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Děkujeme našim partnerům 
za spolupráci.

Do nového roku 2007 přejeme 
spoustu úspěchů.

Už téměř tři roky pomáháme rozvíjet vaše podnikání pomocí prostředků z fondů Evropské unie a státu. Podporu 
získalo 2 500 projektů ve zpracovatelském průmyslu v celkové hodnotě 10 miliard korun. 

V novém operačním programu Podnikání a inovace je na léta 2007 – 2013 připraveno desetkrát více prostředků. 
Využijte toho ! Seznamte se s novými programy podpory na našich internetových stránkách nebo nás navštivte 
osobně v regionálních kancelářích.

www.czechinvest.org

Objem podpory:

 ukončený program OPPP (skutečnost): 10 mld. Kč
 nový program OPPI (plán): 100 mld. Kč

Údaje jsou zaokrouhlené.

Naši klienti mohou říct:

„Dnes vidíme konkurenci 
už jenom ve zpětném 
zrcátku.“

Inzerát CI Firemní partner (1).indd   2 19.12.2006   13:26:19



Tiráž

Editorial

Obsah

Obsah

Vážení čtenáři, milí partneři,
držíte v rukou první číslo Firemní-

ho Partnera  v roce 2007, tedy druhém 
ročníku jeho vydávání. Již první čís-
la  a vaše reakce nás ujišťují v tom, že 
magazín se stává Vaším skutečným 
firemním partnerem. To nás samozřej-
mě těší a zároveň zavazuje, aby kolektiv 
redaktorů, grafiků i obchodníků, kteří 
vydání zajišťují, přivedli magazín v roce 
2007 o další krok dál. 

Hlavním tématem tohoto čísla je 
letectví a možnosti leteckého spojení ve 
Zlínském kraji. Sám jsem překvapen, jak 
je jednoduché si najmout letadlo a odle-
tět s ním, kam potřebuji. Na druhou stra-
nu nevím, zda tento způsob dopravy na 
vzdálenosti v České republice bude časo-
vě efektivní. Rozhodně ale půjde o záži-
tek, na který se nezapomíná. 

Jedním z dalších témat, která by 
neměla uniknout vaší pozornosti, jsou 
základní informace o novém progra-
movacím období EU pro roky 2007-13.  
Říká se, že kdo nestihl privatizaci v 90. 
letech minulého století, bude mít nyní 
příležitost, jak to napravit a přijít snad-
něji k penězům z fondů EU. Tato  před-
stava pochopitelně není až tak úplně 
pravdivá, ale jisté je, že EU v následu-
jících letech bude mezi nás rozdělovat 
spousty peněz a informace budou pro 
získání těchto finančních prostřed-
ků hrát klíčovou roli. Náš magazín se 
bude snažit, aby Vám tyto informace 
přinášel a plnil roli užitečného Partne-
ra pro Vaše podnikání.

David Grác
vydavatel

Vydavatel magazínu Firemní PARTNER:  
HEXXA komunikační agentura s.r.o. 
Registrace MK ČR E 16333
Vychází v nákladu 20.500 ks jednou měsíčně, 
uzávěrka 25. den v měsíci. 
Neprodejné.
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Na jednání vzduchem
Pokud potřebujete rychle na obchodní jednání, 
nemusíte riskovat na silnicích. Aerokluby v regi-
onu totiž nabízejí možnost letecké přepravy, 
k dispozici mají několik strojů s různou kapacitou. 
Ceny za službu aerotaxi se přitom nešplhají do 
závratných výšin.

Ing. Josef Habrovanský: 
Létat se naučí každý, ale...
Houževnatost a víra ve vlastní schopnosti, stejně 
jako respekt přírodních zákonů hrají nezanedbatel-
nou roli při výuce létání. Jak tvrdí Ing. Josef Habro-
vanský, letecký instruktor, nedostatek těchto vlast-
ností je důvodem k předčasnému ukončení kurzu...

Evropská unie  strana 8-10

Sedmileté rozpočtové období Evropské unie 
přinese mnoho zásadních novinek, které by měly 
zvýšit celkový ekonomický potenciál českého 
podnikání. Nejen o nových operačních progra-
mech, zaměřených na podnikání, rozvoj a inova-
ce, ale také o změnách v systému výplat PGRLF 
informuje rubrika Evropské unie.

Do diáře...  strana 12

Profesní komory  strana 11

Do nemilosrdného soukolí světové ekonomiky 
jsou vtaženi i čeští exportéři.

Nabídka nemovitostí od realitních firem 
z celého regionu.

Vzdělávání strana 13

Změny v zákonech s účinností od 1.1. 2007 jsou 
nosným tématem většiny akcí.

Reality strana 14

Už nejenom dopisy, ale hlavně e-maily tvoří 
komunikační most mezi obchodními partnery.

úvodem

�1/2007www.firemnipartner.cz



Historie

Téma čísla Zlín - Potřebujete se rychle pře-
sunout na jednání na druhém 
konci republiky a nechcete 
ztrácet čas jízdou automo-
bilem? Přestože Zlínský kraj 
stále nemá pravidelné letec-
ké spojení s jinými městy v 
České republice či Evropě, lze 
situaci poměrně lehce řešit i 
nyní. Mohou vám totiž pomo-
ci aerokluby z regionu. Přes-
tože službu aerotaxi oficiálně 
nenabízejí, lze k tomuto účelu 
využít vyhlídkový let. Ceny za 
cestu vzduchem přitom drží 
docela při zemi.

Objednat si letecké taxi 
není vůbec nic složitého, kon-
takty nelezne případný klient 
na internetových stránkách 
aeroklubů. „Zájemce nám musí 
říct, kolik osob, kdy a kam chce 
přepravit. Pokud máme volné 
letadlo a počasí nám let umož-
ňuje, za deset až 15 minut 
sestavíme letový plán a sezná-
míme s ním zákazníka,“ pozna-
menal Petr Šťastný ze Slovác-
kého aeroklubu Kunovice. 

Ceny se přitom odvíjí 
především od letové doby. 
Zákazník ale musí počítat také 
s přistávacími poplatky, které 
jsou různé. V České republice 

jde ale takřka vždy o částky 
v řádech stovek korun. V přípa-
dě, že na vás bude stroj čekat 
kvůli zpáteční cestě, počítejte 
s dalšími náklady. Při delších 
letech, spojených s doplněním 
paliva, se náklady na službu 
rovněž zvýší.

Sám, nebo tři - cena stejná

Například při využití stro-
je Cessna C-170 kunovického 
aeroklubu s kapacitou tří ces-
tujících stojí jedna minuta letu 
75 korun. Na některé z brněn-
ských letišť to přitom stroji 
trvá necelou půlhodinu, do 
Prahy pak asi hodinu a čtvrt. 
Slovácký aeroklub Kunovice 
má k dispozici také další stro-
je, například legendární L-200 
Morava pro čtveřici cestujících. 
Při jeho využití zaplatí zákaz-
ník za minutu letu 130 korun. 
Ceny přitom platí jak pro plné 
obsazení, tak i klidně pro jed-
noho cestujícího. V případě, že 
kapacita není naplněna, musí 
totiž klient stejně volná místa 
uhradit.

Kunovický aeroklub vlastní 
také dopravní letoun L-410, 
do něhož se vměstná až 17 
pasažérů. Přestože cena letu 

je ve srovnání s menšími stro-
ji podstatně vyšší, najdou se 
zájemci i o jeho využití.

Podobné možnosti nabí-
zí také Aeroklub Holešov. 
Při objednávce letu se stro-
jem Zlin Z-43, který dokáže 
pojmout kromě pilota další tři 
pasažéry, přijde letová minu-
ta na 92 korun. Jde o cenu 
z roku 2006, v letošním roce se 
může mírně změnit. Aeroklub 
Holešov má rovněž stroj L-200 
Morava.  I zde jsou schopni na 
přání zákazníka reagovat vel-
mi pružně.

Zájem zatím malý

Lidí, kteří by po aeroklu-
bech požadovali služby aerota-
xi, ale není i přes určitý nárůst 
v posledních letech mnoho. 
„Poptávka je spíše sporadická,“ 
uvedl Tomáš Dorotík z hole-
šovského aeroklubu. Jedním 
z omezujících faktorů je zřej-
mě nutnost vyřešit cestu na 
letiště, z něhož letadlo bude 
startovat, a z letiště, kde zákaz-
ník přistane.

Slovácký aeroklub Kunovice
 www.okboogie.cz

Aeroklub Holešov
www.aeroklubholesov.cz

MP Krásno získalo certifikát
Valašské Meziříčí - Společnost MP 
Krásno úspěšně prošla auditem dle 
standardu IFS (International Food 
Standard). Tento mezinárodní standard 
je používán k hodnocení dodavatelů 
nadnárodních obchodních řetězců 
a sdružuje v sobě požadavky na systém 
řízení kvality a na zdravotní nezávad-
nost potravin.  Vzhledem k nadstan-
dardnímu splnění daných kritérií 
získala společnost zařazení do Higher 
Level. MP Krásno patří mezi největší 
zpracovatele masa v České republice 
a za rok 2005 vykázala obrat 1,3 miliar-
dy korun. V současné době zaměstnává 
460 pracovníků.

Lázním mírně ubylo klientů
Luhačovice - Mírný propad počtu 
klientů zaznamenala v roce 2006 spo-
lečnost Lázně Luhačovice. Celkem zde 
přivítali 28.729 hostů, což je meziročně 
pokles o několik stovek. Rok 2005 byl ale 
pro lázně co do počtu klientů rekordní. 
U krátkodobých relaxačních a wellness 
pobytů došlo k růstu o 6,2 procenta, 
počet klientů vysílaných na dlouhodo-
bé pobyty zdravotními pojišťovnami se 
ale snížil o takřka 12 procent. 

Hamé má cenu z Ruska
Babice - Společnost Hamé získala v Rus-
ké federaci prestižní ocenění pro svou 
řadu paštik. Firma uspěla v VIII. ročníku 
národní ceny pro potravinářské produk-
ty Výrobek roku 2006. V průběhu roku 
nezávislá ratingová společnost Indepen-
dent Market Development Group sledo-
vala dynamiku poptávky po jednotlivých 
výrobcích a každý měsíc uveřejňovala 
tato data v magazínu Novosti targovli. 
Při závěrečném vyhodnocení výsledků 
byly oceněny paštiky Hamé jako nejlepší 
masový výrobek roku 2006 dodávaný na 
ruský trh.

Bude i bio jogurt
Valašské Meziříčí - Až 150.000 kusů 
Bio kysaného nápoje měsíčně chce 
v roce 2007 produkovat Mlékárna 
Valašské Meziříčí. Výrobek, který získal 
ocenění v soutěži Česká biopotravina 
roku 2006, se totiž těší velkému zájmu 
spotřebitelů. Největšími odběrateli 
jsou řetězce Billa, Delvita a Makro či 
nezávislí prodejci jako Hruška, Jednota, 
Enapo a další. Svůj bio program chce 
navíc Mlékárna Valašské Meziříčí rozší-
řit o výrobu bio jogurtu. 

Do Bobrk se chystá Kemmerich
Vsetín - Německá společnost Kem-
merich Group, která se zabývá výrobou 
komponentů, chce stavět v průmyslové 
zóně Bobrky ve Vsetíně. Pro svůj podni-
katelský záměr využije plochu o rozloze 
4,3 hektaru. V novém závodě najde 
práci až 200 lidí.

Vyhlídkovým letem na obchodní jednání

Kunovice - Druhý červnový den roku 2004 zažilo 
letiště v Kunovicích velký okamžik. Brzy ráno 
odtud totiž odstartoval proudový letoun BAE 
146 do Prahy. Tímto letem zahájila společnost 
Discovery Travel pravidelné letecké spojení mezi 
Zlínským krajem a Prahou. Letadla pak startova-
la z Kunovic pravidelně v pondělí, úterý, středu 

a pátek, dvakrát denně tam i zpět. Pro společnost 
Discovery Travel bylo letecké spojení mezi Pra-
hou a Kunovicemi v podstatě technickým letem.  
Provozovala totiž mezinárodní lety z pražského 
letiště, ale servisní zázemí měla v Kunovicích. Na 
konci roku 2004 ale provoz skončil, na začátku 
roku 2005 se společnost ocitla v konkurzu.

[nej]

Přímé spojení Zlínského kraje s Prahou

[red]

www.okboogie.cz, www.aeroklubholesov.cz 

zpravodajství
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Moravan
Otrokovice

Inzerce

Z kraje

Společnost Moravan-Aero-
planes se v konkurzu ocitla 
v roce 2004, o rok později správ-
ci vyhlásili první výběrové řízení 
na prodej továrny jako funkč-
ního celku. Irové se o podnik 
zajímali již tehdy, jako jediní se 
přihlásili do prvního i druhého 
tendru. Pokus o prodej ale vždy 
selhal. Do třetího výběrového 
řízení, které bylo odlišné, se 
nikdo nepřihlásil, rozuzlení tak 
přinesl až čtvrtý pokus. Irové 
chtějí v Otrokovicích pokra-
čovat v současném výrobním 
programu, kromě toho mají 

také vlastní plány. Moravan-
Aeroplanes vyrábí celokovové 
letadla s obchodní značkou 
ZLIN Z 142C, Z 242L, Z 143L 
a Z 143Lsi.

Bez investic ne

QucomHaps přitom získal 
továrnu, která navzdory takřka 
dvouletému konkurzu nestojí 
na pokraji krachu. Momentál-
ně je podnik zakázkově plně 
vytížen, nasmlouvaná výroba se 
bude realizovat až do září 2007. 
Pokud chce ale nový vlastník 
Moravan-Aeroplanes znovu vrá-

tit na výsluní a zabezpečit jeho 
další rozvoj, nevyhne se velkým 
investicím. Irové by podnik měli 
po doplacení kupní ceny převzít 
zřejmě v lednu letošního roku.

Pokud se firmě QucomHaps 
Holdings, respektive CzechAir-
craft, podaří realizovat její 
plány, stane se Moravan-Aero-
planes již druhou slavnou letec-
kou továrnou, která se znovu 
postaví na nohy. V roce 2004 
totiž v konkurzu skončila také 
někdejší dceřiná společnost 
Moravanu-Aeroplanes, Letecké 
závody Kunovice. Konkurzní 
podstatu odkoupila firma Air-
craft Industry a podařilo se jí 
obnovit výrobu slavných strojů 
L 410. Aircraft Industry se zají-
mala i o Moravan-Aeroplanes, 
závaznou nabídku ale věřite-
lům nikdy nepředložila.

Prodej byl komplikovaný

Otrokovickou firmu se správ-
cům podařilo prodat až takřka 
dva roky po prohlášení kon-
kurzu. Vše totiž komplikovala 
nutnost vyjasnit, co patří do 
které konkurzní podstaty. 
Moravan, Moravan-Aeropla-
nes a Letecké závody Kunovi-
ce totiž byly majetkově propo-
jeny. Nad celým konkurzem se 
navíc vznášely hrozby podání 
vylučovacích žalob ze strany 
některých věřitelů. Nakonec 
se ale čekání na příchod inves-
tora vyplatilo. Továrna totiž 
dokázala získat zakázky, což 
se podle konkurzního správce 
Moravanu-Aeroplanes Petra 
Hajtmara odrazilo na koneč-
né kupní ceně. Její výše totiž 
překročila i sumu, kterou určil 
znalecký posudek.

Moravan-Aeroplanes bude mít nového majitele

Zlín - Zlínský kraj patří k regionům s nej-
nižší hodnotou hrubého domácího pro-
duktu v České republice. V roce 2005 
dosáhla hodnota HDP v přepočtu na 
jednoho obyvatele 232.558 korun. Ve 
srovnání s rokem 2004 sice jde o nárůst 
asi o 16.000 korun, průměr České repub-
liky ale činil 290.232 korun. Region tak 
dosáhl pouze asi osmdesátiprocent-
ní úrovně republiky. V letech 2001 až 
2003 byla přitom krajská čísla z tohoto 
pohledu o několik procentních bodů 
lepší. Hůře než Zlínský kraj na tom byl 
jen Liberecký kraj (232.303 korun), Olo-
moucký kraj (226.617 korun) a Karlo-
varský kraj (225.410 korun). Naopak na 
jednoho obyvatele Prahy připadl HDP 
ve výši 606.925 korun. Celkový hrubý 
domácí produkt kraje v běžných cenách 
činil v roce 2005 přes 137 miliard korun, 
což představovalo asi 4,6 procenta HDP 
České republiky. Podíl kraje na HDP 
země přitom v posledních letech klesá 
či stagnuje. Vyplývá to z údajů Českého 
statistického úřadu.

[nej]

HDP kraje je nízký
Zlín - Roma Nakladatelství zahájilo vydá-
vání ediční řady Člověk a výkonnost, 
kterou tvoří 99 knih. V roce 2006 bylo 
vydáno šest knih: Cílevědomé pláno-
vání, Jak udržet slušné mzdy, Vývoj 
obchodu, Jak budovat obchod, Zása-
dy obchodu, Jak měnit čas na peníze. 
V následujících letech bude vycházet 
24 knih ročně. Knihy jsou složeny ze tří 
částí. V první jsou praktické rady pro 
realizaci konkrétního tématu, ve druhé 
je na praktickém příkladu ukázáno, jak 
bylo téma realizováno ve firmě Baťa. Ve 
třetí části je pak uváděn odborný popis 
základních pojmů, vazeb, principů a sou-
vislostí. Ediční řada se myšlenkově opírá 
o základy podnikového řízení firmy Baťa. 
Pro inspiraci autorka Romana Lešingro-
vá použila mimo jiné i knihy K.O.V. – Kur-
zy osobní výkonnosti, které v roce 1938 
pod vedením Antonína Cekoty vydávalo 
nakladatelství TISK při firmě Baťa ve Zlí-
ně. Vydávání ediční řady je podporová-
no Nadací Tomáše Bati a Klubem absol-
ventů Baťovy školy práce. 

Baťa jako příklad v knihách
Zlín - Střední škola - Centrum odborné 
přípravy technické Kroměříž, Zlínský 
kraj a společnosti Robert Bosch odby-
tová a Škoda Auto podepsaly smlouvu 
o spolupráci při realizaci Evropského 
projektu koordinovaného vzdělávání 
odborných učitelů. „Hlavním cílem spo-
lupráce je dosáhnout co nejkvalitněj-
ší teoretické i praktické přípravy žáků 
a studentů. Spolupráce s konkrétními 
firmami vytvoří dobré předpoklady pro 
snadnější uplatnění těchto absolventů 
na trhu práce. Projekt spočívá také ve 
vytváření podmínek pro zlepšení odbor-
né kvalifikace učitelů a učitelů odborné-
ho výcviku. Podpisem smlouvy je tak 
garantováno zabezpečení užších kon-
taktů odborných škol a automobilového 
průmyslu,“ uvedl náměstek hejtmana 
Josef Slovák.  Od pedagogických pra-
covníků kroměřížské školy se pak budou 
učit i další učitelé odborných škol. Zlín-
ský kraj přitom patří k regionům s vel-
kým počtem firem, které vyrábějí kom-
ponenty pro automobilový průmysl.

[nej]

Školy a průmysl

[nej] [nej]

Otrokovice - Slavná letecká továrna Moravan-Aeroplanes bude mít 
konečně nového majitele. Po takřka dva roky trvajícím konkurzu ji 
získá prostřednictvím účelově vzniklé společnosti CzechAircraft irská 
firma QucomHaps Holdings. Za konkurzní podstatu Moravanu-Aero-
planes a další movité a nemovité věci z konkurzní podstaty Moravanu 
zaplatí přes 50 milionů korun. Získá tak vše, co potřebuje v pokračová-
ní ve výrobě. V otrokovické letecké továrně nyní pracuje asi 170 lidí. 

zpravodajství
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Ing. Josef 
Habrovanský

Josef Habrovanský: Hlavu v oblacích rozhodně nemám...

Co Vás vedlo k tak výrazné 
změně povolání?

Bylo to dáno mou láskou k létá-
ní. Po skončení podnikání v roce 
2001 jsem přemýšlel, co dál...
Naše generace byla skromně 
vedená, prakticky mi stačilo, aby-
ch měl na obživu. Od roku 1995 
jsem vlastníkem průkazu pilota 
bezmotorových letadel a tak 
jsem chtěl spojit svůj sen z mládí 
se skutečností. Život rychle ubí-
hal a já cítil jisté nenaplnění. 

Jak jste tedy proměnil svůj 
dávný sen ve skutečnost? Bylo 
to náročné?

Nebylo to jen tak a jednou z pod-
mínek bylo také absolvování kur-
zu instruktora létání, který jsem 
ukončil v roce 2000. Už v té době 
jsem přemýšlel o tom, že nebudu 
létat jen pro radost. Nasměrovali 
mne bezvadní instruktoři, kteří 
mi dodali odvahu předat nabyté 

zkušenosti dál. Následně mi byl 
propůjčen průkaz instruktora 
– ten se vždy pouze propůjčuje, 
stejně jako pilotní průkaz. Toto 
opatření je z důvodu výrazné 
změny zdravotního stavu, neboť 
i malá odchylka od normálu zna-
mená ztrátu licence...

Takže průkaz instruktora 
jste již měl a odhodlání začít 
také...

Přemýšlel jsem, jestli mám 
vstoupit do nějaké letecké školy, 
nebo si zbudovat vlastní. Rozhodl 
jsem se pro druhou cestu, přes-
tože to bylo mnohem těžší...

A objevil jste se ve Štípě...
Na Štípu se mi vážou nostal-

gické vzpomínky, dlouhou dobu 
jsme zde bydleli a právě tady 
jsem prožíval své začátky jako 
letecký modelář. Do roku 2001, 
resp. 2002 letiště patřilo štíp-
skému zemědělskému družstvu. 
Vlastnické vztahy s ním ale prak-

ticky řešíme do dneška. Co se 
týče leteckého parku, tak zde 
máme zhruba 8 letadel v zastou-
pení nejběžnějších ultralehkých 
typů a já sám vlastním jeden, kte-
rý je určen pouze pro výcvik...

Letiště Štípa existuje již od roku 
1984. Od té doby se zástavba 
a tedy i počet obyvatel zvýšil, 
jak reagují obyvatelé na pro-
voz tohoto areálu?

Ano, letiště bylo zkolaudová-
no v roce 1984 pro účely země-
dělského družstva, konkrétně 
pro letecké ošetřování plodin. 
V minulosti to lidem nevadilo 
a existenci letiště brali jako fakt. 
A musím podotknout, že hlučnost 
letadel v té době byla mnohem 
silnější než dnes. Jako provozova-
telé letecké školy jsme svazováni 
množstvím nařízení, vyhlášek 
a zákonů, které nedovolí např. 
nízký přelet nad zástavbou. I když 
se snažíme létat mimo zástavbu, 
tak problémy s lidmi jsou stále. 
Některé kritické hlasy jsou ale 
zcela  neopodstatněné…

Létat se naučí každý, ale...
Z Vašich kurzů vzešlo 13 pilotů. 
Přesto někteří žáci výcvik nedo-
končili. Co bylo důvodem?

Někteří to vzdali z důvodu 
nedostatku času, financí, velkou 
roli hrály zásahy od rodinných 
příslušníků.  Ovšem nejsilnějším 
důvodem byl nedostatek sebe-
vědomí. Přestali si jednoduše 
věřit – říká se, že létat se naučí 
každý, ale je to otázka hlavně 
jeho houževnatosti. Nastanou 
totiž chvíle, kdy se při výcviku 
nedaří - mám žáky, kteří to mají, 
jak se říká, dáno od Boha – jde 
jim to snadno, protože lépe 
chápou. Z velké části je to dáno 
také jejich nízkým věkem.

Můžete nám přiblížit, jak 
takový kurz létání vypadá 
a co musí žák absolvovat?

V letecké škole žák absolvu-
je 45 hodin teorie z určených 
předmětů a kolem 26 hodin 
praktického létání na dvou-
místném ultralehkém letou-
nu. Po odlétání dané osnovy 
a zvládnutí pilotáže je ucha-
zeč přezkoušen inspektorem, 
panem Mirkem Rakušanem 
z Kroměříže, a může mu být 
vystaven pilotní průkaz na 
ultralehká letadla. 

Které vlastnosti dělají z člově-
ka skvělého pilota?

Ing. Josef Habrovanský

Narozen v roce 1949 ve 
Zlíně, ženatý, dvě děti

Při zaměstnání vystudoval 
VUT ve Zlíně

V minulosti pracoval jako 
výzkumný mechanik 
a vedoucí technického úse-
ku obuvnického závodu

V r. 1992 založil se společní-
kem firmu FLEXIKO, s. r. o., 
na výrobu flexiblové obuvi, 
v r. 2001 firma převedena 
na nového majitele

V r. 2000 získal instruk-
torské oprávnění, o dva 
roky později certifikát pro 
provozování letecké školy 
na ultralehkých letadlech, 
živnostenský list pro 
výcvik budoucích pilotů

Zájmy: létání na ultraleh-
kých letadlech, letecké 
modelářství, plavání 
a kutilství

Motto: Uč se z chyb ostat-
ních - nedokážeš být totiž 
naživu tak dlouho, abys je 
všechny stihl udělat sám...

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Stal se leteckým instruktorem a splnil si tak svůj dávný sen 
- to se podařilo Josefu Habrovanskému ze Zlína. Již několik 
let se soustavně věnuje práci s lidmi, kterým se láska k leta-
dlům stala osudem. I přes těžkou nehodu a dlouhá léta strá-
vená v podnikání se dokázal doslova odpoutat od země 
a začal se věnovat tomu, k čemu měl již v mládí velmi blíz-
ko. Jak však sám tvrdí, hlavu v oblacích rozhodně nemá...

rozhovor
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O klubuMyslím, že v první řadě je to 
rozhodnost, a pak také určitá 
skromnost, která dává předpo-
klad k tomu, že člověk málo ris-
kuje. Dobrou vlastností je také 
učenlivost a touha stále se zdo-
konalovat, což je u pilotů  velmi 
potřebné.

Strach je přirozený
V roce 1981 Vás těžká nehoda 
na rogalu na dlouhou dobu 
vyřadila z běžného života. 
Setkal jste se v průběhu vede-
ní své školy s nepříjemnostmi, 
které by vyústily v leteckou 
nehodu?

Nehoda z minulosti, stejně 
jako smrt mého kamaráda, mne 
utvrdily v přesvědčení, že živo-
ta svého i ostatních si nad míru 
vážím. Po této nehodě jsem se 
již k létání na rogalu nevrátil. 
Prakticky celé létání je o tom, že 
se musí hlavně bezpečně přistát. 
Pochopitelně, že se v mé poměr-
ně krátké instruktorské činnosti 
nějaké drobné nehody staly, ale 
týkaly se jen poškození letounu, 
kdy příčinou byly zamrzlé brzdy 
a vysazení motoru. Stalo se to 
v Kyjově, naštěstí bez zranění 
posádky. Létání samo o sobě není 
nebezpečné, jsou jenom nebez-
pečné nehody. Nejvíce jich bývá 
kolem náletu 100 až 150 hodin, 
kdy si adepti myslí, že už umí 
letadlo řídit dokonale. Začnou 
se předvádět a porušují věci, ke 
kterým měli dříve respekt, vez-
mou si někoho na palubu, chtějí 
se ukázat a mnohdy to potom 
končí tragicky. Svým žákům 
říkám -  i kdybyste měli nalétány 
tisíce hodin, stále se musíte učit 
a mít z létání respekt...

Máte Vy strach z létání?
Takový strach, jaký si lidé 

představují, nemám. Strach 
je přirozená lidská vlastnost 
– cítím napětí, ale není to ten 
strach, který svazuje ruce... Ale 
respekt z létání mám... Beru 
zodpovědnost za svého žáka, 
musím přemýšlet i za něho, pro-
tože vteřiny zde hrají velkou roli. 
Zaváhání několika sekund při 
přistání na takovém letišti, jako 
je Štípa, je velice nepříjemné. 

Proč právě zde?
Je to taková letadlová loď. 

Trochu to žákům nahání strach 
a abnormální respekt, neboť zde 
je spád z jedné i z druhé strany 
a letadlo může dosednout pouze 
na jeden určený úsek. Představte 
si ten pocit, kdy máte před sebou 
jen krátkou runway… Trefit se je 
někdy velký problém – a musím 

říct, že je to pro žáka perfektní 
průprava. Může tím pádem sed-
nout na jakékoliv letiště, které 
je v okolí. Do polí, nouzově, na 
jakýkoliv malý plac. Naučím ho 
přesnosti a v budoucnosti s tím 
nemá problém. Naproti tomu 
v Holešově, kde jsem létal, je při-
stávací plocha dlouhá 1800 met-
rů oproti 520 metrů tady, což je 
skutečně rozdíl…

Do jaké výšky jste schopen se 
se svým letadlem dostat?

Spalovací motory jsou schop-
né jít až do výšky 5,5 km. Ovšem 
v této výšce je mnohem řidší 
vzduch a problémem je udržení 
chodu motoru, který odlišně rea-
guje na dané změny. Ale problém 
je také jinde – jakmile se chcete 
dostat do těchto výšek, musíte 
žádat o povolení a létání pro nás 
je povoleno do 300 m nad zemí. 

Letiště letí i neletí
Má Zlín perspektivu v letec-
kém spojení mezi městy 
v republice?

Zlín měl leteckou dopravu 
vždy zajištěnu, jistě si vzpo-
menete na leteckou dopravu 
z Holešova do Prahy v letech 
nedávno minulých. Ovšem 
budování rozsáhlé dálniční sítě 
a nevelká rozloha republiky však 
rozvoj této dopravy poněkud 
brzdí. Vzhledem k možnostem, 
které nabízí například Jihomo-
ravský či Moravskoslezský kraj, 
by si i Zlín tuto možnost zcela 
jistě zasloužil. 

Která lokalita by v regionu 
připadala v úvahu pro zbu-
dování skutečně fungujícího 
letiště?

V úvahu přicházejí Kunovi-
ce nebo Kroměříž. Otázkou ale 
zůstává, zda by provozovatelem 
byl kraj a nebo soukromá osoba. 
Již v minulosti se ukázala druhá 
možnost jako značně problema-
tická. Letiště, která spadají pod 
obce, fungují. Naproti tomu Zlín 
i Otrokovice blokuje množství 
překážek. Štípa se jeví asi jako 
nejvýhodnější. Uvažuje se také 
o zbudování nového letiště 
v blízkosti Martinic u Holešova, 
ale jsou zde velké problémy 
s obyvateli, přestože kraj nabídl 
svou pomoc.

A co Slušovice? Ty nemají 
ambici stát se opět po letech 
středem zájmu?

To si nemyslím, to byla vize 
pana Čuby. Snad by přicházela 
v úvahu doprava velmi malými 
letadly, plocha je totožná se Ští-
pou, ale domnívám se, že právě 

v porovnání se štípským letiš-
těm je na tom ještě o poznání 
hůř. Uvažovalo se o Bílé Hlíně… 
Snahy byly, ale problematické 
jsou opět vztahy s občany obce, 
neboť problém je skryt v nad-
měrné hlučnosti. Jsme značně 
zalidněné území, na původní 
letiště si lidé zvykli, ale zbudo-
vat nové letiště na zelené lou-
ce je problém. Letiště musí být 
mimo zástavbu a jeho zbudová-
ní je také obrovsky nákladné.

Jaký je Váš názor na přesuny 
podnikatelů leteckou dopra-
vou v rámci republiky?

Domnívám se, že je to spíš 
z jisté zvědavosti. Říká se – 
pokud se chcete dostat na místo 
včas a s jistotou, nepoužívejte 
leteckou dopravu. Je to vcelku 
pochopitelné, neboť úspěšný let 
je závislý na počasí a celkových 
povětrnostních podmínkách. 

Česká republika patřila dří-
ve k velmi silným vývozcům 
letadel. Jak tato situace 
vypadá dnes?

Výroba letadel pomalu upa-
dá, vzpomeňme třeba Moravan 
Otrokovice a jeho situaci dnes. 
V současnosti jsou velmocemi 
ve výrobě Francie, Německo 
a Itálie. Nezaměřili se však na 
ultralehká letadla a co se týká 
USA a Evropy, tak i zde Česká 
republika patří mezi špičku ve 
vývozu ultralehkých letadel. 
Vzniklo asi 12 nových firem 
a musím se přiznat, že i někteří 
mí žáci začali z pouhého fan-
dovství vyrábět např. motory 
do ultralehkých letadel.

Na co se Vás nikdo nezeptal?
To je zajímavá otázka. Víte, 

já si nesmírně vážím lidí, kteří 
u letadel jsou a letadla tvoří. Jde 
o otce a syna Rakušanovi z Kro-
měříže a zde ve Štípě mám jed-
noho velice šikovného stavitele 
a také zkušebního pilota…

Můžete ho jmenovat...
Je to Ladislav Galetka - velice 

skromný, fundovaný člověk, který 
má celoživotní zkušenosti a jeho 
výsledky mluví samy za sebe. 
Letové vlastnosti a spolehlivost 
jeho letadel jsou na vysoké úrov-
ni. Rád bych také ještě poděkoval 
své ženě, která - přestože k létání 
nijak netíhne, má pro mě úžasné 
pochopení... Nikdy nechtěla, aby-
ch tuto práci vykonával, ale přija-
la to a za její respekt a vytvoření 
dokonalého zázemí jí patří můj 
obrovský dík! Kdybych si za svým 
cílem nešel, tak by to svým způ-
sobem ostatní ochudilo...  (mat)

Název
Letecký klub Štípa - OREL

Hlavní zaměření 
výcvik budoucích pilotů

Počet pilotů
28 

Letecký park
typy letadel: Cora Allegro, 
Eurostar, Alpin DM, 
Metallica, Pegass, M-14 
Scout, Fox 912 Z aj.
ultralehká letadla - počet 
8 kusů
ultralehký virník

Technická specifikace
hmotnost: 300 - 450 kg
motory ROTAX: 50 - 100k
benzín: Speciál 91, 
Natural 95
spotřeba: 15 - 20 l/hod. letu
cestovní rychlost letadel: 
100 - 200 km/hod

Cena letadel
starší letadla - 500 tis. Kč
nová letadla - 1 až 2,5 mil. Kč

Kritéria zájemců o výcvik
od 15-ti let - max. věková 
hranice není stanovena
zdravotní způsobilost II. 
třídy - určí letecký lékař

Cena kurzu
řádově desítky tisíc (závisí 
na ceně benzínu a počtu 
odlétaných hodin)

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪

▪

▪

▪
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Region
a EU

Švýcarsko řeklo ANO
Obyvatelé Švýcarska schválili v refe-
rendu poskytování finanční pomoci 
novým členským zemím EU. V hori-
zontu pěti let tak poskytne novým 
státům Unie přibližně 1 mld. CHF, 
přičemž České republice připadne ze 
švýcarského koláče asi 110 mil. CHF. 
Účelem pomoci je snížení hospodář-
ských a sociálních rozdílů v rozšířené 
Evropské unii.

Nedosažitelné euro
Nejbližší přijetí eura v České republi-
ce je podle expertů možné až v roce 
2012. Ztrácí se tak naděje na původní 
plán přijetí v roce 2010, neboť Česko 
stále bojuje se splněním, resp. nepl-
něním maastrichtských kritérií. Ros-
toucí státní zadlužení a téměř žádný 
pokrok za dva roky od minulého ratin-
gu - to jsou nepříliš lichotivá hodno-
cení Evropské komise. S podobnými 
problémy se potýká také Maďarsko, 
Polsko a Slovensko. 

5 euro za doménu .eu
Registrace evropských internetových 
domén s koncovkou .eu výrazně 
zlevní, a to z původních deseti euro 
na pět. Správce domén, společnost 
EURid, tak dodržela svůj slib. Nová 
cena tak bude nižší než současné 
ceny generických domén s koncov-
kami .com, .net aj. Snížení ceny je 
podle expertů výsledkem razantního 
nárůstu registrace evropské domény, 
které je registrováno více než 2,4 mil. 
V Česku si uživatelé zaregistrovali více 
než 45.000 domén .eu.

Politika nebo technické potíže
Jako politicky motivované označují 
nové členské státy Unie pozdní ote-
vření hranic Schengenského prostoru. 
Důvodem jsou ale podle všech před-
pokladů technické potíže ve spouštění 
nové databáze SIS II a legislativní prů-
tahy. Hranice schengenského prostoru 
se tak otevřou České republice a dal-
ším členům Unie dne 1. ledna 2008, 
přičemž odpadnou nepříjemné kont-
roly na letištích a otevřou se pozemní 
a námořní hranice Schengenu.

Pákistán lepší Česka
Korupce vládne České republice. Podle 
všech průzkumů jsme na tom s úplat-
ky mnohem hůře, než třeba v Pákistá-
nu, Indii nabo na Filipínách. Překvapi-
vým názorem občanů ČR je, že vláda 
nedělá významné kroky v boji proti 
korupci, naopak ji podporuje... Mezi 
nejzkorumpovatelnější instituce patří 
podle průzkumu Globálního barome-
tru korupce policie, politické strany 
a justice. Naopak nevládní oragnizace 
a náboženské instituce snad ani neví, 
co to úplatek je. 

OPPI

V první vlně budou zveřej-
něny výzvy k dotačním pro-
gramům Marketing a Rozvoj 
a programy Českomoravské 
záruční a rozvojové banky. 
Následně bude v průběhu roku 
2007 docházet k vyhlašování 
výzev k předkládání žádostí 
do všech zbývajících progra-
mů. Dále je nutné upozornit 
žadatele o úvěr v programu 
START, že příjem žádostí byl 
ukončen dne 30. listopadu 
2006. V rámci období 2004 
– 2006 podalo žádost o bez-

úročný úvěr celkem 987 začí-
najících podnikatelů. Podpora 
byla přislíbena 82 % z nich. 
Nové žádosti bude Českomo-
ravská záruční a rozvojová 
banka přijímat opět po vyhlá-
šení nového programu START 
v roce 2007.

Jedna z posledních pod-
por, kterou CzechInvest nabízí 
podnikatelům v tomto pro-
gramovacím období, směřuje 
do oblasti řízení lidských zdro-
jů ve firmách. Žádosti o pod-
poru z programu Národní pro-

jekt Standard rozvoje lidských 
zdrojů je možné předkládat až 
do konce roku 2007. Program 
se zaměřuje na zavádění stan-
dardu IIP (Investors in People), 
který je mezinárodně uznáva-
ným standardem v oblasti říze-
ní a rozvoje lidských zdrojů. 
O podporu se mohou ucházet 
podniky z oblasti zpracovatel-
ského průmyslu a navazujících 
služeb bez ohledu na velikost. 
Finanční příspěvek je určen 
ke zvýhodněnému nákupu 
služeb, jako jsou prvotní ana-
lýza, poradenské služby, ško-
licí aktivity nebo závěrečné 
zhodnocení vedoucí k zave-
dení standardu IIP. Pro více 
informací se můžete obrátit 
také na regionální kanceláře 
CzechInvestu v jednotlivých 
krajských městech.

Nově k Operačnímu programu Podnikání a inovace (OPPI)

www.czechinvest.cz

Snaha přiblížit způsob poskytování podpor 
požadavkům evropského společenství se stala 
hlavním důvodem změny ve výplatách dota-
cí PGRLF. Žádosti, které budou přijímány po 
1. lednu 2007, podlehnou novému systému, 
který se výrazně liší od současných zálohových 
plateb dotací. Ty tak budou nově vypláceny 
zpětně, a to dvakrát ročně za příslušné kalen-
dářní pololetí. Výplata žádostí přijatých do 
31. prosince 2006 bude poskytována původ-
ním zálohovým systémem. 

Nabízí se otázka, zdali je tato změna pozi-
tivní. Podle vyjádření představitelů fondu tato 
novinka přinese výraznou ochranu příjem-
ci dotace před možným obviněním, že byla 
poskytnuta neoprávněně či došlo k bezdůvod-
nému obohacení. 

PGRLF schválil za letošní rok 2.378 žádostí 
o podporu ve výši 648,9 milionu korun. Oproti 
loňskému roku je to nárůst o více než 500 žádos-
tí a 40 mil. korun. 

PGRLF mění systém výplat 

Ani Zlínský kraj se tak doce-
la nezřekl možnosti získání 
alespoň malé částky z těchto 
nabízených podpor, a tak již 
v první výzvě předložil jeden 
projekt. Druhá výzva přilákala 
mnohem více žadatelů, a tak 
jich do druhého kola vstoupilo 
celkem 18. Nejvíce žádostí bylo 
přijato v prioritě Uchovávání 
evropského kulturního dědic-
tví, a to celkem 12, ostatní tři 
priority, které se týkají ochra-

ny životního prostředí, rozvo-
je lidských zdrojů a podpory 
udržitelného rozvoje, zaujaly 
zbývajících 6 žadatelů. V říjnu 
2006 byl příjem žádostí z dru-
hé výzvy ukončen a v součas-
né době probíhá hodnocení 
podaných žádostí v rámci hod-
notících komisí.

„Celkové náklady všech pro-
jektů ve Zlínském kraji dosáhly 
v druhé výzvě více než 17 milio-
nů euro, přičemž výše požado-

vaného grantu činí téměř 13,5 
milionů euro. Nejvyšší částka 
se, pochopitelně vzhledem 
k počtu podaných žádostí, týká 
priority na uchování evrop-
ského kulturního dědictví, ale 
které projekty granty nakonec 
získají a v jaké výši, to rozhod-
ne teprve hodnotící komise,” 
uvedl Jan Vaněk z odboru 
strategického rozvoje krajské-
ho úřadu. Jak také dále uvedl, 
v pořadí již třetí výzva příjmu 
žádostí o grant se předpokládá 
ve 2. čtvrtletí roku 2007. 

Prostředky Finančního me- 
chanismu EHP poskytují tři stá-
ty Evropského sdružení volné-
ho obchodu - Island, Knížectví 
Lichtenštejnsko a Norské krá-
lovství.

Zlínský kraj bojuje o kulturní dědictví
Tak trochu ve stínu mnohem známějších možností čerpání podpor 
z Evropské unie stojí dva mechanismy - Finanční mechanismus Evrop-
ského hospodářského prostoru (EHP) a Norský finanční mechanismus, 
které jsou určeny pro ekonomicky slabší země v EHP. Formou grantů 
na investiční a rozvojové projekty ve schválených prioritních oblastech 
bylo vyčleněno pro Českou republiku pro období 2004 – 2009 celkem 
110,9 mil. euro, z toho 48,54 mil. euro je poskytováno z Finančního 
mechanismu EHP a 62,37 mil. euro z Norského finančního mechanismu.

Agentura CzechInvest připravuje nové programy podpory podni-
kání na období 2007 - 2013. OPPI navazuje na právě končící a velmi 
úspěšný Operační program Průmysl a podnikání (OPPP), nicméně 
jeho součástí jsou i programy zcela nové. V současné době prochází 
všech 15 programů podpory z operačního programu meziresortním 
připomínkovým řízením. V druhé polovině prosince byly programy 
zaslány ke schválení Vládě ČR a po zveřejnění programů v lednu 2007 
můžeme očekávat vyhlášení jednotlivých výzev k předkládání žádostí. 

[mat]
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V polovině listopadu 2006 byl vládou 
ČR schválen text OPPI na rozpočto-
vé období 2007 - 2013. Jsou už nějaké 
bližší informace o průběhu a chystaných 
programech? 

Jsou připraveny texty celkem 15 dílčích 
dotačních programů, ze kterých se OPPI 
skládá, a jasný je i objem finančních pro-
středků ve výši 100 mld. Kč, které bude 
mít program k dispozici na období 2007-
13. Na druhou stranu se bohužel příprava 
celého systému podpory ze SF 2007 -2013 
poněkud zpožďuje, a to jednak kvůli nevy-
jasněné politické situaci, a jednak kvůli 
problémům na straně EU. Jsem ale rád, že 
OPPI, na jehož přípravě jsme spolupraco-
vali s MPO, je v tuto chvíli zcela jistě jeden 
z nejvíce připravených operačních pro-
gramů, prostřednictvím kterých budou 
rozdělovány prostředky ze SF EU v období 
2007-2013. 

Nakolik je současný program OPPI  
totožný s OPPP?

Program svým zaměřením navazuje na 
program OPPP, je rovněž zaměřen na pod-
poru firem ze zpracovatelského průmyslu 
a podporovány budou projekty z oblastí 
vzniku a rozvoje firem, efektivního využí-
vání energií a obnovitelných zdrojů ener-
gie, zavádění inovací ve firmách a  budo-
vání infrastruktury pro podnikání, výzkum 
a vývoj. V současné době se dokončuje 
příprava hodnotících kritérií a nového sys-
tému příjmu žádostí. 

Mohou žadatelé očekávat i podporu 
zcela nových či odlišných oblastí pod-
nikání?

Ano, novinkou oproti OPPP bude napří-
klad podpora zavádění ICT technologií ve 
firmách  a podpora rozvoje ICT a strategic-
kých služeb.

Jsou již známy, alespoň předběžně, ter-
míny příjmu žádostí?

Předpokládáme, že OPPI bude nabíhat 
postupně ve 3 vlnách, první výzvy by měly 
být vyhlášeny v únoru příštího roku, další 
pak zhruba v polovině roku. V první vlně, 
v lednu 2007, budou vyhlášeny výzvy pro 
předkládání projektů do programů Roz-
voj a Marketing, podporujících  pořízení 
nových výrobních  technologií, resp. zahra-
niční marketingové aktivity firem, jako je 
např. účast na veletrzích a výstavách apod.  
Další programy podpory pak budou zpří-
stupněny přibližně od poloviny roku.

Prioritou programu je podpora malého 
a středního podnikání, ale co větší firmy?

Je určitě pravdou a rád bych to na tom-
to místě zdůraznil, že jak OPPP tak i OPPI 
jsou primárně zaměřeny na podporu MSP, 
t.j zjednodušeno firem s počtem zaměst-
nanců nepřesahujících 250. Větší firmy 
budou moci získat podporu z programu 
OPPI také, nicméně jejich možnosti nebu-
dou tak široké jako u MSP. 

Jak bude zajištěna informovanost?
MPO společně s CzechInvestem při-

pravuje na začátek roku spuštění ofici-
ální informační kampaně o OPPI.  V jejím 
rámci bude pořádána série různých akcí, 
budou vycházet reklamní spoty a inzeráty 
v médiích a budou pořádány informační 
semináře pro podnikatele, na kterých se 
podnikatelé budou moci dozvědět všech-
ny potřebné informace. Zároveň na leden 
plánujeme spuštění našich nových webo-
vých stránek. 

Máte tedy nějaké konkrétní doporučení 
pro případné žadatele? 

Podnikatelům z našeho regionu bych 
nyní především doporučil, aby aktivně 
využili možnosti získat informace o OPPI 
v rámci informační kampaně, aby přemýš-
leli o tom, jaké projekty je ve firmách čekají 
v příštím roce nebo i v dalších letech a pře-
devším, aby konzultovali své plány a mož-
nosti získání podpory na jejich realizaci 
s naší regionální kanceláří.

Zkušenosti firem poukazují na často 
obtížný proces podávání žádostí. Bude 
i nadále tento postup náročný jak po 
stránce administrativní, tak i finančně? 

Je pravda, že příprava a podání žádos-
ti o dotaci i její vlastní administrace byly 
v minulém období zatíženy nadbytečnou 
byrokracií a složitostí celého procesu. 
Tyto problémy trápily jak podnikatele, tak 
i nás. Proto jsme se rozhodli celý proces 
zjednodušit a odstranit zbytečnou admi-
nistrativu.

Můžete být konkrétní?
Dokončuje se vývoj nového nástroje, 

tzv. e-Accountu, prostřednictvím kterého 
se budou podávat žádosti do OPPI v elek-
tronické podobě s využitím prostředí inter-
netu. Odpadne tak zbytečné papírování, 
navíc počet požadovaných příloh k žádosti 
bude výrazně redukován a přílohy budou 
vyžadovány až v okamžiku, kdy je budeme 
skutečně potřebovat. 

Jak bude tento postup vypadat v praxi?
Prostřednictvím svého individuálního 

účtu bude mít žadatel přístup ke všem 
potřebným informacím, dokumentům 
a formulářům, bude mít přehled o vývoji 
administrace jeho žádosti a toto rozhraní 
bude také sloužit pro komunikaci s pro-
jektovými manažery CzechInvestu. Dou-
fáme, že zjednodušení systému i podávání 
žádosti o dotaci po internetu přímo z fir-
my přispěje ke spokojenosti podnikatelů 
a přesvědčí ty podnikatele, které dosud 
složitá administrativa odrazovala k podání 
žádosti o dotaci z OPPI.

Kde se podnikatelé dozví o chystaných 
novinkách, případně kam mohou smě-
řovat své  dotazy? 

Veškeré informace o OPPI a novinky 
můžou podnikatelé nalézt  na webových 
stránkách CzechInvestu, kde se od nového 
roku objeví i  stránky jednotlivých regionů. 

Již jsem zmínil chystanou informační kam-
paň OPPI a samozřejmě budeme pořádat 
další semináře a workshopy pro podni-
katele v průběhu celého příštího období. 
Termíny konání těchto akcí bude možno 
nalézt na našich regionálních stránkách. 
Všichni podnikatelé z našeho regionu se 
samozřejmě můžou se svými dotazy obrátit 
na zlínskou kancelář agentury CzechInvest, 
kde jim naši regionální manažeři poskyt-
nou zdarma odbornou konzultaci. Chtěl 
bych na tomto místě upozornit, že od 
února příštího roku najdete naši kancelář 
společně s dalšími institucemi ve 3. patře 
nově zrekonstruované 23. budovy v areálu 
bývalých Baťových závodů, v prostorách 
Podnikatelského inovačního centra. 

Můžete představit další aktivity regio-
nální kanceláře CzechInvestu, které Vás 
budou zaměstnávat v roce 2007? 

Samozřejmě nás bude nejvíce zaměst-
návat naše nosná aktivita, kterou je 
implementace programů podpory ze 
strukturálních fondů (SF) EU. A nebude 
to jenom OPPI, ale i OP Výzkum a vývoj 
pro inovaci a OP Lidské zdroje a zaměst-
nanost. Čeká nás hodně práce s rozjezdem 
nového systému podpor a samozřejmě 
musíme zajistit publicitu a informovanost 
podnikatelů o nových možnostech pod-
pory. Se zjednodušením systému příjmu 
a administrace žádostí o podporu se bude 
i měnit naše role. Díky tomu, že žádosti 
budou podávány elektronicky, se bude-
me moci více zaměřit na generování a ini-
ciaci vzniku nových projektů a zároveň 
intenzivnější spolupráci jak s firmami, tak 
i s našimi regionálními partnery. Naším 
hlavním cílem opět bude přinést co nejví-
ce prostředků ze SF EU do našeho regionu. 
Kromě oblasti podpor ze SF budeme dále 
zajišťovat služby investorům při jejich náv-
štěvách v našem kraji, připravovat pro ně 
nabídky prostor pro umístění jejich inves-
tice a aktivně vyhledávat nové investiční 
příležitosti. Další naše aktivity budou např. 
směřovat do oblasti rozvoje spolupráce 
mezi VŠ a podniky, budeme dále mapovat 
a analyzovat potenciál regionu, podporo-
vat vznik klastrových  iniciativ atd. 

Aktivity RK CzechInvest pro rozpočtové období 2007 - 2013
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Inzerce

Politika EU

Programy

Rok 2007 je ve znamení rozjezdu sedmiletého 
rozpočtového období Evropské unie. Pro politiku 
soudržnosti EU v dalších sedmi letech byla vybudo-
vána nová architektura, resp. struktura cílů, na kte-
ré bude v následujících letech kladen velký důraz.

Cíle jsou tři, a to Konvergence, Regionální kon-
kurenceschopnost a zaměstnanost a Evropská 
územní spolupráce. Stěžejním cílem pro rozvoj 
České republiky je bezesporu Konvergence, pod 
kterou spadá sedm operačních programů s cílem 
podpořit regiony s HDP nižším, než je 75 % prů-
měru Evropské unie. Konvergence je z velké části 

podporována Evropským fondem pro regionální 
rozvoj (ERDF) a Evropským sociálním fondem 
(ESF). V čem spočívá hlavní oblast jejich podpory? 
ERDF se zaměří zejména na modernizaci a diver-
zifikaci ekonomické struktury členských států 
a regionů a dále na rozšíření infrastruktury. ESF si 
klade za cíl zlepšit kvalitu a schopnosti institucí 
na trhu práce, zvýšit investice do lidského kapi-
tálu a posílit roli veřejné správy. Na následujících 
řádcích představujeme stěžejní operační progra-
my z cíle  Konvergence,  které jsou již pro období 
2007 - 2013 schváleny Vládou ČR.

Úspěšní žadatelé finančních podpor 
z programu OPPP  (CzechInvest)

listopad - prosinec 2006
Společnost BENJAMÍN, s. r. o., získa-

la dotaci na velkoobchodní činnost z pro-
gramu Marketing ve výši 338.000 Kč. 
(OKEČ 51900)

Společnost REFLEX ZLÍN, spol.  
s r. o., je úspěšným žadatelem o dotaci 
z programu Reality na výrobu plastů 
v primárních formách. Výše dotace činí 
11.030.000 Kč. (OKEČ 24160)

Renata Szórádová, f. o., získala 
úvěr z programu Start na svou činnost 
v oblasti výroby filmů a videozáznamů 
ve výši 100.000 Kč. (OKEČ 92110)

Michal Procházka - Stolařství 
Lípa, f. o., získal pro svou činnost 
výroby nábytku pro kanceláře a obcho-
dy úvěr z programu Kredit ve výši 
3.500.000 Kč. (OKEČ 36120)

Ivan Szilárd, f. o., se stal úspěšným 
žadatelem úvěru z programu Start 
ve výši 300.000 Kč pro svou činnost 
oprav a údržby motorových vozidel. 
(OKEČ 50200)

Petr Fojtík, f. o., získal úvěr ve výši 
500 000 Kč z programu Start v oblasti 
provozování restaurací. (OKEČ 55300)

CZECH AIRCRAFT WORKS, spol. 
s r. o., získala dotaci ve výši 9.138.000 Kč 
z programu Inovace na výrobu a opravy 
letadel. (OKEČ 35300)

EFFBE - CZ s. r. o., je úspěšným pří-
jemcem dotace z programu Inovace ve 
výši 16.703.000 Kč pro výrobu pryžo-
vých výrobků. (OKEČ 25130)

Petr Kopřiva, f. o., získal úvěr 
z programu Start ve výši 249.000 Kč na 
služby elekroinstalací. (OKEČ 45310)

PSG, a. s., získala dotaci z programu 
Školicí střediska na výstavbu pozem-
ních a inženýrských staveb ve výši 
1.608.000 Kč. (OKEČ 45210)

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

OP Životní prostředí
Operační program Životní 

prostředí je zaměřen na zlepšo-
vání kvality životního prostředí 
a tím i zdraví obyvatelstva jako 
nutného předpokladu atraktiv-
nosti a konkurenceschopnosti 
státu a jeho regionů. Prioritními 
osami programu jsou zlepšová-
ní kvality ovzduší, stavu přírody 
a krajiny a např. rozvoj infra-
struktury pro environmentální 
vzdělávání.

OP Vzdělávání pro konku-
renceschopnost

Operační program Vzdělává-
ní pro konkurenceschopnost 
je jedním ze tří programů pro 
realizaci podpory z Evropské-
ho sociálního fondu v oblasti 
rozvoje lidských zdrojů v ČR 
na období 2007-2013. Priorit-
ní oblasti podpory programu 
jsou zaměřeny na počáteční 
vzdělávání, terciální vzdělává-
ní, výzkum a vývoj. 

OP Výzkum a vývoj pro 
inovace

Operační program Výzkum 
a vývoj pro inovace je jedním 
z programů, které přispívají 

▪

▪

▪

k naplnění cíle posílení růstu 
konkurenceschopnosti státu 
a orientace na znalostní eko-
nomiku. 

OP Podnikání a inovace
Operační program Podniká-

ní a inovace (OPPI) je hlavním 
programovým dokumentem 
realizace politiky hospodářské 
a sociální soudržnosti v sek-
toru průmyslu a významným 
nástrojem realizace Koncepce 
rozvoje malého a středního 
podnikání na období 2007-
2013. Navazuje na Operační 
program Průmysl a podniká-
ní (OPPP), který byl vyhlášen 
po vstupu České republiky 
do Evropské unie pro období 
2004 - 2006. 

OP Lidské zdroje 
a zaměstnanost

Operační program Lidské 
zdroje a zaměstnanost je jed-
ním ze tří programů pro realizaci 
podpory z Evropského sociální-
ho fondu v oblasti rozvoje lid-
ských zdrojů v České republice 
na období 2007-2013. Prioritní-
mi osami programu jsou kromě 
jiného podpora aktivní politi-

▪

▪

ky trhu práce, veřejné správy 
a mezinárodní spolupráce.

OP Doprava
Operační program Doprava 

je určen pro realizaci doprav-
ních aspektů strategických cílů 
Národního rozvojového plánu. 
Bude zaměřen na sledování 
priorit evropského a nadregio-
nálního významu. Naplňování 
základních priorit programu 
bude provázeno respektová-
ním cílů udržitelného rozvoje.

Integrovaný operační 
program

Integrovaný operační pro-
gram je komplementární k při-
pravovaným operačním a regio-
nálním operačním programům. 
Za tímto účelem definuje inter-
vence v navzájem souvisejících 
oblastech rozvoje cestovního 
ruchu, kultury, informační spo-
lečnosti, péče o zdraví, bydlení 
a veřejné správy. Vytváří syn-
ergický a sjednocující přístup 
těchto intervencí pro plošné 
a národně homogenní posílení 
konkurenceschopnosti a kvali-
ty žití ve venkovských a měst-
ských regionech napříč ČR. 

▪

▪

Přehled tematických programů

Regionální politika EU 2007 - 2013
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Okresní 
hospodářské 
komory

Krajská 
hospodářská 
komora

Více než 700 miliard korun bude mít 
Česká republika k dispozici v progra-
movacím období 2007 – 2013. Progra-
my, které jsou spolufinancovány ze 
strukturálních fondů a Fondu soudrž-
nosti tak budou otevřeny pro všechny, 
kteří hodlají rozvíjet svou firmu nebo 
výhodně investovat do budoucího roz-
voje své společnosti. 

Je na místě nabídnout budoucím žadate-
lům jedinečnou příležitost, jak se co nejlépe 
připravit na čerpání prostředků EU s před-
stihem a následně tak získat nabízenou 
podporu pro oblasti vědy, výzkumu, ino-
vací, nových technologií a rozvoje lidských 
zdrojů. Obchodní a hospodářská komora ve 
Zlíně nabízí jak odborné konzultace ve věci 
podnikatelských záměrů, tak také komplet-
ní zpracování projektů za účelem získání 
dotací z Evropské unie. Pro právě zahájené 
sedmileté rozpočtové období jsme nápo-
mocni v operačních programech:

Operační program Podnikání a inovace 
– je zaměřen zejména na podporu při 
založení či rozvoji firmy

Programy podpory Českomoravské záruč-
ní a rozvojové banky – nabízí především 
úvěrové prostředky pro rozvoj podnikání

Regionální operační program
Operační program Vzdělávání pro kon-

kurenceschopnost
Operační program Lidské zdroje 

a zaměstnanost
Operační program Doprava, aj.

Předpokládaným termínem, kdy již bude 
možné využít některých programů a před-
ložit žádosti o podporu, je březen 2007. 

Ing. Tomáš Válek
OHK Zlín

Štefánikova 167, 760 30 Zlín
e-mail: tomas.valek@ohkzlin.cz

tel.: 576 011 502
fax: 576 011 505

▪

▪

▪
▪

▪

▪

Miliardy pro podnikání
V rámci projektu „Zvyšování manažer-
ských kompetencí středního manage-
mentu a zaměstnanců firem Zlínkého 
kraje” pořádá OHK ve Vsetíně v průbě-
hu ledna a února 2007 soubor seminářů 
na aktuální témata. Hlavním posláním 
projektu je snaha o zvyšování adapta-
bility zaměstnavatelů a zaměstnanců 
na změny ekonomických a technolo-
gických podmínek a podpora konku-
renceschopnosti. Všichni členové OHK 
Vsetín mají účast na tomto vzdělávacím 
projektu zcela zdarma. Semináře jsou 
podporovány Evropským sociálním 
fondem a jejich začátek je stanoven 
na 8.30 hod, ukončení seminářů bude 
v odpoledních hodinách.

Přehled pořádaných seminářů:
16. 1. 2007 Umění motivace
23. 1. 2007 Aktivace lidských zdrojů
30. 1. 2007 Řízení výkonu pracovníků
6. 2. 2007    Řízení konfliktů

Základem exportního vzdělávání 
agentury CzechTrade jsou konzultační 
dny. Osobní konzultace mezi zástup-
cem vývozce a ředitelem zahraniční 
kanceláře má za cíl seznámit podnika-
tele s podmínkami vstupu na exportní 
teritorium. V loňském roce do Zlínské-
ho kraje zavítali zástupci CzechTrade ze 
Švédska, Indie, Ruska a Francie. Zástupci 
firem ocenili unikátní informace „z teré-
nu“ a znalost místního prostředí. Infor-
mace z konzultačních dní podnikatelé 
využili k získání zahraničních poptávek 
a k účasti na zahraničních veletrzích.

Konzultační dny v roce 2007: 
15. 2. Zlín - Export do Pobaltí
19. 2. Vsetín - Obch. spolupráce s Čínou

Konzultační dny pokračují

[mat]

Semináře OHK Vsetín

OHK Kroměříž, Komerční banka, a. s., 
pobočka Kroměříž a ČLK - okresní 
sdružení lékařů Kroměříž, pořádají dne 
27. ledna 2007 již 12. reprezentační 
ples, který bude zahájen v sále Psychi-
atrické léčebny v Kroměříži. Bližší infor-
mace jsou k dispozici na telefonu 573 
331 650. Všichni jste srdečně zváni!

Ples OHK Kroměříž

Ekonomické ukazate-
le EU jsou z velké míry 
závislé na vývoji hospo-
dářství nejsilnějšího svě-
tového hráče - USA. Pro 
evropskou ekonomiku je 
tedy špatnou zprávou, že 
podle všech dostupných 
informací v roce 2007 
ekonomika USA zpomalí 
svůj růst až o 0,7 %.  Na 
základě minulých zkuše-
ností můžeme předpově-
dět, že díky poklesu tem-
pa americké ekonomiky 
bude přírůstek evropského 
exportu o celá 3 % nižší. 
Protože dovozy z České 
republiky slouží evrop-
ským společnostem z vel-

ké části jako subdodávky 
pro vývoz na další trhy, 
jsou do tohoto nemilo-
srdného soukolí světové 
ekonomiky vtaženi i čeští 
exportéři. Výsledkem je, že 
růst českých vývozů není 
ani tak o domácí poptávce 
v Evropě, ale o poptávce 
v Asii a Spojených státech. 
A tudíž pokles poptávky 
v USA se bude zrcadlit 
v nižší poptávce Unie po 
výrobcích z ČR.

Co tedy způsobí výše 
uvedené souvislosti s loň-
ským dvanáctiprocentním 
růstem českého exportu? 
Vláda ČR nečekala a vypra-
covala novou Exportní stra-

tegii, jejímž cílem je rozšířit 
okruh našich obchodních 
partnerů mimo tradiční 
teritoria. V rámci strategie 
vláda definovala prioritní 
země, kam bude přednost-
ně směřovat její podpora 
podnikatelským export-
ním aktivitám (Rusko, 
Ukrajina, Bulharsko, Čína, 
Indie, Kanada, Argentina, 
Brazílie aj.). 

Jednou z implementač-
ních cest je vládní agentu-
ra na podporu obchodu 
CzechTrade, která ve všech 
zmíněných zemích posi-
luje svou přítomnost ote-
víráním nových zahranič-
ních kanceláří. V loňském 
roce zahájila svou činnost 
zastoupení v Dubaji, viet-
namském Saigonu, střední 
Číně a indickém Chennai. 
V letošním roce rozšíří svou 
síť o Samaru a nabídne tak 
podnikatelům služby již 
čtvrté kanceláře v Rusku.

[Viktor Šimeček Czech Trade]

Český export na rozcestí
Za posledních deset let se objem exportu České repub-
liky více než ztrojnásobil. Dnes, na začátku roku 2007, 
si klademe otázku, zda tento trend bude pokračovat 
i nadále, nebo nás čekají slabší léta. Odhlédneme-li od 
silné koruny a ceny surovin, je limitujícím exportním 
faktorem hospodářský vývoj stěžejních obchodních 
partnerů. V případě České republiky jde zejména o stá-
ty Evropské unie, kam putuje 86 % našeho exportu.

OHK v Uherském Hradišti pořádá v  rámci projektu 
„Vzděláváním k dlouhodobé prosperitě” pro všech-
ny zájemce dotované zdokonalovací kurzy, na které 
poskytuje všem svým členům 70% dotaci z ceny kurzu. 
Oba semináře se konají v Centru celoživotního vzdělá-
vání - Studentské náměstí 1531 (areál bývalých kasár-
na). Bližší informace nejen o chystaných kurzech Vám 
ochotně poskytnou pracovníci OHK UH.

Umíte správně komunikovat a obchodovat?

[mat]

[mat]

Řídící, komunikační a obchodní 
dovednosti (6 dnů)
Termín: 25. - 26. ledna 2007, 
15. - 16. února 2007 a 21. - 22. 
března 2007

Projektový management (5 dnů)
Termín: 11. - 12. ledna 2007,
25. - 26. ledna 2007 a 9. února 2007

[mat]
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Účetnictví

Semináře
 pro

 specialisty

16. ledna 2006, Kroměříž
Účetní závěrka 2006 pro podnikatele
Přednášející: Ing. Dagmar Procházková 
- auditorka
Místo konání: Kongresový sál SŠ-COPT, 
Nábělkova 539, Kroměříž
Čas: začátek v 9.00 hod.
Kontakt: Obchodní a hospodářská komo-
ra Kroměříž, tel.: 573 331 650, 724 613 012
Informace a přihlášky: www.ohkkm.cz

25. ledna 2007, Zlín
Dlouhodobý majetek v účetnictví 
a daních
Lektor: Ing. Vladimír Hruška
Místo konání: IH Moskva
nám. Práce 2512, Zlín
Čas: 9.00 - 14.00 hod.
Kontakt: Agentura Nemesis Ostrava  
Tel.: 596 931 519, 721 457 627
E-mail: nemesis.ostrava@seznam.cz

16. ledna 2007, Zlín
Nový zákon o nemocenském pojiště-
ní od 1. 1. 2007
Lektor: JUDr. František Vlasák - MPSV ČR
Místo konání: IH Moskva
nám. Práce 2512, Zlín
Čas: 9.00 - 13.30 hod.
Kontakt: ANAG, spol. s r. o., Olomouc
Tel.: 585 757 411
E-mail: seminare@anag.cz
Informace a přihlášky: www.anag.cz

18. ledna 2007, Zlín
Nemocenské pojištění
Lektor: JUDr. Jan Přib - MPSV ČR
Místo konání: IH Moskva 
nám. Práce 2512, Zlín
Čas: 9.00 - 13.00 hod.
Kontakt: Agentura Nemesis Ostrava
Tel.: 596 931 519, 721 457 627
E-mail: nemesis.ostrava@seznam.cz
Informace: www.nemesis-ostrava.wz.cz

19. ledna 2007, Uherské Hradiště
Nová úprava nemocenského 
a důchodového pojištění s účinností 
od 1. 1. 2007
Lektor: Věra Dostálová, 
Bc. Marie Bartošová - ČSSZ UH
Místo konání: Univerzita T. Bati - vzdě-
lávací centrum, Studentské nám. 1534 
(bývalá kasárna)
Čas: začátek v 9.00 hod
Kontakt: Obchodní a hospodářská komo-
ra Uherské Hradiště, tel.: 572 557 849
Informace a přihlášky: www.ohkuh.cz

19. ledna 2007, Zlín
Změny ve zdaňování mezd a platů  
od 1. 1. 2007
Lektor: Věra Příhodová - FÚ Olomouc
Místo konání: IH Moskva 
nám. Práce 2512, Zlín
Čas: 9.00 - 14.00 hod.
Kontakt: ANAG, spol. s r. o., Olomouc
Tel.: 585 757 411
E-mail: seminare@anag.cz
Informace a přihlášky: www.anag.cz 

22. ledna 2007, Zlín
Nový zákoník práce a doprovodné 
zákony od 1. 1. 2007
Lektor: JUDr. Bořivoj Šubrt - Praha
Místo konání: IH Moskva, nám. Práce 
2512, Zlín
Čas: 9.00 - 14.00 hod.
Kontakt: ANAG, spol. s r. o., Olomouc 
Tel.: 585 757 411
E-mail: seminare@anag.cz
Informace a přihlášky: www.anag.cz 

Personalistika a mzdy

Účetnictví

19. - 20. ledna 2007, Ostrožská Nová Ves
Ortopedicko-traumatologicko-reha-
bilitační dny
Hlavní témata: 
Novinky v ortopedii a traumatologii 
Význam lázeňství v léčbě poúrazových 
stavů
Přednášející: 
prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc.
Místo konání: 
Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves
Čas: 
19. 1. 2007 - 12.45 hod.
20. 1. 2007 - 9.00 hod.
Kontakt: SYMMA, spol. s r. o., Brno
Tel./fax: 549 123 256
E-mail:  a.martinek@symma.cz

24. ledna 2007, Zlín
Energie pod Vaší kontrolou - 
(R)evoluce v hydronickém vyvažování
Hlavní téma:
Problematika hydronického vyvažování 
rozvodů tepla a chladu s použitím ručních 
a automatických vyvvažovacích ventilům
Určen pro: projektanty a technické pra-
covníky
Místo konání:  IH Moskva

nám. Práce 2512, Zlín
Čas: 8.45 - 13.00 hod.
Kontakt: Hydronic Systems, Brno
Tel.: 545 247 246
E-mail: seminar@hydronic.cz
Informace a přihlášky: www.stpcr.cz

24. ledna 2007, Kroměříž
Daň z příjmů ze závislé činnosti
Lektor: Ing. Milan Lošťák - FÚ Olomouc
Místo konání: 
Kongresový sál SŠ-COPT
Nábělkova 539, Kroměříž
Čas: začátek v 9.00 hod.
Kontakt: 
Obchodní a hospodářská komora Kroměříž

Tel.: 573 331 650, 724 613 012
Informace a přihlášky: www.ohkkm.cz

25. ledna 2007, Zlín
Daň z nemovitostí
Lektor: JUDr. Ing. Michal Radvan - odbor-
ný lektor s dlouholetou praxí 
Místo konání: IH Moskva
nám. Práce 2512, Zlín
Čas: 9.00 - 16.00 hod.
Kontakt: Agentura Nemesis Ostrava 
Tel.: 596 931 519, 721 457 627
E-mail: 
nemesis.ostrava@seznam.cz

1. února 2007, Kroměříž
Daně z příjmů fyzických osob
Lektor: 
Ing. Jindřich Klaška - FŘ Brno
Místo konání: 
Kongresový sál SŠ-COPT
Nábělkova 539, Kroměříž
Čas: začátek v 9.00 hod.
Kontakt: 
Obchodní a hospodářská komora Kroměříž 
Tel.: 573 331 650, 724 613 012
Informace a přihlášky: www.ohkkm.cz

Semináře pro specialisty
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IH Moskva Zlín

SŠ-COPT Kroměříž

OHK Uherské Hradiště

do diáře...
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Nejprve obecně
Odesílaný dopis je vizit-

kou svého pisatele. Měl by být 
správný pro stránce věcné i sty-
listické a musí být také estetic-
ky upraven. V době počítačů 
s možností kontroly pravopisu 
je neomluvitelné, aby byl dopis 
odeslán s chybami. Jeden dopis 
by se měl týkat pouze jedné 
konkrétní záležitosti, a to i v pří-
padě, že píšeme stále stejnému 
adresátovi. V  případě, že obdrží-
me dopis my, odpovíme na něj 
vždy, i tehdy, když pro nás odpo-
věď není právě příjemná. Jde-li 
o styl dopisu, může se lišit podle 
závažnosti a obsahu písem-
nosti. Stylizace je umění vybrat 
vhodná slova a kombinovat je 
tak, aby výstižně vyjadřovala 
naše myšlenky. Písemný styk se 
skládá z mnoha případů, které 
se dají vyřídit pouze zaběhnu-
tými frázemi nebo dokonce jen 
zaškrtnutím položek ve formu-

láři. Na druhé straně se ale píší 
i dopisy, jejichž individuální 
stylizace musí být přizpůsobena 
situaci. Konkrétně jde o nabídky, 
reklamace, žádosti, odpovědi na 
stížnosti nebo také třeba blaho-
přání. Způsob, jakým příslušná 
fakta sdělujeme, má na příjem-
ce dopisu nezanedbatelný vliv. 

Základní pravidla pro 
písemný styk

Základem dopisu je oslove-
ní, a proto je potřeba dbát na 
to, abychom nespletli jméno, 
titul, případně služební hod-
nost či pracovní zařazení adre-
sáta. Jde-li o člověka, kterému 
adresujeme dopisy pravidelně, 
je přípustné se po určité době 
omezit na jeho příjmení a oslo-
vovat ho pouze takto. Kombi-
nace výše uvedeného působí 
neomaleně, takže oslovení typu 
„vážený pane obchodní řediteli 
doktore Nováku“ by z autora 

udělalo neznalého amatéra. 
Kvůli přehlednosti a srozumi-
telnosti dopisu je vhodné tvořit 
krátké věty, protože delší sou-
větí se hůře vnímají. Ve větách 
je lepší se vyhnout formulacím 
jako „podle mého názoru, co 
se mě týče“ apod., protože je 
naprosto jasné, že do dopisu, 
který je námi podepsán, vklá-
dáme své vlastní názory. Věty 
v duchu logiky formujeme do 
odstavců, které je podle potřeby 
možno očíslovat. Někdy se totiž 
snadněji odpovídá s odkazem 
na číslo konkrétního odstavce. 
Obsah vět by neměl být famili-
ární nebo hovorový. Vhodné je 
vyhnout se otřepaným frázím 
a floskulím. Svého času bylo 
velmi módní zakončovat každý 
dopis větou „mějte se dobře“. 
Takové rozloučení však určitě 
naštve zákazníka, který se prá-
vě dočetl, že dodávka zboží 
bude zpožděna. Do obchodní-
ho styku pak nepatří ani fráze 
ve stylu „předem mého dopisu, 
nejprve mi dovolte vás sdreč-
ně pozdravit, pozdravujte svou 
ženu“ apod. Podle charakteru 
písemnosti a zvyku dané firmy 
je dobré uvést v záhlaví dopi-
su administrativní informace, 
jako je datum, kontakt, telefon 
na pověřenou osobu, případně 
referenční číslo došlého dopisu, 
jde-li o odpověď. V ideálním pří-
padě by měla dopis podepiso-
vat pouze jedna osoba, aby bylo 
jasně patrné, kdo je za obsah 
textu zodpovědný. Dobré je 
napsat v závěru dopisu jméno 
autora, a to i v případě, že je 
podpis bez problému čitelný.

Vás nebo vás
Mnozí lidé si při psaní dopi-

su neví rady s pravopisem slova 
„vás“ (vám, vaše apod.). Velkým 
písmenem vyjadřujeme adre-
sátovi úctu a respekt, malé pís-
meno je pak neutrální. Píšeme-
li například dopis na úřad, není 
velké písmeno vůbec nutné, 

protože úřady státní správy či 
samosprávy jsou službou veřej-
nosti a projev respektu a úcty 
je poměrně zbytečný. Velké pís-
meno má smysl u významného 
obchodního partnera, obzvláš-
tě, je-li také naším přítelem. 
Nejdůležitější je princip sjedno-
cení, takže je nutné se vyhnout 
střídání velkého a malého pís-
mene. Pokud začneme dopis 
písmenem velkým, měli by-
chom v tomto duchu pokračo-
vat až do konce.

Jak je to s e-maily
Elektronická komunikace 

formou e-mailů nabývá stále 
na významu. Je ovšem potře-
ba si uvědomit, že jde o rela-
tivně nový způsob, jehož role 
v komunikačním procesu ještě 
není úplně přesně definována. 
Je třeba počítat s tím, že e-mail 
je neosobní a takto působí i na 
adresáta. V případě, že trváme 
na tomto způsobu, je ideální 
kombinací odeslání klasického 
obchodního dopisu jako přílo-
hy e-mailu, přičemž do textu 
e-mailu se napíší pouze nej-
nutnější informace. V případě, 
že má firma své vlastní strán-
ky, je dobré si na nich zřídit 
i elektronickou poštu. E-mail, 
jehož adresa má za zavináčem 
název některého z komerčních 
a běžných serverů, může snížit 
důvěryhodnost firmy a v přípa-
dě, že jde o firmu velkou, může 
to působit i trapně. Obecně 
lze říct, že formu elektronické 
komunikace lze použít při běž-
ném styku, pokud nechceme 
sdělovat závažnější informace. 

Vhodné příručky
V současné době existuje 

mnoho monografií o tom, jak 
postupovat v komunikačním 
styku, a to jak v písemném, tak 
ústním. Nedílnou součástí každé 
kanceláře by měla být i pravidla 
českého pravopisu, popř. také 
slovník spisovné češtiny.

Obchodní dopis svědčí o profesionalitě svého autora

[don]

V době, kdy svět řídí elektronická média a devadesát procent 
komunikace se odehrává formou telefonátů, je stále kompli-
kovanější napsat správně dopis, obzvláště pak ten obchod-
ní. Mnozí podnikatelé se snaží klasickému dopisu co nejvíce 
vyhýbat a komunikační nutnost řeší třeba formou e-mailu. 
Ovšem i komunikace přes internet, má-li být účelná, musí mít 
svá pravidla. Všechno, co podepisujeme, nebo kde se vysky-
tuje jméno naše či jméno firmy, je chápáno jako vizitka toho, 
kdo je odesílatelem. Při znalosti pravidel písemného styku je 
pro podnikatele a firmy mnohem jednodušší posílit pozitivní 
povědomí o své práci a prokázat svou profesionalitu.

Sloh individuálního obchodního dopisu by 
měl být zhruba následující:

Pravdivý – věcná správnost je velmi 
důležitá a uvedeme-li nepravdivé údaje, 
dopis ztrácí důvěryhodnost.

Logický – myšlenky na sebe musí logicky 
navazovat; v úvodu vzbudíme zájem adre-
sáta, popíšeme situaci, odpovíme na došlý 
dopis; pak následuje argumentační stránka 
pisatele, důvody, připomínky apod.; dopis 

▪

▪

by měl být zakončen návrhem řešení situace; 
dbáme na to, abychom jednu myšlenku vyjá-
dřili skutečně jen jednou a neopakovali se.

Přehledný – kratší odstavec se čte lépe 
než dlouhý, adresát snadněji porozumí 
sdělované skutečnosti; jeden odstavec by 
měl vyjadřovat vždy jen jednu myšlenku.

Srozumitelný – obsah dopisu musí být 
jasný hned po prvním přečtení, myšlenky 
musí být vyjádřeny jednoznačně, bez nad-

▪

▪

bytečného zdůvodňování a zavádění do 
jiných problematik; vhodnější jsou kratší 
věty, souvětí pak stavíme promyšleně, aby 
nebyla dlouhá a komplikovaná.

Přirozený – příznivý dojem vyvoláme 
nestrojeným vyjadřováním, měli bychom 
psát podobně, jako když mluvíme s rodi-
nou; nepřípustné jsou formulace typu Vámi 
koupený přístroj je dobrý (viz Děkuji ti tou-
to cestou, že jsi umyl nádobí).  

▪

Styl obchodního dopisu

[don]

vzdělávání
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Prodej

Pronájem

Slušovice
Nabízíme k prodeji zasta-
věné pozemky vhodné pro 
sklady, kanceláře a prodej-
nu. Celková rozloha pozem-
ku je 2643 m2. Zastavěná 
plocha je celkem 955 m2. 
Objekt je samostatný a sklá-
dá se z obytných buněk.
Cena: 2.300.000 Kč
Tel.: 724 657 801

Zlín - Prštné
Dlouhodobý pronájem v objektu bývalé školy. K dispozici 
1. a 2. NP, polovina 3. NP - učebny, kanceláře, tělocvična, 
na každém patře soc. zařízení, nákladní výtah o nosnosti 
100 kg. Možnost využití přilehlé zahrady a 6 krytých par-
kovacích míst. Celkový prostor k pronájmu cca 549 m2. 
Vhodné jako školicí středisko firmy, pro jazykové, taneční, 
pohybové kursy, případně pro autoškoly.
 
Cena: 30.000 Kč/měsíc/1. patro
Tel.: 724 620 132

Zlín - Jižní Svahy
Prodej novinového stánku 
o výměře 7,6 m2. Stánek je 
vybaven. Situován  je  na vel-
mi  frekventovaném místě 
u trolej. zastávky. Na stánku 
umístěn bilboard. Stánek na 
pozemku města, cena čtvrt-
letního nájmu 1.250 Kč.
Cena: 240.000 Kč
Tel.: 724 620 132

Horní Němčí
Nabízíme nově zbudovaný penzion v úpatí Bílých Karpat, který se 
rozkládá na ploše 5000 m2. Penzion je na okraji obce a součástí 
prodeje je zbudovaný sportovní areál s koupalištěm. U bazénu je 
zbudovaná venkovní  restaurace a posezení u krbu a udírny. Pen-
zion se skládá z restaurace pro cca 50 hostů, vnitřního krbu, vinár-
ny pro 12 osob, sauny a ubytovacích pokojů pro 15 osob. Součástí 
prodeje restaurace je i kuchyň s kompletním vybavením, vybavení 
technického suterénu a zařízeného bytu 2+kk o velikosti 80 m2.
Cena: 14.900.000 Kč
Tel.: 724 657 801

Rusava
Prodej penzionu Koliba 
Klub ve vyhlášené rekreační 
oblasti Rusava. Ubytování 
pro 23 osob ve 4 pokojích 
ve 2NP a 3 pokojích ve 3NP.
Restaurace se 32 místy, spo-
lečenská místnost. 
Cena:  4.124.000 Kč
(možná sleva)
Tel.: 724 657 785

Zlín – centrum 
Pronájem komerčních pro-
stor ve 2. poschodí v budo-
vě v centru města (u měst-
ského divadla). Jedná se 
o uzavřenou chodbu o veli-
kosti 23,11 m2 a 4 místnosti 
o výměře celkem 113,41 m2. 
Cena včetně služeb.
Cena: 28.000 Kč/měsíc
Tel.: 724 620 132

Zlín – Malenovice
Lukrativní pozemek - vhodná 
investice! Nabízíme pozemek 
o velikosti 2145 m2 v průmys-
lové zóně Makro - Otrokovi-
ce. Jedná se o pozemek, kte-
rý má přístup ze staré cesty 
Malenovice – Kvítkovice.

Cena: 4.075.000 Kč
Tel.: 724 657 801

realitní servis

Inzerce

Okres Zlín
Prodej komerčního objek-
tu v Jasenné, užitná plocha 
300 m2, 1 kancelář, 2x sprcha 
a WC, vhodné jako výrobní 
a skladovací prostory. Mož-
nost využití velkého půdní-
ho prostoru.

Cena: 1.900.000 Kč
Tel.: 724 620 135

Zlín
Nabídka pronájmu nových 
obchodních prostor v centru 
Zlína! Nabízíme do pronájmu 
zajímavé komerční prostory 
v novostavbě polyfunkční-
ho domu na ulici Bartošova 
– Vodní. 

Cena: od 5.000 Kč/m2

Tel.: 724 657 801

Rožnov pod Radhoštěm
Pronájem zavedené restaura-
ce v Rožnově pod Radhoštěm, 
blízkost centra, stálá klientela 
– rozvoz balené stravy, kapa-
cita – výčep 30 osob, spole-
čenský sál 90 osob, plně vyba-
vená kuchyň. Bližší informace 
u makléře.
Cena: na vyžádání 
Tel.: 724 994 906

Holešov
Pronájem skladovacích pro-
stor, prostory jsou vhodné 
i pro prodejnu. Objekt 
má nepřetržitou hlídací 
službu, dobrou dopravní 
dostupnost. Cena měsíční-
ho nájmu je včetně energií. 
 
Cena: 750 Kč/m2/rok
Tel.: 731 618 471
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Pokud chcete, abychom Vám zasílali magazín Firemní PARTNER přímo na Vaši adresu,
zašlete nám vyplněný kupón na adresu redakce, popřípadě můžete odeslat jeho 
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Adresa redakce: Firemní PARTNER, Pekárenská 42, 760 01 Zlín.
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nejvyšší výhry v historii – dva vozy NOVÉ ŠKODY FABIA II
120 výher v rámci roku 2007
( zájezdy do Egypta, domácí kina, mobilní telefony Nokia … )
akce bude probíhat po celý rok 2007 – pro všechny nové i stávající klienty

Nám stí Míru 186, 760 01 Zlín / Tel: 577 211 317 / www.mpu.cz

Uložte své finan ní prost edky v Moravském Pen žním Ústavu
 a získejte zajímavé zhodnocení vkladu i možnost vyhrát jednu ze 120 cen.

Podrobné podmínky akce Vám rádi a ochotn  sd lí osobní banké i na pobo kách Moravského Pen žního Ústavu.

Oslavte ji s námi,
na dva klienty MPU eká nová Škoda Fabia

Korunové vkladové ú ty s termínovanou výpov dní lh tou (sazba v % p.a.)
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        GRAFIKA
PRODUKCE 
              TISK

www.tigris.cz
Nábřeží 599, 760 01 Zlín, 

Tel.:  577 688 122, info@tigris.cz

Grafika
Digitální fotografie
Skeny, retuše, fotomontáž
Sazba, zlom tiskovin

Kontrolní barevné nátisky
Osvit filmů (CTF) 
Výroba tiskových desek (CTP)

Ofsetový tisk
Knihařina a vazba tiskovin
Zlacení, ražba, číslování, 
laminace, výsek
Digitální malonákladový tisk
Hromadné rozesílání zásilek, 
personalizace

Nakladatelství, knižní produkce
Knižní koprodukce

Exteriérová reklama
Velkoplošná reklama
Řešení interiérů

Reklamní předměty
Firemní a reklamní oblečení
Výstavy, prezentace, expozice
Informační systémy


