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Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu Yeti: 4,6–8,0 l/100 km, 119–189 g/km

Připravte se na pořádnou změnu. Yeti Vás dostane svým designem a technickými vychytávkami.
K nim patří například zadní parkovací kamera pro sebevědomé městské manévrování, automatická 
převodovka DSG vždy zajišťující plynulou jízdu, bi-xenonové světlomety nebo elegantní nárazníky 
v barvě vozu. Navštivte svého autorizovaného prodejce ŠKODA a objevte nové možnosti, které se 
Vám nyní nabízejí.

NOVÉ ZÁŽITKY 
UŽ ČEKAJÍ

Nová ŠKODA Yeti

skoda-auto.cz
ŠKODA Pojištění
ŠKODA Finance od ŠkoFINu /skodacz /skodacz /skodacz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTOPLUS II, s.r.o.
Budovatelů 624
434 01 Most
www.autoplusmost.cz

AUTOPLUS II, s.r.o.
Rudolická 1730
434 01 Most
www.autoplusmost.cz

Vážení čtenáři,
rok  2014  není z  hlediska  všeobecného  vnímání historie  nijak 
významný,  ale zcela  jistě  se  zapíše  do  dějin  naší  republiky  tím, 
že naše společnost byla  svými volenými  zákonodárci  přesvědčena, 
že „po  staru  se  žít  nedá“  a  tudíž  musíme rychle  provést  radikální  
změnu  jedné  ze základních norem,  kterou  je Občanský  zákoník.  
Pro  podnikatele,  asi  70ti  změnami do  provozuschopného  stavu  
uvedený Obchodní zákoník  bude  nahrazen  novým  zákonem  o  ob-
chodních korporacích.  Skupina  právníků  –  „otců  tvůrců“,  kteří  
tomuto  dílu  věnovali  značnou  část  svého  profesního  života,  je 
konfrontována jinou  skupinou právníků,  kteří  nacházejíce řadu 

„nepodarků“  a nedodělků,  celkem úspěšně  znejišťují podnika-
tele  i  občany  otázkou,  co  vlastně  bude. Obdobné  je  to  v  řadách  
politiků  a  podnikatelé  zvyklí téměř  na vše,  upravují  plánované 
rozpočty  svých  firem  navyšováním  položek  na  právní  služby.  Ano,  
právníky  a  advokáty  čeká  doba  hojnosti  a  pod  touto  vizí  se  zcela 
jistě  nalezne  jednotící  pohled  i  dnešních  právníků-kritiků  a  jed-
nota  se najde třeba  i v  Advokátní komoře, která  pravda  podivným 

způsobem  vyjádřila  na  svém  sněmu  pochybnosti  o  nutnosti  účinnosti  předmětného  zákona.  No  nic,  máme  
prý  nový  moderní  zákon  založený  na  principech  slušnosti,  i  když  z  historického  harampádí  vyhrabané  pojmy  

„pacht,  výprosa,  nápomoc,  spolek,  fundace,  služebnost,  poukázka  na  řad,  rozhradí,  závdavek,  koupěchtivý,  
svévole  a  škodolibost“  a  kdovíco  ještě,  vzbuzují jisté  pochybnosti  o  účelnosti  a  smyslu.  S  trochou  nadsázky  
a  škodolibosti  se  vnucuje  i  podezření,  že  autoři  nadměrně  sledovali  divácky  úspěšné  televizní  seriály  z  dob  
minulých.
Se  snahou  o  seriozní  pohled  se  těmto  tématům  věnuje  dnešní  hlavní  rozhovor  s  JUDr.  Janem  Hejdou  Ph.D.,  
LL.M.. Pro podnikatele jsou  vedle  zákonů  také  důležité technické  normy a  pohled  na  ně  prezentuje ve  svém  
článku  viceprezident  HK  ČR  František  Holec.  Mezi  zákonem  a  tím kdo se  má  podle  něj  chovat  stojí  významný  
mezičlánek,  kterým  je  policie.  Některé  názory  k  zajímavému  a  možná  i  smutnému  přečtení  jsou  od  kpt.  
Bc.  Jaroslava Hotového, vrchního  komisaře  Mosteckého  územního  odboru  Policie  ČR.  U  tématu  zůstává 
také  Lucie  Bartoš,  která  se  svým  pohledem  dívá  na  tragikomiku  našich  legislativních  absurdit.
V ostatních  článcích se přesvědčujeme, že zdánlivě nudné a nezáživné téma může být i čtivé a  věřím, že tomu 
tak  bude.  Neodolali  jsme také  pokušení  a  vzkřísili  jsme  našeho  drzého  smailíka.

Přeji  krásné  jarní  dny.
Ing.  Rudolf  Jung
Předseda  OHK  Most

EDITORIAL pod čarou:

Most – kandidát na  Evropské město sportu.

Most měl v  historii řadu přívlastků. Některé z  nich pravdivé, některé ideologické, jiné hanlivé 
a  často nepravdivé. Možná proto si ho většina lidí představuje jako město obklíčené povrchovými 
doly, elektrárnami a  chemičkami, společně ničícími životní prostředí a  zdraví lidí. Skutečnost je 
však jiná – představme si Mostecko, které je stále energetickým srdcem republiky, jako oblast 
plnou zeleně a  života, obklíčenou zajímavou přírodou a  „vyšperkovanou“ sportovními areály.
Zřejmě bychom v  České republice a  možná i  v  Evropě těžko hledali místo s  tak vysokou koncentrací 
sportovišť a  nabídkou sportovního vyžití pro všechny skupiny obyvatel. Pokud město obkroužíme 
severovýchodním směrem a budeme pokračovat dále na  jih a  západ, abychom se  opět vrátili 
na  severní stranu, zjistíme, že  prstýnek unikátních sportovišť tvoří Vodní nádrž Matylda, Autodrom 
Most, přírodní areál Ressl, Hippodrom Most, Mostecké golfové hřiště, Sportovní areál Benedikt, 
Mostecké letiště s  parašutisty – Aerodrom, síť cyklostezek, chystané Jezero Most a potenciál 
rozvoje dalších i  netradičních sportů je nebývalý.
Vstoupíme-li přímo do města, objevíme krytý Aquadrom i  přírodní koupaliště, letní i zimní sta-
dion, sportovní halu, areál netradičních sportů, skatepark, tenisový areál či baseballové hřiště. 
Výčet sportovišť nebo úspěchů mosteckých sportovních klubů, které se  s  úspěchem zúčastňují 
nejvyšších soutěží, by mohl pokračovat. Není však důvodem se  výčtem jen chválit, ale je potřeba 
se  zúčastnit a  přesvědčit se.
Můžeme Mostu přidat i  další přívlastek? Doplní „Město růží“ také „Město sportu“? Neoficiálně 
určitě, možná i  oficiálně a  dokonce s  evropským podtextem. Město Most se  i  s  podporou Hos-
podářské komory uchází o  titul Evropského město sportu 2015. Kde jinde, než v Mostě, by byl 
na  správném místě.

Ing.  Jiří Mann, MBA
Místopředseda OHK Most

Motto:

Zákon je rozum zbavený vášně.

[Aristotelés ze  Stageiry]

V nejzkaženějším státě je nejvíce zákonů.

 [Tacitus Publius Cornelius] JO-JO
Jedna otázka – jedna odpověď

S dnešní otázkou rubriky JOJO, jsem oslovil 
pracovitou senátorku bohudík „z praxe“, reno-
movanou dětskou lékařku, paní MUDr.  Alenu 
Dernerovou.

Vážená paní senátorko.
Obecně se  ví, že  je náš legislativní prostor ne-
skutečně složitý a nepřehledný, ve kterém se ne-
jen podnikatel velmi těžko orientuje a i mnohem 
renomovanější skupina, což jsou třeba právníci, 
má problém. O  tom svědčí mnohdy vyhýbavé 
odpovědi s  odkazem na  konečné řešení soudem 
a mimo jiné i nebývalé zatížení Ústavního soudu. 
Toto se asi bude násobit dnes, kdy jsme v tomto 
nepřehledném a  složitém právním prostředí ob-
daření novým Občanským zákoníkem a vším, co 
ho doplňuje. Zákon vymyslí zpravidla úředník 
a úředník pilně pracuje a vymýšlí. Ale schválení 
s  případným vyšperkováním potencionálního 
zákona je v rukách poslanců a  senátorů. Dotud 
v pořádku, jinak to asi nemůže být. Ale třeba 
jen v roce 2012 přibylo asi 500 nových právních 
norem, což je sice nejvíce, ale několik stovek 
norem bylo přijímáno i v  letech minulých a  na-
skýtá se  tedy otázka.

„Jak se  poslanec, senátor hlasující podle svého svě-
domí může vůbec věcně a znalostně vypořádat 
s takovým množství podkladů a  dopadů, okořeně-
nými lidovou tvořivostí ambiciózních poslanců, či 
politických stran a  neměli bychom nejprve vymést 
legislativní smetí a  pak přicházet s  tak zásadní 
normou jakou je Občanský zákoník?“
Souhlasím  s  tím,  že  Občanský  zákoník  má  řadu  
chyb.  Mnohde  Občanský  zákoník  nekorespon-
duje  s  jinými zákony  –  chybí  provázanost.  Proto 
já  a  část  senátorů  včetně  Elišky  Wagnerové,  jsme  
byli  pro  odložení  účinnosti  Občanského  zákoníku.

(dokončení na straně 4)




