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Vážení a milí čtenáři,

společně s jarními slunečními paprsky se vám do rukou dostává druhé číslo našeho ča-
sopisu, které chce alespoň na malý okamžik prozářit všednost každodenního stereotypu  
a přiblížit vám užitečné novinky a zajímavosti ze světa podnikání.

Seznamte se - Inovační vouchery - projekt, který vám nesmí uniknout. Chcete dát svému 
podnikání novou invenci, máte nápad jak vaši dosavadní živnost vylepšit a posunout dál? 
Potom je inovační voucher určen právě vám. Začtěte se do hlavního tématu našeho časopisu, 
a pokud jste zatím pouze  u myšlenek, je nejvyšší čas přejít k činům. Účelová dotace již efektivně 
funguje například v Jihomoravském či Zlínském kraji a Praha přece nemůže zůstat pozadu. 
Na vaše nápady se již nyní moc těšíme.

Na dalších stánkách našeho časopisu naleznete, stejně jako v předešlém vydání, další ze série 
příruček pro podnikatele, tentokráte se zaměřením na živnost, jejíž služby jsou pro nás ženy ne-
postradatelné, a to na kadeřnictví. Zkušenější a zavedení podnikatelé mohou brát tento stručný 
a přehledný „manuál“ s humorem, ale na základě řady dotazů z našeho kontaktního centra 
víme, že právě základní informace scházejí těm, kdo s podnikáním začínají. Díky struktuře  
a obsahu dotazů proto přinášíme obecné i specifické rady pro začínající podnikatele a budeme 
v tomto servisu i nadále pokračovat.

Součástí tohoto vydání je i zpráva o postupu projektu Akcelerace na podporu podnikání na 
území hlavního města Prahy, v němž mj. navazujeme úzkou spolupráci se zájmovými sdru-
ženími malých a středních podnikatelů, včetně cechovních organizací řemesel. Měla jsem 
možnost se osobně potkat se zástupci „černého“ řemesla kominického a řemesla malířského 
a lakýrnického, a to při příležitosti setkání reprezentace obou Cechů se zástupci hlavního 
města Prahy.  Kromě křížku na čele, namalovaného sazemi, jsem si odnesla velmi silný pocit 
přesvědčení, že se zlaté pražské ruce v metropoli neztratí. 

Pevně věřím, že oceníte i fakta o ručení za DPH, či možnosti finančního nástroje JESSICA. 
Nezapomeňme i na rozhovor se zajímavou osobností, panem Romanem Šiserem, ředitelem 
Česká inovace, o.p.s. 

Všem čtenářům přeji příjemné chvilky strávené ve společnosti našeho periodika a budu se 
těšit v příštím čísle na shledanou.

Ing. Jitka Kárníková
generální ředitelka a předsedkyně představenstva 
Rozvojové projekty Praha, a.s.
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Hlavní téma

Každý žadatel může získat jeden voucher 
v hodnotě až 200 tisíc korun. Voucher však 
může pokrývat maximálně 75 % výdajů 
na inovační projekt, zbytek tvoří spolu-
účast z vlastních prostředků žadatele. Na 
rok 2013 hlavní město Praha vyčlenilo pro 
tyto účely 10 milionů korun. 

Na co lze inovační voucher použít?
Vouchery bude možné použít na nákup 
předem určených typů znalostí, např. vý-
voj produktu, procesu, služby; testování 
a měření; studie proveditelnosti; přístup 
k výzkumnému zařízení; navrhování pro-
totypů; analýza vhodnosti použití materi-
álu; design produktu; tvorba obchodního 

plánu k inovativnímu produktu; posouze-
ní ekonomického dopadu; analýza trhu, 
marketingová strategie; inovační a tech-
nologický audit; nastavení nového mode-
lu řízení firmy; optimalizace operačních 
procesů a další.

Podrobnosti k přihlášce
Zástupci podniků s inovativním ná-
padem mají možnost přihlásit se do 
projektu do konce června 2013. Jejich žá-
dosti posoudí odborná hodnoticí komise 
a výsledky budou známy v červenci 2013.  
V případě velkého množství kvalitních 
žádostí rozhodne los. V opačném případě 
obdrží voucher všichni zájemci, kteří splní 

podmínky účasti v projektu. Hodnoticí 
komise je složena z vysoce erudovaných 
osobností, zástupců akademické sféry  
a podnikatelských a vědeckých asociací 
či bankovních institucí.

Popis přihlašovaného inovačního projektu 
bude součástí elektronické žádosti, kterou 
zájemci podají prostřednictvím webových 
stránek Akcelerace – programu podpo-
ry podnikání v hlavním městě Praha  
www.akcelerace-praha.cz. Elektronic-
ká žádost bude v maximálním rozsahu 
5 stran. Příloha žádosti musí obsahovat 
nabídku s rozpočtem od výzkumného 
pracoviště a čestná prohlášení týkající se:

O inovační vouchery můžete  
žádat do konce června 
Cílem projektu Inovační vouchery v Praze, jehož implementací  
je hlavním městem Praha pověřena akciová společnost Rozvojové projekty Praha,  
je posílit konkurenceschopnost pražských podniků a propojit vědecká  
pracoviště s podnikatelskou sférou. Inovační voucher představuje  
účelovou dotaci, v rámci které budou podniky investovat do inovace u některého  
z vědeckých pracovišť, které se do projektu přihlásí. 

oprávnění k podnikání na území ČR, 

registrace plátce daně z příjmů,

skutečnosti, že společnost není v lik-
vidaci či úpadku,

neexistence dluhu vůči státu, zdravotní 
pojišťovně či České správě sociálního 
zabezpečení,

beztrestnosti, která se týká hospo-
dářských trestných činů a trestných 
činů proti majetku,

neexistence nedoplatků týkající se pro-
jektů spolufinancovaných z rozpočtu EU,

skutečnosti, že společnost nespolu-
pracovala s vybraným pracovištěm 
poskytovatele znalostí na daném typu 
aktivity (služby) pro konkrétní inovaci 
produktu, popisovanou v žádosti  
o inovační voucher.

Kdo může o inovační voucher žádat?
O inovační vouchery může žádat zástup-
ce právnické osoby se sídlem či zapsanou 
provozovnou v hlavním městě Praze. Jed-
ná se o akciovou společnost, společnost  
s ručením omezeným, veřejnou obchod-
ní společnost, komanditní společnost, 
evropskou společnost, evropské hospo-
dářské zájmové sdružení a družstvo.

Postup využití voucheru
Úspěšný žadatel podepíše smlouvu o po-
skytnutí inovačního voucheru s Hlavním 
městem Prahou. Dále podepíše smlou-
vu o dílo s vědeckým pracovištěm, pro-
střednictvím kterého uskuteční investici 
do své inovace. Vědecké pracoviště pak 
bude po poskytnutí služby fakturovat 
příslušnou částku podniku. Ten fakturu 
zaplatí a zároveň zažádá o proplacení ino-
vačního voucheru. Žádost bude k dispo-
zici na www.akcelerace-praha.cz a bude 
muset obsahovat fakturu od vědeckého 
pracoviště a výpis z účtu, kterým doloží 

uskutečněnou platbu. Následně bude 
voucher úspěšnému žadateli proplacen. 
Spolupráce podpořená inovačními vou-
chery by měla být realizována v období 
srpen 2013 až červenec 2014.

Vědecká pracoviště se zapojila 
v hojném počtu
Projekt inovačních voucherů přivítali  
i zástupci z oblasti vědy, výzkumu a vý-
voje. Oceňují, že je podpora  zaměřena 
na slabinu české ekonomiky – nedosta-
tečné investice podniků do aplikované-
ho výzkumu a nízká úroveň převádění 
vědeckých poznatků do komerční praxe. 

Inovační vouchery zvýší poptávku po je-
jich službách.

Vědecká pracoviště mají v pražském re-
gionu největší koncentraci v České re-
publice. Do projektu Inovační vouchery 
v Praze se jich v tuto chvíli přihlásila již té-
měř čtyřicítka. Pro výzkumné organizace 
bylo uspořádáno osm seminářů, kterých 
se účastnila téměř stovka zástupců vě-
decké sféry. Evidujeme nabídky celkem 
6 veřejných vysokých škol, 26 veřejných 
výzkumných institucí a výzkumných 
organizací (dle zákona č. 130/2002 Sb.,  

o podpoře výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací z veřejných prostřed-
ků, schválená Radou vývoje, výzkumu  
a inovací). Další výzkumná pracoviště 
budou mít možnost se ještě do projek-
tu zapojit. Za všechny přihlášené jme-
nujme například Fyzikální ústav či Ústav 
experimentální medicíny Akademie věd 
ČR, Univerzitu Karlovu, Vysokou školu 
chemicko-technologickou či Výzkumný  
a zkušební letecký ústav. 

Se všemi do projektu zapojenými výzkum-
nými pracovišti jsou uzavírány rámcové 
smlouvy a právě u nich lze využít inovač-
ní vouchery, které získají úspěšní zájemci. 

INOVAČNÍ VOUCHER

Ing. Eva Vorlíčková
radní hlavního města Prahy

Aleksandra Udženija
radní hlavního města Prahy

Kč 10 000 000

foto: red
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V současnosti probíhá předávání nabíd-
kových listů, ve kterých  vědecké institu-
ce podrobně popisují nabízené služby  
a znalosti, které mohou poskytnout zá-
jemcům. V tabulce na následující straně 
naleznete nabídku prvních institucí, které 
se do projektu zapojily. Kompletní a stá-
le aktualizovanou nabídku naleznete na 
webových stránkách Akcelerace v sekci 
Poskytovatelé znalostí.

Projekt se těší pozornosti
Projekt Inovační vouchery v Praze jsme 
již prezentovali při mnoha příležitos-
tech. Na konci března se konala odborná 
konference Finanční nástroje pro české 
podniky, kterou organizovalo Techno-
logické centrum Akademie věd ČR. Také 
zde generální ředitelka akciové společ-
nosti Rozvojové projekty Praha, Ing. Jitka 
Kárníková, projekt představila a setkal se  
s velkou pozorností zúčastněných zá-
stupců podnikatelské sféry i vědecké 
obce.  Formou prezentace a poraden-
ství jsme informovali odbornou veřejnost 
také na festivalu Česká inovace 2013. 

Pro zájemce o vouchery z řad podnikatelů 
budou realizovány semináře v průběhu 

měsíců května a června 2013. Ty budou 
zaměřeny na praktické aspekty celého 
projektu a zodpovězení všech případných 
dotazů k projektu a jeho využití. Semi-
náře se budou konat nejen v prostorách 
kontaktního centra pro podnikatele  
v opletalově ulici č. 22, praha 1,

ale také u našich partnerů: 

Inovacentrum ČVUt 

technologické centrum Akademie věd 
Čr (6. 5. a 14. 5. 2013)

technologické a inovační centrum 
ČkD 

Přesné termíny seminářů naleznete na 
www.akcelerace-praha.cz. 

Partneři
Kromě výše uvedených partnerů spolu-
pracujeme s dalšími subjekty, které nám 
pomáhají s přípravou projektu a jeho 
propagací. Připomeňme, že inovační 
vouchery nepředstavují nevyzkoušený 
experiment, ale úspěšný nástroj podpory 
podnikatelských inovací, který již několik 

let úspěšně funguje i v jiných regionech 
České republiky. Mezi naše partnery pa-
tří Asociace výzkumných organizací ČR, 
Czechinvest, Czechtrade, Asociace ino-
vačního podnikání ČR, Asociace malých 
a středních podnikatelů a živnostníků ČR, 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Hos-
podářská komora a další. 

Zajímavé nápady  
nesmí zůstat na papíře
V letošní výzvě je možnost získání inovač-
ního voucheru otevřena všem podnikům 
bez omezení velikosti či odvětvového za-
měření. Budeme ovšem rádi, pokud se při-
hlásí hlavně zástupci malých a středních 
podniků. Právě ty mají největší problémy 
získat prostředky na financování investic 
do inovací svých produktů, výrobních 
postupů i zařízení. Byla by škoda, kdyby 
dobré nápady zůstaly nevyužity a jen na 
papíře. Chceme podpořit jejich realizaci. 
Zájemci se mohou dozvědět podrobnější 
informace na www.akcelerace-praha.cz. 
Ještě do konce června 2013 se můžete 
zapojit do projektu Inovační vouchery  
v Praze. Těšíme se na Vaše projekty.

(red)

INVENTO 2013:  
Veletrh chytrých mozků 
V České republice veletrh vynálezů a inovací většího rozsahu v dohledné minulosti nebyl. 
Přitom duševní vlastnictví a jeho ochrana je důležitou součástí inovačního procesu a bez-
pochyby významně přispívá ke konkurenceschopnosti těch, kteří jej umí optimálně využít.

Šestého až osmého června se na praž-
ském holešovickém Výstavišti otevřou 
brány veletrhu INVENTO 2013. Ten si před-
sevzal sehrát právě v této oblasti význam-
nou úlohu. Chce ukázat všem zájemcům  
o vědu, techniku a inovace, nejnovější 
domácí a světové trendy. Dále je jeho 
ambicí poukázat na důležitost tvůrčí prá-
ce a význam průmyslové právní ochra-
ny pro uplatnění nových řešení na trhu. 
Chce současně umožnit  „českým hlavám“ 
uplatnit své nápady a řešení na široké 
mezinárodní platformě.

Spoluorganizátory veletrhu jsou Úřad 
průmyslového vlastnictví a Český svaz 
vynálezců a zlepšovatelů. Partnerem  
veletrhu jsou Mezinárodní federace 
vynálezeckých sdružení IFIA a Asoci-
ace inovačního podnikání ČR. Veletrh 
INVENTO 2013 Prague byl zařazen do 
světového řetězce obdobných akcí 
podporovaných IFIA v 1. pololetí 2013. 
Tyto veletrhy se budou konat v Tehe-
ránu, Ženevě, Bělehradu, Praze a Pitts-
burghu.

Kromě prezentace v klasických stáncích 
proběhnou na veletrhu konference, se-
mináře a workshopy, ale bude také do-
statek prostoru i pro přímá a nerušená 
obchodní jednání. V rámci veletrhu pro-
běhne oficiální mezinárodní soutěž o nej-
zajímavější vynález či inovaci, spojená  
s udělováním zlatých medailí.

Bližší informace  
a registrace na 

www.invento.cz

Název Sídlo Webové stránky Kontaktní osoby pro IV

Veřejné výzkumné instituce v Praze
Fyzikální ústav  
AV ČR, v.  v.  i.

Na Slovance 1999/2 
182 21 Praha 8

www.fzu.cz
Ing. Pavla Doležalová 

E: Pavla.Dolezalova@eli-beams.eu

Ústav teoretické  
a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. 

Prosecká 809/76 
190 00 Praha 9

www.itam.cas.cz
Ing. Viktor Kratochvíl 

E: kratochvil@itam.cas.cz

Ústav termomechaniky  
AV ČR, v.  v.  i.

Dolejškova 1402/5 
182 00  Praha 8

www.it.cas.cz
Ing. Patrik Zima, Ph.D. 

E: zimap@it.cas.cz 

Geofyzikální ústav  
AV ČR, v. v. i.

Boční II 1401 
141 31 Praha 4

www.ig.cas.cz
RNDr. Bohuslav Růžek, Csc. 

E: b.ruzek@ig.cas.cz

Ústav fyziky  
atmosféry AV ČR, v. v. i.

Boční II 1401 
141 31 Praha 4

www.ufa.cas.cz
RNDr. Petr Zacharov , CSc. 

E: pz@ufa.cas.cz 

Fyziologický ústav  
AV ČR, v. v. i.

Vídeňská 1083 
142 20 Praha 4

www.biomed.cas.cz/fgu/
Ing. Pavla Doležalová 
E: dolezalova@fzu.cz

Ústav experimentální  
medicíny AV ČR, v. v. i.

Vídeňská 1083 
142 20 Praha 4

www.iem.cas.cz
Ing. Petr Bažant, CSc., MBA 
E: bazant@biomed.cas.cz

Sociologický ústav  
AV ČR, v. v. i.

 Jilská 1 
110 00 Praha 1

www.soc.cas.cz
PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. 

E: jiri.vinopal@soc.cas.cz

Výzkumný ústav  
meliorací a ochrany půdy, v. v. i.

Žabovřeská 250 
156 27 Praha 5

www.vumop.cz
Ing. Jiří Hladík, Ph.D. 

E: hladik.jiri@vumop.cz

Výzkumný ústav potravinářský  
Praha, v. v. i.

Radiová 1285/7                                                 
102 31 Praha 10

www.vupp.cz
Ing. Dana Gabrovská, Ph.D. 

E: d.gabrovska@vupp.cz

Výzkumný ústav vodohospodářský  
T. G. Masaryka,  v. v. i.

Podbabská 2582/30                                       
160 00  Praha 6  

www.vuv.cz
Petr Bouška 

petr_bouska@vuv.cz 

Výzkumný ústav  
rostlinné výroby, v. v. i.

Drnovská 507/73 
161 06 Praha 6

www.vurv.cz
PhDr. Věra Přenosilová 

E: vera.prenosilova@vurv.cz

Výzkumný ústav  
živočišné výroby, v. v. i.

Přátelství 815  
104 00 Praha - Uhříněves 

www.vuzv.cz
Ing. Luděk Bartoň, Ph.D. 
E: barton.ludek@vuzv.cz

Státní ústav  
radiační ochrany, v. v. i.

Bartoškova 28                      
140 00 Praha 4

www.suro.cz
Ing. arch. Alena Hanzlová 
E: alena.hanzlova@suro.cz

Výzkumný ústav  
zemědělské techniky, v. v. i.

Drnovská 507 
161 01 Praha 6

www.vuzt.cz
Ing. Petra Zabloudilová 

E: petra.zabloudilova@vuzt.cz

Biotechnologický ústav  
ČR, v. v. i.

Vídeňská 1083
142 20 Praha 4

www.ibt.cas.cz
Ing. Lukáš Veselý 

E: lukas.vesely@img.cas.cz

Ústav pro hydrodynamiku  
AV ČR, v.v.i.

Pod Paťankou 5
166 12 Praha 6

www.ih.cas.cz
Ing. Jiří Konfršt, Ph.D. 
E: konfrst@ih.cas.cz

Ústav makromolekulární  
chemie AV ČR, v. v. i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6

www.imc.cas.cz
RNDr. Zbyněk Pientka, CSc. 

E: sluzby@imc.cas.cz

Vysoké školy v Praze
Vysoká škola  

umělecko-průmyslová v Praze
Náměstí Jana Palacha 80 

116 93 Praha 1
www.vsup.cz

Barbora Zavadská 
E: zavadska@vsup.cz

Vysoká škola  
chemicko-technologická

Technická 5 
166 28 Praha 6

www.vscht.cz
Ing. Tomáš Godula, Ph. D. 
E: tomas.godula@vscht.cz

Vysoká škola ekonomická
nám. W. Churchilla 4 

130 67 Praha 3
www.vse.cz

Ing. Martina Sušánková 
E: susan@vse.cz

Univerzita Karlova
Ovocný trh 5 
116 36 Praha 1

www.cuni.cz
Ing. Jiří M. Fuchs 

E:  jiri.m.fuchs@ruk.cuni.cz

České vysoké učení technické
Zikova 1903/4  
166 36 Praha 6

www.cvut.cz
Ing. Lucie Macháňová  

E: machano@vc.cvut.cz

Česká zemědělská univerzita
Kamýcká 129 
165 21 Praha 6

www.czu.cz
Ing. Gabriela Jirátová 

E: jiratova@rektorat.czu.cz  

Výzkumné organizace dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje 
a inovací z veřejných prostředků, schválená Radou vývoje, výzkumu a inovací

SVÚOM, s.r.o.
V Šáreckém údolí 2329/39          

164 00  Praha 6
www.svuom.cz

Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D.               
E: kreislova@svuom.cz 

Česká geologická služba
Klárov 3 

118 21 Praha 1
www.geology.cz

Mgr. Ivana Svojtková 
E: ivana.svojtkova@geology.cz

Ústav zemědělské  
ekonomiky a informací

 Mánesova 1453 
120 00 Praha 2

www.uzei.cz
Petr Bartoň 

E: Barton.Petr@uzei.cz

Česká kosmická kancelář, o.p.s.
Prvního pluku 17 

186 00 Praha 8
www.czechspace.cz

Michal Kunes 
E: kunes@czechspace.cz

Endokrinologický ústav
Národní 8/139 
113 94 Praha 1

www.endo.cz
Mgr. Helena Včeláková, PhD. 

E: hvcelakova@endo.cz

Výzkumný ústav  
pivovarský a sladařský, a.s.

Lípová 511/15 
120 44  Praha 2

www.beerresearch.cz
Ing. Věra Hönigová 

E: honigova@beerresearch.cz

Výzkumný a zkušební  
letecký ústav, a.s.

Beranových 130 
199 05 Praha 9

www.vzlu.cz
Ing. Karel Paiger 

E: paiger@vzlu.cz

Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800 

140 59  Praha 4
www.ftn.cz

RNDr. Jitka Soukupová Ph.D. 
E: jitka.soukupova@ftn.cz

 Naši partneři doporučují
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PříručkaRady podnikatelům

Definice:
Holičství, kadeřnictví – zhotovování pánských, dámských  
a dětských účesů zahrnující zejména provádění plastických, 
tupých nebo speciálních módních střihů vlasů, mytí vlasů  
a jejich tvarování vodovou, foukanou, trvalou a jinou ondulací, 
odbarvování, tónování, melírování a barvení vlasů. Holení vousů 
a úprava knírů a plnovousů střihem a jejich tónování a barvení. 
Barvení obočí. Provádění různých druhů masáží vlasové pokožky 
s použitím kosmetických přípravků. Preparace a regenerace vlasů. 
Úprava řas a obočí. Tvorba vývojových střihů a účesů. V rámci 
živnosti lze dále provádět zhotovování a aplikaci jednoduchých 
vlásenek (polovlásenek), vlasových doplňků a příčesků.

Podmínky získání živnostenského oprávnění: 

Osmnáct let, způsobilost k právním úkonům, trestní bez-
úhonnost, odborná způsobilost, daňová bezdlužnost  
v oblasti podnikání, bezdlužnost vůči správě sociálního zabez-
pečení a bezdlužnost vůči zdravotní pojišťovně, středoškolské či 
vyšší vzdělání v oboru. V případě střední školy bez maturitního 
vysvědčení je potřeba minimálně 6 let praxe v oboru nebo usta-
novení tzv. „odpovědného zástupce, který splňuje požadavky 
odborné způsobilosti.“ Tato příručka obsahuje pokyny a povinno-
sti, které zákony určují přímo pro odbornou činnost kadeřnictví 
/holičství a výstupy, které z této legislativy pro podnikatele po-
vinně vyplývají.

1.  Prostory

Provozovna kadeřnictví/holičství  může být umístěna pouze  
v prostorách vymezených výhradně k tomuto účelu, musí být 
stavebně a provozně oddělena od bytových prostor. Zkontroluj-
te si proto v kupních smlouvách potvrzení o kolaudaci prostor,  
v nájemních smlouvách navíc i souhlas majitele s vaším druhem 
podnikatelské činnosti.
Před zahájením provozu je důležité vědět k jakému účelu daný 
prostor dříve sloužil. Pokud se prostor používal ke stejnému úče-
lu (kadeřnický salon) nemusíte příslušnému stavebním úřadu  
a Hasičskému záchrannému sboru (odbor prevence) podávat 

žádost o změnu užívání. Pokud byl však prostor využíván k jinému 
účelu, je nutné tuto žádost podat. V takovém případě je třeba pro-
střednictvím autorizované osoby zpracovat požárně bezpečnostní 
řešení a následně tento materiál předložit ke schválení Hasičské-
mu záchrannému sboru. Následně je třeba příslušné souhlasné 
stanovisko Hasičského záchranného sboru předložit společně  
s žádostí o změnu užívání na příslušný stavební odbor.

2.  Požadavky hygienické stanice na 
provozovnu

Před zahájením provozu musí pracoviště odpovídat stanoveným 
podmínkám a musí být schválený provozní řád pracoviště (schva-
luje hygienická stanice, Záchranný hasičský sbor, stavební úřad).

Stěny v provozovnách kadeřnických salonů by měly být ošetřeny 
omyvatelným a dezinfikovatelným nátěrem nebo obkladem do 
výšky 1,50 m u umyvadla, 1,80 m na toaletách, popřípadě 2,20 m 
ve sprchovém koutu. 

Podlahy musí být lehce omyvatelné, dezinfikovatelné a hladké 
(ne koberec!), bez spár.

Nábytek musí být snadno omyvatelný a dezinfikovatelný, totéž 
platí pro dveře. 

Osvětlení v provozovnách musí být vždy rovnoměrné, využít 
můžeme buď přirozené, nebo umělé. Přirozené světlo (plocha 
okna) musí pak být k poměru 1 : 8 k ploše podlahy. 

Větrání musí být zajištěno přirozeně (oknem), v případě, že je 
přirozené odvětrávání nedostatečné je potřeba umělá cirkulace 
vzduchu (klimatizace). 

Vytápění – v chladnějších obdobích nesmí teplota klesnout pod 
20-22 °C, vytápění je zajištěno ústředním topením, horkou vodou 
nebo párou, nevhodná jsou kamna na pevná paliva.

Odpad vody musí směřovat do kanalizace nebo septiku.

Voda musí být pro všechny účely používána pitná (teplá  
i studená).

Začínáte?  
Příručka pražského 
podnikatele - kadeřník
Aby se pražští podnikatelé neztratili ve spleti husté džungle 
předpisů a zákonů je pro ně v rámci projektu Akcelerace  
k dispozici Příručka pražského podnikatele.  Tentokrát vám 
na tomto místě představujeme specializovanou oborou 
příručku, která vás provede otevřením kadeřnického 
salonu. 

1) Jaké informace je provozovatel e-sho-
pu povinen uveřejňovat na svém webu?
Tuto otázku řeší Občanský zákoník  
§ 53 odstavec 4. Při jednání prostřednic-
tvím některého nástroje komunikace na 
dálku musí být spotřebiteli s dostateč-
ným předstihem před uzavřením smlou-
vy poskytnuty zejména tyto informace:

Obchodní firma nebo jméno, příjmení  
a IČO dodavatele, sídlo právnické osoby 
a bydliště v případě fyzické osoby.  
U zahraniční osoby rovněž adresa 
podniku nebo organizační složky na 
území České republiky, byly-li zřízeny. 
Dále údaj o zápisu v obchodním rejstříku 
nebo jiné obdobné evidenci včetně 
spisové značky (pokud je přidělena)  
a kontaktní údaje: poštovní adresu pro 
doručování, telefonní číslo, adresu pro 
doručování elektronické pošty.

Údaje o příslušném kontrolním orgánu, 
podléhá-li činnost dodavatele režimu 
povolování.

Název a hlavní charakteristiky zboží 
nebo služeb.

Cena zboží nebo služeb, z níž jednoznač-
ně vyplývá, zda je uvedena vč. daní  
a poplatků, mají-li k ní být připočítávány.

Náklady na dodání.

Způsob platby, dodání nebo plnění.

Poučení o právu na odstoupení, s vý-
jimkou případů podle § 53 odstavce 8.

Náklady na použití komunikačních 
prostředků na dálku.

Doba, po kterou zůstává nabídka nebo 
cena v platnosti.

K informacím podle písmen a) a b) zajistí 
dodavatel trvalý veřejný přístup; nedo-
držení této povinnosti se považuje za 
nepředání informací podle § 53 odst. 7.

2) Je možná fakturace materiálu na ještě 
nezaloženou společnost?
Tuto situaci lze řešit prostřednictvím 
tzv. zřizovacích výdajů, které je nutné 
po otevření účetních knih nově vzniklé 
společnosti:

Vykazovat v majetku (dlouhodobý 
nehmotný majetek na účtu 011 Zřizovací 
výdaje) pro případ, že tyto náklady 
přesáhnou 60 000 Kč (komplex různých 
druhů zřizovacích výdajů - mohou být  
i poplatky za právníky a notáře, které se 
dají do zahajovací rozvahy v účetnictví).

Pokud tyto výdaje nepřesáhnou  
60 000 Kč, pak se zaúčtují do účetnictví 
na příslušné nákladové účty se slovy 
zřizovací výdaj společnosti a dle povahy 
se zaúčtuje na příslušné účty 518, 501, 513 
atd. Ustanovení o zřizovacích výdajích 
řeší v účetnictví zákon o dani z příjmu.

Dle již zmíněného vyplývá, že nakoupit 
materiál na ještě nevzniklou společnost 
lze. Firemním nákladem se pak stane při 
otevření účetnictví nové společnosti.

3) Jakým způsobem lze řešit spolupráci 
se zahraničním partnerem?

Příklad: Zahraniční partner je fotograf, je 
v cizině zaměstnán. Vy máte zájem vyu-
žít jeho služby, on má zájem poskytovat 
služby v ČR.
Zahraniční partner (fotograf) si musí za-
ložit živnost ve své zemi. Na základě to-
hoto dokumentu se v ČR přihlásí k dani  
z příjmu, která činí 15 %. Svou službu poté 
standardním způsobem fakturuje Vám 
jako objednateli služby.
Objednatel (Vaše společnost) pouze za-
platí za vyfakturovanou službu.
V případě, kdy se jedná o nahodilou 
spolupráci, není třeba uzavírat Dohodu 
o provedení práce nebo Dohodu o pra-
covní činnosti.

4) Jaké jsou náležitosti daňového dokladu?

Obchodní firma nebo jméno a příjmení, 
popřípadě název, dodatek ke jménu  
a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo 
podnikání plátce, který uskutečňuje 
plnění;

daňové identifikační číslo plátce, který 
uskutečňuje plnění;

obchodní firma nebo jméno a příjmení, 
popřípadě název, dodatek ke jménu 
a příjmení nebo názvu, sídlo nebo 
místo podnikání osoby, pro kterou se 
uskutečňuje plnění;

daňové identifikační číslo, pokud je 
osoba, pro kterou se uskutečňuje 
plnění, plátcem;

evidenční číslo daňového dokladu;

rozsah a předmět plnění;

datum vystavení daňového dokladu;

datum uskutečnění plnění nebo 
datum přijetí úplaty, a to ten den, který 
nastane, pokud se liší od data vystavení 
daňového dokladu;

jednotková cena bez daně, a dále sleva, 
pokud není obsažena v jednotkové 
ceně;

základ daně;

základní nebo snížená sazba daně 
nebo sdělení, že se jedná o plnění 
osvobozené od daně, a odkaz na 
příslušné ustanovení tohoto zákona;

výše daně, tato daň může být zaokrou-
hlena na celé koruny tak, že částka 50 
haléřů a vyšší se zaokrouhlí na celou 
korunu nahoru a částka nižší než 50 
haléřů se zaokrouhlí na celou korunu 
dolů.                (red)

Kontaktní centrum pro podnikatele:  
Na co se nás nejčastěji ptáte?

více otázek 
 a  odpovědí
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denní úklid: po ukončení směny, vytření provozovny, úklid 
prachu, umytí umyvadel a všech pomůcek, vyčištění zrcadel, 
vše dezinfekčními prostředky;

týdenní úklid: jako při denním a ranním, ale přidá se otření  
a umytí světel, stěn, nábytku, topení, výlohy atd.;

velký úklid: přibližně 1 x za měsíc, týdenní úklid + kontrola 
zásuvek, elektrických šňůr, vypínačů, odpadů atd. 

 Prádlo:

provozovna by měla být vybavena prádlem z materiálu, který se 
dá vyvářet, a úložným uzavíracím prostorem (dezinfikovatelným 
a omyvatelným); 

použité prádlo odkládat do nepropustných, uzavíratelných 
obalů, musí být odděleno od čistého, kterého musí mít 
provozovna dostatek;

součástí vybavení jsou i vhodné ochranné oděvy pro zákazníka. 

3. Hasičský záchranný sbor (HZS)

Povinnosti provozovatele činnosti (právnických a podnikajících 
fyzických osob): 

Obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství  
a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany  
a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí 
provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu.  
U vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární 
ochrany a požárně bezpečnostních zařízení lze instalovat  
a používat pouze schválené druhy.

Vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, 
zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní 
plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup 
k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické 
energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům,  
k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání 
požárně bezpečnostních zařízení.

Dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární 
bezpečnosti výrobků nebo činností.

Označovat pracoviště a ostatní místa bezpečnostními 
značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu  
k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné 
prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení.

Pravidelně kontrolovat, prostřednictvím odborně způsobilé 
osoby, technika požární ochrany nebo preventisty požární 
ochrany, dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně 
odstraňovat zjištěné závady.

Umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly 
plnění povinností na úseku požární ochrany, poskytovat mu 

požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se  
k zabezpečování požární ochrany v souladu s tímto zákonem  
a ve stanovených lhůtách splnit jím uložená opatření.

V objektech a zařízeních, kde právnické osoby nebo podnikající 
fyzické osoby provozují činnosti bez zvýšeného požárního 
nebezpečí, se preventivní požární prohlídky provádějí  
v provozech, ve kterých se na pracovištích pravidelně vyskytují 
současně nejméně 3 osoby v pracovním poměru nebo obdobném 
pracovním vztahu k provozovateli nebo veřejnost, popřípadě  
v dalších objektech nebo zařízeních, pokud tak určí provozovatelé 
těchto činností.

V prostorách, kde nebylo projektově (dle požárně  
bezpečnostního řešení) stanoveno množství, druhy a způsob 
vybavení věcnými prostředky požární ochrany, zajistit alespoň  
1 hasicí přístroj (s vhodným hasivem a potřebnou hasicí 
schopností – dle druhu provozu) na každých započatých  
200 m2 půdorysné plochy podlaží.

Bezodkladně oznamovat na operační středisko Hasičský 
záchranný sbor (tel.: 150) každý (i uhašený) požár při činnostech, 
které provozují, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby plní povinnosti na 
úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívají k pro-
vozování činnosti. Za tyto povinnosti v úseku požární ochrany  
u právnických osob odpovídá statutární orgán a u podnikajících 
fyzických osob tyto osoby nebo jejich odpovědný zástupce. Po-
kud činnost v prostorách provozuje více právnických osob nebo 
podnikajících fyzických osob, plní povinnosti na místech, která 
užívají společně, vlastník těchto prostor, pokud není smlouvou 
mezi nimi sjednáno jinak. Součástí smlouvy musí být i určení 
osoby odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany. 
 
4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

BOZP je souhrn právních a organizačních, technologických, 
zdravotních, hygienických a vzdělávacích opatření, jejichž cílem 
je dosažení takového stavu pracovišť, kde nebude docházet  
k pracovním úrazům, nemocem z povolání ani k jinému ohrožení 
zdraví a škodám na majetku. 

Zaměstnavatel má povinnost zajistit bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci s ohledem na rizika možného ohrožení, zajistit 
proškolení nového zaměstnance odborně způsobilou osobou 
při nástupu do zaměstnání a toto školení nejlépe jednou za 
rok opakovat.

Odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovišti má vždy zaměstnavatel; zaměstnavatel je dále 
povinen zjišťovat a odstraňovat (minimalizovat) možná rizika 
na pracovišti a uchovávat doklady pro případné doložení 
dokumentace o provádění školení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci.

ÁČKO radí …
Obměně dezinfekčních prostředků lze předejít používáním širokospektré dezinfekce.

ÁČKO radí …

Frekvence proškolení o bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci je jednou za 

rok.

Provozovna musí být rozdělena na pracovní místnost, denní kout 
s umyvadlem, pokud jsou zaměstnány více než tři pracovnice 
tak i denní místnost, nad 5 zaměstnanců musí být zřízena zvlášť 
toaleta s umyvadlem pro pracovníky, popřípadě zákazníky. Tu 
se doporučuje umístit odděleně od umyvadla, které je umístěno 
v předsíňce.

Velikost provozovny se odvíjí od nabízených služeb a poskytované 
péče. Kadeřnictví musí minimálně splňovat rozměry, které činí na 
výšku 2,5 m a na šířku 2,0 m. Podlaha na jedno křeslo pak bude  
3,0 m2.

Minimální vzdálenost křesla (krajního) od stěny je 0,6 m a min. 
vzdálenost mezi jednotlivými křesly činí 0,7 m. 

Pokud provozovny kadeřnictví nemají zvláštní čekací místnost 
pro zákazníky, musí být poskytnuta sedadla v místnosti výkonu 
práce, a to ve vzdálenosti minimálně 1,5 m od pracovních křesel. 

Provozovna, která neposkytuje zvláštní prostor pro odklad 
svrchních oděvů (šatnu), musí poskytnout dostatečný počet 
háčků umožňující odložení oděvů čekajícím zákazníkům.

Provozní řád

Osoba provozující kadeřnictví je povinna vypracovat před za-
hájením provozu provozní řád. Provozní řád podléhá kontro-
le hygienické stanice. Po schválení musí být viditelně vyvěšen  
v provozovně a dle potřeby aktualizován.

Provozní řád obsahuje:

obecný úvod, adresu, identifikační číslo (IČ) a telefon;

popis provozovny a popis činností (např. popis osvětlení, zázemí, 
návody a podmínky strojů, přístrojů a dalších zařízení k běžnému 
chodu provozovny, popis úklidu, způsob zacházení s prádlem 
a hygienu v prostředí provozovny, umístění lékárničky atd.);

informace o výskytu potřebného materiálu na pracovišti, 
informace o části plochy týkající se jen zaměstnanců a jen 
zákazníků, případně společné;

jak se zachovat při poranění zákazníků, popis první pomoci, 
zásady prevence vzniku infekčních a jiných onemocnění, ke 
kterým by mohlo dojít nesprávně poskytnutou službou, včetně 
podmínek dezinfekce a sterilizace;

zásady osobní hygieny zaměstnanců a ochrany zdraví zákazníka; 

co je v provozovně zakázáno (např. zvířata, kouření);

popis a označení únikové cesty.

Požadovaná osnova:  http://www.khslbc.cz/odbory/hok/
osnovy/osnova_pece_telo.pdf

Základní povinnosti:

před začátkem činnosti je nutné podrobit se lékařské prohlídce 
(všeobecný lékař) a vyřízení zdravotního průkazu, ten podléhá 
kontrole hygienické stanice, stejná povinnost platí pro 
zaměstnance; zaměstnavatel má povinnost doložit kopii tohoto 
průkazu za zaměstnance v případě kontroly;

užívat jen schválených a předepsaných pracovních postupů;

provádět kontrolu kvality a nezávadnosti používaných 
prostředků, expirační doby, dodržovat návod na použití, návod 
na uskladnění dle pokynů výrobce;

obměňovat dezinfekční prostředky přibližně po 3 měsících dle 
používané dezinfekční látky (chlor, alkohol);

chránit léky a suroviny před nepříznivými vlivy a volným 
přístupem;

zajistit lékárničku první pomoci odpovídající charakteru vaší 
činnosti, počtu pracovníků atd.;

udržovat v čistotě své pracoviště, nástroje a přístroje;

dodržovat protiepidemický řád provozovny;

pečovat o tělesnou čistotu – umývat si ruce před a po skončení 
úkonu; 

používat sterilní nástroje tam, kde může dojít k porušení 
celistvosti kůže, obsluhovat zákazníky pouze se zdravou kůží,  
u odchylek doporučit lékaře; drobná i jiná poranění ihned ošetřit;

používat přístroje určené výhradně k danému druhu činnosti;

v případě používání holítek musejí být jednorázové.

 Údržba pracoviště:

po ukončení práce uvést pracoviště do původního stavu;

veškeré vzniklé odpady ukládat do vymezených prostorů 
a určených nádob podle druhu odpadu, dbát na ochranu 
nebezpečných odpadů před zneužitím či ztrátou;

třídit odpad;

jednotlivé druhy odpadů odstraňovat vždy pouze stanoveným 
způsobem (předávání k odvozu  a zpracování jen oprávněným 
osobám);

při všech činnostech dodržovat stanovené technologické  
a pracovní postupy a bezpečnostní a požární předpisy;

průběžně sledovat technický stav a funkčnost strojů  
a technických zařízení používaných  na pracovišti;

kouřit pouze v prostorách a na místech k tomu určených;

doporučeno 1 x ročně prostory vymalovat;

stavební a rekonstrukční činnost je při provozu zakázaná.

 

Úklid pracoviště:

ranní úklid: doplnění materiálů, kontrola přístrojů, příprava 
pomůcek, větrání, kontrola pracovního oděvu;

průběžný úklid: během celého dne;

ÁČKO radí …

Provozní řád vypracujte konkrétní, 

ale stručný.
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Zprávy z Magistrátu

„Pracovní úřady jsou plné maturantů se 
všeobecným vzděláním a velmi obtížně 
si tito lidé hledají uplatnění. Naopak kva-
lifikovaných řemeslníků, kteří skutečně 
ovládají svůj obor ubývá a je po nich vel-
ká poptávka. Jsem přesvědčena o pravdi-
vosti rčení Zlaté české ručičky. Pokud svůj 
um spojí se zodpovědným a korektním 
přístupem k zákazníkovi, budou mít vždy 
práci zajištěnu, mohou fungovat sami za 
sebe, zařídit si živnost, podnikání a vel-
mi rychle poskytovat služby zákazníkům.  
V rámci projektu Akcelerace pomáháme 
řemeslníkům s rozjezdem jejich podnikání  
i v jeho průběhu. Vysvětlujeme jim, jaké 
mají možnosti, pomáháme při hledání 
prostor a dalších nezbytností,“ uvedla 
při nedávné příležitosti radní Aleksandra 
Udženija. A co slíbila i plní. Nově může 

Kontaktní centrum nabídnout i právní 
konzultace zdarma a případné právní 
služby v garantované ceně.
Letos paní radní Udženija  převzala po 
primátorovi dlouholetou tradici a kon-
cem února se slavnostně setkala na praž-
ském magistrátu s Cechem pražských 
kominíků a Jednotou kominíků.  Že se 
nejedná o malý Cech, dokazují násle-
dující čísla. V současné době pracuje  
v České republice kolem 800 kominíků, 
kteří jsou registrováni ve Společenstvu 
kominíků ČR. Celkový počet kominíků  
v celé republice se odhaduje kolem 1900. 

Tradičního setkání se taktéž zúčastni-
la generální ředitelka implementační 
agentury projektu Akcelerace akciové 
společnosti Rozvojové projekty Praha, 
paní Jitka Kárníková. Protože se vše 
pohybovalo v rámci tradic, nesmělo 
chybět to nejdůležitější - nejstarší člen 
Cechu pan Alois Pajer popřál zúčastně-
ným štěstí označením čela tradičním 
křížkem ze sazí.  Budoucnost řemesla  
z pohledu Cechu byla jedním z hlavních 
témat probíhajících rozhovorů v rámci
tohoto setkání. 

”Řemesla musíme podporovat,” 
říká Aleksandra Udženija
Projekt Akcelerace byl od svého počátku připravován jako program podpory podnikání na 
území hlavního města Prahy.  Postupem času se v důsledku hlubšího poznání přání a potřeb 
klientů, kteří navštěvují Kontaktní centrum pro podnikatele v Opletalově ulici na Praze 1, 
 a které bylo v rámci projektu zřízeno, nabízejí další možnosti rozšíření jeho služeb.  Právě 
reflexe na přání klientů je jednou z důležitých věcí, které jsme si předsevzali.  Proto již 
po prvních třech měsících fungování Kontaktního centra, přicházíme s novými projekty.  
Jedním z nich je projekt zaměřený na podporu řemesel.  Za celým projektem Akcelerace 
stojí radní hlavního města Prahy Aleksandra Udženija (ODS). Právě ona byla iniciátorem 
projektu podpory podnikání v Praze. 

Protože, jak každý ví, je lepší nespolé-
hat na jeden názor, došlo 6. března hned  
k dalšímu setkání. Tentokrát se jednalo  
o setkání se zástupci krásného barevné-
ho řemesla a tedy s pány od barev. Setká-
ní s Cechem malířů a lakýrníků probíhalo 
ve velmi příjemné atmosféře a z hovorů 
bylo nadmíru jasné, že i tito odborníci 
jsou na své řemeslo náležitě hrdí a dokáží 
o něm vyprávět s láskou. Ale i zde bylo 
v popředí téma budoucnosti řemesla  
a řemesel vůbec. Cech malířů a lakýrníků 
má cca 250 členů (firmy, školy, aj.), které 
sdružují kolem 2500 řemeslníků.

Ve zřizovatelské působnosti hlavního 
města Prahy jsou 4 školy,  jejichž vzdě-
lávací nabídka zahrnuje obory v oblas-
ti zájmu Cechu malířů a lakýrníků. Pro 
žáky se zdravotním nebo sociálním 
znevýhodněním byl dokonce vytvo-
řen obor tříletého středního vzdělání 
s upravenými učebními plány Malířské, 
lakýrnické a natěračské práce. Je patr-
né, že školy jsou kapacitně připravené 
na případný zvýšený zájem žáků o pří-
pravu pro povolání v uvedených obo-
rech. Školy provádí propagaci oboru 
prostřednictvím náborových letáků, 

žáci i rodiče mají možnost prohlédnout 
si školy i pracoviště odborného výcviku. 
V rámci různých projektů je veřejnost 
seznamována se změnami, které řemes-
lo doznalo, ale i přesto počet zájemců  
o obor stoupá velmi pomalu. 

„Přesně zde vidím možnost prostřednic-
tvím projektu Akcelerace podpořit nejen 
školy, ale hlavně dodat mladým lidem 
odvahu. Rozhodnutí o volbě studia resp. 
povolání patří v lidském životě mezi ta 
nejobtížnější. Proto chceme podpořit ško-
ly v jejich snaze přiblížit lidem řemeslná 
povolání, která jsou pro fungování občan-
ské vybavenosti v regionu i celé společ-
nosti důležitá,“ vysvětluje radní Udženija. 

Že je tato podpora chápána jako velmi 
důležitý fakt, dokládá i skutečnost, že  
8. dubna 2013 došlo k podpisu Memoran-
da o spolupráci mezi akciovou společnos-
tí Rozvojové projekty Praha a Cechem 
malířů a lakýrníků. Obě strany v tomto 
dokumentu prohlašují, že jsou si vědo-
my významu podpory drobného, malého  
a středního podnikání a živnostníků jako 
jednoho z významných faktorů ovlivňují-
cího rozvoj regionu hlavního města Prahy. 

„Jsem velice ráda, že se mám daří za-
pojovat do projektu Akcelerace i další 
subjekty, jako je nyní Cech malířů a la-
kýrníků. Již dnes jednáme s dalšími Cechy  
a profesními organizacemi a k podpisům 
dalších memorand o spolupráci dojde 
v nejbližších dnech a týdnech. Věříme, 
že propojení podnikání a řemesel je 
velmi důležitým ekonomickým prvkem 
pro budoucnost našeho hlavního měs-
ta. Vlastně nejen jeho, ale celé národní 
ekonomiky,“ dodala radní Aleksandra 
Udženija.

(red)

www.facebook.com/aleksandra.udzenija

foto: HMP

foto: HMP

foto: HMP
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Co zajímá podnikatele... Rozhovor

Finanční nástroj tak představuje nový 
přístup k investování evropských fondů. 
Inovace spočívá nejen ve formě podpo-
ry, tedy v náhradě dotací úvěry, ale také  
v zaměření projektů a jejich financování. 
Zodpovědnost za tyto úkoly přebírá tzv. 

Fond rozvoje města, který využívá zave-
denou praxi z komerční sféry.

„Hodnota fondu bude činit přibližně 300 
milionů korun. V současné době tato 
částka se skládá z příspěvku Operačního 
programu Praha – Konkurenceschopnost, 
tedy Evropského fondu pro regionální 
rozvoj a ze zdrojů Hlavního města Pra-
hy. Předpokládá se, že z rozpočtu Hl. m. 
Prahy může být ještě další částka vložena. 
Finanční nástroj JESSICA je připravován 
bez Evropské investiční banky, v systému 
se prvek Holdingového fondu nepoužije, 
bude vybrán přímo správce Fondu roz-
voje města,“ prozradila radní pro oblast 

informatiky a evropské fondy Eva Vorlíč-
ková (TOP 09).

Třista milionů korun – přibližte nám, jak 
velká je to částka z pohledu hlavního 
města?

Fond o hodnotě 300 mil. Kč může být 
svou velikostí atraktivní pro potenciální 
správce a lze z něj realizovat také nároč-
nější a komplexnější projekty. Na druhou 
stranu se jedná o částku, která nepřed-
stavuje enormní riziko z pohledu před-
pokládané absorpční kapacity.

Jaké podmínky budou muset projekty 
financované za využití programu JESSI-
CA splňovat? 

Obecně bude vždy platit, že podpořené 
projekty musí být v souladu s integro-
vaným plánem udržitelného městského 

rozvoje, musí splňovat podmínky přija-
telnosti z pohledu Operačního programu 
Praha – Konkurenceschopnost a musí být 
v souladu s pravidly pro poskytování ve-
řejné podpory. Tento výčet podmínek je 
pouze základní a zcela jistě se později 
rozšíří.

Kdo bude moci finanční podporu čerpat 
a jak bude tato podpora vypadat?

Dlouhodobé nízkoúročené úvěry z pro-
gramu JESSICA budou moci čerpat jak 
městské části, tak veřejné a neziskové 
organizace a podniky. Výběr projektů, 
jež budou splňovat podmínky Investič-
ní strategie, je plně v kompetenci správ-
ce Fondu městského rozvoje. Úroková 
sazba těchto úvěrů se může pohybovat 
již okolo jednoho procenta a délka splat-
nosti může dosahovat až 15 let. Konkrétní 
podmínky poskytované investiční po-
bídky však budou známy poté, co bude 
ukončen proces ohlášení této podpory  
u Evropské komise.

Kdy bude možné tyto zvýhodněné úvěry 
čerpat?

Termín poskytování prvních zvýhod-
něných úvěrů je odvislý od množství  
a kvality potenciálních projektů a také 
na strategii vybraného správce. Je právě 
na rozhodnutí správce, jakým způsobem 
bude alokaci fondu rozdělovat, při svém 
rozhodování se však musí řídit zásadami 
transparentnosti, rovného přístupu a ne-
diskriminace. Avšak počítáme, že první 
úvěry by mohly být poskytnuty počát-
kem roku 2014.

Eva Vorlíčková:  
Podpoříme revitalizaci městského prostoru. 
Rada hlavního města Prahy udělala v rámci příprav finančního nástroje JESSICA velký krok 
vpřed. Schválila Investiční strategii a jmenovala členy Investiční rady. Nový finanční nástroj 
JESSICA, který je založen na principu poskytování zvýhodněných úvěrů, zajistí v budoucnu 
revitalizaci městského prostoru, především území typu brownfields, k obnově nevyužívaných, 
historicky cenných objektů či ke zlepšení podmínek na obytných územích Prahy.

foto: archiv Ing. Eva Vorlíčková

(red)

Institutem „nespolehlivého plátce“ stát 
reaguje na obrovské daňové úniky v ob-
lasti DPH. Současné zákony, které jsou 
harmonizovány v rámci Evropské unie, 
příliš jiných možností nedávají. Stejně 
tak nelze nalézt žádné opatření proti 
daňovým podvodům, které by nijak 
nezvyšovalo administrativní náklady  
i poctivým podnikatelům. Pokud by však 
žádná opatření přijata nebyla, stát by 
pouze přihlížel tomu, jak podvodníci 
získávají prospěch na úkor poctivých 
poplatníků.

Jaké povinnosti vznikají podnikate-
li? Předně, podnikatel – plátce DPH – 
musí oznámit čísla všech bankovních 
účtů, které používá pro svou ekonomic-
kou činnost svému finančnímu úřadu. 
Zároveň by měl určit, které z účtů bu-
dou zveřejněny v Registru plátců DPH, 
k čemuž dochází od 1. dubna. Mělo 
by se jednat o ty účty, které používá 
k přijímání úhrad za uskutečněná zda-
nitelná plnění. Tuto povinnost splní 
prostřednictvím formuláře „Oznámení 
o změně registračních údajů“, který je 
dostupný na webu Finanční správy ČR  
www.financnisprava.cz. 

Podnikatel, který byl plátcem DPH již 
loni, tak měl učinit do konce února. 
Podnikatel, který se stane plátcem od  
1. 1. 2013, musí čísla účtů nahlásit sou-
časně s podáním registrační přihlášky 
k DPH (položka účtů je součástí regis-
tračního formuláře). Pro každého plát-
ce DPH pak platí, že změnu u jeho účtů 

musí oznámit správci daně do 15 dnů od 
změny. Samozřejmě, pokud plátce změ-
ní své rozhodnutí o tom, že některý jeho 
účet má či nemá být zveřejněn, oznámí 
to správci daně podle své vůle kdykoli. 

Nyní si čtenáři kladou otázku, k čemu 
bude zveřejněné číslo účtu v Registru 
plátců DPH vlastně sloužit. Jedná se  
o informaci pro obchodní partnery, že 
na tento účet mají zasílat prostředky 
za plnění, které podléhá DPH. Pokud 
zašlou prostředky na jiný účet, budou 
za odvedení DPH svého dodavatele ru-
čit. Zde však došlo k posunu účinnosti, 
protože finanční úřady budou vyzývat 
ručitele k úhradě nedoplatku až u toho 
ručení, které vznikne od 1. října 2013. 

V médiích se často hovoří o „černé listině“ 
nespolehlivých plátců a mnoho pod-
nikatelů se obává, že se na ni dostane. 
Musíme však upřesnit, že finanční sprá-
va nebude zveřejňovat žádnou „černou 
listinu“. Údaj o tom, jestli plátce je či není 
nespolehlivý, je zveřejňován jednotlivě 
u každého plátce vedeného v Registru. 
Poctiví podnikatelé, kteří omylem za-
pomněli odvést DPH, nebo se dostali 
do druhotné platební neschopnosti, ale 
komunikují s finančním úřadem a snaží 
se situaci řešit, se nemusejí obávat, že 
budou označeni za nespolehlivé. 

Opatření bylo přijato zejména proti úče-
lově založeným firmám, často „prázd-
ným schránkám“, které vznikly jen kvůli 
krácení DPH. To samozřejmě finanční 

správa nepozná ihned, proto stanovu-
je podmínku „ohrožení veřejného zá-
jmu na řádném výběru DPH“. A to např. 
tehdy, kdy nejméně po dobu tří kalen-
dářních měsíců po sobě je evidován 
nedoplatek na DPH ve výši minimálně 
10 mil. Kč a tento stav se nemění ani  
v době vydání rozhodnutí o nespolehli-
vosti plátce. Vždy je důležité, aby podni-
katelé s finančním úřadem komunikovali 
a případný nedoplatek ihned řešili.

Nyní je důležité vědět, co se stane, po-
kud podnikatel zaplatí „nespolehlivému 
plátci“ za dodávku zboží nebo služeb.  
V tomto případě bude podnikatel ručit 
za to, že tento dodavatel odvede správ-
nou výši DPH z jeho platby. Pokud tak 
dodavatel neučiní, a to ani přes vymá-
hání ze strany finančního úřadu, bude ji 
finanční úřad moci vymáhat od podni-
katele – odběratele. A to již od 1. dubna 
2013. 
 
Podnikatel, který se chce přesvědčit, zda 
náhodou neobchoduje s nespolehlivým 
plátcem, by měl sledovat tyto webové 
stránky: www.daneelektronicky.cz, kde 
požadované informace najde v odkazu 
Registr plátců DPH. 
Na závěr připomeňme, že neplátce DPH 
se samozřejmě nemůže dostat mezi tzv. 
nespolehlivé plátce, ani se na něj ne-
vztahuje ručení za neodvedené DPH.

Ručení za DPH a nespolehlivý plátce  
- co byste měli vědět? 

Novela zákona o dani z přidané hodnoty (č. 500/2012 Sb. a č. 502/2012 Sb., § 109 novely ZDPH 
a § 108 novely ZDPH) s účinností od 1. ledna 2013 přinesla podstatné novinky. Tentokrát 
nemáme na mysli pouze změnu sazeb, ale zavedení tzv. institutu nespolehlivého plátce 
a rozšíření ručení za DPH, které v České republice funguje již od roku 2011. O konkrétních 
povinnostech, které ze změn vyplývají pro podnikatele, se dočtete v následujícím textu.   

(jha)

www.evavorlickova.cz

1514 Rozvojové pRojekty praha



Inspirace

Česká inovace svými aktivitami přesvěd-
čuje veřejnost o tom, že inovace nejsou 
jen výsadou velkých firem s výzkum-
ným a vývojovým zázemím, nýbrž ne- 
omezenou příležitostí uplatnit tvořivost  
a zajímavé nápady každého z nás. 

Jak jste se dostal k inovacím?

I když jsem k inovacím tíhnul už od 
dětství, jejich důležitost a krásu jsem si 
pořádně uvědomil zejména v průběhu 
svého působení na místě ředitele ino-
vací pro segment sycených nápojů v Ev-
ropské divizi společnosti The Coca-Cola 
Company. V té době jsem měl možnost 
pracovat na mnoha zajímavých inovač-
ních projektech a získal tak množství 
praktických zkušeností a zajímavých 
tréninků, které se nyní v rámci platfor-
my Česká inovace snažím dál šířit.

Proč jste se nevydal cestou osvědčených 
postupů?

Jak řekl Albert Einstein: „Dělat pořád do-
kola věci stejným způsobem a očekávat 
jiný výsledek je šílenství”. Já rád vytvá-
řím nové hodnoty a věci, proto jsem 
otevřený novým myšlenkám, nápadům  
a postupům a beru inovace téměř jako 
svoje hobby. 

Čemu se věnuje Česká inovace, o.p.s. ?

Česká inovace, zkráceně ČIN, má za 
cíl popularizaci inovací a podporu 

Roman Šiser:  
K inovacím jsem tíhnul už od dětství. 
Česká inovace je projektem manažerů a mezinárodně etablovaných firem, kterým není 
lhostejný stav a kvalita inovačního prostředí v ČR. Jejich zázemí a know-how vytvářejí 
jedinečný soubor zkušeností, kterými podporují realizaci zajímavých nápadů v České 
republice. Česká inovace rozvíjí svými projekty dobrou inovátorskou tradici a podporuje 
konkurenceschopnost České republiky. 

inovačního prostředí v ČR. Jsme pře-
svědčeni, že je tady spousta chytrých lidí  
a dobrých nápadů, akorát kolikrát ne- 
jsou vidět nebo nemají kolem sebe ino-
vace podporující prostředí. Důkazem, že 
inovační potenciál máme, je i téměř 200 
projektů přihlášených do prvních dvou 
ročníku soutěže. Snažíme se proto tyto ná-
pady a inovativní lidi najít, dát jim prostor  
a ukázat  jako inspirativní příklad pro další, 
že inovace jsou příležitostí pro každého. 
Česká inovace pomáhá nápady realizovat 
pomocí zkušeností a know-how, které její 
partneři předávají všem, jež se zapojují 
do jejích aktivit. 
Každý soutěžící má tedy k dispozici balí-
ček konkrétních rad, jak lépe a komerč-
ně využít vlastní nápad. Česká inovace 
sleduje dění ve finálových projektech  
a hledá cesty, jak jim pomoci v jejich dal-
ším rozvoji.

Jaké aktivity vyvíjí ČIN  
a kam tyto aktivity směřují?

Stěžejní akcí je soutěž o nejlepší Českou 
inovaci. Soutěž je otevřená všem lidem, 
podnikatelům, firmám a dokonce i insti-
tucím z oblasti veřejné správy, kteří mají 
chuť zlepšovat věci kolem sebe a měnit 
svět. 
Vyvrcholením soutěže je Festival inova-
cí, v rámci kterého se vyhlašují vítězné 
projekty soutěže, potkávají a propojují 
inovativně myslící lidé a zkušení mana-
žeři z různých oborů , kteří si navzájem 
vyměňují a sdělují praktické rady a tipy, 
jak na inovace a podnikání. Tím podpo-
rujeme zvyšování inovačního povědomí, 
inovační kulturu a potažmo konkurence-
schopnost ČR. 

S jakou nejzajímavější  
inovací jste se v životě setkal?

Věřím, že k setkání s nejzajímavější ino-
vací teprve dojde. Jinak, když má člověk 
otevřené oči, tak zajímavé inovace může 
potkat každý den a téměř na každém kro-
ku. Jsem rád, že se i nám do soutěže hlásí 
spousta kvalitních a zajímavých projektů 

– od sprchy, která na vás pustí až teplou 
vodu, přes chytré nástroje a pomůcky 
anebo syrovátkové nápoje až po sofis-
tikované diodové lasery nebo jícnové 
stenty. Vždy se ale taky snažím poznat 
osobu inovátora/tým, kteří jsou za danou 
inovací. Většinou se jedná o velice zajíma-
vé, inspirativní a zkušené lidi, kteří mají 
pozitivní energii a zápal pro dobrou věc. 

Jaká inovace měla pro Vaše podnikání 
největší přínos?

Ja osobně téměř neudělám krok bez iPa-
du nebo iPhonu. Jednak jsou mojí dru-
hou hlavou, která si pamatuje všechno, 
co já často zapomínám, ale taky jsou 
perfektními komunikačními nástroji, bez 
kterých si svoji práci již téměř nedokážu 
představit.

Jak vnímáte přístup k inovacím v posled-
ním desetiletí? Kde nastal největší posun?

Za velkou změnu v přístupu se dá považo-
vat uvědomění si důležitosti udržitelnosti 
podnikání a odpovědnosti vůči společ-
nosti, což se velice silně projevuje i na 
povaze moderních inovací. Jednak jsou 
stávající produkty a služby citlivější vůči 
okolí, ale taky se objevuje spousta no-
vých nápadů, které nejen šetří prostředí 
a zdroje, ale jsou společnosti prospěšné.

Kde vidíte možnost spolupráce s RPRG? 
Kde je největší prostor pro spolupráci?

Asi nejprospěšnější bude vzájemná pro-
pagace činnosti, akcí a podnikatelského 
rozvojového centra. ČIN bude taky pod-
porovat vytvoření příznivého prostředí 
pro podnikatele podněcováním změn  
a podpory zájmu o inovace v Praze.
Budeme se společně snažit o vytvoře-
ní podmínek pro vznik a rozvoj malých  
a středních inovačních firem v rámci spo-
lupráce na projektu akcelerátoru a ino-
vačních voucherů.

Jak konkrétně mohou vaší nabídky ke 
spolupráci využít klienti našeho kontakt-
ního centra? Jak ji mohou využít v praxi?

Vstupenkou do našeho světa inovátorů je 
přihláška do soutěže Česká inovace, které 
třetí ročník proběhne letos na podzim. 
Mezitím ale pořádáme nebo podporu-
jeme spoustu zajímavých akcí, kde mo-
hou podnikatelé získat inspiraci, kontakty  
a inovační dovednosti. Proto doporučuji 
sledovat náš web nebo facebookovou 
stránku, kde kromě aktuálních akcí lze 
najít i zajímavé diskuse nebo články s ino-
vační tématikou.

(red)

Ing. Roman Šiser

Ředitel obecně prospěšné společnosti Česká inovace. V průběhu studií na VŠE  v Praze začal pracovat v marketingovém oddělení firmy Johnson&Johnson. Násled-ně po ukončení studia prešel do nově ote-vřené pobočky firmy The Coca-Cola Com-pany v ČR, kde působil v různých pozicích v ČR i v zahraničí do roku 2012. 

Kontaktní centrum pro podnikatele, Opletalova 22, 110 00 Praha 1
tel.: 602 624 632, www.akcelerace-praha.cz, email: pavel.holman@rprg.cz

Nepromarněte svou šanci...

StArtkvěten 2013

Inovační vouchery

Rozhovor

foto: red
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Letní scéna Harfa
Letní nabídka kulturních akcí se v letošním roce rozšíří 
o další scénu na střeše obchodního centra Galerie 
Harfa v pražských Vysočanech (vedle O2 arény).  
Od 1. 7. do 1. 9. 2013 jsme pro vás připravili pestrou nabídku 
divadelních představení, koncertů a pohádek pro děti. 
Na rozdíl od jiných letních scén se u nás nemusíte bát 
ani nepříznivého počasí - v případě deště se představení 
přesunou do Kulturního domu Gong vzdáleného  
cca 200 metrů od naší letní scény.
Vstupenky kupujte na www.letniscenaharfa.cz.

Letní scéna Harfa

Zdarmaprávní poradna
v kontaktním centruPrávní konzultace zdarma

každé úterý od 14:00 do 16:00 hodin 

Poradenství v oblastech obchodního 
práva, korporátního práva, závazkového 
práva, občanského práva a nemovitosti

Garance ceny v případě další spolupráce 
mezi právníkem a klientem 1500 Kč/h.

Akcelerace - Kontaktní centrum pro podnikatele, 
Opletalova 929/22, 110 00 Praha 1

www.akcelerace-praha.cz

Naši partneři
Asociace malých a středních podniků a živnostníků Čr
www.amsp.cz

Centrum pro regionální rozvoj Čr
www.crr.cz

technologické inovační centrum ČkD praha
www.tic-ckd.cz

Sdružení podnikatelů a živnostníků České republiky
www.spzcr.cz

regionální rozvojová agentura Střední Čechy
www.rra-strednicechy.cz

komora pro hospodářské styky se SNS, speciální obchodní komora
www.komorasns.cz

Agentura pro podporu podnikání a investic – CzechInvest
www.czechinvest.org

Česká agentura na podporu obchodu – Czechtrade
www.czechtrade.cz

exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.
www.egap.cz

Česká exportní banka, a.s.
www.ceb.cz

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
www.cmzrb.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz

Asociace inovačního podnikání České republiky
www.aipcr.cz

Společnost vědeckotechnických parků Čr
www.svtp.cz

Czech ICt Alliance
www.czechict.cz

Unie malých a středních podniků Čr
www.sme-union.cz

Hospodářská komora Čr
www.hkcr.cz

Sdružení pro zahraniční investice - AFI
www.afi.cz

Úřad průmyslového vlastnictví
www.upv.cz

technologické centrum AV Čr
www.tc.cz

Cech malířů a lakýrníků
www.cechmal.cz



Nabídka nemovitostí 
v majetku  hlavního města Prahy

 

www.rprgreality.cz


