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1. TISKOVÉ ZPRÁVY  

 
 a) Je pořizování snímků u lyžařských turniketů protiprávní? 
  
Úvodní prosincová tisková zpráva reagovala na aktuální téma umisťování fotobuněk u 
lyžařských vleků. Zpráva vysvětlila, že provozovatelé lyžařských areálů fotografováním lyžařů 
zákon neporušují a upozornila na povinnosti a práva lyžařů, které jsou spojené se zakoupením 
skipasu. Tisková zpráva byla distribuována 12. prosince 2012 mainstreamovým tištěným 
médiím, zpravodajským a lifestylovým internetovým serverům. 
 

Provozovatelé lyžařských vleků fotografováním lyžařů zákon 
neporušují 

PRAHA, 12. prosince 2012 – Někteří lyžaři mají ve zvyku koupit si celodenní skipas a následně 
jej výhodně prodat. Provozovatelé lyžařských vleků tak ročně přicházejí o desítky tisíc korun, a 
proto se proti nepoctivým sportovcům rozhodli zakročit pořizováním jejich fotografií. 
Umisťování fotobuněk k turniketům však vyvolává mezi lyžaři řadu otázek. Tou nejčastější je, 
zda mají provozovatelé vleků vůbec na pořizování snímků právo.  

Zakoupením lyžařské permanentky se lyžaři zavazují dodržovat řadu povinností. Mezi nimi je 
například i zákaz prodeje a půjčování skipasů. Právě toto nařízení lyžaři porušují nejčastěji.  
„Hlavním důvodem pro umisťování fotobuněk k lyžařským vlekům je právě snaha provozovatelů 
skiareálů zamezit tomu, aby si lyžaři zakoupené jízdenky výhodně prodávali nebo vzájemně 
půjčovali. Tímto způsobem provozovatelé lyžařských areálů, podle jejich vyjádření, přicházejí 
ročně o značné částky,“ vysvětlil Pavel Fráňa z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a 
partneři. 

Lyžař by měl být při zakoupení skipasu srozuměn s podmínkami jeho používání. Měl by mít 
přístup ke smluvním podmínkám a zakoupením jízdenky dává s těmito podmínkami svůj 
souhlas. V nich by mělo být uvedeno, že jsou u turniketů umístěny fotobuňky. Kontrola 
oprávněných majitelů jízdenky proto neodporuje zákonu. Používaný systém je podle informací 
provozovatelů, kteří jej využívají už od minulé sezony, téměř neomylný.  

„Pokud přece jen k omylu dojde, například kvůli tomu, že si lyžař nasadí jinou čepici nebo 
bundu, není problém permanentku zase odblokovat. Při prvním průchodu turniketem musí být 
tvář viditelná. Nové odbavovací systémy pak umějí rozlišit majitele skipasu, který projíždí při 
každé další jízdě,“ dodal Pavel Fráňa.  

V případě, že kontrola odhalí lyžaře, který využívá neplatný skipas, zpravidla mu hrozí, že bude 
ze sjezdovky vykázán. Pokud provozovatel lyžařského vleku zjistí, že lyžař poskytl permanentku 
někomu jinému, může dojít k jejímu zablokování bez nároku na vrácení peněz.   

Další otázkou, kterou lyžaři často pokládají, je, zda dostanou zpět peníze v případě, že se během 
sportu zraní, a skipas tedy už nebudou moci dále používat. „Možnost vrácení jízdného bývá 
upravena ve smluvních přepravních podmínkách jednotlivých skiareálů. Obvykle se tento případ 



 

řeší tak, že při zranění v areálu, které nedovoluje pokračovat ve využívání platné jízdenky, se po 
doložení lékařského potvrzení hodnota jízdného stanovená poměrem mezi projetým a ještě 
neprojetým jízdným vrací,“ dodal Pavel Fráňa. 

 

b) Novela zákona o silničním provozu platná od ledna 2013  
  
V pořadí druhá prosincová tisková zpráva přinesla informaci o změnách, které čekají řidiče 
v roce 2013 v souvislosti se schválením novely zákona o silničním provozu. Nastínila, jakým 
způsobem bude od ledna nového roku řešen institut osoby blízké. Tisková zpráva byla 
distribuována 18. prosince 2012 mainstreamovým tištěným médiím, zpravodajským a 
lifestylovým internetovým serverům. 
 

Řidiče čeká od ledna řada změn. Mění se věková hranice pro získání 
řidičských oprávnění i výmluvy na osobu blízkou 

PRAHA, 18. prosince 2012 – V roce 2013 čeká řidiče několik změn souvisejících s novelou 
zákona o silničním provozu. Novela například zavádí nové vymezení skupin motorových vozide l, 
úpravu věkové hranice pro získávání nových řidičských oprávnění či změnu související s 
používáním výmluv na osobu blízkou.  

VYMLUVIT SE NA OSOBU BLÍZKOU UŽ NEBUDE SNADNÉ 

Jedna z nejvýznamnějších změn souvisí s výmluvou na osobu blízkou, kterou používá až 70 
procent řidičů. Nové ustanovení umožňuje postihovat provozovatele například za špatné 
parkování nebo překročení rychlosti i v případech, kdy pořízený záznam není dostačující k 
identifikaci osoby, která přestupek skutečně spáchala. Postih vůči provozovateli vozidla je však 
možný až v případě, že se nepodaří identifikovat skutečného pachatele přestupku. Příslušný 
orgán tedy musí učinit kroky ke zjištění totožnosti pachatele přestupku a nemůže se rovnou 
obrátit na provozovatele vozidla. 

„Pokud je například automobil napsaný na jednoho z manželů a dopravního přestupku se 
dopustí druhý z nich, není už možné použít výmluvu na osobu blízkou. Na provozovatele je tak 
přenesena odpovědnost za způsobený přestupek, za který mu může být uložena až 
desetitisícová pokuta. Výše je závislá na druhu přestupku, který řidič spáchal. Provozovatel však 
v žádném případě nemůže být sankcionován odečtením bodů,“ vysvětlil Pavel Fráňa z advokátní 
kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři.  

 „ŘIDIČÁK“ NA AUTO NOVĚ PLATÍ I PRO SKÚTR 

Vymezení jednotlivých skupin vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské 
unie, a proto odpadá pojem podskupin. Tato změna s sebou přináší zavedení takzvané 
rovnocennosti. Tu je možné například vysvětlit u nejrozšířenější skupiny, a to skupiny B.  



 

„Získáním řidičského oprávnění pro skupinu B získá řidič zároveň řidičské oprávnění k řízení 
vozidel zařazených do skupiny A1. Do této skupiny patří lehké motocykly o výkonu nejvýše 11 
kilowattů a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 centimetrů 
krychlových, například skútr,“ řekl Pavel Fráňa. 

Zároveň řidič získá oprávnění k řízení vozidel zařazených do skupiny B1, kam patří například 
čtyřkolová motorová vozidla, jejichž výkon nepřevyšuje 15 kilowattů a hmotnost v nenaloženém  
stavu nepřevyšuje 400 kilogramů, nebo 550 kilogramů u vozidel určených k přepravě zboží. 
Držitele řidičského oprávnění pro skupinu B opravňuje toto řidičské oprávnění rovněž k řízení 
motorového vozidla s přípojným vozidlem o nejvyšší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 
kilogramů. 

SILNÝ MOTOCYKL AŽ OD 24 LET 

Významnou změnou je také vymezení věkové hranice. Tyto změny směřují především k mladým 
řidičům silnějších motocyklů, kteří jsou častými účastníky i oběťmi dopravních nehod. Řidičské 
oprávnění pro skupinu A, tedy nejsilnější motocykly, tak bude od ledna možné získat až po 
dosažení věku 24 let, popřípadě ve 20 letech po dvouletém držení řidičského oprávnění pro 
skupinu A2, nebo v 21 letech omezeně pro tříkolová vozidla.  

„Domnívám se, že zařazení silnějších motocyklů s objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 
125 centimetrů krychlových nebude mít zásadní dopad na nehodovost v České republice, 
protože milovníci motocyklů budou chtít získat řidičská oprávnění mnohem dříve, a osoby, 
které získají možnost řídit osobní automobil, nebudou získanou třídu A1 významným způsobem 
využívat,“ dodal Pavel Fráňa. 

 

c) Legislativní novinky 2013 
  
Třetí prosincová tisková zpráva se zaměřila na změny související s přijetím daňového balíčku, 
které začínají platit od ledna 2013. Tisková zpráva informovala, jaké změny čekají například 
absolventy, lidi s hendikepem, seniory nebo zemědělce. Zpráva byla distribuována 20. prosince 
2012 mainstreamovým tištěným médiím, lifestylovým a zpravodajským internetovým serverům, 
rozhlasu a televizi. 

Legislativní novinky 2013: zvýší se DPH, pracující důchodci přijdou o 
25 tisíc ročně, absolventi budou obtížněji hledat práci 

PRAHA, 20. prosince 2012 – V roce 2013 čeká Českou republiku několik významných změn, 
které se dotknou téměř všech jejích obyvatel. Jde především o změny související s přijetím 
daňového balíčku, který zavádí například změnu sazeb daně z přidané hodnoty, sedmiprocentní 
solidární zvýšení daně z nadlimitních příjmů, zrušení stropů pojistného na veřejné zdravotní 
pojištění, zrušení takzvané zelené nafty a další. 

 



 

JEDNOTNÁ SAZBA DPH OD LEDNA NEBUDE 

Poslanci schválili 19. prosince návrh na jednoprocentní zvýšení daně z přidané hodnoty. Pokud 
novelu nebude prezident republiky vetovat, vyšší DPH začne platit hned 1. ledna 2013. Základní 
sazba daně bude nově činit 21 procent a snížená sazba daně bude 15 procent. „Snížená sazba 
daně bude od ledna historicky nejvyšší. Například od roku 1994 do roku 2007 činila tato daň 
pouze pět procent,“ řekl Pavel Fráňa z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. 
Přijetí sjednocené sazby na 17,5 procenta je tak odloženo až na 1. ledna 2016.  

RUŠÍ SE SNÍŽENÉ SAZBY MINIMÁLNÍ MZDY 

Rovněž byla přijata změna vládního nařízení upravující minimální mzdu. Tato novinka se týká 
především absolventů, tedy lidí bez praxe a osob se zdravotním handicapem. Dosavadní úprava 
totiž motivovala zaměstnavatele k zaměstnávání těchto osob, a to především proto, že mohli 
uplatňovat snížené sazby minimální mzdy.  

„Od 1. ledna 2013 jsou tyto skupiny postaveny na úroveň ostatních zaměstnanců. Zrušením 
snížených sazeb ztrácí zaměstnavatel motivaci k přijímání osob bez praxe či se zdravotním 
handicapem. Nově musí i těmto osobám dát minimální mzdu v plné výši. Sazba minimální mzdy 
se od 1. ledna 2013 nemění, činí osm tisíc korun měsíčně nebo 48,10 Kč za hodinu,“ řekl Pavel 
Fráňa. 

ZEMĚDĚLCI PŘIJDOU O ZELENOU NAFTU 

Od Nového roku se tuzemským farmářům sníží podpora, díky níž dostávají zpátky část 
zaplacené spotřební daně. Dochází totiž ke snížení nároku na vrácení spotřební daně z takzvané 
zelené nafty. Nově se nárok na vrácení snižuje z 60 procent na 40 procent a z 85 procent na 57 
procent. „Od 1. ledna 2016 se počítá s jeho úplným zrušením. Tato změna s největší 
pravděpodobností povede ke zvýšení cen všech zemědělských produktů,“ vysvětlil Pavel Fráňa. 

NĚKTERÉ ZMĚNY BUDOU PLATIT POUZE DVA ROKY 

V některých případech budou navrhované změny platit pouze dva roky, tedy do roku 2015. To 
platí například o zrušení základní slevy na dani z příjmů fyzických osob pro starobní důchodce. 
Od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015 nebudou mít starobní pracující důchodci nárok na 
základní slevu na dani, která nyní činí 24 840 korun za zdaňovací období. „Domnívám se, že tato 
vládní změna může mít negativně dopad na motivaci pracujících důchodců,“ upozornil Pavel 
Fráňa. 

Další „přechodnou změnou“ je takzvané solidární zvýšení daně, které zavádí pro poplatníky 
sedmiprocentní zvýšení daně z nadlimitních příjmů. „Toto solidární zvýšení daně dopadá na 
osoby s příjmem přibližně nad sto tisíc korun měsíčně. Osob s vyššími příjmy se týká i další 
legislativní změna, neboť od 1. ledna 2013 má dojít ke zrušení stropů pojistného na veřejné 
zdravotní pojištění. Tato změna by se měla projevit ve zvýšení příjmů zdravotních pojišťoven,“  
řekl Pavel Fráňa. 



 

 

2. MONITORING MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ 
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SOKOLOVSKÝ DENÍK, 17. 12. 2012 
 

Vlekaři více hlídají permanentky 
17.12.2012    Sokolovský deník    str. 3   Sokolovsko 

    ROMAN CICHOCKI     

Bublava – Řadu diskuzí zejména mezi lyžaři vyvolala jedna z letošních novinek v lyžařském areálu v Bublavě. Vlekaři 
nakoupili nové turnikety, které lyžaře vyfotí a ten pak nemůže svou permanentku poskytnout či prodat někomu 
jinému. Zajímali se dokonce, zda focení není v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů. Jedna z právních 
kanceláří tvrdí, že v právu jsou vlekaři. 
 „Největší investicí je nákup nového odbavovacího systému. Jedná se o světově nejmodernější turnikety od 
rakouské firmy AXESS, jejichž rychlost a pohodlí při odbavení určitě oceníte,“ hlásá webový portál Ski centrum 
Bublava – Stříbrná. Někteří z lyžařů si myslí, že nový systém naopak přinese vlekařům menší zisky. 
 „Jízdy mám přeci zaplacené a je jedno, jestli jedu já, nebo například moje dcera. Takhle si permanentku 
nezakoupím,“ říká jeden z kraslických lyžařů, který nechce být jmenován. 
 Provozovatel areálu Jiří Lhota upřesňuje, že s fotografií budou permanentky zakoupené na dva a více dnů. 
„Dáváme možnost každému, ať si vybere. Pokud mu to nevyhovuje, může si koupit jednodenní či hodinové a 
jednotlivé jízdenky,“ řekl Lhota. Jak dodal, vlekaři chtějí jen zabránit tomu, aby permanentky byly přenosné. 
Například na těch sezonních prý hotely vydělávají peníze, o které vlekaři naopak přicházejí. „Budeme více hlídat 
zneužívání a půjčování skipasů. Lyžařům se může při nedodržení podmínek stát, že jim budou odebrány bez 
náhrady,“ upozornil Lhota. 
 Jeho slova potvrzuje i advokátní kancelář HJF. „Zakoupením lyžařské permanentky se lyžaři zavazují 
dodržovat řadu povinností. Mezi nimi je například i zákaz prodeje a půjčování skipasů. Právě toto nařízení lyžaři 
porušují nejčastěji,“ vysvětluje právník Pavel Fráňa. 
 
Foto popis| NA lyžaře v horské Bublavě čekají nové odbavovací systémy. 
Foto autor| Foto: Deník / Roman Cichocki 
Region| Západní Čechy 
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Absolventům se příští rok přitíží 
21.12.2012    Lidové noviny    str. 18   Manažeři v pohybu 

    KAMILA JUŠKOVÁ     

Čerství absolventi škol bez praxe měli problém s uplatněním vždy. Letos je ale situace ještě horší. 
Nepomůže tomu ani změna vládního nařízení upravující minimální mzdu. 
 
PRAHA Úřady práce registrují nejvyšší počet nezaměstnaných absolventů středních a vysokých škol za poslední dva 
roky. Ke konci října jich bylo už 32 a půl tisíce, tedy o dva tisíce víc než v září. 
 Celé situaci neprospěje změna upravující minimální mzdu absolventů, tedy lidí bez praxe a osob se 
zdravotním handicapem. Ta byla přijata v rámci daňového balíčku a měla by začít platit od příštího roku. 
 „Od 1. ledna 2013 jsou tyto skupiny postaveny na úroveň ostatních zaměstnanců. Zrušením snížených 
sazeb ztrácí zaměstnavatel motivaci k přijímání osob bez praxe či se zdravotním handicapem. Nově musí i těmto 
osobám dát minimální mzdu v plné výši,“ říká Pavel Fráňa z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a 
partneři. Sazba minimální mzdy se nemění, zůstává na osmi tisících korunách měsíčně nebo 48,10 Kč za hodinu. 
Uplatnění na trhu práce nezkomplikuje lidem bez praxe jen povinnost zaměstnavatelů platit jim více. Z dat serveru 
Spráce.cz vyplývá, že za poslední rok klesla poptávka po čerstvě vystudovaných pracovnících o 11 procent. „Jedná 
se o úplně opačný trend, než který jsme pozorovali před rokem. To jsme zaznamenávali nárůst poptávky po 
absolventech až o 55 procent,“ říká Jan Votruba, manažer serveru Spráce. cz. 
 To, že mladí lidé bez letité praxe mají přemrštěné platové požadavky, čímž si zavírají dveře do firem, už 
přestává platit. Euforie absolventů z let 2000 až 2008, kdy měli vysoké požadavky a mohli si více vybírat, je pryč. 
„Současná situace na trhu práce u těch, kteří dosud nenašli práci, vede spíše k vystřízlivění, kdy se požadavky 
absolventů z července a září, ať středních, nebo vysokých škol, snížily,“ řekla LN Radka Čechová, manažerka ze 
společnosti Grafton. 
 Firmy mají největší zájem o absolventy v oblasti informačních technologií. Druhou nejatraktivnější 
kategorií pro zaměstnavatele je elektrotechnika a energetika. Následují kategorie strojírenství, automobilový 
průmysl a management. Každý rok se stále více rozevírají nůžky mezi tím, jací absolventi opouštějí školy a jaké jsou 
požadavky zaměstnavatelů. 
 „Přestože roste počet absolventů technických škol, jejich počet nestačí pokrývat rychle rostoucí poptávku 
firem. Naopak stále větší problémy mají absolventi humanitních oborů, kteří nakonec hledají práci v oborech, které 
nesouvisí s jejich studiem,“ říká Jiří Halbrštát, marketingový manažer ManpowerGroup. Velmi často vidíme 
například mladé pedagogy, jak hledají práci v personalistice nebo obchodu. Některé firmy dávají přednost tomu, že 
si mladé lidi bez praxe samy „vychovají“. Pro absolventy středních a vysokých škol jsou nejvíce otevřené dveře 
například v centrálách velkých společností, jako jsou banky nebo společnosti zabývající se finančním poradenstvím, 
kde jsou pro absolventy připravena juniorská místa s celkovým balíčkem zaučení. 
 To potvrzuje i Hana Velíšková, ředitelka oddělení Human Resources, KPMG Česká republika. „Absolventi u 
nás začínají na pozici asistenta v oddělení auditu, daňového poradenství či poradenských služeb. Investujeme do 
jejich dalšího vzdělávání a umožňujeme jim profesně se rozvíjet, takže mají možnost dalšího kariérního růstu,“ říká 
Velíšková. 
 
*** 
 
Jak se změní minimální mzda 
 
V rámci daňového balíčku byla přijata změna vládního nařízení upravující minimální mzdu. Tato novinka se týká 
především absolventů, tedy lidí bez praxe, a osob se zdravotním handicapem. 
 
Všechny výjimky snižující minimální mzdu v Česku platí jen do ledna 2013. Poté jsou tyto skupiny postaveny na 
úroveň ostatních zaměstnanců. Nově musí zaměstnavatel i těmto osobám dát minimální mzdu v plné výši. 
 
Sazba minimální mzdy se nemění, činí osm tisíc korun měsíčně nebo 48,10 Kč za hodinu. 
 



 

www.modernirizeni.ihned.cz,  21. 12. 2012, článek vyšel současně i v tištěné podobě  
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Tiskovou zprávu zveřejnily současně všechny krajské a okresní mutace sítě internetových novin 
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PRAŽSKÝ DENÍK , Příloha Moje peníze, 31. 12. 2012, článek vyšel ve všech regionálních mutacích 

 



 

 
Region| Střední Čechy 
Publikováno| Pražský deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Boleslavský deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Benešovský deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Kladenský deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Berounský deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Kolínský deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Kutnohorský deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Mělnický deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Nymburský deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Příbramský deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Rakovnický deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
 
Region| Jižní Čechy 
Publikováno| Českobudějovický deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Českokrumlovský deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Jindřichohradecký deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Písecký deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Prachatický deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Strakonický deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Táborský deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
 
Region| Jižní Morava 
Publikováno| Brněnský deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Vyškovský deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Břeclavský deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Blanenský deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Hodonínský deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Znojemský deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
 
Region| Vysočina 
Publikováno| Havlíčkobrodský deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Jihlavský deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Třebíčský deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Žďárský deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Pelhřimovský deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
 
Region| Východní Čechy 
Publikováno| Hradecký deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Krkonošský deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Chrudimský deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Jičínský deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Náchodský deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Svitavský deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Orlický deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Rychnovský deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Pardubický deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
 
Region| Severní Morava 
Publikováno| Moravskoslezský deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Opavský a hlučínský deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Frýdecko-místecký a třinecký deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Havířovský deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Karvinský deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Novojičínský deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Bruntálský a krnovský deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 



 

Region| Střední Morava 
Publikováno| Olomoucký deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Prostějovský deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Šumperský a jesenický deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Přerovský a hranický deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Zlínský deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Valašský deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Slovácký deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Kroměřížský deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
 
Region| Západní Čechy 
Publikováno| Plzeňský deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Domažlický deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Chebský deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Karlovarský deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Klatovský deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Rokycanský deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Sokolovský deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Tachovský deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
 
Region| Severní Čechy 
Publikováno| Ústecký deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Děčínský deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Chomutovský deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Litoměřický deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Žatecký a lounský deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Mostecký deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Teplický deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Liberecký deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Jablonecký deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
Publikováno| Českolipský deník; Příloha - Moje peníze - ženy a podnikání; 52 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

3. SAMOSTATNÁ TÉMATA A ČLÁNKY 

 
PROFIT, rubrika Poradna,  3. 12. 2012 
 

 
 


