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každému zjednodušení, či
dokonce vylepšení pod
mínek pro podnikání je
potřeba hlasitě tleskat.

Jedině rozjeté firmy a podnika
telé mohou zvednout českou
ekonomiku,dátlidempráciapo
stupně měnit špatnou náladu.
Než pochválíme poslední nápa
dy, říkejme jim třeba Kubův de
byrokratizační balíček, musíme
položit vládě tři otázky: proč až
teď, rokpředvolbami, proč vaše
pravicovávládaneudělalapořád
ný promyšlený balík na podpo
ru podnikání před dvěma roky?
Proč jste zaváděli některé hlou
posti, které nyní rušíte? Máte
nějakou dohodu s opozicí, aby
socialisté v budoucí vládě zase
všechno neměnili? Na ovace to
teď rozhodněnení –hodnotíme
s režisérem Davidem Ondříč
kem: Jedna rukanetleská.

petr.sabata@economia.cz

petr
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telekomunikace
Gts spouští mobilní
služby, míří s nimi
na malé firmy
strana 18

klasická hudba
magdalena kožená
zpívala na hradě
s Berlínskými
filharmoniky
strany 10 a 11

automobily
Škoda chystá
dodávku, vyjet by
mohla příští rok
strana 17

rakousko
tlak ze zahraničí
nutí vídeň uvolnit
bankovní tajemství
strana 6

reportáž
Jak se v česku
vyrábějí hi-tech
medicínské nástroje
strana 16

nic proti rusku, ale snažit se
na tento trh zaměřit (tedy na úkor
něčeho jiného) a „specializovat“ se
či v něm mít jakousi naději, že nám
rusko vytrhne trn z (ekonomické)
paty, je hloupost.

tomáŠ sedláček
ekonom

strana 9

komentář

Mezi rychle rostoucímimrakodra
py v centrumongolskémetropole
Ulánbátaru se prohání ostrý vítr.
V místech u centrálního Suchbá
tarova náměstí, kde ještě před
pěti lety stály jen opuštěné sta
vební proluky, se tyčí štíhlé silue
typrosklenýchmrakodrapů, které
symbolizují nebývalývzestup této
středoasijské země. Ještěpředloni

zahraniční obchod

Čeští podnikatelé se po letech vracejí do rostoucího Mongolska
tobylanejrychleji rostoucí ekono
mika světa.
Jan Novotný, šedesátiletý český

podnikatel,kterýsevěnujetechno
logiím na čištění odpadních vod,
vysvětluje, žeMongolskupomohly
obrovské investice v důlním prů
myslu. „Tyto zisky senásledněpře
lilydoboomuvestavebnictvíadal
šíchoborů,“říkáNovotný,kterýzná
zemi už déle než čtyřicet let.
Přišel doMongolska v 80. letech

minulého století s geologickými
expedicemi. Po roce 1990 sledoval

mongolskou revoluci i následný
ekonomickýpropadjenzdálky.Poz
dějiužsedozeměpravidelněvracel
– ve stále kratších periodách.
Nyní vlastní v zemi už deset let

firmu na čištění odpadních vod
o 60 zaměstnancích, která úspěš
něodolávátlakupočetnézahranič
níkonkurence. Svéfirměsevěnuje
s absolutním nasazením, v Mon
golsku tráví nejméně šest měsíců
v roce. „Hlavní je být neustále na
místě, hasit problémy, když se ně
jaké vynoří,“ říká Novotný.

Jeho příběh ilustruje kompliko
vané období, kterým prošly vzta
hy mezi Prahou a Ulánbátarem.
Odprudkého, ale jenpřechodného
ochlazení po roce 1990 až po zno
vuotevření opuštěné ambasády
a oboustranný zájem o podnikání
v posledních letech.
Rostoucí zájem potvrdila i ná

vštěva českých podnikatelů, kteří
vuplynulýchdnechdoprovodilido
MongolskaministrazahraničíKar
la Schwarzenberga.
hn exclusive, strany 14 a 15

jiří sládek
jiri.sladek@economia.cz

od našeho zpravodaje zmongolska

hlavní je být neustále
na místě, hasit
problémy, když se
nějaké vynoří.
jan novotný
český podnikatel v mongolsku

Předvolební plán vlády:
méně byrokracie pro firmy

naministerstvu průmysluvznikl balíček návrhů, jak snížit administrativu podnikatelů

barbora strnadová
barbora.strnadova@economia.cz

od dubna musí mít každý
zaměstnavatel sjedna
ného „závodního“ lékaře.
Loni o tom rozhodla Ne

časova vláda. Ten samý kabinet
nyní svůj požadavekmírní.V rám
ci balíčku devíti opatření, který
připravujeministerstvoprůmyslu
pro snížení administrativní zátěže
podnikatelů akterýmajíHNkdis
pozici, se má tato povinnost opět
rušit. Nově by stačila zaměstnan
cůmprohlídka u jejich obvodního
lékaře, v méně rizikových profe
sích možná nebude potřeba vů
bec.

„Je to absurdní. Mám jednoho
zaměstnance–svouzdravotní ses
tru–, a ikvůli tomumusímmítsvé
ho smluvního doktora,“ říká před
seda Sdružení praktických lékařů
VáclavŠmatlák.Řeší tovzájemnou
výpomocí s kolegyní z vedlejší or
dinace. „Byrokracie s tím spojená
jenaprosto šílená,neodpovídápo
třebámvětšinyzaměstnanců,“ do
mnívá se.
Přípravukroků, kterémají ome

zit byrokracii, dostal ministr prů
mysluMartinKuba za úkol od vlá
dy. Je ale i součástí dokumentu
Agenda 2014, ve kterém si letos
v březnu ODS stanovila priority,
které chce prosadit ještě do sně
movních voleb. Poté cona jeho zá
kladě premiér Petr Nečas vyhlásil

stopjakémukolidalšímuzvyšování
daní a tvrdým rozpočtovým škr
tům,má jít o další krok k podpoře
podnikání a ekonomického růstu.
Kuba hodlá předložit své návrhy
kabinetudokoncečervnaavětšina
znichbymělazačítplatitodzačát
ku příštího roku.
Součástí balíčku jsou i návrhy

na zjednodušení kontaktu živ
nostníkůafiremsúřady.Například
přehledy o pojistném již nebudou
muset podnikatelé posílat zvlášť
na správu sociálního zabezpečení
a pojišťovnu.
Bude stačit, když podnikatelé

vše odevzdají s daňovým přizná
ním finančnímu úřadu prostřed
nictvím daňového portálu. Ten už
pak sámpředá dokumenty dál.

„Ministerstvototořešíužodled
na, tedy ještě předtím, než minis
terstvoprůmyslunámětzveřejnilo.
Nyní ladíme technickéotázky, aby
všemohlofungovatod ledna2014,“
uvedla mluvčí ministerstva práce
Táňa Kozelková.
Podobněbyfirmámmělaodpad

nout povinnost vkládat účetní zá
věrku do obchodního rejstříku –
měl by to za ně opět obstarat sám
finančníúřad.Nejmenšífirmyby ji
tamnemuselyvkládatvůbec.Opat
řeníbybylozárodkemjednotného
inkasního místa, které má fungo
vatod roku2015. „Určitěby tobylo
zjednodušení, alenení to, žebyob
jeviliAmeriku,“myslí simajitel br
něnské stavební firmy Maxmont
Bronislav Daněček.

Ministerstvospravedlnostivšak
upozorňuje, že v takto navrženém
řešení vidí problém. „Ne vždy je
účetní závěrkaprodaňovépřizná
ní potřeba. Nebylo by zajištěné,
aby byla vždy splněna povinnost
zveřejnit závěrku ve sbírce listin,
anevedloby tokodstraněnídupli
citnípovinnosti,“vysvětlujeředitel
tiskovéhoodboruministerstvaRo
bert Schuster.
Jeho úřad ale podle něj jedná

s resortem financí o jiném řešení
– hlavním místem pro zveřejnění
účetní závěrkybybyla sbírka listin
a finanční úřady by si informace
získávaly odtud.
s přispěním jakuba žáka
strana 4
komentář, strana 8

Hn otestovaly čtyři modely
supertelefonů s fullHd displejem,
které se prodávají v Česku – Htc
one, Huawei d2, galaxy s4 od
samsungu a xperii z od sony.
u všech modelů Hn srovnávaly
výkon, výdrž, kvalitu fotoaparátu,
uživatelské prostředí či design.
nejlépe dopadl galaxy s4.
vyhrál ve většině parametrů,
zejména ve výkonu, kvalitě
obrazovky, fotoaparátu i výdrži
baterie. Htc one boduje zejména
špičkovým designem a zpracováním.
celkově skončil druhý. xperii z
odsunul na třetí místo hlavně starší
procesor a horší obrazovka. pořadí
uzavírá čínský Huawei.

velké srovnání telefonů
čtěte na stranách 22 a 23

1. samsung galaxy s4

16 999kč

2. Htc one

15 495kč

3. sony xperia z

15 999kč

4. Huawei d2

13 495kč

v čem je galaxy lepší než xperia

dnes v hn

jak české firmy
odměňují své šéfy
bonusymanažerů stále více
zavisí na výsledcích firmy strany 2 a 3strany 2 a 3

Odstartoval 8. ročník podnikatelských soutěží

Registrujte se na:www.firmaroku.cz,www.zivnostnikroku.cz
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