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Public Private Partnership (PPP) jsou projekty, při
nichž je poskytování veřejných služeb za úplatu
svěřeno soukromému sektoru. V České republice je
PPP projektům věnována stále větší pozornost. Za
kolébku PPP je považována Velká Británie, postupně se ale rozšířily do celého světa. Evropská unie v
poslední době tlačí na jednotlivé státy společenství, aby PPP projekty uváděly do praxe častěji.
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Podpora podnikání

Editorial
strana 10-11

V nové rubrice přinášíme informace z dění ve státní a veřejné správě, nově pak právní servis.
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V pravidelné rubrice nabízíme 14 seminářů z oblasti daňové a mzdové problematiky.

Vzdělávání
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strana 13

Pro pravidelný rozhovor jsme vyzpovídali teprve
druhou ženu. Olgu Girstlovou lze právem nazývat jednou z prvních dam české podnikatelské
obce, neboť získala řadu mezinárodních ocenění a téměř dvacet let vede společnost GiTy. Jistě
lze bez nadsázky tvrdit, že život Olgy Girstlové
je trojrozměrný - pohybuje se v rovině úspěšné
manažerky, čtyřnásobné matky a spokojené ženy.
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Zaměstnance si lze pronajmout. Jaké výhody
zapůjčení skýtá či co všechno lze vyřešit, o tom
pojednává článek z prostředí agentur práce.

Reality
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Milí čtenáři, partneři,
dovolte, abych Vás přivítala v novém roce
2008. Pro mnoho z nás to bude rok změn
a možná také rok nových výzev. Počátek
nového roku je téměř vždy spojen s osobním předsevzetím. Lidé jsou přesvědčeni, že další rok si opět najdou lepší práci
a pokusí se žít svůj život ještě lépe. Někteří
však zjistí po pár dnech, že vůle vzala za
své a návrat do zajetých kolejí je přeci jen
snadnější. Ovšem právě ta vůle vydržet
vytváří na jedné straně vítěze a na druhé
straně poražené. O tom, že život je hlavně o překážkách, které lze překonat, Vás
přesvědčí v rozhovoru Olga Girstlová.
Tématem prvního čísla, které vychází
od letošního roku s dvouměsíční periodicitou, jsou PPP projekty. Partnerství
privátního a veřejného sektoru je v České
republice zatím v počátcích, ale příklady
ze zahraničí utvrzují v tom, že osvěta,
která pomalu poodkrývá výhody celého
procesu, má smysl.
Ráda bych upozornila na novou rubriku
a změny, které jsme avizovali v minulém
čísle. Abychom dostali pravidelné téma
čísla doslova pod lupu, změnila úvodní
rubrika svůj název na Pohled zblízka.
Novinkou je také Podpora podnikání,
kde se mimo jiné dozvíte o podpoře státních institucí podnikatelům a firmám.
Přeji všem příjemné čtení a další vydání
Firemního partnera naleznete ve svých
schránkách počátkem měsíce března.

SKIBUS SNOWPARADISE
Veîká RaĎa
Uh. HradištĐ, Zlín, Napajedla, Otrokovice, KromĐĔíž, Vizovice,
Vsetín, Valašské MeziĔíĎí i Rožnov pod RadhoštĐm
Termíny:
každý Ďtvrtek a sobotu a další vybrané dny
Cena:
800,-KĎ dospĐlá osoba, 660,-KĎ dĐti a senioĔi
(zahrnuje dopravu + skipas)
Info:
CA J. D. TOUR Uh. HradištĐ, 572 540946, jdtour@hitech.cz
CK RAPANT Zlín, 577 523999, rapant@rapantaspol.cz
CK VALAŠKA Valašské MeziĔíĎí, 571 611 221, valaska@iol.cz
CA VACA KromĐĔíž, 573 333 740, ckvaca@seznam.cz
Centrál info: skibus@jdp.cz
Odjezdy:

Rozhodnutí podnikat v Evropské unii je obestřeno
mnohdy hradbou problémů, mezi něž patří například neuznání odborné kvalifikace. Takové, ale
i závažnější problémy řeší služba SOLVIT. Vzniklé
potíže dokáže vyřešit rychle a s vysokou nadějí na
úspěch. Další výhodou je bezplatnost této služby,
která oslavila pět let od svého vzniku.

Vydavatel magazínu Firemní PARTNER:
HEXXA komunikační agentura s.r.o.
Registrace MK ČR E 16333
Vychází v nákladu 20.500 ks.
Uzávěrka 25. den v měsíci.
Neprodejné.
www.firemnipartner.cz

www.firemnipartner.cz
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pohled zblízka
Obecně
o PPP

pohled zblízka

Stát v rukou podnikatelů? PPP projekty!

Česká republika se připojuje
k trendu, který je v zahraničí již delší dobu v popředí
zájmu. Jedná se o takzvané
PPP projekty. Zatímco ale
jinde je poskytování veřejných služeb soukromníkem
častým jevem, u nás byl zatím
úspěšně dokončen jen jeden
projekt. V posledních dnech
je ale o PPP projektech stále
více slyšet. Jeden dokonce
vzniká i ve Zlínském kraji.
Co je PPP
Public Private Partnership
(PPP) jsou projekty, při nichž je
poskytování veřejných služeb
za úplatu svěřeno soukromému sektoru. Veřejný sektor
nakupuje služby u soukromníků, kteří se tak stávají odpovědní za výstavbu, provoz a údržbu
zařízení a objektů, jež zpravidla
veřejnému sektoru předá na
konci smluveného období.
Například úřad chce postavit v centru města podzemní
garáže. Osloví proto soukromou
firmu s tím, že pokud garáže
vybuduje, může je dvacet let
provozovat. Charakteristickým
znakem PPP je dlouhodobost
projektu s tím, že si veřejný sektor nad ním nadále zachovává
strategickou kontrolu.
PPP v České republice
O zavedení PPP projektů
v České republice se začalo
hovořit koncem devadesátých
let. V roce 2003 přijala vláda
deklaraci, ve které partnerství
veřejného a soukromého sektoru prohlásila za možnou součást reformy veřejných financí.
O rok později odsouhlasila
vládní politiku pro oblast PPP
projektů a zadala přípravu koncesního zákona. Ten začal platit
v červenci 2006.
Po jeho uvedení do praxe se
začalo proslýchat, že zákon není
dobrý. Podle ředitele Útvaru
projektového financování ČSOB
Jana Trojáka ale nejsou takové

spekulace na místě. „Hlavní je,
že existuje zákon, který umožní
koncesní projekty realizovat,“
uvedl Troják. Podle něj funkčnost zákona prověří až velké
pilotní projekty, které v současné době vznikají.
První projekt vyhlásilo
ministerstvo obrany. Jedná se
o navržení, stavbu a pětadvacetileté provozování ubytovny
hotelového typu a ubytovny
personálu u Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Soutěž
dvou projektů, a to Justičního
areálu v Ústí nad Labem a věznice s ostrahou v Rapoticích
u Brna, by měla být zahájena
začátkem letošního roku.
Podle Trojáka je budoucnost PPP také otázkou změny
přístupu jak ze strany veřejného, tak i soukromého sektoru
k realizaci projektů. „S nadsázkou lze říci, že je v odůvodnitelných případech potřeba vždy
kvalifikovaně zhodnotit, zda je
lepší tradičně nakupovat cihly,
nebo začít nakupovat dlouhodobé služby,“ konstatoval.
Projekty PPP ale nejsou
všelék. Je důležité u každého
projektu zvážit, jaká forma
realizace bude výhodnější. Až
na základě důkladného rozboru je možné rozhodnout,
zda bude lepší zvolit realizaci projektu klasickou formou
nebo systémem partnerství
státu a soukromíka.

PPP ve Zlínském kraji
Jednou z forem PPP jsou
také koncesní projekty. Jeden
takový projekt se právě připravuje ve Zlíně a souvisí se vznikajícím Kongresovým centrem. Po
jeho dokončení má totiž město
v plánu dát centrum na základě koncesní smlouvy k provozování soukromé společnosti,
která ale kromě vlastních aktivit bude muset v objektu provozovat také veřejnou službu,
kterou si město stanoví. Soukromník bude navíc budovu
také spravovat.
„Rozhodně nejde o pronájem. Dodavatel totiž bude na
základě koncese provozovat
kromě komerčních akcí, které
budou jeho zdrojem příjmů,
také stanovené akce pro město. Pro obec bude výhodné, že
se nebude muset starat o agendu, na kterou nemá potřebné
zkušenosti, koncesionář zase
bude mít na delší dobu jistou
práci,“ vypočetl Jan Kincl ze
společnosti Facility.
Dobrým příkladem v oblasti poskytování veřejné služby
soukromým sektorem by mohl
být jediný úspěšně dokončený
PPP projekt. Společnost ELTODO-Citelum zajišťuje v Praze
do roku 2012 správu a provoz 124.000 sloupů veřejného
osvětlení a 1.450 zdrojů osvětlení unikátních sochařských děl
a historických staveb.
[mij]

Jak je
to jinde

PPP ve světě

PPP projekty jsou nejvíce rozšířené ve Velké Británii, USA a Austrálii. Mezi země Evropské unie,
kde PPP probíhá, patří například Irsko, Nizozemí, Finsko nebo Portugalsko. V kolébce PPP, ve
Velké Británii, se s nimi začalo v roce 1992. Cílem
bylo zajištění bližší spolupráce mezi veřejným
a soukromým sektorem. Podle zprávy Národního kontrolního úřadu vykazují projekty v rámci
plánovaných rozpočtů lepší výsledky, než ty

zadávané tradičním způsobem. Ze zkušeností vyplývá, že jsou o 15 až 20 procent levnější.
Jako ukázkový příklad se uvádí věznice ve městě Bridgend ve Walesu. Britská vláda nesehnala peníze na její stavbu, proto zakázku zadala
velšskému investorovi, který do stavby vložil 74
milionů liber. Společnost teď bude 25 let jejím
vlastníkem a provozovatelem, stát ji převezme
až poté, co ji splatí.

Klinika reprodukční
medicíny koupila Tomášov
Zlín – Zlínská Klinika reprodukční
medicíny se stala majitelem komplexu Tomášov, ve kterém sídlí. Dřívějším
vlastníkem byla nemocnice Atlas, která prostory pronajímala. Klinika nyní
chystá velkou rekonstrukci objektu, při
níž chce v první řadě opravit fasády
budovy, vyměnit nevyhovující okna,
vybudovat odpovídající parkoviště
a zrekonstruovat výtahy. Další práce
pak budou směřovány do obnovy rehabilitačních prostor, které už dříve na
Tomášově byly. Spolu s opravou interiérů plánuje Klinika revitalizaci přilehlého
parku s fontánami a jeho zpřístupnění
veřejnosti. Klinika reprodukční medicíny zaměstnává deset lékařů, z toho pět
na plný úvazek. V České republice patří
mezi tři největší zařízení, zabývající se
umělým oplodňováním.
Letoun z Kunovic bude
monitorovat pobřeží
Kunovice – Letoun kunovické letecké továrny Aircraft Industries bude
monitorovat činnost pobřežní stráže
v Pobaltí. K tomuto účelu přebudovala
továrna turbovrtulový dopravní letoun
L 410. Montáž speciálního systému
pro monitorovací a patrolovací činnost
trvala devět měsíců, i když běžně zabere až rok a půl. Dohromady firma letos
dodala zákazníkům sedm strojů L 410.
ČSAD Vsetín nakoupí
nové autobusy
Vsetín – Společnost ČSAD Vsetín chce
v příštím roce koupit až dvacet dva
autobusů. Podle plánu nakoupí devět
příměstských, devět dálkových a čtyři
městské autobusy. Nákup vozů má vést
ke zlepšení služeb a vyšší spolehlivosti dopravy. ČSAD Vsetín jako největší
autobusový dopravce ve Zlínském
kraji zajišťuje téměř polovinu dopravní obslužnosti v regionu, dohromady
firma provozuje asi 290 autobusů. Na
konci loňského roku zaměstnávala společnost 519 lidí.

Anketa

Jaké výhody přináší realizace projektů formou PPP?

Mgr. Lenka
Krutáková
právnička, advokátní kancelář
Wolf Theiss
Realizace PPP zajistí kvalitnější poskytování veřejných
služeb. Pro podnikatele je
výhodné mít jako partnera
veřejný sektor kvůli jeho spolehlivosti. U veřejného sektoru se nestane, že by „zkrachoval“ a neproplatil podnikateli
faktury za poskytnuté plnění.

Ing. Eva
Březíková
projektová
manažerka pro
Liberecký kraj
Spolupráce soukromých
firem se zadavatelem přinese oběma stranám zajištění
životaschopnosti projektů.
Zadavatel by tak soukromé
podniky mohl využít pro
realizaci například veřejného osvětlení či pro výstavbu
pečovatelských domovů.
Ing. Jan
Troják
ředitel Útvaru
projektového
financování
ČSOB
Pro soukromého partnera
přináší spolupráce na PPP
hlavně dlouhodobý koncesní vztah se zadavatelem, který dále umožní soukromému
partnerovi predikovatelnou
výnosnost při dohodnutém
rozsahu povinností.

Lázně Luhačovice léčily
rekordní počet pacientů
Luhačovice – Do největších moravských lázní loni přijel rekordní počet
lidí. Dohromady služeb Lázní Luhačovice využilo 29.784 pacientů. Lázně
letos očekávají také nárůst tržeb, a to
o pět procent. Loňské tržby činily 348
milionů korun. Společnost letos pokračovala i v opravách budov. Například
rekonstrukce lázeňského penzionu Alpská růže stála více než dvacet milionů
korun. Díky opravě ale nabízí komplex
nadstandardní služby, o které je v Luhačovicích kvůli stále většímu počtu
samoplátců čím dál tím větší zájem.

Zavádění PPP projektů do praxe

PPP projekty jsou v České republice zatím v počátcích. Na celostátní úrovni vznikají pilotní projekty, podle kterých se ukáže, jak
bude propojování státního a soukromého sektoru pokračovat.
Od výsledků prvních projektů se bude také odvíjet zavádění PPP
do jednotlivých krajů. Ten pravý boom se očekává po roce 2010.
Na krajské úrovni se zatím
princip, na jehož základě budou
zkoumá, které nástroje z oblasti
kraje získávat finanční prostředPPP budou moci krajské úřady
ky potřebné pro zavádění pilotpřijmout za své. V rámci Regioních PPP projektů do praxe.
nálního operačního programu,
Evropská unie totiž tlačí na
který je připravený na období
jednotlivé státy, aby více využílet 2007 až 2013, je deklarován
valy PPP, protože jsou transpa-

rentnější a v konečném důsledku pro občany i výhodnější, než
současné postupy. Tyto podněty vysílá EU hlavně do nových
států evropského společenství,
protože ve státech, které jsou
členem již delší dobu, PPP projekty fungují.
Státní sektor v České republice zatím více spoléhá na
zakázky a s nimi spojené dotace. Podle odborníků ale bude
postupem let dotací ubývat
a kraje se začnou rozhlížet, kudy
zajistit lidem potřebný servis.
A právě pro tyto potřeby jsou
PPP projekty ideální. Jako jedno
z hlavních odvětví, kde by PPP
mohlo v České republice uspět,
je považována infrastruktura.
Kromě samotných komunikací se hovoří o možnostech ve
veřejné dopravě. Hlavní město
například zkoumá, zda by trasu
metra D nemohlo realizovat ve
spolupráci se soukromníky právě PPP způsobem.

PPP
v regionech

[mij]

PPP Centrum a Asociace PPP

PPP Centrum zřídilo minispopularizovat PPP projekty
terstvo financí pro podporu
v České republice. Současně
zavádění partnerství státníse snaží odstraňovat určitá
ho sektoru a soukromníků
podezření a pocit nedůvěry
do praxe. Centrum poskytuje
k PPP projektům a vysvětlovat
odbornou pomoc veřejnépravou podstatu a význam
projektů partnerství veřejmu i soukromému sektoru
ného a soukromého sektoru.
při přípravě a vypracovávání
projektů. Služby centra jsou
Asociace podporuje vznik PPP
nastaveny tak, aby ministerprojektů, které jsou smysluplstva a státní orgány využívaly
né a nevznikají jen za účelem
při realizaci projektů zdroje
úniku od závazných pravidel.
Její snahou je, aby PPP projekdostupné v PPP Centru. To také
připravilo postupy pro přípraty vznikaly tam, kde bude partvu a realizaci projektů v České
nerství veřejného a soukromého sektoru vhodné. V praxi
republice v souladu s pravidly
Evropské unie.
se také snaží o úpravy legislaAsociace PPP vznikla ze
tivních pravidel, týkajících se
skupiny odborníků ze soukropomoci při navazování vztahů
mého sektoru. Jejím cílem je
mezi státem a soukromníky.
[mij]
www.pppcentrum.cz, www.asociaceppp.cz

Příležitost a výzva

Publikace Public Private Partnership – Příležitost a výzva
je brána jako jakási učebnice
PPP projektů v České republice. Kniha přibližuje schémata projektů, jejich typy
a návaznosti na konkrétní
situace. Popisuje také možnosti financování a právního
zajištění, a to s ohledem na
legislativu platnou v České
republice. Čtenář publikace
se v ní může seznámit také
s detaily záměrů na bázi PPP,
které jsou připravovány na
území ČR. Kniha je určena
potenciálním účastníkům
PPP projektů, tedy zástupcům veřejného a soukromého sektoru.
[mij]

Učebnice
PPP

Inzerce

[mij]
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rozhovor

rozhovor
Ing. Olga Girstlová
▪ narozena na Silvestra
v roce 1960 ve Zlíně
▪ dětství prožila v Bystřici
pod Hostýnem
▪ vdaná, je matkou čtyř dětí
- tři dcery a jeden syn
▪ vystudovala Elektrotechnickou fakultu VUT v Brně
▪ v roce 1995 získala ocenění Vynikající podnikatelka-manažerka České
republiky
▪ o čtyři roky později byla
v Monaku vyhlášena mezi
padesáti Vedoucími podnikatelkami světa
▪ v současnosti je viceprezidentkou společnosti GiTy
a čestnou prezidentkou
Moravské asociace podnikatelek a manažerek
▪ je jednou z jedenácti
oslovených žen v knize
rozhovorů s názvem První
dámy
▪ motto: Vaše komunikace
– naše řešení

Olga
Girstlová

Olga Girstlová: K dispozici máme jenom jeden život

Olga Girstlová je teprve druhou ženou, kterou jsme se rozhodli vyzpovídat. Ačkoliv svou firmu GiTy řídí z Brna, Zlín je pro ni
neustále místem, kam se ráda vrací. Olgu Girstlovou lze určitě
právem nazývat jednou z prvních dam české podnikatelské obce,
neboť získala řadu mezinárodních ocenění a téměř dvacet let
vede dnes již mezinárodní společnost GiTy. Jistě lze bez nadsázky
tvrdit, že život Olgy Girstlové je trojrozměrný - pohybuje se v rovině úspěšné manažerky, čtyřnásobné matky a spokojené ženy.



Co v současnosti dělá zakladatelka společnosti GiTy, Olga
Girstlová?
V dnešní době pracuji na
pozici viceprezidentky skupiny
GiTy, věnuji se vytváření nových
podnikatelských záměrů a přípravě jejich realizaci ve formě
nově zakládaných společností. K tomu ale potřebuji mít
kolem sebe skupinu kvalifikovaných lidí a vytvořit kreativní,
efektivní a profesionální tým,
to stojí každého vedoucího
pracovníka hodně úsilí. V létě
2007 jsem navíc založila novou
společnost Flexibuild, která se
věnuje výstavbě nízkoenergetických domů. Ty budou obsahovat inteligentní technologická řešení od společnosti GiTy
a v současnosti je to pro mne
velká podnikatelská výzva.

Ve Zlíně jsem se narodila
a mám zde početné příbuzenstvo. Nicméně své dětství jsem
prožila v nedaleké Bystřici pod
Hostýnem. Zlín stále obdivuji
a mám ho ráda jako vzor průmyslově-podnikatelského centra, spojeného s nově založenou
Univerzitou Tomáše Bati. Těší
mě, že novodobá tvář města
navazuje na Baťovy podnikatelské tradice a že univerzita připravuje nové vzdělané
odborníky pro rozvoj ekonomické prosperity Zlínského kraje a nově vznikajících podniků.
Návštěva Zlína je pro mne vždy
osvěžující, často a ráda se sem
vracím a stále obdivuji, pro Zlín
tak typickou, funkcionalistickou
architekturu.

Jste zlínskou rodačkou, většinu času však trávíte v Brně.
Jaký vztah máte ke svému
rodnému městu?

Povězte krátce o vzniku společnosti GiTy, co bylo v počátcích nejtěžší, kde se s produkty firmy můžeme setkat?
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Odkazy Tomáše Bati pomohly

Společnost GiTy byla založena hned první den, kdy bylo
možné v ČR začít podnikat, a to
1. května 1990. Vznikla proto,
že jsme všichni tři zakladatelé
společně chtěli pracovat kreativně a přinášet na trh pro své
zákazníky vysoce kvalitní technologická řešení. Již od počátku
jsme zvolili strategii novátora
v oboru komunikačních technologií pro přenos dat, hlasu
a obrazu.

Kde se ukázaly největší problémy v počátku podnikání?
Museli jsme překonat krize
růstu společnosti, kdy se z malé
společnosti stávala GiTy mezinárodní velkou společností. V té
době se měnily principy řízení
uvnitř společnosti a delegovaly se pravomoce na jednotlivé
úrovně řízení v GiTy. Přijímali
jsme nové manažery a nové
spolupracovníky a dodržet naši
zakladatelskou a podnikatelskou filozofii nebylo s příchodem nových lidí snadné.
Jak jste se s touto situací
vyrovnali?
Právě v této nelehké chvíli
jsem čerpala z odkazu Tomáše
a Jana Bati a z principů řízení
společnosti Baťa před druhou
světovou válkou. Navíc jsem

velmi spokojena s dlouholetou
loajalitou našich pracovníků,
s vysokou odborností a profesionalitou našich odborníků.
K tomu se přidává, domnívám
se, i opodstatněná hrdost na
značku GiTy.

nést celé produktové portfolio
na území střední Evropy.

inovačního úsilí ve všech podnikatelských procesech.

Jaký názor máte na ocenění,
která jste získala, a co Vám
přinesla?
V první chvíli cítíte čirou
radost a pocit uspokojení. Navíc
každé ohodnocení práce od
vnějšího okolí a profesionální
uznání potěší. Ocenění, která
jsem získala, neberu pouze jako
svůj osobní úspěch, ale jako
úspěch celé naší firmy. Odráží
se v něm týmová práce celého
podniku. Svým kolegům jsem
vždy poděkovala a všechny
ceny, které jsem přebrala, vnímám jako společnou medaili
celé GiTy. A co se týče vlivu
významu cen na chod firmy,
tak je to vynikající reference pro
naše partnery a zákazníky.

Je rozdíl mezi manažerem
mužem a ženou?
Všechna uvedená tvrzení kladou vysoké nároky na manažera
a není rozdíl mezi mužem
a ženou. Rozdíl je v jejich profesionalitě a ve znalostech. Ženy mají
těžší roli, musí skloubit pracovní
pozici manažerky s péčí o rodinu.
Toto je kritický faktor, který musí
žena zvážit, a právě tato úvaha často ovlivňuje její psychiku
a odolnost. Ženy jsou svým předurčením výborné týmové hráčky
ve smíšených pracovních týmech
a když pochopí, že síla je ve spolupráci a ne v soutěži kdo s koho,
stávají se nepostradatelnými pro
své mužské kolegy. Takové týmy
jsou pracovně a odborně velmi
silné a výkonné.

Mateřství je kritický faktor
Jaké jsou znaky dobrého
manažera?
Dobrý manažer musí mít
schopnost vytvořit v podniku model řízení, který je srozumitelný, přehledný a jasný
pro ostatní partnery. Musí
umět stanovit strategii podniku a strategické cíle podniku,
vysvětlit je a pravidelně komunikovat na všech úrovních řízení podniku. Klíčovým faktorem
je ale udržení si stávajícího
zákazníka, identifikace nových
zákazníků a neustálý koloběh

Postavení ženy ve společnosti se výrazně změnilo. Jak má
žena ve vedoucí pozici skloubit povinnosti a čas na sebe?
Osobně jsem přesvědčena,
že náš život není jen o práci
a pracovní seberealizaci, ale
že je nutné umět skloubit profesní uspokojení s osobním
harmonickým životem. K tomu
patří čas na své záliby a volný
čas věnovaný sobě. Je nutná
však osobní disciplína, určení
si svých životních i profesních
priorit a kvalitní plánování času.
Musím se rozhodnout s kým,

kdy, kde a jak strávím svůj čas,
když máme pouze jeden život
k dispozici. Nelze se bát nabízených příležitostí, ba naopak,
musíme být na ně připraveni a k tomu jsou zdravé tělo
a pohodová mysl nezbytné.
GiTy je také partnerem Moravské asociace podnikatelek
a manažerek (MAPM). Jaký je
hlavní cíl asociace?
Hlavním posláním Moravské asociace podnikatelek
a manažerek je otevřít celospolečenskou debatu o vytvoření
nového společenského prostředí, které pomáhá podnikajícím
ženám a manažerkám skloubit
profesní rozvoj s péčí o rodinu a nezapomenout na své
duševní a fyzické zdraví. Dalším významným aspektem této
asociace je napomáhání podnikajícím ženám v jejich dalším
vzdělání a MAPM se zasloužila
o vytvoření asistenčních center
pro podporu žen v podnikání
a snížení rizik na začátku podnikání v Brně a ve Zlíně.
Bylo nutné, aby se podnikající
ženy sdružily? Není to revolta
proti mužům?
V žádném případě to není boj
proti mužům. Asociace se zaměřuje na podporu žen v podnikání a svůj cíl hledá v nalezení
společného dialogu mezi ženami a muži v podnikání a další
profesní spolupráci.
[mat]

O firmě

Název
▪ GiTy, a. s.
Rok vzniku
▪ 1990

Předmět podnikání
▪ služby v oblasti
budování komunikační
infrastruktury,
telekomunikací, budování
datových sítí mobilních
operátorů a technologií
budov a areálů
Počet zaměstnanců
▪ 240

Obrat firmy
▪ 700 milionů až 1 mld. Kč

Sídlo firmy
▪ Mariánské náměstí 1, Brno
Pobočky v ČR
▪ Praha, Brno, Zlín

Pobočky na Slovensku
▪ Martin, Bratislava
Zahraniční pobočky
▪ Bulharsko, Rumunsko

Reference
▪ přes 8.000 instalací ve
společnostech ABB, FIAT,
OPEL, Škoda Auto, dále
pro státní správu – např.
Armáda ČR, Finanční
úřady ČR, a jiné
Spolupráce
▪ jaderná elektrárna
Dukovany, Shell, SONY, IBM

Jaké byly největší a nejdůležitější mezníky existence
společnosti GiTy?
V
počátcích
podnikání
jsme soustředili veškeré síly na
výstavbu lokálních datových sítí
pro české a slovenské zákazníky. Na přelomu milenia jsme
rozšířili činnosti GiTy na řízení
rozsáhlých datových sítí, satelitní komunikaci či multimédia
a posledních dvanáct let se
věnujeme informačním technologiím a telekomunikačním
službám.

Certifikace
▪ certifikát kvality ČSN EN
ISO 9001:2001, osvědčení
managementu kvality ČOS
051603 (AQAP 120)
Kontakt
▪ www.gity.cz

Inzerce

Jakým směrem se dál bude
GiTy ubírat, co ji čeká řekněme behem pěti let?
Další směr rozvoje GiTy
je stále ve vytváření nových
zákaznických řešení v oblastech komunikační infrastruktury a telekomunikačních služeb
i mnoha jiných, ale shrnout šíři
celého portfolia naší společnosti není v pár větách snadné.
A co se týče pronikání na další
trhy, tak se budeme snažit pře-

www.firemnipartner.cz

www.firemnipartner.cz
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evropská unie
Služba
SOLVIT

evropská unie

Diskrétní SOLVIT řeší problémy bezplatně

Jste lékař a chcete vykonávat svou praxi v některé ze zemí EU nebo
podnikáte a hodláte si v jiném státě založit obchodní společnost.
Vzletné myšlenky a nápady jsou ale obestřeny mnohdy hradbou
problémů, mezi něž patří například následné neuznání odborné
kvalifikace pro danou zemi. Takové, ale i mnohem závažnější problémy řeší SOLVIT. Je pozitivní, že je dokáže vyřešit rychle a s vysokou nadějí na úspěch. Co je to SOLVIT, kde a proč vznikl a jestli funguje i pro české občany, to si můžete přečíst v následujícím článku.
SOLVIT je on-line síť, v rámci
Neomezené možnosti, ale
které členské státy spolupracují
i problémy
při účelném řešení problémů,
Vnitřní trh nabízí všem hodjež vznikají v důsledku nesprávně příležitostí. Kromě studia či
ného používání právních předtrávení volného času se neopisů v oblasti vnitřního trhu ze
mezené možnosti nabízí i podstrany orgánů veřejné moci.
nikatelům. Ti tak mohou v členském státě EU začít podnikat
V každém členském státě EU
existují SOLVIT centra, která
nebo prodávat své výrobky či
pomáhají se stížnostmi občanů
služby. Zatímco vnitřní trh funi podniků. Centra jsou součástí
guje velmi dobře, občas dochástátní správy jednotlivých zemí,
zí k problémům, které souvisí
snaží se poskytovat skutečná
s výkladem zákonných práv.
řešení pro skutečné problémy
Mohou se tak objevit problémy
v krátké lhůtě deseti týdnů,
se získáním povolení k pobytu,
a navíc zcela bezplatně. K další
s uznáním diplomu či odborné
výhodě patří transparentnost
kvalifikace, s registrací motoropostupů při výkonu a zachovávého vozidla, se zaměstnanecní naprosté diskrétnosti v příkými právy, sociálním zabezpepadě citlivých informací. Služčením, daněmi z příjmu nebo
ba SOLVIT funguje od července
s volebními právy. Podnik se
2002 a poskytují ji členské státaké může setkat s administraty, zatímco Evropská komise
tivními překážkami, dodatečposkytuje zázemí a také pomoc
nými vnitrostátními požadavpři urychlení řešení problémů.
ky vztahujícími se na výrobky,
www.mpo.cz, http://ec.europa.eu/solvit/site/about/index_cs.htm

Region
a EU

Nadregionální projekty vedou

Zlínský kraj hodlá evropské peníze, jež do regionu přijdou v následujících letech, využít
především na projekty rozvíjející co největší
území. Například investice do silnic tak budou
zaměřeny na opravy ucelených hlavních tahů,
v cestovním ruchu pak dostanou přednost integrované projekty celých turistických oblastí.
Zlínský a Olomoucký kraj mohou z Regionálního operačního programu společně vyčerpat
do roku 2013 zhruba 18 miliard korun.
Regionální operační program (ROP) umožňuje
čerpat peníze hlavně na dopravu, rozvoj regionu
a cestovní ruch. V obou krajích již mohli zájemci
požádat o první dotace, peníze v této výzvě jsou

které již byly uvedeny na trh
v jiném členském státě, nebo
může jít o problémy při vracení
DPH. Někdy mohou tyto problémy vzejít z nedostatečných
informací o právech občana či
podniku v rámci Evropské unie.
Pokud jsou však práva dostatečně známa a nepodařilo se
je uplatnit v jiné zemi EU, právě
tehdy pomůže SOLVIT.
Procesní lhůty nezastaví
V každém členském státě
existuje tzv. domácí SOLVIT
centrum. V případě České
republiky je SOLVIT centrum
součástí odboru vnitřního
trhu a služeb EU, který spravuje ministerstvo průmyslu
a obchodu. Stížnosti mohou
občané podávat on-line, e-mailem na elektronickém formuláři, faxem nebo poštou. Podle
zveřejněných statistik je úspěšnost v řešení problému značná.
Vyřešených případů je téměř
osmdesát procent a mezi nejčastější problémy patří právě
uznávání odborných kvalifikací. Nejmenší procento případů připadá na problémy se
zaměstnaneckými právy. SOLVIT se jeví skutečně jako řešení
na všechny problémy, ale není
tomu tak. Existují i kategorie,
se kterými zkrátka u SOLVITU
neuspějete. Pokud je nezbytné
k uplatnění vašich práv dodržet
určitou procesní lhůtu či ve vaší
věci bylo zahájeno soudní řízení, ani SOLVIT zde nic nezmůže.
Se stejně negativním postojem
se setkáte, pokud budete chtít
řešit problém mezi dvěma soukromými subjekty, například
mezi podnikateli nebo mezi
podnikatelem a spotřebitelem.
Prostřednictvím sítě SOLVIT
lze řešit pouze pochybení státních orgánů při aplikaci práva
Evropského společenství.
[mat]

určeny hlavně na zlepšení stavu silnic. V plánu je
zejména rekonstrukce ucelených silničních tahů.
S cílem podpořit rozvoj cestovního ruchu budou
evropské peníze směřovat například na Luhačovicko, Rožnovsko či Vsacko. Možnost získat peníze z ROP budou mít i obce a města a navíc, žadatelé ze Zlínského kraje mohou evropské peníze
čerpat i z jiných zdrojů, než jen ze zmiňovaného
programu. Jedním z nich je OP Životní prostředí. Ze Zlínského kraje obdržel fond celkem 42
žádostí o dotace, které mají podpořit projekty na
ochranu vody a ovzduší, řešení problematiky starých ekologických zátěží, využití obnovitelných
zdrojů energie či environmentální vzdělávání.

Operační program Nadnárodní
spolupráce Střední Evropa schválen
Počátkem prosince schválila Evropská
komise Operační program Nadnárodní
spolupráce Střední Evropa, jehož koordinátorem pro Česko je ministerstvo
pro místní rozvoj. Mezinárodní operační program se zaměřuje na projekty,
které mají vliv na celé území střední
Evropy a slouží regionům z Rakouska,
České republiky, Německa, Maďarska
a dalších států. Vyhlášení první výzvy
je plánováno v prvním čtvrtletí roku
2008. Program má pro sedmileté období k dispozici téměř 300 milionů eur pro
všechny zapojené země.
Čtyři sta miliard korun pro Česko
V polovině prosince minulého roku
bylo podepsáno sedm regionálních
operačních programů a dva celostátní
operační programy - OP Podnikání
a inovace a OP Doprava. Počet schválených programů pro ČR tak poskočil
řádově z dosavadních čtyř na třináct
z celkových 24. Nově schválených
devět programů v sobě zahrnuje částku
téměř 400 miliard korun z plánovaných
750 miliard. Podle všech ukazatelů
bude Česko patřit mezi nejvyšší příjemce evropských strukturálních fondů
v následujících sedmi letech.
Přelom roku ve znamení
nových výzev
Od března minulého roku zveřejnilo
ministerstvo průmyslu a obchodu celkem šest výzev na dotace a tři výzvy
na úvěrové a záruční programy. Leden
roku 2008 je měsícem vyhlášení
nových výzev, mezi atraktivní patří jistě
program Nemovitosti, na nějž připadne
zhruba čtrnáct miliard korun. Velmi
brzy se počítá s vyhlášením výzev do
programů Spolupráce a Prosperita.
V současnosti běží také vyhlášené druhé kolo výzev z Regionálního operačního programu Střední Morava, které
je cíleně zaměřeno na bezmotorovou
dopravu, fyzickou revitalizaci území
ve městech a na venkově, integrovaný
rozvoj cestovního ruchu a podporu
absorpční kapacity.
Harmonogram opatření
Programu rozvoje venkova
Ministr zemědělství Petr Gandalovič
schválil harmonogram spouštění jednotlivých projektových opatření Programu rozvoje venkova pro rok 2008.
Příjem žádostí v roce 2008 se uskuteční
v následujících konkrétních termínech:
3. kolo - 26. 2. až 17. 3. 2008, pro opatření I.3.2. platí příjem pouze dva týdny
od 3. do 14. 3.
4. kolo - 10. až 30. 6. 2008
5. kolo - 6. až 24. 10. 2008
Více informací na www.mze.cz.

[Zdroj: ČTK]
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ICT a strategické služby
▪ Prioritní osa 2: Rozvoj firem
▪ Forma podpory: Dotace

▪ Vyhlášení programu: 2. 1. 2008

▪ Příjem registračních žádostí: od 1. 3. 2008
▪ Příjemce podpory: Podnikatelské subjekty
▪ Správce programu: MPO ČR

▪ Zprostředkující subjekt: CzechInvest

www.mpo.cz, www.czechinvest.org

▪ Cíl programu:
Cílem programu je pomocí dotací podpořit konkurenceschopnost a růst ICT sektoru
v České republice, podpořit nabídku nových informačních systémů, ICT řešení, nových softwarových produktů a služeb. Program je zaměřen také na rozvoj informační
a znalostní společnosti a zvyšování dostupnosti informací o produktech ICT.
▪ Podporované aktivity:
Tvorba nových IS/ICT řešení a aplikací, centra pro návrh a implementaci IS/ICT, centra sdílených služeb, centra zákaznické podpory, centra oprav high-tech výrobků
a technologií.
▪ Výše dotace:
Dotace je poskytována jako procento dle Regionální mapy intenzity veřejné podpory
pro ČR na období 2007 – 2013 ze způsobilých výdajů projektu, minimálně však ve výši
1 mil. Kč a maximálně ve výši 100 mil. Kč.

Nemovitosti
▪ Prioritní osa 5:
Prostředí pro podnikání a inovace

▪ Příjem registračních žádostí: od 1. 3. 2008

▪ Cíl programu:
Cílem programu je stimulovat vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí včetně
související infrastruktury a přispět tak ke vzniku funkčního trhu nemovitostí a ke
zlepšení investičního a životního prostředí. Program je zaměřen na podporu projektů realizovaných ve všech hlavních fázích životního cyklu nemovitosti, tj. projektů
přípravy, výstavby, rozvoje i regenerace nemovitosti.

▪ Správce programu: MPO ČR

▪ Podporované aktivity:
Jedná se zejména o pořízení nemovitosti, předprojektovou a projektovou přípravu
staveb, provádění staveb, přípravu území, odstranění ekologických zátěží a nevyužitelných staveb, relokaci firem, vytváření GIS a akreditaci manažerů.

▪ Forma podpory: Přímá dotace

▪ Vyhlášení programu: 2. 1. 2008

▪ Příjemce podpory: Územní a samosprávný
celek či svazek územních a samosprávných
celků, podnikatelské subjekty
▪ Zprostředkující subjekt: CzechInvest

OPPI

OPPI

▪ Výše dotace:
Výše podpory je poskytována podle typu příjemce podpory a typu projektu, a to
v souladu s Regionální mapou podpory dle Regionální blokové výjimky, Nařízení
70/2001, Pokynů pro regionální podporu.

www.mpo.cz, www.czechinvest.org

Školicí střediska
▪ Prioritní osa 5:
Prostředí pro podnikání a inovace
▪ Forma podpory:
Dotace v režimu blokové výjimky
▪ Vyhlášení programu: 2. 1. 2008

▪ Příjem registračních žádostí: od 1. 6. 2008

▪ Příjemce podpory: Podnikatelské subjekty,
sdružení podnikatelů, podnikatelská seskupení (podnikatelské, oborové, odvětvové
a profesní komory), územní samosprávné
celky, nestátní neziskové organizace, vzdělávací instituce
▪ Správce programu: MPO ČR

▪ Zprostředkující subjekt: CzechInvest
www.mpo.cz, www.czechinvest.org

▪ Cíl programu:
Cílem programu je prostřednictvím zajištění kvalitního zázemí pro realizaci, organizaci a řízení vzdělávání, personálních činností a dalších aktivit souvisejících s rozvojem lidských zdrojů, zvýšit konkurenceschopnost podniků a podnikatelských subjektů ve vymezených sektorech a rovněž i zaměstnatelnost jednotlivců v souladu
s potřebami vyplývajícími ze zavádění nových technologií a inovací.
▪ Podporované aktivity:
Výstavba, pořízení, rekonstrukce, modernizace, vybavení a zařízení infrastruktury
určené pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů podnikatelských subjektů ve vybraných sektorech zpracovatelského průmyslu, služeb - zejména tzv. průmyslových
služeb, energetiky, stavebnictví, informačních a komunikačních technologií, výzkumu a vývoje a průřezových odvětví.
▪ Výše dotace:
Dotace je poskytována ve výši min. 200 tis. Kč a max 150 mil. Kč na jeden projekt.

Regionální operační program Střední Morava
▪ Prioritní osa: 1 Doprava

▪ Oblast podpory: 1.3 Bezmotorová doprava
▪ Forma podpory: Dotace

▪ Vyhlášení programu: 17. 12. 2007

▪ Ukončení příjmu žádostí: 28. 2. 2008

▪ Příjemce podpory: Kraje, dobrovolné svazky obcí, obce, podnikatelské subjekty
▪ Místo realizace projektů:
Zlínský a Olomoucký kraj

OPPI

▪ Cíl programu:
Zvýšení ekonomické vyspělosti, zlepšení konkurenceschopnosti regionu a životní
úrovně jeho obyvatel, cílem prioritní osy 1. Doprava je zajištění efektivní, flexibilní
a bezpečné dopravní infrastruktury v rámci regionu soudržnosti Střední Morava a spolehlivé, kvalitní a integrované veřejné služby. Cílem oblasti uvedené podpory 1. 3 je
rozvoj infrastruktury pro bezmotorovou dopravu prostřednictvím výstavby regionálně významných stezek a segregovaných cyklostezek v rámci městských aglomerací.

Výpis
z úplného
znění ROP

▪ Výše dotace:
Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 2 miliony korun, maximální
výše dotace činí 50 milionů korun. Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) pro celou oblast podpory činí 20,4 milionu eur.
▪ Podávání žádostí pro žadatele ze Zlínského kraje: Úřad Regionální rady regionu
soudržnosti Střední Morava, Zlín - Oddělení řízení projektů, J. A. Bati 5520, Zlín

www.rr-strednimorava.cz

www.firemnipartner.cz
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Nedostatek zaměstnanců? Problém řeší projekt Institut trhu práce

Přestože je aktuální stav nezaměstnanosti ve Zlínském kraji hluboce pod šesti procenty, potýkají se zaměstnavatelé
s neobvyklým problémem. Schází jim kvalifikovaní zaměstnanci, zejména však pracovníci z nedostatkových oborů (strojírenských, stavebních, elektro či plastikářských). A nejedná se jen
o dělnické profese, v uvedených oborech chybí středoškoláci,
stejně jako absolventi vysokých škol. Vyřešit tento problém
operativně a ke spokojenosti zaměstnavatelů a zaměstnanců
je jedním z úkolů projektu s názvem Institut trhu práce (ITP).
Pilotní systémový projekt
ITP realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR spolu
s Hospodářskou komorou ČR,
Národním vzdělávacím fondem a s úřady práce. Hlavním
cílem projektu, který je spuštěn
v pěti pilotních krajích včetně
Zlínského kraje, je zkvalitnění,
rozšíření a prohloubení služeb
zaměstnanosti a zajištění jejich
dostupnosti pro zaměstnavatele i zaměstnance.
Nosným prvkem projektu je kompletní poradenství
pro zaměstnavatele, které se
děje zejména monitorovacími
návštěvami pracovníků projektu ITP ve firmách. „Pověření pracovníci zjišťují potřeby
zaměstnavatelů přímo ve firmě a poskytují jim poradenství týkající se aktivní politiky
zaměstnanosti, zaměstnávání
cizinců či osob se zdravotním
postižením,” uvedla Michaela
Greplová, vedoucí oddělení
ITP na ÚP ve Zlíně. Monitoring
aktuální situace na pracovišti
se zjišťuje pomocí tzv. záznamového listu. Ten je souhrnem

všech problémových oblastí,
se kterými se zaměstnavatelé
aktuálně potýkají. Zaměstnavatelé se dnes nemohou spoléhat
na dříve běžnou praxi, kterou
bylo získání chybějících pracovních sil právě na úřadech
práce. Nyní jsou v hledání bezradní, protože doslova není kde
brát. „Jsou natolik zahlceni problémy, že nemají čas se zabývat
hledáním nových sil. Potíže
nastávají i při příjímání nových
zaměstnanců do pracovního
poměru, neboť zejména malé
podniky nemají personální
oddělení. Při výběru se tak
mohou lehce dopustit omylu
v podobě ne zrovna ideálního
uchazeče,” potvrdila nelichotivou situaci Věra Kříčková,
vedoucí regionálního pracoviště ITP Hospodářské komory ČR
ve Zlínském kraji. „Jednotlivým
firmám ušijeme zdarma poradenství na míru, které spočívá
v poradenství personálního,
kariérního a profesního zaměření a v poradenství v oblasti
dotační politiky ESF,” uvedla
Věra Kříčková. Pracovníci ITP

ÚP zjišťují personální potřeby
zaměstnavatelů přímo ve firmách a novinkou je tzv. předvýběr. „Jak už je z názvu patrné,
výběr nových zaměstnanců
má jakýsi předstupeň. Ten se
uskutečňuje na půdě úřadu
práce a z možných uchazečů
vybereme pro danou firmu
takové, kteří splňují požadované podmínky,” uvedla Michaela
Greplová. Do firem tak směřují
zájemci, kteří mají jasnou představu o vykonávané profesi.
Firmě tím ušetří čas, námahu
a mnohdy i náklady, které může
vynaložit jiným způsobem.
Jedním z dalších cílů projektu ITP je propojení potřeb středních a vysokých škol s potřebami firem. „Firmy se nyní potýkají
s nedostatkem odborníků typu
projektant nebo strojař. A jednou z možností, jak vyřešit
tento problém, je propojení
aktivit firem se školami. Zajištění exkurzí, stáží nebo výukových pomůcek je cestou, jak
nasměrovat studenty příslušných učebních či studijních
oborů k jasné vizi o svém dalším fungováním na trhu práce,”
poznamenala Věra Kříčková.
Počátkem prosince minulého
roku se projekt ITP stal partnerem při Dni otevřených dveří
Střední průmyslové školy ve
Zlíně, kde se prezentovalo 17
firem především ze zlínského
okresu. „Zhruba třem stovkám
studentů se tak představily firmy ze strojních, stavebních či
elektro oborů. Cílem akce bylo
navázání užšího kontaktu právě mezi zúčastněnými firmami
a střední školou,” osvětlila Věra
Kříčková zajímavou akci.
Kontaktní informace:
ITP HK ČR:
Mgr. Věra Kříčková
krickova@komora.cz
tel: 724 613 049
ITP ÚP ve Zlíně:
Michaela Greplová
michaela.greplova@zl.mpsv.cz
tel: 577 577 181, 722 734 283
[mat]
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Sedm obcí má CzechPOINT

Dalších sedm obcí na Zlínsku poskytuje od Nového roku službu CzechPOINT. Ve správním obvodu
obcí s rozšířenou působností Zlín jde o obce Fryšták, Lukov, Kašava, Mysločovice, Velký Ořechov,
Hvozdná a Ostrata. K výdejovým místům patří
také krajský úřad a všechny matriční úřady. Cílem
CzechPOINTu je poskytovat občanům ověřené
výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků
www.mestozlin.cz

1/2008

na jednom místě, aniž by občan musel navštívit
několik různých úřadů státní správy. V současné
době tak mohou občané získat výpisy ze čtyř centrálních registrů - obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí a rejstříku trestů. S účinností k 1. lednu se změnila sazba
za vydávání výpisů, a to 100 Kč za první stránku
a 50 Kč za každou další i započatou stránku.

Klasu získaly i frgály
Počátkem prosince minulého roku ocenil ministr zemědělství Petr Gandalovič
celkem 28 nových potravinářských
výrobků. Ty se tak mohou pyšnit certifikátem Klasa, který je známkou kvality potravin a zemědělských výrobků.
Ocenění Klasa převzalo deset společností, z toho šest poprvé. Z oceněných
společností jsou dvě ze Zlínského kraje,
a to karlovické Pekařství Valašské frgály a uherskobrodské řeznictví VOMA.
Nyní tak naleznou spotřebitelé značku
kvalitních potravin na 1.413 potravinářských výrobcích od 210 producentů.
Sbírka zákonů bude on-line
Firmy i občané by mohli mít jednodušší
přístup k platným právním předpisům
prostřednictvím elektronické Sbírky
zákonů. Podnikatelé tak ušetří desetitisíce korun, které nyní musí platit za
komerční právní systémy či pořízení
tištěné verze Sbírky zákonů. Podle
náměstka ministra vnitra Zdeňka Zajíčka bude od ledna zveřejněna konkrétní
podoba projektu, na spuštění elektronické sbírky si však budou zájemci
muset rok počkat.

Společnost s ručením omezeným – doživotní vězení pro společníky?!
Nemá-li společník zájem dál ve společnosti s ručením omezeným setrvávat, může svou účast ukončit v zásadě třemi způsoby: převodem svého obchodního podílu na třetí osobu,
dohodou všech společníků nebo zrušením své účasti soudem.
Nelze-li ukončení účasti ve
společnosti setrval. Obchodspolečnosti realizovat prvními
ní zákoník v žádném ze svých
dvěma způsoby, má společník
ustanovení nedefinuje, co se
možnost, za předpokladu, že
rozumí podmínkami, za nichž
budou splněny některé další
nelze po společníkovi sprapodmínky stanovené zákovedlivě požadovat setrvání ve
nem č. 513/1991 Sb., obchodspolečnosti; důležitým vodítní zákoník, obrátit se na soud
kem pro interpretaci tohoto
a požádat jej o zrušení své
tzv. neurčitého právního pojmu
účasti. Úprava tohoto institutu
je proto konstantní judikatuje obsažena v ustanovení § 148
ra Nejvyššího soudu (dále jen
odst. 1 obchodního zákoní„NS“), jež - byť není pramenem
ku, podle kterého společník
českého práva - v praxi slouží
nemůže ze společnosti vystoujako jakýsi „návod k použití“
pit, může však, nejde-li o jedicitovaného ustanovení. V někoného společníka, navrhnout,
lika rozhodnutích (např. sp. zn.
aby soud zrušil jeho účast ve
29 Odo 194/2004, sp. zn. 29 Odo
společnosti, nelze-li na něm
1257/2006) zaujal NS stanovisspravedlivě požadovat, aby ve
ko, že tyto podmínky nejsou

S firemními auty po Evropě
jen s plnou mocí
Policie v evropských zemích má právo
žádat při běžné kontrole po řidiči vozidla
plnou moc k jeho užívání, pokud není
jeho vlastníkem. Vyplývá to z Úmluvy
o mezinárodním silničním provozu uzavřené ve Vídni v roce 1968 a týká se to jak
aut služebních, tak vypůjčených. Plnou
moc dosud policisté v Evropě po řidičích
vyžadovali jen výjimečně.

[mat]
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níky, kteří mají stejné podíly
a nedokáží se domluvit. Na
základě shora uvedeného si
může čtenář položit otázku:
Nečiní ze společníka stávající
právní úprava „doživotního
vězně“ společnosti?
Všem potenciálním společníkům mohu z vlastní praxe
doporučit, aby se raději snažili
problémům předcházet, nežli
je řešit až následně. Aby tedy
při zakládání nebo vstupu do
společností přistupovali ke
svému členství maximálně
zodpovědně, předem konzultovali vlastnickou strukturu a podmínky své účasti ve
společnosti s advokátem. Ne
nadarmo se totiž říká, že najít si vhodného společníka je
mnohdy těžší, než najít si dobrého manžela.

Právní
servis

[JUDr. Zdeněk Hromádka]

Jihoafrická republika nabízí možnosti i malým podnikům

Centrální banka zvedla úroky
Česká národní banka zvýšila repo sazbu
z 3,25 procenta na 3,50 procenta. Jde
o klíčovou sazbu v ekonomice, od níž se
odvíjí například úročení úvěrů, a v roce
2007 to bylo již čtvrté zvýšení úrokových sazeb. Trh tento krok centrálních
bankéřů čekal. Zvýšení repo sazby je
reakcí na vývoj stále rostoucí inﬂace.
Bankrotáři budou na webu
Půjčit si velké peníze a nesplatit je včas
už od Nového roku není problémem
jen samotných dlužníků. Ministerstvo
spravedlnosti spustilo veřejný seznam
dlužníků na portále www.justice.cz.
Ti, kteří nesplatí svůj dluh do tří měsíců a věřitelé dlužníky oznámí soudu,
tak naleznou své jméno na zmíněných
webových stránkách. Rejstřík bankrotářů se stane součástí nového „dlužnického” zákona, který vešel v platnost
také k 1. lednu. Orientace v novém systému je dle mluvčí ministerstva velmi
jednoduchá, ne nepodobná vyhledávání jmen v obchodním rejstříku.

naplněny např. v případě, kdy
- společník bezvýsledně nabídl
svůj obchodní podíl ostatním
společníkům k odkoupení;
valná hromada nedala společníkovi souhlas s převodem
obchodního podílu na jiného
společníka nebo na třetí osobu;
s ohledem na výši svého podílu
nemá společník téměř žádný
vliv na chod společnosti nebo
byl společník odvolán jako jednatel společnosti.
V rozhodnutí sp. zn. 29 Odo
389/2005 NS judikoval, že ani
nepřekonatelné rozpory mezi
společníky, které zcela ochromují činnost společnosti, nejsou důvodem pro zrušení
jeho účasti ve společnosti.
Typickým příkladem je patová situaci, jež může nastat ve
společnosti se dvěma společ-

Akce s názvem Jihoafrický business den
byla vyvrcholením dvoudenní návštěvy
jihoafrické velvyslankyně ve zlínském
regionu. H. E. Ms. Nomsa Dube navštívila Zlín se záměrem prohloubit a navázat
spolupráci českých podnikatelů s Jihoafrickou republikou. Černý kontinent
je pro zahraniční podnikatele výzvou
a právě Jihoafrická republika (JAR) je
otevřena i drobným podnikatelům.
www.ohkzlin.cz

Akce a semináře

Cílem návštěvy Zlína bylo prohloubení a rozšíření stávajících kontaktů. „Misi ve
Zlínském kraji považuji za velmi významnou,” uvedla Nomsa Dube při krátkém interview. Jak dále poznamenala, zlínským podnikatelům se otevírají v JAR velké možnosti.
„Zlínský kraj má vysoký potenciál a domnívám se, že směřování aktivit do cestovního
ruchu je primární,” dodala velvyslankyně.
Potenciál zlínských firem se může
dotýkat výroby, inženýrství, leteckého či
automobilového průmyslu. JAR nabízí
možnosti i malým podnikům. „Významně podporujeme rozvoj malých podniků.
Navíc nabízíme trh s téměř padesáti miliony obyvatel, kterých se v poslední době
citelně dotklo omezení dovozu výrobků z Číny,” poznamenala Nomsa Dube
a nepřímo tak vzkázala podnikatelům, že
se jim otevírá nový prostor a nové partnerství. Velvyslankyni taktéž zaujala rukodělná výroba a typické krajové výrobky,
takže sama spatřuje obchodní příležitost
i v této oblasti.

▪ Zlínská obchodní a hospodářská
komora připravuje na 22. ledna ve
Vile Tomáše Bati akci s názvem Přístup
ženských firem k financím. Více o akci
na www.ohkzlin.cz a telefonním čísle
577 776 001. Vstup je zdarma.
▪ Akademia centrum Univerzity Tomáše
Bati ve Zlíně hostí 23. ledna konferenci
s názvem Regionální inovační strategie
Zlínského kraje a rozvoj meziregionální
spolupráce v inovacích. V průběhu akce
se představí nově zpracovaný dokument
Regionální inovační strategie Zlínského
kraje. Akce začíná v 9.00 hod.
▪ Krajská hospodářská komora Zlínského
kraje pořádá dne 24. ledna akci s názvem
Konzultační den Německo s ředitelem
zahraniční kanceláře CzechTrade v Kolíně
n. Rýnem, panem Jiřím Hartvichem.
▪ OHK v Kroměříži pořádá 5. února seminář Cestovní náhrady. Akce se uskuteční
v prostorách OHK Kroměříž na Komenského náměstí 435 od 9.00 hod. Více
informací na www.ohkkm.cz.

[mat]
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Akce

Inzerce

Pokud chcete, abychom Vám zasílali magazín Firemní PARTNER přímo na Vaši adresu,
zašlete nám vyplněný kupón na adresu redakce, popřípadě můžete odeslat jeho
elektronickou variantu na adrese: www.firemnipartner.cz
Adresa redakce: Firemní PARTNER, Pekárenská 42, 760 01 Zlín.
firma:
kontaktní osoba:
adresa:
telefon:

e-mail:

město:

PSČ:
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do diáře
Mzdy
a personalistika

vzdělávání

Mzdy a personalistika
18. ledna 2008, Zlín
Souhrnný výklad změn v práci
mzdových účetních od 1. 1. 2008
Lektor: Ing. Růžena Klímová
Místo konání: IH Moskva, Zlín
Čas: 9.00 - 13.30 hod.
Kontakt: ANAG, spol. s r. o., Olomouc
Telefon: 585 757 421
E-mail: seminare@anag.cz
Informace a přihlášky: www.anag.cz
28. ledna 2008, Zlín
Změny ve způsobu zdaňování mezd
a ostatních příjmů ze závislé činnosti od 1. 1. 2008 a roční zúčtování záloh
a daňového zvýhodnění za rok 2007
Lektor: Věra Příhodová
Místo konání: IH Moskva, Zlín
Čas: 9.00 - 13.30 hod.
Kontakt: ANAG, spol. s r. o., Olomouc
Telefon: 585 757 421
E-mail: seminare@anag.cz
Informace a přihlášky: www.anag.cz
29. ledna 2008, Zlín
Důchodové pojištění
Lektor: Bc. Taťána Sojková
Místo konání: PSG, a. s., Zlín,
Zarámí 4007, kinosál
Čas: 9.00 - 13.30 hod.
Kontakt: Zdeňka Jandíková - Vzdělávání,

Sháníte zaměstnance? Problém za vás mohou vyřešit personální agentury
odborné školicí středisko Zlín
Telefon: 739 308 740, 721 882 259
E-mail: vzdelavani.zlin@seznam.cz
22. února 2008, Zlín
FKSP a sociální fondy v metodice
platné pro rok 2008
Lektor: Ing. Anna Libnarová
Místo konání: IH Moskva, Zlín
Čas: 9.00 - 13.30 hod.
Kontakt: ANAG, spol. s r. o., Olomouc
Telefon: 585 757 421
E-mail: seminare@anag.cz
Informace a přihlášky: www.anag.cz
26. února 2008, Zlín
Dvě novely zákoníku práce od 1. 1. 2008
a jeho výkladové problémy
Lektor: JUDr. Bořivoj Šubrt
Místo konání: IH Moskva,
nám. Práce 2512, Zlín
Čas: 9.00 - 13.30 hod.
Kontakt: ANAG, spol. s r. o., Olomouc
Telefon: 585 757 421
E-mail: seminare@anag.cz
Informace a přihlášky: www.anag.cz
12. března 2008, Zlín
Cestovní náhrady v roce 2008
Lektor: Ing. Karel Janoušek
Místo konání: PSG, a. s., Zlín,

Zarámí 4007, kinosál
Čas: 9.00 - 13.30 hod.
Kontakt: Zdeňka Jandíková - Vzdělávání,
odborné školicí středisko Zlín
Telefon: 739 308 740, 721 882 259
E-mail: vzdelavani.zlin@seznam.cz

14. března 2008, Zlín
Aktuální změny v důchodovém
pojištění v r. 2008
Lektor: Bc. Taťána Sojková
Místo konání: PSG, a. s., Zlín,
Zarámí 4007, kinosál
Čas: 9.00 - 13.30 hod.
Kontakt: Zdeňka Jandíková - Vzdělávání,
odborné školicí středisko Zlín
Telefon: 739 308 740, 721 882 259
E-mail: vzdelavani.zlin@seznam.cz
[mat]

Účetnictví
a daně

Účetnictví a daně
15. ledna 2008, Zlín
Reprodukce majetku, technické zhodnocení, opravy - rozlišené podle účetních
a daňových předpisů, nového Pokynu
D-300 a vyhlášky č. 560/2006 Sb.
Lektor: Ing. Jiří Blažek
Místo konání: IH Moskva, Zlín
Čas: 9.00 - 13.30 hod.
Kontakt: ANAG, spol. s r. o., Olomouc
Telefon: 585 757 421
E-mail: seminare@anag.cz
Informace a přihlášky: www.anag.cz
18. ledna 2008, Zlín
Roční zúčtování mezd a odměn
za r. 2007, zdaňování v r. 2008
Lektor: Ing. Lidmila Flašová
Místo konání: IH Moskva Zlín
Čas: 9.00 - 13.30 hod.
Kontakt: Zdeňka Jandíková - Vzdělávání,
odborné školicí středisko Zlín
Telefon: 739 308 740, 721 882 259
E-mail: vzdelavani.zlin@seznam.cz

14. února 2008, Zlín
Aktuální problematika vyplývající
ze Zákoníku práce ve firemní praxi
Lektor: JUDr. Miloš Hejmala
Místo konání: PSG, a. s., Zlín,
Zarámí 4007, kinosál
Čas: 9.00 - 13.30 hod.
Kontakt: Zdeňka Jandíková - Vzdělávání,
odborné školicí středisko Zlín
Telefon: 739 308 740, 721 882 259
E-mail: vzdelavani.zlin@seznam.cz
22. ledna 2008, Zlín
Změny v účetnictví společnosti v roce
2008 v návaznosti na novelu zákona
o daních z příjmů
Lektor: Ing. Hana Krajčová
Místo konání: PSG, a. s., Zlín,
Zarámí 4007, učebna
Čas: 9.00 - 13.30 hod.
Kontakt: Zdeňka Jandíková - Vzdělávání,
odborné školicí středisko Zlín
Telefon: 739 308 740, 721 882 259
E-mail: vzdelavani.zlin@seznam.cz
24. ledna 2008, Zlín
Daň z příjmů právnických osob
a daňové přiznání za r. 2007
Lektor: Doc. Dr. Jan Popelka
Místo konání: PSG, a. s., Zlín, Zarámí 4007
Čas: 9.00 - 13.30 hod.
Kontakt: Zdeňka Jandíková - Vzdělávání,
odborné školicí středisko Zlín
Telefon: 739 308 740, 721 882 259
E-mail: vzdelavani.zlin@seznam.cz

15. února 2008, Zlín
Daňové přiznání z příjmu fyzických
osob za r. 2007
Lektor: Ing. Hana Krajčová
Místo konání: PSG, a. s., Zlín, Zarámí 4007,
učebna
Čas: 9.00 - 13.30 hod.
Kontakt: Zdeňka Jandíková - Vzdělávání,
odborné školicí středisko Zlín
Telefon: 739 308 740, 721 882 259
E-mail: vzdelavani.zlin@seznam.cz
22. února 2008, Zlín
Změny v oblasti DPH platné
od 1. ledna 2008
Lektor: Ing. Dagmar Fitříková
Místo konání: PSG, a. s., Zlín,
Zarámí 4007, kinosál
Čas: 9.00 - 13.30 hod.
Kontakt: Zdeňka Jandíková - Vzdělávání,
odborné školicí středisko Zlín
Telefon: 739 308 740, 721 882 259
E-mail: vzdelavani.zlin@seznam.cz
[mat]
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Každý podnikatel, pokud nepodniká zcela sám, je čas od
času nucen řešit personální problematiku. A někdy to bývá
pěkně horké téma. Odchod schopné sekretářky na mateřskou dovolenou, dlouhodobá nemoc klíčového zaměstnance nebo velká zakázka přesahující personální kapacity firmy. Odmítnout takovou nabídku snů? To není určitě
nutné. Pokud si vše dobře spočítáte, může se vám vyplatit najmout lidi z personální agentury a zakázka je vaše.
Nábory zaměstnanců
a poradenství
Spolupráce s personální
agenturou může mít mnoho
různých podob. Z větší míry jsou
„personálky“ známé jen díky
náborovým aktivitám, nicméně
využití širokého spektra služeb
v oblasti lidských zdrojů, které
dnes nabízejí, může mít mnoho
zajímavých a různorodých variant. Spolupráce může začít třeba
tím, že od vás personální agentura převezme veškerou inzertní
náborovou činnost. To může být
výhodné v okamžiku, kdy se firma dlouhodobě potýká s nedostatkem pracovníků a opakovaná inzerce pod hlavičkou firmy
začíná způsobovat efekt opačný
– špatnou image. Nebo při spolupráci v oblasti náboru nových
zaměstnanců pro Vás může být

zajímavé rozšíření spektra uchazečů o zaměstnání. Personální
agentury mají z větší míry ve
svých databázích jiné uchazeče,
než zaměstnavatelé. Navíc takový nábor má ještě jednu velkou
výhodu. Není zatížen interními
vztahy. Objektivní pohled personální agentury v rámci celého
výběrového řízení bývá obvykle
velmi prospěšný, a to jak pro
firmu, tak i pro uchazeče. Spolupráci je však možné i různě kombinovat. Firma si například může
uspořádat první kola náborů
sama a ve finálním výběru si
nechá poradit od profesionálů.
I lidé se dají zapůjčit
Pro případná vykrytí náhlých
personálních změn nebo sezonních výkyvů ve výrobě se lidé dají
na smlouvu i pronajmout. Tato
služba je známá pod pojmem

„temporary help“, nebo „try and
hire“, tedy „vyzkoušej a zaměstnej“. Tento servis s sebou přináší hned několik výhod. Touto
„zápůjčkou“ si můžete zaměstnance na půl roku docela dobře
vyzkoušet a potom ho v případě spokojenosti zaměstnat
s klasickou 3 měsíční zkušební
dobou jako svého kmenového
zaměstnance. Malý podnikatel
tímto způsobem může vykrýt
osudovou zakázku a získat tak
velmi lukrativní obchod, který
by jinak musel pro nedostatek
personálních kapacit odmítnout.
Po ukončení zakázky se „zapůjčení zaměstnanci“ vrátí agentuře zpět. Podnikatel tak není
nucen navyšovat počty svých
kmenových pracovníků, které
by potom musel složitě (a třeba
i s odstupným) z práce propouštět. Za bonus navíc lze považovat i to, že celý proces vyhledání,
náboru a zaměstnání dočasného
zaměstnance a jeho následná
personálně-mzdová agenda je
pouze a výhradně na agentuře.
Nyní je oblíbené zaměstnávání
vietnamských pracovníků.
Pracovní poměr na dobu
určitou a zákonná „klička“
Někteří zaměstnavatelé se
díky častým výkyvům odbytu, resp. výroby, brání tím, že
zaměstnávají pracovníky na
dobu určitou. To má ovšem jeden
háček. Po dvou letech takového
pracovního poměru je zaměstnavatel ze zákona povinen zmíněné pracovníky ve své firmě
zaměstnat trvale, a to již na dobu
neurčitou. V tomto okamžiku se
rovněž nabízí možnost využití
„zápůjčky“, a to s jasným cílem
překlenout šestiměsíční období.
Personální audit uspoří
Mnohé firmy dotlačilo neúprosné kolo businessu k pře-

hodnocení stávajících podmínek
fungování podniku a k následné restrukturalizaci. Personální
audit, provedený kvalitní personální agenturou, je v této oblasti
mocným a efektivním nástrojem. Po vyhodnocení výsledků
bývá zřejmé, že při lepší organizaci práce je ve firmě nepotřebných několik (i desítek) procent
stávajících zaměstnanců. Studie
však může zjistit i situaci zcela odlišnou, např. nadbytečné
zatížení zaměstnanců, nesystémové procesy, nevhodně
kumulované funkce či případné obsazení pozic nevhodnými
zaměstnanci. Kvalitní personální agentura vám pomůže se
s těmito lidmi rozloučit, popř.
vám může navrhnout či doporučit efektivnější způsoby fungování dotčených resortů.

Agentury
práce

Úřad práce je něco jiného
Bylo by zavádějící se domnívat, že personální agentury fungují na podobných principech,
jako úřady práce. Je potřeba si
uvědomit, že „personálky“ nesuplují činnost úřadů práce a také
jejich služby nejsou bezplatné.
Je nutné umět dobře počítat
a zhodnotit, která ze služeb se
opravdu vyplatí. Marže personálních agentur se běžně
pohybují v rozmezí 20 – 25%
i více, dle náročnosti zakázky.
Služeb těchto agentur také často využívají podnikatelé, kteří
zaznamenali rychlý rozmach
spojený s růstem firmy a personální otázky jim náhle zabírají
příliš mnoho energie a času.
V takovém případě stačí nabídnout pouze kancelář a honorář. V relativně krátkém čase je
personální agentura schopna,
přímo pod vaší střechou, provozovat plnohodnotné a profesionální personální oddělení.
[pen]

Inzerce

Start People s.r.o.
Kvítková 3687/52
760 01 Zlín
tel.: +420 577 646 504-6
fax: +420 577 646 505
mailto: lkeis@startpeople.cz
www.startpeople.cz

VÁŠ PARTNER
V OBLASTI LIDSKÝCH ZDROJā
www.firemnipartner.cz
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realitní servis
Prodej
Kroměříž

Val. Meziříčí – Krhová

Vsetín-Halenkov

Nebytové prostory, v současnosti prodejna potravin.
Zast. plocha 430 m2, ostatní plocha 2 124 m2, z toho
596 m2 zpevněná. Příjezdové rampy, chladicí boxy,
místnosti k přípravě potravin a sklady. V ceně vybavení prodejny. Na pozemcích
možnost další přístavby.
Možnost parkování.
Cena: na dotaz
Tel.: 603 888 059

Rekreační budova-hotel a 5
samostatných chatek, kapacita cca 100 osob, v 1. NP 8
pokojů a soc. zázemí, v 2. NP
restaurace s barem a posezením, kuchyně a 10 pokojů se
zázemím, parkování, vlastní
lyžařský vlek.
Cena: 6.500.000 Kč
Tel.: 724 620 135
Bytový dům po kompletní
rekonstrukci, s restaurací pro
cca 60 hostů se zařízením
včetně kuchyně. Ve sklepních prostorách je kompletně zařízený bar s hernou. Tři
bytové jednotky. Vhodné
pro penzion se zavedenou
restaurací a ubytováním
v poschodí nebo i k bydlení.
CP 446 m2. Ihned volný.
Cena: 4.950.000 Kč
Tel.: 724 670 542

Uherský Brod

Prodej lukrativních pozemků o celkové výměře 30 032 m2,
velmi vhodných pro komerční využití. Pozemky jsou umístěny v uzavřeném oploceném areálu v rozvíjející se průmyslové
zóně obce. Pozemky jsou situovány u hlavního dopravního
tahu na Slovensko.
Na pozemcích se nachází bývalé výrobní haly, sklad, zastřešené
parkovací stání pro nákladní automobily. Část pozemků představuje zpevněná komunikace.
Cena: na dotaz
Tel.: 724 620 134

w w w. h a r t p r e s s . c z
OFSETOVÁ TISKÁRNA

PAPÍRENSKÁ VÝROBA

ƒ knihy, katalogy, brožury, þasopisy

ƒ faxové roliþky

ƒ etikety, vinČty, krabiþky, blistry

ƒ termokotouþky

ƒ prospekty, plakáty, letáky, vizitky

Držková

Kroměříž

Restaurace, 273 m2, v rekreační oblasti, stylová společenská
místnost, bar, kuchyň, sklad,
sklep, šatna. Plynový kotel,
vlastní studna. Budova po
část. rekonstrukci. Venkovní posezení, dětský koutek.
Turisty vyhledávaná oblast.
Cena: na dotaz
Tel.: 603 888 059

Prodej měšťanského domu
v historickém centru města se
4 bytovými jednotkami (2+1
- cca 80 m2, 3+1 - cca 120 m2,
1+kk - cca 60 m2, 1+1 - cca
50 m2). Zahrada: 60 m2. Dům
je udržovaný, po částečné
rekonstrukci.
Cena: 7.600.000 Kč
Tel.: 724 620 135

Pronájem

Zlín-centrum

Uherské Hradiště

Café Bar, 74 m2, tř. T. Bati,
přízemí s výlohou a letní
zahrádkou. Zavedená kavárna
s barem u hlavní třídy. Bar je
kompletně vybavený, 28 míst
k sezení. Přenechání pronájmu za odstupné.

Pronájem kancelářských prostor v domě na náměstí v Uh.
Hradišti. Jedná se o tři kanceláře, vzájemně propojené. Ke
kancelářím náleží kuchyňka a sociální zařízení. Cena
pronájmu je včetně energií,
vody, plynu a úklidu.
Cena: 11.000 Kč/měsíc
Tel.: 724 670 550

Cena: na dotaz
Tel.: 603 888 059
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Zlín-centrum

Kroměříž-Zlámanka

Exkluzivní klimatizované
kancelářské prostory, 120 m2,
mezonet. Výtah, zabezpeč.
zařízení, telefon, internet,
možnost odkoupení kancel.
nábytku. Ideální prostory pro
finanční, leasingové a personální agentury.
Cena: na dotaz
Tel.: 603 888 059

Výrobní hala o CP 1400 m2,
členění na centrální halu a 5
oddělených dílen po 350 m2.
Příjezd pro nákl. auta, rampa,
sociální zázemí pro zaměstnance, zateplení, vlastní parkování. Vhodné pro lehkou
i těžkou výrobu.
Cena: 20.000 Kč/měs.+en.
Tel.: 603 273 436
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ƒ pokladní kotouþky

HARTPRESS, spol. s r.o.
tĜ. T. Bati 1574, 765 02 Otrokovice • tel.: 577 926 206-8

Zlín-Příluky

Velká učebna – kapacita
20 míst, při dlouhodobém
pronájmu 135 Kč/hod. Jednorázové akce 270 Kč/hod.
Učebna s kapacitou 10 míst
119 Kč/hod; 8 míst 101 Kč/
hod. Všechny školicí místnosti jsou vybaveny datavideoprojektorem, flipchartem, projekčním plátnem
a připojením na internet.
Tel.: 577 106 656

www.firemnipartner.cz

tel.: 774 200 480 / www.realkredit.cz
tel.: 737 263 924 / www.hbreal.cz

ZÁLEŽÍ
NEJVĚTŠÍ NOVÉ

BYTY VE ZLÍNĚ

204

NEJLEPŠÍ VÝHLED NA ZLÍN Z VAŠICH
NOVÝCH TERAS NA JIŽNÍCH SVAZÍCH

NA VELIKOSTI

bytové
jednotky

I. etapa k nastěhování

