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 České republice se v letošním třetím čtvrtletí meziročně zvýšila průměrná mzda o 
6,8 procenta na 29.050 korun. Reálně po zohlednění růstu spotřebitelských cen 
stoupla o 4,2 procenta, informoval Český statistický úřad. Obecně ale platí, že dvě 

třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu stále nedosáhnou. 

Medián, tedy střední hodnota mezd a údaj, který lépe odpovídá reálně situaci, vzrostl ve třetím 
čtvrtletí meziročně o 7,1 procenta na 25.181 korun (medián představuje hodnotu mzdy zaměst-
nance uprostřed hodnot mezd, takže polovina hodnot mezd je nižší než medián a druhá polovi-
na vyšší).  

Růst nadále podporuje zejména situace na trhu práce, kdy firmy stále obtížněji kvůli výkonu 
ekonomiky shánějí zaměstnance. Klesající míra nezaměstnanosti ještě více zvýší tlak na růst 
mezd i ve čtvrtém čtvrtletí a v příštím roce. S akcelerací růstu mezd počítá také prognóza Hos-
podářské komory ČR.  

Podle ČSÚ nejvýrazněji, o víc než desetinu, stouply ve třetím čtvrtletí mzdy v ubytování, stravo-
vání a pohostinství, kde se zaměstnavatelé rovněž potýkají s alarmujícím nedostatkem personá-
lu. Přesto tam průměrné výdělky zůstaly nejnižší, když byly pod 17 400 korunami. Téměř deseti-

1. 12. – 7. 12. 2017 Číslo 42 Ročník 3 

Co přinesl právě končící týden 

       MZDY V ČESKÉ REPUBLICE STRMĚ ROSTOU KE DNI 

                  BUĎTE V OBRAZE  

Pokračování na straně 2 

Bitcoin dál přepisuje historii. Jeho hodnota pokořila 14 tisíc dolarů 
 
Hodnota digitální měny bitcoin během ranního obchodování v Asii pokořila další rekord, když se 
vyšplhala přes 14 tisíc dolarů. Tuto hodnotu překonala nejznámější digitální měna i na lucembur-
ské burze. Měně pomáhá očekávané spuštění obchodování s bitcoinovými termínovými kontrak-
ty, které začne za několik dní. Ještě v lednu činila hodnota bitcoinu 1000 dolarů, od té doby s 
občasnými výraznými výkyvy zaznamenává jeden rekord za druhým. Vývoj bitcoinu je velmi 
překotný. Proto v momentě, kdy čtete tyto řádky, popsaný kurz je již pravděpodobně překonán. 
Neberte to tedy, prosím, jako chabou omluvu za autorovu nekatuálnost, současný vývoj této 
kryptoměny jiný scénář ani neumožňuje. 

Desatero kroků a naše pomocná ruka 
 
V úterý přijal prezident Zeman demisi Sobot-
kova kabinetu a expremiér popřál budoucí 
vládě, aby byla „stejně úspěšná jako ta do-
savadní a předávala Česko v lepším stavu, 
než v kterém ho přebírala“. Skutečně, tvrdá i 
měkká data z národního hospodářství končí-
címu premiérovi dávají za pravdu. Data mi-
nulý pátek potvrdila růst HDP o 5%, tedy 
nejvyšší meziroční růst za poslední dva 
roky. V uplynulém kvartále se dařilo většině 
odvětví ekonomiky, od průmyslu po služby. 
Na samotném růstu se rovnoměrně podílely 
všechny jeho hlavní složky, spotřeba do-
mácností, investiční aktivita firem, zahranič-
ní obchod. K tomu nejnižší nezaměstnanost 
v EU, růst maloobchodních tržeb nebo prů-
měrné mzdy. 
 
Na tomto místě nemohu opět nepřipome-
nout, že současná konjunktura není záslu-
hou hospodářské politiky vlády. Řadu věcí 
vláda nesporně udělala pozitivně, například 
čerpání prostředků z EU a vývozcům po-
mohla v oblasti zahraniční diplomacie. Ale 
další věci? Našim členové i nadále kriticky 
poukazují na neustálé utahování regulač-
ních šroubů a přijímání opatření, která zna-
menají přímý růst nákladů podnikatelů. Viz 
třeba už tolikrát zmiňované nové povinnosti 
v oblasti správy daní, zavádění nových soci-
álních dávek, zvyšování mezd pomocí admi-
nistrativních opatření. Mimochodem – jsem 
velmi zvědav, zda nová vláda bude či nebu-
de pokračovat v kurzu vlády předchozí, kte-
rá příliš naslouchala názorům odborů.  
 
Chci věřit tomu, že nová vláda se vydá ces-
tou plnění vizí nového pana premiéra z jeho 
knihy a že se skutečně naplní přání pana 
Sobotky, předávat zemi v lepším stavu, než 
v jakém ji přebíral. HK ČR je připravena 
nové vládě v tomto pomoci. V těchto dnech 
jsme novému kabinetu adresovali našich 
Deset kroků na cestě k prosperitě.  Nejsou 
jen sumarizací toho, co je třeba podle zku-
šených lidí z byznysu dělat, nýbrž i nabíd-
kou naší pomocné ruky. Doufám, že toho 
vláda využije. 
 
Vladimír Dlouhý 
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procentní meziroční růst byl i ve zdravotní a 
sociální péči. Nejpomaleji, zhruba tříprocent-
ním tempem, se zvýšily mzdy v peněžnictví, 
pojišťovnictví a v informačních a komunikač-
ních činnostech. Průměr v těchto oborech je 
nicméně už nyní kolem 50 000 korun. 

Rostoucí výdělky těší maloobchodníky 

S vývojem mezd je velmi úzce spojen i další 
ekonomický ukazatel, který v těchto dnech 
statistici zveřejnili – maloobchodní tržby. Ty v 
říjnu meziročně vzrostly o 6,3 procenta a pod-
le ekonomů vypovídají o velkém nákupním 
apetitu tuzemských domácností, který je jed-
ním z klíčových tahounů celé ekonomiky. Na 
růstu se v největší míře podílí internetový 
prodej, e-shopům v říjnu tržby rostly více než 
o pětinu. Nákupy budou navíc podle ekonomů 
ještě gradovat a při vánočních nákupech se 

projeví i vysoké odměny a 13. mzdy, které 
podle posledního průzkumu Hospodářské 
komory chystá vyplatit 47 % firem. Mezi velký-
mi společnostmi nad 250 zaměstnanců přilep-
ší zaměstnancům dokonce přes 70 procent 
firem. Zaměstnavatelé svým pracovníků nej-
častěji vyplatí mezi 15 a 35 tisíci Kč.  

Růst mezd = produktivita? 

Jakkoliv se čísla jeví pohádkově optimisticky, 
skýtá současný růst mezd i svá rizika a úskalí. 
Hospodářská komora dlouhodobě vyjadřuje 
svoji obavu, aby se mzdový růst neodpoutal 
od reálné produktivity práce v české ekonomi-
ce. V případě poklesu ekonomického růstu by 
se pak dostaly do problémů nejen domácnos-
ti, ale také firmy a celá ekonomika.  

Dokončení ze strany 1 

INFLACE – SKUTEČNOST, NEBO ILUZE? 

H 
lavní centrální banky na celém světě 
mají základní mandát a to je udržet 
inflaci pod kontrolou. U některých 

centrálních bank, jako například u americ-
kého FEDu, přistupuje ještě druhá zodpo-
vědnost. V tomto případě míra nezaměstna-
nosti a tedy ve skutečnosti výkonnost ame-
rické ekonomiky.  

V samém základu centrálního bankovnictví 
stojí nezávislost těchto institucí na politické 
situaci a vládních institucí. Finanční trhy, které 
centrální banky monitorují a na nichž operují, 
jsou pro ekonomiku obdobou krevního oběhu 
u člověka. Další stejně významnou úlohou 
centrálních bank je udržovat stabilitu finanč-
ních trhů, to znamená vstupovat na trh v krizo-
vých obdobích, kdy dochází k extrémním ce-
novým pohybům aktiv a to primárně v důsled-
ku nedostatku likvidity.  
 
Tyto instituce v daném momentě částečně 
suplují funkci tzv. market makerů a dodávají 

do trhu likviditu, bez které by hrozil totální ko-
laps cen. Podíváme-li se detailněji na inflaci, 
musíme se ptát, co to vlastně inflace je a jaký 
má význam pro jednotlivé společenské vrstvy 
obyvatelstva. Centrální banky řídí své inflační 
cílování dle tzv. koše spotřebitelských cen 
(CPI). Dříve se monetární politika řídila vývo-
jem právě tohoto koše, ze kterého byly násled-
ně vyjmuty nejvíce volatilní složky, jako jsou 
ceny energií a potravin (tzv. jádrová inflace). 
To umožnilo americké centrální bance (FED) 
nastolit dlouhodobou politiku snižování úroko-
vých sazeb, která se na trzích projevuje více 
jak dvacetipětiletým poklesem výnosů na ame-
rických vládních dluhopisech.  
 
Ve chvíli, kdy by i pod tlakem vývoje jádrové 
inflace bylo jen obtížné snižovat úrokové saz-
by, začali centrální bankéři používat tzv. inflač-
ní očekávání (inflation expectations). Tento 
přístup byl ve skutečnosti jednou z hlavních 
příčin nemovitostní bubliny v USA a následné 
celosvětové finanční krize v roce 2008. Po této 
krizi vyvstal před centrálními bankami úplně 
jiný, zdánlivě neočekávaný úkol. Pozvednout 
inflaci z nulových, nebo mnohdy i záporných 
hodnot zpět k úrovni 2%. Díky tomu mohli 
bankéři „spustit rotačky“, začít tisknout peníze 
a nazývat tento proces fundovaně odborným 
názvem Kvantitativní uvolňování - Quantitative 
Easing. 
 
  Nelze si nepoložit otázku komu ve skuteč-
nosti celý tento proces umělé manipulace s 
úrokovými sazbami a s objemem peněz v eko-

nomice ve skutečnosti vyhovuje. Za posled-
ních deset let došlo v západní vyspělé společ-
nosti k největšímu rozevření sociálních nůžek 
v moderní historii, kdy vyšší a nejvyšší majet-
kové vrstvy obyvatelstva razantně zbohatly, 
zásadně se zredukovala střední třída a zbytek 
společnosti byl tak trochu ponechán stranou. 
Kdyby totiž do rozhodování o monetární politi-
ce byl adekvátně zahrnut i vývoj cen základ-
ních aktiv, jako jsou nemovitosti či akciové 
trhy, nejen že by centrální banky nemohly 
tisknout peníze, ale i základní úrokové sazby 
by se již dávno dostaly na historicky normální 
úroveň tj. mezi 4-6%. Nevěřím, že takto nasta-
vená monetární politika je důsledkem nezna-
losti, nebo nedostatečného pochopení skuteč-
ných důsledků ze strany bankéřů, ale naopak 
naprosto cílená manipulace. Pro neschopné 
politické reprezentace jsou totiž nízké úrokové 
sazby, a tedy levné peníze, jedinou možnou 
záchranou a cestou k udržení moci.  
 
Bohužel jako každý stimulant i tyto finanční 
steroidy přestanou fungovat a poté bude jen 
velice těžká cesta zpět. Kýžená stabilita se 
velmi snadno zvrtne v zásadní společenský 
konflikt, jehož důsledky je jen těžké předjímat, 
ale socialistické a komunistické experimenty 
minulého století by pro nás měly být dostateč-
ným varováním. Nemohu se tedy zbavit do-
jmu, že současná politická garnitura západní-
ho světa spolu s tzv. nezávislými centrálními 
bankéři se vzhlédli spíše v komunistické bu-
doucnosti než v budoucnosti postavené na 
svobodě člověka a zdravé prosperitě. 

MZDY V ČESKÉ REPUBLICE STRMĚ ROSTOU 

Výhodná zpáteční jízdenka ČD Tip 

Za neopakovatelnou atmosférou vyhlášených 
vánočních trhů v Drážďanech, Vídni a dalších 
městech se můžete vydat pohodlněji než autem 
některým z vlakových spojů společnosti České 
dráhy. Na palubě na vás čeká kvalitní servis a 
možnost občerstvení. Se speciální cenovou 
nabídkou zpátečních jízdenek ČD Tip navíc 
pojedete za jedinečné ceny. Více o jízdenkách 

najdete na www.cd.cz.  

Inzerce 

Inzerce Carduus 

http://carduus.cz/
https://www.cd.cz/typy-jizdenek/mezinarodni-jizdenky/-29742/
https://www.cd.cz/typy-jizdenek/mezinarodni-jizdenky/-29742/
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S 
OS dětské vesničky pořádají veřej-
nou sbírku nazvanou „Z lásky k dě-
tem“. Její realizaci umožnil generální 

partner organizace, společnost Kaufland. 
Do 10. prosince 2017 mohou zákazníci ná-
kupem samolepky v prodejnách Kaufland v 
celé České republice podpořit děti, jimž 
hrozí ztráta rodičovské péče. Vánoční sa-
molepka bude v prodeji na všech poklad-
nách a informacích Kauflandu za cenu 30,- 
Kč.  
 
Výtěžek bude v plné výši věnován na pomoc 
dětem zapojeným do programu SOS Kompas. 
Nezisková organizace SOS dětské vesničky 
každoročně pomáhá stovkám rodin ohrože-
ných odebráním dítěte, stejně jako týraným, 
zneužívaným a zanedbávaným dětem, jež ve 
své původní rodině nemohou vyrůstat. 

„Program SOS Kompas pomáhá v případech, 
kdy rodiče milují své děti a chtějí jim poskyt-
nout domov, ale bojují s problémy, které ne-
zvládají. Naším cílem je pomoci vyřešit sociál-
ní či materiální situaci rodiny, aby děti mohly 
vyrůstat doma se svými nejbližšími. Kompas je 
preventivní služba, snažíme se zabránit ode-
brání dětí do náhradní péče,“ vysvětluje ředi-
telka SOS dětských vesniček Jindra Šalátová.  
 
Terénní sociální pracovnice navštěvující rodi-
ny, pomáhají dětem zvládnout školní docház-
ku, jejich rodičům pak asistují při hledání práce 
či zajištění odpovídajícího bydlení. 
 
Sbírka „Z lásky k dětem“ probíhá se společ-
ností Kaufland už druhým rokem. “Naše vzá-
jemná spolupráce začala v roce 2011 rekon-
strukcí budov v SOS dětských vesničkách.  

 
Dnes pomoc 
zahrnuje i další 
aktivity, zamě-
řující se přede-
vším na podpo-
ru preventivních 
programů. Jed-
nou z těchto 
aktivit je právě i 
vánoční sbírka, 

která loni vynesla částku 3 miliony Kč.  
 
Věříme, že i letos bude úspěšná. Děkujeme 
všem zákazníkům a všem našim zaměstnan-
cům za jejich podporu a společnou pomoc 
ohroženým dětem,“ uvedla Renata Maierl, 
tisková mluvčí společnosti Kaufland. 
 
Vánoční samolepku zdobí kresba šestileté 
Viktorky, která vyrostla v kojeneckém ústavu a 
její starší sourozenci v dětském domově. Vik-
torky i jejích sourozenců se později ujal pár 
pěstounů z dětské vesničky. Děti tak poznaly 
úplně jiný způsob existence: spolupráci s dru-
hými, pochopení vzájemných vztahů v rodině i 
v nejbližším okolí. Viktorka si pro motiv samo-
lepky vybrala chvíli s rodinou u svátečního 
stolu. 
 
 SOS dětské vesničky sbírku zahájí symbolicky 
20. listopadu, v Den dětských práv, připomína-
jící podepsání mezinárodní Úmluvy o právech 
dítěte OSN (20. listopadu 1989). Podle této 
úmluvy mají děti mimo jiné právo poznat své 
rodiče a být jimi vychovávány a také právo na 
životní úroveň potřebnou pro jejich rozvoj. 
Právě v naplňování těchto práv pomáhá dětem 
SOS Kompas, a to v šestnácti lokalitách po 
celé republice. 

KAUFLAND VE VEŘEJNÉ SBÍRCE PODPOŘÍ OHROŽENÉ DĚTI 

RAIFFEISENBANK NABÍZÍ CHYTRÉ ÚČTY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY 

Jak vypadá nabídka vašich nových účtů 
pro podnikatele?  
 
Pro každého majitele firmy je zásadní, aby 
účet reflektoval právě jeho aspekty podniká-
ní. Je rozdíl, pokud měsíčně uskutečňujete 
čtyřicet plateb nebo tisíc. Právě proto před-
stavujeme tři nové podnikatelské produkty, 
které individuální potřeby firem zohledňují.  
 
Klienti si mohou vybrat hned ze tří nových 
firemních účtů BASIC, PROFI a PREMIUM. 
Přehledné balíčky jsme vytvořili na míru, 
podle reálných finančních potřeb českých 
podniků, na které jsme se zeptali samotných 
podnikatelů.  
 
Můžete být trošku konkrétnější? 
 
Podnikáte-li převážně v Česku, doporučuje-
me čerpat výhody podnikatelského účtu BA-

SIC, jehož základní cena je pouhých 99 Kč 
měsíčně. Další účet z nabídky Raiffeis-
enbank, firemní účet PROFI, ocení podniky 
orientující svou činnost v tuzemsku, které 
však často využívají i zahraniční platby. Po-
kud se v podnikání zaměřujete čistě na za-
hraniční trhy, vyplatí se vám exkluzivní účet 
PREMIUM. Ten kromě vedení základního 
účtu v 19ti měnách zahrnuje také veškeré 
česko-slovenské příchozí i odchozí platby 
zdarma, stejně jako příchozí SEPA platby  
do 50 tisíc eur. Odchozí SEPA platby jsou 
v rámci účtu za 50 korun.  Kromě vedení 
základního účtu v 19ti měnách získáte zdar-
ma také vedení dalších tří účtů, možnost 
aktivace až tří debetních karet a profesionál-
ní internetové bankovnictví.  
 
Výběry z bankomatů jsou u všech účtů zcela 
zdarma. Je třeba doplnit, že ke každé ze tří 
variant si můžete dokoupit balíček zahranič-

ních plateb. Klient má možnost vybrat si ze 
dvou variant, podle toho, zda využívá více 
zahraniční platební styk v rámci Evropy nebo 
celého světa.   
 
Děkujeme za rozhovor 
 
 
Další výhody k novým účtům naleznete na 
www.rb.cz/podnikatele  

M 
áte firmu, podnikáte v Česku, na Slovensku, nebo i jinde v zahraničí, a hle-
dáte účet, který zefektivní přeshraniční platby a umožní ty domácí zcela 
zdarma? Od července letošního roku připravila Raiffeisenbank sadu vybra-

ných účtů právě pro podniky s ročním obratem v rozmezí 50 – 250 milionů korun.  

Na dotazy odpovídal Václav Štětina, ředitel 
firemního bankovnictví Raiffeisenbank.  

Inzerce 

Inzerce 

http://www.rb.cz/podnikatele
https://www.kaufland.cz/
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VE ZKRATCE 

Hospodářskou komoru navštívili kolegové 
z íránské regionální komory 
 
Prohloubení spolupráce českých a íránských 
firem zejména v těžebním průmyslu, ale také v 
oblasti potravinářství či turismu bylo hlavním 
tématem setkání zástupců Hospodářské ko-
mory ČR a obchodní komory íránské provincie 
Hamadán (Hamadan Chamber of Commerce, 
Industries, Mines & Agriculture).  
 
Íránské kolegy v sídle Komory přivítali předse-
da zahraniční sekce HK ČR Ilja Mazánek a 
ředitel Zahraničního odboru HK ČR Jiří Hansl, 
kteří ocenili zejména velký potenciál íránského 
trhu pro české firmy. 
 
„Cílem Hospodářské komory ČR není pouze 
podpora kontaktů na národní úrovni, ale nyní 
je správný čas na rozšíření vztahů právě na 
úrovni regionů, kde je možnost dosáhnout 
větší míry detailu při diskuzi o konkrétních 
projektech. Právě aktivity tuzemských podni-
katelů v Íránu Komora dlouhodobě podporuje 
projektem Brána do Persie,“ dodal ředitel Za-
hraničního odboru HK ČR Jiří Hansl. 

Z KOMORY STALO SE 

Výrazný růst mezd v českých firmách je velmi dobrou zprávou. Nesmíme ale dovolit, aby se 
tempo růstu  výrazně a dlouhodobě odpoutalo od reálné produktivity práce v České republice. V 
případě ekonomických potíží v budoucnu by se tím mohlo celé hospodářství dostat do problé-
mů,“ uvedl pro Události České televize prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.  

TWITTER 

Analytici: Situace v českém stavebnictví se 
začíná stabilizovat 
 
Situace v českém stavebnictví se začíná stabi-
lizovat. Říjnový meziroční růst o 5,9 procenta 
po loňském propadu však stále neznamená 
razantní odraz ode dna. Varovná je hodnota 
nově vypsaných veřejných zakázek. V říjnu se 
k růstu pozemního stavitelství, které s výjimkou 
dvou měsíců stoupalo po celý rok, přidalo také 
inženýrské stavitelství (výstavba infrastruktury), 
které naopak letos vzrostlo teprve podruhé. 
 
Odbory se Škodou se dohodly na příplat-
cích za vícesměnné systémy 
 
V mladoboleslavské automobilce Škoda Auto 
skončila první část kolektivního vyjednávání s 
odbory, která se týkala pracovní doby a sociál-
ních nákladů. Začátkem nového roku budou 
odboráři s automobilkou jednat o růstu mezd. 
Odborářům se v první části vyjednávání poved-

lo dosáhnout zvýšení prémie za pracovní vý-
kon na 10 tisíc korun, zároveň se od ledna 
zvýší příplatky za práci a ve vícesměnných 
systémech. V lednu začnou odboráři se Ško-
dou vyjednávat o zvýšení mezd. Odboráři po-
žadují dvouciferný růst, zároveň ale tvrdí, že 
deset procent je málo. 
 
Ministerstvo plánuje na rychlostní tratě pus-
tit nákladní dopravu 
 
Ministerstvo dopravy plánuje na budoucí vyso-
korychlostní tratě pustit i nákladní dopravu. Ta 
by mohla kapacitu těchto tras vyplňovat v do-
bě, kdy po ní nepojedou vysokorychlostní vlaky 
pro cestující. Smíšený provoz by tak mohl být 
na 30 až 40 procentech budoucích vysokorych-
lostních tratí. Maximální rychlost na takovýchto 
úsecích se tím ale sníží. Na konferenci k bu-
doucnosti železnice to řekl ředitel odboru stra-
tegie na ministerstvu dopravy Luděk Sosna. 

INZERCE 

http://www.cezesco.cz/
https://www.vlmedia.cz/denik
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HOSPODÁŘSKÁ KOMORA VÁS ZVE NA AKCE: 

16 
leden 

CO ZMĚNA V OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
OBNÁŠÍ PRO VAŠÍ ORGANIZACI? 
Kde: Hospodářská komora ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 
Praha 1 
 
Cílem semináře je seznámit účastníky s principy ochrany osobních údajů a 
pravidly, které přináší evropské nařízení GDPR. Seminář je vhodný pro všech-
ny, kteří chtějí být připraveni na příchod GDPR a potřebují zjistit, co změna v 
ochraně osobních údajů obnáší pro jejich organizaci. Seminář je zároveň vhod-
ný pro budoucí pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) a všechny, kteří 
potřebují získat znalost problematiky GDPR a ochrany osobních údajů. 

 6  
únor 

GDPR V MARKETINGU 

Kde: Hospodářská komora ČR, Florentinum (recepce A), Na 
Florenci 2116/15, Praha 1 
 
Cílem workshopu je názorně prodiskutovat, jak se nová ochrana osobních úda-
jů promítne do každodenního firemního marketingu. Workshop je vhodný pro 
všechny markeťáky a lidi, co mají, nebo budou mít ve firmách na starosti pro-
blematiku GDPR. 
 

Workshopy 

Konference 

25 
leden 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE VZTAHU 
ZAMĚSTNAVATEL-ZAMĚSTNANEC 
Kde: Hospodářská komora ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 
Praha 1 
 
Zaměstnanci předávají zaměstnavatelům spoustu osobních údajů. GDPR chrá-
ní fyzické osoby v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů. Jak však 
zasahuje do zákonných povinností, které má zaměstnavatel v souvislosti se 
zpracováváním osobních údajů svých zaměstnanců? Mění se právní povinnosti 
s účinností GDPR? Mění se přístup zaměstnavatelů ke svým zaměstnancům v 
souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů? To a mnohem více zjistíte na 
workshopu. 

16  
únor 

POVĚŘENEC NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Kde: Hospodářská komora ČR, Florentinum (recepce A), Na 
Florenci 2116/15, Praha 1 
 
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů doplňuje a rozvíjí některé stávající 
instituty, práva a povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů. Kromě toho přiná-
ší pro některé členské státy, jako například pro Českou republiku, i několik no-
vých nástrojů, institutů a figur. Ty mají zlepšit ochranu osobních údajů, ulehčit 
uplatňování práv ze strany dotčených osob (subjektů údajů), zlepšit komunikaci 
s dozorovým úřadem atp. Jedním z takových nástrojů je i pověřenec pro ochra-
nu osobních údajů, k jehož označení se také používá zkratka vycházející z an-
glického jazyka DPO. 

                        Workshopy 

                         Workshopy 

Workshopy  

Egypťani v Řeži 
 
Specializovaná pracoviště ÚJV Řež a Centra 
výzkumu Řež navštívili zástupci egyptského 
Misterstva pro elektřinu a obnovitelné zdroje 
energie, Úřadu pro atomovou energii a Úřadu 
pro jadernou a radiologickou regulaci. Egypt má 
dlouhodobě zájem o jadernou energetiku, která 
by zemi pomohla řešit složitou situaci, kdy po-
tenciál vodních elektráren na velkých tocích byl 
již téměř vyčerpán a poptávka po elektřině v 
zemi roste. 

V ČR mohou lidé třídit odpad do více 307 
tisíc kontejnerů! 
 
Díky dlouhodobé spolupráci průmyslu, měst a 
obcí zapojených v systému EKO-KOM má mož-
nost třídit své odpady už 99 % obyvatel ČR a 72 
% jich tak činí. Napříč ČR je rozmístěno přes 
307 tisíc barevných kontejnerů a nádob na třídě-
ní odpadu. Každoročně se díky této spolupráci v 
ČR vytřídí a zrecykluje bezmála 800 tisíc tun 
obalových odpadů. Míra recyklace tak dosahuje 
77 %.  
www.ekokom.cz; www.jaktridit.cz 
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http://www.komora.cz/
mailto:press@komora.cz?subject=Týden%20v%20kostce
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http://www.komora.cz/
https://www.komora.cz/event/gdpr-zmena-ochrane-osobnich-udaju-obnasi-vasi-organizaci-seminar/
https://www.komora.cz/event/gdpr-zmena-ochrane-osobnich-udaju-obnasi-vasi-organizaci-seminar/
https://www.komora.cz/event/gdpr-marketingu-workshop/
https://www.komora.cz/event/gdpr-ochrana-osobnich-udaju-ve-vztahu-zamestnavatel-zamestnanec-workshop/
https://www.komora.cz/event/gdpr-ochrana-osobnich-udaju-ve-vztahu-zamestnavatel-zamestnanec-workshop/
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