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Vážení ètenáøi,

sezóna výroèních valných hromad 
je za rohem, a proto od nás dostáváte 
struènou informaci o celostátnì 
distribuovaném internetovém deníku 
VALNEHROMADY.CZ 

Hlavní služba, kterou nabízíme 
akciovým spoleènostem, pøedstavuje 
rychlý, levný, jednoduchý a mo-
derní zpùsob, jak splnit informaèní 
povinnost. (Více informací o této 
službì najdete v následujícím pøí-
spìvku Proè VALNEHROMADY.CZ?). 

Akcionáøi na našich stránkách 
dostávají úplný zpravodajský servis, 
informace z øady užiteèných data-
bází a jedineènou možnost získávat 
avíza o zveøejnìných firemních 
oznámeních formou sms nebo               
e-mailových zpráv.

Rádi bychom vás pozvali k návštì-
vì stránek www.valnehromady.cz,                  
a tak jsme koncipovali v poøadí tøetí 
tištìné èíslo. A aby byla pozvánka 
úplná, dozvíte se, kdo a jaký pro               
vás pravidelnì pøipravuje program            
a obsah. 

Administrativní otázky agendy 
akciových spoleèností by mìla opìt 
trochu okoøenit Konjunktura. 

A protože bychom rádi pokraèovali 
v tradici netradièních internetových 
aplikací, užiteèných služeb a od-
vážných inovací, pøedstavujeme vám 
ve zvláštní èásti výroèní server 
Senio.cz - první èeský portál pro 
seniory.

Tìšíme se na vaší návštìvu našich 
stránek a uvítáme vaše námìty a 
pøipomínky, které povedou k dalšímu 
zkvalitnìní jejich obsahu. 
Za VALNEHROMADY.CZ a partnerské 
stránky

Eva Vozábalová
šéfredaktorka deníku

Pozvánka na VALNEHROMADY.CZ

NAJDÌTE SI URL adresa

DAKO-CZ, a.s. Tøemošnice www.dako-cz.cz

ENVINET, a.s. www.envinet.cz

Jitka, a.s. www.jitka.cz 

Obchodní tiskárny, a.s. Kolín www.otk.cz

TATRA, a.s. www.tatra.cz

Firmy, které zveøejni ly oznámení na www.valnehromady.cz v  poslední dobì.

Proè VALNEHROMADY.CZ?
www.valnehromady.cz nabízejí akciovým spoleènostem  
jednoduchý, rychlý, levný a moderní zpùsob, jak splnit 
informaèní povinnost.
JEDNODUCHÉ
Staèí vaše firemní oznámení zadat do formuláøù pøipravených  
na www.valnehromady.cz nebo odeslat e-mailem na adresu 
oznameni@valnehromady.cz nebo poslat faxem na èíslo                 
0361- 415 519. O typech oznámení více na str. 2.
RYCHLÉ
Oznámení vám v pøípadì nutnosti zveøejníme ještì v den, kdy 
nám doruèíte text firemního oznámení. Standardní doba 
zveøejnìní je na 2-30 dní.
LEVNÉ
Cena za zveøejnìní pozvánky na valnou hromadu je 5000,- Kè, 
cena za ostatní typy oznámení je 1000,- Kè. Po úhradì zálohové 
faktury nebo po provedení on-line platby je vystavena faktura -  
daòový doklad a potvrzení o zveøejnìní oznámení na 
www.valnehromady.cz
MODERNÍ
Špièkový design, dokonalé využití nejnovìjších technologií                  
a nejdelší zkušenosti s poskytováním podobné služby v ÈR.

WWW. V AL NE HR OM A D Y. CZ

1 . VÝ ROÈ Í1 . VÝ ROÈ Í
5.1.2002 oslavil internetový deník VALNEHROMADY.CZ své 
první narozeniny. 
„Dìkujeme všem, kteøí se s námi vydali neprošlapanou 
cestou, za projevenou dùvìru, vynaložené úsilí a zájem. 
Jenom díky vám jsou www.valnehromady.cz tím 
nejlepším místem, kde je možné splnit informaèní 
povinnost.“

Novinky v kalendáøi pro akcionáøe - ekonomické informace den za dnem

V poslední dobì jsme se období. Takový pohled na monitorované 
èasto setkávali s pøipo- události nabízíme od dubna v sekci Kalendáø. 
mínkami uživatelù z øad Pokud akciové spoleènosti splní informaèní 
ekonomické veøejnosti, kte- povinnost na www.valnehromady.cz, zobra-
ø í  pos t ráda l i  s t ruèný  zuje se nejen jejich oznámení, ale i odkaz na 
pøehled valných hromad událost v Kalendáøi. Orientaèní pøehled 
konaných v nejbližším doplòujeme agenturními daty.

Olympijský vítìz Aleš 
Va len ta  e xk l u z i vnì            
o podnikání, internetu            
a bezpeèném investo-
vání.  Více na stranì 3.

Novinka na VALNEHRO-
MADY.CZ. A• se pøipojíte 
kdykoliv, najdete nejno-
vìjší zprávy z domova            
i ze zahranièí.
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Akciové spoleènosti se zaknihovanými 
cennými papíry se zrušenou registrací na 
veøejných trzích mají jedineènou šanci 
provést pøemìnu na akcie listinné.
Efekt pøemìny: Úspora periodických a stále 
se zvyšujících nákladù spoleènosti za 
vedení registru SCP. Úspora nákladù 
spoleènosti za výpisové služby. Snížení 
poètu akcionáøù o ty „nekomunikující“. 
Zjednodušení akcionáøské agendy spo-
leènosti. Snížení nebo zrušení poplatkù 
akcionáøù za vedení úètu u SCP. Zrušení 
poplatkù akcionáøù pøi pøevodu akcií. 
Možnost nákupu akcií majoritním akcio-
náøem za „zajímavé“ ceny pøi dražbì. 
Minimalizace nákladù akcionáøské agendy 
- pøed zahájením procesu pøemìny dopo-
ruèujeme provést zmìnu stanov v usta-
novení oznamování akcionáøùm na 
www.valnehromady.cz. Podrobnosti                 
o projektu pøinesla únorová èísla deníku.

Pøemìna zaknihované 
akcie na listinnou

Editoøi vydání: Každý den pro vás pøipravují 
internetové noviny, trpìlivì èekají do noèních 
hodin na nejaktuálnìjší zprávy, nemají žádné 
nedìle a pilnì sledují všechno dìní.

 

Pod zkratkou red(ÈTK) se skrývá i Libuše 
Spáèilová. 
Líbì je 30 let a kromì práce v redakci se 
stará o hudební oddìlení v Okresní knihovnì 
v Táboøe. Z této skuteènosti vychází i její 
nejvìtší koníèek, kterým je muzika. 
"Líbo, co nejradìji posloucháš?" 
"Mám široký zábìr, protože pro mou práci je 
dùležité mít rozhled. Ale nejradìji JAZZ."

A nakonec: Miluje svého psa - nìmeckého 
ovèáka Britu. 

Pøedstavujeme se vám

INTERNETOVÝ DENÍK VALNEHROMADY.CZ • è ís lo  1/ roèník 2,  duben/kvìten 2002.  • www.valnehromady.cz •  Ev idenèní è ís lo :  MK ÈR 
E 11035 • ISSN 1213-3272 •  ŠÉFREDAKTORKA: Eva Vozábalová • Vydavate l : LAAR, a.s ; Vanèurova 2904;  P.O.BOX 13;  390 01 Tábor 
•  IÈO: 26018748 • Èetnost :  jako in ternetový deník vychází  dennì, v  t iš tìné podobì dvakrát do roka (duben/kvìten,  ø í jen/ l is topad) .            
•  Místo vydání :  Tábor •  Telefon redakce: +420 361 252 800 •  inzerce: +420 361 252 731 •  e-mai l : redakce@valnehromady.cz •  
oznameni@valnehromady.cz •  inzerce@valnehromady.cz • VALNEHROMADY.CZ využíva j í zpravodajs tv í   agentury  ÈTK  a  ÈSÚ • 
©VALNÉ HROMADY - LAAR, a.s .

SLEDUJTE AKTUÁLNÍ NABÍDKY INZERCE NA WWW.VALNEHROMADY.CZ
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VALNEHROMADY.CZVALNEHROMADY.CZ
jak splnit informaèní 
povinnost v e století-

VALNEHROMADY.CZ nabídly v bøeznu akciovým spoleènostem jednoduchý 
zpùsob, jak vyøešit všechny otázky spojené s pøípravou výroèní zprávy.
Projekt zajiš•uje spoleènostem zpracování podkladù a znìní výroèní zprávy                    
v souladu se zákonnými požadavky. Dále firmám umožòuje reprezentativní 
grafické zpracování a tisk výroèní zprávy. Akce byla pøipravena ve spolupráci                         
s poradenskou firmou M3V Praha, a.s a s reklamním studiem a tiskárnou RUDI.

Ticker na epravo.cz
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Jaké typy oznámení?
Oznámení, která mùžete zveøejnit na 
www.valnehromady.cz:

� oznámení o konání valné hromady

� odvolání valné hromady

� zmìna/doplnìní programu valné hromady

� zápis o valné hromadì

� rozhodnutí valné hromady

� jiné oznámení související s val. hromadou

� odkup akcií

� výplata divident a úrokových výnosù

� konkurz

� likvidace

� výzva

� výbìrové øízení

� výroèní zpráva

� jiné oznámení

Administrace firemních oznámení:  
Profilová služba pro naše klienty zahrnuje 
èinnosti od poradenství pøi úpravì stanov, 
pomoc pøi zadávání oznámení až po 
editaci oznámení, jejich zveøejnìní                        
v požadovaném termínu a fakturaci.

Na administraci oznámení a práci svých 
kolegù se podílí Tomáš Kršík.
Tomášovi je 22 let. Studuje na VŠE, 
fakultì managementu v Jindøichovì
Hradci.
"Tomáši, jaký je tvùj nejvìtší koníèek?
Baví mì práce s poèítaèem a všechno 
nové co s tím souvisí. Rád chodím do
pøírody. Ze sportu nejradìji hraju tenis."
A nakonec: Rád spí o velikonoèních 
mrazech pod širákem :))

JUDr. Ernest Kosár
K rybníku 438, 27061 Lány
tel. 0313-502142, mobil 0602-254280

e-mail: Kosar.Ernest@seznam.cz
Ekonomické a organizaèní poradenství.

Ing. Zdenìk Miarka
Pátek 33, 29001 Podìbrady 
tel./fax 0324/625 225 

e-mail: miarka@licanet.cz
Poradenská èinnost v oblasti meziná-
rodní a vnitrostátní dopravy, spedice, 
logistiky, skladování, celních služeb, 
pojištìní atd.

NOVOTA, a.s.
Klimentská 36, 11000 Praha 
tel. 02-248 272 70, www.novota.cz 

e-mail: novota@novota.cz
Oceòování majektu, ekonomické a 
organizaèní pradenství.

ELKOS
J.A.Komenského 31, 73944 Brušperk 
tel. 0658-666306, mobil 0605-261 358 

www.elkos.cz, e-mail: janecka@elkos.cz
Elektrická ochrana zaøízení pøed korozí.

HALOVÉ SYSTÉMY
Lomená 36/B, 61700 Brno 
tel. 05-45234095, mobil 0603-527 417

e-mail: staslama@volny.cz
Výstavba halových objektù, ocelové 
konstrukce, opláštìní hal, dodávky 
trapézových plechù a tepelnì izolaèních 
panelù.

HORSKÉ HOTELY A PENZIONY, a.s.
Legií 268, 50901 Nová Paka
mobil 0602-593 441

www.hhphk.cz, e-mail: hhp@hhphk.cz
Èinnost ekonomicko-organizaèních 
poradcù, prodej vlastních emitovaných 
kmenových akcií na jméno v emisním 
kurzu Kè 13.000,-.

Zájemci o zveøejnìní nabídky na 
w w w . v a l n e h r o m a d y . c z  v  s e k c i  
DATABÁZE mohou vyplnit pøíslušný 
formuláø pøi registraci.

31.5. 02 - „Budoucnost firemních pøevzetí v 
Evropì“ na 6. setkání „Evropské finanèní 
trhy“ poøádaném Federací evropských 
akciových burz v Bruselu. (více v tipech na 
www.valnehromady.cz)

Od 1.3.2002 najdete tzv. t icker s 
oznámeními z www.valnehromady.cz na 
nejnavštìvovanìjším èeském portálu 
advokátù a právníkù www.epravo.cz v sekci 
AKTUÁLNÌ (viz obrázek).
Èlánky a analýzy týkající se práva èi s 
právem jinak související z www.epravo.cz si 
mùžete pravidelnì pøeèíst v sekci autor-
ských èlánkù na www.valnehromady.cz.
Pro uživatele „eprava“ pøipravujeme mož-
nost zveøejnit firemní oznámení do formu-
láøù VALNEHROMADY.CZ pøímo ze stránek 
www.epravo.cz.

Chtìl byste podnikat? Pokud ano, v jakém oboru? Založil  
byste akciovou  spoleènost?
Já už vlastnì podnikám. Ve sportu. Také se spolupodílím na 
produkování a spoluorganizování rùzných sportovních akcí. 
Ohlednì založení akciovky. Možná ano.

Vlastníte akcie nìjaké firmy?  Uvažujete o nákupu akcií?
Vlastním. Ale našel jsem i  jiné formy jak bezpeènì a efektivnì 
investovat  peníze.

Jak tedy bezpeènì a efektivnì investovat?
Nemovitosti. 

Využíváte internet? I pro  sport?
Internet využívám dennì. Jak pro vyhledávání urèitých  
informací, tak i jako prostøedek komunikace.

Vaše oblíbené stránky na  internetu?
Samozøejmì ty moje www.czech-ski.com/valenta. Ale  jinak 
mì zajímá elektronika a sportovní stránky. 

Jak se dozvídáte informace  o  konkurenci? Je dùležité 
vìdìt, co dìlá konkurence?
Samozøejmì je dùležité vìdìt, co  dìlá konkurence. Nìkolikrát 
do roka jezdím do  zámoøí, kde mimo trénink také sleduji vývoj 
jiných sportovcù.

Co je dùležitìjší ve  sportu - informace nebo kondice, 
fyzièka?
Obojí. Vrcholový sport se nedá dìlat  jen s jednou vìcí. Každý 
sportovec potøebuje informace o nejnovìjších technických 
zmìnách a snažit se držet krok s ostatními.  Jinak samozøejmì 
musím mít i kondièku a kvalitnì trénovat.  

Ptala se Eva Vozábalová

„ZHOTOVÍME VÁM VÝROÈNÍ ZPRÁVU“

Aleš Valenta je podnikatel

Aleš Valenta

Pøezdívka: Alda

Datum narození: 6.2.1973

Bydlištì: Šumperk

Oddíl: ASS Dukla Liberec

Disciplína:  akrobatické 
skoky na lyžích -  Aerials

Stav: svobodný

Výška:  180 cm

Váha: 75 kg

Pùvodní zamìstnání:  
strojní mechanik  se zamì-
øením pro ocelové konstrukce

Úvod ke studii o novinkách z oblasti managementu. Jde o módní výstøelky, nebo o dlouhodobì použitelné postupy? 
Celý text najdete v kvìtnu na www.konjunktura.cz.
Management bývá èasto oznaèován za disciplínu, která neposkytuje jednoznaèné a nezvratné pravdy. Vìtšina 
poznatkù se v managementu prosazuje jako výrazná tendence a jejím nejlepším dùkazem jsou praktické aplikace, plné 
provìøení a uplatnìní teoretických doporuèení v praxi. Nicménì nelze na management pohlížet jako na bezbøehou 
disciplínu, jejíž mantinely jsou volné a podléhají konjunkturálním náladám. Dùkazem v tomto smìru mohou být 
skuteènosti, které se v posledních deseti, patnácti letech objevují v souvislosti s aplikací procesních pøístupù, 

reengineeringu, managementu kvality, zejména ve smyslu požadavkù ISO 9000 apod. Nicménì se èas od èasu objeví v odborných 
kruzích øada nových pøístupù, èasto doprovázených i tajuplnými zkratkami, které mnozí manažeøi však považují za módní výstøelky                  
a pøisuzují jim jepièí životnost. Bude-li tomu tak, to èasto ukáže praxe. Aby hned na poèátku nebyly zavrženy, je dobré o nich nìco vìdìt  
a uvážit možnosti jejich praktického uplatnìní. Text na www.konjunktura.cz poukazuje na tøi moderní manažerské koncepty k jejichž 
oznaèení jsou též použity zkratky: CRM - Customer Relationship Management; øízení vztahù se zákazníky, BSC - Balanced  Scorecard, 
TOC - Theory of Constraints; teorie úzkých míst (omezení). V textu najdete rozbor a pøiblížení jednotlivých uvedených metod.

Novinky v managementu Doc. Ing. Jaromír Veber, CSc.
vedoucí katedry managementu, VŠE Praha

www.valnehromady.cz www.valnehromady.cz

www.rudi.cz

Internetový rozhovor s olym-
pijským vítìzem.

                   
Ikaros, prosinec 2001 
"Prezentace VALNEHROMADY.CZ na kon-
ferenci CS ONLINE 2001 zaujala pravdì-
podobnì nejvíce." Více o èasopisu Ikaros 
(ikaros.ff.cuni.cz) a konferenci CS ONLINE 
(www.csonline.sk) na www.valnehroma-
dy.cz v sekci tiskové zprávy.

Napsali:

Napsali:
Epravo.cz, duben 2002
„Ustanovení stanov spoleènosti,  upra-
vující zpùsob oznámení konání  valné 
hromady tak, že oznámení bude uve-
øejnìno v jednom  celostátnì distri-
buovaném deníku a souèasnì urèující, 
o  který deník pùjde, je pro akcionáøe 
výhodnìjší, než  uveøejnìní oznámení 
ve dvou celostátnì  distribuovaných  
de-nících, nebo• akcionáøi nemají žádné 
pochybnosti o tom,  který  deník mají  
k získání potøebné informace sledovat.  
Takovýto zpùsob oznámení o  konání 
valné hromady proto nelze  považovat 
za nevhodný.“ 
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Akciové spoleènosti se zaknihovanými 
cennými papíry se zrušenou registrací na 
veøejných trzích mají jedineènou šanci 
provést pøemìnu na akcie listinné.
Efekt pøemìny: Úspora periodických a stále 
se zvyšujících nákladù spoleènosti za 
vedení registru SCP. Úspora nákladù 
spoleènosti za výpisové služby. Snížení 
poètu akcionáøù o ty „nekomunikující“. 
Zjednodušení akcionáøské agendy spo-
leènosti. Snížení nebo zrušení poplatkù 
akcionáøù za vedení úètu u SCP. Zrušení 
poplatkù akcionáøù pøi pøevodu akcií. 
Možnost nákupu akcií majoritním akcio-
náøem za „zajímavé“ ceny pøi dražbì. 
Minimalizace nákladù akcionáøské agendy 
- pøed zahájením procesu pøemìny dopo-
ruèujeme provést zmìnu stanov v usta-
novení oznamování akcionáøùm na 
www.valnehromady.cz. Podrobnosti                 
o projektu pøinesla únorová èísla deníku.

Pøemìna zaknihované 
akcie na listinnou

Editoøi vydání: Každý den pro vás pøipravují 
internetové noviny, trpìlivì èekají do noèních 
hodin na nejaktuálnìjší zprávy, nemají žádné 
nedìle a pilnì sledují všechno dìní.

 

Pod zkratkou red(ÈTK) se skrývá i Libuše 
Spáèilová. 
Líbì je 30 let a kromì práce v redakci se 
stará o hudební oddìlení v Okresní knihovnì 
v Táboøe. Z této skuteènosti vychází i její 
nejvìtší koníèek, kterým je muzika. 
"Líbo, co nejradìji posloucháš?" 
"Mám široký zábìr, protože pro mou práci je 
dùležité mít rozhled. Ale nejradìji JAZZ."

A nakonec: Miluje svého psa - nìmeckého 
ovèáka Britu. 

Pøedstavujeme se vám
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SLEDUJTE AKTUÁLNÍ NABÍDKY INZERCE NA WWW.VALNEHROMADY.CZ
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VALNEHROMADY.CZVALNEHROMADY.CZ
jak splnit informaèní 
povinnost v e století-

VALNEHROMADY.CZ nabídly v bøeznu akciovým spoleènostem jednoduchý 
zpùsob, jak vyøešit všechny otázky spojené s pøípravou výroèní zprávy.
Projekt zajiš•uje spoleènostem zpracování podkladù a znìní výroèní zprávy                    
v souladu se zákonnými požadavky. Dále firmám umožòuje reprezentativní 
grafické zpracování a tisk výroèní zprávy. Akce byla pøipravena ve spolupráci                         
s poradenskou firmou M3V Praha, a.s a s reklamním studiem a tiskárnou RUDI.

Ticker na epravo.cz
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Jaké typy oznámení?
Oznámení, která mùžete zveøejnit na 
www.valnehromady.cz:

� oznámení o konání valné hromady

� odvolání valné hromady

� zmìna/doplnìní programu valné hromady

� zápis o valné hromadì

� rozhodnutí valné hromady

� jiné oznámení související s val. hromadou

� odkup akcií

� výplata divident a úrokových výnosù

� konkurz

� likvidace

� výzva

� výbìrové øízení

� výroèní zpráva

� jiné oznámení

Administrace firemních oznámení:  
Profilová služba pro naše klienty zahrnuje 
èinnosti od poradenství pøi úpravì stanov, 
pomoc pøi zadávání oznámení až po 
editaci oznámení, jejich zveøejnìní                        
v požadovaném termínu a fakturaci.

Na administraci oznámení a práci svých 
kolegù se podílí Tomáš Kršík.
Tomášovi je 22 let. Studuje na VŠE, 
fakultì managementu v Jindøichovì
Hradci.
"Tomáši, jaký je tvùj nejvìtší koníèek?
Baví mì práce s poèítaèem a všechno 
nové co s tím souvisí. Rád chodím do
pøírody. Ze sportu nejradìji hraju tenis."
A nakonec: Rád spí o velikonoèních 
mrazech pod širákem :))

JUDr. Ernest Kosár
K rybníku 438, 27061 Lány
tel. 0313-502142, mobil 0602-254280

e-mail: Kosar.Ernest@seznam.cz
Ekonomické a organizaèní poradenství.

Ing. Zdenìk Miarka
Pátek 33, 29001 Podìbrady 
tel./fax 0324/625 225 

e-mail: miarka@licanet.cz
Poradenská èinnost v oblasti meziná-
rodní a vnitrostátní dopravy, spedice, 
logistiky, skladování, celních služeb, 
pojištìní atd.

NOVOTA, a.s.
Klimentská 36, 11000 Praha 
tel. 02-248 272 70, www.novota.cz 

e-mail: novota@novota.cz
Oceòování majektu, ekonomické a 
organizaèní pradenství.

ELKOS
J.A.Komenského 31, 73944 Brušperk 
tel. 0658-666306, mobil 0605-261 358 

www.elkos.cz, e-mail: janecka@elkos.cz
Elektrická ochrana zaøízení pøed korozí.

HALOVÉ SYSTÉMY
Lomená 36/B, 61700 Brno 
tel. 05-45234095, mobil 0603-527 417

e-mail: staslama@volny.cz
Výstavba halových objektù, ocelové 
konstrukce, opláštìní hal, dodávky 
trapézových plechù a tepelnì izolaèních 
panelù.

HORSKÉ HOTELY A PENZIONY, a.s.
Legií 268, 50901 Nová Paka
mobil 0602-593 441

www.hhphk.cz, e-mail: hhp@hhphk.cz
Èinnost ekonomicko-organizaèních 
poradcù, prodej vlastních emitovaných 
kmenových akcií na jméno v emisním 
kurzu Kè 13.000,-.

Zájemci o zveøejnìní nabídky na 
w w w . v a l n e h r o m a d y . c z  v  s e k c i  
DATABÁZE mohou vyplnit pøíslušný 
formuláø pøi registraci.

31.5. 02 - „Budoucnost firemních pøevzetí v 
Evropì“ na 6. setkání „Evropské finanèní 
trhy“ poøádaném Federací evropských 
akciových burz v Bruselu. (více v tipech na 
www.valnehromady.cz)

Od 1.3.2002 najdete tzv. t icker s 
oznámeními z www.valnehromady.cz na 
nejnavštìvovanìjším èeském portálu 
advokátù a právníkù www.epravo.cz v sekci 
AKTUÁLNÌ (viz obrázek).
Èlánky a analýzy týkající se práva èi s 
právem jinak související z www.epravo.cz si 
mùžete pravidelnì pøeèíst v sekci autor-
ských èlánkù na www.valnehromady.cz.
Pro uživatele „eprava“ pøipravujeme mož-
nost zveøejnit firemní oznámení do formu-
láøù VALNEHROMADY.CZ pøímo ze stránek 
www.epravo.cz.

Chtìl byste podnikat? Pokud ano, v jakém oboru? Založil  
byste akciovou  spoleènost?
Já už vlastnì podnikám. Ve sportu. Také se spolupodílím na 
produkování a spoluorganizování rùzných sportovních akcí. 
Ohlednì založení akciovky. Možná ano.

Vlastníte akcie nìjaké firmy?  Uvažujete o nákupu akcií?
Vlastním. Ale našel jsem i  jiné formy jak bezpeènì a efektivnì 
investovat  peníze.

Jak tedy bezpeènì a efektivnì investovat?
Nemovitosti. 

Využíváte internet? I pro  sport?
Internet využívám dennì. Jak pro vyhledávání urèitých  
informací, tak i jako prostøedek komunikace.

Vaše oblíbené stránky na  internetu?
Samozøejmì ty moje www.czech-ski.com/valenta. Ale  jinak 
mì zajímá elektronika a sportovní stránky. 

Jak se dozvídáte informace  o  konkurenci? Je dùležité 
vìdìt, co dìlá konkurence?
Samozøejmì je dùležité vìdìt, co  dìlá konkurence. Nìkolikrát 
do roka jezdím do  zámoøí, kde mimo trénink také sleduji vývoj 
jiných sportovcù.

Co je dùležitìjší ve  sportu - informace nebo kondice, 
fyzièka?
Obojí. Vrcholový sport se nedá dìlat  jen s jednou vìcí. Každý 
sportovec potøebuje informace o nejnovìjších technických 
zmìnách a snažit se držet krok s ostatními.  Jinak samozøejmì 
musím mít i kondièku a kvalitnì trénovat.  

Ptala se Eva Vozábalová

„ZHOTOVÍME VÁM VÝROÈNÍ ZPRÁVU“

Aleš Valenta je podnikatel

Aleš Valenta

Pøezdívka: Alda

Datum narození: 6.2.1973

Bydlištì: Šumperk

Oddíl: ASS Dukla Liberec

Disciplína:  akrobatické 
skoky na lyžích -  Aerials

Stav: svobodný

Výška:  180 cm

Váha: 75 kg

Pùvodní zamìstnání:  
strojní mechanik  se zamì-
øením pro ocelové konstrukce

Úvod ke studii o novinkách z oblasti managementu. Jde o módní výstøelky, nebo o dlouhodobì použitelné postupy? 
Celý text najdete v kvìtnu na www.konjunktura.cz.
Management bývá èasto oznaèován za disciplínu, která neposkytuje jednoznaèné a nezvratné pravdy. Vìtšina 
poznatkù se v managementu prosazuje jako výrazná tendence a jejím nejlepším dùkazem jsou praktické aplikace, plné 
provìøení a uplatnìní teoretických doporuèení v praxi. Nicménì nelze na management pohlížet jako na bezbøehou 
disciplínu, jejíž mantinely jsou volné a podléhají konjunkturálním náladám. Dùkazem v tomto smìru mohou být 
skuteènosti, které se v posledních deseti, patnácti letech objevují v souvislosti s aplikací procesních pøístupù, 

reengineeringu, managementu kvality, zejména ve smyslu požadavkù ISO 9000 apod. Nicménì se èas od èasu objeví v odborných 
kruzích øada nových pøístupù, èasto doprovázených i tajuplnými zkratkami, které mnozí manažeøi však považují za módní výstøelky                  
a pøisuzují jim jepièí životnost. Bude-li tomu tak, to èasto ukáže praxe. Aby hned na poèátku nebyly zavrženy, je dobré o nich nìco vìdìt  
a uvážit možnosti jejich praktického uplatnìní. Text na www.konjunktura.cz poukazuje na tøi moderní manažerské koncepty k jejichž 
oznaèení jsou též použity zkratky: CRM - Customer Relationship Management; øízení vztahù se zákazníky, BSC - Balanced  Scorecard, 
TOC - Theory of Constraints; teorie úzkých míst (omezení). V textu najdete rozbor a pøiblížení jednotlivých uvedených metod.

Novinky v managementu Doc. Ing. Jaromír Veber, CSc.
vedoucí katedry managementu, VŠE Praha

www.valnehromady.cz www.valnehromady.cz

www.rudi.cz

Internetový rozhovor s olym-
pijským vítìzem.

                   
Ikaros, prosinec 2001 
"Prezentace VALNEHROMADY.CZ na kon-
ferenci CS ONLINE 2001 zaujala pravdì-
podobnì nejvíce." Více o èasopisu Ikaros 
(ikaros.ff.cuni.cz) a konferenci CS ONLINE 
(www.csonline.sk) na www.valnehroma-
dy.cz v sekci tiskové zprávy.

Napsali:

Napsali:
Epravo.cz, duben 2002
„Ustanovení stanov spoleènosti,  upra-
vující zpùsob oznámení konání  valné 
hromady tak, že oznámení bude uve-
øejnìno v jednom  celostátnì distri-
buovaném deníku a souèasnì urèující, 
o  který deník pùjde, je pro akcionáøe 
výhodnìjší, než  uveøejnìní oznámení 
ve dvou celostátnì  distribuovaných  
de-nících, nebo• akcionáøi nemají žádné 
pochybnosti o tom,  který  deník mají  
k získání potøebné informace sledovat.  
Takovýto zpùsob oznámení o  konání 
valné hromady proto nelze  považovat 
za nevhodný.“ 
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