SURVIVAL KIT
pro jižní Moravu

Informační publikace
pro zahraniční investory
a expatrioty

Vážení přátelé, potenciální investoři a obchodní partneři,
Regionální rozvojová agentura jižní Moravy přichází s aktualizovanou verzí Survival Kitu, který je tvořen již
od roku 2002. Survival Kit se stal nejenom užitečným a žádaným nástrojem asistenční pomoci zahraničním
investorům a důležitým pomocníkem při propagaci Jihomoravského kraje, ale je nám ctí, že se současně stal
i inspirativním nástrojem pro další regiony a subjekty v České republice i v zahraničí.
Za dobu své existence prošel Survival Kit značným obsahovým vývojem, od poskytování základních informací
pro firmy, které v Jihomoravském kraji hodlaly umístit svá výrobní a vývojová centra, až po dnešní podobu,
kdy se více orientuje na zaměstnance zahraničních společností a možnosti spolupráce s vědecko-výzkumnými
institucemi Jihomoravského kraje. V této oblasti vidíme vysoký potenciál, zejména z důvodu dlouhodobého
zaměření Jihomoravského kraje na oblast inovací, umocněný stavěnými vědecko-výzkumnými centry
regionálního i evropského významu.
Vzhledem ke svému zaměření jsou obsažené texty vysoce odborné, a proto při kompletaci Survival Kitu
spolupracujeme s celou řadou odborných garantů, kteří poskytují informace a své zkušenosti ověřené praxí.
Rád bych dodal, že vítáme veškeré připomínky k obsahu a struktuře těchto textů. Pokud tedy máte tipy nebo
nápady, které byste nám chtěli sdělit, my i ostatní uživatelé Survival Kitu to velmi uvítáme.
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ředitel Regionální rozvojové agentury jižní Moravy

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy
Úkolem Regionální rozvojové agentury jižní Moravy (RRAJM) je napomáhat regionálnímu rozvoji na území Jihomoravského
kraje. RRAJM proto poskytuje služby orgánům veřejné sféry, s důrazem na subjekty v Jihomoravském kraji, a ostatním zájemcům
o konzultace v oblasti regionálního rozvoje.
Naše služby zahrnují
•

Dotace a projekty EU – konzultace a zpracování žádostí

•

Vzdělávací akce v problematice regionálního rozvoje, strukturální politiky a projektového řízení

•

Rámcové grantové poradenství

•

Poradenství při přípravě podnikatelských zón a podnikatelských nemovitostí a management jejich nabídky

•

Asistence při zavádění chytrých řešení v oblasti správy obecního majetku, dopravy a nakládání s vodou (SMART JMK)

•

Služby a zpracování strategických a programových dokumentů regionálního rozvoje

•

Zpracování studie proveditelnosti a cost-benefit analýzy pro připravené projekty

•

Asistenci investorům (výběr lokality, organizace návštěv, pomoc při zakládání firmy, after care)

•

Podporu regenerace brownfieldů

•

Poradenství v oblasti inovačních aktivit EU

Podpora pro investory
•

Poskytování informací o místních podmínkách pro podnikání, vypracování situační analýzy na míru

•

Výběr vhodných lokalit na základě konkrétních požadavků

•

Zprostředkování kontaktů na majitele pozemků a nemovitostí, úřady práce, univerzity a místní instituce v oblasti výzkumu a vývoje,
jednání s místními a regionálními orgány a institucemi

•

Organizace a plánování návštěv

RRAJM se podařilo do Jihomoravského kraje umístit skoro 50 významných zahraničních firem. Mezi naše „klienty“, kteří se úspěšně
etablovali na jižní Moravě, tak patří například Honeywell, IBM, Daido Metal, Daikin, Alps Electric, nebo FEI Company.

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy
Královopolská 139, 612 00 Brno, Česká republika, http://www.rrajm.cz
Jan Hladík, tel.: (+420) 723 422 036, e-mail: jan.hladik@rrajm.cz
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Publikace Survival Kit
byla realizována za finanční podpory
Jihomoravského kraje.

3

OBSAH

4

I.

Jižní Morava: geografie, pracovní síla, ekonomika

I. 01

Úvod6

6

I. 02

Vysoké školy

I. 03

Ekonomická odvětví

I. 04

Pracovní síla

I. 05

Nezaměstnanost12

7
8
12

I. 06

Mzdy15

II.

Právní úprava podnikání, založení obchodních společností

II. 01

Založení osobní nebo kapitálové společnosti – základní kroky

19

II. 02

Společnost s ručením omezeným

24

II. 03

Akciová společnost

25

II. 04

Založení českého závodu zahraniční osoby nebo české pobočky závodu zahraniční osoby

26

III.

Účetnictví a audit

27

III. 01

České účetní předpisy

27

III. 02

Změny v českých účetních předpisech pro podnikatele

27

III. 03

Základní účetní principy

30

III. 04

Statutární účetní závěrky a výroční zprávy

30

III. 05

Konsolidace31

III. 06

Audit32

IV.

Daňový systém v České republice

34

IV. 01

Zdanění právnických osob – daň z příjmů právnických osob

34
38

19

IV. 02

Zdanění fyzických osob – daň z příjmů fyzických osob

IV. 03

Daň z přidané hodnoty

42

V.

Zaměstnanost a pracovní legislativa

49

V. 01

Pracovní smlouva, vznik a ukončení pracovního poměru

49

V. 02

Pracovní doba

52

V. 03

Mzda a mzdové tarify

53

V. 04

Sociální a zdravotní pojištění

54

V. 05

Státní svátky, školní rok

55

V. 06

Hromadné propouštění

56

V. 07

Některá další důležitá ustanovení

57

VI.

Víza a Integrace po příjezdu

60

VI. 01

Vízum60

VI. 02

Seznam států, jejichž občané podléhají vízové povinnosti

67

VI. 03

Integrace po příjezdu

68

5

VII.

Instituce ke spolupráci

73

VII. 01

CEITEC – Středoevropský technologický institut

73

VII. 02

FSI VUT v Brně – Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně

75

VII. 03

OTT VUT – Oddělení transferu technologií VUT v Brně

77
79

VII. 04

AdMaS – Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie

VII. 05

SIX – Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů

81

VII. 06

NETME Centre – Centrum nových technologií pro strojírenství

82

VII. 07

CVVOZE – Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie

83

VII. 08

CMV – Centrum materiálového výzkumu

84

VII. 09

RECETOX86

VII. 10

ISO MU – Centrum podpory pro zahraniční zaměstnance Masarykovy univerzity

88

VII. 11

CTT MU – Centrum pro transfer technologií Masarykovy univerzity

89

VII. 12

JCMM – Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu

91

VII. 13

Centrum pro cizince JMK

93

VII. 14

ISB – International school of Brno

95

VII. 15

BEC – Brno Expat Centre

96

VII. 16

Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC)

VII. 17

JIC – Jihomoravské inovační centrum

101

VIII.

Praktické informace: práce a život na jižní Moravě

104

VIII. 01

Praktické informace

104

VIII. 02

Cestování po České republice a do zahraničí

107

VIII. 03

Volný čas

116

VIII. 04

Sociální infrastruktura

124

98

I.

JIŽNÍ MORAVA: GEOGRAFIE, PRACOVNÍ
SÍLA, EKONOMIKA

I. 01. Úvod
Jihomoravský kraj se rozkládá na jihovýchodě České republiky na ploše 7 188 km². Rozlohou čtvrtý největší region tvoří sedm okresů:
Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo. Sousedícími regiony jsou Zlínský kraj na východě a Olomoucký
kraj na severovýchodě, Pardubický kraj na severu a kraj Vysočina a Jihočeský kraj na západě. Jižní Morava také hraničí se dvěma státy,
s Rakouskem na jihu a se Slovenskem na jihovýchodě. Pro účely evropské regionální politiky tvoří Jihomoravský kraj společně s Krajem
Vysočina tzv. region soudržnosti NUTS II Jihovýchod.
Geografie
Geografické poměry Jihomoravského kraje jsou různorodé, region tak lze rozdělit do tří základních krajinných typů. Severní část je
charakteristická kopcovitými terény – východními svahy Českomoravské vrchoviny, Moravským krasem a Drahanskou vrchovinou. Tato
část kraje má vysoký podíl zalesněných oblastí a často velmi malebnou krajinu vhodnou pro pěší turistiku a cyklistiku a v Moravském
krasu také pro sportovní speleologii a horolezectví. Naproti tomu většina jižní části regionu patří do Dyjsko-svrateckého úvalu, který se
vyznačuje mírně zvlněnou krajinou s vinicemi nebo rovnou, ale velmi úrodnou zemědělskou krajinou s nejteplejším podnebím v České
republice. Zde se nachází nejnižší bod jižní Moravy – soutok Dyje a Moravy – s nadmořskou výškou 150 m n. m., který je také nejjižnějším
bodem kraje. Území města Brna se rozkládá v místě, kde se tyto dva typy krajin setkávají. Tím požívá spojení jak malebného zalesněného
území na západě a severu, tak příjemného, mírného podnebí v blízkosti vinařských a ovocnářských oblastí na jihu a východě. Bílé Karpaty
v jihovýchodní části s nejvyšším bodem regionu Durda (842 m n. m.) pak tvoří přirozenou hranici se Slovenskem a představují jednu
z nejzachovalejších přírodních oblastí v České republice s terény upravenými pro pěší turistiku i běžecké lyžování, rovněž proslulou svými
bohatými lidovými tradicemi.
Obyvatelstvo a sídla
S počtem obyvatel 1 192 698 je Jihomoravský kraj čtvrtým nejlidnatějším regionem České republiky. Hustota 166 obyvatel/ km² je nad
úrovní celostátního průměru.
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Tab. 1: Obyvatelstvo (k 31. 3. 2020)
Okres

Počet sídel

Rozloha (km²)

Počet obyvatel

116

862

109 162

127

1

230

381 569

1 659
150

Blansko
Brno-město
Brno-venkov

Hustota (obyv./km²)

187

1 499

225 076

Břeclav

63

1 038

116 302

112

Hodonín

82

1 099

153 891

140
106

Vyškov

80

869

92 328

Znojmo

144

1 590

114 370

72

Jihomoravský kraj

673

7 188

1 192 698

166

Zdroj: Český statistický úřad, 2020

Metropolí Jihomoravského kraje je Brno – největší moravské město a druhé největší město České republiky se zhruba 380 000 obyvateli.
Toto číslo však představuje pouze počet obyvatel s trvalým pobytem a nezahrnuje dalších přibližně 150 000 dojíždějících do Brna za prací,
studiem, kulturou a zábavou. Kromě Brna, které je svým ekonomickým významem přirozeným centrem Jihomoravského kraje, je v regionu
dalších 9 významných měst s více než 10 000 obyvateli.

Tab. 2: Města s více než 10 000 obyvateli (k 1. 1. 2020)
Město



Brno

Počet obyvatel
381 346

Město



Počet obyvatel

Blansko

20 484
11 681

Znojmo

33 765

Boskovice

Břeclav

24 743

Kyjov

11 185

Hodonín

24 512

Veselí nad Moravou

10 889

Vyškov

20 807

Kuřim

10 993

Zdroj: Český statistický úřad, 2020

I. 02. Vysoké školy
Role Brna coby metropole Jihomoravského kraje je posilována jeho stěžejním postavením v terciérním vzdělávání – se 6 státními
a 4 soukromými vysokými školami s více než 30 fakultami je druhou největší univerzitní základnou v České republice. Kromě toho má Brno
s téměř 70 000 studujících největší poměr vysokoškolských studentů k celkovému počtu obyvatel.

Tab. 3: Brněnské vysoké školy
Vysoká škola

Počet studentů

Počet absolventů

Veřejné

7

Masarykova univerzita

31 176

6 975

Vysoké učení technické v Brně

17 875

4 669

Mendelova univerzita v Brně

8 413

2 195

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

2 788

639

Univerzita obrany v Brně

1 534

307
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Vysoká škola

Počet studentů

Počet absolventů

679

198

1 228

228

Veřejné
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Soukromé
Newton College (obchod a management)
Akademie Sting (soukromá vysoká škola ekonomie)

254

115

4 398

566

68 345

15 892

Počet studentů

Počet absolventů

13 393

2 863

Přírodní vědy

9 954

2 520

Stavební inženýrství a architektura

4 192

1 197

Strojírenství

4 077

1 096
763

Ambis Brno (management a veřejná správa)
Celkem

Zdroj: Výroční zprávy 2019

Tab. 4: Brněnské vysoké školy – počet studentů vybraných oborů
Obor
Ekonomie, obchod a management

Medicína

4 324

IT

4 302

851

Elektrotechnika

2 999

686

853

176

Farmacie

Zdroj: Výroční zprávy 2019; přibližné údaje

I. 03. Ekonomická odvětví
Jižní Morava se v rámci ČR řadí mezi kraje s výrazným ekonomickým potenciálem s hrubým domácím produktem představujícím jednu
desetinu celostátního HDP. V paritě kupní síly dosáhl Jihomoravský kraj 87 % průměru EU28 (2018).
Služby
Brno je nepochybně přirozeným centrem služeb v Jihomoravském kraji. Více jak 70 % pracovní síly je zaměstnáno v nejrůznějších odvětvích
služeb a její znalostní potenciál (vysoký podíl absolventů vysokých škol, dostupnost pracovních sil se znalostí cizích jazyků atd.) řadí
město k vysoce konkurenceschopným lokalitám nejen v rámci České republiky, ale i středoevropského prostoru. Město může být za
tuto reputaci vděčné i silnému přílivu zahraničních IT investorů, kteří zde zřizují svá vývojová centra, jako např. společnosti IBM (Global
Delivery Center CR) a Red Hat Czech. Ale také výrobním společnostem jako Honeywell Technology Solutions (global design centrum
- letectví, automatizace a řídicí systémy), Thermo Fisher Scientific/ FEI (elektronové mikroskopy), Siemens Industrial Turbomachinery,
BMT (medicínská technika) a jejich výzkumným a vývojovým centrům. Nadnárodní společnosti v regionu zřídily postupně několik desítek
takovýchto center. Dalším důležitým hráčem v odvětví služeb v Brně jsou Veletrhy Brno, což je největší společnost specializující se na
veletrhy a výstavy ve střední Evropě. Díky jejím aktivitám je Brno významným centrem mezinárodního obchodu. Vůbec nejvýznamnějšími
zaměstnavateli v sektoru služeb jsou však Fakultní nemocnice Brno a Masarykova univerzita (s více než 5 000 zaměstnanci). Řada velkých
firem založila v regionu svá centra sdílených služeb a centra zákaznické podpory. Mezi nejdůležitější patří Vodafone, SolarWinds Czech,
Lufthansa, PPG Industries a Zebra Technologies.
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Tab. 5: Zástupci sektoru IT v Jihomoravském kraji
Název firmy

Místo

Specializace

Asseco Group

Brno

GIS řešení

AT&T Global Network Services

Brno

technická podpora LAN, telekomunikační služby

Avast Software

Brno

zabezpečovací softwarové produkty

CGI IT Czech Republic

Brno

end-to-end IT služby a řešení

Infosys BPO

Brno

řízení infrastruktury a implementace systémů

RWS Moravia

Brno

specializované globální služby, digitální marketing a outsourcing

Red Hat Czech

Brno

vývoj softwaru

SAP ČR

Brno

enterprise application software, development centre

Y Soft Corporation

Brno

inteligentní tisková řešení

Zdroj: RRA JM, 2020

Biotechnologie
Jihomoravský kraj se dostává do centra středoevropského biotechnického dění. Současná iniciativa – biotechnický inovační klastr – má
své centrum pro podporu oborů z oblasti lékařství, chemie a biologie v hodnotě 120 mil. USD v novém kampusu Masarykovy univerzity
(www.muni.cz).
Postupně byly v zázemí Fakultní nemocnice postaveny a otevřeny integrované laboratoře univerzity pro biomedicínské technologie
a životní prostředí. Biotechnologický inkubátor (INBIT) pro více než 30 biotechnologicky zaměřených začínajících firem je otevřen již od
roku 2008. Na ploše skoro 3 000 metrů čtverečních jsou umístěny laboratoře, kanceláře, zasedací místnosti, kuchyně a další nezbytné
technické vybavení a infrastruktura. Po otevření INBITu je tak k dispozici přes 7 000 metrů čtverečních provozních prostor pro začínající
perspektivní výzkumné týmy.
Možnosti Brna v oblasti biotechnologií byly dále významně posíleny také dalšími projekty, jako je Středoevropský technologický
institut (CEITEC), který se postupně stává nadregionálním centrem v inovativním výzkumu na poli nanotechnologií, strukturní biologie,
molekulární medicíny, genomiky a proteomiky rostlinných systémů, veterinární medicíny a mnoha dalších oblastí. Hlavním zdrojem
financování tohoto projektu s náklady cca 200 mil. EUR byl Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (Evropská centra excelence).
Více informací je uvedeno v kapitole VII.
Dalším projektem financovaným z tohoto operačního programu je Mezinárodní centrum klinického výzkumu
(International Clinical Research Centre (ICRC) Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA), které představuje vědecko-výzkumné
kapacity nové generace zaměřující se na kardiovaskulární a neurologická onemocnění. Centrum s celkovým rozpočtem okolo 220 mil. USD
na období 2011 až 2015 vzniklo ve spolupráci s americkou Mayo Clinic (www.mayoclinic.org) a dalšími českými i zahraničními vědeckými
partnery. Více informací je uvedeno v kapitole VII.
Více informací o biotechnologii lze nalézt na www.gate2biotech.com.
Zpracovatelský průmysl
Přestože v 90. letech minulého století čelilo několik velkých tradičních českých strojírenských firem vážným finančním potížím (zejména
Zbrojovka, Královopolská, Zetor) a tisíce zaměstnanců byly propuštěny, nejdůležitějším průmyslovým odvětvím kraje stále zůstává
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strojírenství (zejména energetika, strojní inženýrství a elektroinženýrství) a elektronika. Následují oblasti jako chemický a farmaceutický
průmysl, potravinářský průmysl a textilní výroba, která je však stále ve velkém útlumu.

Tab. 6: Zástupci zpracovatelského průmyslu v Jihomoravském kraji
Název firmy

Místo

Specializace

ČKD Blansko Holding

Blansko

vodní turbíny

Daikin Device CR

Brno

klimatizace a příslušenství

IFE-CR

Modřice

automatické dveřní systémy pro kolejová vozidla

Kovolit

Modřice

hliníkové tlakové odlitky a výkovky z neželezných kovů

Královopolská

Brno

jeřáby a zdvihacích zařízení

Lear

Vyškov

automobilové sedadlové systémy a elektrické rozvody

Metaldyne Oslavany

Oslavany, Zbýšov

lisování dílů za studena (automobilový průmysl)

Minerva

Boskovice

šicí stroje

Novibra

Boskovice

vřetena pro dopřádací stroje

OTIS

Břeclav

výtahy, eskalátory a pohyblivé chodníky

Siemens Industrial Turbomachinery

Brno

parní turbíny

s. n. o. p. cz

Pohořelice

lisování, svařování kovových dílů pro automobilový průmysl

Šmeral

Brno

tvářecí stroje

TOS

Kuřim

obráběcí stroje

VAG

Hodonín

armatury pro vodní hospodářství

Zetor

Brno

traktory, zemědělské stroje

Strojírenský a kovodělný

Elektronický
ABB

Brno

elektrifikační řešení a produkty vysokého napětí

Ademco

Brno

zabezpečovací technika

ALPS Electric Czech

Sebranice

elektronické komponenty

AVX Czech Republic

Bzenec

tantalové kapacitory

CommScope

Modřice

komunikační zařízení, antény

Gebauer a Griller Kabeltechnik

Mikulov

kabely, vodiče a kabelové svazky

Juli-Motorenwerk

Moravany

elektromotory pro manipulační stroje

Siemens Electric Machines

Drásov

synchronní generátory

Thermo Fisher Scientific Brno/ FEI

Brno

elektronové mikroskopy

Tyco Electronics Czech

Kuřim

kabelová a spojovací technika

VUES/ Moog Brno

Brno

speciální a nestandardní elektrické točivé stroje

Textilní, oděvní, kožedělní průmysl a související výrobky
DINA - HITEX

Bučovice

operační roušky

Kordárna

Velká nad Veličkou

kordové tkaniny

Lohmann & Rauscher

Slavkov u Brna

produkty na hojení ran a kompresivní terapii

Nová Mosilana

Brno

příze a vlněné tkaniny

PFNonwovens Czech

Znojmo

syntetické netkané textilie

Delimax

Hodonín

rybí produkty a lahůdky

Hamé

Podivín

marmelády a ovocné směsi

Moravskoslezské cukrovary

Hrušovany nad Jevišovkou

výroba cukru

Potravinářský
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Název firmy

Místo

Specializace

Penam

Brno

pekárenské výrobky

Savencia

Hodonín

mléčné výrobky

Starobrno

Brno

výroba piva

The Candy Plus Sweet Factory

Rohatec

výroba cukrovinek

Vodňanské kuře

Modřice

produkce mražených kuřat, drobných masných výrobků

Alca plast

Břeclav

sanitární technika

Bioveta

Ivanovice na Hané

veterinární a humánní přípravky

BKR CR

Vyškov

plastové komponenty pro střešní okna

Fosfa

Břeclav

hnojiva

Gumotex

Břeclav

PUR pěny a gumotextilie pro automobilový průmysl

Hartmann-Rico

Veverská Bítýška

vata a obvazové materiály

Nevoga

Znojmo

plastové profily a rozpěrky

Českomoravský cement

Mokrá

stavební materiály – cement, beton

Laufen CZ

Znojmo

sanitární keramika

P-D Refractories CZ

Velké Opatovice

žáruvzdorné výrobky - vyzdívky pro tepelná zařízení

Pyrotek

Blansko

žáruvzdorné materiály pro slévárenství a hliníkářský průmysl

Saint Gobain – Adfors

Hodonice

skleněná vlákna

Vetropack Moravia Glass

Kyjov

skleněné obaly pro průmysl nápojů a potravin

CPI Moravia Books

Pohořelice

tiskárna

Unilin

Vyškov

dřevěné podlahy

Moraviapress

Břeclav

tisk

Chemický, farmaceutický, umělých hmot

Keramický a sklářský

Papírenský, dřevozpracující a polygrafický

Zdroj: RRA JM, 2020

Zemědělství
Přestože území Jihomoravského kraje patří k nejúrodnějším oblastem České republiky a relativně důležitou roli zde hraje zemědělství,
celkový podíl tohoto odvětví na ekonomice regionu je relativně malý. V současné době je v zemědělství zaměstnáno pouze 2,9 %
pracovních sil. Převažuje chov drůbeže, produkce vepřového, hovězího (zejména v kopcovitých oblastech v severní části kraje). Nejčastěji
pěstovanými plodinami jsou obiloviny (pšenice, ječmen), kukuřice a řepka olejná. Neodmyslitelnou součástí zemědělské produkce
regionu je pěstování vinné révy, na jižní Moravě se nachází 93 % veškerých vinic ČR (16 352 ha v roce 2020). Oproti celkovému trendu
v zemědělství byl v uplynulém desetiletí tento sektor na vzestupu hlavně díky rostoucí popularitě vína u českých spotřebitelů, ale
také z důvodu vyššího exportu produkce. Pěstování a zpracování ovoce (významný podíl na celkové sklizni v ČR tvoří – broskve 54 %,
meruňky – 76 %), zeleniny (okurky – 55 %, rajčata – 88 %) a olejnatých semen (slunečnice – 69 %) jsou rovněž důležitou součástí
zemědělské produkce a zaměstnávají významné procento obyvatel zejména v jižní části regionu (více než jednu desetinu z celkového počtu
zaměstnanců).
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I. 04. Pracovní síla
Ekonomika jižní Moravy je založena především na službách (62 % z celkové pracovní síly) a výrobě (35 %, přičemž celková hrubá přidaná
hodnota činí 33,5 %). V rámci regionu však existují zásadní rozdíly. Ve městě Brně, které představuje nejdůležitější ekonomické centrum
kraje, dominuje odvětví služeb (téměř 76 % jeho pracovní síly, pro srovnání v Praze je to 84 %), zatímco v ostatních jihomoravských
okresech je přes 40 % pracovních sil zaměstnáno ve výrobě a méně než 50 % zaměstnanců ve službách, s výjimkou okresu Znojmo.

Tab. 7: Struktura zaměstnanosti v Jihomoravském kraji, v Praze a sousedních regionech v roce 2020 (%)
Region

ČR

Praha

Jihomoravský

Jihočeský

Olomoucký

Pardubický

Vysočina

Zemědělství, lesnictví a rybářství

2,5

0,2

2,6

4,8

3,3

3,3

6,7

2,6

29,7

9,3

28,2

30,3

35,3

36,4

39,9

39,7

Výroba, těžba, dodávky energií, nakládání s odpady
Stavebnictví
Velko a maloobchod; oprava motorových vozidel

Zlínský

7,3

6,9

7,1

8,1

8,4

8,5

7,1

8,6

11,2

11,5

12,3

11,5

8,4

10,3

9,4

10,9
4,4

Doprava a skladování

6,5

7,7

6,1

5,6

6,5

5,4

4,5

Ubytování, stravování a pohostinství

3,6

5,8

2,7

4,2

2,3

2,5

2,7

2,1

Informační a komunikační činnosti

3,2

8,9

4,0

1,4

1,0

2,0

1,3

2,4

Peněžnictví a pojišťovnictví

2,0

5,0

2,2

1,5

1,9

2,6

1,6

1,1

Činnosti v oblasti nemovitostí

0,8

2,1

0,5

0,4

0,6

0,6

-

0,5

Profesní, vědecké a technické činnosti

4,9

11,8

6,1

2,8

3,2

3,7

2,7

3,7

Administrativní a podpůrné činnosti

2,6

5,1

2,5

2,1

1,7

2,0

1,6

1,2

Veřejná správa a obrana, sociální zabezpečení

6,6

6,9

5,3

8,3

8,2

5,8

5,2

4,7

Vzdělávání

6,7

6,0

7,8

7,6

6,8

5,9

6,6

6,3
7,6

Zdravotní a sociální péče

7,6

7,1

8,5

6,7

7,7

7,2

6,6

Kulturní, zábavní a rekreační činnost

1,9

3,1

1,4

2,1

1,9

0,9

0,9

1,1

Ostatní činnosti

1,8

2,3

1,9

1,8

1,5

1,7

2,1

1,8

Zdroj: Český statistický úřad, Výběrové šetření pracovních sil, 1Q 2020

Během 90. let minulého století prošel kraj významným restrukturalizačním procesem, který se vyznačoval rozpadem velkého počtu dříve
státních podniků, z nichž některé zaměstnávaly i přes 10 000 osob. V průběhu privatizace na počátku 90. let se tyto podniky rozdělily
na menší celky, mnohé zredukovaly stavy zaměstnanců na několik stovek a další postupně zcela zanikly. Současně se však objevila řada
nových firem, zejména v odvětví služeb. V nejbližší budoucnosti se neočekávají žádné strukturální změny srovnatelné s 90. lety minulého
století, hlavním cílem kraje bude i nadále přitahovat zahraniční investice, které přispějí ke zvyšování podílu zaměstnanosti v odvětvích
založených na pokročilých technologiích. V současné době je ekonomika jižní Moravy velmi různorodá a její nejslibnější segment
představují krom většiny zahraničních firem také malé a střední české podniky. V roce 2019 bylo na jižní Moravě 249 průmyslových
podniků se 100 a více zaměstnanci.

I. 05. Nezaměstnanost
Jižní Morava je v rámci České republiky regionem s dlouhodobě nadprůměrnou nezaměstnaností. Tento trend je patrný od konce
devadesátých let, kdy se začaly hroutit tradiční pilíře ekonomiky kraje - zejména textilní a mnohé strojírenské firmy. Stejně tak kožedělný
a obuvnický průmysl čelil zásadním ztrátám pracovních pozic a podobně i sektor těžby hnědého uhlí a kovodělný průmysl. Posléze byla
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negativní tendence růstu nezaměstnanosti částečně vyvážena přímými zahraničními investicemi zejména v oblasti elektroniky, strojírenství
a automobilového průmyslu a po svých vrcholech v roce 2004 (míra nezaměstnanosti 12,1 %) a v roce 2010 (kdy dosáhla v důsledku
celosvětové krize 11,4 %) trvale klesá a nyní je nejnižší od roku 19961. Nezaměstnanost má tendenci během roku kolísat, v absolutních
číslech se jedná o 33 000 (červen 2020) až 31 000 (leden 2020) osob bez práce. Méně než polovinu z nich tvoří ženy (48,3 %, ale v letních
měsících naopak dosahuje až 50,6 %). Podíl nezaměstnaných osob je 4,1 %, což je vyšší než celonárodní průměr (3,7 % v roce 2020)

Srovnání míry nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji a v ČR v letech 1994–2020
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Česká republika

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, RRA JM

Z regionálního hlediska jsou nejvíce postiženými okresy Hodonín a Znojmo s průměrnou roční nezaměstnaností okolo 5 % v roce 2020
(tj. zhruba 5 000 nezaměstnaných v Hodoníně, resp. 4 000 ve Znojmě). Míra nezaměstnanosti ve městě Brně vzrostla během krize z 5,5 %
(2008) až na 9,0 % v první polovině roku 2014. I nadále se nezaměstnanost v Brně drží okolo 4,0 % (přibližně 11 000 nezaměstnaných),
a je tak třetí nejvyšší v kraji. Mezi nezaměstnanými v Brně je také nejvyšší podíl vysokoškolských absolventů (v letních měsících téměř
12,0 %, přičemž krajský průměr činí 8,0 % a celostátní 6,0 %; 07/2020).

1 Od roku 2013 je namísto podílu registrovaných uchazečů sledován ukazatel podílu nezaměstnaných na práceschopném obyvatelstvu ve
věku 15 – 64 let (poměr počtu uchazečů o zaměstnání k počtu pracovních míst – pohyblivý roční průměr)
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Průměrná roční nezaměstnanost v okresech Jihomoravského kraje (podíl nezaměstnaných ve věkové
skupině 15–64 let)
Blansko

Blansko
2018

2017
Brno-venkov

Brno

Brno-venkov

Vyškov

Znojmo

Brno

Znojmo

Hodonín

Vyškov

Hodonín

Břeclav

Podíl nezaměstnaných %

Břeclav

– 3,0 %
3,1–4,0 %

Blansko

4,1–5,0 %

Blansko
2019

5,1–6,0 %

2020

6,1–7,0 %
Brno-venkov

Brno

Brno-venkov

Vyškov

Znojmo

Brno

Znojmo

Hodonín

7,1 % +

Vyškov

Hodonín

Břeclav

Břeclav

Tab. 8: Míra nezaměstnanosti v jednotlivých okresech Jihomoravského kraje
Okres

2005

2008

2010

2012

2014

2016

2017

2018

2019

Blansko

8,4

5,5

10,2

8,8

6,9

4,9

3,5

2,7

2,4

3,1

Brno-město

9,5

5,5

8,5

8,5

8,9

7,2

5,8

4,5

4,1

4,5

Brno-venkov

2020*

6,9

4,2

8,3

7,6

6,7

4,7

3,7

2,7

2,5

2,9

Břeclav

10,6

6,0

11,1

10,1

7,7

5,3

4,1

3,3

3,0

3,6
4,9

Hodonín

14,3

9,9

15,0

13,9

10,4

7,8

6,4

5,1

4,5

Vyškov

9,1

4,4

8,9

8,3

6,3

3,9

3,0

2,3

2,0

2,5

Znojmo

13,1

9,5

13,2

13,4

10,3

8,1

6,7

5,5

5,0

5,6

Jihomoravský kraj

10,1

6,2

10,2

9,7

8,3

6,3

5,0

3,9

3,5

4,0

8,9

5,4

9,0

8,6

7,7

5,5

4,2

3,2

2,9

3,5

2020

Česká republika

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, průměrné roční hodnoty (* průměr leden – září, 2020)

Tab. 9: Pracovní příležitosti
Okres

2005

2008

2010

2012

2014

2016

2017

2018

2019

586

831

205

194

385

828

1,081

1,156

960

798

2 548

6 950

1 370

965

1 422

4 091

5 803

8 044

10 134

12 321

Brno-venkov

602

3 059

536

557

800

2 519

4 051

7 375

7 564

7 062

Břeclav

419

705

237

227

611

1 268

1 297

1 751

1 974

1 55

Blansko
Brno-město
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Okres
Hodonín

2005

2008

2010

2012

2014

2016

2017

2018

2019

2020

537

827

339

343

432

1 041

1 355

2 179

2 132

2 075

Vyškov

280

552

159

195

255

770

1 103

1 524

1 784

1 853

Znojmo

642

1 267

417

360

418

761

1 052

1 413

1 496

1 669

Jihomoravský kraj
Česká republika

5 613

14 190

3 262

2 839

4 322

11 277

15 741

23 416

26 042

27 328

54 677

133 485

32 992

39 597

51 396

131 191

189 282

290 895

340 921

339 001

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, průměrné roční hodnoty (* průměr za 1. – 2. čtvrtletí 2020)

I. 06. Mzdy
Z pohledu potenciálních zaměstnavatelů lze Jihomoravský kraj zařadit k nejatraktivnějším regionům v České republice. Zatímco kvalifikace
zaměstnanců patří k nejvyšším v zemi (v Brně má 37,3 % práceschopného obyvatelstva vysokoškolské vzdělání, v Praze tato míra dosahuje
38,3 %), mzdy jsou stále podstatně nižší než v hlavním městě (přibližně na úrovni 75 %). Značné mzdové rozdíly se týkají zejména pozic
vrcholového a středního managementu, u dělnických profesí jsou brněnské výdělky mírně nad celostátním průměrem, ale v ostatních
částech regionu jsou podprůměrné.
Český zákon stanoví, že zaměstnanci nesmí dostávat mzdu nižší než minimální mzda. Minimální možná mzda se vyhlašuje usnesením
vlády České republiky a zveřejňuje ve Sbírce zákonů. K 1. lednu 2021 je minimální měsíční mzda odměňovaných zaměstnanců stanovena
na 15 200 Kč, u zaměstnanců placených hodinovou mzdou to bylo 90,50 Kč/hod. Tato mzda pro tento účel nezahrnuje příplatek za
práci přesčas, příplatek za práci ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách, příplatek za práci v noci a za práci ve svátcích
(příplatek za hodinu práce v noci tvoří 20 % průměrného hodinového příjmu a činí nejméně 18,10 Kč). Minimální mzda platí pro jakékoli
zaměstnání (na dobu určitou i neurčitou, na plný a částečný pracovní úvazek), avšak nevztahuje se na smlouvy o provedení práce vykonané
mimo pracovní smlouvu.
Podle národních statistik byla na konci roku 2019 průměrná hrubá měsíční mzda 34 125 Kč (roční nárůst +7,0 %). Na jižní Moravě
dosahovala průměrná hrubá měsíční mzda 32 896 Kč (nárůst 6,8 %), avšak dvě třetiny zaměstnanců mají průměrný příjem pod touto
úrovní. Nejvyšší mzdy se vyplácely v Praze (asi o 25 % vyšší než celostátní průměr a o 29 % vyšší než průměr Jihomoravského kraje). Město
Brno dosahuje mzdové úrovně jen mírně nad celostátním průměrem, ve zbytku regionu jsou průměrné výdělky nižší.
Přestože platové podmínky jsou v regionu stále výrazně pod úrovní západoevropských zemí, všeobecně již nelze ani Českou republiku
ani Jihomoravský kraj označit za nízkonákladové. Je to způsobeno progresivním růstem mezd (od roku 2000 vzrostly na dvojnásobek)
a posilováním české měny (+36 % vůči euru, 2000).
Skutečná cena práce však závisí také na individuálním nastavení systému odměn a zaměstnaneckých výhod. V Jihomoravském kraji
stejně jako v ostatních regionech ČR jsou lidé ochotni za lepším zaměstnáním dojíždět (běžně 30 km denně, u manažerských pozic i dále,
výjimkou není ani 100 km). Obecně se však Češi spíše zdráhají stěhovat se trvale, což je fakt, který by měli mít investoři na paměti.
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Tab. 10: Průměrná hodinová mzda v Jihomoravském kraji podle dosaženého vzdělání (Kč)
Dosažené vzdělání

2002

2005

2008

2011

2015

2016

2017

2018

2019

Základní

63,09

68,74

89,04

97,94

112,39

115,87

130,71

139,36

141,06

Střední bez maturity

73,88

85,77

106,13

110,21

120,49

126,32

139,10

147,56

161,69

Střední s maturitou

95,54

113,48

140,93

143,82

155,05

162,55

173,36

182,53

200,72

Vyšší střední a bakalářské

103,77

125,36

156,97

164,82

189,11

200,07

214,25

226,96

237,31

Vysokoškolské

172,83

191,75

239,95

237,21

254,37

264,10

276,51

280,91

303,46

Celkem – soukromý sektor

88,09

105,37

136,12

141,79

158,93

167,24

179,85

189,54

206,91

Zdroj: Zdroj: Regionální statistika ceny práce – Ministerstvo práce a sociálních věcí; údaje za soukromý sektor

Tab. 11: Průměrná hodinová mzda v Jihomoravském kraji podle hlavních kategorií zaměstnání (Kč)
Hlavní kategorie zaměstnání
Manažerské pozice

2002

2005

2008

2011

2015

2016

2017

2018

2019

205,80

231,01

281,98

308,72

356,66

352,23

357,84

366,64

447,69

Výzkumní pracovníci,
specializovaní odborní pracovníci

134,28

161,02

201,57

217,72

257,98

271,03

287,35

295,15

309,64

Technici, pracovníci ve zdravotnictví a školství

104,49

129,03

159,04

158,92

174,87

183,56

195,49

205,50

224,20

Nižší administrativní pozice

73,96

88,00

107,93

121,81

133,01

139,90

151,43

158,02

175,29

Provozovatelé ve službách a obchodu

58,05

67,81

85,05

82,69

93,20

99,15

108,46

119,87

138,34

Řemeslníci a výrobní dělníci

76,37

87,17

112,48

118,99

136,63

141,92

153,89

161,18

173,74

Výrobní operátoři

76,55

87,92

109,48

115,02

125,31

133,15

146,31

155,98

165,57

Nekvalifikovaní pracovníci

54,38

62,69

72,42

86,43

97,03

98,91

108,38

121,89

127,96

Celkem – soukromý sektor

88,09

105,37

136,12

141,79

158,93

167,24

179,85

189,54

206,91

Zdroj: Regionální statistika ceny práce – Ministerstvo práce a sociálních věcí; údaje za soukromý sektor

Tab. 12: Průměrná hodinová mzda v Jihomoravském kraji podle pohlaví a kategorií zaměstnání (Kč)
Kategorie zaměstnání

2002

2005

2008

2011

2015

2016

2017

2018

2019

Muži

98,61

116,88

153,75

158,12

175,92

185,29

197,85

207,81

226,33

Ženy

72,56

85,09

108,24

117,99

132,18

137,82

150,12

160,23

176,47

Manuální pracovníci

71,75

81,43

101,39

105,73

117,98

124,84

137,09

146,25

158,07

117,50

144,71

178,39

182,67

197,81

208,40

220,65

229,39

251,98

Nemanuální pracovníci

Zdroj: Regionální statistika ceny práce – Ministerstvo práce a sociálních věcí; údaje za soukromý sektor

Tab. 13: Průměrná měsíční mzda v Jihomoravském kraji podle kategorií zaměstnání v roce 2019 (Kč)
Kategorie zaměstnání

Z toho
Základní mzda (%)

Odměny, příspěvky (%)

Řídicí pracovníci v oblasti lidských zdrojů

89 400

72,4

27,6

Řídicí pracovníci v oblasti obchodu, marketingu

92 735

64,2

35,8

Řídicí pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje

92 403

74,4

25,6

Řídicí pracovníci v průmyslové výrobě

71 188

70,7

29,3

Řídicí pracovníci v dopravě, logistice a telekomunikacích

69 193

68,6

31,4

Řídicí pracovníci v oblasti ICT

98 811

71,8

28,2

110 664

60,9

39,1

Řídicí pracovníci v oblasti finančních, pojišťovacích služeb
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Kategorie zaměstnání

Průměrná mzda

Z toho
Základní mzda (%)

Odměny, příspěvky (%)

Strojní inženýři

51 569

79,3

20,7

Inženýři v oblasti elektrotechniky

66 909

73,7

26,3

Finanční analytici a specialisté

48 946

69,4

30,6

Programátoři

70 584

72,8

27,2

Systémoví analytici

73 854

72,6

27,4

Správci počítačových sítí

54 276

78,8

21,2

Stavební technici

34 693

71,9

28,1

Technické pozice v elektrotechnice

43 424

70,8

29,2
28,7

Technické pozice ve strojírenství

39 737

71,3

Technické pozice v ostatních oborech

37 691

67,9

32,1

Odborní pracovníci účetnictví, ekonomiky, personalistiky

34 956

73,5

26,5

Nákupčí

38 444

75,6

24,4

Technici provozu ICT

45 108

74,0

26,0

Sekretáři/sekretářky

30 280

73,5

26,5

Pracovníci v call centrech

31 391

70,1

29,9

Úředníci v oblasti účetnictví a rozpočtů

27 876

79,3

20,7

Pracovníci v logistice

29 124

70,8

29,2
30,0

Pracovníci ve výrobě

34 334

70,0

Prodavači

22 826

74,9

25,1

Zedníci

23 276

73,1

26,9

Svářeči

24 596

72,8

27,2

Instalatéři, zámečníci na stavbách

31 881

62,6

37,4

Nástrojáři a příbuzné profese

29 555

66,7

33,3

Seřizovači, obsluha obráběcích strojů

34 330

65,9

34,1

Elektromechanici

32 600

71,2

28,8

Kontroloři kvality, laboratorní technici

29 697

63,5

36,5

Kvalifikovaní dělníci – úprava kovů a materiálů

32 217

59,6

40,4

Kvalifikovaní dělníci – elektronická zařízení

28 273

68,4

31,6

Řidiči nákladních automobilů

26 374

68,4

31,6

Pomocní nekvalifikovaní dělníci

23 061

70,6

29,4

Zdroj: Regionální statistika ceny práce – Ministerstvo práce a sociálních věcí za rok 2019; údaje za soukromý sektor

Konkrétní politika odměňování je bezpochyby pouze záležitostí strategie vaší společnosti. Přesto pro doplnění uvádíme údaje o mzdách
založené na přímých zkušenostech s firmami (hlavně zahraničními), které se již etablovaly na jižní Moravě. Uvedeny jsou rovněž systémy
odměňování nabízené zahraničními zaměstnavateli, systémy benefitů a další tipy pro vaše personální oddělení.
Při navrhování systému odměňování je třeba zvážit několik důležitých faktorů:
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•

velikost firmy;

•

sektor výroby/služeb;

•

umístění firmy (velká města, příjezd k dálnici, míra nezaměstnanosti);

•

úroveň pracovní a profesionální praxe.

Jižní Morava: geografie, pracovní síla, ekonomika

Většina firem nabízí mzdy a příplatky na úrovni průměru místního trhu. Potenciálními klíčovými stimuly pro přitažlivost a udržení kvalitních
kandidátů by mohly být:
•

Pro všechny zaměstnance (kancelářští pracovníci i dělníci)
»

Výkonnostní bonusy nebo prémie

»

Příspěvky na sport, kulturu

»

Příspěvek na stravování (stravenky)

»

Pojištění mimo státní schéma

»

Několik dnů dovolené navíc

»

Soukromý nebo firemní penzijní fond

»

Vzdělávací kurzy – jazyky atd.

»

Plná mzda v případě nemoci zaměstnance

Dalšími atraktivními benefity mohou být dobré pracovní zázemí a možnost profesního růstu, zajištění ubytování či dopravy pro
zaměstnance, kteří nemohou denně dojíždět.
Vedoucí pracovníci
»

Odměna dle výkonu firmy

»

Právo na nákup akcií

»

Automobil

»

Služební cesty do zahraničí

»

Mobilní telefon

»

Vzdělávací kurzy – MBA, ISO, VDA atd.

»

Notebook

»

Zajištění přestěhování, v případě potřeby zajištění

»

Soukromý či firemní penzijní fond

ubytování, jakož i možnosti zaměstnání rodinných

»

Pojištění mimo státní schéma

příslušníků (manžela/manželky), podpora při péči o děti

Jakákoli kombinace výše uvedeného spolu se mzdou, která obstojí ve srovnání s jinými firmami, by měla z investora učinit
konkurenceschopného zaměstnavatele v regionu.

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy
Královopolská 139, 612 00 Brno
Jan Hladík, tel.: +420 541 211 635, e-mail: jan.hladik@rrajm.cz, www.rrajm.cz
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II.

PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ,
ZALOŽENÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

Od 1. ledna 2014 se založení a vedení obchodní společnosti (tj. veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnosti
s ručením omezeným a akciové společnosti) a družstva řídí zejména zákonem o obchodních společnostech a družstvech (zákon
o obchodních korporacích, tj. zákon č. 90/2012 Sb). Založení a vedení evropské společnosti, evropského zájmového sdružení a evropské
družstevní společnosti se řídí zejména příslušnými ustanoveními evropského práva a speciálními zákony (zákon o evropské společnosti zákon č. 627/2004 Sb.; zákon o Evropském hospodářském zájmovém sdružení – 360/2004 Sb., zákon o evropské družstevní společnosti
– zákon č. 307/2006 Sb.) Některé obecné otázky týkající se právnických osob (včetně obchodních společností) jsou upraveny v novém
občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Další důležité otázky se řídí živnostenským zákonem (zákon č. 455/1991 Sb., ve znění
pozdějších předpisů) a zákonem o přeměnách obchodních společností a družstev (zákon č. 125/2008 Sb.
Zahraniční osoby (jak fyzické tak i právnické osoby) se mohou za účelem podnikání podílet na založení české právnické osoby nebo se
stát společníkem či členem již existující české právnické osoby. Pokud české právo umožňuje u určitých forem právnických osob jediného
zakladatele nebo jediného společníka, může se zahraniční osoba stát také jediným zakladatelem nebo společníkem. České právo nabízí pro
podnikání zahraničních osob v souhrnu tyto možnosti:
•

Založení osobní společnosti nebo kapitálové společnosti se sídlem v České republice nebo podnikání jako fyzická osoba
na území České republiky

•

•

Účast na již existujícím podnikatelském subjektu jako
»

společník, člen nebo akcionář na základě nabytí podílu nebo akcií

»

tichý společník (ustanovení § 2747 – 2755 nového občanského zákoníku)

Založení českého závodu zahraniční osoby nebo české pobočky závodu zahraniční osoby

II. 01. Založení osobní nebo kapitálové společnosti – základní kroky
Právní forma
Při založení podniku určují první kroky obchodní záměry investorů a podnikatelů. Je nutné rozlišovat, zda chcete podnikat v bankovnictví
a finančních službách, vykonávat svobodné povolání nebo podnikat v oblasti sociálních služeb. V této první fázi musí být rozhodnuto
o právní formě společnosti.
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Český zákon o obchodních korporacích nabízí tyto možnosti:
•

veřejná obchodní společnost (v.o.s.);

•

komanditní společnost (k.s.);

•

společnost s ručením omezeným (s.r.o.);

•

akciová společnost (a.s.);

•

družstvo.

Využít lze i právní formu tzv. evropské společnosti či evropské družstevní společnosti.
Nejčastěji užívané právní formy jsou společnost s ručením omezeným a akciová společnost. Právní forma veřejné obchodní společnosti
bývá užívána zřídka, pouze v některých specifických oblastech podnikání (např. u advokátních kanceláří). Stejné platí i u právní formy
komanditní společnosti, která bývá někdy užita, např. u mezinárodních obchodních řetězců. Právní forma družstva se u zahraničních
investorů takřka nevyskytuje.
Z těchto důvodů se v následujícím textu zaměříme na proces založení kapitálových společností (společnosti s ručením omezeným a akciové
společnosti) obecně, pak na jednotlivé specifické informace, které platí buď jenom pro společnost s ručením omezeným nebo jen pro
akciovou společnost. Tento text se zaměřuje na právní formy používané zahraničními investory, nebudeme se proto zabývat založením
veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společností, které je v mnoha aspektech shodné se založením kapitálových společností.
Proces vzniku nové společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti může být rozdělen do dvou hlavních etap:
založení společnosti a její zápis do obchodního rejstříku. Proces založení společnosti se skládá z:
•

vyhotovení společenské smlouvy (v případě společnosti s ručením omezeným), stanov (v případě akciové společnosti) nebo
zakladatelské listiny (v případě založení společnosti s ručením omezeným jedinou osobou);

•

splacení vkladového ážia a určité části peněžitých vkladů a vnesení všech nepeněžitých vkladů.

Nová právnická osoba však vzniká až zápisem do obchodního rejstříku.
Ačkoliv společnost právně vzniká zápisem do obchodního rejstříku, může někdo (běžně zakladatel(é), jmenovaný jednatel nebo člen
představenstva) jednat jménem společnosti i před jejím zápisem do obchodního rejstříku. Tato osoba je však oprávněna a zavázána
z těchto jednání sama. Jestliže takto jedná více osob, jsou oprávněny a zavázány společně a nerozdílně. Společnost může během tří měsíců
po zápisu do obchodního rejstříku převzít závazky z těchto jednání a dát dalším zúčastněným najevo, že tak učinila. V tomto případě je
společnost oprávněna a zavázána z těchto jednání od počátku.
Společenská smlouva, stanovy nebo zakladatelská listina
Společnost je založena společenskou smlouvou nebo stanovami podepsanými všemi zakladateli. Společnost s ručením omezeným
i akciovou společnost může založit jediný zakladatel. V případě společnosti s ručením omezeným založené jedním zakladatelem vyhotovuje
zakladatel namísto společenské smlouvy zakladatelskou listinu. Společenská smlouva, stanovy nebo zakladatelská listina (souhrnně
označované jako zakladatelský dokument), jimiž se zakládá společnost s ručením omezeným nebo akciová společnost, musí být
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vyhotoveny ve formě notářského zápisu. Tyto dokumenty mohou být podepsány jménem zakladatele osobou zmocněnou zakladatelem.
Plná moc vyhotovená ve formě notářského zápisu musí být přiložena k zakladatelskému dokumentu.
Společenská smlouva (popř. zakladatelská listina) společnosti s ručením omezeným i stanovy akciové společnosti mají tento společný
povinný obsah:
•

Obchodní firma. Obchodní firma společnosti nesmí být zaměnitelná se žádnou jinou obchodní firmou a nesmí být klamavá.

•

Sídlo. Při podání návrhu na zápis společnosti musí být doložen právní důvod užívání prostor, v nichž je sídlo umístěno. K doložení
právního důvodu užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti nebo jednotky, kde jsou prostory umístěny,
popřípadě prohlášení osoby oprávněné s nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, že s umístěním sídla
společnosti souhlasí. Prohlášení nesmí být starší než 3 měsíce a podpisy na něm musí být úředně ověřeny.

•

Předmět podnikání či činnosti. Označení předmětu podnikání musí být shodné s názvem živnosti, pro níž společnost
získá oprávnění provozovat živnost. Označení živností jsou v českém právu specifikována. Před určením předmětu podnikání
v zakladatelském dokumentu musí být zakladateli provedeny následující kroky v daném pořadí:

•

»

neformální rozhodnutí o podnikatelské činnosti společnosti

»

výběr odpovídající živnosti pro tyto podnikatelské aktivity

»

stanovení předmětu podnikání v zakladatelském dokumentu.

Výše základního kapitálu. Základní kapitál je souhrnem všech vkladů do společnosti. Minimální výše základního kapitálu
společnosti s ručením omezeným není stanovena, u společnosti s ručením omezeným s jedním zakladatelem tak může výše základního
kapitálu činit jen 1 Kč. Výše základního kapitálu akciové společnosti musí činit alespoň 2.000.000,- Kč nebo 80.000,- EUR.

Vkladem se rozumí peněžité vyjádření hodnoty předmětu vkladu do základního kapitálu společnosti. Ve společnosti s ručením omezeným
je stanovena minimální výše vkladu 1 Kč. Předmětem vkladu je věc, kterou se budoucí společník zavazuje vložit do obchodní společnosti
za účelem nabytí účasti v ní. Předmětem vkladu mohou být peníze („peněžitý vklad“) nebo jiná penězi ocenitelná věc („nepeněžitý
vklad“). Nepeněžitým vkladem nesmí být práce nebo služby. Nepeněžitý vklad musí být vnesen do společnosti před jejím zápisem
do obchodního rejstříku, peněžité vklady musí být před zápisem společnosti do obchodního rejstříku splaceny alespoň ze 30%. Nepeněžitý
vklad musí být oceněn znalcem, kterého ze seznamu znalců vybírají zakladatelé a který musí být uveden v zakladatelském dokumentu.
Zakladatelský dokument musí stanovit částku, v jaké se nepeněžitý vklad započítává na vklad daného zakladatele a případné emisní nebo
vkladové ážio nebo kolik akcií určité nominální hodnoty bude danému zakladateli za nepeněžitý vklad vydáno.
Před zápisem společnosti do obchodního rejstříku spravuje splacené nebo vnesené předměty vkladů nebo jejich části správce vkladů
pověřený zakladatelským dokumentem. Peněžité vklady musí být splaceny na zvláštní účet u banky zřízený správcem vkladů. Do zapsání
společnosti do obchodního rejstříku neumožní banka s prostředky na tomto účtu nakládat, ledaže by šlo o úhradu zřizovacích výdajů nebo
vrácení vkladů zakladatelům. Peněžitý vklad do společnosti s ručením omezeným lze splatit i jiným způsobem, nepřesáhne-li výše všech
peněžitých vkladů v souhrnu 20.000 Kč.
Správce vkladu je povinen vydat písemné prohlášení o splacení vkladů nebo jejich částí jednotlivými vkladateli (společníky, akcionáři).
Prohlášení se přikládá k návrhu na zápis do obchodního rejstříku. Uvede-li správce vkladů v prohlášení vyšší částku, než která je splacena,
ručí věřitelům společnosti za její závazky až do výše tohoto rozdílu.
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•

Údaj o tom, koho zakladatelé určují jednatelem nebo jednateli, popřípadě členy dozorčí rady, pokud se zřizuje (v případě
společnosti s ručením omezeným) nebo členy orgánů, kteří mají být podle stanov voleni valnou hromadou (v případě akciové
společnosti). Jednatelem nebo členem dozorčí rady společnosti s ručením omezeným i členem orgánů akciové společnosti volených dle
stanov valnou hromadou může být fyzická i právnická osoba.

Živnostenská oprávnění
V českém právu se většina podnikatelských činností považuje za živnosti ve smyslu živnostenského zákona (zákon č. 455/1991 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, dále označován jako ŽZ). Každá fyzická nebo právnická osoba může provozovat živnost na základě zápisu
do živnostenského rejstříku. Podnikatelské činnosti výslovně uvedené v ŽZ nejsou považovány za živnosti. Za živnosti tak například
nejsou považovány činnosti odborníků (advokáti, farmaceuti, zubní lékaři, veterinární lékaři) a další speciální podnikatelské činnosti (jako
jsou banky, pojišťovny, penzijní fondy, obchodníci s cennými papíry atd.) nebo pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor nejsou
považovány. Podmínky pro výkon podnikatelských činností, které nejsou považovány za živnosti, jsou většinou upraveny ve zvláštních
zákonech. Ve většině případů je nutné udělení zvláštní licence od úřadu odlišného od živnostenského.
Jak již bylo uvedeno výše, musí být předmět podnikání uveden v zakladatelském dokumentu. Proto je nezbytné znát přesná označení
živností stanovená ŽZ a nařízením vlády č. 278/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě jiných podnikatelských aktivit, které
nejsou považovány za živnosti a spadají pod zvláštní zákonnou úpravu, se zjišťuje jejich označení z těchto zvláštních zákonů.
Po vyhotovení zakladatelského dokumentu musí zakladatelé popř. statutární orgán společnosti nebo jeho členové uvedení
v zakladatelském dokumentu nechat zapsat živnost společnosti do živnostenského rejstříku.
ŽZ rozlišuje mezi ohlašovacími a koncesovanými živnostmi. Ohlašovací živnosti jsou dále rozděleny na
•

živnosti řemeslné, jejichž výkon je závislý na dokladu, že podnikatel nebo jeho odpovědný zástupce (viz níže) má podle ŽZ
požadovanou způsobilost (kvalifikaci),

•

živnosti vázané, jejichž výkon rovněž předpokládá zvláštní způsobilost (kvalifikaci) podnikatele nebo jeho odpovědného zástupce a je
uvedena v příloze 2 ŽZ a

•

živnost volná, jejíž výkon není vázán na žádnou odbornou způsobilost.

Řemeslné živnosti jsou uvedeny v příloze 1 ŽZ, činnosti vázané živnosti v příloze 2 ŽZ a volná živnost s jejími obory činnosti v příloze 4 ŽZ.
Koncesované živnosti mohou být provozovány pouze na základě povolení státem ve formě koncese. Koncesované živnosti jsou obsaženy
v příloze 3 ŽZ.
Ohlašovací a koncesované živnosti může provozovat každý podnikatel (včetně společnosti), který splní podmínky předepsané v ŽZ.
Jestliže jsou tyto podmínky splněny, může se ohlašovací živnost provozovat, jakmile bude zapsána do živnostenského rejstříku. Dodržení
podmínek stanovených v ŽZ se potvrzuje výpisem z živnostenského rejstříku, který je vydáván živnostenským úřadem.
Ohlašovací živnosti mohou být ohlášeny a návrh na vydání koncese může být podán u každého živnostenského úřadu. Jestliže jsou splněny
všechny zákonné podmínky, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku během 5 pracovních dnů od doručení návrhu.
Koncesovaná živnost se zapíše do 5 dnů od právní moci rozhodnutí o udělení koncese. V případě nově založené společnosti je povolení
provozovat živnost platné až ke dni zápisu do obchodního rejstříku.
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Adresa živnostenského úřadu v Brně: Živnostenský úřad města Brna, Malinovského nám. 3, tel. 542 173 411. Úřední hodiny: pondělí,
středa 8–17 hod, pátek 8-12 hod.
Podle ŽZ je podnikatel, který je právnickou osobou – s výjimkou těch, co provozují volnou živnost – povinen vykonávat živnost
prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz
živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce
odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele. Člen dozorčí rady nesmí být odpovědným zástupcem.
Podnikatel (včetně společnosti) může provozovat více živnosti, pokud má pro každou živnost (zvláštní) povolení. Přesto musí být
pro každou živnost jmenován odpovědný zástupce. Tímto odpovědným zástupcem může být stejná osoba, pokud splňuje podmínky
požadované každou z těchto živností.
Zápis do obchodního rejstříku
Jakmile je formou notářského zápisu vyhotoven zakladatelský dokument, vneseny všechny nepeněžité vklady a splaceny alespoň
minimální zákonem či zakladatelským dokumentem stanovené části peněžitých vkladů, společnost získala souhlas s užíváním nemovitosti,
v nichž má své sídlo, získala potřebná živnostenská oprávnění nebo licenci pro podnikatelskou činnost, která není považována za živnost,
může být podán návrh na zápis do obchodního rejstříku. Návrh na zápis do obchodního rejstříku nebo jeho změnu musí být podán
na zvláštním formuláři.
Návrh musí být podepsán všemi jednateli (v případě společnosti s ručením omezeným) nebo všemi členy představenstva, popř. statutárním
ředitelem (v případě akciové společnosti) bez ohledu na to, jakým způsobem jsou oprávněni podle zakladatelského dokumentu zastupovat
společnost. Návrh může být také podán zmocněncem, běžně advokátem. Podpis na plné moci musí být úředně ověřen. K návrhu na zápis
společnosti do obchodního rejstříku musí být přiloženy dokumenty stanovené zákonem o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
(zákon č. 304/2013 Sb.)
Návrh na zápis do obchodního rejstříku musí být podán u příslušného krajského soudu, v jehož obvodu je umístěno sídlo společnosti. Pro
bývalé okresy Blansko, Brno, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín a Znojmo, tj. pro
celý Jihomoravský kraj a části přilehlých krajů, je místně příslušný Krajský soud v Brně. Brněnský obchodní rejstřík je umístěn na Krajském
soudě, obchodní oddělení, Husova 15, tel. 542 101 111, fax 542 109 368. Kontaktní údaje všech soudů v České republice jsou k dispozici
na www.justice.cz.
Soudní poplatek za zápis do obchodního rejstříku činí 12.000,- Kč u akciové společnosti a 6.000,- Kč u ostatních typů obchodních
společností, a to bez ohledu na výši základního kapitálu.
Účastníky řízení o zápisu do obchodního rejstříku jsou navrhovatelé (všichni jednatelé společnosti s ručením omezeným nebo všichni
členové představenstva akciové společnosti, popř. její statutární ředitel). Ostatní osoby, které budou taktéž zapsány do obchodního
rejstříku (zakladatelé, členové dozorčí rady), nejsou účastníky řízení o zápisu do obchodního rejstříku. Navrhovatelé musí mít písemný
souhlas od všech osob, které budou zapsány do obchodního rejstříku. Podpis na souhlasu musí být úředně ověřen, popř. musí souhlas
vyplývat z listiny vyhotovené ve formě notářského zápisu. Jestliže je navrhovatelem zahraniční osoba, musí uvést obchodnímu rejstříku
adresu v České republice pro doručování úředních dokumentů.
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Soud musí během 5 dnů od podání návrhu rozhodnout o návrhu na zapsání společnosti do obchodního rejstříku nebo provést zápis.
Pokud soud v rámci této lhůty neprovede ani zápis ani nerozhodne o návrhu a ani nevyzve společnost k doplnění návrhu, považuje se
zápis za provedený následující den po vypršení výše uvedené lhůty. Soud musí informovat účastníky řízení o zápisu zasláním výpisu
z obchodního rejstříku, tento výpis musí soud odeslat ve lhůtě 3 dnů od zápisu.
Na návrh výše uvedených osob oprávněných k podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku může při splnění určitých
podmínek společnost do obchodního rejstříku zapsat i notář.
Zrušení a zánik společnosti
Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Zániku společnosti předchází její zrušení, a to buď s likvidací nebo bez likvidace.
Zrušení společnosti bez likvidace znamená převod společnosti na jejího právního nástupce (např. prostřednictvím fúze nebo rozdělení).
Společnost může být zrušena buď dobrovolně (tj. dnem uvedeným v rozhodnutí společníků nebo příslušného orgánu společnosti) anebo
rozhodnutím soudu (např. pokud nemá déle než dva roky statutární orgán schopný se usnášet, pokud není po dobu delší než 1 rok schopna
vykonávat svoji činnost a plnit tak svůj účel nebo pokud nemůže vykonávat svou činnost pro nepřekonatelné rozpory mezi společníky).
Zrušení s likvidací
Během likvidace musí být provedeny následující kroky:
•

společnost rozhodne o své likvidaci (ve formě notářského zápisu) a o jmenování likvidátora. Oprávnění statutárních orgánů zastupovat
společnost přechází ke dni jmenování na likvidátora. Následně musí být podán návrh na zapis vstupu společnosti do likvidace
do obchodního rejstříku. Soudní poplatek za návrh činí 2 000 Kč;

•

likvidátor oznámí bez zbytečného odkladu vstup společnosti do likvidace všem známým věřitelům. Zároveň je povinen zveřejnit
v Obchodním věstníku nejméně dvakrát za sebou s alespoň dvoutýdenním časovým odstupem rozhodnutí o zrušení společnosti
s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší než tři měsíce od druhého zveřejnění;

•

likvidátor sestaví zahajovací rozvahu a soupis jmění;

•

po provedení všech úkonů nezbytných k provedení likvidace skončí likvidace použitím likvidačního zůstatku, převzetím likvidační
podstaty věřiteli nebo jejím odmítnutím;

•

do třiceti dnů od skončení likvidace podá likvidátor návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku;

•

výmazem z obchodního rejstříku společnost zaniká.

II. 02. Společnost s ručením omezeným
Společnost s ručením omezeným je nejčastěji užívaná právní forma českými podnikateli i zahraničními investory. Zákon o obchodních
korporacích definuje společnost s ručením omezeným jako společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v jaké
nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění.
Po celou dobu trvání společnosti musí zakladatelský dokument společnosti s ručením omezeným (tj. společenská smlouva nebo
zakladatelská listina) obsahovat určení společníků, určení druhů podílů každého společníka a práv a povinností s nimi spojených (dovoluje-
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li zakladatelský dokument vznik různých druhů podílů) a výši vkladů připadajících na podíly. Při založení společnosti musí zakladatelský
dokument obsahovat rovněž vkladovou povinnost zakladatelů, včetně lhůty pro její splnění.
Orgány společnosti s ručením omezeným:
•

valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Má-li společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada a působnost
valné hromady vykonává tento společník;

•

jeden nebo více jednatel(ů); nestanoví-li zakladatelský dokument, že jednatelé tvoří kolektivní orgán, je každý z jednatelů
statutárním orgánem společnosti. Je-li jednatelů více, je každý z nich oprávněn zastupovat společnost samostatně, nestanoví-li
zakladatelský dokument jinak;

•

dozorčí rada se zřizuje, stanoví-li tak zakladatelský dokument.

II. 03. Akciová společnost
Akciová společnost je druhou nejužívanější právní formou v České republice. Zákon o obchodních korporacích definuje akciovou společnost
jako společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým
majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti.
K založení akciové společnosti se vyžaduje přijetí stanov. Vedle výše uvedených povinných součástí zakladatelských dokumentů společných
pro společnost s ručením omezeným i akciovou společnost musí stanovy po celou dobu trvání společnosti mj obsahovat i:
•

počet akcií, jejich jmenovitou hodnotu, určení, formu, zda jsou listinné či zaknihované, popřípadě údaj o omezení převoditelnosti akcií,
popřípadě údaj, zda jsou akcie imobilizovány

•

mají-li být vydány akcie různých druhů, jejich název a popis práv s nimi spojených

•

údaj o tom, který ze systémů vnitřní struktury společnosti byl zvolen; zakladatelé přitom mohou zvolit systém dualistický (v takovém
případě jsou povinnými orgány společnosti představenstvo a dozorčí rada) nebo systém monistický (v takovém případě jsou povinnými
orgány společnosti statutární ředitel a správní rada).

Při založení společnosti musí stanovy mj. obsahovat také:
•

údaje o tom, kolik akcií který zakladatel upisuje, za jaký emisní kurs, způsob a lhůtu pro splácení emisního kursu a jakým vkladem
bude emisní kurs splacen,
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•

v jaké výši musí být splacen základní kapitál k okamžiku vzniku společnosti,

•

alespoň přibližnou výši nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou,

•

mají-li být vydány zaknihované akcie i čísla majetkových účtů, na které mají být zaknihované akcie vydány.
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Orgány akciové společnosti:
•

valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné
hromady vykonává tento akcionář.

•

představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Nevyplývá-li ze stanov něco jiného, je každý člen představenstva oprávněn
zastupovat společnost samostatně. Neurčí-li stanovy jinak, má představenstvo tři členy. Členy představenstva volí valná hromada,
pokud stanovy neurčují, že jsou voleni dozorčí radou. Pokud byl zvolen monistický systém, nemá společnost představenstvo, ale
statutárního ředitele (nebo jiný orgán s obdobnou působností), který je statutárním orgánem společnosti.

•

dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a činnost společnosti. Neurčí-li stanovy jinak, má dozorčí rada tři členy.

•

Pokud byl zvolen monistický systém, nemá společnost představenstvo ani dozorčí radu, ale správní radu (nebo jiný orgán s obdobnou
kontrolní působností).

II. 04. Založení českého závodu zahraniční osoby nebo české pobočky závodu zahraniční
osoby
Český závod zahraniční fyzické nebo právnické osoby nebo česká pobočka závodu takové zahraniční osoby musí být zapsány
do obchodního rejstříku. Takový závod nebo pobočka závodu však nejsou samostatnou právnickou osobou.
Závod nebo jeho pobočka je zastoupen vedoucím, jehož jméno je zapsáno v obchodním rejstříku. Rozhodnutí o zřízení závodu zahraniční
osoby nebo pobočky závodu zahraniční osoby musí obsahovat jeho sídlo v České republice, jméno a bydliště vedoucího a předmět
podnikání. Podmínky, za nichž společnost může vykonávat živnost nebo jinou podnikatelskou činnost nepovažovanou za živnost, platí také
pro závod zahraniční osoby nebo pobočku závodu zahraniční osoby.

CZERWENKA & PARTNER v.o.s.
Minoritská 10, 602 00 Brno
Ing. Mgr. Milan Chládek (advokát), tel.: +420 542 422 811, e-mail: chladek@czerwpart.cz, www.czerwpart.cz
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III.

ÚČETNICTVÍ A AUDIT

III. 01. České účetní předpisy
Základní rámec pro účtování všech účetních jednotek (organizací) v České republice tvoří zákon o účetnictví.
Všechny společnosti se sídlem v České republice, jejichž akcie nebo dluhopisy byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu,
jsou povinny sestavit účetní závěrku (jak samostatnou, tak konsolidovanou) v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví
ve znění přijatém Evropskou unií (dále „IFRS“). Ostatní společnosti mohou sestavit konsolidovanou účetní závěrku v souladu s IFRS. Pokud
se tak rozhodnou, mohou všechny konsolidované společnosti využít IFRS i pro sestavení své samostatné účetní závěrky.
Podrobný návod pro účtování pro všechny ostatní účetní jednotky je obsažen ve vyhláškách upravujících podvojné účetnictví a českých
účetních standardech, vydaných Ministerstvem financí. Samostatná účetní pravidla (samostatné vyhlášky upravující podvojné účetnictví
a samostatný soubor českých účetních standardů) jsou stanovena pro:
•

podnikatele (většina společností spadá do této kategorie),

•

banky a ostatní regulované finanční instituce,

•

pojišťovny,

•

vybrané účetní jednotky (organizační složky státu, státní fondy dle rozpočtových pravidel, územní samosprávné celky, příspěvkové
organizace, zdravotní pojišťovny a další uvedené v Zákoně v §1 odst. 3),

•

neziskové organizace, politické strany, občanská sdružení, aj.

III. 02. Změny v českých účetních předpisech pro podnikatele
Pro účetní období od 1. ledna 2020 nedošlo k žádným zásadním změnám.
Pro účetní období od 1. ledna 2018 dochází k několika změnám, které je třeba zde zmínit.
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Změny dotýkající se primárních výkazů
•

Nově je povinnost vykazovat srovnatelné údaje ve všech výkazech, tj. i v přehledu o peněžních tocích, u kterého platila od 1. ledna
2016 výjimka;

•

Účetní jednotka může zvolit, zda bude položky časového rozlišení vykazovat v samostatné sekci jako doposud, nebo zda je přesune
do kategorie pohledávek a závazků. Účetní jednotka je povinna tuto volbu učinit nejpozději k rozvahovému dni a kombinace obou
způsobů vykazování není přípustná;

•

V případě, že účetní jednotka eviduje nerozdělený zisk a zároveň i neuhrazenou ztrátu, vykáže výslednou hodnotu na jednom řádku
v rozvaze s názvem Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-).

Pro vykazování, oceňování a zveřejňování informací o derivátech v příloze v účetní závěrce a operacích s nimi se nyní vyhláška č. 500/2002
Sb. pro podnikatele odkazuje přímo do vyhlášky č. 501/2002 Sb. určené pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními
institucemi a to ve znění účinném k 31. prosinci 2017.
U vložených derivátu došlo ke zrušení výjimky, která v minulosti umožňovala je samostatně nevykazovat.
Pokud dobu použitelnosti goodwillu či nehmotných výsledků vývoje nelze odhadnout, rozhodne účetní jednotka o jejich odpisování
v rozmezí 60 a 120 měsíců. Zvolenou dobu a její odůvodnění pak popíše v příloze v účetní závěrce.
Pro účetní období od 1. ledna 2017 byl nejvýznamnější změnou nový požadavek zákona o účetnictví na uvádění poměrně podrobného
popisu nefinančních informací ve výroční zprávě, konsolidované výroční zprávě nebo v samostatné zprávě. Tento požadavek se týká pouze
velkých účetních jednotek, které jsou zároveň subjektem veřejného zájmu a pokud k rozvahovému dni překročí kritérium průměrného
počtu 500 zaměstnanců v průběhu účetního období. Stejná kritéria se vztahují i na konsolidující účetní jednotku velké skupiny účetních
jednotek. Skutečnost, zda společnost vypracovala nefinanční informace a uvedla je ve výroční zprávě, konsolidované výroční zprávě nebo
samostatné zprávě, podléhá ověření auditorem.
Ke zcela zásadním změnám v českých účetních předpisech však došlo s účinností od 1. ledna 2016, mimo jiné v souvislosti s transpozicí
směrnice 2013/34/EU. Z tohoto pohledu byl rok 2016 poměrně zlomový.
Změny zákona o účetnictví:
•

Zavedení definice subjektu veřejného zájmu: emitenti investičních cenných papírů, banky, spořitelní

•

a úvěrová družstva, pojišťovny a zajišťovny, penzijní společnosti, zdravotní pojišťovny.

•

Zavedení kategorizace účetních jednotek podle toho, zda k rozvahovému dni překročily alespoň 2 ze stanovených hodnot aktiv,
čistého obratu a průměrného počtu zaměstnanců:
»

Mikro účetní jednotka (< 9 000 000 Kč, < 18 000 000 Kč, < 10)

»

Malá účetní jednotka (< 100 000 000 Kč, < 200 000 000 Kč, < 50)

»

Střední účetní jednotka (< 500 000 000 Kč, < 1 000 000 000 Kč, < 250)

»

Velká účetní jednotka (překračuje hodnoty pro střední jednotku nebo je subjektem veřejného zájmu nebo je vybranou účetní
jednotkou).
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Přičemž v prvním účetním období po svém vzniku postupuje účetní jednotka dle právní úpravy pro takovou kategorii jednotek, u níž lze
důvodně předpokládat, že splní její podmínky k rozvahovému dni prvního účetního období. Přesun do jiné kategorie účetních jednotek
nastává, pokud po dvou po sobě následujících rozvahových dnech řádných účetních závěrek účetní jednotka překročí nebo přestane
překračovat daná kritéria. Tento přesun je pak účinný od počátku bezprostředně následujícího účetního období. Stejný časový test platí
i pro určení kategorie skupiny účetních jednotek, viz níže.
•

Zavedení kategorizace skupin účetních jednotek, tj. skupin sestávajících z konsolidující účetní jednotky a konsolidovaných účetních
jednotek, podle toho zda k rozvahovému dni překročily alespoň 2 ze stanovených hodnot aktiv, čistého obratu a průměrného počtu
zaměstnanců, stanovených na konsolidovaném základě:

•

»

Malá skupina (< 100 000 000 Kč, < 200 000 000 Kč, < 50)

»

Střední skupina (< 500 000 000 Kč, < 1 000 000 000 Kč, < 250)

»

Velká skupina (překračuje hodnoty pro střední skupinu).

Účetní závěrka účetních jednotek, které nejsou mikro a malými účetními jednotkami, musí nově povinně zahrnovat i přehled
o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.

•

Malé účetní jednotky a mikro účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nemusejí zveřejňovat
výkaz zisku a ztráty, pokud jim tuto povinnost nestanoví zvláštní právní předpis.

•

Vyjasnění nutnosti účtování o událostech, které nastaly do konce rozvahového dne, ale účetní jednotce se staly známými až
po rozvahovém dni a vyjasnění požadavku na zveřejnění významných událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení
účetní závěrky.

•

Zavedení definice významné informace jako informace, o níž je možné předpokládat, že by její neuvedení nebo chybné uvedení mohlo
ovlivnit úsudek uživatele, přičemž významnost jednotlivých informací se posuzuje v souvislosti s jinými obdobnými informacemi.

•

Úprava pravidel pro povinné ověření účetní závěrky auditorem: Zatímco kritéria pro povinný audit zůstávají stále stejná, došlo
ke změně způsobu jejich výpočtu. Celková výše aktiv je nově představována jejich netto hodnotou a nikoliv brutto. U výše obratu
došlo k implicitní změně a to tím, že položky aktivace a změny stavu zásob z vlastní činnosti byly přesunuty z výnosů do nákladů.
Tento způsob výpočtu se v roce 2016 použije i na bezprostředně předcházející období.

•

Zavedení osvobození od povinnosti uvádět ve výroční zprávě nefinanční informace pro střední, malé a mikro účetní jednotky.

•

Úprava pravidel pro sestavení konsolidované účetní závěrky – viz níže sekce VII. 05. Konsolidace.

•

Změna definice rezerv: Rezervy jsou určeny k pokrytí závazků nebo nákladů, jejichž povaha je jasně definována a u nichž je
k rozvahovému dni buď pravděpodobné, že nastanou, nebo jisté, že nastanou, ale není jistá jejich výše nebo okamžik jejich vzniku.
České účetní předpisy nadále povolují účtování o rezervách dle zvláštních právních předpisů, tj. dle zákona o rezervách. Jedná se např.
o rezervu na opravu majetku.

•

Doplnění definice reálné hodnoty o hodnoty stanovené za pomocí oceňovacích modelů.

Změny prováděcí vyhlášky:
•

Uspořádání informací v příloze k účetní závěrce by mělo následovat pořadí, v jakém jsou vykázány položky v rozvaze a výkazu zisku
a ztráty.
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•

Změna struktury rozvahy a výkazu zisku a ztráty a definice struktury ve zkráceném rozsahu (§ 3a a Příloha 1 Vyhlášky).

•

Změna požadavků na rozsah zveřejňovaných informací v příloze k účetní závěrce podle kategorizace účetních jednotek:
»

velké účetní jednotky postupují podle §39, §39b a §39c,

»

střední účetní jednotky postupují podle §39 a §39b,
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»

malé a mikro účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, postupují podle §39 a §39a,

»

malé a mikro účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, postupují podle §39.

•

Zrušení možnosti aktivace zřizovacích výdajů.

•

Zrušení položek mimořádných výnosů a nákladů. V této souvislosti však došlo k doplnění nového požadavku vyhlášky č. 500/2002
Sb. uvést v příloze účetní závěrky výši a povahu jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svou povahou a svým
objemem.
»

Upřesnění definice vlastních nákladů pro zásoby vytvořené vlastní činností tak, aby zahrnovaly veškeré přiřaditelné náklady, tedy
i poměrnou část nepřímých fixních nákladů.

»

Přesun položek aktivace a změny stavu zásob z vlastní činnosti do nákladů.

»

Zavedení požadavku na zveřejnění významných položek, které byly vzájemně zúčtovány dle účetních metod.

»

Rozšíření požadavku na zveřejňované informace v příloze konsolidované účetní závěrky (§ 67).

»

Zavedení některých výjimek z povinnosti vykazovat informace, např.:
»

Informace výši odměn přiznaných za účetní období členům řídících, kontrolních a správních orgánů, pokud by jejich uvedení
umožnilo zjistit finanční situaci konkrétního člena takového orgánu,

»

Informace o rozčlenění tržeb z prodeje zboží, výrobků a služeb podle kategorií činností a podle zeměpisných trhů
(vyžadováno pouze u velkých účetních jednotek), pokud by uvedení těchto informací mohlo účetní jednotku vážně poškodit.

III. 03. Základní účetní principy
Koncept přednosti podstaty nad formou, jak je znám z IFRS, není až na výjimky v českých účetních předpisech použit. Ostatní základní
principy, jako je předpoklad trvání účetní jednotky, princip významnosti a akruální princip jsou shodné s IFRS.

III. 04. Statutární účetní závěrky a výroční zprávy
Obsahy statutárních účetních závěrek
Zákon o účetnictví (§ 18) stanoví povinný obsah účetní závěrky. Další pravidla a požadavky jsou obsaženy ve vyhláškách upravujících
podvojné účetnictví. Pro podnikatele se jedná o vyhlášku č. 500/2002 Sb., § 3 – 44, Příloha č. 1 (rozvaha) a Přílohy č. 2 a 3 (výkaz zisku
a ztráty).
Zákon o účetnictví (§ 14) předepisuje směrnou účtovou osnovu, která určuje uspořádání a označení účtových tříd a skupin a jejich obsah.
Další pravidla a požadavky v této oblasti jsou obsaženy ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. pro podnikatele, § 45 a 46 a v Příloze č. 4.
Zveřejňovací povinnost
Společnosti mohou zavést odlišný konec finančního roku než je rok kalendářní, přičemž o této změně musí informovat místně příslušného
správce daně nejméně tři měsíce dopředu (zákon o účetnictví, § 3 odst. 5). Účetní závěrka musí být předložena, společně s přiznáním
k dani z příjmů, příslušnému správci daně do 3 měsíců následujícího finančního roku. Pro společnosti, které jsou povinny mít účetní
závěrku ověřenou auditorem, nebo využívají služeb registrovaného daňového poradce, je tento termín prodloužen na 6 měsíců.
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Společnosti, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, mohou sestavit účetní závěrku ve zkráceném rozsahu (zákon
o účetnictví, § 18 odst. 4). Dále všechny společnosti mající povinnost mít svou účetní závěrku ověřenou auditorem musí zároveň sestavit
výroční zprávu a zveřejnit ji uložením do sbírky listin obchodního rejstříku (zákon o účetnictví, § 21 a 21a). Statutární orgán společností
ovládaných jinou společností má povinnost do 3 měsíců od skončení účetního období zpracovat písemnou zprávu o vztazích mezi
propojenými osobami, a to v souladu s § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích. Jestliže má ovládaná osoba povinnost zpracovat
výroční zprávu, musí k ní být zpráva o vztazích mezi propojenými osobami připojena.
Vyhláška č. 500/2002 Sb., omezuje povinnosti zveřejňovat nefinanční informace ve výroční zprávě mikro, malé a střední účetní jednotky.
Ovšem pro účetní období od 1. ledna 2017 vznikla navíc nová povinnost uvádět poměrně podrobný popis nefinančních informací ve výroční
zprávě, konsolidované výroční zprávě nebo v samostatné zprávě. Tento požadavek se týká pouze velkých účetních jednotek, které jsou
zároveň subjektem veřejného zájmu a pokud k rozvahovému dni překročí kritérium průměrného počtu 500 zaměstnanců v průběhu
účetního období. Stejná kritéria se vztahují i na konsolidující účetní jednotku velké skupiny účetních jednotek. Skutečnost, zda společnost
vypracovala nefinanční informace a uvedla je ve výroční zprávě, konsolidované výroční zprávě nebo samostatné zprávě, podléhá ověření
auditorem. Na tyto informace se vztahuje shodné pravidlo na jejich zveřejnění jako v případě výroční zprávy a účetní závěrky.
Navíc společnosti s veřejně obchodovanými investičními cennými papíry podléhají přísnějším pravidlům, co se týče nároků na zveřejňování
finančních informací, zejména ve výroční zprávě a také požadavkem na pololetní zveřejnění mezitímních finančních informací. Pololetní
výkazy zahrnují mezitímní rozvahu, výkaz zisku a ztráty a určité dodatečné finanční informace. Tato zpráva nemusí být ověřována.
Rozšířené požadavky pro tyto organizace jsou definovány v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu a Burza cenných papírů Praha
(dále „BCPP“) má své vlastní specifické požadavky na termíny zveřejňování finančních informací pro společnosti obchodované
na jednotlivých trzích organizovaných BCPP. Jak již bylo zmíněno výše, účetní závěrky sestavené podle IFRS jsou povinné pro všechny
obchodní společnosti, které jsou emitentem investičních cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu (zákon
o účetnictví, § 19a odst. 1). Výroční zpráva těchto společností musí mimo jiné uvést odměny statutárního orgánu, členů dozorčí rady
a ostatního vrcholového vedení samostatně za tyto tři skupiny.

III. 05. Konsolidace
Požadavky na sestavení konsolidované účetní závěrky jsou obsaženy v zákoně o účetnictví (§ 22 - § 22b) a konsolidační pravidla jsou
specifikována v § 23 zákona o účetnictví, ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. (§ 62 – 67), a v českém účetním standardu č. 020 - Konsolidace.
Konsolidační pravidla jsou v mnoha ohledech podobná metodám požadovaným podle IFRS. Tzv. „konsolidační rozdíl“ (aktivní i pasivní) se
ale podle českých účetních předpisů na rozdíl od goodwillu v IFRS odepisuje rovnoměrně do konsolidovaného výkazu zisku a ztráty, a to
do 20 let, pokud neexistují důvody pro kratší dobu odepisování.
Výjimky z konsolidace se od roku 2016 přesunuly z vyhlášky č. 500/2002 Sb., do zákona o účetnictví (§22a, §22aa). Účetní jednotky, které
jsou obchodními společnostmi a jsou ovládající osobou (s výjimkou ovládajících osob vykonávajících společný vliv) („konsolidující účetní
jednotky“) a nejsou emitenty investičních cenných papírů, nemají povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku pokud:
•
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•

nebo jsou současně konsolidovanou účetní jednotkou zahrnutou do konsolidačního celku jiné konsolidující osoby, která je konsolidující
účetní jednotkou nebo konsolidující zahraniční osobou řídící se právem členského státu Evropské unie, za předpokladu, že tato jiná
konsolidující účetní jednotka drží:
»

veškeré podíly konsolidující účetní jednotky; k akciím nebo podílům drženým členy správního, řídícího nebo dozorčího orgánu
na základě zvláštních právních předpisů, stanov nebo společenské smlouvy se nepřihlíží,

»

alespoň 90 % podílů konsolidující účetní jednotky a nesestavení konsolidované účetní závěrky schválili ostatní akcionáři nebo
společníci konsolidující účetní jednotky, nebo

»

méně než 90 % podílů konsolidující účetní jednotky a ostatní akcionáři nebo společníci držící určitý podíl v konsolidující účetní
jednotce nepožádali nejpozději 6 měsíců před koncem účetního období o sestavení konsolidované účetní závěrky konsolidující
účetní jednotky; tento podíl činí celkem alespoň 10 %; a současně:

»

v konsolidované účetní závěrce jiné konsolidující účetní jednotky jsou zahrnuty všechny účetní jednotky konsolidované
konsolidující účetní jednotkou,

»

konsolidovaná účetní závěrka a konsolidovaná výroční zpráva jiné konsolidující účetní jednotky jsou ověřeny auditorem podle
práva státu, kterým se tato jiná konsolidující účetní jednotka řídí,

»

tato konsolidovaná výroční zpráva, konsolidovaná účetní závěrka spolu se zprávou auditora jsou zveřejněny v souladu
s požadavky na zveřejnění výroční zprávy a to v českém jazyce,

»

příloha účetní závěrky konsolidující účetní jednotky obsahuje název a sídlo jiné konsolidující účetní jednotky, která
konsolidovanou účetní závěrku sestavila, a dále důvody nevytvoření konsolidačního celku.

Zákon o účetnictví (§ 23a) umožňuje společnostem sestavit konsolidovanou účetní závěrku místo českých účetních předpisů v souladu
s IFRS. Jak bylo již zmíněno výše, všechny společnosti s veřejně obchodovanými investičními cennými papíry musí použít pravidla IFRS pro
svou konsolidovanou (a samostatnou) účetní závěrku (zákon o účetnictví, § 23a odst. 1).

III. 06. Audit
Audit je upraven zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech z roku 2009 v aktuálním znění. Tento zákon mimo jiné stanoví povinnost auditora
postupovat při auditu v souladu s mezinárodními auditorskými standardy. Zákon o auditorech také upravuje postavení Komory auditorů
České republiky, působnost Rady pro veřejný dohled nad auditem či zřízení výboru pro audit u subjektů veřejného zájmu.
Zákon o účetnictví (§ 20) reguluje povinnost mít účetní závěrku ověřenu statutárním auditorem. Povinnost auditované účetní závěrky mají
následující subjekty:
a.

účetní jednotky, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis,

b.

velké a střední účetní jednotky,

c.

malé účetní jednotky, které jsou akciovými společnostmi nebo svěřenskými fondy, které překročily nebo již dosáhly alespoň jedno
z následujících kritérií v aktuálním a bezprostředně předcházejícím účetním období:
I.

čistý úhrn ročního obratu 80 milionů Kč,

II.

aktiva celkem 40 milionů Kč,

III. průměrný přepočtený stav zaměstnanců 50,
d.

ostatní malé účetní jednotky, které překročily nebo již dosáhly alespoň dvě z kritérií uvedených v bodě c) a to v aktuálním
a bezprostředně předcházejícím účetním období.
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Celková výše aktiv je představována jejich netto hodnotou a nikoliv brutto. U výše obratu došlo od roku 2016 k implicitní změně a to tím,
že položky aktivace a změny stavu zásob z vlastní činnosti byly přesunuty z výnosů do nákladů.
Výroční zprávy, které obsahují auditované účetní závěrky, musí být ověřeny auditorem. Auditor přitom ve své zprávě potvrdí, že údaje
obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v auditované účetní závěrce, jsou ve všech
významných ohledech v souladu s touto účetní závěrkou a že výroční zpráva byla vypracována v souladu s právními předpisy a že
neobsahuje významné věcné nesprávnosti. Jelikož zákon o obchodních korporacích nevyžaduje samostatné ověření zprávy o vztazích
auditorem, auditor ji ověří pouze v rámci ověření výroční zprávy, jejíž je součástí.
Dále musí být ověřeny auditorem všechny konsolidované účetní závěrky a konsolidované výroční zprávy, kde auditor ověří její soulad
s konsolidovanou účetní závěrkou.
Auditor má povinnost vydat pouze jedinou souhrnnou zprávu, ve které se vyjádří k věrnému a poctivému obrazu účetní závěrky
a k souladu výroční zprávy s touto účetní závěrkou (viz výše).
Pokud má společnost povinnost mít účetní závěrku nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenou auditorem, určí auditora její nejvyšší
orgán. Nemá-li účetní jednotka nejvyšší orgán nebo auditora tento orgán neurčí, pak ho určí dozorčí orgán této účetní jednotky.
Společnost může uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem a to následně po svém jmenování do této role.

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Náměstí Svobody 20, 602 00 Brno
Tel.: +420 542 520 111, www.pwc.com/cz
Marek Richter (partner), tel.: +420 542 520 170, e-mail: marek.richter@cz.pwc.com
Petr Mališ (ředitel), tel.: +420 542 520 210, e-mail: petr.malis@cz.pwc.com
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IV.

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

Současný český daňový systém, s výjimkou legislativy v oblasti DPH a energetických daní, byl zaveden 1. ledna 1993. Nový zákon o dani
z přidané hodnoty, který byl harmonizován dle směrnic Rady Evropské unie, je v účinnosti od 1. května 2004. Hlavními daněmi v České
republice jsou daň z příjmů právnických a fyzických osob a daň z přidané hodnoty. Energetické daně byly zavedeny v roce 2008.

IV. 01. Zdanění právnických osob – daň z příjmů právnických osob
Daňoví rezidenti
Společnosti se sídlem nebo místem vedení na území České republiky jsou považovány za české daňové rezidenty a jejich celosvětové
příjmy podléhají české dani z příjmů právnických osob. U stálých provozoven a organizačních složek zahraničních společností jsou v České
republice zdaňovány pouze příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky.
Stálé provozovny zahraničních společností
Za stálou provozovnu je považováno místo k výkonu činností poplatníků na území České republiky, např. kancelář, dílna, prodejní místo,
místo k těžbě přírodních zdrojů. “Fiktivní” stálá provozovna vznikne, pokud zaměstnanci zahraniční společnosti vykonávají v České
republice obchodní, manažerské a obdobné činnosti nebo poskytují poradenské služby po dobu přesahující 6 měsíců v jakémkoliv období
12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Totéž platí v případě staveniště. Přítomnost osoby oprávněné k uzavírání smluv jménem
zahraničního subjektu v České republice může také založit stálou provozovnu. Ustanovení příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění
mohou pravidla pro vznik stálé provozovny modifikovat.
Základ daně a sazby daně
Základem daně je obecně rozdíl mezi příjmy (výnosy) a výdaji (náklady) upravený dle daňových zákonů.
Pro stanovení základu daně je třeba dodržovat věcnou a časovou souvislost.
Sazba daně z příjmů právnických osob činí 19 %. Zvláštní sazba daně ve výši 5 % se vztahuje na základní investiční fondy. U penzijních
fondů je sazba daně nulová.
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Zdaňovací období
Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok, pokud si daňový poplatník nezvolí hospodářský rok odlišně. Hospodářský rok je období, které
může začínat pouze prvním dnem jiného měsíce než leden, a musí trvat 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Změnu z kalendářního
roku na hospodářský rok a naopak je třeba předem písemně oznámit příslušnému finančnímu úřadu.
Lhůty k podání daňového přiznání
Daňové přiznání je nutné podat do tří měsíců po konci období, za které se přiznání podává (tj. do 1. dubna v případě kalendářního roku).
Poplatníci, kteří jsou zastupováni daňovým poradcem nebo podléhají povinnému auditu, mají lhůtu o tři měsíce delší. Lhůta může být
prodloužena až na 10 měsíců pokud daňové přiznání obsahuje zdanitelný příjem ze zahraničí. V některých zvláštních případech je lhůta
kratší, většinou jeden měsíc.
Placení daně
Daňová povinnost je splatná téhož dne, kdy končí lhůta pro podání daňového přiznání. Zálohy na daň jsou povinni platit všichni poplatníci
s výjimkou těch, jejichž poslední známá daňová povinnost nepřesáhla 30 000 Kč. Poplatníci hradí zálohy čtvrtletně nebo pololetně
v závislosti na výši poslední daňové povinnosti.
Daňové ztráty
Vyměřená daňová ztráta může být převedena a odečtena od základu daně nejdéle v pěti bezprostředně následujících zdaňovacích
obdobích. Odpočet daňové ztráty není umožněn, pokud nastane podstatná změna ve vlastnictví společnosti a pokud společnost nesplňuje
test stejné obchodní činnosti (tj. 80 % tržeb musí pramenit ze stejné obchodní činnosti). Za podstatnou změnu ve vlastnictví společnosti
se považuje změna v rozsahu více než 25 % podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech nebo situace, kdy společník získá
rozhodující vliv. Od roku 2020 je daňovou ztrátu možné upratnit i ve dvou bezprostředně předcházejících zdaňovacích obdobích nebo
v období, za které se podává daňové přiznáni. Poprvé lze daňovou ztrátu uplatnit zpětně za období, které skončí ode dne 30. června 2020.
Zpětně lze uplatnit ztrátu do souhrnné výše 30 000 000 Kč.
Transakce se spojenými osobami a princip ceny obvyklé
Transakce mezi spojenými osobami musí být na úrovni ceny obvyklé. Pokud není daňový poplatník schopen prokázat, že na transakce
se spojenými osobami aplikoval obvyklé ceny, může správce daně upravit základ daně a vyměřit penále. V případě plateb nerezidentům
ze zemí mimo EU jsou navíc částky nad rámec ceny obvyklé považovány za podíly na zisku a podléhají srážkové dani, kromě případů kde
příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění tomuto zdanění zabraňuje.
Zákon o daních z příjmů neobsahuje žádné specifické ustanovení ohledně dokumentace pro účely stanovení obvyklých cen. Finanční úřady
v zásadě akceptují dokumentaci, která je založena na směrnici OECD o převodních cenách. Od roku 2014 jsou společnosti povinny přiložit
k daňovému přiznání přehled transakcí se spřízněnými osobami včetně jejich vyčíslení.
Závazné posouzení
Daňový poplatník může požádat o závazné posouzení k uplatnění převodních cen, odčitatelnosti daňových ztrát, určení nákladů
souvisejících se zdanitelným nebo nezdanitelným příjmem, způsobu určení základu daně daňového nerezidenta z činností vykonávaných
prostřednictvím stálé provozovny, rozlišení mezi technickým zhodnocením, opravou a údržbou, posouzení nákladů vynaložených
na výzkum a vývoj, které mohou být použity jako odečitatelná položka od základu daně a rozlišení mezi náklady na užití nemovitého
majetku pro soukromé a obchodní účely.
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Implementace evropských směrnic ATAD („Anti-Tax Avoidance Directive“)
S účinností od 1. 1. 2020 vstoupí v platnost pravidla:
•

pro zdanění ovládané zahraniční společnosti („controlled foreign company – CFC rules“), které mají pomoci zamezit dvojímu zdanění
=> poplatník daně z příjmů právnických osob, který je daňovým rezidentem v daném státě, musí do svého základu daně zahrnout
pasivní příjmy či příjmy z umělých transakcí jím ovládané zahraniční společnosti, pokud je její daňové zatížení nižší než polovina daně,
kterou by tato společnost platila, kdyby byla rezidentem v členském státě poplatníka. CFC pravidla se přiměřeně použijí na stálé
provozovny ve státech, se kterými se uplatňuje metoda vynětí;

•

pro oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí správci daně => vztahuje se na českého plátce daně, který je zároveň plátcem příjmu
plynoucích ze zdrojů na území ČR a to českému daňovému nerezidentovi, ze kterého je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby
daně, i v případě, že je tento příjem od daně osvobozen nebo o němž mezinárodní smlouva stanoví, že nepodléhá zdanění v ČR.

•

pro zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví => vztahuje se na přesun aktiv mezi společností a její stálou provozovnou,
přesun obchodní či provozní činnosti vykonávané stálou provozovnou do stálé provozovny společnosti umístěné v jiném státě
či přesun aktiv v případě změny daňové rezidence společnosti;

•

pro řešení hybridních nesouladů, tj. důsledků rozdílné právní kvalifikace, kdy daňově-právní charakter entity či instrumentu
je kvalifikován rozdílně v dotčených zemích.

Pravidla nízké kapitalizace
Koeficient nízké kapitalizace činí 4:1 (6:1 pro banky a pojišťovny), tj. finanční náklady související s tou částí úvěrů nebo půjček
od spřízněných osob, která přesahovala čtyřnásobek (šestinásobek) vlastního kapitálu, jsou pro příjemce půjčky daňově neuznatelným
nákladem. Pravidla nízké kapitalizace se vztahovaly i na tzv. back-to-back financování (úvěry a půjčky mezi spřízněnými osobami
poskytované prostřednictvím osoby nespřízněné, např. bankou). Nadlimitní úroky hrazené do zemí mimo EU jsou navíc překlasifikovány
na dividendy a zdaněny odpovídajícím způsobem.
Dále je nutné zvýšit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji poplatníka daně z příjmů právnických osob o částku
odpovídající kladnému rozdílu mezi nadměrnými výpůjčními výdaji a limitem uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů, kterým je vyšší
z částek:
a. 30 % daňového zisku před úroky, zdaněním a odpisy, nebo
b. 80 000 000 Kč.
Neuznatelné výpůjční výdaje lze převést do dalších zdaňovacích období. Pravidlo se bude vztahovat jak na půjčky od spojených,
tak i nespojených osob.
Country-by-Country reporting
České entity, které jsou součástí nadnárodní skupiny s konsolidovaným obratem nad 750 mil. EUR, jsou povinny podat Ohlášení na
Specializovaný finanční úřad. Do Ohlášení je nutné uvést nejvyšší mateřskou entitu této skupiny a dále entitu, která bude CbCR podávat
za tuto skupinu. Českým entitám, které jsou nejvyšší mateřskou entitou nadnárodní skupiny podniků s konsolidovaným obratem nad 750
mil. EUR, vzniká povinnost podat Oznámení obsahující zprávu podle zemí za tuto skupinu.
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Daň vybíraná srážkou
Srážková daň ve výši 15 % je uplatňována například na:
•

dividendy a jiné podíly na zisku,

•

snížení základního kapitálu, rozpuštění rezervního fondu nebo obdobného fondu, který byl dříve zvýšen ze zisku společnosti,

•

podíly na likvidačním zůstatku.

V souladu s pravidly vycházejícími ze Směrnice Rady o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností jsou dividendy
hrazené dceřinou společností své mateřské společnosti, jež je daňovým rezidentem členského státu EU, Švýcarska, Norska, Islandu nebo
Lichtenštejnska, osvobozeny od srážkové daně za předpokladu, že mateřská společnost drží na dceřiné společnosti alespoň 10% podíl
po dobu nejméně 12 měsíců a společnosti mají předepsanou právní formu.
Srážková daň je dále uplatňována například na následující platby českých společností do zahraničí:
•

úroky (15 %),

•

licenční poplatky (15 %),

•

manažerské poplatky (15 %),

•

odměny členů statutárních orgánů (15 %),

•

splátky finančního leasingu (5 %).

Úhrada úroků a licenčních poplatků (včetně nájmu) mezi společnostmi přímo kapitálově spojenými více než 24 měsíců, které jsou rezidenty
členského státu EU, Švýcarska, Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska, je osvobozena od srážkové daně. Osvobození od daně musí být
předem schváleno příslušným správcem daně.
Sazba srážkové daně může být snížena také příslušnou smlouvou o zamezení dvojího zdanění.
Výplata příjmů podléhajících srážkové dani do zemí, se kterými není uzavřena smlouva o zamezení dvojímu zdanění nebo dohoda
o výměně informací, podléhá srážkové dani ve výši 35 %.
Osvobození příjmů z prodeje podílu na společnosti
Za určitých podmínek jsou od daně osvobozeny příjmy mateřské společnosti z prodeje podílu na dceřiné společnosti. Podmínky pro
uplatnění osvobození jsou shodné s podmínkami pro osvobození dividend. Osvobození se vztahuje na prodej podílu v dceřiné společnosti,
která je daňovým rezidentem členského státu EU, Norska, Islandu, Lichtenštejnska nebo státu, se kterým má Česká republika uzavřenu
smlouvu o zamezení dvojího zdanění.
Přímé náklady související s držbou podílu v dceřiné společnosti jsou pro mateřskou společnost daňově neúčinné. To zahrnuje i úroky
z úvěrů a půjček sloužících k pořízení podílu na dceřiné společnosti a finanční náklady s těmito půjčkami související. Režijní náklady
související s držbou podílu v dceřiné společnosti jsou stanoveny jako 5 % příjmů z dividend, pokud poplatník neprokáže, že skutečné
náklady byly nižší.
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Investiční pobídky
Investiční pobídku ve formě „daňových prázdnin“ lze získat až na dobu 10 let. Míra veřejné podpory je ve všech regionech České
republiky, kromě hlavního města Prahy, ve výši 25%. Investiční pobídky budou více zaměřeny na projekty s vyšší přidanou hodnotou
a spojené s tvorbou kvalifikovanějších pracovních míst. Informace o investičních pobídkách a dalších formách podpory podnikání lze najít
na stránkách agentury CzechInvest (Agentura pro podporu podnikání a investic) – http://www.czechinvest.org.
Daňová podpora výzkumu a vývoje
Způsobilé výdaje vynaložené na výzkum a vývoj mohou snížit základ daně dvakrát – jednou jako samotné náklady a podruhé jako zvláštní
odečitatelná položka. Neuplatněný odpočet lze, při splnění určitých podmínek, uplatnit nejvýše ve třech následujících zdaňovacích
obdobích. V případě nárůstu nákladů na výzkum a vývoj se odpočet zvyšuje ze 100 % na 110 %. Poplatník, který hodlá uplatnit odpočet
na podporu výzkumu a vývoje, musí předem oznámit tuto skutečnost správci daně.
Odpočet na podporu odborného vzdělávání
Společnosti zajišťující praktické vyučování žáků, učňů a studentů, mohou uplatnit slevu na dani ve výši 200 Kč za každou odučenou hodinu
a za studenta. V případě pořízení majetku pro účely odborného vzdělávání lze kromě odpisů, snížit základ daně navíc až o 110 % vstupní
ceny majetku v době jeho pořízení.
Zvýšený odpis
Zvýšení odpisů až o 20 % u některých druhů hmotného majetku v prvním roce je možné, pokud je poplatník prvním vlastníkem majetku
a splní podmínky pro zvýšené odpisování.
Fúze
Směrnice Rady o jednotném systému zdaňování při fúzích, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských
států EU, implementovaná do české legislativy, umožňuje českým společnostem provádět daňově neutrální vklady podniku nebo jeho
části, výměny obchodních podílů, fúze, rozdělení a odštěpení. Při vkladu podniku nebo jeho části, fúzi, rozdělení a odštěpení lze daňovou
ztrátu vkládající nebo zanikající entity převést na následnickou společnost ve stejném poměru, v jakém si jejich související obchodní
činnosti odpovídají. Česká společnost musí mít formu akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným.

IV. 02. Zdanění fyzických osob – daň z příjmů fyzických osob
Daňový rezidenti
Fyzická osoba je považována za českého daňového rezidenta, pokud:
•

se na území České republiky trvale zdržuje, tj. má zde stálý byt (udělení dlouhodobých víz samo o sobě nezakládá české daňové
rezidentství); nebo

•

pobývá na území České republiky alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce (včetně dne příjezdu a odjezdu).

Pokud je fyzická osoba českým daňovým rezidentem a zároveň daňovým rezidentem státu, se kterým má Česká republika uzavřenu
smlouvu o zamezení dvojího zdanění, uplatní se na určení daňového rezidentství ustanovení příslušné smlouvy o zamezení dvojího
zdanění.
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Čeští daňoví rezidenti jsou zdaňováni z celosvětových příjmů. U nerezidentů se zdaňují pouze příjmy ze zdrojů v České republice.
Zdanitelný příjem
Zdanitelné příjmy zahrnují následující zdroje příjmů:
•

příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání),

•

příjmy ze samostatné činnosti,

•

příjmy z kapitálového majetku (úroky, podíly na zisku apod.),

•

příjmy z nájmu,

•

ostatní příjmy.

Příjmy ze závislé činnosti: Zahrnují příjmy a související odměny vyplácené zaměstnavatelem (v peněžní i nepeněžní formě) a některé
naturální benefity. Základem daně je „super hrubá mzda“ (v rámci daňové reformy 2021 se hovoří o zrušení „super hrubé mzdy“, současně
by se ale měla změnit i sazba daně u fyzických osob), která obsahuje hrubou mzdu navýšenou o hodnotu povinného příspěvku na sociální
zabezpečení a zdravotní pojištění hrazeného zaměstnavatelem ve výši 33,8 %.
Pokud se na zaměstnance vztahuje zahraniční povinné pojištění z jiného členského státu EU, EHP nebo Švýcarské konfederace, budou se
příjmy ze závislé činnosti navyšovat o hodnotu pojistného odpovídající příspěvkům zaměstnavatele na toto zahraniční pojištění pro účely
výpočtu „super hrubé mzdy“.
U zaměstnanců podléhajícím systému pojištění ve státě mimo EU, EHP nebo Švýcarskou konfederaci je hrubá mzda navyšována o fiktivní
české pojistné ve výši 33,8 %.
Příjmy ze samostatné činnosti: Zdanitelným příjmem jsou příjmy z podnikání, výkonu nezávislého povolání a jiné samostatné výdělečné
činnosti snížené o výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Lze uplatnit skutečně vynaložené výdaje nebo
paušální výdaje. Výše paušálu závisí na druhu provozované činnosti a je stanovena v rozsahu 30 – 80 % zdanitelných příjmů, přičemž je
omezena stropem. Hranice příjmů pro uplatnění paušálních výdajů činí 2 000 000 Kč, přičemž je možné uplatnit i daňové zvýhodnění na
děti i slevu na manželku bez vlastních příjmů. Příspěvky na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění podnikatele nelze daňově uplatnit.
Příjmy z kapitálového majetku: Jedná se např. o podíly na zisku akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným a komanditní
společnosti, a dále podíly na zisku tichého společníka. Subjekt, který hradí podíl na zisku fyzické osobě, jej obvykle zdaní zvláštní sazbou
daně ve výši 15 % a tím vypořádá konečnou daňovou povinnost z tohoto příjmu.
Příjmy z nájmu: Zdanitelným příjmem je rozdíl mezi příjmy z pronájmu a souvisejícími daňově uznatelnými výdaji. Poplatník má možnost
uplatnit paušální výdaje ve výši 30 % z příjmů z pronájmu maximálně však 600 000 Kč. Příjem z pronájmu movitých věcí na území České
republiky plynoucí fyzickým osobám – daňovým nerezidentům je zdaněn zvláštní sazbou daně 15 %, pokud není v příslušné smlouvě
o zamezení dvojího zdanění upraveno jinak.
Ostatní příjmy: Zahrnují např. příjem z prodeje vlastního nemovitého či movitého majetku, cenných papírů, majetkových podílů, akcií,
příležitostný příjem, ceny ze sportovních nebo reklamních soutěží a výhry v loteriích. Od daně jsou osvobozeny příjmy z prodeje majetku,
který nebyl používán pro obchodní účely a byl ve vlastnictví subjektu po určitou minimální dobu. U podílů na společnostech je touto
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minimální dobou obvykle pět let. Může však být zkrácena na 3 roky v případě některých cenných papírů nebo podílů na podílových
fondech.
Předmětem ostatních příjmu jsou také bezúplatné příjmy nabyté darováním a dědictvím, které byly do roku 2013 předmětem samostatných
daní.
Základ daně
Základem daně je souhrn (zdanitelných) příjmů poplatníka ze všech zdrojů. Základ daně za zdaňovací období nezahrnuje příjem ze zdrojů
na území České republiky, z něhož již byla daň odvedena srážkou u zdroje (tj. např. dividendy, úroky a rozdělení zisku). Ztráta z jednoho
zdroje příjmů je započtena proti zisku z jiného zdroje příjmů s výjimkou příjmu ze závislé činnosti. V rámci daňového přiznání lze uplatnit
různé odčitatelné položky od základu daně, popř. slevy na dani.
Sazba daně
Sazba daně činí 15 %. Z příjmů ze závislé činnosti a ze samostatné činnosti převyšující 141 764 Kč (4násobek průměrné mzdy) měsíčně je
navíc odváděna tzv. solidární daň ve výši 7 %.
Zdaňovací období
Zdaňovacím obdobím daně z příjmů fyzických osob je kalendářní rok.
Přiznání k dani z příjmů
Lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob jsou shodné s lhůtami pro osoby právnické.
V případě, že fyzická osoba neměla jiný příjem než příjem ze závislé činnosti od jednoho nebo postupně od více českých zaměstnavatelů
a neuplatňuje určité odečitatelné položky, nemusí daňové přiznání podávat. Poplatníci, jejichž roční příjem ze závislé činnosti převýší
1 672 080 Kč (48násobek průměrné mzdy), mají povinnost podat daňové přiznání.
Placení daně
Daňová povinnost je splatná stejného dne, kdy je lhůta pro podání daňového přiznání. Jestliže poplatník v daňovém přiznání žádá
o vrácení přeplatku na dani, musí jej finanční úřad vrátit do 30 dnů od podání daňového přiznání (pokud nezahájí řízení).
Daň z příjmů ze závislé činnosti je obvykle odvedena srážkou ze mzdy u zaměstnavatele. U ostatních příjmů je poplatník sám povinen
platit zálohy na daň daného zdaňovacího období. Četnost a výše záloh závisí na výši daňové povinnosti, vykázané v předchozím daňovém
přiznání.
Registrace cizinců k dani z příjmů
Cizinci vyslaní do České republiky zahraničním zaměstnavatelem, který má stálou provozovnou na území České republiky, jsou povinni se
registrovat k dani z příjmů fyzických osob a podávat daňová přiznání.
Příspěvek na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Povinně podléhají pojistnému na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění zaměstnanci českých společností. Obecně platí, že
i zaměstnanec pracující v České republice pro zahraničního zaměstnavatele podléhá povinnosti platit pojistné na sociální zabezpečení
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a zdravotní pojištění v České republice, pokud se uplatní mezinárodní smlouva nebo Nařízeni EU (za předpokladu, že zaměstnanec není
držitelem formuláře A1 nebo certifikátu sociálního zabezpečení potvrzujícího účast v systému sociálního zabezpečení vysílajícího státu).
V případě, že se neuplatní Nařízení EU nebo s příslušným státem neexistuje mezinárodní smlouva o sociálním zabezpečení, je nutné
posoudit povinnost platby pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění individuálně.
Zdravotní pojištění: Zdravotní pojištění zahrnuje nárok na lékařskou péči, ošetření a vybrané léky. Každý si může vybrat zdravotní
pojišťovnu, které bude odvádět pojistné na veřejné zdravotní pojištění. V případě, že jedinec nepodléhá povinnému pojistnému na veřejné
zdravotní pojištění, může se k platbě pojistného přihlásit dobrovolně na komerční bázi.
Sociální zabezpečení: Pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje důchodové pojištění, nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku
nezaměstnanosti.
Kalkulace pojistného: Povinné pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění zaměstnanců je kalkulováno ze zaměstnancova
ohodnocení, které pro účely výpočtu pojistného obecně odpovídá hrubé mzdě zaměstnance. U OSVČ je základem pro výpočet pojistného
rozdíl mezi dosaženými příjmy a výdaji.
Maximální vyměřovací základ: Výše pojistného na sociální zabezpečení je omezena maximálním vyměřovacím základem. V roce 2020
maximální vyměřovací základ je stanoven jako 48násobek průměrné mzdy, tedy 1 672 080 Kč. Maximální vyměřovací základ na zdravotní
pojištění byl zrušen.
Sazby pojistného:
Povinné pojistné na sociální zabezpečení
•

Zaměstnanec: 6,5 %

•

Zaměstnavatel: 24,8 % (od 1. 7. 2019)

•

OSVČ: 29,2 % *

Povinné pojistné na zdravotní pojištění
•

Zaměstnanec: 4,5 %

•

Zaměstnavatel: 9 %

•

OSVČ: 13,5 %

* OSVČ má také možnost dobrovolné úhrady pojistného na nemocenské pojištění ve výši 2,1 % (od 1. 7. 2019).
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IV. 03. Daň z přidané hodnoty
Sazby daně
Základní sazba daně ve výši 21 % se vztahuje na většinu zboží a služeb. První snížená sazba daně ve výši 15 % se vztahuje na určité služby
a základní zboží např. potraviny a druhá snížená sazba daně ve výši 10 % se vztahuje např. na stravovací a ubytovací služby, na léky,
pitnou vodu, dodání tepla a chladu, knihy a dětskou výživu.
Daňoví poplatníci mohou požádat Ministerstvo financí o závazné posouzení správnosti stanovení daňové sazby.
Zdaňovací období
Zdaňovacím obdobím daně z přidané hodnoty je kalendářní měsíc. V závislosti na výši obratu za předchozí kalendářní rok se může plátce
zpravidla nejdříve po dvou letech od registrace rozhodnout, že jeho zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí.
Registrace a přiznání k DPH
Pokud obrat českého subjektu související s plněním s místem zdanitelného plnění v České republice přesáhne částku 1 000 000 Kč
za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, vzniká tomuto subjektu povinnost registrace k DPH. Pokud český subjekt pořizuje z jiného
členského státu zboží, jehož hodnota překročí 326 000 Kč nebo přijme služby od osoby neusazené v tuzemsku, stává se identifikovanou
osobou a je také povinen se registrovat k DPH.
Vedle subjektů, které mají na území České republiky sídlo, mohou mít povinnost registrovat se k české DPH také subjekty z jiných členských
států a třetích zemí.
Přiznání k DPH musí být elektronicky podáno a daňová povinnost zaplacena nejpozději 25. den po skončení zdaňovacího období.
Identifikované osoby a plátci neusazení v tuzemsku podávají daňové přiznání pouze za období, ve kterém jim vznikla daňová povinnost.
Pokud je vykázán nadměrný odpočet, je finanční úřad povinen jej vrátit do 30 dnů ode dne podání přiznání. Tato lhůta může být
prodloužena zahájením daňového řízení ze strany finančního úřadu. V praxi finanční úřad obvykle zahájí kontrolu u nově vzniklých
subjektů, v případě, že je vykázán vysoký nárok na odpočet nebo v případě vykázání nestandardních transakcí.
Pokud plátce daně dodal zboží nebo přemístil obchodní majetek do jiného členského státu, využil třístranného obchodu jako prostřední
osoba nebo poskytl službu s místem plnění v jiném členském státě je povinen elektronicky podat souhrnné hlášení za každý kalendářní
měsíc (u služeb, poskytovaných čtvrtletním plátcem, za každé čtvrtletí), a to do 25. dne po skončení kalendářního měsíce.
Česká legislativa v určitých případech umožňuje vrácení DPH zaplacené v ceně zboží a služeb nakoupených před datem registrace k DPH.
Aby však byla DPH vrácena co nejrychleji a v co největším rozsahu, je třeba adekvátně ošetřit pořizování obchodního majetku subjektu
před datem registrace.
Skupinová registrace
Skupina spřízněných společností se může registrovat jako jediný plátce DPH. Skupinová registrace umožňuje snížit administrativní zátěž
a může také v některých případech vylepšit cash-flow.
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Vrácení DPH
Subjekt z jiného členského státu Evropské unie nebo ze třetí země může požádat o vrácení zaplacené české DPH vztahující se k jeho
ekonomické činnosti. Kromě určitých omezení se na vrácení DPH vztahují stejná pravidla jako pro nárok na odpočet daně subjektu
podnikajícího na území České republiky. Daň bude vracena subjektům registrovaným k DPH v jiném členském státě EU. Subjektům se
sídlem mimo EU je daň vracena na základě principu reciprocity (daň bude vrácena, pokud stát, ve kterém má tato osoba sídlo, nevyměřuje
daň, nebo by tuzemský subjekt měl nárok na vrácení daně v tomto státě). Žádost o vrácení daně za kalendářní rok, ve kterém nárok
vznikl, může subjekt se sídlem v jiném členském státě podat nejpozději do 30. září následujícího roku, a to prostřednictvím elektronického
portálu příslušného členského státu. Společnosti se sídlem ve třetí zemi musí žádost o vrácení české DPH podat nejpozději do 30. června
následujícího roku, a to pouze písemně v českém jazyce.
DPH u zboží a služeb ze zahraničí
DPH u zboží a služeb ze států mimo Evropskou unii je uplatňována ve stejné výši, která by byla uplatněna na zdanitelná plnění v rámci
České republiky. Zboží pořízené z jiného členského státu je také předmětem české DPH. V takovém případě je odběratel povinen sám
odvést českou DPH ze zboží pořízeného z jiného členského státu EU a zároveň smí uplatnit nárok na odpočet DPH na základě obecných
pravidel pro vrácení DPH na vstupu v rámci stejného daňového přiznání.
Za určitých podmínek přináší prodej nebo dovoz zboží do České republiky pro zahraniční společnost povinnost registrace k české dani
z přidané hodnoty.
Služby poskytované osobě povinné k dani jsou obecně považovány za uskutečněné v místě sídla, provozovny nebo místa podnikání
příjemce služby. Obdobně jako u pořízení zboží z jiného členského státu EU odvede příjemce služby sám českou DPH a rovněž uplatní
odpočet DPH na základě obecných pravidel pro vrácení DPH na vstupu.
Kontrolní hlášení
Vybrané subjekty (plátci DPH) mají od roku 2016 povinnost poskytnout správci daně údaje o uskutečněných a přijatých zdanitelných
plněních s místem plnění v tuzemsku (včetně záloh) a o plněních předcházejících „výrobě“ investičního zlata. Údaje poskytovány
v kontrolním hlášení, jsou doplňující evidencí k daňovému přiznání. Zároveň se zavedením kontrolního hlášení zanikla povinnost podávat
výpis z evidence ve vztahu k režimu přenesení daňové povinnosti.
Kontrolní hlášení se podává elektronicky v předepsané formě, a to do 25. dne po skončení kalendářního měsíce (s výjimkou fyzických osob,
kde se řídí lhůtou pro podání daňového přiznání). Nesplnění povinností s kontrolním hlášením vede k významným sankcím.
Elektronická evidence tržeb
Elektronická evidence tržeb, má za cíl efektivnější kontrolu podvodného jednání u hotovostních a obdobných tržeb podnikatelů. Vybraný
plátce (tj. subjekty, které platí nebo mají platit daně z příjmů v České republice) je povinen nejpozději při uskutečnění evidované tržby
zaslat elektronicky údaje o tržbě správci daně a vystavit účtenku zákazníkovi.
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Zákon o evidenci tržeb stanovil následující harmonogram zavedení:
•

Od 1. prosince 2016 se EET týká segmentu Ubytování, Stravování a pohostinství

•

Od 1. března 2017 se připojil segment Maloobchody a velkoobchody

•

Ve třetí fázi (pravděpodobně od 1. ledna 2021) se zapojí podnikatelé provozující všechny ostatní činnosti, které nejsou vyjmenované
v 1., 2. nebo 4. fázi, tj. např. svobodná povolání (lékaři, právníci, účetní), autoservisy a pneuservisy

•

Ve čtvrté fázi (pravděpodobně od 1. ledna 2021) se jako poslední do evidence zapojí vybraná řemesla a výrobní činnosti. Prezident
republiky 28. 5. 2020 podepsal pozastavení EET pro všechny vlny do konce roku 2020. Subjekty, které spadaly do prvních dvou vln
(velkoobchod, maloobchod, stravování a ubytování) nejsou povinny v tomto období zasílat údaje o evidovaných tržbách. Subjekty,
které měly původně začít evidovat 1. května 2020 (tj. řemeslníci, kadeřníci a zbývající obory) začnou evidovat své tržby až 1. ledna 2021.

DPH u dodávek spřízněným osobám
Základem daně u služeb a zboží poskytovaných spojeným osobám (za splnění určitých podmínek) je tržní cena.
Režim přenesené daňové povinnosti
U dodání investičního zlata, nemovité věci v určitých zákonem specifikovaných případech, odpadu a šrotu, na dodávky stavebních
a montážních prací, které odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 a poskytnutí pracovníků pro tyto účely
a na dodávky zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky s místem plnění v České republice je uplatňováno přenesení
daňové povinnosti z poskytovatele na příjemce. Příjemce sám vypočte a odvede DPH a zároveň si může ve stejném daňovém přiznání
uplatnit nárok na odpočet DPH na základě obecných pravidel pro odpočet. Od roku 2017 je dočasně rozšířena aplikace režimu přenesení
daňové povinnosti také na dodávky vybraného zboží a služeb.
Režim přenesení daňové povinnosti se použije na všechny následující dodávky vybraného zboží a služeb.
•

emisní povolenky,

•

dodání certifikátů na plyn a elektřinu,

•

poskytnutí telekomunikačních služeb,

•

dodávky plynu a elektřiny obchodníkovi

vymezenému v §7a odst. 2 zákona o DPH.
U dodávek níže uvedeného zboží se režim přenesení daňové povinnosti uplatní pouze v případě, pokud základ daně dodávaného zboží
překračuje částku 100 000 Kč*:
•

vybrané kovy,

•

mobilní telefony,

•

integrované obvody,

•

přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat,

•

videoherní konzole,

•

obiloviny a technické plodiny.

*Režim přenesené daňové povinnosti lze uplatnit i v případě, že hodnota dodaného zboží nepřekračuje uvedený korunový limit, a to na
základě písemné dohody mezi dodavatelem a odběratelem.
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Režim jednoho správního místa
Telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronické služby jsou zdaňovány v místě konečného spotřebitele
(i poskytovatele z EU). Pro omezení administrativní náročnosti má poskytovatel těchto služeb se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku,
při splnění dalších podmínek, možnost se v České republice zaregistrovat do zvláštního režimu jednoho správního místa (tzv. Mini One
Stop Shop) a zde pak podávat čtvrtletně speciální daňové přiznání a platit daň ze všech služeb poskytovaných v rámci EU, kterých se tento
režim týká. Režim se neuplatní, pokud je poskytovatelem osoba usazená pouze v jednom členském státě a celková hodnota těchto služeb
poskytnutých v rámci EU v daném roce a roce předcházejícím nepřekročí EUR 10 000.
Nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba
Plátce, který závažným způsobem poruší povinnosti vztahující se ke správě daně, se na základě správce daně může stát nespolehlivým
plátcem. K institutu nespolehlivého plátce se s účinností od 1. července 2017 zavádí nový institut nespolehlivé osoby. Nespolehlivou
osobou se stává osoba, která není plátcem a která závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně. Stane-li se
nespolehlivá osoba plátcem, stává se současně nespolehlivým plátcem. Stane-li se nespolehlivá osoba nebo nespolehlivý plátce členem
skupiny, stává se současně tato skupina nespolehlivým plátcem. Dojde-li ke zrušení registrace nespolehlivého plátce, který je skupinou,
stávají se členové této skupiny nespolehlivými plátci dnem nastávajícím po dni, kdy tato skupina přestala být plátcem.
Ručení za nezaplacenou daň
Příjemce plnění ručí za nezaplacenou daň, pokud je úplata zřejmě odchylná od obvyklé ceny, nebo kdy je o poskytovateli plnění zveřejněna
informace, že je nespolehlivým plátcem. Ručení se uplatní také v případě, kdy je úplata poskytnuta bezhotovostním převodem na účet
vedený mimo Českou republiku nebo, u plnění nad 540 000 Kč, na účet nezveřejněný v registru plátců DPH. Příjemce plnění ručí také,
pokud poskytovatel plnění, kterým je dodavatel pohonných hmot, není uveden jako distributor ve zvláštním registru.
Kontakty:
Tomáš Urbášek, PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., náměstí Svobody 20, 602 00 Brno,
tel.: + 420 724 369 349, e-mail: tomas.urbasek@pwc.com
Petr Mašek, PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., náměstí Svobody 20, 602 00 Brno, tel.: + 420 724 369 356,
e-mail: petr.masek@pwc.com
Přehled smluv o zamezení dvojího zdanění
Česká republika dosud uzavřela níže uvedené smlouvy o zamezení dvojího zdanění v oblasti daní z příjmů a z majetku.
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Tab. 15: Přehled smluv o zamezení dvojího zdanění
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Země

Datum platnosti

Datum účinnosti

Číslo ve sbírce zákonů

Albánie

10. září 1996

1. ledna 1997

270/1996 Sb.

Arménie

15. července 2009

1. ledna 2010

86/2009 Sb. m. s.

Austrálie

27. listopadu 1995

ČR: 1. ledna 1996
A: 1. července 1996,
srážková daň: 1. ledna 1996

5/1996 Sb.

Ázerbájdžán

16. června 2006

1. ledna 2007

74/2006 Sb.

Bahrajnské království

10. dubna 2012

1. ledna 2013

59/2012 Sb.m.s.

Barbados

6. června 2012

1. ledna 2013

69/2012 Sb.m.s.

Bělorusko

15. ledna 1998

1. ledna 1999

31/1998 Sb., Protokol 99/2011 Sb.m.s.

Belgie

24. července 2000

1. ledna 2001

95/2000 Sb.m.s., Protokol ratif.
17. 3. 2014

Bosna a Hercegovina

12. května 2010

1. ledna 2011

58/2010 Sb. m.s.

Brazílie

14. listopadu 1990

1. ledna 1991

200/1991 Sb.

Bulharsko

2. července 1999

1. ledna 2000

203/1999 Sb.

Čína

4. května 2011

1. ledna 2012

65/2011 Sb.m.s., nevztahuje se
na Tchaj-wan

Dánsko

17. prosince 2012

1. ledna 2013

14/2013 Sb.m.s.

Egypt

4. října 1995

1. ledna 1996

283/1995 Sb.

Estonsko

26. května 1995

1. ledna 1996

184/1995 Sb.

Etiopie

30. května 2008

1. ledna 2009

54/2008 Sb.

Filipíny

23. září 2003

1. ledna 2004

132/2003 Sb.m.s.

Finsko

12. prosince 1995

1. ledna 1996

43/1996 Sb.

Francie

1. července 2005

1. ledna 2006

79/2005 Sb.

Gruzie

4. května 2007

1. ledna 2008

40/2007 Sb.

Hongkong

24. ledna 2012

CR: 1. ledna 2013
HK: 1. dubna 2013

49/2012 Sb.m.s.

Chile

21. prosince 2016

1. ledna 2017

5/2017 Sb.m.s

Chorvatsko

28. prosince 1999

1. ledna 2000

42/2000 Sb.m.s., Protokol 82/2012
Sb.m.s.

Indie

27. září 1999

CR: 1. ledna 2000
I: 1. dubna 2000

301/1999 Sb.

Indonésie

26. ledna 1996

1. ledna 1997

67/1996 Sb.

Irsko

21. dubna 1996

ČR: 1. ledna 1997
I: 6. dubna 1997 / 1. ledna 1997

163/1996 Sb.

Irán

4. srpna 2016

1. ledna 2017

47/2016 Sb.m.s.

Island

28. prosince 2000

1. ledna 2001

11/2001 Sb.m.s.

Itálie

26. června 1984

1. ledna 1985

17/1985 Sb.

Izrael

23. prosince 1994

1. ledna 1995

21/1995 Sb.

Japonsko

25. listopadu 1978

1. ledna 1979

46/1979 Sb.

Jihoafrická republika

3. prosince 1997

1. března 1998

7/1998 Sb.

Jordánsko

7. listopadu 2007

1. ledna 2008

88/2007 Sb.

Kanada

28. května 2002

1. ledna 2003

83/2002 Sb.

Kazachstán

29. října 1999

1. ledna 2000

3/2000 Sb.m.s.

Kolumbie

6. května 2015

1. ledna 2016

39/2015 Sb.m.s.
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Země

Datum platnosti

Datum účinnosti

Číslo ve sbírce zákonů

Korejská republika

3. března 1995

1. ledna 1995, srážková daň: 3. 3. 1995

124/1995 Sb.

Korejská lidově demokratická
republika

7. prosince 2005

1. ledna 2006

3/2006 Sb.m.s.

Kuvajt

3. března 2004

1. ledna 2005

48/2004 Sb.m.s.

Kypr

26. listopadu 2009

1. ledna 2010

120/2009 Sb.

Libanon

24. ledna 2000

1. ledna 2001

30/2000 Sb.m.s.

Lichtenštejnsko

22. prosince 2015

1. ledna 2016

8/2016 Sb.m.s.

Litva

8. srpna 1995

1. ledna 1996

230/1995 Sb.

Lotyšsko

22. května 1995

1. ledna 1996

170/1995 Sb.

Lucembursko

31. července 2014

1. ledna 2015

51/2014 Sb.m.s.

Maďarsko

27. prosince 1994

1. ledna 1995

22/1995 Sb.

Makedonie

17. června 2002

1. ledna 2003

88/2002 Sb.m.s.

Malajsie

9. března 1998

ČR: 1. ledna 1999
M: 1. ledna 2000

71/1998 Sb.

Malta

6. června 1997

1. ledna 1998

164/1997 Sb.

Maroko

18. července 2006

1. ledna 2007

83/2006 Sb.

Mexiko

27. prosince 2002

1. ledna 2003

7/2003 Sb.m.s.

Moldavsko

26. dubna 2000

1. ledna 2001

88/2000 Sb.m.s., Protokol 97/2005
Sb.m.s.

Mongolsko

22. června 1998

1. ledna 1999

18/1999 Sb.

Německo

17. listopadu 1983

1. ledna 1984

18/1984 Sb.

Nigérie

2. prosince 1990

1. ledna 1991

339/1991 Sb., změna 371/1999 Sb.

Nizozemí

5. listopadu 1974

1. ledna 1972

138/1974 Sb.m.s., Protokol 112/1997
Sb.m.s.
Protokol 58/2013 Sb.m.s.

Norsko

9. září 2005

1. ledna 2006

121/2005 Sb.

Nový Zéland

29. srpna 2008

1. ledna 2009

75/2008 Sb.m.s.

Pákistán

30. října 2015

ČR: 1. ledna 2016
PAK: 1. července 2016

58/2015 Sb.m.s.

Panama

25. února 2013

1. ledna 2014

91/2013 Sb.m.s.

Polsko

11. června 2012

1. ledna 2013

102/2012 Sb.m.s.

Portugalsko

1. října 1997

1. ledna 1998

275/1997 Sb.

Rakousko

22. března 2007

1. ledna 2008

31/2007 Sb., změna 39/2007 Sb.
Protokol 100/2012 Sb.m.s.

Rumunsko

11. srpna 1994

1. ledna 1995

180/1994 Sb.

Rusko

18. července 1997

1. ledna 1998

278/1997 Sb., Protokol 56/2009 Sb.m.s.

Řecko

23. května 1989

1. ledna 1990

98/1989 Sb.

Saudská Arábie

1. května 2013

1. ledna 2013

42/2013 Sb.m.s.

Singapur

21. srpna 1998

ČR: 1. ledna 1999
S: 1. ledna 2000

224/1998 Sb., Protokol ratif.
24. června 2014

Slovensko

14. července 2003

1. ledna 2004

100/2003 Sb.m.s.

Slovinsko

28. dubna 1998

1. ledna 1999

214/1998 Sb.

Spojené arabské emiráty

9. srpna 1997

1. ledna 1998

276/1997 Sb., Sdělení č. 122/2004
Sb.m.s.

Spojené státy americké

23. prosince 1993

1. ledna 1993, srážková daň: 1. 2. 1994

32/1994 Sb., změna 370/1999 Sb.
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Země

Datum platnosti

Datum účinnosti

Číslo ve sbírce zákonů

Srbsko a Černá hora

27. června 2005

1. ledna 2006

88/2005 Sb.m.s., Protokol 26/2011
Sb.m.s.

Srí Lanka

19. června 1979

1. ledna 1979

132/1979 Sb.

Sýrie

12. listopadu 2009

1. ledna 2010

115/2009 Sb.

Španělsko

5. června 1981

1. ledna 1982

23/1982 Sb.

Švédsko

8. října 1980

1. ledna 1981
kapitál: 1. ledna 1982

9/1981 Sb.

Švýcarsko

23. října 1996

1. ledna 1996, srážková daň: 1. 12. 1996

281/1996 Sb., Protokol 99/2013 Sb.m.s.

Tádžikistán

19. října 2007

1. ledna 2008

89/2007 Sb.

Thajsko

14. srpna 1995

1. ledna 1996

229/1995 Sb.

Tunisko

25. října 1991

1. ledna 1992

419/1992 Sb.

Turecko

16. prosince 2003

1. ledna 2004

19/2004 Sb.m.s.

Turkmenistán

18. března 2016

nutný další legislativní proces vedoucí
ke vstupu smlouvy v platnost

Ukrajina

20. dubna 1999

1. ledna 2000

Uzbekistán

15. ledna 2001

1. ledna 2002

Velká Británie

20. prosince 1991

ČR: 1. ledna 1992
VB : 6. dubna 1992

89/1992 Sb.

Venezuela

12. listopadu 1997

1. ledna 1998

6/1998 Sb.

Vietnam

3. února 1998

1. ledna 1999

108/1998 Sb.

103/1999 Sb., Protokol ratif.
24. června 2014

Zákon o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu vstoupí v platnost 1. ledna 2021.
Česká republika rovněž sjednala několik dohod o výměně informací v daňových záležitostech s vládou Andorrského knížectví, Aruby,
Bahamského společenství, Belize, Bermud, Britských Panenských ostrovů, Cookových ostrovů; Guernsey, Kajmanských ostrovů,
Monackého knížectví, ostrova Man, Jersey a San Marina. V současné době probíhá ratifikace smluv s Ghanou, Kamerunem, Kosovem,
Ománem, Senegalem a ostrovem Svatý Martin. Dále probíhá jednání s Botswanou, Gabonem, Irákem, Kyrgyzstánem, Mauriciem, Seychely
a Tchaj-wanem.

PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Náměstí Svobody 20, 602 00 Brno
Tel: +420 542 520 111, www.pwc.com/cz
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V.

ZAMĚSTNANOST A PRACOVNÍ
LEGISLATIVA

V. 01. Pracovní smlouva, vznik a ukončení pracovního poměru
Pracovní poměr vzniká na základě uzavření pracovní smlouvy nebo jmenováním. Před uzavřením pracovní smlouvy je zaměstnavatel
povinen seznámit fyzickou osobu s právy a povinnostmi, které pro něho z pracovní smlouvy vyplývají, a také s pracovními podmínkami
a podmínkami odměňování, za nichž má práci konat. V případech stanovených zvláštním právním předpisem je zaměstnavatel povinen
zajistit, aby se fyzická osoba před uzavřením pracovní smlouvy podrobila vstupní lékařské prohlídce. Jestliže zvláštní právní předpis
nebo stanovy vyžadují, aby se obsazování pracovního místa uskutečnilo na základě volby příslušným orgánem, považuje se zvolení za
předpoklad, který předchází sjednání pracovní smlouvy. Jmenováním se zakládá pracovní poměr pouze ve výjimečných případech.
V pracovní smlouvě je zaměstnavatel povinen se zaměstnancem dohodnout druh práce, na který je zaměstnanec přijímán, místo nebo
místa výkonu práce a den nástupu do práce. Není-li v pracovní smlouvě sjednáno pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad,
je jím místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě. Jestliže je však místo výkonu práce sjednáno šířeji než jedna obec, považuje se za
pravidelné pracoviště obec, ve které nejčastěji začínají pracovní cesty zaměstnance.
Zaměstnavatel je povinen uzavřít pracovní smlouvu písemně. Nedostatek písemné formy však nezpůsobuje její neplatnost. Jedno
vyhotovení písemné pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci. Pracovní poměr vzniká dnem, který byl sjednán
v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce. Jestliže zaměstnanec ve sjednaný den nenastoupí do práce, aniž mu v tom bránila překážka
v práci, nebo do týdne neuvědomí zaměstnavatele o této překážce, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit.
Pracovní poměr trvá po dobu neurčitou, nebyla-li výslovně sjednána doba jeho trvání. Trvání pracovního poměru mezi týmiž účastníky na
dobu určitou je možné sjednat celkem na dobu nejvýše tří let ode dne vzniku tohoto pracovního poměru a opakovat sjednání pracovního
poměru či jeho prodloužení lze nejvýše dvakrát; to platí i pro každý další pracovní poměr na dobu určitou sjednaný v uvedené době mezi
týmiž účastníky. Po uplynutí tří let od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou, se k tomuto pracovnímu poměru na dobu
určitou již nepřihlíží.
Toto pravidlo neplatí, pokud jsou u zaměstnavatele dány vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, na
jejichž základě nelze na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnanci navrhl založení pracovního poměru na dobu neurčitou.
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Písemná dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací případně vnitřní předpis u zaměstnavatele, kde odborová organizace nepůsobí,
upraví bližší vymezení těchto důvodů a další podrobnosti tohoto postupu.
Je-li sjednána zkušební doba, nesmí být delší než 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru a v případě vedoucího
zaměstnance 6 měsíců. Lze ji sjednat nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce. Zkušební doba musí být sjednána
písemně, jinak je neplatná. Zkušební dobu nelze dále prodlužovat s výjimkou prodloužení o dobu překážek v práci, pro které zaměstnanec
nekoná práci v průběhu zkušební doby. Zkušební doba nesmí být sjednána delší, než je polovina sjednané doby trvání pracovního poměru.
Pokud pracovní smlouva neobsahuje údaje o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, je zaměstnavatel povinen
zaměstnance o nich písemně informovat, a to nejpozději do jednoho měsíce od vzniku pracovního poměru. Zmíněná informace musí
obsahovat zejména jméno zaměstnance a název a sídlo (adresu) zaměstnavatele, bližší označení druhu a místa výkonu práce, nárok na
délku dovolené, údaj o výpovědních dobách a rovněž údaj o kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky zaměstnance,
a označení účastníků těchto kolektivních smluv, údaj o mzdě a způsobu odměňování (včetně termínu výplaty a místa a způsobu vyplácení
mzdy), stanovení týdenní pracovní doby a její rozvržení.
Pracovní poměr může být rozvázán dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením nebo zrušením ve zkušební době. Pracovní poměr
sjednaný na určitou dobu končí uplynutím sjednané doby.
Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem. V dohodě
o rozvázání pracovního poměru (musí být uzavřena písemně) musí být uvedeny důvody rozvázání pracovního poměru, pokud to
zaměstnanec požaduje. Dochází-li k rozvázání pracovního poměru dohodou z důvodů rušení nebo přemístění zaměstnavatele nebo jeho
části nebo z důvodu nadbytečnosti zaměstnance, náleží zaměstnanci při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně
•

jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok

•

dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky

•

trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky

•

součtu trojnásobku jeho průměrného výdělku a částek uvedených shora jestliže dochází k rozvázání pracovního poměru v době, kdy
se na zaměstnance vztahuje v kontu pracovní doby postup, při němž je kolektivní smlouvou sjednáno, že práce přesčas odpracovaná
v kontu pracovní doby ve vyrovnávacím období, které nepřesáhne 52 týdnů, může být započtena do pracovní doby v následujícím
vyrovnávacím období v rozsahu nejvýše 120 hodin.

Dochází-li k rozvázání pracovního poměru dohodou z důvodu, že zaměstnanec nesmí dle lékařského posudku dále konat dosavadní práci
pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání, ohrožení touto nemocí nebo dosáhl-li nejvyšší přípustné expozice, náleží zaměstnanci
odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku (avšak zprostí-li se zaměstnavatel své odpovědnosti za pracovní úraz či
nemoc z povolání, odstupné nenáleží).
Výpovědí může rozvázat pracovní poměr zaměstnavatel i zaměstnanec. Výpověď musí být písemná. Důvod výpovědi nelze dodatečně
měnit.
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Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z těchto důvodů:
•

ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část

•

přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část

•

stane-li se zaměstnanec nadbytečným

•

nesmí-li zaměstnanec dle lékařského posudku dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání,
ohrožení touto nemocí nebo dosáhl-li nejvyšší přípustné expozice – zaměstnanci náleží odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku
průměrného výdělku (avšak zprostí-li se zaměstnavatel své odpovědnosti za pracovní úraz či nemoc z povolání, odstupné nenáleží)

•

pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci

•

nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění
zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce

•

jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné
porušení pracovní povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, nebo pro soustavné
méně závažné porušování povinnosti

•

poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem povinnost dodržování stanoveného režimu dočasně práce neschopného pojištěnce

Výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně dva měsíce. Výpovědní doba začíná prvním dnem
kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.
Zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď zejména v době, kdy je zaměstnanec uznán dočasně neschopným práce, při výkonu
vojenského cvičení, v době, kdy je zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné funkce, v době, kdy je zaměstnankyně
těhotná nebo kdy čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpající rodičovskou dovolenou, v době,
kdy je zaměstnanec, který pracuje v noci, uznán na základě lékařského posudku dočasně nezpůsobilým pro noční práci. Zákaz výpovědi
se nevztahuje na výpověď danou zaměstnanci z důvodu organizační změny způsobené rušením nebo přemístěním zaměstnavatele nebo
jeho části, nebo z důvodu, pro který může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr, a dále pro jiné porušení povinnosti vyplývající
z pracovních předpisů vztahujících se k vykonávané práci.
Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu.
Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr jen výjimečně, a to pouze tehdy, byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen
pro úmyslný trestný čin nebo porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci zvlášť
hrubým způsobem.
Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit, jestliže podle lékařského posudku nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení
svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce nebo
mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo náhradu mzdy anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti. Zaměstnanci
náleží náhrada mzdy ve výši, která odpovídá délce výpovědní doby.
Ve zkušební době může jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec zrušit pracovní poměr písemně z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení
důvodu. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době musí být provedeno písemně. Pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, není-li
v něm uveden den pozdější.
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Pracovní poměr cizince nebo fyzické osoby bez státní příslušnosti, pokud k jeho skončení nedošlo již jiným způsobem, končí dnem,
kterým má skončit jejich pobyt na území České republiky podle vykonatelného rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu, dnem, kterým
nabyl právní moci rozsudek ukládající těmto osobám trest vyhoštění z území České republiky, nebo uplynutím doby, na kterou bylo vydáno
povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou
kvalifikaci.
Nenastoupí-li zaměstnanec ve sjednaný den do práce, aniž by mu v tom bránila překážka v práci, nebo se zaměstnavatel do týdne nedozví
o této překážce, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit.

V. 02. Pracovní doba
Pracovní doba činí 40 hodin týdně, přičemž její délka se řídí charakterem pracoviště a věkem zaměstnanců. Je stanoveno, že délka
pracovní doby zaměstnanců
•

pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu činí
37,5 hodiny týdně,

•

vícesměnným nebo nepřetržitým pracovním režimem činí 37,5 hodiny týdně,

•

s dvousměnným pracovním režimem činí 38,75 hodiny týdně,

•

u zaměstnanců mladších 18 let nesmí délka směny v jednotlivých dnech přesáhnout 8 hodin a pracuje-li ve více základních
pracovněprávních vztazích, nesmí délka týdenní pracovní doby ve svém souhrnu překročit 40 hodin týdně.

Sdílené pracovní místo
Zaměstnavatel má možnost se dvěma nebo více zaměstnanci s kratší pracovní dobou a se stejným druhem práce uzavřít dohodu, podle níž
si zaměstnanci budou na sdíleném pracovním místě sami rozvrhovat pracovní dobu do směn po vzájemné dohodě tak, aby každý z nich
naplnil průměrnou týdenní pracovní dobu nejdéle ve čtyřtýdenním vyrovnávacím období.
Práce přesčas
Práci přesčas může zaměstnavatel nařídit jen z vážných provozních důvodů. Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více
než osm hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. Konat práce nad tento rámec lze pouze výjimečně,
pokud k výkonu takové práce dá souhlas zaměstnanec. Maximální nepřekročitelný limit přesčasové práce činí při 8 hodinách týdně celkem
416 hodin v kalendářním roce. Po odečtení případné „nařízené práce přesčas“ v rozsahu 150 hodin tak zbývá maximálně 266 hodin
přesčasové práce, jejíž výkon musí být se zaměstnancem dohodnut.
Do počtu hodin nejvýše přístupné práce přesčas v roce se nezahrnují práce přesčas, za které bylo zaměstnanci poskytnuto náhradní volno.
Dovolená
Výměra dovolené činí nejméně 4 týdny v kalendářním roce. Zaměstnancům zaměstnavatelů, kteří neprovozují podnikatelskou činnost,
přísluší dovolená v délce pěti týdnů. Dobu čerpání dovolené je povinen zaměstnavatel určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené
s předchozím souhlasem příslušné odborové organizace a rady zaměstnanců tak, aby si zaměstnanec mohl dovolenou vyčerpat zpravidla
vcelku a do konce kalendářního roku. Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně dva
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týdny, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne jinak. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen oznámit
zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, nedohodne-li se se zaměstnancem na kratší době.
Zaměstnanci přísluší za dobu čerpání dovolené náhrada mzdy ve výši jeho průměrného měsíčního výdělku.
Čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen zaměstnanci určit tak, aby dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém na ni vzniklo
právo, ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody. Jestliže si zaměstnanec
nemohl dovolenou vyčerpat v kalendářním roce z naléhavých provozních důvodů nebo proto, že zaměstnavatel neurčil její čerpání, nebo
pro překážky v práci, je zaměstnavatel povinen určit ji zaměstnanci tak, aby skončila nejpozději do konce následujícího kalendářního
roku. Neurčí-li zaměstnavatel zaměstnanci dovolenou ani do 30. června následujícího kalendářního roku, má právo určit čerpání dovolené
rovněž zaměstnanec. Čerpání dovolené je zaměstnanec povinen písemně oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem, nedohodne-li
se se zaměstnavatelem na jiné době oznámení. Nemůže-li být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto,
že zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným nebo z důvodu čerpání mateřské anebo rodičovské dovolené, je zaměstnavatel
povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci. Nemůže-li být dovolená vyčerpána ani do konce
následujícího kalendářního roku proto, že zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným nebo z důvodu čerpání mateřské anebo
rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci.
Zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou pouze v případě skončení pracovního poměru.

V. 03. Mzda a mzdové tarify
Zaměstnanci náleží za vykonanou práci mzda, která nesmí být nižší než minimální mzda. Do mzdy se pro tyto účely nezahrnuje mzda za
práci přesčas, příplatek za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí, za práci v noci a za práci ve svátek a za práci v noci
a neděli.
Mzda je splatná po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vznikl zaměstnanci nárok na
mzdu nebo na některou její složku. V rámci tohoto období určí zaměstnavatel pravidelný termín výplaty. Mzda se vyplácí v pracovní době
a na pracovišti, nebyla-li dohodnuta jiná doba a místo výplaty. Při měsíčním vyúčtování mzdy je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci
písemný doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy a o provedených srážkách.
Minimální mzda
Jako nejnižší možná mzda je vyhlášena nařízením vlády ČR a zveřejněna ve sbírce zákonů (nyní nařízením vlády č. 567/2006 Sb., dále jen
nař. vl.). K 1. 1. 2021 pro zaměstnance odměňované měsíční mzdou činí 15 200 Kč (při týdenní pracovní době 40 hodin), pro zaměstnance
odměňované hodinovou mzdou činí 90,50 Kč/hod.
Nejnižší úrovně zaručené mzdy
Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti
a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin takto:
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1. skupina prací:

90,50 Kč/hod. (15 200 Kč/měs.)

2. skupina prací:

99,90 Kč/hod. (16 800 Kč/měs.)

3. skupina prací:

110,30 Kč/hod. (18 500 Kč/měs.)

4. skupina prací:

121,80 Kč/hod. (20 500 Kč/měs.)

5. skupina prací:

134,40 Kč/hod. (22 600 Kč/měs.)

6. skupina prací:

148,40 Kč/hod. (24 900 Kč/měs.)

7. skupina prací:

163,90 Kč/hod. (27 500 Kč/měs.)

8. skupina prací:

181,00 Kč/hod. (30 400 Kč/měs.)

Při délce stanovené týdenní pracovní doby jiné než 40 hodin se hodinové sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené
mzdy úměrně zkrácení týdenní pracovní doby zvyšují. Zaměstnanci, který má sjednánu kratší pracovní dobu nebo který neodpracoval
v kalendářním měsíci příslušnou pracovní dobu odpovídající stanovené týdenní pracovní době, se sazba minimální mzdy a nejnižší úroveň
zaručené mzdy snižují úměrně odpracované době.
Výše příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Výše příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí činí za každý ztěžující vliv podle § 6 odst. 2 nejméně 10 % základní sazby
minimální mzdy stanovené v § 2.

V. 04. Sociální a zdravotní pojištění
Pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje pojistné na důchodové zabezpečení, pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti.
Výše pojistného se stanoví procentní sazbou z tzv. „vyměřovacího základu“ a činí:
•

u zaměstnavatele 24,8 % z vyměřovacího základu (z toho 2,1 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění, 1,2 %
na státní politiku zaměstnanosti);

•

u zaměstnance 6,5 % z vyměřovacího základu;

•

u osoby samostatně výdělečně činné
»

29,2 % z vyměřovacího základu (z toho 28 % na důchodové pojištění, 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti) jde-li o osobu
samostatně výdělečně činnou účastnou důchodového pojištění,

»

2,1 % z vyměřovacího základu, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou účastnou nemocenského pojištění;

•

u osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění 28 % z vyměřovacího základu;

•

u zahraničního zaměstnance 2,1 % z vyměřovacího základu.

Plátce pojistného je povinen sám vypočítat příslušnou výši pojistného a tuto částku odvést na účet okresní správy sociálního zabezpečení.
Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění
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•

U zaměstnavatele činí 9 % z vyměřovacího základu (zaměstnavatel hradí za zaměstnance).

•

U zaměstnance činí 4,5 % z vyměřovacího základu (hradí zaměstnanec formou srážky ze mzdy provedené zaměstnavatelem).
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•

U osoby samostatně výdělečně činné činí 13,5 % z vyměřovacího základu.

•

U osoby, která po celý kalendářní měsíc nemá příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti, ani za ni plátcem
pojistného není stát činí 13,5 % z minimální mzdy.

Plátce pojistného je povinen si sám vypočítat příslušnou výši pojistného a tuto částku odvést na účet příslušné zdravotní pojišťovny.

V. 05. Státní svátky, školní rok
Státní svátky a ostatní svátky jsou v ČR vyhlášeny zákonem. Za státní svátky jsou prohlášeny tyto dny:
1. leden Den obnovy samostatného českého státu, vznik České republiky 1993
8. květen Den vítězství, den ukončení 2. světové války
5. červenec Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. červenec Den upálení mistra Jana Husa
28. září Den české státnosti, den sv. Václava
28. říjen Den vzniku samostatného československého státu
17. listopad Den boje za svobodu a demokracii
Z hlediska pracovněprávního mají stejný význam i „ostatní svátky“, kterými jsou:
1. leden

Nový rok

2. dubna 2021

Velký pátek

5. dubna 2021

Velikonoční pondělí

1. květen

Svátek práce

24. prosinec

Štědrý den

25. prosinec

1. svátek vánoční

26. prosinec

2. svátek vánoční

Státní svátky a ostatní svátky jsou dny pracovního klidu.
Prázdniny školního roku 2020/2021 (v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích)
Začátek školního roku:

1. září 2020

Ukončení prvního pololetí:

28. ledna 2021

Ukončení druhého pololetí:

30. června 2021

Podzimní prázdniny:

29. – 30. října 2020

Začátek vánočních prázdnin:

23. prosince 2020

Konec vánočních prázdnin:

4. ledna 2021

Pololetní prázdniny:

29. ledna 2021

Jarní prázdniny:	22. – 28. února 20201 (jarní prázdniny se určují dle sídla školy; tento termín je pro okresy:
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Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Domažlice, Hodonín, Karviná, Louny, Praha 1-5, Tachov,
Vyškov a Znojmo)
Velikonoční prázdniny:

1. dubna 2021

Začátek hlavních prázdnin:

1. července 2021

Konec hlavních prázdnin:

31. srpna 2021

Začátek školního roku 2021/2022:

1. září 2021

V. 06. Hromadné propouštění
Hromadným propouštěním se rozumí skončení pracovního poměru v období 30 kalendářních dnů na základě výpovědí daných
zaměstnavatelem z důvodů rušení nebo přemístění zaměstnavatele nebo jeho části nebo z důvodu nadbytečnosti pracovníka a to nejméně:
a.

deseti zaměstnancům u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 20 do 100 zaměstnanců, nebo

b.

10 % zaměstnanců u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 101 do 300 zaměstnanců, nebo

c.

30 zaměstnancům u zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 300 zaměstnanců.

Před dáním výpovědí jednotlivým zaměstnancům je zaměstnavatel povinen o svém záměru nejpozději 30 dnů předem písemně
informovat odborovou organizaci nebo radu zaměstnanců.
Zaměstnavatel je rovněž povinen informovat příslušný úřad práce o důvodech těchto opatření, o celkovém počtu zaměstnanců, o počtu
a profesním složení všech zaměstnanců, jichž se hromadné propouštění má týkat, o období, v jehož průběhu dojde k hromadnému propouštění,
o navržených hlediscích pro výběr propouštěných zaměstnanců a odstupném, popřípadě dalších právech propouštěných zaměstnanců.
Zaměstnavatel je povinen prokazatelně doručit příslušnému úřadu práce písemnou zprávu o svém rozhodnutí o hromadném propouštění
a o výsledcích jednání s odborovou organizací nebo s radou zaměstnanců. V této zprávě je povinen uvést celkový počet zaměstnanců
a počet a profesní složení, jichž se hromadné propouštění týká. Jedno vyhotovení této zprávy doručí odborové organizaci nebo radě
zaměstnanců. Pracovní poměr zaměstnance skončí výpovědí nejdříve po uplynutí doby 30 dnů od doručení písemné zprávy zaměstnavatele
příslušnému úřadu práce.
Odstupné
Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů rušení nebo přemístění
zaměstnavatele nebo jeho části nebo z důvodu nadbytečnosti zaměstnance nebo dohodou z týchž důvodů, náleží při skončení pracovního
poměru odstupné ve výši nejméně
•

jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok

•

dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky

•

trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky

•

součtu trojnásobku jeho průměrného výdělku a částek uvedených shora jestliže dochází k rozvázání pracovního poměru v době, kdy
se na zaměstnance vztahuje v kontu pracovní doby postup, při němž je kolektivní smlouvou sjednáno, že práce přesčas odpracovaná
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v kontu pracovní doby ve vyrovnávacím období, které nepřesáhne 52 týdnů, může být započtena do pracovní doby v následujícím
vyrovnávacím období v rozsahu nejvýše 120 hodin.
Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí pro pracovní úraz, nemoc z povolání, ohrožení touto nemocí
či dosažení nejvyšší přípustné expozice nebo dohodou z týchž důvodů, náleží odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného
výdělku. (V případě, že se zaměstnavatel zcela zprostí své odpovědnosti za úraz nebo nemoc z povolání, toto odstupné nenáleží).
V kolektivní smlouvě popřípadě ve vnitřním předpisu lze odstupné zvýšit o další násobky průměrného výdělku, popřípadě stanovit
další podmínky, za nichž zaměstnanci přísluší zvýšené odstupné. Odstupné je vypláceno po skončení pracovního poměru v nejbližším
výplatním termínu, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném termínu; nenáleží ale zaměstnanci, u něhož při organizačních
změnách došlo k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na jiného zaměstnavatele.

V. 07. Některá další důležitá ustanovení
•

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši
povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4%. Povinnost zaměstnavatelé
plní zaměstnáváním v pracovním poměru nebo odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, se kterými Úřad práce České
republiky uzavřel písemnou dohodu o jejich uznání za zaměstnavatele na chráněném trhu práce, nebo zadáváním zakázek těmto
zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně
činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám či odvodem do státního rozpočtu nebo
vzájemnou kombinací uvedených způsobů Zaměstnavatelé, se kterými Úřad práce České republiky uzavřel písemnou dohodu o jejich
uznání za zaměstnavatele na chráněném trhu práce a osoby se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně
činnými mohou pro účely splnění shora uvedené povinnosti poskytnout v kalendářním roce své výrobky a služby nebo splnit zadané
zakázky pouze do výše odpovídající 28násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího
kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce.

•

Výše odvodu do státního rozpočtu činí za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat,
2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, v němž povinnost plnit
povinný podíl osob se zdravotním postižením vznikla. Výši průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí vyhlašuje ministerstvo na základě
údajů Českého statistického úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů.

Za rok 2019 dosáhl povinný odvod za jednoho chybějícího zaměstnance OZP hodnoty 83 572,50 Kč.
Hlášení volných pracovních míst
•

Zaměstnavatel může oznámit příslušné krajské pobočce Úřadu práce České republiky volná pracovní místa a jejich charakteristiku.
Volnými pracovními místy se rozumí nově vytvořená nebo uvolněná pracovní místa, na která zaměstnavatel zamýšlí získat
zaměstnance nebo je hodlá obsadit dočasně přidělenými zaměstnanci agentury práce. Toto oznámení může učinit též u místně
příslušného obecního živnostenského úřadu.

•

Krajská pobočka Úřadu práce České republiky vede evidenci volných pracovních míst, která obsahuje identifikační údaje
zaměstnavatele, základní charakteristiku pracovního místa, to je určení druhu práce a místa výkonu práce, předpoklady a požadavky
stanovené pro zastávání pracovního místa, základní informace o pracovních a mzdových podmínkách a informaci, zda se jedná
o pracovní místo vyhrazené nebo vhodné pro osobu se zdravotním postižením. Dále evidence obsahuje informaci o tom, zda jde
o zaměstnání na dobu neurčitou nebo určitou a jeho předpokládanou délku. Evidence může dále obsahovat zejména informace
o možnostech ubytování, dojíždění do zaměstnání a další informace, které zaměstnavatel požaduje zveřejnit.
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•

Krajská pobočka Úřadu práce České republiky nenabízí a nezveřejňuje nabídky zaměstnání, které jsou diskriminačního
charakteru nebo jsou v rozporu s pracovněprávními a jinými právními předpisy nebo odporují dobrým mravům. Rovněž nenabízí
a nezveřejňuje nabídky volných pracovních míst u zaměstnavatele, kterému byla uložena pokuta za porušení povinnosti vyplývající
z pracovněprávních předpisů nebo za porušení povinnosti vyplývající ze zvláštních právních předpisů, které kontroluje Státní úřad
inspekce práce nebo oblastní inspektorát práce, a to po dobu 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty.

Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů
Kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti vykonávají Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektoráty práce, celní úřady, generální
ředitelství Úřadu práce České republiky a krajské pobočky Úřadu práce České republiky.
Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektoráty práce kontrolují dodržování pracovněprávních předpisů (tj. právních předpisů
o zaměstnanosti a právních předpisů o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele) u zaměstnavatelů, u právnických
a fyzických osob, které vykonávají činnosti podle zákona o zaměstnanosti a u fyzických osob, kterým jsou podle zákona o zaměstnanosti
poskytovány služby. Dále kontrolují, zda a v jakém rozsahu zaměstnavatel přiděluje práci svým zaměstnancům, na které je zaměstnavateli
poskytován příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a s nimiž nebylo v pracovní smlouvě sjednáno jako místo
výkonu práce pracoviště zaměstnavatele.
Dále kontrolují dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům, příslušnému odborovému orgánu
nebo radě zaměstnanců nebo zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci práva nebo povinnosti v pracovněprávních
vztazích včetně právních předpisů o odměňování zaměstnanců, náhradě mzdy nebo platu a náhradě výdajů zaměstnancům. Dále
kontrolují dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů stanovících pracovní dobu a dobu odpočinku, právních předpisů
k zajištění bezpečnosti práce, právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života
a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení, právních předpisů o zaměstnávání zaměstnankyň,
mladistvých zaměstnanců, zaměstnanců pečujících o děti, jakož i zaměstnanců, kteří prokázali, že převážně sami dlouhodobě pečují
o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II
(středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), právních předpisů upravujících výkon umělecké,
kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi. Kontrolují též dodržování povinností vyplývajících z právního předpisu, který stanoví
povinnost uskutečnit veřejnou výzvu nebo výběrové řízení na obsazení místa úředníka nebo na obsazení místa vedoucího úředníka
územního samosprávného celku, jakož i to, zda veřejná výzva nebo výběrové řízení byly provedeny včetně jejich průběhu. Dále kontrolují
povinnosti vyplývající z právního předpisu upravujícího péči o dítě v dětské skupině.
Stání úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce rovněž kontrolují dodržování kolektivních smluv v částech, ve kterých jsou
upraveny individuální pracovněprávní nároky zaměstnanců vyplývající z právních předpisů i vnitřních předpisů. Dále kontrolují vnitřní
předpisy, jestliže zakládají práva zaměstnanců.
Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce dále kontrolují dodržování právních předpisů upravujících právní postavení
zaměstnanců vyslaných k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb.
Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce vykonávají kontrolu také v případech stanovených zvláštními právními předpisy.
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Celní úřady kontrolují, zda cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu na základě pracovněprávního vztahu a zda ji
vykonává v souladu s vydaným povolením k zaměstnání, zaměstnaneckou kartou, kartou vnitropodnikově převedeného zaměstnance,
povolením k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem Evropské unie nebo modrou kartou,
jsou-li vyžadovány.
Dále kontrolují, zda zaměstnavatelé plní informační povinnost vůči příslušné krajské pobočce Úřadu práce České republiky při nástupu
do zaměstnání občana Evropské unie, jeho rodinného příslušníka, rodinného příslušníka občana České republiky, cizince, u kterého
se nevyžaduje povolení k zaměstnání nebo cizince, u kterého se vyžaduje povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta
vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta a zda plní informační povinnost v případě, kdy za trvání zaměstnání nastane
skutečnost, že cizinec žádné ze shora uvedených povolení již nepotřebuje.
Taktéž kontrolují, zda zaměstnavatel plní informační povinnost vůči příslušné krajské pobočce Úřadu práce České republiky v případě, že
nastoupí k výkonu práce na území České republiky zaměstnanec vyslaný v rámci nadnárodního poskytování služeb.
V neposlední řadě kontrolují, zda zaměstnavatel plní informační povinnost vůči příslušné krajské pobočce Úřadu práce České republiky
v případě, kdy cizinec, kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá karta nebo u zaměstnance
vyslaného v rámci nadnárodního poskytování služeb došlo ke změnám původně oznámených skutečností nebo k ukončení zaměstnání
v jiném termínu než dnem původně zaměstnavatelem oznámeným a dále v případě, kdy cizinec, kterému bylo vydáno povolení
k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá karta, nenastoupil do práce nebo ukončil zaměstnání před uplynutím doby, na kterou
bylo povolení vydáno.
Generální ředitelství Úřadu práce České republiky kontroluje plnění dohod o poskytnutí hmotné podpory na vytváření nových
pracovních míst a hmotné podpory na rekvalifikaci nebo školení a plnění cílených programů celostátního charakteru.
Krajská pobočka Úřadu práce České republiky kontroluje výši průměrného měsíčního čistého výdělku, a to v rozsahu potřebném pro
stanovení výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci.

Úřad práce České republiky, krajská pobočka v Brně, kontaktní pracoviště Rosice
Tyršova 75, 665 01 Rosice u Brna
JUDr. Daniela Kubišová, e-mail: daniela.kubisova@bo.mpsv.cz
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VI. VÍZA A INTEGRACE PO PŘÍJEZDU
VI. 01. Vízum
Vízum je povolení, které za podmínek v něm vyznačených (zejména platnost víza, povolená doba pobytu a územní vymezení) opravňuje
cizince ke vstupu a pobytu na území ČR, resp. území smluvních stran schengenského společenství, a k vycestování z něho, pokud splňuje
i ostatní podmínky stanovené zákonem, resp. právem Evropských společenství.
Vízum se uděluje do pasu (cestovního dokladu) cizince formou vízového štítku. Všem žadatelům, vč. dětí, se uděluje samostatné vízum,
i když je dítě zapsáno v pase rodiče – v tom případě se vylepí do jednoho pasu dva vízové štítky.
Schengenský prostor
Schengenský prostor zahrnuje v dnešní době (1. 11. 2020) území následujících států EU:

60

•

Belgie

•

Litva

•

Polsko

•

Česká republika

•

Lotyšsko

•

Portugalsko (vč. Azory a Madeira)

•

Dánsko (vyjma Grónsko a Faerské

•

Lucembursko

•

Rakousko

ostrovy)

•

Maďarsko

•

Řecko

•

Estonsko

•

Malta

•

Slovensko

•

Finsko

•

Německo (vyjma Helgoland)

•

Slovinsko

•

Francie (bez zámořských území)

•

Nizozemsko (vyjma Aruba, Curaçao,

•

Španělsko (včetně Baleárských

•

Island

Svatý Martin, Bonaire, Saba a Svatý

•

Itálie

Eustach)

•

Švédsko

•

Lichtenštejnsko

Norsko (vyjma Západní Špicberk)

•

Švýcarsko

Víza a Integrace po příjezdu

•

a Kanárských ostrovů)

Typy víz
Svěření cizince
do náhradní výchovy

Možnosti pobytu občanů
třetích zemí na území ČR

Trvalý
pobyt

Povolení k trvalému
pobytu

Přechodný
pobyt

Výjezdní příkaz

Povolení k dlouhodobému pobytu
Dlouhodobé vízum:
• vízum nad 90 dnů (typ D)
• diplomatické nebo zvláštní vízum

Dlouhodobé pobyty
(nad 3 měsíce)
Krátkodobé pobyty
(do 3 měsíců)

S vízem
Bez víza

Krátkodobá víza:
• jednotné (tzv. schengenské) vízum (typ C)
• letištní (průjezdní) vízum (typ A)
• vízum s omezenou územní platností

Krátkodobá / schengenská víza
Udělují se pro pobyt v ČR / schengenském prostoru do 90 dnů. Udělují se jako:
1.

Letištní průjezdní vízum (označuje se písmenem „A“)
»

2.

letištní průjezdní vízum se může udělit jako jednosměrné či dvousměrné

Krátkodobé vízum k pobytu do 90 dnů (označuje se písmenem „C“) za účelem:
»

turistiky

»

návštěvy (pozvání)

»

kulturním

»

sportovním

»

studia, školení, stáže

»

zdravotním

»

zaměstnání, vědeckého výzkumu a zácviku

»

obchodní cesty

»

oficiálním (politickým)

»

„ostatní“

Dlouhodobá víza
Udělují se pro pobyt v ČR nad 90 dnů. Opravňují i k pobytu v schengenském prostoru po dobu nejdéle 90 dnů během jakýchkoliv 180 dnů.
Udělují se jako:
1.
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Dlouhodobé vízum (označuje se písmenem „D“) za účelem:
»

návštěvy (pozvání)

»

podnikání

»

studia, školení, stáže
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2.

3.

»

vědeckého výzkumu

»

rodinným

»

sportovním nebo kulturním

»

zdravotním

»

„ostatní“

Dlouhodobé vízum za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu (označuje se písmenem „D“) za účelem:
»

zaměstnání – zaměstnanecká karta a modrá karta

»

sloučení rodiny

»

studia

»

vědeckéhvýzkumu

»

pobytu rezidenta jiného členského státu EU

Dlouhodobé vízum za účelem převzetí povolení k trvalému pobytu (označuje se písmenem „D“)

Dlouhodobé povolení k pobytu
•

udělují se pro pobyt v České republice delší než 90 dnů

•

opravňují i k pobytu a pohybu v schengenském prostoru po dobu nejdéle 90 dnů během jakýchkoliv 180 dnů

•

udělují se jako:

Karta s biometrickými údaji pro pobyt nad 90 dnů (označuje se písmenem „D“) za účelem:
»

zaměstnání – zaměstnanecká karta, modrá karta a vnitropodniková převáděcí karta,

»

sloučení rodiny,

»

studia,

»

vědeckého výzkumu,

»

obchodní záležitosti, investice,

»

pobytu rezidenta jiného členského státu EU,

»

hledání zaměstnání nebo zahájení podnikání (zvláštní případy).

Zaměstnanecká karta
Co je zaměstnanecká karta?
Zaměstnanecká karta je nový druh povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, kdy účelem pobytu cizince (delšího než 3 měsíce)
je zaměstnání. Karta nahrazuje vízum pro pobyt delší než 90 dní za účelem zaměstnání, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
zaměstnání a zelenou kartu, které již nejsou vydávány. Modré karty budou vydávány i nadále. Zaměstnanecká karta má podobu plastové
karty s biometrickými údaji.
Cizinec, který má zaměstnaneckou kartu, je oprávněn:
•

pobývat na území ČR a zároveň

•

pracovat na pracovní pozici, na kterou byla zaměstnanecká karta vydána, nebo

•

pracovat na pracovní pozici, ke které byl udělen souhlas odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra (v rámci změny
zaměstnavatele, změny pracovní pozice, zaměstnání u dalšího zaměstnavatele nebo na další pracovní pozici).
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Na jak dlouhou dobu je zaměstnanecká karta vydávána?
Na dobu trvání pracovněprávního vztahu, nejdéle však na 2 roky, s možností opakovaného prodloužení doby platnosti.
Pro koho je zaměstnanecká karta určena?
Pro cizince ze všech států světa. Ne však pro
•

občany členských států EU/EHP a Švýcarska a

•

jejich rodinné příslušníky z řad občanů ostatních států, kteří jsou držiteli pobytové karty rodinného příslušníka občana EU/EHP
a Švýcarska nebo o její vydání požádali.

Pro jaké druhy zaměstnání je karta určena?
Pro všechny druhy zaměstnání bez ohledu na stupeň požadované odborné kvalifikace. Nicméně, volné pracovní místo, pro které lze
podat žádost o zaměstnaneckou kartu, musí být uvedeno v centrální evidenci volných pracovních míst, která mohou být obsazena držiteli
zaměstnanecké karty.
Kde mohu o zaměstnaneckou kartu požádat?
Písemnou žádost musíte osobně podat na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR. Pobýváte-li již na území ČR na základě víza
k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem, můžete podat žádost na pracovišti Ministerstva vnitra.
Kdy zaměstnaneckou kartu obdržím?
Podáte-li žádost o zaměstnaneckou kartu v zahraničí a Vaše žádost je kladně vyřízena, vydá Vám zastupitelský úřad vízum k pobytu nad
90 dnů za účelem převzetí zaměstnanecké karty. Před vyznačením víza budete požádáni o předložení dokladu o uzavření cestovního
zdravotního pojištění na dobu ode dne vstupu na území ČR do dne nástupu do zaměstnání, kdy Vám v ČR vznikne veřejné zdravotní pojištění.
Po příjezdu do ČR nejpozději do 3 pracovních dnů navštivte pracoviště Ministerstva vnitra za účelem poskytnutí biometrických údajů
nutných ke zhotovení zaměstnanecké karty. Po pořízení biometrických údajů Vám bude vydáno potvrzení o splnění podmínek pro vydání
zaměstnanecké karty.
Ve stanoveném termínu, nejpozději však do 60 dní po pořízení biometrických údajů, se musíte osobně dostavit na pracoviště Ministerstva
vnitra za účelem převzetí zaměstnanecké karty a z důvodu ověření jedinečnosti vazby mezi Vámi a vydaným průkazem.
Mohu jako držitel zaměstnanecké karty změnit zaměstnavatele nebo přejít na jinou pracovní pozici?
Ano, musíte však na pracovišti Ministerstva vnitra podat písemnou žádost o souhlas s touto změnou a Vaše žádost musí být schválena.
Změna musí být oznámena nejpozději 30 dní před uskutečněním. Ministerstvo informuje Vás a Vašeho zaměstnavatele o splnění podmínek
oznámení o změně.
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Zvláštní případy – Neduální režim zaměstnanecké karty
V některých zvláštních případech, které jsou uvedeny níže, může o zaměstnaneckou kartu požádat také cizinec, který hodlá na území
ČR dlouhodobě pobývat za účelem zaměstnání a má právo volného vstupu na trh práce nebo i nadále podléhá povinnosti mít k výkonu
závislé práce povolení k zaměstnání vydávané Úřadem práce ČR. Právo volného vstupu na trh práce nebo povolení k zaměstnání v těchto
případech cizince opravňují k výkonu zaměstnání a zaměstnanecká karta mu slouží pouze jako povolení k dlouhodobému pobytu,
tj. funguje v tzv. neduálním režimu.
Právo volného vstupu na trh práce ČR má například cizinec, který:
•

získal v ČR střední nebo vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v konzervatoři nebo vysokoškolské vzdělání nebo

•

chce být v ČR zaměstnán jako pedagogický pracovník nebo akademický pracovník vysoké školy nebo duchovní církve nebo
náboženské společnosti registrované v ČR nebo

•

je do ČR vyslán v rámci poskytování služeb svým zahraničním zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státu EU/EHP nebo ve
Švýcarsku.

Zaměstnanecká karta může být cizinci vydána na dobu trvání pracovněprávního vztahu podle předložených dokladů (např. pracovní
smlouvy), nejdéle však na 2 roky, s možností opakovaného prodloužení doby její platnosti.
Povolení k zaměstnání
Cizinec, který chce v ČR dlouhodobě pobývat za účelem zaměstnání na základě zaměstnanecké karty, musí požádat příslušnou krajskou
pobočku Úřadu práce ČR o vydání povolení k zaměstnání pouze tehdy:
•

je-li svým zahraničním zaměstnavatelem usazeným mimo území EU/EHP nebo Švýcarska vyslán k výkonu práce do ČR (aby zde plnil
úkoly vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi tímto zaměstnavatelem a českou právnickou či fyzickou osobou) nebo

•

pracuje-li jako stážista v pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli v ČR nebo

•

stanoví-li to o něm platná mezinárodní smlouva.

V těchto případech cizinec žádá o vydání povolení k zaměstnání na pracovní místo, které není zařazeno v centrální evidenci volných
pracovních míst obsažitelných držiteli zaměstnanecké karty.
Zaměstnanecká karta může být cizinci vydána na dobu platnosti povolení k zaměstnání. Prodloužení doby jeho platnosti je podmínkou
případného prodloužení doby platnosti zaměstnanecké karty.
Jste-li společníkem, členem nebo statutárním orgánem obchodní společnosti nebo družstva a plníte úkoly vyplývající z předmětu
činnosti této právnické osoby i nadále k výkonu této pracovní činnosti potřebujete rozhodnutí o povolení k zaměstnání. Nicméně není již
možné pro výkon těchto činností vydat Vám zaměstnaneckou kartu nebo tuto kartu prodloužit.
Pokud Vám již zaměstnanecká karta byla z tohoto důvodu v minulosti vydána, můžete si najít jiné zaměstnání odlišné od výkonu činnosti
v předmětu podnikání Vaší společnosti či družstva a požádat Ministerstvo vnitra o souhlas se změnou zaměstnavatele nebo pracovní
pozice. Získat zaměstnaneckou kartu či souhlas Ministerstva vnitra se změnou pracovní pozice pro plnění úkolů vyplývajících z předmětu
činnosti obchodní společnosti či družstva bude možné pouze tehdy, jestliže již nebudete členem tohoto družstva, statutárním orgánem či
společníkem této obchodní společnosti.
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Kde mohu získat více informací o zaměstnanecké kartě?
•

Na internetových stránkách Ministerstva vnitra – https://www.mvcr.cz/clanek/zamestnanecka-karta.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d,

•

nebo na informační lince Ministerstva vnitra – tel.: +420 974 832 421, +420 974 832 418 (pondělí–pátek; 8.00–15.00),
e-mail: pobyty@mvcr.cz .

Modrá karta
Modrá karta umožňuje dlouhodobý pobyt za účelem výkonu zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci. Modrá karta opravňuje cizince
k pobytu a zároveň výkonu zaměstnání, tj. cizinec nepotřebuje zvlášť pracovní povolení.
Za vysokou kvalifikaci se považuje řádně ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, které trvalo aspoň 3 roky.
Modrá karta vydaná Českou republikou je povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem výkonu zaměstnání
vyžadujícího vysokou kvalifikaci. Cizinec, který má modrou kartu, je oprávněn:
•

pobývat na území České republiky a

•

pracovat na pracovním místě, na které byla modrá karta vydána, a případně toto místo za definovaných podmínek změnit.

Modrá karta tedy spojuje povolení k pobytu i povolení k zaměstnání.
Modrá karta se vydává pracovníkům s vyšším odborným nebo vysokoškolským vzděláním, kteří mají pracovní smlouvu nejméně na dobu
jednoho roku na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu a sjednanou hrubou měsíční nebo roční mzdu, jejíž výše odpovídá alespoň
1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy v České republice.
Modrá karta je platná po dobu trvání zaměstnaneckého poměru uvedeného v pracovní smlouvě. Zaměstnanecký poměr musí být delší než
3 měsíce, maximálně však 2 roky.
Žádost o modrou kartu lze podat na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí. Případně ji lze podat na pracovišti MV ČR, a to pokud zde již
pobýváte na vízum k pobytu nad 90 dnů nebo na povolení k dlouhodobému pobytu, nebo jste držitel modré karty vydané jiným členským
státem EU a žádost podáte ve lhůtě do 1 měsíce ode dne vstupu na území. Žádost musíte podat osobně.
Upozornění: Pro výkon lékařského povolání na území ČR je u lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, kteří nezískali odbornou kvalifikaci

v jiném členském státě EU, nutné úspěšné vykonání aprobační zkoušky. Stejný požadavek je kladen také i pro výkon nelékařského
zdravotnického povolání.

65

Víza a Integrace po příjezdu

centrum pro
cizince
Centrum pro cizince JMK
Mezírka 1 (4. patro), 602 00 Brno, +420 541 658 333, cizincijmk@jmk.cz, www.cizincijmk.cz

Ministerstvo vnitra
Tel.: +420 974 832 421, +420 974 832 418, e-mail: pobyty@mvcr.cz, www.mvcr.cz/cizinci
Pondělí–pátek: 8.00–15.00
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VI. 02. Seznam států, jejichž občané podléhají vízové povinnosti
1.

Společný seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci podléhají vízové povinnosti ve státech schengenského prostoru podle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1806/2018, v platném znění.

•

Afghánistán

•

Ghana

•

Laos

•

Senegal

•

Alžírsko

•

Guayana

•

Lesotho

•

Severní Korea

•

Angola

•

Guinea

•

Libanon

•

Sierra Leone

•

Arménie

•

Guinea-Bissau

•

Libérie

•

Somálsko4

•

Ázerbájdžán

•

Haiti

•

Libye

•

Srí Lanka

•

Bahrajn

•

Indie

•

Madagaskar

•

Středoafrická Republika

•

Bangladéš

•

Indonésie

•

Malawi

•

Súdán

•

Belize

•

Irák

•

Maledivy

•

Surinam

•

Bělorusko

•

Írán

•

Mali

•

Svatý Tomáš a Princův

•

Benin

•

Jamajka

•

Maroko

•

Bhútán

•

Jemen

•

Mauritánie

•

Svazijsko

•

Bolívie

•

Jižní Afrika

•

Mongolsko

•

Sýrie

•

Botswana

•

Jižní Súdán

•

Mosambik

•

Tádžikistán

•

Burkina Faso

•

Jordánsko

•

Myanmar

•

Tanzánie

•

Burundi

•

Kambodža

•

Namibie

•

Thajsko

•

Čad

•

Kamerun

•

Nauru

•

Togo

•

Čína

•

Kapverdy

•

Nepál

•

Tunisko

•

Dominikánská Republika

•

Katar

•

Niger

•

Turecko

•

Džibutsko

•

Kazachstán

•

Nigérie

•

Turkmenistán

•

Egypt

•

Keňa

•

Omán

•

Uganda

•

Ekvádor

•

Komory

•

Pákistán

•

Uzbekistán

•

Eritrea

•

Kongo

•

Papua-Nová Guinea

•

Vietnam

•

Etiopie

•

Kongo, DR

•

Pobřeží Slonoviny

•

Zambie

•

Fidži

•

Kosovo

•

Rovníková Guinea

•

Zimbabwe

•

Filipíny

•

Kuba

•

Rusko

•

Gabon

•

Kuvajt

•

Rwanda

•

Gambie

•

Kyrgyzstán

•

Saúdská Arábie

Ostrov

(platný k datu 1. 11. 2020)

2.

Územní a samosprávné jednotky, které nejsou uznávány jako stát nejméně jedním z členských států EU a na držitele jejich cestovních
dokladů se vztahuje vízová povinnost:
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•

Kosovo, jak bylo vymezeno rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 1244 ze dne 10. června 1999.

•

Palestinská národní samospráva

4

Cestovní doklady Somálské republiky nejsou ze strany České republiky uznávány pro pobyt a vstup na území České republiky.
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3.

Odlišně se může vízová povinnost projevit u držitelů diplomatických, služebních a zvláštních pasů. V tomto případě doporučujeme
kontaktovat příslušné velvyslanectví/generální konzulát České republiky.

Upozorňujeme, že cestovní doklad cizince pro překročení hranice nesmí být starší deseti let a musí být platný nejméně
3 měsíce po datu uvažovaného opuštění území členského státu.

VI. 03. Integrace po příjezdu
Nejčastější otázky
Musím se po příjezdu do České republiky registrovat? (ať už jsem občanem EU nebo občanem třetí země)
Cizinci jsou povinni nahlásit místo svého pobytu v České republice buďto na policii (Inspektorát cizinecké policie, Cejl 62b, Brno – EU
občané a cizinci s vízem) nebo na pracovišti Ministerstva vnitra (OAMP, Hněvkovského 65, Brno – cizinci s povoleným dlouhodobým
pobytem) do 3 (občané zemí mimo EU) nebo do 30 (občané EU) pracovních dnů od příjezdu. Tato povinnost se nevztahuje na cizince
mladší 15 let, členy zahraničních ambasád, ani na zaměstnance konzulátů nebo mezinárodních vládních organizací akreditovaných v České
republice, členy jejich rodin registrované Ministerstvem zahraničních věcí a na cizince pro něž zajišťuje ubytování ministerstvo.
Povinnost nahlášení místa pobytu policii se nevztahuje na cizince, kteří tuto povinnost splnili prostřednictvím osoby, která jim poskytuje
ubytování. Nahlašovací povinnost je považována za splněnou vyplněním „návštěvnické karty“. Informujte se na recepci svého hotelu,
hostelu nebo jiného ubytovacího zařízení, zda vás ubytovatel u cizinecké policie nahlásil.
Po registraci musíte cizineckou policii kontaktovat už pouze v záležitostech týkajících se krátkodobého víza do 90 dní a zvacího dopisu
pro návštěvníky přijíždějící z třetích zemí. Veškerá ostatní pobytová agenda (dlouhodobé vízum, doklad o přechodném pobytu, povolení
k přechodnému, dlouhodobému nebo trvalému pobytu) se vyřizuje na Ministerstvu vnitra (MV) - Odbor azylové a migrační politiky
(OAMP), Hněvkovského 65, Brno, a to včetně hlášení veškerých změn pobytového statutu, rodinného stavu, adresy pobytu a podobných
faktů – vždy do lhůty 30 dnů.
Jak mám požádat o vydání nebo prodloužení platnosti dlouhodobého víza nebo povolení k pobytu (cizinci z třetích zemí)?
Cizinci, kteří potřebují vízum nebo povolení k pobytu v České republice musejí nejprve oznámit důvod svého pobytu v ČR a na některém
českém velvyslanectví požádat o příslušné vízum. Důvodem pobytu může být studium, zaměstnání, podnikání, výzkum, sjednocení rodiny,
kultura apod. Česká ambasáda je oprávněna pouze přijímat žádosti o dlouhodobá víza. Příslušným vyřizujícím orgánem je MV. Během
vyřizování může české velvyslanectví s žadatelem komunikovat, zvát ho na pohovory, vyzvat ho k vyzvednutí víza apod.
Na základě dlouhodobého víza lze na příslušném odboru MV na území ČR (Hněvkovského 65, Brno) podat žádost o povolení
k dlouhodobému pobytu (nebo jeho prodloužení). Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu může být podána nejdříve 120 dní
a nejpozději v den uplynutí platnosti dlouhodobého víza a musí následovat stejný důvod pobytu. Totéž platí při prodlužování platnosti
povolení k dlouhodobému pobytu, kdy je ale v určitých situacích přípustná změna důvodu pobytu.
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Musím nosit svůj průkaz o povolení k pobytu neustále u sebe?
Ano, svůj pas s vízem a průkaz o povolení k pobytu musíte mít neustále při sobě. I občasné EU musejí mít pas nebo jiný odpovídající
identifikační průkaz své země neustále při sobě, pokud nemají u sebe průkaz o povolení k pobytu. V případě ztráty, zničení nebo poškození
průkazu musí cizinec do 3 pracovních dnů ode dne, kdy k události došlo, tuto skutečnost nahlásit policii nebo úřadu, který doklad vydal.
Musím mít český řidičský průkaz?
Držitel řidičského průkazu vydaného kterýmkoliv členským státem Evropské unie může řídit vozidlo na základě svého řidičského průkazu
EU, a to po celou dobu jeho platnosti.
Výměna řidičského průkazu EU za český je možná až po šestiměsíčním pobytu. Je nutné prokázat profesionální a osobní vazby k České
republice, žadatel musí být držitelem průkazu o povolení k přechodnému pobytu.
Držitel platného řidičského průkazu vydaného cizí zemí může v České republice řídit na základě:
a.

Řidičského průkazu vydaného v cizině a odpovídajícího Vídeňské úmluvě o silničním provozu (1968) nebo Ženevské úmluvě o silničním
provozu (1949), a to po dobu jeho platnosti.
V takovém případě musí cizinec s trvalým nebo přechodným pobytem na území České republiky na dobu delší než 1 rok požádat
o vydání českého řidičského průkazu, který nahradí řidičský průkaz vydaný v cizí zemi, a musí tak učinit do 3 měsíců ode dne kdy mu
bylo povolení k dočasnému nebo trvalému pobytu na dobu delší než 1 rok uděleno.

b.

Mezinárodního řidičského průkazu vydaného jako doplněk k řidičskému průkazu cizí země, pokud ten neodpovídá Vídeňské úmluvě
o silničním provozu (1968) nebo Ženevské úmluvě o silničním provozu (1949). V takovém případě je jediným omezením platnost
takového mezinárodního řidičského průkazu. Český řidičský průkaz získá cizinec jen absolvováním české autoškoly.

Musím přihlásit dovezené auto?
Vozidlo je nutno přihlásit, pokud cizincův pobyt přesáhne 185 dnů. V každém případě musí mít vozidlo platné pojištění odpovědnosti, tzv.
‚zelenou kartu‘. Toto pojištění je možné v ČR zakoupit pouze pro vozidla registrovaná v ČR. Vozidlo je možné zaregistrovat na jméno cizince
s dlouhodobým, přechodným nebo trvalým pobytem. Registrace se provádí na Magistrátu města Brna, Oddělení evidence motorových
vozidel (Kounicova 67).
Jak získám české zdravotní pojištění?
Mít zdravotní pojištění platné na území ČR není jen věcí zdravého rozumu, ale u všech cizinců je vyžadováno zákonem. V zemi existuje
vládou regulovaný systém veřejného zdravotního pojištění dostupný i všem občanům EU a všem zaměstnaným cizincům.
V případě občanů EU stačí pro akutní zdravotnické služby národní karta zdravotního pojištění EHIC – s modrým pozadím, lepší ale je se
přihlásit k českému zdravotnímu pojištění a původní kartu pojištěnce vyměnit za kartu místní, která platí pro veškerou zdravotní péči
včetně preventivních prohlídek, hospitalizace atd. Registrace do veřejného systému jinak než přes zaměstnavatele nebo osobu samostatně
výdělečně činnou je pro občany EU možná až po získání dokladu o dočasném pobytu.
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Cizinci ze zemí mimo EU mohou do veřejného zdravotního systému vstoupit jen na základě registrace českým zaměstnavatelem nebo
po získání statutu trvalého pobytu. V opačném případě si musí předplatit komerční zdravotní pojištění s nižšími limity krytí u některé
z komerčních zdravotních pojišťoven v ČR, které jsou oprávněny tato pojištění uzavírat (aktuálně je jich šest). Platné zdravotní pojištění je
zákonným požadavkem vyžadovaným při žádosti o pobyt nebo jeho prodloužení.
Jak najdu lékaře?
Jedna věc je mít platné zdravotní pojištění, něco úplně jiného je ale najít dobrého lékaře, který kromě profesionálních schopností mluví
ještě nějakým cizím jazykem (nebo jazyky). Vaše zdravotní pojišťovna je povinna vás seznámit se smluvními lékaři a zdravotnickými
institucemi v blízkosti vašeho bydliště, je však velmi nepravděpodobné, že by věděla i o jejich jazykových schopnostech. V takových
situacích musíte začít pátrat na vlastní pěst, poptat se mezi kolegy a přáteli nebo kontaktovat Brno Expat Centre, kde získáte seznam
kontaktů, který je zdarma ke stažení jako jeden z informačních dokumentů na stánkách centra. Je důležité si svého lékaře najít co nejdříve
a zaregistrovat se u něho. Tím se lékař stává vaším „rodinným doktorem“, vede vaše zdravotní záznamy, provádí preventivní prohlídky
a v případě potřeby vás objednává na další vyšetření nebo zákrok ke specialistům. Totéž platí pro zubaře, gynekologa nebo pediatra.
V případě nemoci ale můžete kdykoliv navštívit nejbližšího lékaře, který musí v naléhavé situaci v rámci Hippokratovy přísahy přijmout
každého pacienta. Mimo běžné ordinační hodiny můžete vždy zajít na lékařskou pohotovost na adrese Ponávka 6 nebo do dětské
nemocnice na Černopolní 9. Non-stop otevřená lékárna je naproti hlavnímu nádraží na adrese Bašty 2.
Jak funguje systém veřejné dopravy?
Městská hromadná doprava v Brně je často hodnocená jako nejlepší v republice. Je známá svým rozsáhlým pokrytím, častými spoji
a rozumnými cenami – hlavně pro ty, kdo se rozhodnou zakoupit si měsíční, čtvrtletní nebo roční jízdenku. I když Brno nemá metro
(město není tak velké, aby se metro vyplatilo), vozový park brněnského dopravního podniku obsahuje tramvaje, autobusy, trolejbusy a na
brněnské přehradě dokonce lodě. Kromě toho je městská doprava součástí integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje,
v němž speciální jízdné platí na integrovaných částech železničních tratí i pro rychlíky a vybrané expresní vlaky provozované Českými
drahami. Kompletní informace o všech aspektech tohoto systému najdete na www.dpmb.cz všechny městské i meziměstské jízdní řády na
www.jizdnirady.cz nebo v aplikaci idos.
Jak najdu bydlení?
Většina cizinců, alespoň po prvotním příjezdu, volí bydlení v pronajatém bytě nebo rodinném domě. Při hledání a najímání bytu nebo domu
jsou k dispozici dvě základní možnosti: přes důvěryhodnou realitní kancelář nebo na vlastní pěst. Dobré realitní kanceláře dbají na to, aby
pronajímatel měl právo byt pronajímat a aby nájemní smlouva obsahovala všechna nezbytná a standardní ustanovení. Realitní kanceláří
běžně účtovaná odměna (provize) bývá ve výši jednoho měsíčního nájemného. Nezávislé hledání a vyjednávání s majitelem bývá levnější,
často je ale zdlouhavější a riskantnější. Před podpisem smlouvy je dobré si najmout právníka alespoň na kontrolu smlouvy, neobsahuje-li
nějakou skrytou past. Realitní servery, inzeráty na nástěnkách na pracovišti, skupiny na Facebooku i online fóra nabízejí mnoho aktuálních
možností ubytování a bydlení.
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Jak najdu školu pro své děti?
V České republice nabízejí předškolní zařízení péči o děti ve věku od 3 do 6 let. Povinná školní docházka, jeden rok mateřské školy a devět
let základní školy, trvá od 5 do 15 let. Následuje středoškolské vzdělání v délce 4 roků. Střední školy jsou tří typů: gymnázia, střední
průmyslové školy a učňovské školy. Poté přicházejí dvě možnosti: takzvané ‚vyšší odborné vzdělání‘ (dvouleté, srovnatelné se západními
community colleges) nebo vysokoškolské (tj. univerzity nabízející standardní programy bakalářského, magisterského a doktorandského
studia).
S výjimkou předškolní úrovně je český vzdělávací systém převážně veřejný. Na všech úrovních od základního přes střední až po
vysokoškolské vzdělání je zdarma, nicméně soukromé školy účtují školné. Vzdělávací instituce nabízející kompletní výuku v jiném jazyku
než v češtině jsou jen soukromé a tedy placené. Totéž platí pro bakalářské a magisterské studijní programy vyučované na univerzitách
v angličtině.
Veřejné mateřské školy jsou v posledních letech přetížené a při přijímání dávají přednost starším dětem (ve věku 4 až 5 let, které jsou
blíž zahájení základní školní docházky). Rok před nástupem do základní školy je mateřská školka pro děti povinná. Místo v mateřské
škole je třeba začít hledat pro nadcházející školní rok už brzy na jaře. Alternativou jsou soukromé mateřské školy s různými metodami
a zaměřením, které rády přijímají a mladší děti a „převis“ z veřejných mateřských škol. Mnohé se specializují na alternativní vzdělávací
metody a komunikují cizími jazyky.
Kromě International School of Brno a American Academy, kde výuka probíhá v angličtině dle mezinárodního vzdělávacího programu, učí
všechny ostatní základní a střední školy v Brně česky. Několik škol nabízí výuku vybraných předmětů v angličtině, francouzštině, němčině
nebo španělštině. Tři základní školy mají integrační program pro děti–cizince, v němž věnuje více úsilí i času češtině a kulturní integraci.
Kolik cizinců žije ve městě a v kraji?
Brno hostí více než třicetpět tisíc cizinců, jejich počet v rámci celého Jihomoravského kraje je téměř dvojnásobný. Více než polovinu z nich
tvoří tři hlavní národnosti: Ukrajinci, Slováci a Vietnamci. O zbytek se v mnohem menší míře dělí více než sto dalších národností. Hrubé
odhady hovoří o celkovém počtu přibližně 7000 zahraničních odborníků a profesionálů a jejich rodinných příslušníků. Ti pracují většinou ve
velkých mezinárodních firmách, výzkumných centrech a v akademickém prostředí. Mnozí jsou také živnostníci nebo na volné noze. Na šesti
veřejných brněnských univerzitách by se našel přibližně stejný počet zahraničních studentů (bez započítání Slováků). Díky mnoha setkáním
a společenským akcím je celkem snadné navazovat nové mezinárodní kontakty. Schůzky a večírky pořádá mnoho organizací. Pro všechny
cizince žijící a pracující v Brně organizuje Brno Expat Centre pravidelné semináře, neformální setkání, exkurze a výlety – to vše s cílem
podpořit vznik a posilování vzájemných kontaktů mezi nově příchozími a místními a pomoci cizincům cítit se ve městě jako doma.
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Brno Expat Centre
Orlí 3, 602 00 Brno
Tel.: +420 530 332 123, e-mail: info@brnoexpatcentre.eu, www.brnoexpatcentre.eu
Brno Expat Centre je podporováno městem Brnem a působí jako servisní organizace zdarma poskytující podporu zahraničním
profesionálům žijícím nebo pracujícím v Brně, případně těm, kdo se na pobyt nebo práci v Brně připravují.
2. Integrace po příjezdu
Kde se naučím česky?
Pokud se rozhodnete navštěvovat kurzy českého jazyka, máte několik možností.
V Brně můžete navštěvovat kurzy v Centru pro cizince JMK (www.cizincijmk.cz). Ty jsou rozdělené podle úrovní znalosti češtiny od A.1
do B.1, dále na kurzy pro dospělé, pro děti, prezenční i online. Všechny zdarma.
Další možnost je navštěvovat placené kurzy jazykových škol nebo univerzit.
Proč se učit česky?
V České republice nemluví moc lidí cizím jazykem. Je pro vás tedy dobré znát aspoň nějaké základní české fráze. Znalost češtiny se vám
navíc bude hodit v případě, že budete chtít žádat o trvalý pobyt nebo občanství. Pro udělení těchto statusů je totiž povinná.
Jak se naučit česky mimo kurzy?
Nejrychleji se jazyk naučíte, když si najdete mezi Čechy přátele a budete s nimi mluvit. Třeba u sklenky dobrého moravského vína. Navíc to
bude zábava.
Pokud budete potřebovat pomoct, obraťte se na nás.
Jsme Centrum pro cizince JMK!

centrum pro
cizince
Centrum pro cizince JMK
Mezírka 1 (4. patro), 602 00 Brno, +420 541 658 333, cizincijmk@jmk.cz, www.cizincijmk.cz
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VII. INSTITUCE KE SPOLUPRÁCI
VII. 01. CEITEC – Středoevropský technologický institut
CEITEC (Středoevropský technologický institut) je mladé a dynamické interdisciplinární výzkumné centrum zaměřené
na vědy o živé přírodě, pokročilé materiály a nanotechnologie. Jeho úspěch lze připsat nejen jeho moderním efektivně
řízeným sdíleným laboratořím, ale také zdejším lidem. CEITEC zaměstnává vynikající výzkumné pracovníky a pracovnice
z celého světa, kteří jsou odhodláni plnit poslání centra a zlepšovat kvalitu života i lidského zdraví. CEITEC se snaží vědcům
a vědkyním poskytnout podpůrné a stimulující prostředí s prostorem pro diskuzi i rozvoj nápadů a také kulturu otevřené
komunikace i rovných příležitostí.
Od svého založení v roce 2011 se centrum rychle rozrostlo a hned od počátku byl jeho dopad na společnost zřejmý. Výzkumné centrum
CEITEC opakovaně získává špičkové výzkumné granty Evropské unie a podařilo se mu vybudovat si reputaci centra excelence. CEITEC
se řadí mezi nejlepší výzkumné instituce v České republice a na evropské úrovni je nadprůměrný. Institut zaměstnává vynikající vědce
a vědkyně z celého světa a ve své mezinárodní PhD School vychovává novou generaci výzkumných pracovníků a pracovnic. V zájmu
zachování vysokých mezinárodních standardů kvality ve výzkumu je CEITEC pravidelně hodnocen Mezinárodní vědeckou poradní radou
(ISAB).
S ročním rozpočtem blížícím se 30 milionům EUR a investicemi přesahujícími 200 milionů EUR se institutu daří plnit svůj cíl a být nedílnou
součástí špičkových vědeckých sítí v daných oblastech. CEITEC se nachází v srdci Evropy, ve městě Brně, kde Mendel kdysi položil základy
moderní genetiky, a je obklopen špičkovým vzdělávacím ekosystémem složeným z Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického
v Brně a Mendelovy univerzity, s přístupem k více než 60 tisícům studentů. CEITEC aktivně spolupracuje s předními mezinárodními
univerzitami, výzkumnými ústavy, s firemní sférou i veřejnými organizacemi.
Oblasti výzkumu
Multidisciplinární povaha institutu CEITEC a míra, do jaké jsou integrovány oblasti věd o živé přírodě, pokročilých materiálů
a nanotechnologií, z něj činí první výzkumné centrum svého druhu v České republice. Vědci a vědkyně ve výzkumném centru CEITEC
působí v následujících sedmi oblastech výzkumu: pokročilé nano a mikrotechnologie, pokročilé materiály, strukturní biologie, genomika
a proteomika rostlinných systémů, molekulární medicína, výzkum mozku a lidské mysli a molekulární veterinární medicína.
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Sdílené laboratoře
CEITEC poskytuje otevřený přístup k 12 sdíleným laboratořím vybaveným nejmodernějšími technologiemi. Špičkové instrumenty jsou zde
přístupné nejen vědcům z centra CEITEC, ale také externím uživatelům z akademického i soukromého sektoru. V centru CEITEC najdete
následující sdílené laboratoře: Centrální laboratoř Kryo-elektronová mikroskopie a tomografie, CEITEC Nano, Národní NMR centrum
Josefa Dadoka, Centrální laboratoř Proteomika, Centrální laboratoř RTG difrakce a Bio-SAXS, Centrální laboratoř Interakce a krystalizace
biomolekul, Centrální laboratoř Nanobiotechnologie, Laboratoř multimodálního a funkčního zobrazování, Centrální laboratoř Genomika,
Centrální laboratoř Buněčné zobrazování, Laboratoř rostlinného výzkumu a Centrální laboratoř Bioinformatika.
Naši lidé
Naši lidé jsou naší nejcennější komoditou. Celé konsorcium CEITEC zaměstnává více než 1 400 pracovníků a pracovnic z více než 45
zemí. Naši lidé pracují na téměř 300 v současnosti realizovaných projektech a každoročně publikují přibližně 500 vědeckých publikací.
O naše zaměstnance a zaměstnankyně se staráme od okamžiku, kdy jsou přijati. Naše Welcome Office podporuje nováčky a pomáhá jim
s bezproblémovou integrací do nového pracoviště. Náš PR tým pořádá každoročně řadu akcí pro zaměstnance a zaměstnankyně i jejich
rodiny. Kariérní rozvoj našich vědců a vědkyň i doktorandů a doktorandek CEITEC PhD School bereme velmi vážně, a nabízíme proto
mnoho možností profesního a osobnostního rozvoje výzkumným pracovníkům a pracovnicím všech kariérních úrovní, a to včetně rozvoje
měkkých a přenositelných dovedností.
Pro více informací o CEITEC navštivte www.ceitec.cz.

CEITEC – Středoevropský technologický institut
c/o Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno
e-mail: info@ceitec.cz, www.ceitec.cz
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VII. 02. FSI VUT v Brně – Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
Fakulta strojního inženýrství (FSI) je s celkovým počtem téměř 4 100 studentů a 15 odbornými pracovišti druhou největší fakultou Vysokého
učení technického v Brně a největší strojní fakultou v České republice.
Od svého založení v roce 1900 se fakulta věnuje vzdělávání v tradičních oborech i v aplikovaných vědách a interdisciplinárních oblastech,
např. materiálové a fyzikální inženýrství, biomechanika, mechatronika, průmyslový design, kvalita, procesní inženýrství, aj. Studium je
strukturované do tří na sebe navazujících úrovní – bakalářské, magisterské a doktorské. Obory jsou akreditovány v češtině i angličtině,
některé se uskutečňují jako tzv. společné (double nebo joint degree) se zahraničními VŠ (Francie, Německo, Itálie). Každý rok fakultu
úspěšně ukončí tisícovka absolventů všech úrovní studia se skvělým uplatněním na trhu práce. V r. 2020 fakulta oslavila 120 let své
úspěšné existence v oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje i spolupráce s výzkumnými institucemi a průmyslovými partnery.
Spolupráce s průmyslovými tuzemskými i zahraničním partnery patří k prioritám FSI – fakulta rozvíjí rozsáhlou spolupráci s firmami
i výzkumnými institucemi v ČR i zahraničí, především formou kolaborativního a smluvního výzkumu, vývoje i realizací zakázek, expertních
služeb i odborného poradenství. Významná je spolupráce s Českým technologickým parkem a Jihomoravským inovačním centrem pro
podporu inovativního prostředí v regionu a začínajících firem formou technologických inkubátorů. Důležitým partnerem FSI jsou velké
české i nadnárodní společnosti – např. Škoda Auto, ČEZ, Bosch, Honeywell, Siemens, Mubea, Koyo Bearings, POSCO, Volkswagen, aj.
stejně jako malé a střední podniky v regionu.
Kariérní veletrh Den firem, který se každoročně koná v první půlce března, je velkou přehlídkou možností spolupráce zejména pro studenty
fakulty. Některé z firem se podílejí na Ceně průmyslového podniku, kdy oceňují nejlepší bakalářské a diplomové práce.
FSI průmyslovým partnerům nabízí

75

•

Uveřejnění nabídky pracovního uplatnění pro studenty/absolventy

•

Uveřejnění nabídky stáže / praxe / internship pro studenty

•

Odborná přednáška ve výuce nebo mimo ni

•

Zadání tématu bakalářské / diplomové práce

•

Příprava a podání společného VaV projektu

•

Odborné služby (realizace úkolů z průmyslové praxe) – měření, experimenty, výpočty, simulace, testování, odborné poradenství, aj.

•

Sponzoring – Cena průmyslového podniku (soutěže, Ceny průmyslového podniku, aj.)

•

Účast v komisi pro státní závěrečné zkoušky (bakalářské, inženýrské studium)

•

Reklama společnosti v prostorách fakulty (nástěnka, vitrína, leták, stojan)

•

Reklama společnosti v prostorách ústavu (nástěnka, leták)

•

Prezentace firmy na Dni firem pro studenty FSI

•

Společná propagace technických oborů na akci pro SŠ studenty/žáky/širokou veřejnost/ na Noci vědců, aj. propagačních akcích FSI

Instituce ke spolupráci

Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Technická 2896/2, 616 69 Brno
+420 541 144 988, info@fme.vutbr.cz, https://www.fme.vutbr.cz/spoluprace/firmy
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VII. 03. OTT VUT – Oddělení transferu technologií VUT v Brně
Odbor transferu technologií VUT
Vysoké učení technické v Brně je jedinou komplexní technickou univerzitou v jihomoravském regionu. Vedle vzdělávání v akreditovaných
oborech a rozsáhlé vědeckovýzkumné činnosti hraje stále větší roli transfer unikátních poznatků a technologií směrem k podnikatelské
sféře s cílem jejich komercializace a praktického uplatnění. Servisním pracovištěm pro transfer znalostí z VUT je Odbor transferu
technologií (OTT), který funguje jako prostředník mezi akademickou obcí a aplikační sférou, mezi vědcem a podnikem. Odbor transferu
technologií na VUT v Brně funguje již od roku 2002, kdy za svou dobu existence zajistil právní ochranu téměř sedmi stovkám ohlášených
nápadů zaměstnanců.
Podpora spolupráce firem a pracovišť VUT
Tradiční aktivitou OTT je podpora spolupráce s podniky formou smluvního výzkumu či společné účasti v nejrůznějších grantových
projektech domácích i mezinárodních. OTT hraje roli prvního kontaktního místa na VUT; po předběžné analýze požadavků partnera
vyhledá a doporučí vhodný vědecký tým, kde se spolupráce realizuje. Pro staré i nové spolupráce potom nabízí metodickou podporu
k ochraně nehmotných výsledků výzkumu a právní poradenství k uzavíraným smlouvám.
VUT v současné době spolupracuje s celou řadou významných podniků, jako jsou např. Siemens, Honeywell, IBM, Škoda Auto, ABB, ŽĎAS,
Zetor, Tatra Kopřivnice, ALTA, OHL ŽS, Microsoft, Chemopetrol, Gumotex, Tescan Orsay Holding, Volkswagen, Adobe, Touchless Biometric
Systems AG, Skanska, Slovácké strojírny, Redrock Construction a s desítkami dalších menších podniků.
Komercializace výsledků výzkumu
OTT hraje klíčovou roli při posuzování poznatků a technologií vzniklých na VUT z pohledu jejich praktického uplatnění a možností
komercializace. Tato činnost probíhá prostřednictvím manažerů transferu technologií na jednotlivých fakultách. Unikátní výsledky vzniklé
na VUT jsou nabízeny potenciálním uživatelům pomocí webového portálu, prostřednictvím fakult a samotných autorů, na veletrzích
a s využitím mezinárodních databází. Cílem VUT (bezmála 700 ohlášených poznatků a z nich vzešlých 1200 průmyslově právních ochran) je
tak rozšířit inovativní řešení do průmyslové sféry, což současně přispěje rozvoji a technologickému pokroku.
Ochrana duševního vlastnictví VUT
OTT navrhuje a realizuje vhodný způsob průmyslově právní ochrany unikátních poznatků a technologií, zejména formou domácích
a zahraničních patentů a užitných vzorů, designu a ochranných známek, spravuje patentové portfolio VUT (bezmála 700 ohlášených
poznatků a z nich vzešlých 1 200 průmyslově právních ochran) a univerzitní patentový fond.
Mezi nejzajímavější patentované výsledky VUT v Brně patří tradičně výsledky vzniklé ve spolupráci s průmyslovými podniky.
Za všechny uveďme mezinárodně chráněné záchranné zařízení pro bezpilotní letecké prostředky vytvořené společně s Galaxy GRS s.r.o.
Ve vyjímečných případech se v patentovém portfoliu VUT objeví také vynálezy, na jejichž vzniku se podíleli studenti. Příkladem může být
proudnice pro požární sport, kterou student Filip Páral již úspěšně uvádí na trh a začíná tak svou podnikatelskou kariéru. Ačkoliv je VUT
zaměřeno primárně jako technická škola.
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Nabídka pro spolupracující společnosti:
•

spolupráce na strategických výzkumných projektech;

•

licence k unikátním technologiím;

•

měření, analýzy a odborné posudky;

•

řešení výzkumných úkolů na zakázku.

Podpora pro výzkumníky z VUT:
•

ochrana výsledků výzkumu;

•

poradenství ke smlouvám s partnery;

•

konzultace obchodního případu;

•

vzdělávací akce.

Vysoké učení technické v Brně
Odbor transferu technologií
Antonínská 548/1, 601 90 Brno, +420 541 144 21, info@tt.vutbr.cz, www.tt.vutbr.cz
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VII. 04. AdMaS – Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie
Fakulta stavební, VUT v Brně
Centrum AdMaS je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví. Zaměřujeme se na výzkum, vývoj
a aplikace pokročilých stavebních materiálů, konstrukcí a technologií nejen v oblasti stavebnictví, ale i dopravních systémů a infrastruktury
měst a obcí.
Cílem centra je zajistit aplikaci aktuálních výsledků základního výzkumu formou aplikovaného výzkumu do praxe ve formě nových,
resp. inovovaných stavebních materiálů a technologií s kvalitativně vyššími užitnými vlastnostmi, resp. s nižšími výrobními náklady,
resp. s omezenými negativními vlivy na životní prostředí (jak ve fázi výroby, tak během používání a samozřejmě po ukončení životnosti
materiálu).
Vznik Centra AdMaS byl financován z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v rámci evropských strukturálních fondů.
Konkrétní nabídky spolupráce
Pro výrobce stavebních hmot
•

Vývoj nových energeticky a environmentálně úsporných hmot a pokročilých stavebních materiálů s vyššími užitnými parametry
a trvanlivostí.

•

Návrh a ověření nových surovinových zdrojů – druhotné, snadno obnovitelné zdroje, recyklované materiály.

•

Progresivní metody určení prvkového složení, koncentrace složek, ověření mikrostruktury, tepelně technických a dalších vlastností.

•

Využití moderních destruktivních i nedestruktivních metod pro stanovení mechanických, fyzikálně-chemických a trvanlivostních
parametrů stavebních hmot.

Pro stavební firmy a projektanty
•

Optimalizace efektivního využití materiálů ve stavebních konstrukcích vzhledem k jejich životnosti a ekonomickému uplatnění.

•

Návrh progresivních stavebních konstrukcí a technologií z hlediska jejich zvýšené spolehlivosti, trvanlivosti a ekonomičnosti.

•

Experimentální ověřování krátkodobého a dlouhodobého chování konstrukcí s možností teplotního, statického a dynamického
zatěžování; požární odolnost.

•

Využití geodetické, fotogrammetrické a metrologické podpory stavební činnosti a výzkumu.

Pro vlastníky a správce budov, nemovitých kulturních památek, pro investory
•

Diagnostika a ověřování vlastností stavebních konstrukcí s využitím destruktivních i nedestruktivních zkušebních metod; virtuální
testování a matematické modelování.
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•

Diagnostika skladby historických omítek a malt, návrhy jejich sanace.

•

Měření trhlin, návrhy statického zajištění budov.

•

Měření tepelných a mikroklimatických vlastností budov a dílčích částí staveb.

Instituce ke spolupráci

Pro územně správní celky a veřejné instituce
•

Moderní technologie odvádění a čištění odpadních vod, úpravy a distribuce pitné vody, nové postupy pro využití energie z odpadních
vod.

•

Měření a modelování dopravního proudu, emisí a hlukové zátěže.

•

Energetická, ekologická a trvale udržitelná koncepce rozvoje městských sídel a regionů.

•

Poradenství a výzkum v oblasti SMART Cities.

Centrum AdMaS, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně
Purkyňova 651/139, 612 00 Brno
Tel.: +420 541 148 011, e-mail: admas@fce.vutbr.cz, www.admas.eu
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VII. 05. SIX – Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů
Výzkumné centrum SIX bylo založeno s cílem podpořit inovační potenciál firem, které aktivně využívají komunikační, informační
a senzorové technologie v různých oblastech života. Posláním centra je například:
•

podporovat kvalitu života stárnoucí populace (snímáním životních funkcí a bezdrátovým přenosem informací),

•

snižovat nebezpečí teroristických útoků (snímáním signatur nebezpečných látek a bezdrátovým varováním),

•

řízení provozu pomocí konceptu inteligentní dálnice (vzájemnou komunikací mezi auty a stacionárními jednotkami),

•

včasná diagnóza nemocí nervového systému pomocí analýzy řeči.

Realizace centra byla zahájena 1. srpna 2010 a byla dokončena v prosinci 2012. V lednu 2013 byl zahájen plný provoz výzkumné činnosti
centra. Centrum SIX se soustřeďuje na výzkum technologií, které mají potenciál v komunikačních, informačních a senzorových systémech
v blízké budoucnosti. Výzkum probíhá v úzké spolupráci se strategickými průmyslovými partnery a společnostmi s cílem plnit poslání
centra.
Prosím navštivte stránku www.six-centre.cz pro získání více informací o Centru SIX.

SIX – Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů
Vysoké učení technické v Brně, Technická 3082/12, 616 00 Brno, six@feec.vutbr.cz www.six-centre.cz
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VII. 06. NETME Centre – Centrum nových technologií pro strojírenství
Výzkumné centrum NETME je součástí Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Centrum si dává za cíl řešit
výzvy širokého spektra strojírenských oborů. Centrum představuje investici v hodnotě přibližně 700 milionů korun a disponuje odborníky
využívajícími unikátní zařízení a přístrojové vybavení v dedikovaných laboratořích s rozlohou cca 8500 m2.
NETME Centrum těží z více než století dlouhé tradice ve vysokoškolském vzdělávání a výzkumu ve strojním inženýrství. Fakulta strojního
inženýrství představuje největší vzdělávací instituci ve svém oboru v rámci ČR.
Výzkum v rámci NETME Centre se zaměřuje primárně na následující průmyslové obory:
•

Letecký průmysl

•

Automobilový průmysl

•

Energetika

•

Průmyslové technologie

NETME Centre ve stručných číslech:
•

Centrum v současné době zaměstnává přes 380 výzkumných pracovníků (ekvivalent cca 214 zaměstnanců na HPP) - výzkumníků,
vedoucích pracovníků, PhD studentů.

•

Za posledních pět let jsme provedli smluvní výzkum v hodnotě více než 230 milionů Kč

•

Roční obrat centra tvoří 250 milionů Kč.

•

Čtvrtá odrážka: Do NETME Centre byly investovány finanční prostředky v celkové výši více než 700 milionů Kč.

•

NETME Centre má unikátní dispozice k sestavení portfolia výzkumných týmů a technologií potřebných k nalezení odpovědí na vaše
výzkumné úkoly.

Pro více informací a v případě zájmu o spolupráci nás neváhejte kontaktovat.

NETME Centre, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Technická 2896/2, 616 69 Brno
Tel.: +420 541 144 981, e-mail: info@netme.cz, www.netme.cz
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VII. 07. CVVOZE – Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie
CVVOZE je regionální výzkumné centrum Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně.
Výzkumné centrum pokrývá téměř celé spektrum disciplín v oblasti elektrotechniky (elektrochemie, elektromechanika, elektrotechnologie,
elektroenergetika), ve vazbě na aktuální téma obnovitelných zdrojů energie a jejich efektivního využívání ve výrobě, dopravě a energetice.
Výzkumné centrum má tři základní výzkumné programy:
•

Elektromechanická přeměna energie – koncentruje se na zvyšování účinnosti stávajících elektrických strojů pro ekologickou dopravu
a vývoj strojů nové koncepce, včetně vývoje a optimalizace nových řídicích systémů s využitím moderních typů signálových procesorů.

•

Chemické a fotovoltaické zdroje energie – zaměřuje se na výzkum elektrochemických zdrojů a fotovoltaických článků a vývoj jejich
účinných a spolehlivých aplikací.

•

Výroba, přenos, distribuce a užití elektrické energie – cílí svoji činnost k výzkumu a vývoji nových zařízení pro distribuci elektrické
energie se zlepšenými energeticko-ekologickými parametry vedoucími ke zvýšení spolehlivosti dodávky a kvality elektrické energie,
včetně bezpečnosti elektrických sítí nebo jaderné energetiky.

Součástí Centra je výzkumná infrastruktura CVVOZEPowerLab, která je součástí mezinárodní sítě European Distributed Resources
Laboratories (DERlab).
Pro více informací o Centru výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie a výzkumné infrastruktuře CVVOZEPowerLab navštivte
naše webové stránky www.cvvoze.cz.

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně, Technická 3082/12, 616 00 Brno
prof. RNDr. Vladimir Aubrecht, CSc. (ředitel CVVOZE), tel.: +420 541 146 715, e-mail: aubrecht@vutbr.cz, www.cvvoze.cz
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VII. 08. CMV – Centrum materiálového výzkumu
Fakulta chemická VUT v Brně
Centrum materiálového výzkumu (CMV) je specializované výzkumné centrum, provozované jako samostatné pracoviště Fakulty chemické
Vysokého učení technického v Brně. Centrum se zaměřuje zejména na aplikovaný výzkum v oblasti anorganických materiálů, pojiv,
žáromateriálů, pokročilé keramiky, speciálních kompozitů s řízenými vlastnostmi a polymerů. Dále se centrum profiluje do oblasti
pokročilých organických materiálů, koloidních systémů, biokoloidů, biomateriálů, environmentálních procesů a do oblasti kovů a koroze.
Centrum rozvíjí i vlastní základní výzkum, který slouží jako odrazový můstek pro potenciální aplikace. CMV disponuje silným a vzájemně se
doplňujícím přístrojovým vybavením.
Konkrétní nabídky pro spolupráci s firmami
•

Příprava materiálů na bázi anorganických kompozitů, které jsou vyráběny ve velkých objemech a změny v technologiích mohou přinést
významné benefity

•

Příprava anorganických materiálů s vysokou stabilitou při mechanickém namáhání a v agresivním prostředí

•

Pochopení a zefektivnění technologických procesů výroby pojiv a keramiky.

•

Snižování ekologické zátěže výroby anorganických materiálů (surovinově náročné, odpadové a emisní procesy)

•

Snižování energetické náročnosti vysokoteplotních procesů přípravy keramiky a pojiv

•

Využívání surovinových zdrojů z jiných výrob chemického průmyslu, metalurgie a energetiky

•

Výroba high-tech materiálů a prekurzorů pro náročné (např. medicínské) aplikace

•

Vývoj, inovace a přípravu materiálů a testovacích vzorků v preparativní laboratoři silikátů.

•

Charakterizace chemického a chemicko-strukturního složení anorganických materiálů

•

Optimalizace jednotlivých kroků biotechnologických procesů (up-stream procesy, kultivace, down-stream procesy)

•

Návrhy a vývoj možných strategií pro zhodnocení odpadních a vedlejších produktů nejen potravinářských výrob

•

Příprava materiálů na bázi nano/mikrovláken a nano/mikročástic pro široké spektrum aplikací

•

Příprava funkčních nanomateriálů a nanotechnologických zařízení pro medicínské,„life science“ a senzorové aplikace

•

Studium interakcí v koloidních soustavách a nanosystémech za účelem odhalení jejich schopnosti vázat biologicky aktivní látky
do stabilního celku umožňujícího transport prospěšné aktivní látky na místo určení. Návrh systémů pro potenciální praktické aplikace
a příprava jejich funkčních vzorků nebo vzorků pro následné (především biologické, medicínské) testy

•

Příprava nových funkčních materiálů s výraznými senzorickými, elektrickými a optickými vlastnostmi. Konstrukce prototypů systémů
pro komerční aplikaci

•

Charakterizace fyzikálně-chemických, elektrických a optických vlastností koloidů, nanomateriálů, tenkých vrstev, materiálů pro
organickou elektroniku
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Centrum materiálového výzkumu, Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně
Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně
Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, http://www.materials-research.cz
Ing. Tomáš Opravil, Ph.D., ředitel CMV, +420 541 149 423, opravil@fch.vut.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Martin Bartoš, obchodní manažer, +420 541 149 446, bartos@fch.vut.cz
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VII. 09. RECETOX
RECETOX (původně Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí) je ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity založený
v roce 1983. Zabývá se výzkumem a vzděláváním odborníků v oblasti environmentálních a zdravotních rizik souvisejících s chemickými
látkami kolem nás. Hlavní činnost RECETOXu zahrnuje sledování toxických látek v prostředí, výrobcích i lidských tkáních a hodnocení jejich
toxikologických a ekotoxikologických účinků, souvisejících rizik a zdravotních dopadů, vývoj nových vzorkovacích i analytických technik,
vývoj nových chemických nástrojů a metodik, biotechnologií i softwarových nástrojů. Výzkumné aktivity pružně reagují na nové výzvy
týkající se nejen sledování kontaminace prostředí a expozice obyvatelstva toxickým látkám, ale i návrhů preventivních a legislativních
opatření, vhodných intervencí a managementu chemických látek.
RECETOX spolupracuje s řadou průmyslových partnerů a prostřednictvím Národního centra pro toxické látky a Regionálního centra
pro budování environmentálních kapacit podporuje Českou republiku, další země v Evropě i Africe, a mezinárodní instituce v regionu
při naplňování mezinárodních smluv a dohod k ochraně lidského zdraví a životního prostředí.
RECETOX je aktivně zapojen do řešení rámcových projektů EU (FP7 či H2020). V současné době (2020) se podílí na realizaci 18 projektů
H2020, a je tak jedním z nejúspěšnějších ústavů Masarykovy univerzity v mezinárodní vědecké spolupráci.
Výzkumná infrastruktura RECETOX RI
Součástí centra je také výzkumná infrastruktura (RECETOX RI), která je centralizovaným pracovištěm pro realizaci interdisciplinárních
výzkumných projektů. Jednotlivá pracoviště výzkumné infrastruktury provádějí analýzy širokého spektra antropogenních a přírodních
látek a toxinů v environmentálních nebo biologických matricích, dlouhodobé environmentální a populační studie a vývoj komplexních
softwarových nástrojů pro správu, analýzu, interpretaci a vizualizaci dostupných dat. Výzkumná infrastruktura RECETOX se skládá ze tří
sdílených laboratoří, jimž jsou:
•

Laboratoře stopové analýzy,

•

Informační systémy a analýza dat, a

•

Populační studie.

Výzkumná infrastruktura RECETOX nabízí své kapacity a služby vědecké komunitě, a to jak interním, tak externím uživatelům. Uživatelé
z akademické sféry a výzkumných organizací mohou požádat o přístup k infrastruktuře v rámci projektu „Open Access“, který pokrývá
většinu souvisejících výdajů a poskytuje přístup na základě otevřené soutěže. Uživatelé z průmyslové a komerční sféry mohou využít
kapacit laboratoří v rámci kolaborativního či smluvního výzkumu.
Studium na RECETOXu
RECETOX poskytuje vzdělání v zajímavých studijních programech na pomezí biologie, chemie, epidemiologie, environmentálních věd,
matematiky, statistiky a informatiky. Takové vzdělání zajišťuje absolventům široké uplatnění ve státních institucích, soukromých firmách
i ve výzkumu, flexibilitu a konkurenceschopnost. Studenti mohou na RECETOXu studovat v bakalářských, magisterských i doktorských
studijních programech Životní prostředí a zdraví, a Matematická biologie a biomedicína.
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Výzkum na RECETOXu
Výzkumný program Environmentální chemie a modelování se zaměřuje na pochopení mechanismů a procesů ovlivňujících emise
a osud chemických látek v životním prostředí a rozšiřuje svůj zájem o studium expozice jednotlivců a populací životnímu prostředí s cílem
poskytnout nástroje pro společnou interpretaci dat ze sítí pro monitorování životního prostředí a lidských biomonitorovacích sítí.
Výzkumný program Environmentální toxikologie se zaměřuje na dopady akutních a chronických chemických expozic na životní
prostředí. Aby bylo možné předpovídat dopady expozice složitých směsí na životní prostředí, využíváme přístup AOP (Adverse outcome
pathway) kombinující strategie modelování a testování. Zkoumáme kombinované expozice různým faktorům, které mohou na základě
individuální vnímavosti významně přispět k nadměrné zátěži jednotlivce a vést k rozvoji patologií.
Nový výzkumný program Environmentální epidemiologie se zabývá studiem biomarkerů expozice, účinku a citlivosti jednotlivých
organismů, a dalšími faktory, jako sociálně-ekonomické determinanty, výživa nebo fyzická aktivita. V této souvislosti posilujeme
technologické kapacity pro omicsové analýzy, biobankovací kapacity a vyvíjíme bioinformatickou platformu na podporu interpretace multiomicsových a epidemiologických dat.
Program Chemické nástroje pro diagnostiku a terapii se zaměřuje na vývoj nových fotoaktivovatelných systémů a supramolekulárních
nosičů, jakožto specifických systémů, které vykazují specifické biologické aktivity nebo slouží jako pomocné systémy pro biologické nebo
lékařské aplikace.
Loschmidtovy laboratoře proteinového inženýrství se dlouhodobě zabývají základními principy enzymatické katalýzy a vývojem
proteinových a buněčných biokatalyzátorů pro environmentální, chemické a biomedicínské aplikace. K vývoji a přípravě nových užitečných
katalyzátorů využívají metod proteinového inženýrství, syntetické biologie a analýzy velkých dat uložených v genomických databázích.

MUNI|RECETOX
RECETOX
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta,
Kamenice 753/5, pavilon A29, 625 00 Brno,
rcx-info@recetox.muni.cz, www.recetox.muni.cz
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VII. 10. ISO MU – Centrum podpory pro zahraniční zaměstnance Masarykovy univerzity
Centrum podpory pro zahraniční zaměstnance je kontaktní a poradenské centrum zaměřené na zahraniční zaměstnance univerzity, kteří
zde pracují nebo se podílí na vědeckém výzkumu (s dlouhodobým pobytem 3 a více měsíců). Centrum poskytuje podporu zaměstnancům
i členům jejich rodin v několika oblastech, a to například ohledně vstupních a pobytových oprávnění, bydlení a jiných praktických
záležitostí. Činnost centra je zahraničními zaměstnanci Masarykovi univerzity pozitivně hodnocena zejména během prvních týdnů
po příjezdu, kdy cizinci řeší řadu různých záležitostí a uvítají asistenci.

Masarykova univerzita
International Staff Office (ISO)
A: Kotlářská 2, 611 37 Brno
Bldg. 08, room 04020a
www.muni.cz/iso
PhDr. Sylvie Pospíšilová, vedoucí Centra podpory pro zahraniční zaměstnance
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VII. 11. CTT MU – Centrum pro transfer technologií Masarykovy univerzity
Masarykova univerzita (MUNI) si je dlouhodobě vědoma, že mezi přirozené role kvalitní a moderní univerzity patří schopnost podporovat
spolupráce s průmyslem a aplikační sférou. Za tímto účelem v roce 2005 založila vlastní specializované pracoviště: Centrum pro transfer
technologií (CTT). Jeho posláním je pomáhat nápadům našich vědců překročit hranice univerzity a přenést vědění a technologie do praxe.
Spolupráci vědecké komunity s průmyslem podporuje CTT budováním vnitřního prostředí univerzity a nastavování interních pravidel.
Iniciuje příležitosti pro setkávání vědců se zástupci firem či vyhledávání zdrojů pro financování spoluprací. CTT sehrává roli prostředníka,
servisního pracoviště i právní a administrativní podpory, zajišťuje správu kontraktů a dohlíží na jejich realizaci. Služby centra přispívají
k oboustranně prospěšnému rozvoji a zavádění komerčně zajímavých výsledků vědecké práce do každodenního života společnosti.
Funkční prostředí pro transfer technologií a znalostí rozvíjí CTT pestrou směsicí aktivit. Některé cílí na akademickou veřejnost - např. výuka
studentů, workshopy, kulaté stoly, tradiční TT Day a další. Jiné směřují k veřejnosti mimo univerzitu a jejich cílem je zejména budování
dlouhodobých partnerství v oblasti aplikovaného výzkumu. Největší akcí tohoto druhu je Business Research Forum, které se koná jednou za dva
roky. CTT také zastupuje univerzitu na konferencích a veletrzích, kde prezentuje zajímavé projekty a technologie potenciálním investorům.
Centrum pro transfer technologií podporuje přenos znalostí do praxe také přímou finanční podporou. Vyčleňuje prostředky pro
průmyslově-právní ochranu vybraných vynálezů (např. patentováním) a zavádí do života motivační pravidla pro odměňování původců.
V souladu s moderními trendy podporuje slibné technologie v rané fázi, kdy zajišťuje z vhodných zdrojů peníze nezbytné pro jejich
dovyvinutí či ověření funkčnosti (tzv. Proof of Concept).
Masarykova univerzita a její CTT jsou cíleně zasazeny do regionálního inovačního ekosystému. Při obchodních činnostech, rozvoji
technologických firem a start-up firem a při související inkubaci CTT úzce spolupracuje s Jihomoravským inovačním centrem a dalšími
institucemi v kraji.
Nabídka služeb
Jsme expertním servisním pracovištěm Masarykovy univerzity s mnohaletými zkušenostmi. Tým CTT tvoří business development manažeři,
projektoví manažeři, právníci a ekonomicko-administrativní zázemí. Naše služby jsou určené jak zaměstnancům Masarykovy univerzity, tak
externím firmám a dalším institucím a organizacím.
Služby pro firmy/aplikační partnery
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•

nabídka technologií k licencování

•

vyhledávání vědeckých partnerů pro smluvní výzkum

•

pomoc při přípravě žádostí o dotace, inovační vouchery apod.

•

vyhledávání podpůrných finančních zdrojů pro smluvní výzkum

•

využití výzkumných, vývojových a laboratorních kapacit Masarykovy univerzity

•

zajištění právních náležitostí pro smluvní výzkum

•

odborné konzultace v oblasti transferu technologií

•

spolupráce při nastavení účinné ochrany duševního vlastnictví

•

komerční formy vzdělávání

Instituce ke spolupráci

Služby pro zaměstnance MUNI
Duševní vlastnictví
•

poradenství v oblasti práva duševního vlastnictví

•

zajištění ochrany duševního vlastnictví vzniklého při výzkumu

•

administrativní a právní podpora původců vynálezů

•

spolupráce při přenosu znalostí a technologií do praxe

•

rozdělování výnosů z transferu technologií

•

poskytování právního servisu a poradenství v oblasti duševního vlastnictví

Business development
•

vyhledávání komerčních partnerů pro smluvní výzkum

•

vyhledávání finančních zdrojů pro zajištění smluvního výzkumu

•

vyjednávání a příprava smluv

•

podpora inovačního podnikání a vzniku spin-off firem

•

nabídka a prodej technologií a znalostí (vynálezy, know-how, software aj.)

Propagace a vzdělávání
•

vzdělávání vědců a studentů: duševní vlastnictví, podnikání, projektový management

•

organizování konzultací, seminářů a workshopů

•

prezentace výsledků výzkumu na konferencích a veletrzích

•

prezentace výsledků transferu technologií a znalostí na Masarykově univerzitě

Průběžné informace o naší činnosti najdete na webových stránkách www.ctt.muni.cz, Facebooku @CTT.muni.cz a v tištěném zpravodaji
INTERFACE

Centrum pro transfer technologií, Masarykova univerzita
Sídlo: Komenského nám. 2, Brno-střed
Korespondenční adresa: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
IČO: 00216224, DIČ: CZ00216224
Tel.: +420 549 498 016, e-mail: ctt@ctt.muni.cz, www.ctt.muni.cz
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VII. 12. JCMM – Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu
Na jižní Moravě působí specializované zájmové sdružení JCMM. Zaměřuje se na podporu nadaných studentů a lidských zdrojů pro vědu,
a to zejména v oborech orientovaných na přírodní vědy, matematiku, IT, techniku a medicínu. Organizace spojuje studenty, učitele, vědce
a ty, kteří chtějí své know-how předávat dál. Vytvářet podmínky pro rozvoj nadaných studentů v Jihomoravském kraji má za cíl i jeden
z jeho nových projektů. Jeho součástí bude pre-screening nadání u žáků v JmK.
JCMM provozuje také několik českých center v zahraničí s cílem přilákat nejnadanější zahraniční studenty na brněnské univerzity.
Organizace dále dlouhodobě zajišťuje kariérové poradenství, online servis pro rodiče a žáky při výběru školy a řadu dalších služeb obecně
motivovaných snahou o zlepšení prostředí v oblasti péče a rozvoje potenciálu obyvatel jižní Moravy. Aktivity JCMM jsou realizovány také
v brzkém věku dětí – jak v mateřských školách, tak na prvním stupni ZŠ v rámci technické výchovy.
Členy sdružení JCMM jsou Jihomoravský kraj, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně
a Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. JCMM je členem European Council for High Ability (ECHA) a sítě EURAXESS v ČR. Jeho
aktivity jsou součástí Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje.
Zaměření JCMM
•

Matematické a technické vzdělávání

•

Programy pro studenty VŠ a vědce

•

Nadaní a talentovaní žáci a studenti

•

Kariérový rozvoj

Cíle JCMM
•

Podporovat učitele MŠ, ZŠ, na SŠ v JMK především při práci s nadanými studenty

•

Vytvářet podmínky pro příliv nadaných studentů ze zahraničí

•

Podporovat příliv špičkových vědců do JMK

•

Podpora technického vzdělávání v mateřských školách v JMK

Pro mateřské a základní školy
•

Vzdělávání poradců ZŠ a SŠ v tématech kariérového poradenství

•

Podpora leaderů škol skupinovou a individuální formou

•

Metodika a přeshraniční spolupráce s pedagogy

•

Komplexní podpora zájmu dětí o techniku

Programy JCMM
•

Pro středoškoláky a učitele středních škol
»

Propojujeme nadané studenty s vědci – stáže na výzkumných institucích, zpracovávání prvních vědeckých projektů (SOČ),
přednášky, semináře aj.

»

91

Pořádáme pro studenty mimoškolní vzdělávací aktivity jako interdisciplinární soutěže aj.
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•

•

Pro vysokoškoláky a PhD studenty:
»

Poskytujeme finanční příspěvek na kariérní rozvoj pro studenty bakalářského stupně.

»

Nadaným PhD studentům nabízíme 3leté stipendium, aby se mohli naplno věnovat vědě.

Pro zahraniční studenty:
»

Poskytujeme jednoletá startovací stipendia pro zahraniční zájemce ze třetích zemí o studium na partnerských univerzitách
v Jihomoravském kraji, kteří doposud v ČR nikdy nestudovali.

•

»

Zajišťujeme administrativní podporu studentům, tj. pomoc při přijímacím řízení, nostrifikaci diplomu, vízové proceduře a další.

»

Pomáháme studentům s přípravou na studium v českém jazyce prostřednictvím zahraničních lektorátů.

Pro vědce:
»

Mobilitní program SoMoPro nabízí 1–3leté granty na financování pobytu zahraničních vědců v regionu a reintegraci českých
vědců ze zahraničí.

»

V rámci celoevropské sítě EURAXESS poskytuje JCMM pomoc nejen výzkumným pracovníkům, ale i jejich rodinám s přípravami
a organizací jejich cesty do cizí země a poskytuje komplexní poradenství v otázkách jejich mobility. Všechny služby nabízené sítí
EURAXESS jsou zdarma.

Jak mohou firmy využít JCMM?
•

Pokud chcete podchytit nadané a motivované studenty (z Česka i zahraničí) od středoškoláků po doktorandy – nabídnout jim stáže,
exkurze nebo odborné přednášky – kontaktujte nás.

Více informací naleznete na webových stránkách JCMM www.jcmm.cz.

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z.s.p.o.
Česká 166/11, 602 00 Brno
Tel.: +420 541 211 043, e-mail: info@jcmm.cz, www.jcmm.cz
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VII. 13. Centrum pro cizince JMK
Centrum pro cizince JMK je otevřeno cizincům od prvního dne jejich příjezdu do Jihomoravského kraje. Po dobu 11 let svého nepřetržitého
fungování podporuje svou činností začlenění cizinců do české společnosti. Hlavním cílem Centra je zajistit rovnocennou podporu všem
cizincům pobývajícím legálně na území JMK bez rozdílu země původu. Centrum staví své služby na profesionalitě, kvalifikované podpoře
poradců a výuce českého jazyka. Individuální přístup, přátelské prostředí, ochota a otevřenost je zde prioritou.
Nabízíme vám:
1) Kurzy českého jazyka
•

•

Kurzy pro dospělé
»

Klasické gramatické jazykové kurzy

»

Kurzy pro rodiče s dětmi

»

Konverzační kurzy

»

Otevřené konverzační kurzy

»

Distanční e-learningové kurzy psaní

»

Modelové zkoušky na občanství

»

Modelové zkoušky na trvalý pobyt

Kurzy pro děti
»

Letní intenzivní kurzy českého jazyka

2) Právní poradenství v oblasti:

•

»

právních předpisů na území ČR,

»

Vzdělávacího, zdravotního, sociálního a důchodového systému.

Dále:
»

asistence při žádání o občanství,

»

sepisování písemných žádostí,

»

telefonická a e-mailová komunikace s orgány státní správy a samosprávy,

»

doprovody na úřady a mediace jednání s odpovědnými úředníky,

»

Asistence na OAMP.

3) Sociální poradenství v oblasti:

•

»

hledání bydlení,

»

vyplňování formulářů,

»

vyřizování příspěvků,

»

vyhledávání lékaře, škol, mateřských školek,

»

vysvětlení důležité funkce zdravotnictví a zdravotního pojistění v ČR.

Ale také:
»
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doprovody k lékaři nebo na úřady.
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4) Kariérové poradenství v oblasti:
»

hledání a výběru vhodného zaměstnání,

»

nostrifikace zahraničního vzdělání,

»

získání dodatečné kvalifikace,

»

příprava na pracovní pohovor,

»

sepsání motivačního dopisu či životopisu.

5) Přednášky, workshopy a semináře pro širokou i odbornou veřejnost
»

kurzy socio-kulturní orientace (např. na téma Důchody v ČR, Bydlení v Brně, Jak vyplnit daňové přiznání, Nostrifikace diplomu,
Zdravotní pojištění…),

»

adaptačně – integrační kurzy “Vítejte v České republice”,

»

Kurzy určené pro konkrétní komunity.

6) Volnočasové aktivity pro rodiny, děti i jedotlivce
»

… a mnoho dalšího!

centrum pro
cizince
Centrum pro cizince JMK
Mezírka 1 (4. patro), 602 00 Brno, +420 541 658 333, cizincijmk@jmk.cz, www.cizincijmk.cz

Ministerstvo vnitra
+420 974 832 421, +420 974 832 418, pondělí–pátek 8.00–15.00, pobyty@mvcr.cz, www.mvcr.cz/cizinci
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VII. 14. ISB – International school of Brno
International school of Brno poskytuje vzdělání v multikulturním, anglicky mluvícím prostředí pro studenty ve věku od 3 do 18 let. Naším
cílem je umožnit dětem a studentům získat takové dovednosti, které jim umožní pokračovat ve vzdělávání kdekoliv na světě.
Škola se řídí programem Cambridge International Program (předškolní, základní a středoškolské vzdělání s akreditací udělování
kvalifikací IGCSE) a IB Diploma program na střední škole, což je mezinárodně uznávaný vzdělávací program, který se zaměřuje především
na rozvoj komunikačních dovedností, kreativity, samostatnosti a vnitřní motivace.
Abychom umožnili všem studentům plnohodnotné zapojení do výuky, nabízíme tzv. EAL program, který má za cíl zajistit rychlý rozvoj
žákových komunikativních schopnosti v angličtině. Pokročilým studentům umožní EAL program znalosti angličtiny prohloubit a zdokonalit.
Současně nabízíme i podporu studentům se speciálním vzdělávacími potřebami.
ISB je akreditovaným členem Rady Mezinárodních škol (Council of International Schools, www.cois.org).
Maximální počet studentů v jedné třídě je 15. Výuka probíhá denně od 8.30 do 15.00, před vyučováním a i po vyučování jsou studentům
nabízeny různé kroužky, které zahrnují rozličné sportovní aktivity, rozvoj cizích jazyků nebo umění.
Na ISB je registrace možná v průběhu celého roku.

International school of Brno
Čejkovická 10, 628 00 Brno, Česká republika
Mgr. Jan Švihálek (ředitel školy), tel.: +420 544 212 313, GSM: +420 776 490 120, e-mail: info@isob.cz, www.isob.cz
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VII. 15. BEC – Brno Expat Centre
Brno Expat Centre podporované městem Brnem působí jako servisní organizace poskytující podporu vysoce kvalifikovaným zahraničním
profesionálům žijícím nebo pracujícím v Brně, případně těm, kteří se na pobyt nebo práci v Brně připravují.
Poslání
Vytvořit prostředí, v němž se nově příchozí budou cítit vítaní a kde rychle navážou kontakty s městem a jeho obyvateli.
Služby
Přesídlení, konzultace, pomoc
BEC nabízí zahraničním zaměstnancům, podnikatelům a vědcům poradenství a pomoc ve všech oblastech týkajících se ‚zabydlení‘
a objevování všeho, co život v Brně nabízí. Zahrnuje to jak vyřizování formalit, dokumentů a jednání s místními úřady, tak i jakékoliv
záležitosti každodenního života. BEC je součástí veřejných služeb, jejich zkušení asistenti mají tedy pro své rady „expatriotům“, konzultace
i obstarávání kontaktů potřebný vhled, jsou schopni tlumočit jednání na úřadech a poskytovat další služby dle konkrétních potřeb.
Partnerské firmy navíc získávají pro své zaměstnance a jejich rodinné příslušníky přednostní služby a další výhody jako jsou uvítací
semináře přímo ve firmě nebo kompletní podpora v průběhu celého procesu přesídlení.
Náš profesionální anglicky, francouzsky a německy mluvící tým je připraven pomoci a zajistit kontakty v široké škále oblastí jako jsou
například:
•

povolení k pobytu,

•

finanční záležitosti,

•

•

zdravotní služby,

•

jazykové kurzy,

•

registrace vozidel,
školy a mateřské školy,

•

sociální zabezpečení,

•

pronájmy ubytování,

•

volný čas, sport, koníčky,

•

registrace k podnikání,

•

řidičské průkazy,

•

umění a kultura.

Organizování společenských akcí
BEC organizuje veřejné semináře, neformální setkání, výlety, exkurze, sportovní turnaje, ochutnávky vína, kávy apod. Taková setkání
cizincům pomáhají navazovat nová přátelství a začlenit se do místní komunity, dozvědět se o dalších cizincích v podobné situaci a spřátelit
se s místními.
Sdílení znalostí a kontaktů on-line
BEC provozuje informativní internetové stránky www.BrnoExpatCentre.eu obsahující praktické návody, pozvánky na akce, kontakty
a aktuální informace, které mohou být pro ‚brněnské cizince‘ užitečné. Zdarma jsou na stránkách k dispozici i informační listy a poptávkové
formuláře. Naše skupiny na sociálních sítích Facebook a LinkedIn sdružují více než 6000 v Brně žijících cizinců.
Navštivte webové stránky www.brnoexpatcentre.eu, staňte se členem a objednejte si náš měsíční zpravodaj.
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Brno Expat Centre
Orlí 3, 602 00 Brno
Tel.: +420 530 332 123, e-mail: info@brnoexpatcentre.eu, www.brnoexpatcentre.eu
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VII. 16. Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
(FNUSA-ICRC)
Mezinárodní centrum klinického výzkumu (International Clinical Research Center, ICRC) je lékařské výzkumné centrum zaměřující se na
hledání nových metod, technologií a léčiv pro prevenci, diagnostiku a léčbu kardiovaskulárních, neurologických a vybraných onkologických
onemocnění a poruch. Ta se řadí mezi nejrozšířenější onemocnění a příčiny úmrtí v moderní společnosti. Díky svému inovativnímu
přístupu, proaktivním týmům, špičkovým přístrojům a mezinárodním spolupracím se FNUSA-ICRC již během několika málo let od
svého založení v roce 2011 stalo multidisciplinárním centrem excelence v translačním lékařském výzkumu. Centrum je součástí Fakultní
nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA).
VÝZKUM
Výzkum je založen na spolupráci odborníků v rámci mezinárodních multioborových týmů. Část výzkumníků působí současně jako lékaři ve
Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, jiní na Lékařské fakultě nebo Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity.
Klinický výzkum je primárně zaměřen na vývoj nových technologií, metod, postupů a léků umožňujících efektivní prevenci, časnou
diagnostiku a individualizovanou léčbu vybraných onemocnění a poruch. Translační výzkum převádí základní mechanismy rozvoje
onemocnění do klinické praxe a naopak. Základní výzkum studuje vlastnosti kmenových buněk a zkoumá klíčové procesy pro selektivní
manipulaci kmenových buněk pro případné využití v moderní medicíně. Servisní laboratoře jsou pokročilé laboratoře pro experimentální
medicínu a translační výzkum. V současné době má 31 výzkumných týmů v následujících sekcích:
•

Klinický výzkum
»

Klinická kardiologie

»

Klinická neurologie

»

Onkologický výzkum

»

Multidisciplinární výzkum

»

Výzkumný inkubátor

•

Translační výzkum

•

Základní výzkum

•

Servisní laboratoře

INFRASTRUKTURA PRO VÝZKUM
V letech 2011-2015 FNUSA-ICRC nakoupila díky grantům ze zdrojů EU a ČR zhruba 1000 nových přístrojů, často unikátních. Pořízená
infrastruktura pro výzkum zahrnuje například:
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•

Angiografická linka pro intervenční kardiologii

•

Optická koherenční tomografie

•

Elektrofyziologická laboratoř

•

Technologie magnetické navigace katetrů Stereotaxis pro preklinický i klinický výzkum

•

Laboratoř spánkové medicíny

•

Laboratoře pro měření vysoce sensitivních biologických signálů

•

Akviziční a monitorovací systém pro synchronizovaný záznam různých biologických signálů
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•

Biplanární angiografická jednotka pro neurologii

•

Automatický systém pro zobrazování buněk s vysokým výkonem

•

Laboratoř buněčného zobrazování

•

Laboratoř pro buněčné separace a kultury

•

Laboratoř pro cytomiku, proteomiku a genomiku

•

Průtokový cytometr a třídič buněk, magnetický třídič buněk, automatický analyzátor buněk

•

Konfokální laserový mikroskop a mikroskop pro laserovou mikrodisekci

•

Hmotový spektrometr a spektrofotometr

•

Technologie magnetické resonance pro preklinický a klinický výzkum

•

Ultrazvukové systémy pro preklinický a klinický výzkum

•

Klinicko-farmakologická jednotka vybavená lůžky s plným monitoringem

•

jednotka cGMP pro výrobu léčivých a biofarmaceutických substancí

VÝSLEDKY VÝZKUMU
Výzkumné aktivity FNUSA-ICRC začaly v polovině roku 2011 a za posledních pět let vzniklo vice než 1200 vědeckých článků
a 39 aplikovaných výsledků. Mezi nejvýznamnější patří čtyři udělené patenty – dva americké a dva národní – které jsou specifikovány níže,
unikátní softwarové nástroje pro výzkum Alzheimerovy choroby, akutní mrtvice, predikce účinků mutace na lidské zdraví apod. Přehled
aplikovaných výsledků dle jednotlivých druhů:
»

Patenty: 4

»

Užitný vzor/Průmyslový vzor: 10

»

Prototyp/Funkční vzorek 17

»

Ověřená technologie 5

»

Software 5

Další vybrané aplikované výsledky
Tyto výsledky vznikly na základě mezioborové spolupráce s národním a mezinárodním dopadem:
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»

Nový ablační nástroj pro léčbu srdeční arytmie

»

Zařízení pro přesnější lokalizaci epileptického ložiska v mozku

»

Zařízení pro testování nových léčiv na neurodegenerativní choroby

»

Diagnostický kit pro detekci histonů v krvi jako indikátoru různých onemocnění

»

Metoda použití nanočástic pro léčbu onkologických onemocnění

»

Nové zařízení pro léčbu srdeční arytmie elektroporací

»

Národní registr pacientů s Duchennovou / Bergerovou muskulární dystrofií

»

Národní registr pacientů s achondroplázií

»

Moravská banka reprogramovaných kmenových buněk

»

Software pro predikci vlivu mutací na lidské zdraví

»

Zařízení na testování efektivity látek na léčbu Alzheimerovy choroby

»

Software pro testování efektivity látek na léčbu mozkové mrtvice

»

Látka pro léčbu osteoartritidy
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MEZINÁRODNÍ TÝM
FNUSA-ICRC přilákalo do Brna výzkumné pracovníky a studenty z 28 zemí s cílem vybudovat a rozvíjet mezinárodní výzkumné týmy.
Zhruba 24 % zaměstnanců centra pochází ze zahraničí. V rámci FNUSA-ICRC bylo realizováno několik mezinárodních školících projektů
pro lékaře, vědce, studenty a zdravotnický personál. Ty zahrnují krátkodobé i dlouhodobé studijní pobyty na prestižních zahraničních
pracovištích a návštěvy zahraničních specialistů v Brně, při kterých tito sdíleli své zkušenosti a podílí se na výzkumných projektech.
Zahraniční studenti medicíny, biologie a biomedicínského inženýrství přijíždějí do Brna na studijní pobyty ve FNUSA-ICRC.
AKADEMIČTÍ PARTNEŘI
FNUSA-ICRC spolupracuje s řadou významných zahraničních institucí, jako například Mayo Clinic (USA), University of California San Diego
(USA), Karolinska Institutet and Lund University (obě Švédsko), University of Calgary (Kanada), University of South Florida (USA) a další.
Do spolupráce jsou zapojeny také další významné české instituce jako například Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně,
Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně, Biofyzikální ústav a Ústav přístrojové techniky Akademie věd České republiky, Výzkumný
ústav veterinárního lékařství a další.
SPOLUPRÁCE S PRŮMYSLEM
Součástí odpovědného výzkumného centra je ochrana výsledků vědy a výzkumu uplatnitelných v praxi pro účely jejich budoucí
komercializace. Tyto činnosti koordinuje oddělení Transferu technologií. Mezi hlavní aktivity v této oblasti patří monitoring výzkumných
aktivit a nových poznatků, zhodnocení komerčního potenciálu, zajištění ochrany duševního vlastnictví k vzniklým výsledkům, zajišťování
smluvních dokumentů, propagace výsledků směrem k potenciálním cílovým uživatelům a rovněž poradenství v této oblasti.
Oddělení Transferu technologií rozvíjelo spolupráci s výrobci léčiv a zdravotnických prostředků a navazovalo nové vztahy s komerčními
i nekomerčními subjekty v podobě projektů aplikovaného výzkumu. FNUSA-ICRC se podařilo uzavřít smlouvy s tuzemskými i zahraničními
partnery z aplikační sféry. Tyto spolupráce byly realizovány především formou smluv na smluvní výzkum a výzkum na zakázku. Mimo
to byl v roce 2019 udělen jeden patent a čtyři užitné vzory, jedna ověřená technologie, čtyři funkční vzorky, tři software a tři prototypy.
Většina těchto aplikovaných výsledků vznikla v projektu TAČR GAMA, kde je FNUSA-ICRC jediným vlastníkem, což je jedním z předních
předpokladů pro úspěšnou komercializaci. V roce 2019 probíhalo celkem 180 komerčních klinických hodnocení, z toho 162 klinických
hodnocení léčiv, 14 klinických zkoušek zdravotnických prostředků a ve 4 případech byla prováděna dílčí vyšetření v rámci klinických
hodnocení realizovaných v jiných institucích.

Mezinárodní centrum klinického výzkumu
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Pekařská 53, Brno 656 91, Česká republika
www.fnusa-icrc.org, icrc@fnusa.cz
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VII. 17. JIC – Jihomoravské inovační centrum
JIC pomáhá lidem rozvíjet podnikání, které může měnit svět k lepšímu. Jeho vizí je otevřený inovační ekosystém, který je domovem
globálně úspěšných podnikatelů a inspiruje svět. JIC pomáhá, provází, inspiruje, učí a věří, že pouze lidé, kterým jejich práce a podnikání
dává smysl, mohou být úspěšní a zároveň mít radost ze života. Jeho programy projde každý rok přibližně stovka firem z jižní Moravy,
a to od začínajících podnikatelů s novým nápadem až po zavedené firmy. I díky tomu přispěl k vytvoření jednoho z nejinovativnějších
podnikatelských systémů ve střední Evropě. Od svého založení v roce 2003 JIC pomohl více než 300 firmám s tržbou bezmála 30 miliard
korun a s téměř 6 500 zaměstnanci. Zřizovateli JIC jsou Jihomoravský kraj, statutární město Brno, Masarykova univerzita, Vysoké učení
technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně a Veterinární a farmaceutická univerzita Brno.
Co JIC dělá?
Konzultační podpora
•

pro budoucí podnikatele s nápadem, kteří potřebují pomoc s rozjezdem, se založením byznysu a získáním prvních zákazníků

•

pro podnikatele, kterým chybí strategie pro další vývoj, chtějí pomoci identifikovat a odstranit slabá místa firmy a chtějí podpořit růst
svého byznysu

•

pro zavedené firmy, které potřebují nový impuls a poradit s finančním řízením, obchodním rozvojem firmy i strategickým partnerstvím

Infrastruktura
•

JIC ve svých budovách pronajímá zasedací místnosti, přednáškové sály kanceláře i laboratoře. V budově INMEC provozuje digitální
dílnu FabLab, kde naleznete vše od 3D tiskáren po programovatelné šicí stroje.

Financování
•

JIC nabízí expertní grantové, investiční i úvěrové poradenství. Založil vlastní investiční platformu JIC Ventures, která investuje do
začínajících firem.

Propojování
•

JIC VENTURES je dceřiná společnost JIC. Jejím cílem je investovat do současných i bývalých účastníků programů JIC. Společnost
investicemi v řádech stovek tisíc až jednotek milionů korun podporuje rychlejší rozvoj prověřených firem.

Vzdělávání
•

JIC každoročně organizuje nebo spoluorganizuje desítky vzdělávacích a osvětových akcí. Pro studenty připravuje například
Prázdninovou školu podnikání nebo sérii kurzů #chcipodnikat, podílí se na zlepšování výuky podnikavosti na univerzitách v Brně,
podnikatelům nabízí pokročilé semináře a workshop s profesionály. Společně s dalšími partnery vyhlašuje například soutěž Podnikatel
roku a je spolupořadatelem festival Prototyp.
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ESA BIC Brno
•

JIC je kontaktním místem ESA BIC Brno, který startupům, spin-offům, studentům a firmám pomáhá rozvíjet jejich byznys založený na
kosmických technologiích.

•

www.jic.cz/esa-bic-brno

FABLAB BRNO
•

Digitální dílna FABLAB BRNO nabízí každému, kdo si chce vyzkoušet moderní technologie nebo pracovat na svém projektu,
24hodinový přístup ke strojům.

•

Laboratoř, která se nachází v budově JIC INMEC, nabízí na 180 m2 mechadílnu, 3D dílnu a IoT dílnu. Ve všech prostorech mohou
zájemci tvořit své školní, umělecké, byznysové a jakékoli další projekty. Ty s podnikatelským zájmem a potenciálem se mohou dále
rozvíjet v některém z programů JIC.

•

www.fablabbrno.cz

INTEMAC
•

Výzkumné centrum INTEMAC v Kuřimi pomáhá firmám při výzkumu a vývoji v oblasti obráběcích strojů, výrobní techniky
a všeobecného strojírenství a věnuje se průmyslu 4. 0.

•

Společnost Intemac Solutions, s.r.o., která centrum INTEMAC provozuje, je dceřinou společností JIC.

•

http://www.intemac.cz

KUMST – kreativní hub
KUMST je nový hub pro kulturní a kreativní průmysly v Brně na ulici Údolní 19 v budově bývalé FAVU Vysokého učení technického v Brně.
Jeho cílem je podpora systematického rozvoje kreativních a kulturních průmyslů v Brně a Jihomoravském kraji. Kreativním profesionálům
nabízí pracovní prostory a zázemí, konzultační podporu pro podnikání v kreativních odvětvích i platformu pro setkávání, vzdělávání
a i sdílení zkušeností.JIC provozuje v současné době v Brně tři budovy.
•

Klienti JIC mají k dispozici kompletní zázemí včetně prostor pro setkávání, bádání a podnikání.

•

Ve třech objektech JIC pronajímá kanceláře a laboratoře startupům i zkušeným firmám.

JIC INMEC
Základna JIC se nachází v těsné blízkosti Českého technologického parku a přímo sousedí se Středoevropským technologickým institutem
CEITEC VUT. Jsou zde laboratoře a coworkingové prostory.
JIC INBIT
Biotechnologický inkubátor v kampusu Masarykovy univerzity nabízí možnost spolupráce se špičkovými laboratořemi.
JIC INTECH
Technologický inkubátor VUT a II obývají technologické firmy, kterým je poskytováno zázemí pro vývoj jejich technologií.
•

JIC je držitelem prestižní akreditace BIC, kterou uděluje European Business & Innovation Centre Network (EBN) na základě licence
Evropské komise. Je také zapojen do mezinárodních sítí: European Business & Innovation Centre Network (EBN) a Enterprise Europe
Network (EEN).
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JIC, zájmové sdružení právnických osob
Purkyňova 649/127, 612 00 Brno
Tel.: +420 511 205 330, e-mail: jic@jic.cz, www.jic.cz
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VIII. PRAKTICKÉ INFORMACE:
PRÁCE A ŽIVOT NA JIŽNÍ MORAVĚ
První věcí, kterou je potřeba si o jižní Moravě zapamatovat, je, že zdejší lidé, jejich styl života, prostředí a kultura jsou vzdáleny nejen
od vaší mateřské země, ale také od Prahy, což jste možná už slyšeli. Druhou věcí, o níž je dobré vědět, je, že místní „krajanská scéna“
je poněkud malá (ve srovnání např. s Prahou nebo Vídní) a je založena spíše na zakládání osobních vztahů než na jasně viditelných
a institucionalizovaných organizacích.
V neposlední řadě je dobré mít na paměti, že mnohé z toho, s čím se zde setkáte, se vám bude zdát zvláštní. Je proto lepší se raději pokusit
pochopit českou mentalitu než předpokládat, že se Češi přes noc změní jen proto, že to očekáváte. Proto doporučujeme, aby každý nově
příchozí sáhl po výtisku Haškova sto let starého románu „Dobrý voják Švejk“, přečetl jej, smál se a porozuměl!
Tato kapitola se zabývá aspekty života, s nimiž se zahraniční komunita zde na jižní Moravě musí smířit. Možná zažijete potíže a frustraci
kvůli jazykové bariéře nebo jiné záležitosti. Doufáme však, že tento text vám pomůže tyto problémy překonat. Naším cílem je také
nabídnout osvědčený výběr přátelských a efektivních služeb, které by měly splnit vaše očekávání. Nabídka informací, kterou zde
prezentujeme, je založena na průzkumu provedeném mezi zahraničními investory v Brně a v Jihomoravském kraji a věříme, že jejich
doporučení vám přijdou vhod. Nemůžeme vám zaručit, že budete vždy spokojeni s jejich službami,nicméně jsme přesvědčeni, že tímto
způsobem se zvýší pravděpodobnost, že vaše cesta k úspěšným obchodům na jižní Moravě bude mít vítězný závěr.

VIII. 01. Praktické informace
Měna, peníze
Měnou v České republice je koruna česká (zkratka CZK nebo Kč), která se dělí na 100 haléřů (zkratka h). Mince jsou v hodnotách 1 Kč,
2 Kč, 5 Kč, 10 Kč, 20 Kč a 50 Kč; bankovky v hodnotách 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč, 1 000 Kč, 2 000 Kč a 5 000 Kč. Ceny uvedené v obchodech
se zaokrouhlují na nejbližší celou korunu.

EUR / CZK
28,5
28,0
27,5
27,0
26,5
26,0
25,5
25,0

Zdroj: ČNB, září 2020
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Zdroj: ČNB, září 2020

Založení bankovního účtu
Založit účet v korunách nebo v cizí měně v místní bance lze relativně snadno prakticky u kterékoli banky. Základní podmínkou k založení
vlastního účtu je věk 18 let, pokud se nejedná o specifické produkty. Příkladem mohou být studentské účty, které lze uzavírat již od 15 let,
ale s podmínkou přítomnosti zákonného zástupce. V případě cizinců je nezbytnou podmínkou také potvrzení pobytu na území ČR.
Při zakládání účtu požadují banky předložit dva identifikační doklady. U cizinců banky rozlišují, zda se jedná o cizince pocházejícího
z Evropské unie, nebo ne. Cizinci z EU musí obvykle předložit identifikační doklad vydaný a platný v EU (ID karta země EU), případně
cestovní pas, a jako druhý doklad obdobně jako u občana ČR např. rodný list, řidičský průkaz nebo průkaz o povolení k pobytu vydaný
Ministerstvem vnitra ČR. U cizinců ze zemí mimo EU je jako hlavní doklad vyžadován cestovní pas, vedlejší doklady jsou obdobné jako
u cizinců z EU. Banky vždy preferují doklady s fotografií.
Banky v ČR lze obecně rozdělit na velké, které nabízejí širokou škálu finančních služeb, ale platí se zde nejrůznější poplatky za služby (např.
ČSOB, Česká spořitelna, Komerční banka, Unicredit Bank), a na ty malé, nízkonákladové (např. Air Bank, Fio, Equa, mBank) Ty sice nenabízejí
tolik finančních služeb, ale pokud hledáte základní služby a s nízkými nebo žádnými poplatky za služby s nimi spojené, tak jsou ty pravé.
Banky
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•

Air Bank (www.airbank.cz)

•

Citibank (www.citibank.cz)

•

Česká spořitelna (www.csas.cz)

•

Československá obchodní banka, a.s. (ČSOB; www.csob.cz)

•

Fio Banka (www.fio.cz)

•

Moneta Money Bank (www.moneta.cz)

•

Komerční banka, a.s. (KB; www.kb.cz)

•

mBank (www.mbank.cz)

•

UniCredit Bank (www.unicreditbank.cz)

•

Equa bank (www.equabank.cz)
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Bankomaty
Téměř každá banka nebo pobočka disponuje také bankomaty a většina z nich přijímá hlavní platební karty (nejrozšířenější je VISA). Nejvíce
bankomatů má Česká spořitelna, vlastněná rakouskou Erste Bank. Jsou umístěny prakticky v každém městě s 5 000 obyvatel a více. Výběr
peněz by proto neměl nikdy způsobit žádný velký problém a nejbližší bankomat nebude nikdy dále než 10 či 20 km, bez ohledu na to, kde
se v kraji nacházíte. Avšak většina bank v České republice si účtuje poplatek za výběr, pokud vybíráte peníze z bankomatu jiné banky.
Menší poplatek můžete zaplatit i při výběru peněz z bankomatu vlastní banky.
Elektřina
Elektřina je zde standardních kontinentálních 230 voltů střídavého napětí. Většina evropských spotřebičů by měla fungovat, pokud máte
adaptér k evropským dvoukolíkovým kulatým zástrčkám.
Telefonní čísla
•

Všechna telefonní čísla národních telefonních účastníků (pozemní telefonní linky) mají jednotnou délku 9 číslic.

•

V rámci České republiky nevytáčíme 0 na začátku hovoru.

•

Všechny nouzové hovory, další služby a přístupové kódy pro výběr operátora začínají číslem 1.

•

Všechna čísla národních účastníků v pevné telefonní síti začínají čísly 2, 3, 4 a 5.

•

Čísla mobilních operátorů, přístupu na internet a dalších služeb všech operátorů pevných linek začínají čísly 6, 7, 8 a 9.

•

Telefonní čísla v Jihomoravském kraji začínají čísly 51, 53, 54.

•

Pokud voláte do zahraničí, musíte vytočit 00 nebo znak „+“ a dále kód země.

•

Kód země pro Českou republiku je 420.

Tab. 16: Užitečná bezplatná telefonní čísla
Tísňové telefonní číslo

112

Záchranná služba

155

Hasiči

150

Policie ČR

158

Městská policie

156

Mobilní telefony
V České republice jsou tři dominantní mobilní operátoři. Další informace o tarifech a službách jsou k dispozici na webových stránkách
jednotlivých operátorů:
•

O2 (www.o2.cz)

•

T-Mobile (www.t-mobile.cz)

•

Vodafone (www.vodafone.cz)

Pošty
Většina pošt je otevřena pondělí až pátek od 8.00 do 18.00 a v sobotu dopoledne. Pošta vedle Hlavního nádraží v Brně (Nádražní 418/1)
má službu nonstop.
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Pošty by mohly být pro cizince dost matoucí instituce s oddělenými okénky pro každou službu. Dávejte pozor na správný nápis, abyste
se vyhnuli zbytečnému stání ve frontě: dopisy lze posílat u přepážek „Listovní služby“, balíky u přepážek „Balíky“. Na většině poboček
funguje elektronický systém vyvolávání pomocí pořadových čísel, kdy po výběru požadované služby budete přiřazeni ke správné přepážce.
Obvykle je však jednodušší poslat někoho, kdo mluví česky, nebo ho prostě vzít s sebou.

Tab. 17: Poštovné se liší podle hmotnosti dopisu nebo balíku, který chcete poslat
Pohled, dopis v ČR

od 19 Kč

Pohled, dopis do zahraničí

od 39 Kč*

* 50 g – standard

Více informací je k dispozici na: www.ceskaposta.cz
Kromě použití pošty mohou být pro rychlé dodání využity tyto služby.
•

DHL (www.dhl.cz)

•

PPL (www.ppl.cz)

•

Toptrans (www.toptrans.cz)

Policie
V České republice existují dvě samostatné policejní síly – Policie České republiky (PČR), tj. státní policie, a městská policie. Odlišují se
uniformami a pravomocemi; PČR má šedé kalhoty s modrými košilemi a městská policie má černé uniformy. PČR se zabývá oblastmi, jako
jsou trestné činy a dopravní přestupky (krádeže, vloupání, zabití, jakož i dopravní nehody, pokuty atd.). Městská policie má omezené
pravomoci v rámci dodržování zákona a pořádku na území své obce.

VIII. 02. Cestování po České republice a do zahraničí
Vlaky
Železniční síť Českých drah (ČD) je jednou z nejhustších v Evropě. Vlaky jezdí téměř všude a vy si můžete vybrat z mnoha typů vlaků. Jízdné
se vypočítává podle vzdálenosti, ale v mnoha případech můžete využít různé slevy. Existují dva druhy vlakového jízdného: běžné jízdné
a zákaznické jízdné. Abyste získali zákaznické jízdné, musíte si zakoupit zákaznickou kartu. Můžete ji zakoupit na pokladnách nádraží
a budete k tomu potřebovat fotografii formátu jako na cestovní pas.
České dráhy nabízejí celou škálu cenových slev, například pro skupiny (minimálně 2 osoby a maximálně 99 osob) nebo pro zpáteční
jízdenky. Ceníky a podrobné informace o cenových slevách a železničních průkazkách lze nalézt na oficiálních webových stránkách ČD:
www.cd.cz.
Trasy hlavních dopravních koridorů vedoucí přes území Jihomoravského kraje jsou kromě ČD obsluhovány i dalšími společnostmi, a to
RegioJetem s odjezdem z Brna a Břeclavi a také LeoExpressem s odjezdem z Hodonína a Břeclavi. Jedná se především o linky ve směru
Praha, Ostrava a Bratislava. Tito soukromí dopravci nabízí často bezkonkurenční ceny a omezený palubní servis již v ceně základní jízdenky.
Samozřejmostí je dostupná wifi síť.
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Jízdní řády vlaků naleznete na www.idos.cz (včetně anglické a německé verze) a také na stránkách jednotlivých dopravců, kde je možné
rovnou zakoupit jízdenku.
www.regiojet.cz
www.leoexpress.com
Autobusy
Autobusy jezdí téměř všude a pro cestu z města do města jsou často rychlejší než vlak. I když to není příliš efektivní cestování, v mnoha
případech je postačující, chcete-li se vyhnout řízení vlastního vozidla. Mějte však na paměti, že na venkově jsou jízdní řády často
přizpůsobeny pracovním a/nebo školním dnům. Během týdne to může znamenat častější odjezdy a příjezdy od 6.00 hod až do večerních
hodin. Naproti tomu během víkendů a o svátcích jsou spoje mnohem méně frekventované a časově omezené (často jede poslední během
odpoledních hodin a poté až následující den).
V mnoha městech a obcích je autobusové nádraží umístěno vedle vlakového, ale po městě obvykle bývají rozmístěny i další zastávky, kde
je možné do autobusu nastoupit.
Podrobný železniční a autobusový jízdní řád je k dispozici v angličtině i němčině na webových stránkách IDOS: www.idos.cz. (Při hledání
spojení vyplňujte názvy míst určení v češtině, např. Praha namísto Prague.) Tyto stránky nabízejí i kombinace vlakových a autobusových
spojení do všech míst v zemi včetně nejvzdálenějších obcí.
Cestování letadlem
Brno má mezinárodní letiště, které v současné době slouží většinou charterovým a nákladním letům. Provozována je i pravidelná linka. Pro
zimní období 2020/2021 je to následující linka:
•

Brno–Londýn / Stansted (Ryanair)

Na letiště Brno-Tuřany (www.brno-airport.cz) se můžete dostat snadno autobusem, a to linkou č. 76. Tento autobusový spoj jezdí denně
od 5.30 do 22.30 každých 30 minut. V noci od 23.00 do 5.00 trasu obsluhuje noční linka č. 89. Cesta trvá přibližně 20 minut podle provozu
a je zapotřebí zakoupit jízdenku za 25 Kč (60 minut). Zde můžete zjistit jízdní řád pro linku E76 a pro linku N89.
Praha (200 km, www.prg.aero) a Vídeň (110 km, www.viennaairport.com) jsou nejbližšími letišti pro komplexní síť letů,které můžete při
cestě z jižní Moravy využít. Nízkonákladové aerolinie otevírají nové trasy a možnosti, aby ušetřily peníze, zejména v Bratislavě
(www.bts.aero/cs/) a Praze.
Taxi
Vozidel taxi jezdí hodně a pro obyvatele ze západních zemí jsou dost levné. Mějte však na paměti, že někteří taxikáři se dívají na cizince
jako na snadnou kořist (zejména v Praze; taxikáři v Brně mají lepší reputaci, ale i tak je dobré mít základní povědomí o cenových úrovních).
Zkontrolujte, zda vozidlo taxi má na dveřích vytištěno své číslo, název firmy a ceny. Pokud tomu tak není, řidič již porušuje zákon. Jakmile
nasednete do taxíku, zkontrolujte, zda je zapnutý taxametr. Na konci cesty by měl řidič vystavit potvrzení.
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Zde je uvedeno několik solidních společností taxislužby v Brně:
•

City taxi (+420 542 321 321; www.citytaxibrno.cz)

•

Taxi Impuls (+420 724 006 666; www.taxi-impuls.cz)

•

Lido taxi (+420 542 214 221; www.taxi-brno.cz)

•

Drink & Drive (+420 608 717 141; www.drink-drive.cz)

Nejlepším místem, kde v Brně sehnat taxi, je prostor před hlavním nádražím a na rohu České a Joštovy ulice na konci pěší zóny České ulice.
Dopravní spoje z Brna do hlavních destinací
Praha
•

Rychlíkem: časté spoje, které jezdí celý den; do Prahy se můžete dostat asi za necelé 3 hodiny. Zkontrolujte si jízdní řád předem –
některé spoje zastavují ve všech stanicích na dané trase a jsou o 30 nebo i více minut delší.

•

Autobusem: časté spoje, které jezdí celý den (jedou 2 hodiny 30 minut).
Přímé autobusové linky Brno–Praha provozuje zejména:
»

Regio Jet (+420 222 222 221, Předprodej jízdenek: Grand Hotel, autobusové nádraží, www.regiojet.cz)

»

FlixBus (Předprodej jízdenek: Grand Hotel, autobusové nádraží, www.flixbus.cz)

Zastávka Regio Jetu i FlixBusu je umístěna u hlavního brněnského nádraží naproti hotelu Grand (Benešova ul.) – tzv. „staré autobusové
nádraží“. Cena jednosměrného jízdného je okolo 100 – 200 Kč. Liší se v závislosti na vytíženosti jednotlivých spojů během dne.
Hlavní vlakové nádraží v Brně a Ústřední autobusové nádraží (ÚAN) na Zvonařce jsou od sebe vzdáleny asi pět minut chůze a jsou blízko
centra Brna.
Bratislava (Slovensko) – 110 km
•

Rychlíkem: asi 15× denně (nejrychlejší jedou 1 hodinu 30 minut – vlaky EC nebo RJ)

•

Autobusem: časté spoje po celý den (jedou asi 2 hodiny)

•

Automobilem se tam můžete dostat za 1 hodinu 30 minut

Vídeň (Rakousko) – 127 km
•

asi 12× denně (1 hodina 30 minut – vlaky EC nebo RJ)

•

Autobusem: časté spoje, které jezdí celý den (2 hodiny)

•

Automobilem se tam můžete dostat za 2 hodiny

Městská hromadná doprava v Brně
Brno má vynikající systém městské hromadné dopravy. 11 tramvajových linek, 46 autobusových linek a 13 trolejbusových linek přes den
a 11 nočních linek vás dostane téměř všude ve městě za několik minut.
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Brno je v rámci městské hromadné dopravy rozděleno na 2 zóny, a to 100 a 101. Okolí Brna je rovněž rozděleno na několik zón. V každém
případě, pokud cestujete pouze v Brně, nepotřebujete zóny sledovat, protože jízdenky pro MHD v Brně platí vždy pro obě. Pro cesty do
okolí Brna je vhodné si kvůli lepší orientaci pořídit mapu zón (kanceláře DPmB v Brně). Mapa všech linek je dostupná zde.
Tramvaje, trolejbusy a autobusy jezdí obvykle od úsvitu asi do půlnoci, některé autobusové linky jezdí celou noc v intervalu 60 nebo
30 minut (na autobusových zastávkách jsou označeny modro-žlutým číslem začínajícím číslovkou 9).
Od 23.00 do 5.00 hod. a to každou celou hodinu se všechny autobusy rozjíždějí do všech směrů od hlavního nádraží v Brně. Avšak mezi
pracovními dny a víkendy jsou rozdíly. Noční linky jsou více frekventované a jezdí až do 6.00 jen o víkendu, o svátcích a 31. 12.
Jízdenky
Typ jízdenky

Kde koupit

Jak použít

Ceny

papírová jízdenka

ve žlutých automatech na
zastávkách, v trafikách, u řidiče

papírovou jízdenku je nutné označit
hned při nástupu ve validátoru

15 min / 20 Kč
60 min / 25 Kč
24 hod / 90 Kč
• jízdenky zakoupené u řidiče jsou
o pár korun dražší

SMS jízdenka

prostřednictvím SMS na číslo 902 06
ve tvaru:
• „ BRNO“ pro 75 min
• „ BRNO20“ pro 20 min
• „ BRNOD“ pro 24 hod

po odeslání SMS obdržíte platnou
jízdenku během 1 – 2 min a teprve
poté můžete nastoupit

20 min / 20 Kč 75 min / 29 Kč 24 hod
/ 99 Kč

Pípni & jeď

prostřednictvím elektronického
validátoru uvnitř vozu

• při nástupu přiložte platební kartu
a ihned na ní budete mít platnou
jízdenku
• při cestě kratší než 15 min je nutné
se při výstupu „odpípnout“

15 min / 20 Kč
60 min / 25 Kč
• systém provede na konci dne
vyúčtování za všechny jízdy, které
nikdy nepřesáhne 90 Kč (celodenní
jízdné)
• ve validátoru je možné zakoupit
i další jízdné (zóny mimo 100+101
nebo jízdenku pro psa či nadměrné
zavazadlo)

Neexistují průvodčí, pouze revizoři bez uniformy, kteří pokutují každého cestujícího bez platné jízdenky. To znamená, že i v případě,
kdy jízdenku máte, ale nemáte ji označenou, budete pokutováni, jako byste neměli jízdenku žádnou. Více informací o SMS jízdenkách
naleznete zde.
Jízdenky v ceně 20 Kč platí 15 minut (2 zóny), jízdenky za 25 Kč platí 60 minut (2 zóny) za předpokladu, že pro vás platí normální jízdné
(tj. není vám méně než 16 let, nedoprovázíte dítě staré 3 roky nebo méně nebo nejste držitelem zvláštní průkazky pro tělesně postižené
nebo důchodce). Stejné jízdenky platí pro městské autobusy spojující centrum s předměstím. Pro nadměrné zavazadlo je třeba rovněž
zakoupit speciální jízdenku.
K dostání jsou další jízdenky – od jednodenní jízdenky (90 Kč), pětidenní jízdenky (250 Kč), po čtrnáctidenní jízdenku (420 Kč) a měsíční
jízdenku (750 Kč). Tyto typy jízdenek může použit každý pro zóny 100+101.
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Možná se budete také zajímat o koupi průkazky – vyberte si z měsíční průkazky (550 Kč), čtvrtletní průkazky (1 370 Kč) nebo roční
průkazky (4 750 Kč). Tyto průkazky můžete koupit v kanceláři DPmB, na vlakovém a autobusovém nádraží nebo v některých místních
prodejních stáncích. Budete k tomu potřebovat fotografii formátu jako na cestovní pas. Průkazka je na jméno a je nepřenosná na jinou
osobu.
Kancelář DPmB na Novobranské 18 vám dá úplné informace o hromadné dopravě v Brně nebo navštivte webové stránky DPmB. Otevírací
doba: v pracovní dny 6.00–19.00 hod, v sobotu 8.00–15.30 hod., e-mail: dpmb@dpmb.cz.
Kromě Brna nemají jiná města na jižní Moravě tak propracovaný systém městské hromadné dopravy, i když většina větších měst
(nad 10 000 obyvatel) disponuje několika místními autobusovými linkami hromadné dopravy (bez tramvají a trolejbusů).
Jízda automobilem
Všeobecně není stav silnic na jižní Moravě špatný – kraj má nejvyšší hustotu dálnic v České republice: D1 z Prahy do Brna a dále do
Vyškova a směrem na Olomouc, i když úsek dálnice D1 z Prahy do Brna je nechvalně známý dopravními zácpami. Dálnice D2 vede z Brna
na jih – přes Břeclav do Bratislavy. Z Brna směrem k rakouským hranicím již existuje první úsek rychlostní (čtyřproudé) silnice D52, která
v současné době končí v Pohořelicích (asi 20 km jižně od Brna), ale měla by nakonec spojit Brno s Vídní. Budete-li chtít cestovat po
kterékoli dálnici nebo silnici pro motorová vozidla v České republice, budete potřebovat elektronickou dálniční známku – viz mapa dole
s vyznačením dálnic a silnic pro motorová vozidla, kde se vyžaduje dálniční známka.

Tab. 18: Elektronické dálniční známky v roce 2021
< 3,5 t

3,5 t < > 12 t

> 12 t

1,500

Elektronické mýto

Elektronické mýto

1 měsíc

440

Elektronické mýto

Elektronické mýto

10 dnů

310

Elektronické mýto

Elektronické mýto

1 rok

zdroj: www.ceskedalnice.cz, 2020
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Od 1. ledna 2021 se nově začnou využívat elektronické dálniční známky. Zakoupit je můžete přes mobilní aplikaci, v e-shopu nebo v síti
obchodních míst. Pro zakoupení je nutné znát pouze SPZ vozidla.
Od 1. 1. 2010 kdy došlo ke zpoplatnění vozidel nad 3,5 t celkové hmotnosti elektronickým mýtem se jako rozhodující skutečnost, zda použít
ke zpoplatnění dálniční známku či mýtnou jednotku, považuje celková hmotnost vozidla, nikoliv jízdní soupravy (vleky), jak tomu bylo
v předchozích letech.
Nejvyšší dovolené rychlosti jsou 130 km/h na dálnicích, 90 km/h na ostatních silnicích a 50 km/h ve všech městech a obcích (překročení
nejvyšší dovolené rychlosti vás vystavuje riziku pokutování). Pravidla a předpisy jsou přísné, radarové kontroly rychlosti jsou běžné
a pokuty na místě jsou dost vysoké.
Mezi základní pravidla patří:
•

jízda vpravo;

•

povinně zapnuté bezpečnostní pásy;

•

sezení dětí do 12 let na zadním sedadle;

•

pravidlo „před jízdou a při jízdě nepít“ je v České republice velmi přísné, užití alkoholu nebo jiných omamných látek se považuje za
trestný čin;
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•

nepředjíždějte tramvaj, když cestující nastupují a vystupují, pokud tam není bezpečnostní ostrůvek;

•

dejte přednost chodcům přecházejícím silnici na přechodech pro chodce;

•

motorová vozidla musí mít rozsvícená světla po celý den a po celý rok;

•

cyklisté do 18 let musí nosit schválenou ochrannou přilbu;
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•

dítě s hmotností menší než 36 kg nebo s výškou nepřesahující 150 cm musí být přepravováno pouze ve schválené dětské sedačce;

•

při míjení cyklisty musí řidič dát signál o přejíždění z pruhu do pruhu.

Systém parkování v centru Brna
V roce 2019 byl v Brně zaveden nový systém parkování, který má pomoci rezidentům a abonentům z centra města a jeho okolí při
parkování v blízkosti svého bydliště nebo místa podnikání. Pokud tedy patříte do jedné z těchto dvou skupin, platí pro vás tzv. princip
květinky, tedy že můžete parkovat v oblasti, kde máte hlášeno trvalé bydliště či místo podnikání (střed květinky), ale také ve všech
sousedících oblastech (okvětní lístky). Parkovací oprávnění je možné vyřídit osobně na kontaktním pracovišti či elektronickou žádostí
s využitím datové schránky nebo elektronického podpisu.
V případě, že do Brna přijíždíte jako návštěvník, musíte své vozidlo zaregistrovat a řídit se pravidly jednotlivých zón, v nichž hodláte
zaparkovat. Tyto regulace platí pouze v pracovní dny, během víkendů a o svátcích je parkování zdarma a není potřeba se ani registrovat.
Oblast je vždy vyznačena svislým dopravním značením a také je uvedena na parkovacím automatu.
Pravidla pro jednotlivé skupiny
Rezident
•

Fyzická osoba s trvalým pobytem ve vymezené oblasti (u cizinců s přechodným pobytem) nebo vlastník nemovitosti ve vymezené oblasti.

Rezidenti mohou také využít možnosti bezplatně poskytnout parkování svým návštěvám. Rezidenti ze zón A a B mají k dispozici zdarma
200 hodin a dalších 100 hodin mohou jednou ročně dokoupit. Rezidenti ze zóny C mohou návštěvám zdarma poskytnout 100 hodin
a jednou za rok mohou dokoupit až 50 hodin. O možnost poskytování parkovacího oprávnění svým návštěvám musí rezident zažádat při
zřizování parkovacího oprávnění a poté oprávnění pro své návštěvy uděluje elektronicky prostřednictvím osobních stránek uživatele.
Ceník pro parkování rezidentů
1. auto

200 Kč

2. auto

8 000 Kč

3. a další auto

12 000 Kč

Volné hodiny pro návštěvy rezidentů
Rezident v zóně A, B

200 hodin zdarma

Rezident v zóně C

100 hodin zdarma

Dalších 100 hodin (A, B)

100 Kč

Dalších 50 hodin (C)

100 Kč

Abonent
•

Podnikající fyzická nebo právnická osoba se sídlem či provozovnou ve vymezené oblasti.

I abonenti mohou využít možnosti poskytnutí parkovacího oprávnění pro své návštěvy. Přenosné abonentní oprávnění je zpoplatněno
částkou 24 000 Kč za rok a není vázáno na konkrétní parkovací místo, návštěvník může tedy zaparkovat libovolně ve vymezené parkovací
oblasti abonenta. Stačí pouze zaregistrovat registrační značku návštěvníka. V případě, že abonent nemá vyřízeno přenosné oprávnění,
platí pro jeho zákazníky pravidla návštěvnického parkování.
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Ceník pro parkování abonentů
1. auto

4 000 Kč

1. a další auto

18 000 Kč

Podmínky rezidentního a abonentního parkování platí pouze v oblastech tzv. květinky, tedy v oblasti bydliště a všech okolních, v ostatních
parkovacích oblastech se rezident nebo abonent řídí pravidly návštěvníka.
Návštěvník
Návštěvník Brna se musí řídit pravidly zóny, ve které chce zaparkovat. Platbu parkovného je možné uhradit v parkovacím automatu nebo
přes mobilní aplikaci. V obou případech bude vyžadována registrační značka vozidla a registraci je nutné provést i v případě krátkodobého
parkování, které je dle pravidel jednotlivých zón zdarma. Tyto regulace platí vždy ve všední dny, během víkendů a o svátcích je parkování
zdarma.
Zóna A (historické centrum)
•

Pro vjezd do této zóny je nutné povolení, které je vyžadováno i o víkendech a ve svátcích;

•

regulace platí 24 hodin denně;

•

v oblasti 1-01 mohou parkovat pouze rezidenti a abonenti z této oblasti, oblast není ani „okvětním lístkem“ v tzv. principu květinky
pro rezidenty a abonenty z okolních oblastí.

Ceník parkování v zóně A
Prvních 30 minut

zdarma

Každá další hodina

40 Kč

Zóna B (širší centrum)
•

V této zóně může zaparkovat kdokoliv;

•

regulace platí 24 hodin denně.

V této zóně je k dispozici možnost předplatného parkování v době od 6 do 17 hod. Je určeno zejména lidem pracujícím v centru města,
kteří tak při dojíždění do práce nebudou muset řešit každodenní placení za parkování.

Ceník parkování v zóně B
Prvních 60 minut

zdarma

Každá další hodina

30 Kč

Ceník předplatného parkování v zóně B
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Týdenní

400 Kč

Měsíční

1 200 Kč

Roční

12 000 Kč
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Zóna C (ostatní oblasti)
•

V této zóně může zaparkovat kdokoliv;

•

regulace platí pouze v pracovní dny v době od 17 do 6 hod.

Ceník parkování v zóně C
V době od 6 do 17 hod

zdarma

Prvních 60 minut

zdarma

Každá další hodina

20 Kč

Parkování motocyklů
Motorky parkují v regulovaných zónách zdarma, ale přesto je nutné vyřídit si registraci obdobným způsobem jako pro auto. Registrace není
vázána na trvalý pobyt řidiče, pouze na registrační značku motorky.
Více informací a online parkovací automat naleznete na stránkách new.parkovanivbrne.cz.
Parkovací domy v centru Brna
V případě, že se vám nepodaří najít parkovací místo na ulici, můžete svoje vozidlo nechat v jednom z parkovacích domů. Některé z nich
dokonce umožňují pronájem parkovacího místa na delší dobu.
•

Parkovací dům Domini Park, non-stop, 361 parkovacích stání, vjezd z ulice Husova (oficiální adresa: Panenská 1, Brno), 8. patro –
parkovací místa pro vozidla s alternativním pohonem (LPG, CNG), www.bkom.cz/parkovani

•

Parking u Janáčkova divadla, non-stop, 400 parkovacích stání, www.garazejanackovodivadlo.cz, www.jd-parking.cz, parkovací místa
pro vozidla s alternativním pohonem (LPG, CNG), dobíjecí stanice pro elektromobily (společnost ČEZ)

•

Garáže Galerie Vaňkovka, 7.00–23.00, 1 000 parkovacích stání, Ve Vaňkovce 1, www.galerie-vankovka.cz, parkovací místa pro vozidla
s alternativním pohonem (LPG, CNG), dobíjecí stanice pro elektromobily (společnost E.ON)

•

Parkovací dům Pinki park, non-stop, 88 parkovacích stání, Kopečná 24, www.bkom.cz/parkovani

•

Parkovací dům Rozmarýn, non-stop, 208 parkovacích stání, Kounicova 2a, www.parkovani-brno-centrum.cz

•

Garáže Hotel Passage, non-stop, 140 parkovacích stání, Lidická 23, www.hotelpassage.eu

Dobíjecí stanice pro elektromobily
Pokud do Brna přijíždíte elektromobilem, zde je několik tipů na dobíjecí stanice. Stejně jako v Brně, tak i v dalších částech kraje jejich počet
postupně narůstá, takže kromě uvedených stanic při jízdě po Brně a okolí, narazíte jistě na spoustu dalších.
•

•
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Letiště Brno-Tuřany, 904/1, 627 00 Brno, +420 800 773 322
»

Mennekes (22 kW/32 A)

»

E.ON autorizační karta zdarma k zapůjčení v budově letiště

OC Vaňkova, Ve Vaňkoce 462/1, Brno 602 00, +420 533 110 110
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•

•

•

»

Mennekes (22 kW/32 A), domácí 230V zásuvka (3,6 kW/16 A), 400V (22 kW/32 A)

»

vyžadována čipová karta E.ON

Parking u Janáčkova divadla, Rooseveltova 711/3, 602 00 Brno, +420 733 143 540
»

Mennekes (32A / 400V / 11 kW)

»

vyžadován čip ČEZ, Polyfazer Direct

Spielberk Office Brno, Holandská 10, 639 00 Brno, +420 533 446 446
»

ABB Terra 51, CHAdeMO (50 kW/120 A)

»

EVSELECT

BVV – Výstaviště, Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, +420 530 508 424
»

ABB Terra 51, CHAdeMO (50 kW), Yazaki J1772 (7.4 kW), Typ 2 (22 kW)

»

přímá platba

VIII. 03. Volný čas
Umění a kultura
Historie jižní Moravy je bohatá zejména kvůli jejímu umístění „na křižovatce Evropy“. Nesčetněkrát byla napadána, podrobována
a osvobozována, a proto z hlediska kultury spojuje zakořeněnou moravskou kulturu a lepší aspekty toho, co po sobě všechny národy
zanechaly.
Zajistila se tím směs kulturních možností, které nejsou nikde co do kvality srovnatelné a všeobecně populární. Jazyk může být pochopitelně
překážkou, ale my vás tady provedeme spíše zdroji informací než skutečnými místy, což vám umožní vše jasně posoudit.
Na Moravě se pravidelně koná spousta festivalů, v nichž je oslavován snad každý žánr v umění a kultuře. V Brně je běžné informovat
o připravovaných akcích prostřednictvím letáků rozmístěných po celém městě, takže stačí průběžně sledovat plakátovací plochy a získáte
dobrý přehled o tom, co se kde děje. Aktuální informace poskytuje také Turistické informační centrum města Brna a také brněnské
webovky gotobrno.cz. V neposlední řadě jsou zaručeným zdrojem i sociální sítě, kde jsou propagovány nejrůznější události ve Vašem okolí.
O akcích konaných mimo Brno se pak můžete dozvědět například z přílohy deníku Mladé fronty DNES (jižní Morava).
Brno nabízí několik možností, kam si zajít na promítání filmů. Dvě největší multikina jsou Olympia Centre a Velký Špalíček (Cinema
City). Jsou součástí velkých nákupních center, takže návštěvu kina můžete spojit s nákupy nebo večeří v některé z restaurací;
www.cinemacity.cz. Alternativní filmovou scénu představují hlavně dvě kina: Art (Cihlářská 19, 602 00 Brno, www.kinoart.cz) a Lucerna
(Minská 19, 616 00 Brno, www.kinolucerna.info). Vyčerpávající informace můžete nalézt na www.zitkino.cz, avšak bohužel pouze
v češtině.
Další informace o dění v kraji a kulturních akcích můžete nalézt v bezplatném Kulturním bulletinu vydávaném čtvrtletně Regionální
rozvojovou agenturou jižní Moravy (pouze v češtině a němčině). K jeho odběru se můžete zaregistrovat na e-mailové adrese: lenka.
kudlova@rrajm.cz.
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Existuje také síť turistických informačních center rozmístěných po Jihomoravském kraji. Jejich informační služby však obvykle pokrývají
bezprostřední okolí města, kde jsou umístěna, a některá z nich mohou mít potíže s odpověďmi na otázky v cizích jazycích.
Festivaly
Každý rok se na jižní Moravě, zejména v Brně, koná mnoho festivalů, které zastupují všechny druhy kultury od „vysoké“ po lidovou.
Nejpočetnější jsou festivaly různých druhů hudby, ale existuje také několik zajímavých filmových a jiných festivalů. Zde je uvedeno několik
nejznámějších, které se konají pravidelně jednou za rok, ale vřele doporučujeme zájemcům, aby vyhledali aktuální informace u některého
z turistických informačních center nebo na plakátech po okolí. Můžete také navštívit webové stránky města Brna gotobrno.cz, kde je
přehled toho nejzajímavějšího, co město nabízí, a to v němčině a angličtině, včetně mnoha dalších užitečných tipů.
Festivaly na jižní Moravě mimo Brno
•

Lidový festival „Jízda králů“, Vlčnov, konec května – jeden z nejpůsobivějších lidových festivalů v této části Evropy, který přitahuje
velké množství turistů a etnologů. Je zde možné vidět některé z nejzajímavějších lidových krojů spolu s lidovými kapelami a sbory.

•

Ivančický festival chřestu, květen – malý, dvoudenní festival, který se snaží oživit staré tradice pěstování této lahodné zeleniny.

•

Mezinárodní folklorní festival, Strážnice, konec června až začátek července – největší festival folklorní hudby v zemi
s mezinárodní reputací. Přitahuje milovníky hudby, muzikology i turisty z mnoha zemí.

•

Horňácké slavnosti (folklorní festival), Velká nad Veličkou, červenec – skromnější, ale srdečnější verze festivalu ve Strážnici
s přídavkem jedinečné hudební tradice Horňácka, výrazného etnografického regionu na česko-slovenské hranici, který dal národu
několik z jeho nejuznávanějších folklorních hudebníků.

•

Znojemské vinobraní, Znojmo, září – největší festival vína a výroby vína v zemi. Kromě mnoha koncertů, průvodu v historických
kostýmech a uličních představení je to jedna z nejlepších příležitostí ochutnat nejlepší jihomoravská vína.

•

Pálavské vinobraní, Mikulov, září – další velký festival vína a výroby vína v zemi.

•

Výročí bitvy tří císařů, Slavkov, Tvarožná, Pozořice, začátek prosince – mnoho akcí pořádaných na různých místech bývalého bojiště
připomíná jednu z nejimpozantnějších bitev v české historii, v níž v roce 1805 francouzský císař Napoleon I. porazil spojené armády
rakouského císaře Františka I. a ruského cara Alexandra I. Nejpůsobivější je rekonstrukce bitvy, která se obvykle koná v Tvarožné
a přitahuje až 1000 dobrovolníků z celé Evropy, kteří jsou oděni v dobových vojenských uniformách.

Kulturní centra a sítě cizinců
Jižní Morava a zejména město Brno jsou také známé mnoha krajanskými skupinami a etnickými menšinami, z nichž mnohé založily svá
vlastní sdružení a kluby. Některé jsou aktivnější než jiné, ale většina z nich má tendenci nabízet dobrou příležitost k setkání s krajany
a zapojit se do nových sítí kontaktů.
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•

Alliance Francaise Brno, Moravské náměstí 15, 602 00 Brno, +420 608 874 299, info@afbrno.cz, alliancefrancaise.cz/brno/

•

Společnost přátel Itálie, Přístavní 14b, 635 00 Brno, +420 728 664 613, ciprian@spilberk.cz, prateleitalie.eu

•

British Council, Solniční 12, 602 00 Brno, +420 545 211 069, info.brno@britishcouncil.cz, britishcouncil.cz

•

Německé kulturní sdružení – Region Brno, Jana Uhra 12, 602 00 Brno, freunde-bruenns.com, dkvb@seznam.cz

•

Řecká obec v Brně, Radnická 368/8, 602 00 Brno, +420 542 216 125, robrno@robrno.cz, robrno.cz

•

Polský klub v Brně POLONUS, Radnická 8, 602 00 Brno, polonusbrno@post.cz, polonusbrno.org

•

Společnost přátel jižních Slovanů, Mikulovská 211, 691 44 Lednice, info@spjs.cz, spjs.cz
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•

Svaz Maďarů žijících v českých zemích, Radnická 8, 602 00 Brno, +420 602 471 167, info@mkic.cz, www.mkic.cz

•

Japonské centrum Brno, Starobrněnská 20, 602 00 Brno, japancenter.cz, japancenterbrno@gmail.com

Jídlo a pití
V Brně a vlastně i na celé jižní Moravě je jídlo a pití velkým tématem. Jižní Morava je známá především jako vinařský region, nicméně
milovníci piva si zde také přijdou na své. V celém regionu najdete nespočet příjemných podniků, kde můžete ochutnat to nejlepší, co
jižní Morava nabízí. Ať už máte raději víno nebo pivo, jistě uvítáte i širokou nabídku restaurací a bister, kde si degustování zpříjemníte
výborným jídlem. Ani milovníci kávy nepřijdou zkrátka. Téměř na každém rohu narazíte na stylové kavárny s neotřelou nabídkou dezertů.
Nelze vyjmenovat všechny takové podniky, ale přesto bychom rádi uvedli alespoň několik tipů na zajímavá místa podle doporučení
místních obyvatel, turistů, cizinců žijícíh v Brně nebo foodblogerů a influencerů z Česka i blízkého zahraničí.
Restaurace
Na své si přijdou milovníci jak české kuchyně, tak i zahraniční. Většina restaurací má v nabídce také vegetariánské pokrmy. Na základě
referencí cizinců, kteří žijí v Brně a na jižní Moravě, doporučujeme následující místa:
Restaurace v Brně
•

BORGO Agnese, Kopečná 43, 602 00 Brno, +420 515 537 500, www.borgoagnese.cz

•

Butcher´s Brno, Dobrovského 29, 612 00 Brno, +734 309 499, butchers.cz

•

Havana restaurant, Masarova 9, 628 00 Brno – Líšeň, +420 775 599 528, www.havana-restaurant.cz

•

Restaurant Don Miguel’s, Palackého třída 35/620, Brno – Královo Pole, +420 541 248 967, www.donmiguels.cz

•

Restaurace Pavillon, Jezuitská 6, 602 00 Brno, +420 541 213 497, www.restaurant-pavillon.cz

•

Kohout na víně, Dům umění, Malinovského nám. 652/2, 602 00 Brno, +420 777 904 570, info@kohout-na-vine.cz,
www.kohout-na-vine.cz

•

Retro Consistorium, Mečová 4, 602 00 Brno, +420 543 210 175, info@retroconsistorium.cz, www.retroconsistorium.cz

Další restaurace na jižní Moravě
•

Park Restaurant Břeclav, Sady 28. října 16, 690 02 Břeclav, +420 519 322 511, www.park-restaurant.cz

•

Restaurant Albero, nám. Svobody 12, 691 42 Valtice, +420 519 352 615, www.alberovaltice.cz

•

Dvorek Bořetice, Bořetice 188, 691 08 Bořetice u Hustopečí, +420 736 624 403, kavarna@dvorekboretice.cz, www.dvorekboretice.cz

•

Chez Martine, Pražská 25, 669 02 Znojmo, +420 603 420 256, info@chezmartine.cz, www.chezmartine.cz

•

Café Fara, Klentnice 166, 692 01 Klentnice, +420 725 217 962, info@cafefara.cz, www.cafefara.cz

Pivo a víno
Jistě už víte o vyhlášené kvalitě českého piva a zjistíte, že hospod je tu více než dost. Seznam míst, kde se čepuje pivo, by byl nekonečný,
pokud bychom je chtěli uvést všechny, ale zde je několik z těch zajímavějších.
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Pivnice v Brně
•

Pegas, Jakubská 4, 602 00 Brno, +420 542 210 104, hotelpegas.com

•

Pivovarská Starobrno, Mendlovo nám. 20, Brno, +420 543 420 130, pivovarskastarobrno.cz

•

U Bláhovky, Gorkého 54, 602 00 Brno, +420 543 233 310

•

U Čápa, Obilní trh 10, 602 00 Brno, +420 541 210 189, www.pivnice-ucapa.cz

•

Zelená Kočka, Dvořákova 3, 602 00 Brno, +420 775 566 570, www.zelenakocka.cz

•

Na Stojáka, Běhounská 16, 602 00 Brno, +420 702 202 048, jakubak@vycepnastojaka.cz, www.vycepnastojaka.cz

•

Stopkova pivnice, Česká 163/5, 602 00 Brno, +420 517 070 080, info@stopkovapivnice.cz,
www.kolkovna.cz/cs/stopkova-plzenska-pivnice-16

Nezapomeňte ani na víno, Morava je na svá vína hrdá. A opět existuje mnoho míst, kde můžete dobré víno koupit nebo ochutnat. Nejlepší
je však jít ochutnat vína přímo tam, kde se vyrábí – do vinných sklepů jižní Moravy. Pokud ovšem pobýváte v Brně, můžete zkusit některá
z níže uvedených míst
Vinárny v Brně
•

Petit Cru, Údolní 11, 602 00 Brno, +420 774 497 787, www.petit-cru.cz

•

Vinárna U královny Elišky, Mendlovo nám. 951/1, 603 00 Brno, +420 733 182 834, www.ukralovnyelisky.cz/

•

KLÁRABÁRA vínobar, Čapkova 11, 602 00 Brno, +420 606 069 529

•

GARAGE WINE, Údolní 222/5, 602 00 Brno, +420 737 206 161, garagewine@email.cz, www.garagewine.cz

Vinné sklepy na jižní Moravě
•

Sonberk, Sonberk 393, 691 27 Popice, +420 777 630 434, sonberk@sonberk.cz, www.sonberk.cz

•

Vinné sklepy Valtice, Vinařská 407, 691 42 Valtice, +420 606 309 959, sekretariat@vsvaltice.cz, www.vsvaltice.cz

•

VENUŠE Pálavská galerie vín, Česká 252, 692 01 Pavlov, +420 602 160 996, gelnarova@proqin.cz. www.palavskagalerievin.cz

•

Vinařství Volařík, K Vápence 1811/2a, 692 01 Mikulov, +420 519 513 553, info@vinarstvivolarik.cz, www.vinarstvivolarik.cz

Bary
Pokud máte chuť na nějaký speciální drink, navštivte některý ze spousty barů ve městě. Některé z nich se přímo specializují například na
rumy nebo whiskey, ostatní mají širokou nabídku všech různých druhů alkoholů a míchaných drinků. Samozřejmostí je příjemná hudba.
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•

Rotor bar, Dvořákova 12, 602 00 Brno, +420 720 409 475

•

Bar, který neexistuje, Dvořákova 1, 602 00 Brno, +420 734 878 602, rezervace@turbomost.cz, www.barkteryneexistuje.cz

•

Super Panda Circus, Šilingrovo náměstí 3, 602 00 Brno, adam@superpandacircus.cz, +420 734 878 603, www.superpandacircus.cz

•

7hříchů, Jakubská 7, 602 00 Brno, +420 777 927 777, 7hrichu@gmail.com, www.7hrichu.com
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Kavárny
Nepotřebujete knihu o historii, abyste si uvědomili, že Brno bylo baštou rakousko-uherské monarchie. Kavárna, ten velký symbol
imperialistického extravagantního trávení volného času, se výsostně vrátila do Brna od roku 1989, takže doporučujeme místa, kde najdete
nejlepší kávu, nejlepší obsluhu a nejvíce uvolněnou atmosféru.
•

Café Mitte, Panská 11, 602 00 Brno, +420 734 622 340, cafemitte.com/

•

Café Steiner, Gorkého 9/38, 602 00 Brno, +420 602 561 389

•

Café Placzek, Minoritská 4, 602 00 Brno, +420 602 205 555, cafe@cafeplaczek.cz, www.cafeplaczek.cz

•

Café Práh, Ve Vaňkovce 1, 602 00 Brno, +420 539 051 130, www.cafeprah.cz
»

Kavárna obsluhována lehce mentálně postiženými lidmi.

•

V Melounovém cukru, Františkánská 17, 602 00 Brno, +420 774 422 478

•

Café Tungsram, Kapucínské nám. 7, 602 00 Brno, +420 603 444 754

•

SORRY, pečeme jinak, Křídlovická 1, 603 00 Brno, info@sorry-jinak.cz, www.sorry-jinak.cz

•

Café Podnebi, Údolní 5, 602 00 Brno, podnebi@podnebi.cz, +420 542 211 372, www.podnebi.cz

Hotely
Tyto hotely byly doporučeny v rámci průzkumu mezi cizinci pobývajícími pracovně na území Jihomoravského kraje:
Hotely v Brně
•

Barceló Brno Palace, Šilingrovo nám. 2, 602 00 Brno, +420 532 156 777, www.barcelo.com, brnopalace.res@barcelo.com

•

Grandhotel Brno, Benešova 18-20, 657 83 Brno, +420 542 518 136, www.grandhotelbrno.cz

•

Holiday Inn, Křížkovského 20, 603 00 Brno, +420 543 122 111, www.hibrno.cz, hotel přímo u výstaviště (BVV)

•

Hotel CYRO, Anenská 9, 602 00 Brno, +420 543 215 705, www.cyro-hotel.cz

•

Hotel International, Husova 16, 659 21 Brno, +420 542 122 111, www.hotelinternational.cz

•

Hotel Passage, Lidcká 23, 602 00 Brno, +420 530 352 100, www.hotelpassage.eu

•

Hotel Voroněž, Křížkovského 47, 603 73 Brno, +420 543 141 111, www.oreahotelvoronez.cz, vhodné umístění blízko výstaviště (BVV)

•

Parkhotel Brno, Veslařská 250, 637 00 Brno, +420 543 236 350, www.parkhotel.cz

•

Hotel Myslivna, Nad Pisárkami 276/1, 623 00 Brno, +420 547 107 800, www.hotelmyslivna.cz

Hotely v Jihomoravském kraji
•

Hotel Chateau de Frontiere, K Zámečku 16, Hlohovec u Břeclavi, 691 43, +420 731 401 456, info@chateaudefrontiere.com,
www.hranicnizamecek.cz
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•

Hotel Pavlov, Klentnická ulice 174, 692 01 Pavlov u Mikulova, +420 733 534 088, www.hotelpavlov.cz

•

Hotel Vinice Hnanice, Hnanice 132, 669 02 Hnanice, +420 702 206 684, hotel@vinice-hnanice.cz, www.vinice-hnanice.cz

•

Hotel Galant, Mlýnská 739/2, 692 01 Mikulov, +420 519 323 353, hotel@galant.cz, www.galant.cz

•

Hotel Skalní mlýn, Skalní mlýn 96, 678 01 Blansko, +420 516 418 113, info@skalnimlyn.cz, www.skalnimlyn.cz

Praktické informace:práce a život na jižní Moravě

Noční život
Když se člověk v noci podívá na ulice v centru Brna kterýkoliv den v týdnu, ptá se, jestli město vůbec spí – odpověď je, nespí! Je zde
tolik barů, klubů a diskoték různých stylů, že se neodvažujeme ani začít některé vyjmenovávat. Stačí říct, že jakmile se najíte a napijete
v některém z míst uvedených výše, nebudete mít nouzi o přátelské sousedy, kteří vám doporučí nějaké vhodné místo.
Sport
Na rozdíl od jiných zemí není nutné VIP členství v elitních klubech, abyste získali přístup do nejlepších zařízení. Vše od golfu po tenis,
squash, lyžování, plavání, fit centra a mnohem více je na mnoha místech dostupné na základě „zaplať, až hraješ“. Více individuální sporty,
jako je cyklistika nebo vodní sporty (kanoistika, veslování atd.), jsou také populární, i když vlastní vybavení je nutností. Rugby, volejbal,
baseball – prostě vše se tady hraje s nadšením. Avšak všechny tyto sporty jsou v zimních měsících na druhém místě za fanatickou vášní pro
lední hokej a na jaře a na podzim za fotbalem – určitě se nechte vtáhnout do nějaké hry, ať už jako hráč nebo fanoušek.
Squash
•

Fitness Boby, Sportovní 559/2A, 602 00 Brno, +420 607 853 386, www.fitnessboby.cz

•

Sportcentrum Ivanovice, Černohorská 22, 621 00 Brno, +420 730 899 399, www.sportcentrum-ivanovice.cz

•

Sport Balkán, Jugoslávská 5, 613 00 Brno, +420 724 744 134, www.sportbalkan.cz

Badminton
•

Sportcentrum Ivanovice, Černohorská 22, 621 00 Brno, +420 730 899 399, www.sportcentrum-ivanovice.cz

•

Badmintonový klub RSC Brno, Dědická 33, 627 00 Brno - Slatina, www.bcrsc.cz

Tenis
•

Sprint tenis, Sportovní 2A, 602 00 Brno, +420 734 686 257, www.sprinttenis.cz

•

4hand, Lidická 52, 602 00 Brno, +420 604 311 640, www.ts4hand.cz

Baseball
•

Draci Baseball Club Brno, Městský baseballový stadion, Sokolova 2h, 619 00 Brno, www.draci.cz

•

Technika Brno, Rybkova 31, Kraví hora, 602 00 Brno, www.technikabrno.cz

Fitness
•

Boby Centrum, Sportovní 2a, 602 00 Brno +420 853 386, www.fitnessboby.cz

•

Fitness Blue Gym, Kotlářská 51a, 602 00 Brno, +420 541 213 450, www.bluegym.cz

•

Zone For You, Třída Generála Píky 2026/11, 613 00 Brno - Černá Pole, +420 548 221 010, www.zone4you.cz/

•

Stabil studio, 739 359 688, info@stabilstudio.cz, www.stabilstudio.cz
»
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tanec, yoga, pilates,
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•

Ladies Gym, Palackého tř. 516/16, 612 00 Brno-Královo Pole, +420 541 245 116, www.fitnessprozeny.cz
»

Největší fitness pro ženy v Brně.

Plavání
•

plavecký bazén Kraví hora, Brno-Masarykova čtvrť

•

Plavecký stadion – bazén Lužánky, Sportovní 486/4, Brno (vedle Boby Centra).

•

plavecký bazén Lesná, Halasovo náměstí 826/7, Brno-Lesná

•

Riviéra, Bauerova 322/7, Brno-Pisárky (vedle BVV)

Golf
•

Golf Club Austerlitz, Na golfovém hřišti 1510,684 01 Slavkov u Brna, +420 544 221 963, www.gca.cz

•

Golf resort Kaskáda, Na Golfu 1772, 664 34 Kuřim, +420 541 511 711, www.golfbrno.cz

Bowling
•

Planet Bowling, Olympia Centre, U Dálnice 777, 664 42 Modřice, +420 547 243 740, www.olympia-centrum.cz/zabava/bowling/

•

Sport Balkán, Jugoslávská 5, 613 00 Brno, +420 724 744 134, www.sportbalkan.cz

Jízda na kolečkových bruslích
Podél řeky Svratky je pěkná stezka pro cyklisty a bruslaře na kolečkových bruslích, která začíná na křižovatce ulic Vídeňská a Poříčí (nebo ji
lze snadno najít za prodejnou IKEA v nákupním centru Avion).
Petanque
•

Carreau Brno, Riegerova 4, 612 00 Brno, www.carreau.cz

•

Park Lužánky (at Lidická street, Brno)

•

ulice Černozemní, Brno-Slatina

Plachtění
•

Yacht Club LODNÍ SPORTY BRNO, p.s., Rakovecká 30, 635 00 Brno, www.lsbyc.cz

Četba, tisk atd.
Jednou z věcí, na kterou si místní cizinci nejvíc stěžují, je hlad po literatuře. Mnoho knihkupectví má oddělení beletrie v angličtině,
němčině a některých dalších jazycích a většina knihoven má bohatou nabídku. Pro zahraniční noviny a časopisy doporučujeme zkusit
novinové stánky Valmont.
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Knihkupectví
•

Academia, nám. Svobody 13, 602 00 Brno, +420 221 403 879, www.academia.cz

•

Barvič a Novotný, Masarykova 409/26, 602 00 Brno, +420 542 218 014, www.barvic-novotny.cz

•

Knihy Dobrovský, Joštova 6, 602 00 Brno, +420 542 220 052, www.knihydobrovsky.cz

Antikvariáty
Ve všech antikvariátech můžete najít knihy v němčině, angličtině nebo i v některých dalších jazycích. Někdy můžete objevit staré tisky
a mapy – máte-li štěstí, za velmi dobrou cenu.
•

AB Antikvariát – Petr Bouda, 602 00 Brno, Kounicova 272/15, +420 549 250 814, www.abantikvariat.cz

•

Antikvariát u Jakubské věže, Rašínova 98/1, 602 00, Brno, +420 542 212 393, www.antikvariat-sobotkova.cz

•

Antikvariát ALFA – Libor Chloupek, Veselá 238/39, 602 00 Brno, +420 542 211 947, www.antikalfa.cz

Knihovny
Ve většině velikých knihoven můžete najít bohatou nabídku zahraniční literatury. Toto jsou největší knihovny v Brně:
•

Knihovna Jiřího Mahena – KJM (čítárna, oddělení s knihami v cizích jazycích) – Kobližná 4, +420 542 532 163, www.kjm.cz

•

Moravská zemská knihovna – MZK (akademická s knihami v mnoha evropských jazycích; má specializovaná oddělení), Kounicova 65a,
+420 541 646 201, www.mzk.cz

Náboženské komunity
Na jižní Moravě je procento věřících vyšší než celostátní průměr. Češi jsou národem, který se zdá být nejvíce „ateistický“ v Evropě. Mezi
věřícími tvoří největší skupinu římští katolíci, za kterou následují výrazně menší počty protestantů, ortodoxních křesťanů, židů a členů
jiných vyznání. V Brně je zastoupena široká škála církví a náboženství, i když ve většině případů bude jejich jazykem uctívání čeština.
Uvádíme zde pouze výběr několika kostelů, které nabízejí bohoslužby v cizích jazycích.
Římskokatolická
Římskokatolická církev, Biskupství brněnské, Petrov 269/8; +420 533 033 111, brno@biskupstvi.cz

Tab. 19: Nedělní mše v Brně
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Kostel

Čas

Pravidelné mše – neděle

Kostel sv. Vavřince, Brno-Komín

7.00

celý rok, každý týden, 1. neděle v měsíci latinská

Jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie

12.15

celý rok, každý týden, anglicky

Katedrála sv. Petra a Pavla

7.30

celý rok, každý týden, latinská mše svatá

Kostel sv. Janů

18.00

celý rok, každá 2. neděle v měsíci, polsky

Kostel sv. Maří Magdalény

10.15

celý rok, každý týden, řeckokatolická liturgie, slovensky

Kostel sv. Tomáše

7.45

celý rok, každý týden, latinská

Praktické informace:práce a život na jižní Moravě

Brno, kostel sv. Jakuba

19:00

celý rok, každý týden, slovensky

Brno-Komárov, kostel sv. Jiljí

9:30

celý rok, každý týden, 1. neděle v měsíci latinská

Protestantská
V Brně je mnoho protestantských církví, mezi nimi Československá církev husitská, Baptisté, Adventisté sedmého dne, Církev bratrská,
aj. Snad nejznámějším protestantským kostelem je historický „Červený kostel“ na Komenského náměstí, který patří evangelické církvi
Českobratrské. Konají se v něm pravidelné nedělní bohoslužby v 10.00 hod.
Vzhledem k nižšímu zájmu je vhodné se přímo informovat o cizojazyčné bohoslužbě:
Československá církev husitská, Joštova 7,602 00 Brno, +420 532 162 111, www.ccshbrno.cz/zivot-v-cirkvi/bohosluzby/
nebo Českobratrská církev evangelická, Opletalova 6, 602 00 Brno, +420 542 211 453.
Ortodoxní
Pravoslavná církevní obec, Úvoz 62, 602 00 Brno, +420 542 214 030.
Jediný ortodoxní kostel v Brně je blízko Gorazdovy ulice, na svahu hradu Špilberk. Bohoslužby se konají o nedělích v 7.00, 9.00 a 19.00
hod a některé další dny. Více informací lze získat v Pravoslavné církvi na Úvoze 62 v Brně a na www.pravoslavbrno.cz (česky, rusky, řecky,
ukrajinsky).
Budhistická
Společné meditace pro veřejnost probíhají každý den ve 20 h. kromě pátku a soboty. V úterý začínají meditace v 19 h. Ve čtvrtek jsou
meditace v angličtině, pokud přijdou anglicky mluvící návštěvníci. Pro nové zájemce je pořádána jednou měsíčně v pondělí úvodní
přednáška o buddhismu.
•

Centrum Buddhismu Diamantové cesty Brno, Trtílkova 18, 612 00 Brno, +420 608 976 105, brno.bdc.cz, brno@bdc.cz

VIII. 04. Sociální infrastruktura
Doporučené profesionální služby na jižní Moravě
Zde nabízíme několik doporučených kontaktů na služby.
Logistika
•

DB Schenker, Blučina 750, 664 56 Blučina, +420 540 030 999, zc.brq@schenker.cz, www.schenker.cz

•

PPL jižní Morava, Drčkova 3, 628 00 Brno, +420 588 080 054, info@ppl.cz, www.ppl.cz, partner DHL

•

Toptrans Brno, CTPark South (u letiště), ul. K Letišti 1792/1, 664 51 Šlapanice u Brna, +420 548 138 560-1, objednavka@csad.com,
www.toptrans.cz, pro Brno-město, Brno-venkov a Vyškov
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•

Toptrans Hodonín, Brněnská 48, 695 01 Hodonín, +420 518 354 219, depo620@toptrans.cz, www.toptrans.cz, pro Hodonín, Břeclav

•

MOSS Logistics, Bratislavská 21, 693 01 Hustopeče, +420 519 305 511, info@mosslogistics.cz, www.mosslogistics.cz

•

Q-Logistic, Velkomoravská 464/23, 695 01 Hodonín, +420 723 671 114, company@qlogistic.cz, www.qlogistic.cz

Personalistika
•

Grafton Recruitment, Benešova 14/16, 602 00 Brno, +420 542 424 521, brno@grafton.cz, www.grafton.cz

•

Manpower Brno, Panská 6, 602 00 Brno, +420 731 634 083, brno@manpower.cz, www.manpower.cz

•

Randstad, Nové sady 25, 602 00 Brno, +420 778 743 772, brno@randstad.cz, www.randstad.cz

Audit a daně
•

PricewaterhouseCoopers ČR, Náměstí Svobody 20, 602 00 Brno, +420 542 520 111, www.pwc.com/cz

•

EY (Ernst & Young), Orlí 36, 602 00 Brno, +420 541 636 424, ernstyoung.cz@cz.ey.com, www.ey.com/cz/cs/home

•

Deloitte, Holandská 1, 639 00 Brno, +420 246 043 500, www.deloitte.com/cz

•

KPMG, Veveří 3163/111, 616 00 Brno, + 420 541 421 311, www.kpmg.com/cz

•

Audit Účetnictví, Na Královkách 936/10, 664 36 Kuřim, +420 776 456 876, kurim@auditucetnictvi.cz, www.auditucetnictvi.cz

•

Ekonservis, Kotlářská 9, 602 00 Brno, +420 547 236 490, uminsky@cbox.cz, www.uminsky.cz

•

Top Auditing, Koliště 1965/13a, 602 00 Brno, +420 541 211 237, audit@topauditing.cz, www.topauditing.cz

•

Rödl & Partner, Květná 178/34, 603 00 Brno, +420 530 300 500, bruenn@roedl.cz, www.roedl.net/cz/cz/

Plánování a stavba
•

Kovoprojekta Brno, Šumavská 416/15, 602 00 Brno, +420 532 153 111, kovoprojekta@kovoprojekta.cz, www.kovoprojekta.cz

•

PS Brno, Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno, +420 544 509 000, psbrno@ps-brno.cz, www.ps-brno.cz

•

Stavos, U Svitavy 2, 618 00 Brno, +420 548 128 272, stavos@stavos.cz, www.stavos.cz

Nemovitosti (jak komerční nemovitosti, tak bydlení pro krajany)
•

Bravis Reality (www.bravis.cz)

•

Gaute (www.gaute.cz)

•

Real Spektrum (www.realspektrum.cz)

•

Matras & Matras (www.rkmatras.cz)

•

www.sreality.cz

•

RE/MAX Česká republika (www.remax-czech.cz)

•

Bezrealitky (www.bezrealitky.cz)

Advokátní kanceláře
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•

Czerwenka & Partner, Minoritská 10, 602 00 Brno, +420 542 422 811, info@czerwpart.cz, www.czerwpart.cz

•

Havel, Holásek & Partners, Nové sady 996/25, 602 00 Brno, +420 545 423 420, office@havelpartners.cz, www.havelpartners.cz
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•

MT Legal, Jakubská 121/1, 602 00 Brno, +420 542 210 351, info@mt-legal.com, www.mt-legal.com

•

AK Jiří Lukeš, Smetanova 9, 602 00 Brno, +420 601 332 309, lukes@ak-lukes.cz, www.ak-lukes.cz

•

AK Martina Beránková, Mendlovo náměstí 419/2, 603 00 Brno, +420 607 858 516, info@berankova.com, www.berankova.com

Mnoho obchodních případů vyžaduje ověření notáře. Rychlou, efektivní službu Vám poskytne:
•

JUDr. Lubomír Mika, Dvořákova 646/10, Brno, +420 542 213 109, notar@notar-brno.cz, www.notar-brno.cz

•

JUDr. Hejtmánková Klára, Lidická 1023/63c, 602 00 Brno, +420 545 214 353, notarskakancelar@klarahejtmankova.cz,
www.klarahejtmankova.cz.

Překladatelé a tlumočníci
Často se budete při obchodování cítit s tlumočníkem sebevědomější, a co se týká překladatelů, určitě budete potřebovat jejich služby,
kdyby jen pro překlad oficiálních dokumentů z rodného jazyka do češtiny. Tyto služby nabízí mnoho agentur, ale buďte opatrní, protože
kvalita služeb se může dramaticky lišit. Také nezapomeňte, že překlady oficiálních dokumentů musí být vybaveny úředním (soudním)
razítkem překladatele.
•

Aspena, Gorkého 15, 602 00 Brno, +420 541 242 186, brno@aspena.cz, www.aspena.cz

•

Jazyková agentura LINGUA, Husova 7, 690 03 Brno, +420 736 628 977, brno@lingua-centrum.cz , lingua-centrum.cz

•

Lintegra, Kolébka 1861, 664 00 Kuřim, +420 602 772 357, info@lintegra.cz, www.lintegra.com

•

Skřivánek, Veveří 2581/102, 602 00 Brno, +420 543 210 518, brno@skrivanek.cz, www.skrivanek.cz

•

TA Service, Hlinky 48, 603 00 Brno, +420 543 211 134, info@ta-service.cz, www.ta-service.cz

•

PhDr. Eva Vencálková (French, Spanish), Antonínská 14, 602 00 Brno, +420 605 819 156, prekladam.tlumocim@seznam.cz,
www.preklady-tlumoceni.euweb.cz

Další obchodní sítě a obchodní komory
•

Regionální hospodářská komora Brno, Výstaviště 1, 648 09 Brno, +420 532 194 911, rhkbrno@rhkbrno.cz, www.rhkbrno.cz

•

Krajská hospodářská komora jižní Moravy, Purkyňova 648/128, 612 00 Brno, +420 511 156 124, khkjm@khkjm.cz, www.khkjm.cz

•

Austrian Trade – Marketingová kancelář Brno, Hybešova 42, 602 00 Brno, +420 543 128 274, brno@advantageaustria.org,
www.advantageaustria.org/cz, Kontakt: Martin Žák

•

Americká obchodní komora v České republice, Dušní 10, 110 00 Praha, +420 222 329 430, amcham@amcham.cz, www.amcham.cz

•

Britská obchodní komora v České republice, Václavské náměstí 832/19, 110 00 Praha, +420 277 009 937, info@britcham.cz,
www.britishchamber.cz

•

Francouzsko – česká obchodní komora, Pobřežní 3, 186 00 Praha, +420 224 833 090, info@chambre.cz, www.chambre.cz/cs

•

Česko – německá obchodní a průmyslová komora, Václavské nám. 40, 110 00 Praha, +420 224 221 200, info@dtihk.cz,
tschechien.ahk.de (Kontakt Brno: solcova@dtihk.cz)

•

Komora pro hospodářské styky se zeměmi SNS, Freyova 27, 190 00 Praha, +420 266 721 812, kordacova@komora.cz,
www.komorasns.cz

•

Nizozemsko-česká obchodní komora, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha, +420 774 002 021, nlchamber@nlchamber.cz,
www.nlchamber.cz
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•

Severská obchodní komora v České republice, Václavské nám. 51, 110 00 Praha, +420 774 123 370, info@nordicchamber.cz,
www.nordicchamber.cz

Lékařské služby
S upřímným přáním, že tyto kontakty nebudete potřebovat, zde jsou naši profesionálové, kteří mluví cizími jazyky:
Zubař
•

MUDr. Walid Al Awad, Radnická 11, 602 00 Brno, +420 542 216 553, av-dent-spol-s-ro.business.site

•

MUDr. Pavel Kořínek, Hlinky 92, 603 00 Brno, +420 774 543 525, info@syndenta.cz, www.syndenta.cz

•

MUDr. Jindřich Miketta, Kozí 5, 602 00 Brno, +420 773 086 549, info@dentartbrno.cz, www.dentartbrno.cz

Doktor
•

Top Moravia Health, Viniční 235, 615 00 Brno, +420 533 306 460, info@tmhklinika.cz, www.tmhklinika.cz

•

Canadian Medical, Dům u červeného raka, Jánská 2, 602 00 Brno, +420 222 300 300, www.eucpremium.cz

První pomoc: 155, 112
Více informací o doktorech můžete najít na www.znamylekar.cz (pouze v českém jazyce).

Tab. 20: Lékařská služba první pomoci v Jihomoravském kraji (LSPP)
Obec

Poskytovatel

Místo LSPP

Rozsah služby

Nepracovní den

17.00–7.00

nepřetržitě

stomatologická

18.00–24.00

8.00–20.00

15.30–07.00

nepřetržitě

nepřetržitě

nepřetržitě

pro dospělé

17.00–22.00

08.00–20.00

pro děti a dorost

17.00–22.00

08.00–20.00

stomatologická

–

08.00–13.00

pro dospělé

17.00–22.00

08.00–20.00

pro dospělé

17.00–22.00

08.00–20.00

pro děti a dorost

17.00–22.00

08.00–20.00

stomatologická

–

08.00–13.00

17.00–22.00

08.00–20.00

pro dospělé
Úrazová nemocnice v Brně
Brno

Boskovice
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Ordinační doba
Pracovní den

Ponávka 6, Brno

Fakultní nemocnice Brno,
Pracoviště dětské medicíny

Černopolní 9, Brno

pro děti a dorost

K.E.I. pharma, s.r.o.

Koliště 47, Brno

lékárenská
pohotovostní služba

Nemocnice Boskovice

Otakara Kubína 179, Boskovice

Blansko

Nemocnice Blansko

Sadová 33, Blansko

Břeclav

Nemocnice Břeclav

U Nemocnice 1, Břeclav

pro dospělé

Hodonín

Nemocnice TGM Hodonín

Purkyňova 11, Hodonín

pro děti a dorost

17.00–22.00

08.00–20.00

Hustopeče

Městská nemocnice Hustopeče

Brněnská 41, Hustopeče

pro dospělé

15.30–22.00

08.00–20.00

Ivančice

Nemocnice Ivančice

Široká 16, Ivančice

pro dospělé

17.00–22.00

08.00–20.00
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Obec

Kyjov

Poskytovatel

Nemocnice Kyjov

Místo LSPP

Rozsah služby

Strážovská 1247, Kyjov

Tišnov

Nemocnice Tišnov

Purkyňova 279, Tišnov

Vyškov

Nemocnice Vyškov

Purkyňova 36, Vyškov

Nepracovní den

pro dospělé

17.00–22.00

08.00–20.00

pro děti a dorost

17.00–22.00

08.00–20.00

stomatologická

–

08.00–13.00

pro dospělé

17.00–22.00

08.00–20.00

pro dospělé

17.00–22.00

08.00–20.00

pro děti a dorost

17.00–22.00

08.00–20.00

stomatologická

–

08.00–13.00

17.00–22.00

08.00–20.00

17.00–22.00

08.00–20.00

–

08.00–13.00

pro dospělé
Znojmo

Nemocnice Znojmo

Ordinační doba
Pracovní den

MUDr. Jana Janského 11, Znojmo pro děti a dorost
stomatologická

V případě akutní potřeby volejte 155.

Tab. 21: Pohotovostní lékárny v Jihomoravském kraji
Poskytovatel

Telefonní kontakt (+420) Adresa

Pohotovostní lékárna
Blansko

Nemocnice Blansko

Pohotovostní lékárna
Břeclav

Poliklinika Břeclav, s.r.o.

Pohotovostní lékárna
Brno-Bašty

Otevírací doba
Pracovní den

Nepracovní den

516 838 160, 516 838 161 Sadová 1596/33, 678 31 Blansko

7.00–22.00

8.00–20.00

519 303 271

Bří Mrštíků 38, 690 02 Břeclav

7.00–18.00

8.00–18.00

542 213 531

Bašty 413/2, 602 00 Brno

Nepřetržitě

Nepřetržitě

Školy pro děti jiných národností
Školka
•

International School of Brno, Čejkovická 10, 628 00 Brno, +420 544 212 313, info@iosob.cz, www.isob.cz

•

MŠ Fantazie, Voroněžská 5, 616 00, Brno, +420 603 172 066, svobodova@msfantazie.cz, www.msfantazie.cz

•

Mateřídouška, Jiráskova třída 29, 602 00 Brno, +420 608 886 870, materidouska@skolka.cz, www.skolka.cz

•

Anglická školka Safírka, Pavlovská 16, 623 00 Brno, +420 606 061 320, info@safirka.cz, www.safirka.cz

Základní škola
•

International School of Brno, Čejkovická 10, 628 00 Brno, +420 544 212 313, info@iosob.cz, www.isob.cz

•

Anglická základní škola (angličtina), Mendlovo náměstí 1/3,4, 603 00 Brno, +420 543 211 790, studijni@skolskykomplex.cz,
www.skolskykomplex.cz
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•

Základní škola, Bakalovo nábřeží 8, 639 00 Brno, +420 543 212 725, www.bakalka.cz

•

Základní a mateřská škola Chrlice, Jana Broskvy 3, 643 00 Brno, +420 545 219 112, zschrlice@zschrlice.cz, www.zschrlice.cz
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Střední škola
•

International School of Brno, Čejkovická 10, 628 00 Brno, +420 544 212 313, info@iosob.cz, www.isob.cz

•

1. německé zemské gymnázium (němčina), Mendlovo náměstí 1/3, 603 00 Brno, +420 543 221 790, reditelstvi@skolskykomplex.cz,
www.skolskykomplex.cz

•

Gymnázium Brno-Bystrc (angličtina/španělština), Vejrostova 2, 635 00 Brno, +420 533 555 100, info@gyby.cz, www.gyby.cz

•

Gymnázium Dr. Karla Polesného (němčina), nám. Komenského 4, 669 75 Znojmo, +420 515 266 160, sekretariat@gymzn.cz,
www.gymzn.cz

•

Gymnázium Matyáše Lercha (francouzština/ němčina), Žižkova 55, 616 00 Brno, +420 549 122 063, sekretariat@gml.cz, www.gml.cz

•

Moravské gymnázium s.r.o. (angličtina), Veveří 30, 602 00 Brno, +420 541 224 362, sekretariat@mgbrno.cz, www.mgbrno.cz

Jazykové kurzy
Výhody získaných základních znalostí českého jazyka nechceme zveličovat, avšak pokud chce člověk opravdu naplno zažít vše, co může
jižní Morava nabídnout, základy češtiny se vám budou hodit. V Brně vždy najdete někoho, kdo mluví anglicky, ale jakmile opustíte město,
může to být problém. Kabinet češtiny pro cizince na Masarykově univerzitě nabízí kurzy přizpůsobené všem úrovním a časům, spolu s velmi
populárními letními školami slovanských studií. Více informací naleznete zde.
Vybrané jazykové školy s výukou češtiny:
•

ILC Brno, Sukova 2, 602 00 Brno, +420 542 210 216, info@ilcbrno.cz, www.ilcbrno.cz – nabízí i výuku pro děti

•

Skřivánek, Veveří 2581/102, 616 00 Brno, +420 543 210 518, brno@skrivanek.cz, www.skrivanek.cz

•

Skřivánek jazyková škola Vyškov, Na Hrázi 149/8, 682 01 Vyškov, +420 605 221 058, vyskov@skrivanek.cz, www.skrivanek.cz

•

Lingua centrum, Husova 7, 602 00 Brno, +420 736 628 977, brno@lingua-centrum.cz, www.lingua-centrum.cz

Konzuláty a zastoupení
•

Honorární konzulát Angolské republiky, Hlinky 110, 603 00 Brno, +420 602 710 122, konzulat.angola@nextra.cz

•

Honorární konzulát Estonské republiky, Jana Nečase 1343/29, 616 00 Brno, +420 542 215 109, bumama@bumama.cz, www.bumama.cz

•

Honorární generální konzulát Filipínské republiky, Traubova 6, 602 00 Brno, +420 602 453 273, philcongen.brno@gmail.com

•

Honorární konzulát Finska, Botanická 834/56, 602 00 Brno, +420 602 720 194, finsky.konzulat@aquatis.cz

•

Honorární konzulát Chorvatské republiky, Purkyňova 2740/45, 612 00 Brno, +420 541 590 202, consul.brno@gmail.com

•

Honorární konzulát Italské republiky, Zelný trh 331/13, 602 00 Brno, +420 548 136 340, info@consolatobrno.cz

•

Konzulát Laoské lidově demokratické republiky, třída Kpt. Jaroše 29, 602 00 Brno, +420 545 428 313, info@konzulat-laos.cz
www.konzulat-laos.cz

•

Honorární konzulát Litevské republiky, Hlinky 40/102, 603 00 Brno, +420 543 244 145, slacalap@seznam.cz

•

Honorární konzulát Marockého království, Dominikánské nám. 656/2, +420 541 425 560, info@brno.consulatdumaroc.cz

•

Honorární konzulát Polské republiky, Hudcova 78, 612 00 Brno, +420 775 412 957, petr.mrkyvka@law.muni.cz. Není kompetentní
k vyřizování záležitostí týkajících se pasů a víz.

•

Honorární konzulát Rakouské republiky, Dominikánské nám. 656/2, 602 00 Brno, +420 542 422 608, oest.honkonsulat@bruenn.cz,
www.bruenn.cz

•

Generální konzulát Ruské federace, Hlinky 142 b, 603 00 Brno, +420 543 511 619, nouzové situace: +420 724 745 930,
consrusbrno@mid.ru, www.brno.mid.ru
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•

Honorární konzulát Slovenské republiky, Příkop 4, 602 00 Brno, +420 511 440 079, info@konzulat.eu

•

Honorární konzulát Turecké republiky, Hlinky 118, 603 00 Brno, +420 532 196 635, honorary-consulate@psg.cz,

•

Konzulát Ukrajiny, Barvičova 56, 602 00 Brno, +420 541 216 973, gc_czb@mfa.gov.ua, brno.mfa.gov.ua/ua

Krajské instituce
•

Český statistický úřad, Jezuitská 642/2, 602 00 Brno+420 542 528 111, www.czso.cz – mnoho užitečných statistických dat

•

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno, +420 541 651 111, posta@kr-jihomoravsky.cz,
www.kr-jihomoravsky.cz

•

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy, Královopolská 3052/139, 612 00 Brno, +420 541 212 125, rrajm@rrajm.cz, www.rrajm.cz

•

Jihomoravské inovační centrum, Purkyňova 649/127, 612 00 Brno, +420 511 205 330, jic@jic.cz, www.jic.cz.

•

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, Česká 166/11, 602 00 Brno, +420 541 211 043, info@jcmm.cz, www.jcmm.cz,
podpora nadané mládeže v Jihomoravském kraji

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy
Královopolská 139, 612 00 Brno
+420 606 551 509, michaela.hrozova@rrajm,cz, www.rrajm.cz
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KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Žerotínovo náměstí 3
CZ 601 82 Brno
Tel.: +420 541 651 111
E-mail: orr@kr-jihomoravsky.cz
www.kr-jihomoravsky.cz
REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA JIŽNÍ MORAVY
Královopolská 139
CZ 612 00 Brno
Tel.: +420 541 219 282
+420 541 212 125
E-mail: rrajm@rrajm.cz
www.rrajm.cz
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