak několikatisícové i oproti pracovní-
kům, kteří celý život pracovali za minimální mzdu.
Tahle země není pro starý...
Původní svobodu podnikání zatížily regulace a ba-
riéry státu, který rezignoval na podporu podnikání 
(nepočítáme-li investiční pobídky pro montovny 

„cizáků“) i podporu rodin, zejména těch, kde 
jedním či jediným živitelem je aktivní samo-
statně výdělečná osoba. OSVČ do státní kasy 
přispívá i tehdy, kdy z ní ostatní – nezaměstnaní, 

zaměstnanci – pod rouškou společenské solidarity 
berou. Jak zvrácenou jsme společností, kde stát 
zvýhodňuje nezaměstnané a dlužníky v insolvenci 
před podnikajícím rodičem, kterému ještě háže 
klacky pod nohy.

Je tady svět ještě v pořádku?
Náš zmutovaný kapitalismus potřebuje restaurá-
tora. Nejlépe s lidskou tváří. Jedinou alternativu 
pro OSVČ vidí politická garnitura v tom, aby se staly 
námezdní silou ve 3směnných montovnách. Samo-
zřejmě bez ohledu na dostupnost mateřských škol... 
Politici se zlobí, jaká povolání si naše děti vybírají – 
proč by ale rodiče měli ponoukání vlády poslouchat, 
když se k nim, zvláště jsou-li samostatní a podni-
kaví, právě stát chová jako macecha? Když neumí 
zajistit vymahatelnost svých vlastních zákonů a řeší 
víc práva neplatičů, než věřitelů...

Možná bude trvat dalších 25 let, než spo-
lečnost prozřetelně uvidí, že sklízí otrávené 
plody této plíživé diskriminace. Otázka je, 
které hnízdo pak skutečně či pomyslně ob-
táhneme černou páskou – to totiž jako de-
monstraci proti kapitalismu udělal ve zmí-
něném filmu režisér M. Moore... Jeho slova 
na závěr: 

„V takové zemi, jako je tato, nechci žít. Ale 
zároveň nebudu odcházet, protože chci, aby 
se to změnilo.“

Lucie Bartoš, publicistka 
vydavatelství MEDIA POWER s.r.o.



Kontakt: Michaela Holá IHK Chemnitz - E.mail: michaela.hola@chemnitz.ihk.de, Tel.: 0371/69001246

www.chemnitz.ihk24.de /business-tennis

Obchodní a průmyslová komora Chemnitz,

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje, SSBC a Tenisový klub Küchwald

Vás srdečně zvou

na

NĚMECKO - ČESKÝ

TENISOVÝ BUSINESS OPEN TURNAJ ČTYŘHER
(MIX MOŽNÝ)

Dne 25.8.2018 od 9 hodin v tenisovém klubu CTC Küchwald, Chemnitz

Navažte ve sportovní atmosféře nové obchodní kontakty, prezentujte Vaši firmu a vyhrajte

"IHK BUSINESS POHÁR"

STARTOVNÉ STANDARD: 30,00 EUR

1 hrací pár včetně celodenního občerstvení, nápojů a hracích kurtů, bez možnosti prezentace.

STARTOVNÉ PREMIUM: 70,00 EUR

1 hrací pár včetně celodenního občerstvení, nápojů a hracích kurtů s možností prezentace formou bannerů, letáků,

umožněno bude promítání videoprezentace po dobu celého turnaje, zveřejnění loga firmy na turnajových

pozvánkách a letácích, turnajových diplomech a pohárech, webu IHK a ve zprávách pro sdělovací prostředky

na české i německé straně.

PROGRAM:

09:00 Úvodní pozdrav, společná snídaně, krátká prezentace firem, rozlosování

10:00 Zahájení herní části turnaje

14:30 Vyhlášení vítězů, společný oběd, posezení a rozhovory...
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TEĎ NA TO MÁTE
ŠKODA OCTAVIA TRUMF

*ilustrační foto

Nabídka, které propadne každý

Pořiďte si akční model ŠKODA OCTAVIA TRUMF s motorem TSI o výkonu 150 koní,
multifunkčním koženým volantem, zadními parkovacími senzory a rádiem Swing
s 6,5’’ dotykovým displejem s Bluetooth a další neodolatelnou výbavou.
Navštivte nejbližšího autorizovaného partnera ŠKODA.

www.tednatomam.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA OCTAVIA: 5,2 l/100 km, 121 g/km

AUTOPLUS II
Rudolická 1730
434 01  Most 
Tel.: 476 133 116
www.autoplusmost.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
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Podnikatelské prostřední v Ústeckém kraji 
má potenciál pro zlepšování kvality života 
v regionu.

Ústecký kraj je označován jako strukturálně po-
stižený region. Zní to poněkud odborně a asi ka-
ždého hned nenapadne mnoho konkrétního, co 
se vlastně za tímto označením skrývá. Nebudu 
zastírat, co všechno toto pojmenování kraje 
ve skutečnosti znamená. Máme zde například 
nejvíce sociálně vyloučených lokalit s velkým 
počtem lidí, kteří se potýkají se sociálním vy-
loučením i s chudobou. Jsme krajem s nejvyšším 
počtem exekucí a s největším podílem bankrotů. 
Je zde klesající podíl HDP na obyvatele, jsou tu 
nejnižší ceny bytů a v posledních letech máme 
nejméně postavených bytů na 1000 obyvatel. 
Jsme krajem s nejnižší kupní silou. Jsme krajem 
s nejnižším příjmem peněz z Evropské unie 
na obyvatele. Jsme na čele žebříčku s délkou 
trvání soudních procesů. Obyvatelé kraje mají 
nejnižší průměrný věk dožití v rámci republiky. 
Máme největší vnitřní migraci obyvatel, nej-
nižší počet vysokoškolsky vzdělaného obyva-
telstva a největší počet osob bez dokončeného 
základního vzdělání. Jsme krajem s nejnižším 
podílem pracovníků ve vědě a výzkumu, žáci 
našeho regionu mají nejhorší výsledky přijíma-
cího řízení na střední školy a nejhorší výsledky 
maturit. A ačkoli cítíme, že se životní prostředí 
v kraji soustavně zlepšuje, stále jsme regionem 
s největším množství tuhých emisí, síry a dusíku 
do ovzduší na obyvatele.

Předchozí výčet se mi nedělal lehce. Všechny vy-
jmenované faktory zaostávání kraje za ostatními 

regiony nevznikly ale samy od sebe, ze dne 
na den. Po dlouhá desetiletí bylo podnikatelské 
prostředí, ekonomická a hospodářská skladba 
v kraji založena na těžbě uhlí, výrobě elektrické 
energie, na chemickém a zpracovatelském prů-
myslu s vysokou přidanou hodnotou. V jižních 
částech kraje se tradičně soustřeďovalo země-
dělství včetně specializace na ovocnářství a ze-
linářství a pěstování chmele.

Této průmyslové a zemědělské struktuře od-
povídala i dobrá kupní síla, i když struktura 
obyvatel v kraji ani před rokem 1989 nebyla 
nejpříznivější. V důsledku privatizace v 90. 
letech a vlivem změn v hospodářské politice 
státu se struktura průmyslu změnila. Zejména 
omezování těžby uhlí se promítlo v růstu neza-
městnanosti, některá tradiční odvětví z kraje 
zcela vymizela. Vznikla také řada brownfieldů 
a začaly se objevovat problémy se sociálním 
vyloučením.

Se změnami průmyslové struktury se změnila 
i skladba technického školství a zájem o učební 
obory pro přípravu řemeslníků klesal.

Struktura průmyslu i zemědělství se v kraji v po-
sledních letech stabilizovala, dokonce si do kraje 
našla cestu řada nových zahraničních investorů. 
Nutno však říci, že tak většinou vznikly takzvané 
montovny s nižšími nároky na kvalifikaci pra-
covní síly. V posledních letech sílí v kraji potřeba 
zvýšit zájem o technické a přírodovědné vzdě-
lávání. Budoucnost průmyslové výroby v kraji 
se neobejde bez zásadních inovací, bez rozvoje 
infrastruktury v oblasti služeb a dopravy, která 
by pozitivně ovlivnila další nabídku v cestovním 
ruchu.

Velký potenciál pro zlepšení kvality života 
a podnikatelského prostředí spatřuji například 
v následujících faktorech: v Ústeckém kraji 
se stále úspěšně rozvíjí Univerzita J. E. Purkyně, 
se kterou kraj spolupracuje a její aktivity pod-
poruje i finančně. Již 25 let zde v regionu působí 

okresní hospodářské komory a již 18 let krajská 
hospodářská komora a krajská agrární komora. 
Ty se podílejí na řadě regionálních aktivit, jako je 
například Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje, 
pořádání odborných konferencí a podíl na čin-
nosti krajského inovačního centra a jsou plat-
formou pro zahraniční spolupráci. Řadu let jsou 
vybírány a oceňovány regionální potravinářské 
výrobky a další regionální produkty. Je to mimo 
jiné i motivace pro místní farmáře a řemeslníky. 
Kraj motivuje i začínající podnikatele speciál-
ním dotačním titulem a podporuje přírodovědné 
a technické vzdělávání včetně stipendií pro vy-
brané řemeslné učební obory.

Jako další partnery kraje, kteří se podílejí na roz-
voji regionu a mají dle mého soudu ještě část 
nevyužitého potenciálu v podnikatelském pro-
středí, mohu jmenovat agenturu CzechInvest 
a krajskou tripartitu, kterou je Hospodářská 
a sociální rada Ústeckého kraje. Nevyhnutelná 
je přitom spolupráce s příslušnými resorty, jako 
je Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství 
a Ministerstvo životního prostředí. Ve spolupráci 
s posledně jmenovaným resortem by bylo pro-
spěšné propracovat další kroky ke zlepšování 
životního prostředí v kraji a k dotažení politiky 
odpadového hospodářství.

Začal jsem svoji úvahu o podnikatelském pro-
středí v kraji poněkud pochmurně. O tom, že má 
náš kraj potenciál k tomu, aby se z pomyslných 
nejvyšších či nejnižších příček žebříčků dostal 
na lepší pozice, jsem přesvědčen. Kromě insti-
tucí a faktorů, která vnímám jako perspektivní, 
musím ještě vyzdvihnout Ústecký kraj z pohledu 
bohatství kulturních památek a přírodních krás. 
Máme na to, abychom náš kraj stále měnili 
po všech stránkách k lepšímu.

Oldřich Bubeníček 
hejtman Ústeckého kraje

Glosa k tématu „TEMA“
od hejtmana
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Anketa expředsedů KHK ÚK

Ing. Jiří Wedlich – OHK Děčín (předseda KHK ÚK 2000–2001)

1. Pokud bych měl seriózně odpovědět na uvede-
nou otázku, potom se domnívám, že je dobré 
si připomenout nejprve vznik samotné Hospo-
dářské komory České republiky. Měl jsem to 
štěstí a čest, že jsem byl u samotného vzniku 
této organizace v roce 1992. V uvedeném 
roce vznikl společenský tlak na vznik jedné 
(celostátní) stavovské organizace reprezen-
tující podnikatele a profesní společenstva, 
jako tomu bylo a je u jiných profesních ko-
mor (advokátní, lékařské komory apod.), kde 
pro výkon profese je nutné povinné členství 
v těchto komorách. Snad proto také původně 
přijatý zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské 
komoře ČR, uzákonil povinné členství podni-
katelů v komoře, což vyvolalo značný zájem 
o funkce v této organizaci ze strany tehdej-
ších „kapitánů průmyslu“. Široká diskuse 
nad správností tohoto rozhodnutí nakonec 
vyústila ve velice brzkou novelu a změnu pří-
slušného ustanovení zákona tak, že členství 
podnikatelů v komoře je dobrovolné. Samotný 
vznik Hospodářské komory ČR byl pro mne 
rovněž zajímavou zkušeností. Na ustavující 
sněm, který se konal dne 20. března 1993 
v Praze, jsem byl za okres Děčín delegován 
ministerskou vyhláškou, kterou na tento sněm 

byli delegováni aktivní podnikatelé ze všech 
regionů ČR. Již na tomto ustavujícím sněmu 
jsem byl poprvé zvolen do dozorčí rady HK ČR 
a tuto funkci jsem zastával řadu let. Osobně 
jsem cítil potřebu dobrovolně se angažovat 
ve zvýšení prestiže hospodářské komory, což 
vyústilo v roce 2000 ve vlastní založení Kraj-
ské hospodářské komory Ústeckého kraje jako 
dobrovolné sdružení okresních hospodářských 
komor, kde jsem byl zvolen prvním předsedou.

 S odstupem času jsem přesvědčen, že vznik 
této Krajské hospodářské komory ÚK byl 
značně zjednodušen schválením organizač-
ního návrhu, že jako předseda budu ve funkci 
pouze na dobu určitou. Poté bude funkce 
předsedy KHK ÚK „rotovat“ a funkci předsedy 
budou na dobu určitou vykonávat předsedové 
OHK v určeném pořadí, počínaje předsedou 
OHK s nejvyšším počtem členů.

 Uvedeným způsobem je od samotného po-
čátku v Ústeckém kraji zajištěno, že KHK ÚK 
má, podle mého názoru, stále významnou 
společenskou roli jako partner státu na úrovni 
kraje, i když si je zde nutno přiznat, že vý-
znam této role je značně ovlivněn přístupem 
politické reprezentace státu k hospodářské 
komoře jako instituci.

 Současný stav KHK ÚK nelze hodnotit jinak 
než pozitivně, a to již jenom z důvodů, že její 
původní hlavní účel, tj. reprezentovat podni-
katele, členy hospodářské komory na úrovni 
kraje, jako partner krajské veřejné správy, je 
stále naplňován.

2. Jako prvního předsedu KHK ÚK mě nejvíce 
potěšilo, že naše krajská hospodářská komora 
vznikla bez větších potíží ve formě, která je 
férová vůči všem okresním hospodářským ko-
morám a že tato forma funguje od roku 2000 
do současné doby. Ani dnes nemám žádný 
výrazný pocit, že by se něco mělo udělat jinak.

3. V hodnocení stavu dnešní komory a podnika-
telského prostředí v ČR jsem, slušně řečeno, 
trochu rozpačitý. Když se zakládala Hospo-
dářská komora ČR, prakticky na všech setká-
ních s podnikateli jsem vždy prosazoval názor, 
že hospodářská komora je a musí zůstat jako 
apolitický a nezávislý subjekt k podpoře pod-
nikatelských aktivit s využitím svých zákonem 
určených práv. Domnívám se, že na různých 
úrovních Hospodářské komory ČR tato his-
toricky přijímaná zásada není respektována 
a z toho také občas vyplývá komplikovaný 
vztah hospodářské komory ke státu, což také 
přímo ovlivňuje podnikatelské prostředí v ČR.

Ing. Rudolf Jung – OHK Most (předseda KHK ÚK 2001–2003)

1. Zakládání Krajských hospodářských ko-
mor, bylo jakýmisi „sňatky z nutnosti“, kdy 
vznikem krajů se logicky objevila nutnost 
mít v krajích jednoho zástupce pro jednání 
s hejtmany a krajskými úřady. Protože zákon 
o komoře ve své struktuře má pouze okresní 
a regionální komory, bylo nutné hledat 
vhodné formy, což se podařilo a v krajích 
byly založeny (bohužel různou právní formou) 
krajské komory, které byly následně statutem 
HK ČR zlegalizovány. KHK ÚK byla založena 
na základě konsensu všech 7 okresních ko-
mor a základem byly tzv. „Neformální dohody“ 
na základě kterých byly zpracovány základní 
dokumenty, které jak si dovolím tvrdit, jsou 
základem nekonfliktního působení KHK 

ÚK dodnes. Právě zapsaná shoda pravidel 
ve zmíněných dohodách, které garantovaly 
důstojnou roli všech OHK bez ohledu na veli-
kost a výkonnost, spolu s předem základními 
normami daným tzv. rotačním principem za-
stávání vrcholných funkcí v KHK, se KHK stala 
důstojným reprezentantem podnikatelského 
prostředí, a to nejen na úrovni kraje. Tento 
pevně daný organizační systém respektovaný 
všemi okresními komorami, byl základním 
předpokladem ke smluvnímu vztahu s Ústec-
kým krajem. Právě písemně uzavřená smlouva 
o spolupráci s krajem byla pilotním projek-
tem a příkladem i pro KHK v ostatních krajích. 
Dnešní KHK ÚK je již stabilním a stabilizujícím 
článkem, který zastupuje stále všechny OHK 

a dnes realizovaným systémem řízení svých 
úřadů, je schopna koordinované činnosti ne-
jen v oblasti projektů, ale i případné přene-
sené působnosti od státní správy.

2. Je to bezesporu již zmíněná smlouva o spo-
lupráci s Ústeckým krajem, která byla v roce 
2001. Tato smlouva se stala základem, pro již 
dnes dlouhodobou spolupráci, a co je navíc 
velmi významné, je začlenění našich zástupců 
do odborných komisí Rady ÚK. V té souvislosti 
považuji za chybu, že se nepodařil položit legis-
lativní základ pro fungování Odborných sekcí 
i na úrovni KHK, které by mohly sehrát partner-
skou roli s vedoucími odborných útvarů úřadu 
kraje. Chybou bylo, že jsme se snažili „násilím“ 
vytvořit krajské sekce a nevyužili potenciál 
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KHK ÚK

U příležitosti připomenutí 25 let novodobé existence HK, je na místě také připomenout 
nekulaté výročí 18 roků existence Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje, která 
se tímto obrazně stává „plnoletou“. Za tuto dobu se v jejím čele vystřídala řada předsedů 
a také jim jsme položili několik otázek. Redakce

1. Jak hodnotíte z Vašeho pohledu roli, vývoj a stav dnešní KHK ÚK?
2. Co Vás osobně za éru Vašeho prezidentování nejvíce potěšilo (povedlo se) a také zarmoutilo (nepovedlo se) a co byste 

udělal jinak?
3. Jak byste zhodnotil stav dnešní komory a podnikatelského prostředí v ČR a jeho komplikovaný vztah ke státu?
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sekcí na členských okresních komorách. Lze 
co napravit i dnes. Toto bych asi udělal jinak.

3. Hodnotit vztah podnikatele a jeho státu je 
vzhledem k tomu, že jsme o tom již napsali 
mnoho, je jaksi kontraproduktivní. Hodnotící 
žebříčky, které nás staví v rámci světového 
srovnání do velmi nízkých „příček“, tak to 
mluví samo o sobě.

 HK se dnes pohybuje v poměrně složité situ-
aci. Neprozíravou změnou povinného členství 
na dobrovolné, se mimo jiných a zásadních 

problémů vytvořil stav, že podnikatelé se za-
čali sdružovat v různých jiných profesních, 
ale i obecných podnikatelských spolcích. Tím 
se vytvořilo velmi nepřehledné, vlivově si kon-
kurující a roztříštěné podnikatelské prostředí, 
které nedokáže zabránit legislativním zmet-
kům, problémům ve vzdělávacích systémech, 
úpadkům řemesel a jiným problémům, které 
podnikatelské prostředí dnes má. Přidáme-li 
k tomu konkurenci zahraničních obchodních 
komor působící na našem území a samotnou 

roli státu, který z podnikatelských daní vytváří 
k uspokojení jakési společenské objednávky 
své kapacity kolidující s kompetencemi ko-
mory ze zákona o komoře, pak má podnika-
telské prostředí co do budoucna řešit. Ovšem 
je-li to v česku reálné, nevím. Kdysi mě bý-
valá paní předsedkyně Českého statistického 
úřadu řekla moudrou větu, „Statistika není 
svými výstupy pro hlupáky a musí se umět 
číst a přečíst“. To platí i o tzv. ekonomickém 
růstu a já podotýkám – českém.

RNDr. Jan Horák – OHK Ústí nad Labem (předseda KHK ÚK 2003–2005)

 Kolegu Horáka se nám bohužel nepodařilo kontaktovat.

Mgr. Zbyněk Pěnka – OHK Litoměřice (předseda KHK ÚK 2005–2008)

1.  Z pohledu vývoje KHK ÚK vnímám zlepšení 
vzájemné komunikace v rámci představenstva, 
větší názorovou jednotu na různá témata, kte-
rými se zabýváme, snahu o dosažení nejlep-
šího řešení v projednávaných záležitostech. 
Role KHK je taková, jakou nám ji nakonec naši 
strategičtí partneři umožní. Myslím tím hlavně 
Ústecký kraj – Krajský úřad. V posledních le-
tech bych tedy naši roli na základě tohoto 
kritéria vnímal pozitivně.

2.  Vzhledem k tomu, že éra mého předsedování 
je už nějaký ten pátek za mnou, tak bych 
uvedl snad jen to, že jsem měl dveře otevřené 
k vedení Ústeckého kraje a mohl některé věci 
projednávat zcela neformálně v přátelské 

atmosféře. Tato atmosféra ale vždy nepa-
novala v tehdejším složení představenstva 
a zbytečně jsme v této době mezi sebou měli 

„příkopy“ i v nepodstatných věcech a kompli-
kovali si „život“ přílišným formalismem. To 
mne v práci předsedy tehdy vadilo.

3.  Komora je víc vidět a má určitě větší renomé. 
Přispívají k tomu svou prací odhodlaní a nad-
šení zástupci jednotlivých složek Hospodářské 
komory ČR, Okresními komorami počínaje, 
kteří ve svém volném čase věnují část svého 
života (a nákladů) komoře. Ale i pracovníci 
komory, kteří činnost komory též drží nad vo-
dou. Ano, chybí nám jasnější vztah ke státu, 
zajištění financování činnosti bez toho, abych 

se honili za různými projekty, ze kterých naše 
úřady nejen udržíme, ale i proto, abychom 
mohli vykonávat odpovídající servis. Chybí 
sytém převzetí kompetencí, které komoře 
pomohou vykonávat svoji činnost a budou 
ku prospěchu členské základny a podnika-
telů vůbec. Podnikatelské prostředí se mění 
a je to logické. Každá doba se sebou přináší 
něco nového. Teď se ekonomicky daří, ale 
negativní dopady i tohoto období se obje-
vují. Tlak na mzdy, nedostatek pracovní síly, 
systém vzdělávání, evropská, ale i naše legis-
lativa a někdy až ďábelské výmysly poslanců, 
žijících mimo realitu, zejména v Bruselu.

Ing. Jan Cháb – OHK Chomutov (předseda KHK ÚK 2008–2011)

Kolegu Chába se nám také nepodařilo kontaktovat

Ing. František Jochman, LL.M. – OHK Louny a OHK Teplice (předseda KHK ÚK 2011–2017)

1. Jsem rád, že se z počátečního pouhého sdru-
žení jednotlivých okresních komor stala naše 
komora váženým partnerem pro řešení celo-
krajných otázek, které podnikatele trápí. Ak-
tivně ovlivňujeme dění v kraji a jménem firem 
deklarujeme priority v oblasti dopravní infra-
struktury, jsme zapojení do systému zkvalit-
ňování vzdělávání na středních a základních 
školách, pomáháme zvyšovat inovační poten-
ciál firem v kraji, řešíme problémy zaměst-
nanosti a nedostatků na trhu práce. Není to 
samozřejmě úplný výčet všech našich aktivit, 
které jsou dnes velice široké. Když jsem si to 
spočítal, tak KHK ÚK má své zástupce ve tři-
ceti různých komisích, rad, výborů apod., kde 
prezentuje názory a zájmy firem.

2. Velmi mne potěšilo, že se začalo zlepšovat 
vnímání technických profesí a řemesel jako 
perspektivních oborů na trhu práce. Školy, 
kraj, města, a i veřejnost si dnes již pomalu 
uvědomují to, na co firmy upozorňovaly ně-
kolik let, že potřebujeme i technické profese, 
a ne jenom humanitní. Je to otázka, která asi 

dnes podnikatele nejvíce trápí. Kvalifikovaná 
pracovní síla byla, je a bude vždy potřebná, 
ať v konjunktuře, tak i v recesi. Právě šikovní 
a chytří pracovníci jsou pro náš region nej-
větší vzácnost a jejich nedostatek významně 
limituje možnost hospodářského růstu kraje. 
Snahy hospodářské komory tedy vedou tímto 
směrem a snažíme se různě podporovat žáky, 
aby se poptávaných a potřebných profesí 
na trhu nebáli a studovali je. Postupně již 
výsledky vidíme, ale pořád to je ještě závod 
na dlouhou trať. Ze strany vlády a minister-
stev jsme se žádné pomoci nedočkali, tak si 
musíme pomoci v regionu sami aspoň s tím, 
na co stačíme.

 Co mne zarmoutilo se také týká předchozího. 
Mrzí mne, že se nám nepodařilo zvrátit image 
regionu a pořád je kraj vnímaný jako neatrak-
tivní k životu a práci. Stále se tak nezastavil 
negativní trend odchodu mladých, vzdělaných 
lidí z našeho kraje. To je pro rozvoj firem vra-
žedné a na úrovni kraje se to snažíme několik 
let neúspěšně řešit.

 Další věc, která mne mrzí je ta, že vláda za ně-
kolik let pořád cíleně našemu kraji nepomohla 
při jeho restrukturalizaci. Roky se schůzuje, 
vznikají nové a nové komise, skupiny, sepi-
sují se strategie, plány, opatření, ale výsledky 
v podobě konkrétní systémové pomoci jsou 
zanedbatelné. Podnikatelé potřebují konkrétní 
činy, a ne politické proklamace a sliby.

3. Dnešní stav komory a prostředí pro podnikání 
není nijak specifický jen pro náš kraj. Firmy 
se v celé ČR potýkají se stejnými problémy 
jako místní firmy. Regulace, byrokracie, zby-
tečné zákazy a příkazy, to jsou problémy ce-
loplošné a zatím se stav nijak nelepší, spíše 
zhoršuje. V oblastech, kde by stát měl ekono-
mickému růstu pomáhat spíše škodí a brzdí 
ho. Je to špatný systém školství, nefunkční 
systém výsledků výzkumu do komerčního 
uplatnění, demotivující systém sociální pod-
pory a další již notoricky probírané problémy. 
A naším úkolem je i do budoucna na tyto 
problémy upozorňovat a navrhovat politická 
řešení.



Služby pro firmy
Služby pro firmy
Pomáháme chytrým firmám růst

Služby pro firmy

Služby Inovačního centra Ústeckého kraje pro rozvoj 
a podporu podnikání a inovace ve firmách

Spolupráce s výzkumnými organizacemi
Pro Vaše inovace produktů, služeb i výrobních procesů Vás propojíme 
s relevantními výzkumnými organizacemi, které Vám umožní nalézt řešení.

Financování inovací a podnikání
Poradíme s možnostmi financování Vašich inovací z veřejných 
i soukromých zdrojů. Pomůžeme Vám najít investora. Administrujeme 
dotační program Inovační vouchery Ústeckého kraje určený pro spolupráci 
firem a výzkumných organizací.

Odborné poradenství, expertiza
S pomocí globální databáze Frost & Sullivan vypracujeme pro Vaši firmu 
odbornou rešerši či dodáme relevantní informace pro mapování trhu ve 
Vašem oboru. Poradíme, s kým se spojit, od koho inspirovat.

Podnikatelský inkubátor Start Up GO
V našem inkubačním programu pomůžeme z Vašeho podnikatelského 
záměru vykřesat firmu anebo ze začínající firmy úspěšný start ‑up.

Sdílená kancelář S ‑dílna
Začínajícím podnikatelům a malým firmám nabízíme kreativní prostor se 
zázemím pro práci i schůzky s partnery a vzájemnou spolupráci či inspiraci.

Kontaktujte naše specialisty:

Lucie Podrápská 
podrapska@icuk.cz

Miroslav Cingl 
cingl@icuk.cz

Navštivte nás: 
Inovační centrum Ústeckého kraje, Klíšská 28, Ústí nad Labem www.icuk.cz

Naše služby jsou zdarma.

Služby Inovačního centra Ústeckého kraje pro rozvoj 
a podporu podnikání a inovace ve firmách

Spolupráce s výzkumnými organizacemi
Pro Vaše inovace produktů, služeb i výrobních procesů Vás propojíme 
s relevantními výzkumnými organizacemi, které Vám umožní nalézt řešení.

Financování inovací a podnikání
Poradíme s možnostmi financování Vašich inovací z veřejných 
i soukromých zdrojů. Pomůžeme Vám najít investora. Administrujeme 
dotační program Inovační vouchery Ústeckého kraje určený pro spolupráci 
firem a výzkumných organizací.

Odborné poradenství, expertiza
S pomocí globální databáze Frost & Sullivan vypracujeme pro Vaši firmu 
odbornou rešerši či dodáme relevantní informace pro mapování trhu ve 
Vašem oboru. Poradíme, s kým se spojit, od koho inspirovat.

Podnikatelský inkubátor Start Up GO
V našem inkubačním programu pomůžeme z Vašeho podnikatelského 
záměru vykřesat firmu anebo ze začínající firmy úspěšný start ‑up.

Sdílená kancelář S ‑dílna
Začínajícím podnikatelům a malým firmám nabízíme kreativní prostor se 
zázemím pro práci i schůzky s partnery a vzájemnou spolupráci či inspiraci.

Kontaktujte naše specialisty:

Lucie Podrápská 
podrapska@icuk.cz

Miroslav Cingl 
cingl@icuk.cz

Navštivte nás: 
Inovační centrum Ústeckého kraje, Klíšská 28, Ústí nad Labem www.icuk.cz

Naše služby jsou zdarma.

in
ze

rc
e

TEMA | červen 2018 | str. 22



Projekt Česko-saské návštěvy
• Pojem přeshraničního setkávání pod názvem „Česko-saské návštěvy“ má již několikaletou tradici a je 

ve všeobecném zájmu v této tradici nadále, a to na kvalitativně vyšší úrovni, pokračovat.

• Z důvodu prohlubování zájmů o turismus na české i německé straně se zástupci OHK Most a IHK Chemnitz rozhodli 
zaměřit tento projekt na zachycení nových možností pro rozvoj turismu v příhraničí, propojení vytipovaných 
turistických cílů a na informovanost veřejnosti o aktuální situaci v přepravě turistů, cyklistů a lyžařů.

• Financováno z: Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří v Programu přeshraniční spolupráce Česká 
republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020
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AUTODROM MOST – regionální partner pro rozvoj, 
inovace, prezentace a podporu zaměstnanosti.

Připravili jsme pro vás soutěž o 5 vstupenek na evropský šampionát 
okruhových tahačů Czech Truck Prix 2018 ve dnech 1. a 2. září.

Soutěžní otázka: 

Po Czech Truck Prix 2017 zpracovala agentura Czechtourism analýzu přínosu tohoto 
závodního víkendu pro region. Průzkum prokázal, že ekonomický přínos dosáhl: 

a. 4 tisíce korun              b. 40 milionů korun            c. 4 miliony korun
Své tipy zasílejte na  sekretariat@autodrom-most.cz do  20. srpna 2018 společně 
s Vaším kontaktem pro případné doručení elektronických vstupenek.

Nabízíme:
•  závodní okruh s parkovištěm závodních strojů, restaurací a VIP zázemím
•  polygon – výcvikové plochy pro kurzy bezpečné jízdy s učebnami a restaurací
•  dětské dopravní hřiště 
•  motokárovou trať 
•  off roadovou plochu pro vozidla SUV, terénní motocykly a čtyřkolky
•  zázemí pro VIP eventy 
•  desetihektarovou plochu pro koncerty a doprovodný program 

AUTODROM MOST a.s.  |  Tvrzova 5  |  434 01  Most  |  +420 476 449 976  |  info@autodrom-most.cz  |  www.autodrom-most.cz

INZERCE TÉMA - 210x148,5 mm.indd   1 22. 6. 2018   7:55:34
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Unikátní podzemní laboratoř
Podzemní výzkumné pracovi-
ště (PVP) Bukov, lokalizované 
v hloubce 550 m pod povrchem, 
slouží Správě úložišť radioaktiv-
ních odpadů (SÚRAO) jako testo-
vací lokalita pro hodnocení chování horninového prostředí v hloubce odpovídající předpokládané hloubce 
hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva (VJP) a vysokoaktivních odpadů (VAO). Podzemní pracoviště 
se nachází v katastru obce Bukov, okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina, Česká republika. Jako podobná 
zařízení tohoto typu využívá již existující infrastrukturu podzemního díla.

Podzemní prostory jsou lokalizovány v jižní části 
uranového ložiska Rožná, 12. patro jámy B. Pro-
bíhající a připravované experimentální činnosti 
jsou zaměřeny na pochopení procesů souvisejí-
cích s dlouhodobou bezpečností hlubinného úlo-
žiště a demonstrace technické proveditelnosti. 
Koncept podzemních výzkumných pracovišť má 
v oblasti výzkumu a vývoje hlubinného úložiště 
důležitou roli. Ve světě dlouhodobě fungují po-
dobná zařízení jako například laboratoř Grim-
sel ve Švýcarsku, nebo Äspö ve Švédsku. Tato 
pracoviště ve světě poskytují od šedesátých 

let minulého století data v oblasti porozumění 
procesům odehrávající se v horninovém masívu, 
testování robustnosti inženýrských bariér a v ne-
poslední řadě také důležitá data pro bezpeč-
nostní rozbory. Neméně důležitou částí výzkumů 
je také odvození příslušných metodik studia 
nebo výchova vysoce kvalifikovaných expertů. 
Získaná data a zkušenosti pak mají významnou 
roli v procesu výběru lokalit pro umístění hlubin-
ného úložiště a jejich hodnocení, optimalizace 
inženýrsko-technických a stavebních postupů 
a v neposlední řadě významné zvýšení odborné 

úrovně národních programů a zapojení do me-
zinárodní spolupráce.

Výzkumný experimentální program v laboratoři je 
rozdělen do několika tematických okruhů:
1. Pilotní charakterizace hornin k ověření 

metodiky tvorby 3D modelů lokality
 Jedná se o geologickou charakterizaci horni-

nového masívu v podzemním díle PVP Bukov 
a na povrchu s cílem popisu vývoje jednotli-
vých charakteristik hornin z povrchu do aktuální 
hloubky budoucího HÚ. Data získaná z podzemí 
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a povrchu jsou vzájemně propojována a vy-
hodnocena. Základním výstupem je sestava 
dat, která poslouží ke konstrukci pilotních 3D 
geologických a mechanických modelů lokality.

2. Testování metod dlouhodobého moni-
toringu procesů probíhajících v hloubce 
úložiště

 Přínos komplexního monitoringu geologic-
kého prostředí v hloubce úložiště spočívá 
v odhadu řádu potřebných parametrů hor-
ninového prostředí a jejich vývoje, které je 
nutné získat pro popis lokalit hlubinného 
úložiště a hodnocení jejich stability. V rámci 
hydrogeologického monitoringu jsou zís-
kána data pro pochopení zákonitosti cho-
vání podzemní vody jako nejvýznamnějšího 
transportního média v hlubinném úložišti. 
Pro vyhodnocení stabilitních charakteristik 
lokalit je pak nutné provést seismický moni-
toring a popis aktivity křehkých struktur. Pro 
popis horninového prostředí v širším okolí HÚ 
je pak nutné testovat metody dlouhodobého 
geofyzikálního monitoringu. Pro zjištění cha-
rakteristik degradace materiálů je pak nutné 
dlouhodobě získávat data mikrobiologického 
osidlování horninového prostředí.

3. Testování modelů proudění podzemní 
vody a transportu radionuklidů v pukli-
novém prostředí HÚ

 Cílem těchto prací bude testování a ověření ma-
tematických modelů migrace radionuklidů v re-
álném prostředí. Zkoušky budou zaměřeny jak 
na popis horninového prostředí, tak na vlastní 
transportní procesy relevantních prvků v pukli-
novém prostředí a neporušené matrici (procesy 
advekce a difúze). Transport různých forem 

radionuklidů spolu s prouděním vody závisí 
na celé řadě procesů, jako je jejich srážení, roz-
pouštění, difúze do matrice, sorpce či mísení 
s nekontaminovanou vodou, difúze do matrice. 
Do doby podrobného průzkumu lokalit nebudou 
známy charakteristiky lokalit umožňující provést 
podrobný popis transportu radionuklidů přes 
horninové prostředí do biosféry. Do této doby 
je však třeba získávat data tak, aby bylo možné 
kalibrovat transportní modely vycházející pouze 
z expertních posouzení lokalit.

4. Testování vlivu horninového prostředí 
v hloubce úložiště na změny vlastností 
uvažovaných inženýrských bariér 

 Předmětem experimentálních prací bude sle-
dování vlivu reálných podmínek horninového 
masívu na materiály uvažovaných inženýr-
ských bariér. Provedeny budou zejména kom-
plexní experimenty, které umožní sledování 
několika jevů najednou (koroze materiálů 
úložného kontejneru, změny jílového těsnění 

– bentonitu, popř. vliv mikrobiální činnosti). 
Budou použity materiály (ocel, beton, cement, 
bentonit), jež byly doposud studovány jenom 
v rámci laboratorních prací.

5. Testování vzniku a vývoje EDZ
 Popis charakteru zóny ovlivněné výstavbou 

podzemního díla vyplývá z nutnosti popisu pří-
padné hydrogeologicky vodivé zóny vytvořené 
během výstavby HÚ. Metodika detekce vlast-
ností této zóny bude vycházet z hydraulických 
a mechanických měření, ale bude upravena 
do měřítka pro sledování rozložení parametrů 
s rozlišením desítek cm. Budou také použity 
geofyzikální metody pro nepřímou charakte-
ristiku horninového masívu.

6. Výzkum vlivu horninového masívu na kon-
strukci jednotlivých podzemních děl HÚ

 Při výstavbě HÚ bude nutné použít některé 
technologické postupy, které vyžadují spe-
ciální metodologie nepoužitelné ve standard-
ních komerčních ražbách. Jedná se o speciální 
rozpojovací nebo vrtné práce. Cílem bude 
odvodit a optimalizovat příslušné metodiky 
těchto prací z hlediska času aplikace, efekti-
vity a ekonomiky a dlouhodobý monitoring 
stability a chování těchto děl.

7. Demonstrační experimenty
 Nutnost výstavby demonstračních experi-

mentů vyplývá z komplexity interakcí mezi 
jednotlivými komponenty uvažovaného uklá-
dacího systému. Demonstrační experimenty 
ověří schopnost dodavatelského řetězce spo-
lupracovat při složité workflow od projektové 
přípravy různých komponent, jejich výrobě, 
aplikaci a stabilizaci.

Než se v roce 2050 začne stavět hlubinné úložiště 
pro vyhořelé jaderné palivo, musí SÚRAO přesvěd-
čivě doložit, že zvolené geologické i technologické 
řešení je prokazatelně bezpečné. Projekt budou 
posuzovat nejen české instituce, ale i mezinárodní 
odborníci. Výzkumy z PVP Bukov budou obrov-
ským přínosem – umožní totiž SÚRAO testovat 
v příhodných podmínkách dílčí řešení a situace, 
s nimiž se při projektování skutečně bezpečného 
úložiště bude muset počítat.
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PODNIKÁNÍ – úvaha o tom, 
komu je z vyšší moci dáno 
a komu nikoli
Mám to štěstí, že mohu podnikání v České Re-
publice a na Mostecku sledovat z jakéhosi nad-
hledu, aniž bych musel studovat obchodní rejstřík, 
ekonomické statě, statistiky apod. Již téměř 25 let 
se pohybuji mezi podniky a podnikateli, jako po-
jišťovací makléř, člen různých zájmových skupin, 
spolků apod. Možná právě proto jsem byl poctěn 
a požádán o svou úvahu jako rotarián, jak vidím 
vývoj dvaceti pěti let podnikání na Mostecku. Než 
popisovat fakta, tak jsem se rozhodl se zamyslet 
nad podstatou.

Když se ohlédnu na divokou dobu živelného po-
čátku podnikání devadesátých let, tak se jako 
houby po dešti podnikatelé množili ve všech 
druzích činnosti v podobě stánkařů, zelinářů, 
obchodníků s potravinami, dovozců elektroniky 
a všeho co u nás nebylo. Dodavatelů různých ma-
teriálů a součástek do výroby, těch, co se pohy-
bovali v oboru, po němž byl hlad, těch, co byli tzv. 

„v pravou chvíli, na pravém místě“ a např. mohli 
zprivatizovat část do té doby státního podniku 
nebo podnik celý, jiní se začali věnovat službám 
a tak dále a tak dále…

Jak šel čas, tak se začali oddělovat „zrna od plev“ 
a ukázalo se, kdo je skutečným podnikatelem 
a kdo jen podnikavcem, který za podnikáním vidí 
jen peníze a vlastní prospěch. Někteří rychle rostli 
a bohatli a často je čekal stejně rychlý a strmý 
pád, někteří se potáceli na dně svého podnikání 
a nedokázali se z něho nikdy zvednout. Někteří 
své vydělané peníze dokázali zase rychle utratit 
a dnes v tom lepším případě pracují jako zaměst-
nanci jiných českých podnikatelů nebo zahranič-
ních firem. Někteří si na cestě svého podnikání 
zničili veškeré vztahy, a to i rodinné a dnes jsou 
buď v osamění, nebo žijí zcela jiné životy, než 
se předpokládalo a možná i chtěli. Někteří do-
kázali svůj podnik v pravou chvíli prodat (velmi 

často zahraničním investorům) a peníze dobře 
investovat a tím zabezpečit sebe a své rodiny 
i na několik generací.

Rozhodně nechci říci, že všichni, kdo skončili, 
skončili, protože by byli snad morálně, mravně 
nebo profesně, či podnikatelsky špatní apod. 
Někteří podnikatelé se například nedokázali 
přizpůsobit trendu globalizace, bohužel zanikli 
obchůdky s různorodým zbožím, menší řemeslné 
firmy apod. Mnohdy se mohlo jednat o dopady 
necitlivého rozhodování politiků, přebujelé by-
rokracie apod. Některé podniky zanikly, protože 
majitelé odcházející na zasloužilý odpočinek ne-
našli nástupce, na druhou stranu se do podnikání 
různými, ať tradičními nebo moderními způsoby, 
zapojují mladí absolventi středních a vysokých 
škol – bohužel však je jich velmi málo, a to 
i ze škol, které nosí přívěsek „podnikatelská, 
podnikání…“
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inzerce

Nicméně, když se na to podívám a budu hledat 
ty, kdo podnikateli stále zůstali a rozvinuli své 
podniky, tak aby dnes sloužili jim a především 
společnosti. Tak jsou to z mého úhlu pohledu 
často Ti, kteří začínali od nuly nebo spíše z mí-
nusu, v průběhu svého podnikání si uvědomovali, 
že když se daří, tak je důležité myslet na horší 
časy, připravit se na ně – spořit, a zároveň dobře 
investovat do budoucnosti, a pokud se zrovna 
nedařilo, tak věřili, že se vše zlomí a o to více 
pracovali a hledali cesty k růstu. Prostě věděli, 
že v životě a podnikání stejně jako v přírodě 
se střídají „Vrcholy a údolí“, tedy dobré i zlé 
časy a je nutné si s tím správně poradit, jak píše 
ve stejnojmenné knize americký autor Spencer 
Johnson.

Když se však zamyslíme, kdo opravdu své pod-
nikání a v podstatě i život zvládnul a tím došel 
ke kýženým výsledkům a jeho podnikání a život 
mu přináší štěstí, tak jsou to Ti, kteří pochopili, 
že peníze a moc není v životě to nejdůležitější. 
Naučili se tvořit týmy spokojených spolupracov-
níků, dbali na to, aby budovali firemní kulturu, 
díky níž je jejich podnik uznáván a vážen. Při 
svém podnikání se neopomněli věnovat rodině, 
svým kamarádům, známým, přátelům, komuni-
tám atd. Zjednodušeně pracovali na tom, aby 
jejich život byl vyvážený ve všech oblastech. Pře-
devším však jsou to Ti, kdo pochopili, že jsou 

v podstatě služebníky, kteří slouží svým zákazní-
kům, své firmě a lidem v ní, své rodině, komunitě, 
v níž žijí a celé společnosti.

Jsou to Ti šťastní, kteří se umí radovat ze života, 
a především umí dávat. Dnes jsou to Ti, kteří 
pomáhají finančně i jinak ve sportu, kultuře, 
hendikepovaným, opuštěným dětem, nemocným, 
seniorům, a těm co pomoc z různých důvodů 
potřebují. Jsou to Ti šťastní podnikatelé nebo 
manažeři firem, kteří pořádají charitativní akce 
nebo řídí dlouhodobé charitativní projekty. Jsou 
to Ti, kteří pořádají akce pro své kamarády ro-
dinu, přátelé a další. Jsou to Ti, kteří to prostě 
vše zvládli a jsou dnes vzory pro své děti a okolí.

Na tomto místě bych mohl jmenovat spoustu pří-
kladů takovýchto Mosteckých podnikatelů. Ne-
udělám to, protože za jedno nemohu, za druhé 
bych nebyl schopen jmenovat všechny, protože 
je prostě všechny neznám a za třetí by to byl 
dlouhý seznam, který se stále prodlužuje, a vě-
řím, že dále prodlužovat bude, protože už jsme 
daleko od těch podnikatelsky divokých devade-
sátých let a mnozí z nás prostě dorostli a uvě-
domují si, co jim a ostatním štěstí přinese a co 
je jen pozlátko.

Osobně věřím, že jsou to Ti, kteří mají podnikání 
jako prostředek pomáhat. Křesťan by řekl, že jsou 

to Ti, kterým je od Boha dáno , protože on ví, 
komu tu zodpovědnost a prostředky do rukou dát 
a komu nikoli 

Ing. Jiří Bureš  
ROTARY klub Most

Děkujeme Ústeckému kraji 
a společnosti Severní energetická, a. s. 

za finanční podporu při realizaci  
Projektu Dílny 2017/2018.

Statutární město Most – SPZ Joseph
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Matematika a technické vzdělávání
V roce 1990 nastaly v naší společnosti zásadní změny v podnikání. Skončilo státní plánování ve všech oblastech, 
na trh vstoupily silné zahraniční firmy a obchodní řetězce a současně se objevily dvě skupiny podnikatelů. Ti, kteří 
privatizovali státní firmy a ti, kteří začali od nuly. Některým oborům podnikání doba přála, ale jiné obory začaly 
postupně upadat. Zcela novým oborem svobodného podnikání se stalo vzdělávání na všech úrovních a mnozí slepě 
věřili ekonomům na postech ve vládě, kteří slibovali, že vše vyřeší „neviditelná ruka trhu“. Pojem zavedený eko-
nomem Adamem Smithem v díle Bohatství národů však předpokládá, že každý jedinec, který maximalizuje svoje 
výnosy, maximalizuje současně i celkové výnosy společnosti jako celku, protože tyto výnosy jsou identické, jako je 
součet všech individuálních výnosů. Z této definice je zcela zřejmé, že „neviditelnou ruku trhu“ neměli naši ministři 
a premiéři propagovat, ale naopak ve školství a vzdělávání ji měli nechat rovnou useknout.

Začaly se na trhu vzdělávání na všech úrovních 
objevovat školy, které se podbízely žákům, stu-
dentům a jejich rodičům výukou v atraktivních 
oborech jako je právo, ekonomika, podnikání, 
státní správa, marketing atd. Velkou módou i do-
spělých jedinců byla výuka „soft skills“,tj. měk-
kých dovedností, přičemž došlo k opomenutí 
toho, že výuka těchto dovedností tvoří soubor 
dovedností a technik, které mají sloužit hlavně 
k rozvíjení „hard skills“, tj. tvrdých dovedností, 
ke kterým patří i konkrétní technické odbornosti. 
Ukázalo se, že rodiče i žáci snadno podlehli iluzi 
o manažerských pozicích bez znalostí matema-
tiky a techniky. Stejně snadno dnes podléhají 
iluzím o tom, že existují nové zázračné metody 
vzdělávání dětí včetně matematiky. Je zřejmé, 

že matematika a technické vědy mohou být dětem 
v dospělosti užitečné, ale proč toho nedosáhnout 
hrou nebo zázračnými metodami, které jsou dnes 
a denně propagovány v médiích?
Hledal jsem na internetu články o technickém vzdě-
lávání a byl jsem překvapen, jakou prioritu této pro-
blematice v posledních deseti letech dávali všichni 
politici a kapitáni průmyslu. Vystřídalo se mnoho 
ministrů školství, různé vlády, vydalo se na dotační 
projekty a programy mnoho stovek miliónů Kč. Vý-
sledkem je stále horší situace a zdá se, že spolu 
s minimální nezaměstnaností přichází v oblasti 
technického vzdělávání skutečná krize. Generace 
techniků vzdělávaná v tolik kritizovaném minulém 
režimu odchází, a o technicky vzdělané mladé lidi, 
kteří překonali všechny reformy školství a lákadla 

snadných studií netechnických oborů, vypukl 
na trhu práce boj. Kdo nepřeplatí, ten nepřežije. 
Tomu se říká velmi viditelná ruka trhu.
Již mnoho let si zejména na středních a vysokých 
školách učitelé stěžují, že do škol přichází studenti, 
kteří tam nemají co dělat. Z existenčních důvodů 
pak některé střední a vysoké školy nabírají bez 
přijímacích zkoušek a v lepším případě záhy od-
dělí „zrno od plev“. Současně je konstatováno, 
že každoročně klesá i kvalita zrna.
Mám rád statistiky a grafy, a tak se s Vámi rád 
podělím o několik překvapivých údajů, které jsem 
ze statistik a grafů vyčetl. Zaměřil jsem se na jed-
noduché počty. Kolik se u nás narodí každý rok 
dětí, kolik jich dojde až na vysokou školu a kolik 
jich jde studovat technické vědy.
Prvním překvapením jsou opravdu velmi velké 
rozdíly v počtu narozených dětí. Pokud to bylo 
v roce 1991 více jak 140 tisíc dětí, tak v období 
1995 až 2005 to je méně než 100 tisíc dětí. Čekají 
nás velmi slabé ročníky i v dalších letech, jak je 
zřejmé z následujícího grafu.
V roce 2000 studovalo vysoké školy méně než 
200 000 studentů. Lze tedy odhadovat, že na vy-
soké školy nastupovalo v jednotlivých letech cca 
25 % populace. V roce 2010 studovalo vysoké 
školy téměř 400 000 studentů. Lze tedy odhado-
vat, že na vysoké školy nastupovalo téměř 50 % 
populace. Pominul jsem zahraniční studenty a stu-
denty starší 25 let, ale dobře také víme, kolik stu-
dentů končí hned v prvém ročníku. V roce 2010 
studovalo ekonomiku cca 25 % studentů, tech-
nické vědy 22 % studentů a přírodní vědy 7,5 % 
studentů. Od roku 2010 počet vysokoškoláků klesl 
o téměř 25 % a projevuje se pokles narozených 
dětí po roce 1995.
Logicky lze odvodit, že téměř 25 % populace našlo 
odvahu jít na vysokou školu studovat obory, kde 
je třeba znát slušně matematiku.

Téma „TEMA“podle 
Jochmana

RNDr. Jaroslav Jochman
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podle 
Jochmana

Výše uvedené statistické údaje tedy odporují re-
alitě. Všichni se shodují, že technické vzdělávání 
žáků a studentů je čím dál horší, ale současně 
rostl poměrově i absolutně počet studentů škol 
s technickým a ekonomickým zaměřením. Zvyšuje 

se kvalita výuky matematiky a technického vzdě-
lávání nebo je za touto optimistickou statistikou 
neviditelná ruka trhu? Možná by se konečně měl 
někdo zabývat také úrovní vzdělání, které mají 
absolventi soukromých vysokých škol. Mnozí 

podnikatelé mají jasno už dávno a uchazeče 
o práci z řad absolventů některých vysokých škol 
ani nezvou k přijímacím pohovorům.

RNDr. Jaroslav Jochman

F actum est factum
CO SE STALO, TO SE STALO

Vážení čtenáři,
Každé výročí s sebou přirozeně nese i snahu bi-
lancovat a ohlížet se zpět. Čtvrtstoletí své exis-
tence, stejně jako novodobá Česká republika si 
letos připomínají Hospodářská komora ČR spolu 
s Agrární komorou ČR. Za uplynulé roky se staly 
pevnou součástí našeho podnikatelského prostředí 
a významným způsobem promlouvají i do legis-
lativy a dalších oblastí. V jistém smyslu jde o ná-
stupce cechovní organizace vzniklé ve středověku 
a obchodních a živnostenských komor starého 
Rakouska.
Historie nás ovšem poučuje o tom, že každé pro-
fesní či obchodní uskupení je stejně jako státní 
zřízení periodicky podrobováno zatěžkávacím 
zkouškám. Příčiny bývaly různé. Cechy například 
v roce 1547 doplatily na politické angažmá v rámci 
povstání stavů proti Ferdinandovi I. Přišly o svá 
privilegia a de facto byly zrušeny. V následujících 
letech byla privilegia obnovena, ale v mnoha pří-
padech je doprovázelo posílení vlivu panovníka 
na cechovní záležitosti.
Naopak strnulost, monopolizace řemeslné výroby 
a přílišná sevřenost cechovních pravidel vedly 

k opakovaným snahám o regulace či reformy 
ze strany státu. Ať už se jednalo o práva tovaryšů 
anebo o obchodní omezení, která bránila rovným 
podmínkám. V českých zemích patřila k nejvý-
znamnějším opatřením svého druhu generální ce-
chovní patent (1731) a generální cechovní artikule 
(1739). Ani ta však nezabránila úplnému rozvratu 
cechů, které natolik lpěly na „starých právech“, 
že nedokázaly zareagovat na dynamické společen-
ské změny. Živnostenský řád, který vešel v plat-
nost 1. 1. 1860, přinesl úplné zrušení cechů. Jejich 
roli převzala živnostenská společenstva. Krátce 
předtím (1850) byly v návaznosti na události „re-
volučního roku“ 1848 zřízeny obchodní komory, 
transformované v roce 1868 na obchodní a živ-
nostenské komory.
Síla komor i dosah jejich činnosti byly enormní. 
Rozhodujícím způsobem se podílely na orga-
nizaci průmyslové výroby i na její prezentaci. 
Ale zasahovaly vlastně do všech oblastí života. 
Za všechny si dovolím uvést jen jeden malý 
příklad – přičiněním pražské komory například 
vzniklo Uměleckoprůmyslové muzeum (1884), 
které existuje dodnes.

Také dnes se hospodářské komory snaží kultivovat 
nejen podnikatelské prostředí a nezbývá než dou-
fat, že se jim to bude dařit po dlouhá léta. Zároveň 
je jim třeba popřát, aby se jim podařilo předcházet 
krizím, které postihovaly staré cechovní zřízení.
Tak tedy – Ad multos annos! (na dlouhá léta).

S přáním všeho dobrého 
Mgr. Michal Soukup 
ředitel Oblastního muzea v Mostě
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Tak je to tedy již 25 let. V roce 1993 dojednali zástupci Průmyslové a obchodní 
komory Halle-Dessau a nově založená Okresní hospodářská komora Most 
svou intenzivní spolupráci. K tomu, co dnes zní poněkud formálně, se ale 
došlo zcela neformálně a poměrně hladce, protože to tak chtěli podnikatelé, 
členové obou komor.
Byla to tehdy pohnutá doba – a to pro obě komory. Po rozpadu Československa se tehdy právě zrodila nová Česká 
republika. Firmy ze Saska-Anhaltska hledaly po sjednocení Německa nová odbytiště. Přeměna tehdejších národních 
podniků na aktéry tržního hospodářství se neobešla v obou zemích bez bolestných dopadů.

START V POHNUTÉ DOBĚ
Ale již tehdy byl na vzestupu zájem o (znovu)oži-
vení vzájemných hospodářských vztahů. Česká 
republika byla vnímána počátkem devadesá-
tých let jako dílna sloužící především podnikům 
ze starých spolkových zemí. Pracovní síly byly 
tehdy v Čechách bezkonkurenčně levné, což 
přilákalo mnoho investorů. Kupní síla obyvatel-
stva tam byla ale tehdy tak nízká, že to naopak 

omezovalo pronikání německého spotřebního 
zboží.
Nějaká kooperace se tehdy nezdála na první pohled 
jako zrovna nezbytná volba. Ale zvědavost z obou 
stran tu byla patrná a přeshraniční spolupráce obou 
zemí, avšak již tehdy věštila v konečném efektu 
vzestupný potenciál. Objevily se tu ale pak šance 
v dodavatelské oblasti či šance na nová odbytiště 
pro čerstvě založené či restrukturované podniky 

z obou regionů. Ostatně v neposlední řadě to byla 
i určitá podobná struktura obou regionů, jako např. 
velký význam hnědého uhlí a nedostatečná výroba 
spotřebního zboží, která jim byla společná.
IHK Halle-Dessau a OHK Most pro tyto účely or-
ganizovaly společná setkávání podniků, návštěvy 
firem a kooperační burzy. Vyhledávaly se rovněž 
prostředky z EU, aby bylo možné zaštítit společné 
projekty profesního vzdělávání. Co vše se tehdy 
odehrávalo, je možné se dočíst se všemi podrob-
nostmi v kronikách, které jsme zveřejnili v roce 
2003 a 2008. Co dodat? Byla to prostě pohnutá 
doba. Charles Darwin nás ale učí, že nic v dějinách 
života není tak trvalé, jako je změna.
Proto je určitě lepší nesměřovat pohledy jen 
na vznik našeho někdejší partnerství, nýbrž snovat 
naše myšlenky na budoucnost a dokázat si před-
stavit, jak bude vypadat budoucí svět – snad už 
za 25 let. Jaké hospodářské problémy bude třeba 
překovávat a jak reagovat na nové společenské 
výzvy? Jaké otázky bude muset naše komorové 
partnerství v budoucnu řešit?

HNĚDÉ UHLÍ ZŮSTANE DŮLEŽITÉ
V budoucnu se k tradičním prioritám připojí nové, 
které bude muset naše partnerství definovat. 
Těžba hnědého uhlí dlouho ovlivňovala jak Mos-
tecko, tak i na jih Saska-Anhaltska a formovala 
zdejší krajinu. Těžební činnost proto vždy hrála 
významnou roli ve společných záměrech obou na-
šich komor. Ale svět se točí dále a hospodářství 
se stále mění. Hnědé uhlí je aktuálně zatím ještě 
nenahraditelnou surovinou – v současnosti zatím 
jako zdroj energie, ale v budoucnu se ale zcela 
jistě bude jinak využívat. Vzhledem k jeho slo-
žení zřejmě také jako inovativní zdroj pro využití 
v chemickém průmyslu.
V Sasku-Anhaltsku, a také stále více i v ČR, se re-
kultivace starých povrchových šachet již staly sa-
mozřejmostí. Tyto lokality se mění z někdejších 
průmyslových území na místní rekreační centra. 
Turistikou na území bývalých povrchových dolů by-
chom se měli v budoucnu tedy ještě více zabývat.

OHK Most a IHK Halle-Dessau 
      připomínají 25 let partnerství 
   hospodářských komor

Carola Schaar, prezidentka; Prof. Dr. Thomas Brockmeier, hlavní jednatel zdroj: Felix Abraham
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INOVACEMI K PLNÉ ZAMĚSTNANOSTI
Česká republika ovšem dnes již není tou stejnou 
zemí, jako hned po sametové revoluci, kdy byla 
průmyslovou lokalitou pro tradiční „Old Economy“. 
Tato země se rozvinula jako významný technolo-
gický partner propojeného světa i v „Průmyslu 
4.0“. Vznikají zde četná pracovní místa v oboru 
hightech. Žádané jsou zde nové služby, značně 
pokročila digitalizace hospodářství. To vše vy-
volalo nové výzvy. Z někdejšího Česka s levnou 
pracovní silou se stala svého druhu země hospo-
dářského zázraku, v níž nyní mzdy razantně stou-
pají. K tomu dochází k demografickým změnám, 
kterým jsme i my v Sasku-Anhaltsku vystaveni. 
V hospodářství, které se stále více vyvíjí ve směru 
plné zaměstnanosti, jsou kvalifikovaní pracovníci 
nedostatkovým zbožím.
Musíme proto v obou našich zemích připravovat 
taková inovativní řešení, abychom pro naše podniky 
získávali vlastní dorost. Vyhledávání odborných pra-
covních sil třeba i ze zahraničí pro nás bude stále 
více komplikované. Firmy se ucházejí již teď o kva-
lifikované pracovníky a studenty, a tento trend 
se bude ještě více stupňovat. Platí tedy to, že je 
třeba připravovat takové strategie, které umožní 
zajistit podnikům krytí jejich budoucích potřeb. 
Na tomto poli by naše partnerství mohlo v příštích 
letech najít další společné aktivity. Také bychom 

se měli zaměřit na vyhledávání pracovníků, kteří 
budou připraveni nastoupit jako nástupci oněch 
prvních zakladatelů podniků z devadesátých let, 
kteří ale nyní odcházejí po dosažení důchodového 
věku na zasloužený odpočinek. To je také jedno 
důležité téma – a nyní již i téma aktuální.
Dalším existenčním úkolem pro našich příštích 
25 let by mělo být společné posílení pozitivního ob-
razu podnikatele v očích společnosti, a také význam 
jeho dobrovolnické práce pro občanskou společnost. 
Podnikatelé v jižní oblasti Saska-Anhaltska budou 
v letošním roce volit své zástupce do valné hromady 
IHK Halle-Dessau. Zjišťujeme opět, že není vůbec 
samozřejmostí získat chytré a angažované hlavy 
z hospodářství do našich grémií.
Komory musí přesně znát starosti i problémy 
svých podniků, aby mohly jejich zájmy ve vztahu 
k politikům účinně zastupovat. Tváří v tvář poli-
tickému vměšování a euroskepticismu, a rovněž 
kvůli stále dalším a dalším nařízením, bude pro 
komory stále obtížnější účinně zastupovat hos-
podářské zájmy. Aby bylo možné udržet přátelské 
podnikatelské prostředí, bez ohledu na vznášené 
populistické požadavky, mělo by se toto téma stát 
také jedním ze společných úkolů našich komor. 
Doufejme, že pak také ustanou debaty na téma 
Czexit, které německé investory v Česku naplňují 
obavami.

SPOLEČNÉ VÝZVY
Na čem budeme tedy společně dalších 25 let 
pracovat? Není jistě snadné odpovědět na tuto 
otázku. Budoucnost se nedá jen tak snadno 
předvídat. Kdo měl např. před 25 lety mobil 
a co si mohl představit o jeho vývoji? Kdo by 
věřil v roce 1993, že se dnes bude automobi-
lový průmysl stále více zabývat elektromobi-
litou, že se Německo zřekne atomové energie 
a že téměř všechny počítače a notebooky budou 
dováženy z Číny? Možná že to budou právě té-
mata obsažená v tomto příspěvku, která budou 
zaměstnávat naše komory. Doufejme, že dnešní 
řada problémů, jako třeba vzrůstající protekcioni-
smus či ochrana dat, bude v roce 2043 už dávno 
a úspěšně vyřešena.
Budoucnost, a dobrou budoucnost, má takové 
partnerství jako je naše, především tehdy, po-
kud my (i nadále) se budeme držet těchto témat 
a budeme připravovat takové společné projekty, 
které pro naše podniky budou žhavými podněty. 
A to ve smyslu: Buďme odhodlaní podpořit rozvoj 
hospodářství i příštích 25 let.

Carola Schaar, prezidentka 
Prof. Dr. Thomas Brockmeier, 
hlavní jednatel

Kronika spolupráce OHK Most a IHK Halle-Dessau 2013–2017
Prezidentka IHK Halle-Dessau Carola Schaar, 
zmínila 25 let spolupráce mezi oběma komorami 
a shrnula její náplň. Podrobněji byly jednotlivé 
milníky popsány v TEMA speciál, kterou jsme 
společně vydali ke 20 letům naší spolupráce 
(konkrétně to byla léta 1993–2012).
V tomto vydání přiblížíme spolupráci obou 
komor mezi léty 2013–2017. Předmětem spolu-
práce pro každý rok jsou příspěvky do periodika 
TEMA. Komorový časopis „TEMA“ se stal důle-
žitým zdrojem informací pro české podnikatele 
a politiku. IHK Halle-Dessau podporuje vydávání 
časopisu finančně a prostřednictvím redakč-
ních příspěvků. Obsahově jsou zaznamenávány 
a zpracovávány různé hospodářské ukazatele 
regionu, České republiky a EU. Časopis je ode-
sílán také v elektronické podobě s německým 
obsahem a je k dispozici členským společnostem 
IHK Halle-Dessau.
Další každodenní činností obou komor je vzá-
jemná podpora při navazování kontaktů mezi 
členy obou komor. Případné dotazy německých 
i českých podnikatelů jsou publikovány v ča-
sopisu TEMA, německém v Mitteldeutschen 
Wirtschaft stejně tak i na webových stránkách 
obou komor.
Mezi oběma komorami se uskutečňuje intenzivní 
výměna informací a zkušeností k relevantním 
akcím, výstavám, veletrhům a projektům. IHK 

Halle-Dessau podporuje OHK Most v případě 
potřeby v přípravě odborných konferencí.
Spolupráce mezi středoněmeckými a severo-
českými firmami existuje již téměř půl století. 
Bývalé státní podniky ze středoněmeckého 
prostoru, především chemické a hnědouhelné, 
hledaly již tehdy kontakty do sousedního Čes-
koslovenska. Z původně čistě hospodářských 
kooperací vznikly – zpočátku státem nařízené 

– vztahy ve sportovní a kulturní oblasti. V této 
době se sblížilo také mnoho weißenfelských 
a mosteckých basketbalistů a vznikla i osobní 
přátelství. Není proto divu, že obchodník 
se stavebninami Joachim Stumpf, Ing. Milan 
Konečný a důlní inženýr Rudolf Kašpar se po re-
voluci stali v obou zemích iniciátory nového 
uspořádání vztahů mezi našimi regiony. Eko-
nomika těchto regionů se v posledních letech 
vyvíjela podobně: Stěžejními odvětvími byly 
hornictví, chemický průmysl a energetika. 
Jasné je, že tržní hospodaření přineslo kromě 
stejných šancí i stejné problémy. Mnoho dů-
vodů pro výměnu zkušeností, navazování kon-
taktů a hledání společné cesty do budoucnosti. 
Na těchto aktivitách se již od počátku podílela 
i Průmyslová a obchodní komora Halle-Dessau 
(IHK), pobočka Weißenfels s jednatelem Hans-

-Jürgenem Stößerem. Když byl v prvních svo-
bodných volbách zvolen přednostou okresu 

Most Ing. Milan Konečný, začala IHK v roce 
1991 organizovat řadu setkání mezi zemským 
radou okresu Merseburg a přednostou okresu 
Most. První úspěch: již o rok později uskutečnil 
Joachim Stumpf jako první podnikatel z okresu 
Merseburg v Mostě svou investici a založil ob-
chod se stavebninami.

1993
Zájem firem z obvodu IHK o hospodářské kon-
takty v nové České republice enormně stoupal. 
Z toho důvodu zorganizovala IHK společně 
s mosteckým přednostou okresu v Mostě dvou-
denní kontaktní burzu, které se zúčastnilo 31 
německých a přes 160 českých podnikatelů. 
V rámci této akce došlo k prvnímu setkání 
se zástupci nově založené Okresní hospodářské 
komory Most (OHK). Tehdejší předseda Okresní 
hospodářské komory, Jaroslav Matas a Hans-

-Jürgen Stößer se domluvili na intenzivnější 
spolupráci mezi oběma komorami. Již na pod-
zim připravily OHK a IHK společně s firmami 
a vzdělávacími zařízeními projekt k tématu 

„Zlepšení regionální infrastruktury – iniciativa 
ke vzdělávání a doškolování v regionu Most“. 
Tento projekt získal více než milionový grant 
Spolkového ministerstva vzdělávání a Evropské 
unie. Nositelem projektu bylo Centrum vzdělá-
vání IHK Halle-Dessau s.r.o.
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1994
První úspěch spolupráce: po ročním projektu 
byl v létě roku 1994 v České republice nově 
zaveden učební obor „Montér suchých staveb“, 
vyvinutý podle německého systému odborného 
vzdělávání. Velký podíl na tomto úspěšném 
projektu měly firmy Knauf Německo, velkoob-
chod stavebninami Joachim Stumpf, podnikový 
poradce Ernst Friedrich Ziegler a Integrovaná 
střední škola technická Most-Velebudice, která 
v tomto oboru do dnešního dne kvalifikovala 
více než 300 mistrů odborného výcviku z celé 
České republiky, ale i z Polska, Maďarska 
a ze Slovenska. Tento projekt byl směrodatný 
pro listopadové rozhodnutí valné hromady IHK, 
podpořit OHK v roce 1995 částkou 50.000 DM. 
Obě komory zahájily první jednání k příslušné 
dohodě o spolupráci. Prioritami této koope-
rační smlouvy byly především technická pomoc 
a kvalifikace zaměstnanců mostecké komory. Byl 
vydán i časopis OHK Most, který IHK odborně 
a finančně podpořila.

1995
Dohoda o spolupráci mezi oběma komorami 
byla podepsána v březnu. Následně byla teh-
dejšímu řediteli OHK Most Ing. Dlouhému 
umožněna několikatýdenní stáž v IHK Halle 
a Weißenfels, kde mohl sledovat každodenní 
práci komory. Na podzim pak obě komory měly 
společný výstavní stánek na regionálním vele-
trhu „Výkladní skříň Merseburgu“. Kromě komor 
se veletrhu zúčastnily i čtyři české firmy. Do se-
verních Čech tak bylo společně zprostředkováno 
mnoho hospodářských kontaktů.

1996
V květnu navštívila delegace OHK Most, ve-
dená předsedou panem Matasem, pobočku 
IHK ve Weißenfelsu. Obě komory opětovně 
podepsaly dohodu o spolupráci. K tomuto oka-
mžiku využívalo stávající kontakty při odborných 
konzultacích, navazování vztahů s dodavateli 
a zakládání firem v České republice již více než 
80 firem z obvodu IHK.

1997
V květnu se OHK spolu s dvanácti firmami 
a vlastním stánkem poprvé zúčastnila regionální 
výstavy „Saale-Unstrut“ v Naumburgu. Dobrou 
spolupráci mezi OHK a IHK sledovala se zájmem 
i Odborná vysoká škola Merseburg. Na tomto 
základě pak vznikl nový projekt. V rámci tohoto 
projektu IHK a OHK Most podporovaly v Mostě 
po dobu pěti měsíců vysokoškolačku Astrid Si-
mon při její diplomové práci. Zájem o obchodní 
kontakty mezi Českou republikou a Německem 
stále narůstal. Za podpory IHK byl v rámci Spol-
kového svazu německých podnikatelů v České 
republice založen Zemský svaz Saska-Anhaltska. 
Předsedou byl zvolen člen valné hromady IHK 

Gerhard Rittberger, zemským jednatelem byl 
ustanoven poradce Helmut Konietzko z Bern-
burgu. K personálním změnám došlo i v OHK. 
Předsedou Okresní hospodářské komory Most 
byl zvolen RNDr. Petr Kubát.

1998
Prioritami nové dohody o spolupráci byla nyní 
spíše odborná témata. K tomuto účelu přices-
tovala v únoru do Mostu delegace IHK vedená 
svým viceprezidentem Dr. Wolfgangem Haasem. 
Hlavními body byly představy o regionalizaci 
v severních Čechách a založení vzdělávacího 
centra OHK Most. Centrum vzdělávání IHK 
Halle-Dessau s.r.o. pak Integrované střední 
škole Most-Velebudice poskytlo další techniku, 
např. kompletně zařízenou počítačovou učebnu 
a CNC-frézu. Docházelo i k dalším obchodům 
mezi firmami: v březnu převzal weißenfelský 
podnik CORTEC s jednatelem Hans-Michaelem 
Schnurem firmu Pavel Barák – odpady, s.r.o. 
v Litvínově, v červenci pak firma vyrábějící roz-
vodné skříně Schaltanlagenbau Großkorbetha 
GmbH s jednateli Helmutem Kühnem a Andre-
asem Seumem zahájila výrobu v Business Cen-
tru Litvínov. Díky podpoře obou komor se délka 
příprav do zahájení produkce v Litvínově zkrátila 
na pouhé tři měsíce. Současně pak doprovázel 
Zemský svaz německých podnikatelů v ČR 14 
firem z obvodu IHK při jejich záměrech v sever-
ních Čechách.

1999
Tento rok byl ve znamení prohlubování vztahů 
mezi členskými podniky obou komor. Uskuteč-
nily se dvě kooperační burzy v oborech dřevo 
a kov s celkem 19 firmami z obvodu IHK a téměř 
stovkou českých firem. Dále byly navázány do-
davatelské vztahy mezi německými a českými 
firmami. Novým předsedou Okresní hospodářské 
komory Most byl zvolen Vladimír Klárman.
KoB992: Možnost navázat kontakty s firmami 
z obvodu IHK Halle-Dessau využilo na dvou 
kooperačních burzách téměř 100 českých firem.

2000
V roce 2000 zintenzivnily odborné sekce obou 
komor výměnu zkušeností. Mostecko navštívili 
zástupci vzdělávací komise a dopravní komise 
IHK. Účastníci se přesvědčili o pozoruhodném 
hospodářském rozvoji a úsilí české strany o spl-
nění kritérií pro vstup do EU.
V červnu se konala další kontaktní burza, které 
se zúčastnilo osm členských firem IHK a přes 30 
českých firem působících v oblastech životní pro-
středí a likvidace odpadů. Výsledkem této ko-
operační burzy byla velká zakázka pro firmu Pu-
rac GmbH z Merseburgu na rekonstrukci čističky 
odpadních vod v Teplicích, zahrnující dodávku, 
montáž, projektování, monitoring a uvedení 
do provozu. Tento pilotní projekt obdržel grant 

od Spolkového ministerstva životního prostředí, 
ochrany přírody a bezpečnosti reaktorů a Mi-
nisterstva životního prostředí České republiky. 
V tomto roce také došlo ke změnám ve vedení 
OHK Most. Novým předsedou Okresní hospo-
dářské komory Most se stal Ing. Rudolf Jung.

2001
Na základě iniciativy IHK byla navázána spolu-
práce v potravinářském průmyslu mezi členem 
IHK, společností WHG mbH a firmou Japek Lit-
vínov. Obě firmy uzavřely rámcovou smlouvu 
o dlouhodobé spolupráci a zahájily zkušební vý-
robu. Dodavatelské smlouvy uzavřely s českými 
podniky i další dvě německé společnosti, MUR 
Stahlbau GmbH a PURAC GmbH z Naumburgu. 
IHK iniciovala také stáž 18 zástupců sasko-an-
haltských vzdělávacích institucí, kteří se v Mostě 
informovali o potřebách vzdělávání a odborné 
přípravy v České republice. Delegace 14 vedou-
cích pracovníků z hnědouhelných a sanačních 
společností jakož i státních podniků z Mostecka 
pak navštívila Středoněmecký těžební revír. 
Čeští hosté se zde mohli dva dny seznamovat 
s výsledky reorganizace Středoněmeckého re-
víru a sdílet zkušenosti s německými kolegy. 
Při tomto setkání obdržela IHK velkou podporu 
od společností MIBRAG a MUEG Mitteldeutsche 
Umwelt- und Entsorgung GmbH.

2002
V roce 2002 získala IHK díky svému dlouhole-
tému úsilí čestné členství v Okresní hospodář-
ské komoře Most. Obě komory se také zaměřily 
na přípravu a realizaci společné červnové kon-
ference k životnímu prostředí. Pozitivním výsled-
kem těchto snah bylo, že společnost Montan 
Bildungs–und Entwicklungsgesellschaft mbH 
Theißen vyhrála výběrové řízení v projektu EU 

„REVITAMIN“.

2003
K desetiletému jubileu partnerství mezi IHK 
a OHK vydaly obě komory společnou výroční 
publikaci, obsahující především zprávy o zku-
šenostech sasko-anhaltských firem v severních 
Čechách. Oficiální oslavy s deseti členskými 
firmami IHK se pak uskutečnily u příležitosti 
hospodářské konference na téma „Rozšíření 
EU – význam a šance pro Českou republiku“, 
pořádané v květnu v Mostě.

2004
Krátce před vstupem České republiky do EU 
diskutovali čeští a němečtí podnikatelé na hos-
podářském fóru v Mostě o souvisejících možných 
dopadech a příležitostech. Paralelně k tomu 
se konala kooperační burza. Obě komory po-
depsaly v rámci konference již jedenácté me-
morandum o spolupráci. Novinkou ve vztazích 
partnerských komor byla dodatečná dohoda 
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s Centrem vzdělávání IHK Halle-Dessau s.r.o. 
o společném hospodářském rozvoji a propagaci 
vzdělávacích služeb.

2005
V roce 2005 uskutečnily IHK a OHK celkem tři 
akce. V září přivítala IHK v Halle hospodářskou 
sekci OHK Most. Zástupci českých firem se zde 
informovali o přímém marketingu, činnosti ob-
chodní komise IHK a využili návštěvy v Halle 
i k firemním exkurzím. V září se v Mostě konala 
již desátá kooperační burza, které se zúčastnilo 
devět německých firem, zástupci Agentury hos-
podářského rozvoje okresu Burgenland a více 
než 20 českých podnikatelů. Na třetí akci po-
řádané začátkem října diskutovala IHK, OHK 
a primátoři měst Dessau a Most o problémech 
rozvoje měst a rozšíření maloobchodu.

2006
V tomto roce převzala záštitu nad spoluprací 
mezi OHK a IHK opět pobočka IHK ve Weißen-
felsu. Spolu s oddělením pro mezinárodní 
vztahy IHK zorganizovala mnoho různých akcí. 
Hlavními tématy byla chemie a těžba hnědého 
uhlí. V červnu navštívilo 14 českých podnikatelů 
firmu InfraLeuna a chemický park Zeitz, v srpnu 
se zástupci českých firem a institucí informovali 
o možnostech využití krajiny poznamenané po-
vrchovou těžbou hnědého uhlí. Na české hosty 
velice zapůsobila návštěva „Železného města“ 
Ferropolis u Gräfenhainichenu a rekreační ob-
lasti Goitzsche u Bitterfeldu. V listopadu pak IHK 
a OHK uspořádaly společnou chemickou konfe-
renci zaměřenou na využívání alternativních su-
rovin v chemickém průmyslu, které se zúčastnilo 
šest členských firem IHK.

2007
Obě komory podepsaly rámcovou dohodu 
na roky 2007 až 2009, ve které byly ujednány 
i různé projekty. Pro rok 2007 to byly například 
společné projekty k řízení kvality, turizmu a ces-
tovnímu ruchu a vydání komorového členského 
časopisu. V rámci své cesty do Halle v létě 2007 
informoval předseda OHK, Rudolf Jung, že díky 
odborné a finanční podpoře IHK se Okresní 
hospodářská komora Most stala počtem členů 
největší komorou v České republice. Mostecká 
komora kromě toho jako jediná vydává pravi-
delně vlastní časopis. Výsledkem dlouholeté 
spolupráce je rovněž založení vlastní vzdělávací 
instituce.

2008
Dne 5. června se konaly oslavy určené k 15. vý-
ročí par tnerství mezi oběma komorami 
a k 15. výročí existence OHK Most, na které 
se taky podílelo předsednictvo komory Halle-

-Dessau. Předseda OHK Most, Ing. Jung, byl 
oceněn čestnou zlatou medailí IHK Halle-Dessau 

za své zásluhy při spolupráci. Již o týden později 
navštívil Výbor cestovního ruchu OHK výměnu 
zkušeností na burze v okrese Burgenlandu. Hlav-
ními tématy byly poskytování různých nabídek 
a služeb Turistického a konferenčního centra 
Naumburg, jako i nabídky pro vzdělávání a další 
vzdělávání v Centru vzdělávání IHK v oblasti 
cestovního ruchu. Dále se navštívila vinařská 
oblast Saale-Unstrut a nově otevřený přístav 
v Geiseltalsee.

2009
Jako těžiště pro tento rok bylo dohodnuté další 
zlepšování komorového časopisu „TEMA“ s pod-
porou IHK Halle-Dessau. Fotografická soutěž 
podporována oběma komorami na téma: „Do-
volená s kamerou“ „Prázdniny s fotoaparátem“ 
(motivy: Rekultivace – Mostecký region tehdy 
a dnes) přineslo mnoha zajímavých témat. „Ku-
latý stůl na téma zužitkovaní odpadů.“ Kulatý 

stůl na téma problematika recyklace odpadů 
19. května na severu Čech se těšil oboustran-
nému zájmu a byl odborně podporován ze strany 
IHK Halle-Dessau. Prodiskutovala se řada pro-
blémů ohledně prosazení EU-předpisů v hospo-
daření s odpadem. Pan Jörg Schulze (C.A.R.E. 
Biogas GmbH, člen valné shromáždění) předsta-
vil „Střední-německou síť pro likvidaci odpadů“ 
jako možný model, který umožní přiblížit pod-
nikatelé, ekonomické a politické reprezentace.

2010
Dne 17. února se konala politicky silně sledo-
vána „Mezinárodní konference o energetické 
bezpečnosti EU a o ochraně životního prostředí“ 
v Mostě, přičemž hrály sasko-anhaltské zkuše-
nosti významnou roli. Dr. Klamser (Ministerstvo 
hospodářství a práce) přednášel o energeticko-

-politických pozicích Saska-Anhaltska. Komo-
rový časopis „TEMA“ se stal důležitým zdrojem 

Ferropolis – exkurze 2006.

Návštěva zástupců komor u primátora města Mostu – 2009
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informací pro české firmy a politiku. Vydává 
se každé čtvrtletí a IHK Halle-Dessau pravi-
delně poskytuje redakční příspěvky. K dispozici 
je také odkaz na webové stránky IHK Halle-De-
ssau. Roční téma OHK se zabývala problémem 
orientace a výběru povolání a zajištění kvalifi-
kované pracovní síly ve firmách. Kontakty mezi 
pracovní skupinou zahraničního obchodu IHK 
Halle-Dessau a odbornou sekcí OHK Most pro 
zahraniční společnosti byly dále prohloubeny.

2011
Komorový časopis OHK byl dále rozvinut. Přibyly 
další čtyři stránky, které se obsahově zabývají 
různými ekonomickými ukazateli v regionu, 
v České republice a EU. Kulatý stůl na téma 

„Materiálové využití hnědého uhlí v Evropě“. 
„Neenergetické využití uhlí v ČR“ se konal dne 
30. června. Na akci odeznělo pro a contra 
o budoucnosti hnědého uhlí v Evropě. Dr. Tom 
Naundorf (Romonta GmbH) přitom představil 
iniciativu IBI, sasko-anhaltský projekt na zajiš-
tění surovin v chemickém průmyslu na základě 
hnědého uhlí. Mezinárodní konference na téma 

„Rekultivace a revitalizace území po těžbě hně-
dého uhlí“ se konala v prosinci. Ředitelka Iva 
Čerňanská po 12 letech opouští komoru Most. 
Její osoba významně ovlivnila vztah s IHK.

2012
V březnu vychází první vydání „TEMA“ k roli žen 
ve společnosti, v podnikání a v práci komory. 
Příspěvek prezidentky IHK, paní Caroly Schaar, 
se setkal u českých čtenářů s velkým zájmem. 
Mezitím již činí náklad časopisu 2500 výtisků. To 
je špičková pozice mezi komorními publikacemi 
v České republice. V první polovině roku využil 
nový ředitel OHK, pan Bořecký, možnost stáží 
v různých odborech u IHK Halle-Dessau a v Cen-
tru vzdělávání IHK. Dopravní výbory obou komor 
se setkali v Mostě k výměně zkušeností a usta-
novili klíčové body pro další spolupráci. Dne 
29. listopadu se konala v Mostě mezinárodní 
konference „Surovinová bezpečnost a její tech-
nické a legislativní zabezpečení“ s více než 60 
účastníky, na které se podílela také IHK Halle-

-Dessau a Dr. Kai Berglar ze Spolkového minis-
terstva hospodářství a technologie jako referent 
pro německou surovinovou strategii.

2013
- TEMA příspěvky
- oslava 20 let spolupráce (Most 19. 11. 2013) 

+ TEMA speciál
- oslava na Širáku za účasti primátora 

města Mostu + předání medailí. Diskuze 
s podnikateli.

- Česko-saská dopravní konference v Mostě 
(září 2013)

Návštěva 2–3 expertů na dopravu v Halle, pří-
prava Dopravní konference.

Lednová schůzka v Halle 2012.

Podpis smlouvy o spolupráci. Halle 2010.

Schůzka zástupců IHK Halle Dessau a OHK Most k příležitosti 20 let spolupráce – Most 2013.
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• Nákladní kamionová přeprava (spedice)
• Městská hromadná doprava
• Regionální osobní doprava (do zaměstnání 

+ turistická)
• Kvalifikace zaměstnanců v dopravě (řidiči, 

logistici, údržba,…)
• Dopravní legislativa (novinky, společné 

problémy,…)
• Konkrétní dotazy v diskuzích konference:

o Počet a průchodnost hraničních pře-
chodů pro kamiony

o Labská vodní cesta
o Dokončení D8
o Zvýšená kontrola českých řidičů v pří-

hraničí (šikana, příčiny…)

2014
- TEMA příspěvky
- Česko-saské cesty VI ročník odborné 

konference
- OHK Most uspořádala „VI. ročník Odborné 

konference Česko-Saské cesty – 2014“. 
Spolupořadatel konference je Krajský úřad 
Ústeckého kraje. Konference se konala dne 
16. 10. 2014 v zasedací místnosti Krajského 
úřadu Ústeckého kraje pod záštitou Ústec-
kého kraje. Partnerem akce je IHK Halle-

-Dessau. Zástupci této německé komory 
se konference osobně neúčastnili, avšak 
finančně přispěli částkou 1000,- Eur na její 
uspořádání.

- Návštěva dopravního výboru do Halle dne 
30. 10. 2014. Akce se zúčastnili zástupci 
podnikatelů i institucí zabývající se dopra-
vou. Hlavními tématy jednání bylo: infor-
mace o IHK Halle-Dessau, prohlídka města, 
projížďka tramvají s výkladem o veřejné 
dopravě, výstavba obchodních center, ome-
zení prodejní doby. Večer se konalo společné 
jednání, kde se diskutovalo mimo jiné o pro-
gramu „městská tramvaj“, problematika ři-
diči kamionů.

- Výměna zkušeností v oblasti dopravy, jako 
základního předpokladu rozvoje obou na-
šich regionů je významným prvkem dlou-
hodobé spolupráce OHK Most a IHK Halle-

-Dessau. I tato návštěva přinesla mnoho 
inspirujících myšlenek pro další velmi žá-
doucí spolupráci.

2015
- TEMA příspěvky
- EFÚK 2015 – příspěvek zástupce IHK 

Halle-Dessau
Dne 17. 9. 2015 se konalo Energetické fórum 
Ústeckého kraje 2015 v Clarion Congress Ho-
telu v Ústí nad Labem. Fórum bylo zaměřeno 
na problematiku kvality ovzduší v severozá-
padních Čechách a Sasku – Anhaltsku, dále 
bude dalším tématem diskuze o aktuálním 
stavu Státní energetické koncepce ČR a jejích 

společenských a sociálních dopadech, které 
působí na životní prostředí v ČR. Energetické 
fórum bylo určeno pro podnikatele, představi-
tele a odborné pracovníky místních samospráv 
a státní správy. Zástupce IHK Halle-Dessau pan 
Scholtyssek přednesl příspěvek na téma: Vývoj 
kvality ovzduší v Sassku – Anhaltsku.

2016
- TEMA příspěvky
- praxe a hospitace ŘÚ v Halle-Dessau

Ředitelka úřadu OHK Most, paní Ing. Pečne-
rová, navštívila na jaře IHK Halle-Dessau. 
Pro představu o činnosti komory, zorgani-
zovla IHK Halle-Dessau setkání s pracovníky 
z odborných oddělení a kanceláří pro vý-
měnu zkušeností.

- Návštěva delegace IHK Halle Dessau 
v Mostě za účasti hejtmana Ústeckého kraje 
pana Oldřicha Bubeníčka

2017
- TEMA příspěvky
- Česko-saská dopravní konference (30. 3. 

2017)
IHK Halle-Dessau měla možnost účasti 
na akci a také možnost prezentace formou 
zveřejnění propagačních materiálů. Hlavním 
tématem konference je nedostatek kvalifi-
kovaných řidičů nákladních automobilů 
a autobusů a jejich vzdělávání a propojení 
sítě autobusové a železniční dopravy mezi 
ČR a Saskem – přeshraniční přeprava osob.

Ing. Jiřina Pečnerová 
ředitelka úřadu OHK Most

Zástupce IHK Halle-Dessau Andreas Scholtyssek 
na Energetickém fóru Ústeckého kraje 2015.

Představitelé OHK Most a IHK Halle Dessau – schůzka s hejtmanem 
Ústeckého kraje – Most, hrad Hněvín 2016.



Mostecká komora v datech a čase
Okresní hospodářská komora Most byla založena ustavujícím shromážděním delegátů dne 27. 5. 1993 
podle § 23 zák. č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, 
ve znění zák. č. 121/1993 Sb. Do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem byla 
zapsána 1. 6. 1993.

Sídla OHK Most dle zápisu v OR
1. sídlo od 1. 6. 1993 – 14. 5. 1996
Náměstí Míru 212
436 01 Litvínov

2. sídlo od 14. 5. 1996 – 9. 3. 1998
Budovatelů 1989 (budova ÚP Most)
434 01 Most

3. sídlo od 9. 3. 1998 – 5. 9. 2001
Budovatelů 2830 (budova VÚHU, a. s.)
434 01 Most

4. sídlo od 5. 9. 2001 – dosud
Višňová 666 (budova KB, a. s.)
434 01 Most

Orgány OHK Most
Předsedové OHK Most – dle zápisu v OR
Prvním předsedou byl zvolen Jaroslav Matas – 
1. 6. 1993 – 14. 5. 1996, v dalším tříletém funkč-
ním období vykonával funkci předsedy RNDr. Petr 
Kubát – 14. 5. 1996 – 11. 12. 1999, 11. 12. 1999 
byl předsedou OHK Most zvolen Vladimír Klárman, 
který ze zdravotních důvodů rezignoval dne 11. 1. 
2000. Od 11. 1. 2000 již v sedmém funkčním ob-
dobí vykonává tuto funkci Ing. Rudolf Jung.

Předsedové DR OHK Most – dle zápisu v OR
Prvním předsedou byl zvolen Ing. Zdeněk Vaněk 

– 14. 5. 1996 – 11. 12. 1999, dalším předsedou byl 

zvolen Ing. Miloslav Moc – 11. 12. 1999 – 3. 6. 
2003, dále byla zvolena předsedkyní Ing. Eliška 
Nodesová (Povová) 3. 6. 2003 – 15. 1. 2009, poté 
Ing. Ivan Paparega 15. 1. 2009 – 17. 1. 2012, Zu-
zana Stanislavová – od 17. 1. 2012 – 30. 12. 2014, 
Mgr. Iva Čerňanská – od 30. 12. 2014 – 15. 12. 
2017 a nyní je předsedkyní Mgr. Alice Kačerová 
od 15. 12. 2017 – dosud

Úřad OHK Most
Činnost OHK zajišťuje úřad OHK, který je výkon-
ným orgánem OHK. Od roku 1993 do 1. 5. 1995 

vedly úřad tajemnice OHK Most – Eva Černá 
od 21. 9. 1993 – 8. 4. 1994 a Kamila Poštová 
od 1. 4. 1994 – 31. 4. 1996. Poté se na úřadě vy-
střídalo 6 ředitelů.

Ředitelé úřadu OHK Most
Ing. Ivan Dlouhý – od 1. 5. 1995 – 31. 12. 1996
Ing. Josef Justra – od 1. 1. 1997 – 31. 3. 1997
Alena Šnýdlová – od 1. 4. 1997 – 31. 10. 1999
Mgr. Iva Čerňanská – od 1. 11. 1999 – 31. 8. 2011
Ing. Karel Bořecký – od 15. 12. 2011 – 13. 8. 2013
Ing. Jiřina Pečnerová – od 1. 9. 2013 – dosud

V OHK Most působí již několik let Odborné 
sekce, pod vedením zvolených jednatelů 
z řad členů OHK.
OS vzdělávání – Ing. Josef Švec
OS cestovního ruchu – Ing. Jiří Volovecký
OS firem s prokazatelným systémem řízení 
(ISO) – nemá jednatele
OS „ENERGETIKA“ – Ing. Milan Boháček
OS stavební (řemesla) – Ing. Ladislav Hakala
OS dopravní – Jan Bittner
OS zdravotnictví a sociální péče – Ing. Jindřich 
Vinkler
OS firem se zahraniční majetkovou účastí – 
Ing. Marek Bajer
OS životního prostředí – Ing. Jindřich Kauca
OS sportu – Jan Pištěk
OS strojírenství – Ing. Pavel Donát
OS kultury – MgA. Jiří Rumpík
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Váš dodavatel vodárenských služeb
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ
• dovoz pitné vody cisternou
•  poradenská činnost pro kanalizace a čistírny odpadních vod
•  likvidace odpadních vod a vybraných druhů odpadů
•  tlakové čištění kanalizačních stok, přípojek a rozvodů
• vyvážení septiků
•  práce elektro - strojní údržby
•  revize kanalizačních stok, přípojek a rozvodů TV kamerou 
• zkoušky vodotěsnosti stok a nádrží
• stavby vodovodů a kanalizací
• montážní práce vodárenských technologií
• vyhledávání úniků vody a havárií
• trasování podzemních vodovodních sítí
• ultrazvukové měření průtoku vody

LABORATORNÍ ANALÝZY PITNÝCH 
A ODPADNÍCH VOD
•  služby zákazníkům při odběru a rozborech pitných, 

povrchových a odpadních vod včetně čistírenských kalů
• poradenství v oblasti technologie úpravy a čištění vod
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
•  zpracování investičních záměrů, technicko ekonomických 

studií, expertíz a posudků
• projektování všech stupňů projektových dokumentací 
•  inženýrské služby spojené s přípravou a realizací staveb, 

dozor a kolaudace staveb
•  služby pro zajištění a čerpání dotací, organizování 

veřejně obchodních soutěží
PRŮMYSLOVÝ OUTSOURCING
•  zajištění provozování vodního hospodářství včetně ÚV 

a ČOVSeveročeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Kontaktní centrum: 840 111 111, 601 267 267
info@scvk.cz • www.scvk.cz

scvk_2016_186x134.indd   1 12. 9. 2016   11:07:30
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Ústecký kraj, zastoupený hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem, pod záštitou prezidenta Hospodářské komory České republiky,
si Vás dovoluje pozvat na

Energetické fórum Ústeckého kraje 2018
které se koná dne 11. 10. 2018

v Clarion Congress Hotelu v Ústí nad Labem Špitálské náměstí 3517, 400 01 Ústí nad Labem.
Účast na akci je bez poplatku.

Bližší informace budou k dispozici na webových stránkách www.forumusteckykraj.cz nebo na www.ohk-most.cz
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Úvod
Před několika týdny kdosi postoval na sociální síti Face-
book výřez anonymní tabulky, znázorňující 75. pozici ČR, 
mezi Rumunskem (73.), Vanuatu (74.), Mongolskem (76.) 
a Dominikánskou republikou (77.). V komentáři bylo kon-
statováno, že se jedná pozici ČR v hodnocení snadnosti 
podnikání mezi 190 zeměmi světa a že nejsnadnější je 
podnikat v Singapůru, který je na prvním místě.
Tedy, je fakt, že podnikání v naší zemičce není žádný 
med, ale že by to až tak hrozné? A podle jakých kritérií 
takové hodnocení mohlo vzniknout? Prostě zde chyběla 
věrohodná doplňující fakta, která by tu holou a neúpl-
nou tabulku vysvětlila. Naštěstí v době Internetu lze 
leccos dohledat.
A hle, taková tabulka skutečně existuje! A dokonce ne 
jedna.

Světová banka ví o snadnosti podni-
kání vše?
Světová banka hostí instituci nazvanou World Bank 
Group (WBG – česky: Skupina Světové banky), jejímž 
vlajkovým projektem je posuzování podmínek pro 
podnikání téměř všech světových zemí (celkem 190-ti), 
což vysvětluje, že v krátkých publikacích, článcích a ko-
mentářích bývají pouze úryvky metodologie hodnocení 
a části zmiňovaných tabulek, protože v základu je to 
tabulka o 190-ti řádcích! (např. (ČTK, 2017) World Bank 
Group tuto tabulku – „Easy of doing business index“ 
začala jako rozsáhlý projekt v roce 2001 na základě 
více než 3000 akademických přispěvatelů, publikací 
a článků. Hodnocení a z toho vyplývající pořadí, je za-
loženo na jedenácti průměrných hodnotách indikujících 
národní stav legislativy, dostupnosti energií, ochrany 
vlastnictví, stavu ekonomiky, schopnosti poskytovat 

úvěry, schopnost a rychlost úředního postupu registrace 
nového podnikání atd. Index je vydáván od roku 2003 
a WBG jej aktualizuje každým rokem viz (Hart, a další, 
2002–2018), současně je každým rokem vydávána prů-
vodní zpráva „Doing Business report“, která komentuje 
změny za uplynulý rok.
Velmi těsně s touto vlajkovou lodí World Bank Group 
souvisejí i další výzkumy a analýzy na tomto poli, vy-
cházející paralelně, ale s jinými metodikami a jinými 
klíčovými parametry, tj. podmínek podnikání a stavu 
národních ekonomik ve výročních zprávách The Heri-
tage Foundation – Index of Economic Freedom (Mi-
ller, a další, 2018) a (Wikipedia, 2018) a „The Global 
Competitiveness Report” – (GCR), který je publikován 
Světovým ekonomickým fórem. Od roku 2004, Global 
Competitiveness Report (Zpráva o světové konkuren-
ceschopnosti) kde jsou národní státy hodnoceny na zá-
kladě Global Competitiveness Index (Globálního 
indexu konkurenceschopnosti).
Na tomto místě je třeba zdůraznit, že každá z metodik 
má své „mouchy“. World Bank Group byla a stále je 
za svoje proklamované pohledy na podnikání kriti-
zována – levičákům a odborům se nelíbilo kritérium 
schopnosti a možnosti zbavovat se snadno redun-
dantních zaměstnanců a skutečně bylo toto kritérium 
odstraněno – pravičákům a podnikatelům se nelíbilo 
státní nastavení minimální mzdy a nutnost přijmout 
jako společníka/spolumajitele rodilého občana dané 
země jako pozitivní kritérium (prostor pro nepotismus 
a možnost násilného převzetí firmy), tato kritéria nebyla 
odstraněna.
Ta první chyba velkého rozměru však je skutečnost, 
že každá z posuzovaných zemí byla, je a bude jiná než 
ostatní, a najít mezi všemi společného jmenovatele, 
který by umožňoval jejich objektivní vzájemné srovnání 
do jednoho indexu je úkol pro ďasa. Výsledkem pocho-
pitelně je „prohlížení mozaiky“ dalekohledem z Měsíce.
Ta druhá zcela kardinální pohroma je skutečnost, 
že veškeré podklady a výzkumy vycházejí z akademic-
kého prostředí (tj. obecně z univerzitního a vysokoškol-
ského prostředí), které zejména pokud se rozhlížíme 
v oblasti měkkých „společenských“ věd (jež nazývat 
vědami je skutečný a nefalšovaný eufemismus – a to 
jen v lepším případě) jsou do hloubky i šířky promořeny 
marxismem, étatismem, multikulturalismem, gende-
rismem, sociálním subjektivismem, postmodernismem, 
technickým fachidiotismem a mnoha a mnoha dalšími 
-ismy, na které si jen vzpomenete. Objektivita hodnocení 
potom těžce strádá.
Třetím problémem je (samo) prosazování se tako-
výchto indexů do veřejného života. Každý se rád vidí 

v tabulce indexu na příznivě vypadajícím místě, a když 
je v komentáři nebo dokonce v příslušném reportu 
uvedeno: „skokanem roku je…“, to vše za velkého 
zájmu investorů, má to i praktické dopady, protože 
málokdo pátrá, jaká je věrohodnost hodnocení nebo 
kdo je zpracovával, stačí hezká pozice ve světle zelené 
zóně. A tomu se dá pomoci – nadsazují se pozitivní 
data, zamlčují se data negativní, tiše se doufá, že se to 
neprovalí – faktem je, že ve skandál se to promění je-
nom někdy.

…a jak je na tom tedy ČR?
Ano, ten post na Facebooku nelhal. Jak je patrné z ta-
bulky 1, ČR se skutečně umístila na 75. místě indexu 
podnikatelského ráje v roce 2009, v roce 2010 na 74. 
místě, a znovu na 75. místě v roce 2014. V letech 2011 
až 2013 byla na 63. až 65. místě. Z roku na rok posko-
čila v roce 2015 na 44. místo, a až na 30. místo v roce 
2018. Za čtyři roky postup o 45 míst. Fascinující úspěch 
statistiky.
Nebo se snad ostatní státy o tolik zhoršily? Těžko uvě-
řit. Tam, kde se to opravdu zhoršilo, byly země, které 
stejně byly takříkajíc na ocase (nebo nebyly z nějakého 
důvodu WBG po chuti) – u těch se hodnocení mění 
pouze ze špatného na ještě horší – to jsou zejména 
země v posledním kvintilu od 145. místa dále (africké 
a středoamerické státy a dále ostrovní státy Karibiku 
a Pacifiku), které si tu a tam vymění místo s některými 
zeměmi z předposledního kvintilu.
Při střízlivém hodnocení takovéhoto indexu jsme dostali 
jedinou informaci: jak rychle lze v tom kterém státě za-
ložit firmu. Nic víc, nic méně. Index již nepostihuje jaká 
je potenciální úspěšnost nijak blíže neurčené firmy, kolik 
úplatků a komu bude nutno zaplatit a jak se to v té které 
zemi provádí, si bude muset již podnikající zjistit sám…
Podnikání českých občanů a firem v zahraničí, je další 
trvale bolavá rána. Co je platné, zakládá-li se firma 
v zahraničí, popřípadě je to menší domácí firma orien-
tovaná na export, která si nemůže dovolit personálně 
a finančně suplovat stát nebo se vyrovnat velké nad-
národní firmě, když z politické nevraživosti existují dvě 
na sobě nezávislé a nekoordinované exportní strategie 

– jedna vznikla na MPO, druhá na MZV.
V článku (STROSSLE, 2013) je citován předseda Asociace 
exportérů, Jiří Grund: „Podnikatelé potřebují jednotnou 
exportní strategii a nejlépe jedno kontaktní místo, kde 
by získali veškeré potřebné informace pro rozvoj pod-
nikání v cizině. V dnešní době tyto informace poskytuje 
řada institucí, což je pro podnikatele nepřehledné.“
V témže článku je také zmíněna kritika exportérů 
na fungování obchodních radů na našich ambasádách. 

Doing Business 
   – Podnikat v ČR

Ing. František Kružík

Jedna z věcí, kterou žádný byrokrat nebude nikdy tolerovat, je něco,
co by hrozilo destabilizací jeho soukromého písečku.
 (Weber D.: „Povstání“, 2006; překlad J. Engliš)
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„Nemají dostatečnou podporu státu a také se nedo-
statečně věnují své práci. Radové nejsou schopni 
získávat důležité informace pro firmy, které v dané 
lokalitě podnikají nebo se podnikat chystají“.

Domácí dojení a stříhání 
podnikajících oveček
No a podnikat v ČR – to si musí každý zkusit na vlastní 
kůži. Stačí připomenout jen nestoudnou buzeraci re-
stauratérů a hoteliérů ve věci hygienických zařízení, 
doby po jakou se smí ohřívat guláš, zřizování drahých 
vzduchotechnických zařízení a oddělování kuřáků 
a nekuřáků, až po definitivní zákaz kouření. V restau-
racích se dnes místo vůně tabáku vznáší odér čistících 

prostředků a připáleného tuku… Jen jaksi absolutně 
ubývá zákazníků, kteří by se tím trápili, protože očeká-
vaný příval maminek s kočárky a zdravě žijících neku-
řáků a veganů, se jaksi nedostavil. Díky páni poslanci, 
vaše dobroserství se vám jistě jednoho dne vrátí jako 
bumerang.
Tento aspekt podnikání nezachytí žádný index, zejména 
budeme-li srovnávat řemeslnické firmy – jeden muž či 
jedna žena, kteří jsou ochotni snášet všechna příkoří 
a živit se sami svými schopnostmi a dovednostmi – a 
velké firmy napojené na státní penězovody, nebo zahra-
niční firmy, saturované miliardovými státními investič-
ními pobídkami, z peněz vyždímaných ze zaměstnanců 
a těch drobných podnikatelů. Sliby politických stran 

o podpoře drobného podnikání se vždy rozplynou v dým, 
jakmile je po volbách. No však víme: „slibem neurazíš“. 
V té naší zemičce je údajně kolem 5,3 miliónu aktivně 
činných pracujících. Z toho však je až 900 tisíc úředníků, 
což znamená, že v ideálním případě zhruba 4,4 milionů 
opravdu něco produkuje a vytváří hodnoty (dejme tomu, 
že reprezentované HDP) a těch 900 tis. živených tím 
zbytkem, jsou buď „šoupálci“- které D. Weber definoval 
jako: „Státní byrokratické věžáky, přeplněné šoupálky, 
kteří přesouvají data z jedné kolonky do druhé.“ (Weber, 
2006) nebo vyslovení škůdci, kteří svoji funkci v byro-
kratickém aparátu berou smrtelně vážně, a vymýšlejí 
lejstra, dotazníky, výkazy a s pokutovými bločky vy-
žadují jejich vyplňování. A pak jsou tu jejich spojenci 
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Index snadnosti podnikání (Ranking of the ease of doing business) 2006–2018
Klasifi-
kace

Stát 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Ve
lm

i s
na

dn
é

New Zealand 1 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1

Singapore 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Denmark 3 3 3 4 5 5 5 6 6 5 5 7 8

South Korea 4 5 4 5 7 8 8 16 19 23 30 23 27

Hong Kong 5 4 5 3 2 2 2 2 3 4 4 5 7

United States 6 8 7 7 4 4 4 5 4 3 3 3 3

United Kingdom 7 7 6 8 10 7 7 4 5 6 6 6 9

Norway 8 6 9 6 9 6 6 8 10 10 11 9 5

Georgia 9 16 24 15 8 9 16 12 11 15 18 37 100

Sweden 10 9 8 11 14 13 14 14 18 17 14 13 14

Macedonia 11 10 12 30 25 23 22 38 32 71 75 92 81

Estonia 12 12 16 17 22 21 24 17 24 22 17 17 16

Finland 13 13 10 9 12 11 11 13 16 14 13 14 13

Australia 14 15 13 10 11 10 15 10 9 9 9 8 6

Taiwan 15 11 11 19 16 16 25 33 46 61 50 47 35

Lithuania 16 21 20 24 17 27 27 23 26 28 26 16 15

Ireland 17 18 17 13 15 15 10 9 7 7 8 10 11

Canada 18 22 14 16 19 17 13 7 8 8 7 4 4

Latvia 19 14 22 23 24 25 21 24 27 29 22 24 26

Germany 20 17 15 14 21 20 19 22 25 25 20 21 19

United Arab Emirates 21 26 31 22 23 26 33 40 33 46 68 77 69

Austria 22 19 21 21 30 29 32 32 28 27 25 30 32

Iceland 23 20 19 12 13 14 9 15 14 11 10 12 12

Malaysia 24 23 18 18 6 12 18 21 23 20 24 25 21

Mauritius 25 49 32 28 20 19 23 20 17 24 27 32 23

Thailand 26 46 49 26 18 18 17 19 12 13 15 18 20

Poland 27 24 25 32 45 55 62 70 72 76 74 75 54

Spain 28 32 33 33 52 44 44 49 62 49 38 39 30

Portugal 29 25 23 25 31 30 30 31 48 48 37 40 42

Czech Republic 30 27 36 44 75 65 64 63 74 75 56 52 41

France 31 29 27 31 38 34 29 26 31 31 31 35 44

Netherlands 32 28 28 27 28 31 31 30 30 26 21 22 24

Switzerland 33 31 26 20 29 28 26 27 21 21 16 15 17

Japan 34 34 34 29 27 24 20 18 15 12 12 11 10

Russia 35 40 51 62 92 112 120 123 120 120 106 96 79

Tabulka 1: Index snadnosti podnikání historická pořadí od roku 2006 do 2018, prvních 35 států seřazeno podle aktuálního pořadí roku 2018
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aktivisté, perfidní parazité, kteří si z aktivizmu vytvořili 
obživu – dobývání renty (jak se zdá vůbec nejúspěšnější 
způsob podnikání u nás, ale nejen u nás)!
Skvěle to glosovala anonymní přispěvatelka na por-
tálu Pravý prostor, ve svém příspěvku „…a zvonec 
na konec“ (cit:)

„Také jste si všimli, že naší aktivistické a kulturní frontě 
není již takřka nic svaté? Že hodnotám, na kterých je 
vystavěna naše civilizace a tedy i jejich životní úroveň, 
se vysmívají, relativizují je, bagatelizují a zašlapávají 
je? Že pro ně všechno cizí je lepší, než vlastní, ať je 
to sebevíc odpuzující a odporné? Ale tito "lidumilové" 
nejsou tak hloupí! Vše, co se jakkoliv týká velkého 
kapitálu, bohatých a mocných lidí, způsobu, jak tito 
lidé ke svému bohatství přišli, je pro tuto chátru akti-
vistů nedotknutelné! Přesně vědí, že pokud chtějí mít 
volný prostor pro svůj bizarní aktivismus, tak TOHOTO 
se dotknout NIJAK nesmějí! Takže od nich nikdy neu-
slyšíme o vykrádání nových kolonií, jakou jsme i my, 
západním kapitálem! Nikdy ani nešpitnou o tisících mi-
liardách dividend, které byly vyvezeny za posledních 
pár desítek let z naší země! Nikdy ani slůvkem nezmíní, 

jakým způsobem je zneužívána v nových koloniích pra-
covní sila, tedy pracující majorita, jak je mzdově velmi 
podhodnocena!
Zato dennodenně terorizují veřejnost diktátem extré-
mistických genderových, náboženských a dalších po-
žadavků. Agresivně a nekompromisně po veřejnosti 
vyžadují absolutní respekt a úctu ke svému kulturnímu 
a společenskopolitickému pojetí, ač sami kulturní a ci-
vilizační hodnoty, jež uznává pracující majorita, která 
si tuto frontu prostřednictvím svých daní financuje (!), 
respektovat nehodlají. Naopak – převrácené pojetí spra-
vedlnosti je jejich pole působení a výklad práva! Tedy 
pohrdání vším domácím a nekritický obdiv ke všemu 
cizímu. Brát peníze od domácích a rozdávat je cizím jim 
však špatné nepřipadá! Ono se to rozhazuje, když celé 
jejich údajné "dobrodiní" platí pracující majorita! Navíc 
i toto jejich dobrodiní je samozřejmě VELMI selektivní! 
Dle jejich deviantního "hodnotového žebříčku".
Aktivistické frontě již nic zvráceného není dostatečně 
zvrácené..., musejí překročit všechny extrémy. Zřejmě 
jde o emočně totálně vyhořelé lidi, takže jedině pře-
kračováním všech zvrácených limitů jsou schopni ještě 

alespoň nějakých emocí! No a jsou to tito lidé, kdo nyní 
určuje směřování a budoucnost naší společnosti, podle 
jejich absurdních představ.
Jak už jsem několikrát psala – devianti se snaží změ-
nit společnost tak, aby lépe vyhovovala jejich 
deviacím, a hlupáci tomu říkají pokrok!“
Jsme si jist, že jen málokdo z Vás, čtenářů TEMA s ní 
nebude souhlasit! Jako autor tohoto článku podepisuji 
každé její slovo.
Kdo naivně uvěří indexům, se zlou se potáže.
Přesně jak vkládal Joseph Goebbels do úst Winstona 
Churchilla: „Nevěřím žádné statistice, kterou jsem sám 
nezfalšoval!“ Dodnes skoro všichni věří, že to opravdu 
říkal Winston. Zato statistiky potopených btto tun brit-
ského obchodního loďstva Winston opravdu falšoval, 
aby podržel britskou morálku na úrovni, když měsíční 
úhrny potopených lodí začala překračovat sta tisíce tun 
měsíčně.
Evropa jde hospodářsky ke dnu a tak je každý pozitivně 
vyznívající index dobrý.

Ing. František Kružík
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Obrázek 1: Snadnost založení firmy ve světě – čím sytější zelená, tím snadnější. Čím sytější hnědá, tím obtížnější. Posledních pět zemí je: Jemen (186.), Jižní Sudán (187.), Venezuela 
(188.), Eritrea (189.) a poslední Somálsko (190.). Poselství je jasné – tam to ani nezkoušejte!
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Nešťastné Sudety – i dnes?
Tragédie Sudet má kořeny již v předminulém století, kdy se Češi a Němci za habsburské monarchie nedokázali v české kotlině dohodnout 
na autonomním uspořádání Čech, Moravy a Slezska vůči Vídni na rozdíl od např. Poláků v Haliči, kteří autonomii získali. Tragédie Sudet pak 
pokračovala po roce 1918, kdy se rakouští Němci v Čechách neztotožnili s vytvořením Československa a vyhlásili v Čechách a na Moravě 
německé provincie. Tento akt byl vyřešen nástupem československého vojska, které i za cenu lidských obětí likvidovalo tento pokus o separaci 
Sudetských Němců. A tak bylo rozbito mnohonárodnostní Rakousko, aby vzniklo mnohonárodnostní Československo, v kterém Češi netvořili 
ani polovinu a k většině ve státě si vypomohli konstrukcí „československého národa“. Ústava z roku 1920 uděluje autonomii s vlastním Sněmem 
pouze Podkarpatské Ukrajině, zkrátka přišli nejen Němci, kterých bylo s většinou německy mluvícími Židy téměř 3,5 milionu, ale i 2,3 milionu 
Slováků, kterým byla autonomie v Pittsburské deklaraci z 30. 5. 2018 slíbena. Ostrouhalo i půl milionu Maďarů a necelých 100 tisíc Poláků.

Přes tyto diskrepance fungovala První repub-
lika přes národnostní pnutí ekonomicky velmi 
dobře, byla mezi dvaceti nejvyspělejšími zeměmi 
na světě, nutno si ale uvědomit, že přes 50 % ka-
pitálu v Československu bylo v německých, anebo 
židovských rukách. Nový stát si sebou mimoto 
nesl břemeno obrovských sociálních rozdílů mezi 
českými zeměmi a Slovenskem a ještě více Podkar-
patskou Rusí, která jako jediná měla v I. republice 
autonomii.
Tragédie Sudet dostala nový negativní impuls 
v době velké hospodářské krize nastartované 

„černým pátkem“ v roce 1929, kdy tato území byla 
postihnuta podstatně více, než střed Čech nebo 

Moravy. Krušné hory byly nejhustěji osídleným 
pohořím v Evropě. V Sudetech zejména v horských 
oblastech převládal průmysl vyrábějící spotřební 
zboží, řada obyvatel se živila domácí výrobou 
spotřebních předmětů. Utrpení obyvatel v době 
krize vedlo k radikalizaci nacionalistů na německé 
i české straně. Obrázky na kost vychrtlých dětí 
z pohraničí používal Konrád Henlein jako demon-
straci péče českého státu o vlastní občany a jako 
argument o pro osamostatnění pohraničí při misi 
lorda Runcimana před mnichovskou krizí.
Vyhánění v podobě tzv. „divokého“ odsunu za-
počalo ihned po válce a teprve následně bylo 
požehnáno Postupimskou konferencí. U Poláků 

a Maďarů se odsun až na pokusy o výměnu oby-
vatel na Slovensku s Maďarskem nekonal, protože 
tyto země spadly pod vliv Sovětského svazu a Sta-
lin nebyl nakloněn sporům ve vlastní sféře vlivu. 
Navíc tu chybělo požehnání z Postupimi.
Odsun v Sudetech znamenal obrovský pokles 
počtu obyvatel, zánik spousty obcí, dnešní obce 
mají někdy jen zlomek bývalých obyvatel. Zna-
menalo to pokles ekonomické aktivity, řadu pro-
vozů se nepodařilo obnovit. Celá řada německých 
specialistů nebyla odsunuta a zajišťovala provoz 
s novými pracovníky z řad osídlenců. Docházelo 
k excesům, loupení opuštěného majetku, vraždám, 
znásilňování, zničeny byly nezměrné hodnoty.
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Díky po válce nastolené pracovní povinnosti, vyso-
kému podílu zaměstnaných žen, se situaci podařilo 
stabilizovat a řada podniků vyráběla i sofistikované 
výrobky. Silnou pozici na Severozápadě měla ener-
getika, která využívala hnědouhelné zásoby v Pod-
krušnohoří. K tradičnímu průmyslu se řadila chemie 
a v provozu zůstalo mnoho textilních továren. Skvr-
nou na krásném krajinném rámci severozápadních 
Sudet zůstávalo neřešené ekologické zatížení život-
ního prostředí, kdy limity znečištění ovzduší byly 
mnohonásobně překračovány s trvalými následky 
na zdraví obyvatel.
Další zlom nastal po roce 1989, kdy se nikdo neo-
hlížel na skutečnost, že regiony Sudet prošly před-
válečnou a poválečnou katarzí a právě v pohraničí 
řada podniků se stala obětí divoké privatizace s ná-
sledným ukončením výroby, to generovalo vysokou 
nezaměstnanost a exodus především mladých lidí 
za prací do vnitrozemí, ale čím dále tím častěji 
i do zahraničí. Naopak po společenské změně 
přichází přistěhovalci ze Slovenska, kteří často po-
máhají rozšiřovat problematické lokality. K tomu 
se přiřazuje křečovitý ekologizmus jako zastavování 
těžby nejkvalitnějšího uhlí, vyhlašování limitů pro 
rozšiřování těžby s dopadem na jedno z nosných 
odvětví regionu.
Vývoj v bývalých severozápadních Sudetech byl 
také rozdílný po roce 1989 v porovnání jižní a ji-
hozápadní části republiky, kde otevření hranice 
s vyspělým Rakouskem a Bavorskem od samého 
počátku znamenalo obrovský potenciál rozvoje. 
Liberecký a Královéhradecký kraj zase profitovaly 
z rychlého rozvoje automobilového průmyslu.
Severní Morava, a především Ústecký a Karlovarský 
kraj takové štěstí neměly. Polská a saská ekonomika 
za hranicí oproti tomu naopak zažívala podobné 
transformační křeče, adaptaci na kapitalistický 
systém hospodaření, rovněž vysokou nezaměstna-
nost a exodus mladé generace za lepším živoby-
tím. A tak dnes je Ústecký kraj s velkým náskokem 
nejproblematičtějším regionem České republiky. 

Počet obyvatel žijících ve vyloučených lokalitách

Finanční vyrovnání mezi spolkovými zeměmi v roce 2016 v milionech EUR

5 
 

Zkušenosti pro RESTART byly sbírány ve Spolkové zemi Severní Porýní – Westfálsko a 
v Sasku. Bohužel zatím nebylo dosti dobře reagováno na popsanou katarzi Sudet, kterou 
uvedené vzorové regiony v SRN nikdy neprošly. Obě Spolkové země jsou příjemci financí 
ze spolkového finančního vyrovnání, kde tyto prostředky plynou především do komunálních 
rozpočtů a z toho se pak rezultuje příkrý rozdíl mezi obcemi za hranicemi v Sasku a 
v bývalých Sudetech co do úrovně především komunální infrastruktury. V Německu byl 
zaveden  princip vyrovnávání ekonomické úrovně regionů již při sjednocení Německa 
Bismarckem v r. 1871. Bismarck si byl vědom, že rozdíly v úrovni regionů v rámci státu 
přináší sociální pnutí a většinou vede k tomu, tak jako je to dnes v ČR, že chudší je ještě 
chudším a bohatší ještě bohatším. Bismarckův princip, že chudé regiony platí na bohatší 
převzala v roce 1920 do ústavy Výmarská republika a po II. světové válce i Spolková 
republika v roce 1952 do § 107 ústavy SRN:  

„Zákonem je nutné zabezpečit, aby rozdílná finanční výkonnost jednotlivých spolkových 
zemí byla vyrovnávána; při tom musí být zohledněna finanční výkonnost a finanční potřeby 
obcí (svazků obcí). Předpoklady pro nároky na vyrovnání oprávněných zemí a pohledávky 
zemí povinných placením jakož i parametry pro výši vyrovnávacích plateb jsou stanoveny 
zákonem. Tento zákon může také určit, že Spolková vláda ze svých prostředků poskytne 
výkonově slabším zemím subvence pro dodatečné pokrytí jejich celkových finančních 
potřeb.“ 

Je třeba zdůraznit, že tento prastarý princip solidarity nemá vůbec nic společné 
s vyrovnáváním úrovně po sjednocení s bývalou NDR, to si totiž řada politiků a intelektuálů 
v ČR zásadně plete. 

 

Paradoxem dějinného vývoje je skutečnost, že většina prostředků do vyrovnávacího fondu 
v SRN plyne z Bavorska, které bylo před druhou světovou válkou nejchudší zemí staré 
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Charakterizuje ho v ČR největší nezaměstna-
nost, nejvíce vyloučených lokalit, třetina oby-
vatel žijících v ČR v ghettech žije v ústeckém 
kraji, nejvíce osobních konkurzů, nejvyšší počet 
exekucí občanů starších 15 let (v Horní Blatné 
v Krušných horách je rekordních téměř 60 % 
obyvatel v exekuci), největší počet exekucí 
důchodců, největší zadluženost obyvatel, nej-
větší počet dlužníků v prodlení, největší podíl 
bankrotů obchodních společností vzhledem 
k počtu obyvatel (období 2013–2017), nej-
větší vnitřní migrace obyvatel (mimo výměnu 
obyvatel mezi Prahou a Středočeským krajem), 
největší podíl romského obyvatelstva, jedny 
z nejvyšších úbytků obyvatel ve velkých měs-
tech – nejvíce v Mostě a Děčíně, neustále klesá 
podíl HDP na obyvatele oproti průměru ČR, je 
zde nejnižší průměrný věk dožití, produkuje 
se největší množství tuhých emisí, síry a du-
síku do ovzduší na obyvatele (v CO2 je ÚK druhý 
za MSK), suverénně jsou nejnižší ceny bytů v ČR, 
je zde nejnižší kupní síla v ČR (Děčín, Teplice, 
Chomutov), statisticky je evidováno nejvíce po-
tratů, za období 1997–2012 se postavilo méně 
než 1 byt na 1000 obyvatel, nejméně nových 
bytů vykazují v ČR Most, Děčín, Ústí, Teplice 
(v MSK Frýdek-Místek, Karviná, Havířov), máme 
zde nejdelší trvání soudních procesů v ČR, 
byl nejnižší příjem peněz z EU na obyvatele 
v ČR ve srovnání krajů v období 2007–2014, 
ve vědě a výzkumu pracuje v ÚK jen desetina 
pracovníků oproti průměru ČR, nejvíce dětí 
nenastoupilo do povinného posledního roč-
níku mateřských škol (nejvíce v Děčíně), mak-
roekonomická analýza pro program RESTART 
predikuje ještě další asi 12% úbytek obyvatel 
do roku 2050. Damoklův meč pro Ústecký kraj 
do budoucna představuje útlum těžby hnědého 
uhlí a tím i výroby elektrické energie.
Pod tíhou těchto skutečností se vláda ČR 
v roce 2013 usnesla na organizování pomoci 

Moravskoslezskému a Ústeckému kraji, později 
byl ještě přiřazen Karlovarský kraj, a tak byl vy-
tvořen program RESTART pro tyto tři strukturálně 
nejvíce postižené kraje. Program bazíruje na něko-
lika hlavních pilířích, ke kterým se vážou konkrétní 
opatření formulovaná každý rok v Akčních plánech. 
Hlavní okruhy opatření jsou směřovány do oblastí 
podpory podnikání, zahraničních investic, výzkumu 
a vývoje, lidských zdrojů, životního prostředí a so-
ciální stabilizace.
Zkušenosti pro RESTART byly sbírány ve Spolkové 
zemi Severní Porýní–Westfálsko a v Sasku. Bohužel 
zatím nebylo dosti dobře reagováno na popsanou 
katarzi Sudet, kterou uvedené vzorové regiony 
v SRN nikdy neprošly. Obě Spolkové země jsou pří-
jemci financí ze spolkového finančního vyrovnání, 
kde tyto prostředky plynou především do komu-
nálních rozpočtů a z toho se pak rezultuje příkrý 
rozdíl mezi obcemi za hranicemi v Sasku a v býva-
lých Sudetech co do úrovně především komunální 
infrastruktury. V Německu byl zaveden princip vy-
rovnávání ekonomické úrovně regionů již při sjed-
nocení Německa Bismarckem v roce 1871. Bismarck 
si byl vědom, že rozdíly v úrovni regionů v rámci 
státu přináší sociální pnutí a většinou vede k tomu, 
tak jako je to dnes v ČR, že chudší je ještě chud-
ším a bohatší ještě bohatším. Bismarckův princip, 
že chudé regiony platí na bohatší převzala v roce 
1920 do ústavy Výmarská republika a po II. světové 
válce i Spolková republika v roce 1952 do § 107 
ústavy SRN:

„Zákonem je nutné zabezpečit, aby rozdílná 
finanční výkonnost jednotlivých spolkových 
zemí byla vyrovnávána; při tom musí být 
zohledněna finanční výkonnost a finanční 
potřeby obcí (svazků obcí). Předpoklady pro 
nároky na vyrovnání oprávněných zemí a po-
hledávky zemí povinných placením jakož i pa-
rametry pro výši vyrovnávacích plateb jsou 
stanoveny zákonem. Tento zákon může také 
určit, že Spolková vláda ze svých prostředků 

poskytne výkonově slabším zemím subvence 
pro dodatečné pokrytí jejich celkových finanč-
ních potřeb.“
Je třeba zdůraznit, že tento prastarý princip soli-
darity nemá vůbec nic společné s vyrovnáváním 
úrovně po sjednocení s bývalou NDR, to si totiž 
řada politiků a intelektuálů v ČR zásadně plete.
Paradoxem dějinného vývoje je skutečnost, že vět-
šina prostředků do vyrovnávacího fondu v SRN 
plyne z Bavorska, které bylo před druhou světovou 
válkou nejchudší zemí staré německé říše a dnes je 
jedním z nejbohatších regionů Evropy. O to se za-
sloužili především z Čech vyhnaní Sudetští Němci 
svojí pílí a nasazením, kteří tam většinou po vy-
hnání skončili.
Špatně dopadli Sudety i ve srovnání s dnes polským 
Slezskem. Tam museli také odejít Němci v důsledku 
posunu východní a západní hranice Polska. Jenže 
do bývalých německých regionů se stěhovalo polské 
obyvatelstvo z východních částí zabraných Sovět-
ským svazem v kompletní struktuře, takže např. 
lvovská univerzita se kompletně přestěhovala 
do Wroclawi. Díky tomu je kdysi německé Dolní 
Slezsko dnes dokonce po ekonomické stránce dru-
hým nejvyspělejším regionem v Polsku po Varšav-
ském vojvodství.
U nás se povedl opak, kdy jsme z kdysi bohatých 
severozápadních Sudet vyrobili nejchudší region 
České republiky. Za Rakouska např. Šluknovsko bylo 
jedním z nejbohatších regionů celé rakouské říše.

Zdá se, že i v Česku bude nutné stanovit určitá fi-
nanční pravidla pro posílení rozpočtů především 
obcí v strukturálně postižených regionech, nemá-li 
pokračovat další devastace bývalých Sudet v sou-
ladu s poválečným výrokem Edvarda Beneše „ať 
tam raději rostou kopřivy, než aby tam zůstal jeden 
Němec“.

Ing. Jiří Aster 
předseda KHK ÚK

Sídliště Chanov.
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Je u nás vůbec možné, že:

?? České „kapitalistické“ betonové dálnice se již po 20 letech provozu rozpadají, kdy „socialistická“ D1 vydržela 40 a v některých úsecích 

i 50 let?  (Tak má, či nemá řemeslo zlaté dno? Záleží na úhlu pohledu – co s dílem, na které se nikdo nemusí opakovaně vracet. Dálnice 

Teplice – Ústí by mohla vyprávět)

?? naše Ministerstvo vnitra zadalo projekt na výzkum nové barvy pro hasičské vozy za cca 1, 7 milionu korun, kdy ukončení výzkumu 

se předpokládá do konce letošního srpna?  (Správně! Jednak musíme mít jistotu, že stávající červená barva není vzhledem k minulému 

režimu a stávající politické situaci ideologicky závadná a pak nelze přehlédnout nutnost vyhodnocení potenciálního nebezpečí útoku 

rozzuřených, na červenou barvu nepřístojně reagujících bujných býčků, jejichž chov, a tudíž relativně volný pohyb na pastvinách v okolí 

komunikací, nelze vyloučit.)

?? náš stát, který nedokáže rychle odstranit ani zakázané billboardy u dálnic, o ohlídání kvality jejich výstavby nemluvě a s kterým u jeho 

staveb cvičí jistý Patrik z Brna, jak se mu zlíbí, má ambice pustit se do výstavby nových, technicky i ekonomicky problematických 

jaderných bloků?  (naivní iluze, zelenění mozků, nebo hazard – toť otázka a různí potomci Země, se již jistě těší, jak si stát opět vychutnají)

?? v kvalitě silniční sítě, která je jedním z kritérií, z nichž Světové ekonomické fórum stanovilo index konkurenceschopnosti světových 

zemí 2017–2018, obsadily země někdejší československé federace 73. (Slovensko) a 74. (Česko) místo z cca 140 zemí?  (ovšem kdovíjak 

by to dopadalo, kdyby uondaného řidiče kamionu marně hledajícího odpočívadlo, občas nějaká díra nevzbudila)

?? zatímco za loňský rok SZÚ oficiálně registroval 146 ohlášených případů spalniček, k dubnu letošního roku už jich odborníci evidují 70, 

i když se ví, že pro dosažení kolektivní imunity je ideální minimálně 95 procentní proočkovanost oproti stávající 90 procentní?  (no jo, 

když zaslepenec a magor(ka) prakticky beztrestně nenechá dítě očkovat i když dle zákona děti nechat očkovat musí, pak je každá rada 

drahá)

?? podle ekonoma Zemana část privatizačních příjmů spolkly samotné náklady privatizace, kdy např. slušným průšvihem skončila privatizace 

bank, kde stát získal 104,8 miliardy, ale sanoval je 338 miliardami?  (nepřipomíná vám to náhodou slavný Šimko-Grosmanovský výrok 

– „Nechci slevu zadarmo“?)

?? vloni v lednu byla s velkou slávou a přes odpor rozumných do našich škol zavedená tzv. „pamlsková vyhláška“, která se, po těmi 

rozumnými, očekávaných neblahých zkušeností, od září bude zmírňovat?  (něco to stálo, něco to stát bude – ze státního neubude 

a na trhu práce se neobjeví ti, co budou bádat a bádat a bádat…)

?? jedním z nepochopitelných výroků profesora Hejného, jehož metoda vyučování matematiky je mnohými považována za spásu naší 

vzdělanosti byl ten, že „učitel matematiky ji sám umět nemusí“.  (pomineme-li to, že je to poněkud skandální sdělení rodičům, pak 

ovšem na druhé straně to dává odpověď proč řada učitelů je touto metodou nadšena a snad nedojdeme ke známému „kdo umí, ten 

umí, kdo neumí, ten učí“)

?? náměstek ústředního školního inspektora veřejně prezentuje poznatek, že většina učitelů neví jak rozpoznat nadané žáky a jak s nimi 

má pracovat?  (a co s nadaným žákem, který je prudí a nezapadá do rámcového vzdělávacího programu – rákoskou přes prsty)

?? kvůli starému sporu o odškodnění je proti ministerstvu spravedlnosti vedena exekuce, kdy celková částka dosahuje i s příslušenstvím 

40 miliónů korun?  (byť byla exekuce počátkem května na základě dovolání resortu k Nejvyššímu soudu zastavena – do právníků je 

neradno šťouchat, ale…)

?? v letošním maturitním testu z češtiny byla chyba, kdy v jedné z otevřených otázek byly uvedeny místo jedné, dvě správné 

odpovědi?  (Odkudže to ta ryba vlastně smrdí???)

?? po opětovaných nepřesvědčivých výsledcích letošních maturit z matematiky, se i shora ozývají hlasy o respektování přirozeného rozdělení 

IQ v populaci s doprovodnou otázkou – na co řemeslník potřebuje maturitu?  (co je nám platné teď tvrdit, že to, co jsme tenkrát 

říkali svérázné paní exministryni Buzkové, se ukázalo smutnou pravdou, když je náš vzdělávací systém v „prdlémech“ a po řemeslnících 

schopných a ochotných dělat řemeslo se slehla zem)

?? konečně Někdo přišel na to a také dal do PS, že proklamace jsou na zlotřilce, který neplatí výživné neúčinné, téměř bezmocné matce 

samoživitelce k ničemu a navrhuje zapojit do toho stát, který dítěti výživné zaplatí a pak svoji ojedinělou silou a mocí bude honit 

rodiče–neplatiče sám?  (teď jde jen o to, aby se nenašel nějaký dobroseroutkovský ochránce lidských práv a tento dobrý úmysl nezhatil 

– nebylo by to poprvé) 

DRZÝ SMAJLÍK

Vážně? – spíše nevážně a s komentářem...
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Ano, bývá českým zvykem tzv. kulatá výročí nějak 
slavit, ale letos se nám nějak do oslav nechtělo, 
takže jsme se uchýlili k formulaci připomenutí. 
Podnikatelské prostředí je neustále zatěžováno 
dalšími a dalšími drobnými povinnostmi, které 

firmám komplikují život a související drobné 
náklady v součtu už nejsou drobnými. Přesto, 
že i z komory zaznívají varovná slova, že statisti-
kou vykazovaný nebývalý ekonomický růst není 
navždy a neměl by být v rámci jakéhosi sociálního 
smíru důvodem valit na podnikatele další a další 
zdánlivě drobná břemena, tak se nám zatím pře-
svědčování moc nedaří. Ono je to svým způso-
ben těžké. Například dinosauři změnu přírodního 
klimatu nepřežili, ovšem zázračným způsobem 
přežily změnu společenského klimatu v plné zdě-
děné síle odbory, které geniálně (a to je třeba 
uznat) vytvářejí dojem zástupců zaměstnanců. 
To je nekvantifikovaná pravda, ale podle poměru 
členů a všech zaměstnanců je to síla kolem 5 %. 
Pokud se navíc najde schopný odborářský boss 
a politika zoufale hledající sílu vládnout, navíc 
s touhou po sociálním smíru vytvoří prostor, pak 
to bude těžké.
Co se týká komory, tak je dnes po těch 25 létech 
nesporné, že komora se nejen udržuje v odpovída-
jící kondici a sice pomalu, ale přesto se rozvíjí. Je 
dnes největší podnikatelskou organizací, navíc dle 
samostatného zákona a pokud čeští podnikatelé 
pochopí jaký vlivový nástroj svojí účastí mohou 
vytvořit, pak může být i nejsilnější, což by ve svých 

důsledcích naší ekonomice jen prospělo. Co se týká 
naší Mostecké komory, je stále jednou z největ-
ších okresních komor v republice a je bezesporu 
stabilním a stabilizujícím článkem struktury složek 
HK ČR. Samozřejmě, že se i na Mostecké komoře 
projevily problémy, o kterých jsem mluvil a co mne 
nejvíce mrzí je, byť jen mírný, pokles počtu našich 
členů – takže letos jen to připomenutí.
Zvláštní poznámku si zaslouží spolupráce 
s kolegy v IHK Halle-Dessau. Podrobně jsme 
se tomuto věnovali ve speciálním vydání TEMA 
k 20 letům spolupráce, a proto jsme se dohodli 
i zde, jen na připomenutí a soustředíme síly 
a prostředky k vyhodnocení této unikátní spo-
lupráce pro současníky i historii u příležitosti 
30 let, včetně vydání odpovídající publikace. 
Chtěl bych dát na vědomí, že naše spolupráce 
je stále udržována na odpovídající úrovni, je 
opravdu nadstandardní a máme si pořád co říci.
Takže pojďme pracovat, ať máme v roce 2023, 
kdy nám čas odměří těch 30 let existence komor 
v Čechách a nám speciálně i spolupráci s kolegy 
v IHK Halle-Dessau, co slavit.

Ing. Rudolf Jung 
předseda OHK Most

Pro předsedu OHK Most Rudolfa Junga
V tomto vydání TEMA jsme se, mimo jiných souvisejících témat, ohlédli za pětadvaceti léty existence Hospodářské komory v České republice, tedy i naší OHK Most. Ovšem 
zasvěcení ví, že stejné číslo stojí i za spoluprací OHK Most s partnerskou komorou v Halle-Dessau. Pokud někdo očekával nějaké bombastické oslavy, tak se letos nedočkal, 
a zatím se neukazuje ani speciální vydání TEMA.
Jak vidíte pane předsedo, těch uplynulých 25 let mostecké komory a jak je to s těmi oslavami?

Otázka na závěr

Vítáme nové členy v OHK Most
Aulinger – Most s.r.o.
Autosalon Most s.r.o.

Carbonia Racing a Karting Klub o.s.
KRUH pomoci, o.p.s.
MAS Naděje o.p.s.

MK-mont illuminations s.r.o.
Offroadsafari s.r.o.

Oldřich Hájek
ORLEN Ochrona Sp. z o.o. organizační složka v České republice

Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem – Pedagogická fakulta
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Dobrý list komory
Okresní hospodářská komora Most již po šestnácté ocenila odborné znalosti a dovednosti absolventů střeních škol, členů OHK Most Dobrým 
listem komory. V letošním roce převzalo toto prestižní komorové ocenění v obřadní síni města Mostu z rukou předsedy OHK Most Ing. Junga, 
viceprezidenta HK ČR pana Romana Pommera, vedoucího Odboru školství, kultury a sportu Statutárního města Most Ing. Tomáše Brzka, 
1. místostarostky města Litvínova RSDr. Eriky Sedláčkové a dalších významných hostů 31 absolventů středních škol na Mostecku.

Letos byl poprvé zvlášť předáván Dobrý list ko-
mory tzv. „Uznávaný tovaryš řemesla“, který 
převzali absolventi, kteří ukončili střední vzdělání 
výučním listem.
V poměru 11:20, byly dobré listy rozděleny mezi 
absolventy oborů zakončených maturitní zkouškou 
a absolventy oborů zakončených výučním listem.
OHK Most spolu se střední školou, která držitele 
navrhuje, dobrým listem garantuje odborné zna-
losti a dovednosti oceněných a je připravena tyto 
absolventy vstupující na trh práce dále doporučit 
zaměstnavatelům.
Generálním partnerem DLK pro tovaryše byla 
akciová společnost PRODECO. Předávání tohoto 

prestižního ocenění se zúčastnil generální ředitel 
a předseda představenstva Ing. František Ma-
roušek a vedoucí odboru správy majetku Ing. Mar-
tin Tykal, Ph.D.
Generálním partnerem DLK pro maturitní obory 
byla společnost s ručením omezeným Bilfinger 
Industrial Services Czech.
Při této příležitosti byl také oceněn historicky čtvr-
tým Dobrým listem komory speciál za druhé místo 
v mezinárodní matematické soutěži Adama Riese, 
žák gymnázia Teplice Daniel Šafránek.

Obě slavnostní akce se konaly pod záštitou hejt-
mana Ústeckého kraje pana Oldřicha Bubeníčka.

Nad „tovaryši“ převzal záštitu také prezident HK 
ČR Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.
Tohoto slavnostního aktu se zúčastnila také zá-
stupkyně německé partnerské komory z Chemnitz, 
Mgr. Michaela Holá a zástupkyně Úřadu práce ČR 
v Mostě Ing. Monika Hnátková. Akce probíhala 
za účasti zástupců všech škol, jejichž bývalí žáci 
ocenění získali.
Doprovodný program zajišťovalo Kytarové kvar-
teto Floriánek žáků Základní umělecké školy F. L. 
Gassmanna v Mostě. 4 skladby zahráli pod ve-
dením pana učitele Bohumila Anděla Veronika 
Roudová, Adéla Miriničová, Václav Kindl a Jan 
Švestka.

 Vybraní maturanti spolu s hosty a zástupci škol.

Vybraní tovaryši spolu s hosty a zástupci škol.
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