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Certifikace výrobku
Fenoménem  dneška  je  nový  občanský  zákoník 
(zákon  č.  89/2012  Sb.,  občanský  zákoník),  ale  ne-
smíme  zapomínat  na  řadu  dalších,  které  jsou  le-
gislativními  bestsellery  nebo  naopak  očekávanými  
novinkami.

Ze  všech  stran  na  nás  útočí  hesla  o  horizontálních  
tématech,  sociální  odpovědnosti,  rovných  příle-
žitostech,  vědě  a  výzkumu,  znalostní  ekonomice  
a  dalších  tématech,  kterým  se  díky  legislativě  líbí  
více  na  papíru  než  v  praxi.

Zastavme  se  dnes  u  vědy  a  výzkumu  resp.  její  da-
ňové  odpočítatelnosti  a  vazbě  na  certifikaci.  Stejně  
jako  nový  občanský  zákoník  nabyly  k  1.  1.  2014  
účinnosti  i  dvě  novely  upravující  možnost  odpočtu  
na podporu  vědy  a  výzkumu, jehož dlouhodobým 
cílem  je  pozdvihnout úroveň  české  znalostní  eko-
nomiky  na  evropskou  úroveň.

Již  od  roku  2005  platí daňové  opatření,  které  umož-
ňuje  získat  organizacím  uskutečňujícím  výzkumnou 

a  vývojovou  činnost  odečíst  si  některé  náklady 
od  daňového  základu  2x.  Poprvé,  jako  běžné  pro-
vozní  náklady  a  podruhé, jako  zvláštní odpočita-
telnou položku. Stát  si  však  zřejmě  všiml, že tato  
položka  přináší  firmám  úspory  a  tak  se  rozhodl  
zakročit.  V  mžiku byly  pryč  dřívější  proklamace 
a  po  vzoru  klasické  české  pohádky  by  se  slovy  Mi-
loše  Kopeckého,  jako  královského  rádce  slušelo  říct  

„…ať  reptají,  hlavně  ať  platí.“.

V  porovnání  s  předchozími  roky  dochází  v  souvis-
losti  s  novým  občanským  zákoníkem  a  zákonným  
opatřením horní  parlamentní  komory  k  zásadní 
změně  možnosti  odpočtu  nákladů  na certifikaci 
výrobku  –  ne  tak,  že  se  zpřísňuje,  ale  rovnou 
se  ruší.  Zarážející,  na  celé situaci  je však  skuteč-
nost,  že  jiná  legislativa  certifikaci  výrobků  naři-
zuje,  jako  podmínku  jejich  uvedení  na  jednotný  trh.  
Vzhledem k  tomu,  že  zákony a  vyhlášky  týkající  
se  certifikace  výrobků  jsou ekvivalentem  evrop-
ských  legislativních  norem, dlouhou  dobu  to  tak  
i  zůstane.  

Ing. Jiří Mann, MBA

Seminář
Posuzování  shody  výrobků

v návaznosti na  změnu legislativního rámce a  vyplývajících povinností výrobců, dovozců a  distributorů

Téma semináře:
•   posuzování shody stanovených výrobků podle zákona  č.  22/1997  Sb.,  o  technických  požadavcích  na  výrobky  a  o  změně  a  doplnění  některých  

zákonů,  v  platném  znění
•   posuzování obecné bezpečnosti, komplexnosti a  kvality nestanovených výrobků podle  zákona  č.  102/2001  Sb.,  o  obecné  bezpečnosti  

výrobků  v  platném  znění.

Obsahové zaměření:
•   praktický  význam  a  vysvětlení pojmů a  definic při  posuzování  shody,
•   obecné  seznámení  s  nařízeními  vlády  k  provádění  zákona  č.  22/1997  Sb.,  v  platném  znění  pro  strojní zařízení, elektrická zařízení nízkého 

napětí a  vybrané stavební výrobky,
•   informace  o  nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o  technických požadavcích na  strojní zařízení,
•   metodika posuzování shody stanovených  výrobků  vč.  příklady  vzorové  dokumentace,
•   posuzování obecné bezpečnosti, komplexnosti a  kvality (nestanovených)  výrobků  podle zákona č. 102/2001 Sb.,  o  obecné  bezpečnosti  

výrobků  v  platném  znění

Datum  konání:     16. 4. 2014
Cena  semináře:     2  990  Kč pro  členy  HK  ČR  (další  účastník  ze  stejné  organizace  1  990  Kč)
  4  590  Kč pro  nečleny  HK ČR.  Ceny  jsou  uvedeny  bez  DPH  21  %.
Místo  konání:   Most, Višňová 666 – zasedací místnost OHK Most
Uzávěrka  přihlášek:   4. 4. 2014, v  16:00 hod.

Účastníci  seminářů  obdrží  písemné  materiály  a  osvědčení  o  absolvování  semináře.

Časově  je  seminář  plánován  na  cca 4 hodiny (9:00  ÷  13:00),  plus  případnou  navazující  diskuzi.  V  případě  malého  počtu  přihlášených  budou  s  přihlášenými  
domluveny  individuální  konzultace.  Pro přihlášení zašlete název organizace a  jméno účastníka na  info@ohk-most.cz.

Facebook  –  Okresní  hospodářská  komora  Most
Facebook  –  Aktivní  komora
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Seminář
ISO  v  novém  legislativním  rámci  po  1.  1.  2014

pro zástupce organizací certifikovaných podle norem ISO řady 9000 a  14000

Téma semináře:
•   změny dokumentace v  souladu s  legislativními předpisy po  1. 1. 2014
•  změny záznamů v  souladu s  legislativními předpisy po 1. 1. 2014.

Obsahové zaměření:
•  seznámení se  zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a  zákonem č. 90/2012 Sb., o  obchodních společnostech a  družstvech 

(zákon o  obchodních korporacích),
•  začlenění legislativních požadavků do  stávajících dokumentací ISO,
•  postupy certifikačního orgánu při ověřování shody požadavků s  firemní praxí,
•  návody na  provedení změn.

Datum  konání:     14. 5. 2014
Cena  semináře:     2  490  Kč pro  členy  HK  ČR  (další  účastník  ze  stejné  organizace 1  990  Kč)
  4  490  Kč pro  nečleny  HK  ČR.  Ceny  jsou  uvedeny  bez  DPH  21  %.
Místo  konání:     Most,  Višňová  666  –  zasedací  místnost  OHK  Most
Uzávěrka  přihlášek:   7.  5.  2014,  v  16:00  hod.

Účastníci  seminářů  obdrží  písemné  materiály  a  osvědčení  o  absolvování  semináře.
Časově  je  seminář  plánován  na  cca  4  hodiny  (9:00  ÷  13:00),  plus  případnou  navazující  diskuzi.  V  případě  malého  počtu  přihlášených  budou  s  přihlášenými  

domluveny  individuální  konzultace.  Pro  přihlášení  zašlete  název  organizace  a  jméno  účastníka  na  info@ohk-most.cz.

Seminář
Změna  občanských  sdružení  na  spolky 

podle  nového  občanského  zákoníku
Téma semináře:

•  transformace občanských sdružení na  spolky (zapsané spolky) podle zákona č. 89/2012 Sb.

Obsahové zaměření:
•  Vysvětlení pojmů,
•  obecné seznámení s  novým občanským zákoníkem,
•  vysvětlení pojmů veřejné prospěšnosti a  její vazba na  činnost spolků a strukturu jejich příjmů,
•  návod k  provedení změn v  souladu s  ustanoveními Dílu 3 – Právnické osoby, od  §118 do §418, s  důrazem na  pododdíl 2, §214 až  §302.
•  změna stanov a  ostatních organizačních dokumentů vč. vzorových stanov
•  zápis změn v  obchodním rejstříku – vzorový formulář.

Datum  konání:     26. 3. 2014
Cena  semináře:     590  Kč pro  členy  HK  ČR  (další  účastník  ze  stejné  organizace  290  Kč)
 990  Kč pro  nečleny  HK ČR.  Ceny  jsou  uvedeny  bez  DPH  21  %.
Místo  konání:     Most,  Višňová  666  –  zasedací  místnost  OHK  Most
Uzávěrka  přihlášek:   21.  3.  2014,  v  16:00  hod.

Účastníci  seminářů  obdrží  písemné materiály,  vzorové  stanovy  a  osvědčení  o  absolvování  semináře.
Časově  je  seminář  plánován  na  cca  3  hodiny  (9:00  ÷  12:00),  plus  případnou  navazující  diskuzi.  V  případě  malého  počtu  přihlášených  budou  s  přihlášenými  

domluveny  individuální  konzultace.  Pro  přihlášení  zašlete  název  organizace  a  jméno  účastníka  na  info@ohk-most.cz.

Certifikace  ISO  norem  řady  9000  a  řady  14000
Legislativní prostředí  a  prokazatelnost  plnění  zákon-
ných  požadavku  organizacemi,  které  jsou  certifikované 
podle systémových norem ISO  řady  9000  nebo řady  
14000,  je  jedním  ze  základních  pilířů  prokazování  shody 

s  požadavky  příslušné normy.Upozorňujeme  všechny 
držitele  příslušných  certifikátů  na  nezbytnost aktuali-
zace  dokumentů  a  záznamů  a  jejich  uvedení  do  souladu 
s  legislativou  platnou  od  1.  1.  2014.  Pro  podnikatelské 

subjekty  se  jedná  především  o  nový  občanský  záko-
ník  (zákon č.  89/2012  Sb., občanský  zákoník)  či  zákon 
o  obchodních  korporacích  (zákon  č.  90/2012  Sb.,  o  ob-
chodních  společnostech  a  družstvech).

Transformace  klubů  na  spolky

Dlouho  chystaná  novela  občanského  zákoníku,  která  obsahuje  přes  3.080  paragrafu,  které  kromě  fungování  firem,  dědictví, pronajímání,  sporu  a  jiných  oblasti,  
ovlivní zásadním  způsobem  i  fungování  občanských sdružení,  které  povinně  změní název,  strukturu,  stanovy  i další dokumenty  spojené s jeho fungováním.  
Účinností  této  legislativní  normy  se  také  ruší  zákon  č.  83/1990  Sb.,  o  sdružování  občanů,  podle  něhož  občanská sdružení  působila.
Součástí  změn  je i  prokazování veřejné  prospěšnosti  a  vazba  na „zákon o  obecné  prospěšnosti“,  který  podrobněji upraví  podmínky,  které musí  veřejně  pro-
spěšná  právnická  osoba  splnit,  aby  získala  právo  na  zápis  statusu  veřejné  prospěšnosti  do  veřejného  rejstříku.




