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Limit pro malou zakázku na stavby se zvýší na šest milionů korun 
Limit pro malou veřejnou zakázku u stavebních prací se od příštího roku znovu zvýší na šest 

milionů korun. Počítá s tím zákonné opatření, které schválil Senát. Proti vládnímu návrhu zdvojná-
sobil současný limit, který by se jinak od příštího roku snížil na jeden milion korun. Opatření zvy-
šuje i limit pro zakázky na služby z jednoho na dva miliony korun. Předloha také usnadňuje zada-
vateli postup při opakovaném výběro-
vém řízení. 

Premiér Jiří Rusnok všechny senát-
ní úpravy v zásadě podpořil. „Bez 
schválení tohoto zákonného opatření 
by situace ve vypisování veřejných 
zakázek, která již tak je tristní, byla 
katastrofální,“ uvedl předseda vlády. 
Zákonné opatření nyní dostane k 
podpisu prezident a jeho platnost 
bude muset potvrdit nová Sněmovna. 

Návrat k šestimilionovému limitu, 
který platil do loňského dubna, prosa-
dil senátor Pavel Eybert. Podle jeho 
návrhu se rovněž zvýší limit pro za-
kázky na služby. Pokud by opatření 
nebylo schváleno, snížením hranice 
pro podlimitní zakázky u stavebních prací by podle premiéra vzrostla administrativa a prodloužil 
by se proces ve stavebnictví. To by podle něj poškodilo zadavatele i dodavatele. Bez přijetí zákon-
ného opatření by se také počet zadávacích řízení zvýšil zhruba o 11 500 ročně a zpomalilo by se 
čerpání peněz z fondů EU. 

V současnosti musí být zadávány stavební zakázky v režimu zákona, pokud je jejich předpoklá-
daná hodnota vyšší než tři miliony korun. Senát vrátil hranici na úroveň, která platila do loňského 
dubna. Pokud by zákonné opatření neplatilo, podle zákona o zadávání veřejných zakázek by od 
ledna muselo postupovat už u zakázek nad milion korun. 

Prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Václav Matyáš zvýšení limitů přivítal. „Je to 
naprosto v intencích našich připomínek, které jsme k tomu zákonu měli. Pomůže to mimo jiné 
zahlcení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde leží veřejné zakázky za 50 miliard korun. To 
je problém nejen pro stavebnictví, ale obecně. Tudy cesta nevede,“ řekl Matyáš, podle nějž jde o 
rozumné a moudré rozhodnutí. „Neměli bychom se ani my, ani vláda či senát, nechat vykolejit 
falešnou protikorupční rétorikou,“ dodal Matyáš. 

Navrhovaná změna v opakovaném výběrovém řízení se týká postupu zadavatele po povinném 
zrušení výběrového řízení, v němž by měl k dispozici pouze jednu nabídku. Zadavatel si ale podle 
autora úpravy, někdejšího ministra pro místní rozvoj Radko Martínka, bude moci proti vládou 
navrhovanému znění znovu určit zadávací podmínky. Bude ale muset vyznačit, v čem se od pů-
vodních podmínek liší. U opakovaných zakázek má být opatřením také zrušena povinnost uveřej-
ňovat předběžné oznámení, které nyní každou soutěž prodlužuje o měsíc. 

TÉMA: Topení a ventilace 
Ceny energií určují směr vývoje 
Výměna topení je dobrou investicí 

PŘÍPRAVA STAVEB 
Portálové řešení stavebních poptávek 

TECHNOLOGIE – KONSTRUKCE 
HI-TECH výrobky na staveništích Evropy 
Neobyčejně obyčejný dům 
Škola očima dětí – studentská soutěž 

VADY A PORUCHY 
Sanace teras a střech bytového domu 

ZAJÍMAVÁ STAVBA 
Rekonstrukce stavby s kořeny v historii 

EKOSTAVBA 
Jak kontrolovat kvalitu pasivních domů 
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Bezúdržbový a ekologický ohřev teplé vody 
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TITULY STAVBA ROKU 2013 
Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní českého stavitelství a 

architektury. Soutěž je vypsána na podporu kvalitní komplexní realizace stavebního díla, od hrubé 
stavby až po řemeslný detail. Je určena pro stavby realizované na území České republiky bez ohle-
du na státní příslušnost projektanta, architekta stavby a místo registrace realizátorských firem. Do 
soutěže mohou být přihlášena stavební díla ze všech oborů dokončená a uvedená do provozu nebo 
zkolaudovaná v období od června předcházejícího roku do května roku 2013. Časopis Stavitel je 
hlavním mediálním partnerem soutěže. 
 
MULTIFUNK ČNÍ AULA GONG -rekonverze plynoje-
mu v NKP Dolní Vítkovice 
Autor: Josef Pleskot. Tato stavba získala i cenu veřejnosti. 
Dodavatel: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o., Hutní mon-
táže, a.s. 
Investor: Dolní oblast VÍTKOVICE, zájmové sdružení 
právnických osob 
Vedoucí projektant: Josef Pleskot 
Stavbyvedoucí: Otakar Běťák, GEMO OLOMOUC, spol. 
s r.o. 
Přihlašovatel: VÍTKOVICE, a.s. 
Titul Stavba roku 2013 je udělen za vytvoření ojedinělého kulturního centra v bývalé průmyslové 
zóně se zřetelem k citlivému propojení původní a nové konstrukce. 
 
SC BREDA & WEINSTEIN 
Autor: Šafer Hájek architekti s.r.o., Oldřich Hájek, Laco 
Fecsu, Olga Kostřížová, Jakub Koníř, Radek Toman, 
Jaroslav Šafer 
Projektant: AED project, a.s. 
Dodavatel: VCES a.s. 
Investor: Mint Investments, s.r.o. 
Vedoucí projektant: Aleš Marek, Karel Chlupáč, Tomáš 
Volný 
Stavbyvedoucí: Alan Řeháček 
Přihlašovatel: BREDA & WEINSTEIN a.s. 
Titul Stavba roku 2013 byl udělen za velkorysou proměnu vysloužilého pivovaru na nové spole-
čenské a obchodní centrum města se zřetelem k citlivému urbanistickému řešení. 
 
Proton Therapy Center Praha, Praha 8 
Autor: HELIKA, a.s., Pavlína Pospíšilová, Vasil Sobota 
Dodavatel: SYNER, s.r.o. 
Investor: Proton Therapy Center Czech s.r.o. 
Stavbyvedoucí: Zdeněk Kubec 
Přihlašovatel: SYNER, s.r.o. 
Titul Stavba roku 2013 byl udělen za vytvoření ojedinělé 
stavby pro léčebné účely s výjimečnou technologií s výji-
mečnými stavebními požadavky se zřetelem k urbanistic-
kému řešení. 
 
Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B 
Architektonické řešení: Jindřich Kaněk 
Projektant: Inženýrské sdružení VMO Dobrovského, AMBERG Engineering Brno, a.s., vedoucí 
sdružení 
Dodavatel: Sdružení VMO Dobrovského B (OHL ŽS, a.s., Metrostav a.s., Subterra a.s.) 
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Vedoucí projektant: Vlastimil Horák, AMBERG Engineering Brno, a.s. 
Stavbyvedoucí: Josef Tetur, OHL ŽS, a.s. 
Přihlašovatel: Sdružení VMO Dobrovského B (OHL ŽS, a.s., Metrostav a.s., Subterra a.s.) 
Titul Stavba roku 2013 byl udělen za vybudování důležité součásti dopravního systému města 
Brna se zřetelem k netradičnímu řešení Královopolského tunelu se dvěma tunelovými troubami. 
 
LÍPA RESORT – APARTHOTEL LÍPA 
Autor: Atelier Patrik Hoffman, Patrik Hoffman, Jan Kuva, 
Tomáš Horský 
Dodavatel: RELIEF PROJECT, s.r.o. 
Investor: TOONAN s.r.o. 
Vedoucí projektant: Patrik Hoffman 
Stavbyvedoucí: Jakub Justra, RELIEF PROJECT, s.r.o. 
Přihlašovatel: Atelier Patrik Hoffman – Patrik Hoffman 
Titul Stavba roku 2013 byl udělen za vytvoření ojedinělé-
ho souboru staveb pro ubytování v turisticky atraktivním místě se zřetelem k městotvorné funkci. 

Penta začne stavět v areálu Waltrovky 
Skupina Penta Investments zahájí stavbu 

administrativní budovy Aviatica v areálu bý-
valé Waltrovky v pražských Jinonicích letos v 
listopadu. Dokončení stavby první budovy z 
plánované nové městské čtvrti se očekává v 
pololetí 2015, uvedli na tiskové konferenci 
zástupci skupiny. Výše investice do budovy je 
miliarda korun, Penta zabezpečí financování z 
vlastních zdrojů. Celkem hodlá Penta do bu-
doucí výstavby ve Waltrovce, kde kromě ad-
ministrativních budov vzniknou i obytné do-
my, pět miliard korun. 

Metrostav největší stavební firmou v ČR 
Hospodářské výsledky: Společnost Met-

rostav se letos díky vyššímu poklesu u konku-
rence stala z pohledu tržeb lídrem trhu. Celko-
vé tržby Metrostavu loni poklesly na 20,83 
miliardy z předloňských 21,67 miliardy ko-
run. Zisk před zdaněním v roce 2012 naopak 
mírně vzrostl na 908,483 milionů korun z 
856,674 milionů v roce 2011. Čistý zisk se 
však kvůli opravným položkám souvisejícím s 
podnikáním na Slovensku loni propadl na 
288,578 mil. Kč z předchozích 704,454 mil. Kč 

Vláda schválila seškrtaný rozpočet fondu dopravy 
Vláda schválila seškrtaný rozpočet Státního 

fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Fond 
sice pro příští rok dostal přidáno téměř pět 
miliard korun na spolufinancování projektů 
dotovaných Evropskou unií, pro roky 2015 a 
2016 ale musí počítat s výrazným omezením 
finančních prostředků. Včetně evropských 
peněz má SFDI napřesrok hospodařit se 71 
miliardami korun. 

Dozor na stavbách ŘSD 
Dozor na stavbách menšího rozsahu bude 

pro Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) po násle-
dující čtyři roky vykonávat pětice projekčních 
firem. V tendrech zvítězily společnosti HBH 
projekt, Pragoprojekt, Infram, Dopravoprojekt 
Brno a Arcadis. Vysoutěžené ceny se pohybují 
v rozsahu 152 až 163 milionů korun. 

Stát vyhrál arbitráž kvůli D47 
Stát vyhrál první arbitráž kvůli vadám na 

dálnici D47. Podle rozhodčího soudu tři sta-
vební firmy neoprávněně účtovaly miliony 
korun. Stát po firmách původně nárokoval 
180 milionů korun, větší část z toho je ale 
podle rozhodců už promlčená a Eurovia, 
Skanska a Porr tak mají zaplatit jen 12,5. 
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chystá pro-
jekty na dostavbu dalších tří úseků silnice R7 
v Ústeckém kraji, jejichž příprava byla v mi-
nulých letech zastavena. Vyjdou asi na 25 
milionů korun, na stavby samotné zatím pení-
ze přidělené nejsou, stavět by se ale mohlo v 
letech 2015 až 2020. 

V Děčíně chystají opravy knihovny či stadionu 
V Děčíně chystají opravy povodněmi po-

škozené knihovny, sportovní haly či fotbalo-
vého stadionu. Velká voda v červnu poničila i 
cyklostezku podél Labe z Dolního Žlebu do 
Německa. 
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Stavba metra D za skoro 25 miliard Kč 
První úsek trasy metra D povede z Pankráce 

do Písnice a vyjde na 24,69 miliardy korun. 
Jeho výstavbu schválili radní hlavního města. 
Zároveň projekt zařadili do takzvaného ope-
račního programu doprava, ve kterém chce 
město získat na výstavbu peníze z evropských 
fondů. 

Designblok přilákal tisíce návštěvníků 
Pořadatelé ještě nemají k dispozici přesná 

čísla o návštěvnosti, ale jen do jednoho z cen-
ter dění, na Nákladové nádraží Žižkov, zavíta-
lo podle tamních pokladních přes deset tisíc 
lidí.  

Další návštěvníci pak proudili do Openstu-
dia v Kafkově domě a do Colloredo-
Mansfeldského paláce, kde se konaly výstavy 
na pomezí umění a designu a představovala se 
tvorba nejlepších českých designérů po boku 
mezinárodních hostů. 

Stavba železničního koridoru 
Na jihu Čech začala stavba železničního 

koridoru mezi Veselím nad Lužnicí a Soběsla-
ví. Přibližně desetikilometrový úsek přijde 
minimálně na 910 milionů korun. Více než 75 
procent částky by měla uhradit dotace z evrop-
ských fondů. 

Memorandum o investicích v dopravě 
Pardubický kraj s Ministerstvem dopravy 

podepsal memorandum o spolupráci při pří-
pravě a realizaci takzvaného Dopravního uzlu 
Pardubice.  

Projekt zahrnuje budoucí stavby v silniční, 
železniční, vodní a letecké dopravě v kraji za 
několik desítek miliard korun. Hlavní část 
investic by měly zaplatit dotace z fondů Ev-
ropské unie. 

Solární dům studentů ČVUT 
Projekt energeticky účinného domu AIR 

House studentů pražského Českého vysokého 
učení technického (ČVUT) skončil na třetím 
místě v mezinárodní soutěži Solar Decathlon, 
která se koná v Kalifornii. V kategorii Archi-
tektura, která je jednou z dílčích částí soutěže, 
porota jejich projekt vyhodnotila jako nejlepší. 

Realitní investice ve střední Evropě 
Objem realitních investic ve střední Evropě 

letos vzrostl meziročně o 70 procent. Od za-
čátku roku investoři investovali 3,25 miliardy 
eur (zhruba 83 miliard korun). Vyplývá to ze 
statistik realitní poradenské společnosti 
Cushman & Wakefield.  

O rok dříve se v Polsku, ČR, Slovensku, 
Maďarsku a Rumunsku investovalo 1,91 mili-
ardy eur (48,7 miliardy korun). 

Praha podepíše se stavbaři dohodu o narovnání 
Vedení hlavního města chce nejpozději do začátku letošního listopadu vyřešit problémy s výstav-

bou nového Trojského mostu. S firmou Metrostav má v příštích týdnech podepsat dohodu o narov-
nání. Poté materiál 7. listopadu projednají pražští zastupitelé. Město si zároveň nechává dělat od-
borné posudky na výstavbu mostu, na jejich základě se chce dohodnout s firmou. 

Praha si v současné době nechává vypracovat dva posudky na stavbu mostu. První z posudků se 
zabývá samotnou výstavbou mostu. „Bude v 
něm, zda to, co Metrostav postavil, je vybudo-
váno za cenu obvyklou v čase a místě,“ řekl 
primátor Tomáš Hudeček. Tento posudek si 
město nechává dělat proto, že původní cena 
mostu se v průběhu výstavby více než zdvoj-
násobila. 

Na prvý naváže druhý posudek. Ten zhodno-
tí, zda zpracovatel prvního posudku postupo-
val při přípravě posudku správně. S prvním 
posudkem pak půjdou představitelé Prahy za 
stavební firmou Metrostav. 

Následně vedení města chystá se stavební 
firmou podepsat takzvanou dohodu o narovná-
ní. Původní cena stavby měla být zhruba půl 
miliardy, v současné chvíli se ale hovoří o nákladech ve výši až 1,2 miliardy korun. Dohodu mezi 
Prahou a stavební firmou by měli projednat zastupitelé hlavního města na svém příštím zasedání 7. 
listopadu. „Je mou ambicí to do té doby vyřešit,“ řekl primátor. 

Vedení magistrátu již před několika týdny vzneslo podezření pro porušení zákona o veřejných 
zakázkách při stavbě Trojského mostu, který navazuje na tunel Blanka. Právě kvůli vysoké ceně.  
Objevily se dokonce i informace, že by Praha nemusela most od stavebníků vůbec převzít. To je 
podle Hudečka ale nemyslitelné. „Těžko bychom vysvětlovali, že ten most nechceme,“ řekl. Na 
mostě navíc budou od dubna 2014 jezdit tramvaje, původní trať vedla přes starý most, takzvaný 
Rámusák, na kterém se provoz již zastavil. 

Objem veřejných stavebních zakázek letos klesl o 2,5 procenta 
Stavební firmy získaly letos od ledna do září od veřejné správy zakázky za celkem 82,7 miliardy 

korun, což je meziročně o 2,5 procenta méně. Jejich počet však vzrostl o 43,7 procenta na 4375. 
Vyplývá to z analýzy inženýrské a poradenské společnosti ÚRS Praha. 

Hodnota zadaných zakázek na pozemní stavby, tedy hlavně na budovy, se za devět měsíců pro-
padla meziročně o 18,6 procenta na 25,5 miliardy korun. Objem zakázek na inženýrské stavby 
naopak stoupl o 6,9 procenta na 57,2 miliardy korun. 

Největší objem veřejných zakázek získala Eurovia CS, která vyhrála tendry za 5,2 miliardy ko-
run. Z dalších 3,98 miliardy korun bude mít podíl ve sdruženích s jinými firmami. 

MD plánuje zjednodušit administrativu při povolování oprav 
Ministerstvo dopravy plánuje zjednodušit ad-

ministrativu při opravách silnic. Od loňska opra-
vy komunikací komplikuje povinnost vyžádat si 
v rámci ohlašování stavby souhlas vlastníků 
pozemků sousedících se silnicí, kterých mohou 
být v některých případech stovky. Nově by u 
běžných oprav ohlašovací povinnost měla od-
padnout, uvedlo Ministerstvo dopravy v návrhu 
na změnu vyhlášky o provozu na pozemních 
komunikacích, kterou poslalo do meziresortního 
připomínkového řízení. 

Nařízení by se mělo vztahovat na běžné opra-
vy výtluků, které si nevyžádají dlouhodobé uza-
vření komunikace trvající déle než několik týdnů. Pravomoc rozhodnout o tom, zda v konkrétním 
případě jde o krátkodobou nebo dlouhodobou uzavírku, bude náležet příslušnému silničnímu 
správnímu úřadu. 
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Eva Kršková, ad-
vokátka, bude jako 
senior legal counsel 
poskytovat Palmer 
Capital právní pora-
denstv í. Společ -
něs podnikovou práv-
ničkou Janou Samko-
vou se Eva zaměří na 
problematiku práva 
nemovitostí, korporátního práva a financování 
spojenou s rozsáhlým nemovitostním portfoli-
em ve střední Evropě. Eva přišla do Palmer 
Capital (správce nemovitostních fondů) z 
advokátní kanceláře Norton Rose, kde působi-
la jako advokátka. Dříve zastávala pozici ve-
doucí právního oddělení společnosti Telekom 
Austria Czech Republic. 

James Chapman 
byl jmenován do čela 
týmu na středoevrop-
ské úrovni Cushman & 
Wakefield, největšího 
soukromého světového 
realitního poradce 
(Polsko, Česká repub-
lika, Maďarsko a Slo-
vensko). Chapman 
v této pozici vystřídá 
Charlese Taylora, jenž byl 1. července 2013 
jmenován do funkce výkonného ředitele pol-
ské kanceláře. James Chapman absolvoval 
Nottingham Trent University v oboru řízení 
nemovitostí a je členem Královského institutu 
autorizovaných odhadců.  

• Školení pro stavbyvedoucí – nedostatky ve 
vedení a bezpečnosti na stavbách 

Seminář pořádá STUDIO AXIS dne 5. 11. 
2013 v Praze a obsahem bude vedení stavby 
dle stavebního zákona, základní práva a po-
vinnosti stavbyvedoucího, vedení stavebního 
deníku, spolupráce stavbyvedoucího se sta-
vebníkem a projektantem, bezpečnost a ochra-
na zdraví, dokumentace BOZ, zásady bezpeč-
nosti pro práce ve výškách a výkopech, kont-
rola prací, atd. Program a on-line přihlášku 
najdete na http://www.studioaxis.cz/. 
• Nový ročník soutěže o nejlepší projekt 

„Soutěž o nejlepší projekt“, kterou pořádá 
pro studenty společnost Wienerberger cihlář-
ský průmysl a.s., se připravuje na další ročník. 
Je určena studentům 3. a 4. ročníků středních 
průmyslových škol stavebních, kteří se mohou 
od září 2013 hlásit se svými projekty rodin-
ných domů a občanských staveb, vytvořené 
pro studijní účely v rámci školního roku 
2013/2014. Termín odevzdání soutěžních 
prací a přihlášek pro 4. ročníky je 18. 4. 2014. 
Pro studenty 3. ročníků je dán termín ode-
vzdání prací na 23. 5. 2014. 

Stylový komín 
Schiedel Permeter je řešením pro exteriérové i interiérové řešení 

komína. Protože je velmi lehký, nepotřebuje základ a stačí ho pouze 
upevnit na fasádu. Představuje tak ideální způsob, jak vyřešit do-
stavbu komína. Díky vynikající vnitřní izolaci má nízkou povrcho-
vou teplotu, takže mu postačí běžný odstup 5 cm od hořlavých ma-
teriálů. Schiedel Permeter je nenáročný i co do místa, takže ho lze 
využít i ve velmi stísněných prostorech. Výstavba je časově nená-
ročná a snadná, jednotlivé díly do sebe přesně zapadají.  

Komín zaujme i svým takřka futuristickým vzhledem a ocelovou 
elegancí, často se proto využívá jako působivý architektonický 
prvek. Povrchová úprava práškovým lakováním – komaxitem, zaru-
čuje barevnou stálost a vysokou odolnost povrchové úpravy vůči 
nepřízni počasí. 

Dalším plusem je univerzálnost použití. Schiedel Permeter umož-
ňuje odvod spalin od všech typů spotřebičů na všechny druhy paliv. 
Hodí se pro všechny vytápěcí systémy, včetně přetlakových i pod-
tlakových a lze z něj vytvořit i tvarově složitější kompletní spalino-
vou cestu. Pro přetlakový provoz stačí vložit do připravených drá-
žek v hrdle silikonové těsnění. Díky tomu je Permeter vhodný i pro 
kondenzační kotle. 

Ovládání tepelných čerpadel 
Nová generace chytrých ovládání od společnosti Panasonic je navržena pro dosažení co 

nejvyšší efektivity tepelných čerpadel Aquarea v rozmanitých provozních podmínkách. 
Ovládání tepelných čerpadel společnosti Panasonic (Heat Pump Manager -HPM) je jedním z 

nejvyspělejších zařízení, která jsou se systémy tepelných čerpadel vzduch-voda dodávána. 
HPM propojuje mnoho segmentů topného systému a umožňuje centrální řízení vytápění a/
nebo ohřevu teplé vody. Jako součást nové řady HPM od společnosti Panasonic jsou k dispo-
zici nové ovládací panely s vestavěným displejem nebo bez něj v bezdrátové i klasické verzi s 
volitelným externím dotykovým displejem. Ovladače tepelných čerpadel Panasonic obsahují 
až 600 předprogramovaných aplikací a systémových diagramů – šetří tak čas při nastavení a 
uvádění čerpadla do provozu. Podle jednoduchého diagramu na obrazovce si vyberete nasta-
vení, která jsou relevantní pro váš systém, software automaticky upraví programování tak, aby 
vyhovovalo specifickým požadavkům každého projektu. To umožňuje velice rychlou a efek-
tivní instalaci, během které je systém připraven k provozu za méně než 3 minuty, což je velice 
působivý čas. 

13/2013                                                                                                www.stavitel.cz                                                                                                   strana 4 

INFOSERVIS 

PERSONÁLIE 

PRODUKTY  

S T AVI TE L – E lektro nick á p ř ílo ha  měs íč n ík u S tav i te l.  Vyc ház í č t rnác tidenně . Reg is trován pod  IS SN 1803-3733. h t tp : / / www.s tav i te l.cz .  Ko ntakt :  
S tav i te l,  Eco nomi a,  a.s . ,  Pe rne rova 673/ 47, 49 180  07 Praha 8.  Šé fredak to r:  Ji ří  Ku čer a,  te l.  233  071 327,  j i r i .kuce ra@economi a.cz.  Red akce :  Ji tka 
Ko r čeko vá,  te l.  233 071  490,  j i tk a.ko rcekov a@eco nomi a.cz ,  Han a Vi nšo vá,  te l.  233 071 415 ,  hana.v i nsova@econom i a.cz.  Inze r tn í m anaže r:  Vi k to ri e 
Žáko vá ,  te l.  233 071 417,  v ik to rie .z akov a@eco nomi a.cz.  Všechna p ráv a vyh razena. Bez p ředchoz ího  p ísem ného  souhl as u vydav a te ls tv í Econom i a 
a .s . ,  je  z ak áz ána jak áko l i dalš í  pub l ikace ,  p ře tiš tě n í nebo  d is t rib uce  ( t iš tě nou i  e lek tro nicko u fo rmou) jaké hoko li ma te ri ál u nebo  jeho  č ás ti . 


