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Jízda za  pomalu jedoucím kamionem, 
který nemůžete bezpečně předjet. Silnice 
zablokovaná bílou dodávkou s  nená-
padným nápisem zásobování. To jsou 
negativní důsledky vznikající uspokojo-
váním logistických potřeb. Stejnou příči-
nu má ale i to, co dnes bereme naprosto 
samozřejmě – plné regály všeho možné-
ho i nemožného. A to v kteroukoliv dobu.
Logistika ale ani zdaleka není jen o  zá-
sobování v maloobchodu. Je to organi-
zace, plánování, řízení a  uskutečňování 
toku zboží, počínaje vývojem a  náku-
pem a  konče výrobou a  distribucí pod-
le objednávky zákazníka. Bez kamionů 
a bílých dodávek se tak prostě nedá vy-
rábět a prodávat. A tam, kde se nevyrábí 
a neprodává, může ekonomika jen těžko 
fungovat. Možná je dobré si na to vzpo-
menout, až nás bude zase jednou brzdit 
pomalý kamion či agresivně předjíždět 
bílá dodávka. Více o logistice se dozvíte 
v rubrice Pohled zblízka.
Kromě toho v  tomto čísle magazínu Fi-
remní partner najdete rozhovor s  kam-
nářem Pavlem Baďurou z  Tlumačova, 
který loni zvítězil v  anketě Živnostník 
roku Zlínského kraje, rady pro podnikání 
v Číně, či zevrubný pohled na to, co vše 
pro vás může udělat exekutor. A  na  zá-
věr ještě jedno upozornění – Firemní 
partner mění v  tomto roce periodicitu 
na čtvrtletník.  

Přeji vám příjemné čtení.
Jaroslav Janečka
šéfredaktor

Jste-li v pozici věřitele, máte v současné době ně-
kolik možností, jak se svoji pohledávkou naložit 
a vymoci dlužné plnění. Více na straně 13.

Rozhovor  strana 6-7

Pohled zblízka strana 4-5

Již dlouho nestačí jenom vyrábět. Správné zbo-
ží ve  správném množství a  správné kvalitě je po-
třeba ve správném okamžiku dopravit na správné 
místo. S minimálními náklady. Tak by se dal v po-
někud zhuštěné formě definovat poměrně mladý 
vědní obor, kterému se začalo říkat logistika. Dnes 
hraje v ekonomice velmi významnou roli. Logistice 
a jejím aspektům se věnují strany 4 a 5.

Kamnář Pavel Baďura z Tlumačova v loňském roce 
vyhrál prestižní cenu Živnostník roku Zlínského 
kraje. Porotu zaujal jeho přístup k řemeslu. Výro-
ba kachlových kamen je totiž jen jednou, nikoliv 
jedinou součástí jeho podnikání. Pavel Baďura se 
totiž stejnou měrou věnuje také kamnářské osvě-
tě, pořádá semináře a školení. Více o jeho přístupu 
k podnikání se dočtete v rubrice Rozhovor.

Ne všichni podnikatelé, kteří přemýšlejí o Číně, mají 
bohatou praxi s mezinárodním obchodem. Ovšem 
ani v případě podniků s mezinárodní zkušeností 
nelze s jistotou říci, že budou jejich znalosti platné i 
při průniku na čínský trh - jazyková i kulturní vzdá-
lenost mohou být obtížně překonatelné. I o tom je 
třetí díl seriálu věnující se podnikání v Číně.

Do diáře  strana 12

Rubrika Evropská unie poradí, jak udělat ze světo-
vé recese výhodu ve vašem podnikání.

Přinášíme přehled nemovitostí určených k prodeji 
a pronájmu, především ve Zlínském kraji.

Vzdělávání strana 13

Nejbližší semináře z oblasti daní a financí jsou zve-
řejněny na straně 12.

Reality strana 14
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Rudolf Jelínek byl loni rekordní
Vizovice – Společnost Rudolf Jelínek 
z  Vizovic v  loňském roce prodala více 
než sedm milionů lahví alkoholu. V me-
ziročním srovnání to představuje nárůst 
o  7,5 procenta a  historicky vůbec nej-
větší objem prodeje. Zhruba 25 procent 
produkce skončilo v  zahraničí. Největ-
ším zahraničním odbytištěm je tradičně 
Slovensko. Likérka loni za prodej svých 
výrobků utržila přibližně 364 milionů 
korun, což je takřka o deset procent více 
než v roce 2007. 

Firmám vzrostly tržby jen mírně
Zlín – Větší průmyslové podniky ze 
Zlínského kraje utržily od ledna do září 
loňského roku za  prodej zboží a  vlast-
ních výrobků a  služeb 111,6 miliardy 
korun. Ve srovnání se stejným obdobím 
roku 2007 to představuje nárůst zhruba 
o 1,5 procenta. Region tak v růstu prů-
myslové výroby výrazně zaostal za celo-
republikovým průměrem. Tržby velkých 
průmyslových firem se totiž v celé zemi 
zvýšily o  18,4 procenta. Do  statistik 
jsou zahrnuty firmy s  více než stovkou 
zaměstnanců.

Ve Zlínském kraji ubylo drůbeže 
Zlín – Přibližně o  desetinu poklesly 
ve  Zlínském kraji se za  poslední čtyři 
roky stavy drůbeže. Na konci roku 2004 
chovali farmáři v  regionu přes 1,456 
milionu kusů drůbeže, v  závěru loňska 
to pak bylo 1,329 milionu. Stavy cho-
vané drůbeže se ale v  tomto období 
snížily v celé zemi, a  to o 5,2 procenta 
na 24,284 milionu kusů. 

CE Wood požádal soud o ochranu 
Zlín – Akciová společnost CE Wood 
požádala Krajský soud v  Brně o  třímě-
síční ochranu před vyhlášením úpad-
ku. Soud v  Brně navíc do  firmy poslal 
předběžného správce. Společnost je 
v insolvenčním řízení od 26. ledna kvůli 
nesplaceným závazkům vůči několika 
věřitelům. Skupina CE Wood je největ-
ším tuzemským seskupením, které se 
zabývá výrobou, zpracováním a prode-
jem dřeva. Holding zahrnuje celkem 14 
lesnických, výrobních nebo obchodních 
společností.

NWT Computer postaví elektrárnu
Hulín – Solární elektrárnu o instalova-
ném výkonu zhruba 500 kilowatt chce 
v  Hulíně vybudovat společnost NWT 
Computer. Dodavatel informačních 
technologií, který se v posledních letech 
stále více zaměřuje i  na  menší ekolo-
gické a  energetické projekty, ji postaví 
na  pozemku bývalé skládky v  lokalitě 
Padělky. Přibližně hektarový pozemek 
bude mít společnost od města v proná-
jmu. Elektřinu bude elektrárna dodávat 
do distribuční sítě.

Historie

Logistika
Již dlouho nestačí jenom 
vyrábět. Správné zbo-
ží ve  správném množství 
a  správné kvalitě je potře-
ba ve  správném okamžiku 
dopravit na  správné místo. 
S  minimálními náklady. Tak 
by se dal v poněkud zhuště-
né formě definovat poměrně 
mladý vědní obor, kterému 
se začalo říkat logistika. 
Dnes hraje v ekonomice vel-
mi významnou roli. Někdy 
také hovoříme o logistickém 
systému podniku.

Jde o  rozsáhlý obor, který 
v  mnoha oblastech a  ve  velké 
míře ovlivňuje úroveň společ-
nosti. Jako zákazníci jsme zvyk-
lí, že logistické služby fungují, 
a máme tendenci si všímat lo-
gistiky až v  okamžiku, kdy na-
stane problém.

Logistika, to je organizace, 
plánování, řízení a  uskuteč-
ňování toku zboží, počínaje 
vývojem a  nákupem a  konče 
výrobou a  distribucí podle 
objednávky zákazníka. Přitom 
musí být splněny požadavky 
k  trhu při minimálních nákla-
dech a  minimálních kapitá-
lových výdajích. Významný 
autor, obchodní expert a kon-
zultant Peter Drucker řekl, že 
logistika je jednou z  posled-
ních možností, jak mohou 
podniky zvýšit svoji efektiv-
nost. Logistika je pragmatic-
ká disciplína, která se zabývá 
vzájemným prognózováním, 
řízením, realizací, synchroni-
zací a optimalizací toku mate-
riálu a  informací. Je zaměřena 
na uspokojování potřeb zákaz-
níka jako konečný efekt. 

Ve  sféře informatiky je lo-
gistika součástí strategie časo-
vě podmíněného rozmisťování 
zdrojů, zboží, lidí, kapacit a in-
formací. V systémovém přístu-
pu myšlení jde o  komplexní 
chápání jevů v  jejich vnitřních 
a vnějších souvislostech.

Pojem logistika jako druh 
činnosti je tisíce let starý. Ná-
zev je pravděpodobně odvo-
zen od  řeckého logistikon = 
důmysl, rozum nebo logos = 
slovo, řečnická myšlenka, zá-
kon, pravidlo.

Logistika zahrnuje přede-
vším tok materiálu a využívání 
služeb jak ve  výrobním sek-
toru, tak také  v sektoru státní 
správy, nemocnic, bank, ma-
loobchodu a  velkoobchodu 
a podobně. Všímá si i  toho, že 
je nutno zabývat se rovněž 
následnou likvidací, recyklo-
váním a  opětovným použitím 
produktů, má odpovědnost 
za  odstraňování obalového 
materiálu nebo odvoz starých 
zařízení. Na otázku, jak na tom 
organizace s  logistikou je 

a  zdali by v  tomto ohledu ne-
mohla ještě něco zlepšit, od-
povídá nejlépe tzv. logistický 
audit. To je standardizovaný 
vyhodnocovací a  projektový 
proces, který je zaměřen na lo-
gistické funkce podnikového 
systému řízení. Je zaměřen 
na  primární funkce firmy (NÁ-
KUP – VÝROBA – PRODEJ – DIS-
TRIBUCE) z  pohledu materiá-
lového a informačního toku. 
Cílem auditu je poskytnout 
managementu porovnávací 
materiál o stavu logistiky ve fir-
mě a ukázat potenciál logistic-
kých změn za účelem dosažení 
efektivnějšího výkonu firmy.

Od roku 2003 u nás existuje 
Komora logistických auditorů. 
Sdružuje kvalitní odborníky 
– auditory logistiky, kteří po-
užívají profesionální a  garan-
tovanou metodiku pro logis-
tický audit. Komora provádí 
personální certifikaci logistic-
kých auditorů a dále certifikuje 
logistické vzdělávací programy 
a  nástroje informačních tech-
nologií pro logistiku.

Podnikatelům pomáhá nový vědní obor: logistika

Logistika patří k relativně mladým vědním dis-
ciplínám, i když její počátky můžeme spojovat 
již s  nejranějšími formami obchodu. Předmě-
tem zkoumání se stala na  počátku 20. stole-
tí v souvislosti s distribuci zemědělských pro-
duktů, jako způsob podpory obchodní strate-
gie podniku a jako způsob dosahování užitné 
hodnoty.

Velkého významu nabyla logistika v průběhu 
a po 2. světové válce. Soudí se, že měla význam-
ný podíl na vítězství spojenců. Po válce, kdy vzni-
kl nedostatek spotřebního zboží a hospodářství 
bylo narušeno, se logistika rychle zapojila do mí-
rové výroby. Konkurence tehdy byla slabá, vý-
robci byli ve výhodě proti zákazníkům.

V  50. a  60. letech 20. století vzrůstal konku-
renční boj v oblasti nákladů a ceny. Jakost výrob-
ků ztrácí význam oproti dnešku. Snižování nákla-

dů se dosahuje cestou velkých výrobních sérií, 
velkovýrobou. Také v době války v Perském zá-
livu v letech 1990 až 1991 se uplatnila efektivní, 
výkonná distribuce a zásobování. Dobrá logisti-
ka byla klíčovým faktorem úspěchu amerických 
ozbrojených sil. 

Koncem 20. století vzniká hospodářská lo-
gistika a  podniková logistika. Význam logisti-
ky je podtržen dramaticky se měnícím světem, 
kdy jsou staré vazby nahrazovány novými, změ-
nou životní filosofie v duchu tržního hospodář-
ství, globalizací a technologickou revolucí. Roste 
význam informací pro fungující tržní hospodář-
ství i  obecně pro život společnosti. Informační 
technologie se stávají nástrojem, pomocí které-
ho lze lépe monitorovat aktivity náročné na po-
čet transakcí, jako je objednávání, pohyb materi-
álu, skladování zboží a podobně. 

[vc]

Ohlédnutí do historie

[vc]

www.kla.cz

pohled zblízka
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Inzerce

Co vám přinesl logistický 
audit provedený ve vaší 
společnosti?

MUDr. Martin 
Metelka, MBA
ředitel, Vsetínská 
nemocnice

Vsetínská nemocnice, a. s., 
absolvovala již dva logistic-
ké audity. První byl zamě-
řen na oddělení zásobování 
materiálem a jeho hlavním 
výstupem byla komplexní 
změna těchto procesů, která 
nám přinesla úsporu nákla-
dů, snížení zásob v nemoc-
nici a zkvalitnění služeb od-
dělením. Audit logistických 
procesů léčebné péče odha-
lil některá úzká místa v ne-
mocnici a nastartoval něko-
lik dílčích projektů, které ve-
dou k jejich odstranění.

Ing. Lumír  
Koc, MBA 
statutární zá-
stupce, Nemoc-
nice Znojmo

Logistický audit nám přinesl 
objektivní pohled na organi-
zaci zásobování nemocnice a 
pomohl nám definovat kro-
ky vedoucí k nápravě. Pod-
statným výstupem auditu 
byl podnět k vypracování lo-
gistické strategie Nemocnice 
Znojmo, p. o. Strategie defi-
nuje projekty vedoucí k op-
timalizaci logistických pro-
cesů do roku 2011. Projekty 
se týkají zvýšení bezpečnos-
ti pacientů, lepšího využívání 
kapacit, úspory provozních 
nákladů a snižování zásob.

Anketa
Audit

Simulace

Slovo audit je svým původem 
odvozeno z  latinského audió 
– tedy poslouchat či slyšet. Lo-
gistický audit nás vede k tomu, 
abychom poslouchali, co nám 
jednotlivé materiálové toky 
o  sobě vypovídají. Je tedy ja-
kousi vstupní analýzou pro ře-
šení logistických funkcí.

„Mezi hlavní důvody, proč 
uvažovat o  logistickém auditu, 
patří zejména to, že již pouhá 
identifikace problémů logistic-
ké povahy je natolik významná 
na  straně jedné a  natolik slo-
žitá na  straně druhé, že tuto 
část obecně vnímaného po-
slání vstupní analýzy stojí zato 
vydělit. Je-li navíc logistický 
auditor erudovaný tak, aby byl 
schopen na  základě výsledků 
auditu formulovat zadání pro 
projekt či program změn, může 
být následná analýza o to hlub-
ší a účinnější,“ vysvětluje Tomáš 
Prstek, jednatel zlínské společ-
nosti SALSO. Tato firma se pá-
tým rokem intenzivně zabývá 
optimalizací logistických proce-
sů v  nemocnicích. Realizované 
projekty přinášejí nemocnicím 
nejenom značné úspory nákla-
dů, ale svým dílem přispívají 

také ke  zvýšení bezpečnosti 
pacientů. 

Absence logistického stan-
dardu není podle Prsteka pře-
kážkou. Integrální logistika je 
již dnes oborem natolik struk-
turovaným a  rozprostraněným, 
že její metodologie poskytuje 
dobré zrcadlo všem představi-
telným způsobům organizace 
a řízení materiálového toku.

Jsou sestavovány a  doku-
mentovány následující dva zá-
kladní výstupy: 1. zpráva z  lo-
gistického auditu, 2. zadání pro 
projekt logistických změn. 

Audit sám o  sobě nevyře-
ší již vyvstalé nebo očekávané 

úlohy, před kterými firma v ob-
lasti logistiky stojí. Není také ale 
pouhým konstatováním stavu 
bez ohledu na  cesty vedoucí 
k jeho pozitivní změně. „K otáz-
kám CO je potřeba měnit, do-
dává audit také základní odpo-
vědi na  otázky JAK, KÝM, KDY 
a  ZA  KOLIK je příslušná změ-
na uskutečnitelná. „Zkušenosti 
z již provedených auditů ukazu-
jí, že tato forma vstupu do pro-
blematiky aplikace logistické-
ho managementu je v  pomě-
ru cena/užitek velmi efektivním 
a  ekonomicky opodstatněným 
produktem logistického pora-
denství,“ dodává Prstek.

Proč audit?

[vc]

Rostoucí rychlost vývoje nových technologií, vý-
robních postupů a metod řízení klade stále vět-
ší nároky na předimplementační fázi zavádě-
ní těchto aspektů do reálných podmínek. Rov-
něž rostoucí tlak konkurence ve všech odvět-
vích, a to i tam, kde ještě před několika lety byly 
náklady ve srovnání s provizemi zanedbatel-
né, se dnes potýkají s problémem snižování ná-
kladů. Díky unikátní metodice ve spojení s dy-
namickou simulací se rizika spojená se změna-
mi v procesech daří eliminovat na nejnižší mož-
nou úroveň. 

Dynamická simulace není metodou novou, 
její větší expanzi však pomohlo masové rozšíře-

ní výpočetní techniky. Metodika simulace pat-
ří do oblasti průmyslového inženýrství. K větší-
mu rozšíření v České republice dochází až v po-
sledních letech. Princip simulace spočívá ve sle-
dování dynamického modelu procesu a jeho re-
akcí na změny v předem definované škále para-
metrů.  

Podle ostravské firmy Dynamic Future lze 
tímto postupem dosáhnout úspory 20 až 25 
procent nákladů, o 30 až 50 procent zkrátit dobu 
procesu, o 20 až 40 procent zvýšit rentabilitu ak-
tiv a o 25 až 50 procent zvětšit disponibilní ka-
pacity. Celková návratnost nákladů na realizaci 
projektu činí asi 2 až 6 měsíců.

Dynamická simulace

[vc]

www.salso.cz

pohled zblízka
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Pavel 
Badura´

Pavel Badura: Kamna jsou nejzdravější způsob topení

Jak se stalo, že vy, vyučený 
zedník a  mistr na  středním 
odborném učilišti, jste se 
stal kamnářem?

Dalo by se říci, že jsem 
k  tomu přišel skutečně jako 
slepý k  houslím. Jednou mě 
Průmyslové stavby Gottwaldov 
vyslaly jako mistra do  Němec-
ka, kde jsme shodou okolností 
před Vánocemi navštívili ro-
dinný dům jednoho z místních 
manažerů. To bylo ještě za  to-
tality, kdy si mohl člověk, když 
zařizoval koupelnu, vybrat 
mezi obklady bílými a  bílými. 
Proto když jsem uviděl jeho 
koupelnu, nebyl jsem schopen 
slova. Manažer si toho všiml 
a protože viděl, že mám o tyto 
věci zájem, zeptal se mě, jest-
li se nechci pokusit postavit 
kachlová kamna. Na  to jsem 
odpověděl, že pokud mě to 
někdo naučí, tak beze vše-
ho. Po Vánocích už jsem začal 
pracovat u  jedné německé 
kamnářské firmy. Ve  výsledku 
to dopadlo tak, že jsem tam 

zůstal tři roky a  kamnařinu 
se vyučil. Mohu se přiznat, že 
když za mnou dřív někdo při-
šel a řekl, že jeho práce je jeho 
koníček, tak jsem mu nevěřil. 
Dnes už to mám stejně.

V  oboru kachlových kamen 
jste začal podnikat v  roce 
1991. Jaké měli lidé po  re-
voluci povědomí o  tomto 
druhu vytápění?

Velmi malé, spíš žádné. 
Zatímco v  západní Evropě 
procházelo kamnářství při-
rozeným vývojem, zde bylo 
za  komunismu naprosto po-
tlačeno. Po revoluci proto lidé 
vůbec nevěděli, kromě těch 
dříve narozených, co to zna-
mená topit v kachlových kam-
nech. Je vědecky doložené, že 
kachlová kamna jsou nejzdra-
vější druh vytápění. Kamna 
totiž vyzařují energii, je to 
takzvané sálavé teplo. Může-
me to přirovnat ke  sluneční 
energii. Slunce totiž také ohří-
vá tělesa, která pak pozitivně 
působí na nás. Ke kamnům si 

mohu sednout, nahřát se, což 
zklidní tělo i duši.

Kromě kachlových kamen 
se zabýváte také instala-
cí krbů a  krbových vložek. 
Jaký je hlavní rozdíl mezi 
vytápění kamny a krbem?

Když přijdou lidé, že chtějí 
v  domě topit krbem, hned je 
upozorňuji, že to je ta nejmé-
ně zdravá varianta vytápění. 
Krb totiž kromě tepla roz-
vádí po  domě i  prach. Prach 
můžeme dnes samozřejmě 
odfiltrovat, ale to není nikdy 
stoprocentní. Když se v  krbu 
netopí, dostane se do  něj 
prach přirozenou cirkulací, 
usedne na  krbovou vložku 
a po zatopení se přepálí a roz-
vody jde do  pokojů a  ložnic. 
Navíc u krbu platí, že čím vět-
ší prosklení, tím víc energie 
vysálá ven. Základní fyzikál-
ní poučka pak říká, že teplo 
stoupá nahoru a chlad se drží 
dole. Pokud se v takovém pro-
středí pohybujete dlouho, má 
to špatný vliv na organismus, 
protože tělo se musí vypořá-
dávat s  rozdílem mezi teplo-
tou vrchní a  dolní části těla. 
Abychom ukázali lidem kva-
litní a zdravé topení, které jim 
navíc šetří peníze, postavili 

jsme naši provozovnu ve stylu 
rodinného domu, který je celý 
vytápěný kachlovými kamny 
jako hlavním zdrojem topení.

Každé úterý a  čtvrtek máte 
ve  firmě konzultační dny, 
kam se lidé mohou přijít 
poradit, uvažují-li o  stavbě 
kamen nebo koupi krbu. 
Jaké je například finanční 
srovnání těchto dvou alter-
nativ?

Zákazníkům dávám tři zá-
kladní otázky: co má vytápění 
splňovat, co se od něj očeká-
vá a hlavně jak jej bude užívat. 
Většina zákazníků chce jako 
hlavní topení krb. Neví ovšem, 
že krb musí mít dostatečný 
přívod vzduchu, aby fungova-
lo tzv. samočistění skla. Proto 
krb rychle spaluje a pokud se 
mu sníží přívod vzduchu, sklo 
krbové vložky zčerná.

Hlavním důvodem, proč 
chtějí lidé krb, je skutečnost, 
že je levnější a  chtějí požitek 
z  viditelnosti ohně, pojďme 
si ale udělat malé srovnání. 
Řekli jsme, že krb musí rych-
leji spalovat, aby bylo sklo 
čisté. My v  našem domě při-
kládáme do  kamen (díky au-
tomatické regulaci spalování  
a  bezroštovému topeništi) 

Pavel Baďura
 ▪ narozen 1. ledna 1953 
ve Zlíně

 ▪ ženatý, tři děti
 ▪ vystudoval stavební 
průmyslovku s výučním 
listem, nástavbové 
studium Univerzity 
Palackého v Olomouci, 
nástavbové studium 
soudního znalectví v Brně

 ▪ pracoval u PSG, od 
roku 1991 je majitelem 
firmy Krbové Obestaby, 
Kachlová Kamna (KOKK) 
Otrokovice

 ▪ koníčky: kromě práce, 
modelaření (zejména 
historické lodě), okrasná 
zahrada, cestování

 ▪ s rodinou žije 
v Tlumačově, kde si v roce 
2004 postavili domek, 
který zároveň slouží jako 
ukázka vytápění domu 
kachlovými kamny

 ▪ Motto: Teplo domova je 
to nejdůležitější.

Kamnář Pavel Baďura z Tlumačova v loňském roce vyhrál prestižní 
cenu Živnostník roku Zlínského kraje. Porotu zaujal zejména jeho 
přístup k řemeslu. Výroba kachlových kamen je totiž jen jednou, 
nikoliv jedinou součástí jeho podnikání. Pavel Baďura se stejnou 
měrou věnuje také kamnářské osvětě, pořádá semináře a školení, 
aby zvýšil celkové nízké povědomí české veřejnosti o kamářství. 

´

rozhovor
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O firmějednou za  deset hodin. Po-
kud bychom vytápěli stejné 
prostory krbem, tak pro stej-
né tepelné hodnoty musíme 
přikládat jednou za tři hodiny. 
Což hned dělá topení v  krbu 
třikrát dražší. A co se týká vidi-
telnosti ohně, umíme postavit 
kachlová kamna s  dlouhým 
režimem přikládání i s viditel-
ností ohně.

A jak vychází toto srovnání, 
vezmeme-li v úvahu jako to-
pivo plyn?

Samozřejmě jsme pro srov-
nání  počítali, kolik by nás 
stálo vytápění plynem nebo 
dřívím. A  i  když jsme zvolili 
pro výpočet tu nejdražší va-
riantu dříví (tvrdé a naštípané 
s  dovozem až domů), stále 
vycházelo topení v  kamnech 
o padesát procent levněji. 

Abychom byli úplní, mu-
síme ještě uvést, co všechno 
z  jedněch kamen doma vytá-
píme. Jedná se o  9x15 metrů 
přízemí, 9x15 metrů podkrov-
ní patro, kde bydlíme a  6x12 
metrů přízemní přístavba, 
která je vytápěná pomocí tep-
lovodního výměníku v  kach-
lových kamnech.

Jak dlouho vůbec trvá celá 
zakázka od  první návštěvy 
až po zatopení v kamnech?

Jde vlastně o  tři kroky. 
Od  první návštěvy trvá zhru-
ba měsíc, než po předchozím 
návrhu a  kalkulaci podepíše-

me smlouvu. Druhý měsíc je 
potřeba k tomu, aby keramič-
ka vyrobila dle naší objednáv-
ky kachloví pro daná kamna. 
Vlastní stavba pak zabere 
sedm až čtrnáct dní.

Existuje u  nás organizace, 
která kamnáře sdružuje 
a  na  kterou se mohou ob-
rátit i  lidé, kteří se potře-
bují o kamnářství dozvědět 
více?

Existuje, je to Cech kam-
nářů České republiky (www.
cechkamnaru.cz). Zasedám 
v  jeho radě, kde mám na  sta-
rost školství a  vzdělávání. 
Pracuji v  normotvorné a tech-
nické komisy. Cech sdružu-
je zhruba 130 profesionálů 
v oboru kamnařiny. 

Povedlo se nám zavést 
normy na stavění krbů, kach-
lových kamen a  kachlových 
sporáků, na  což jsme velmi 
hrdí. Dřív zde totiž nic po-
dobného nebylo a  kamna 
mohl stavět takříkajíc kdoko-
liv, jakkoliv a z čehokoliv, což 
s  sebou neslo i  značné riziko. 
Několikrát jsem viděl vyhoře-
né domy kvůli nekvalitní prá-
ci rádoby kamnáře a  použití 
špatných, zdraví škodlivých 
materiálů. Proto jsem absol-
voval nástavbové studium 
soudního znalectví, se spe-
cializací individuální topidla. 
Krajským soudem v Brně jsem 
pak byl jmenován soudním 

znalcem se specializací – in-
dividuální topidla. Snažíme se 
také, aby lidé, kteří chtějí začít 
kachlová kamna stavět, prošli 
rekvalifikací, které v rámci Ce-
chu pořádáme a sám na nich 
vyučuji.

Stal jste se Živnostníkem 
roku 2008. Čekal jste po-
dobný úspěch, když jste se 
do soutěže přihlásil?

Do  soutěže Živnostník 
roku mě přihlásila manželka. 
Já jsem to nejdřív nekvitoval 
moc s  povděkem, protože 
s  tím souvisí některé úkony, 
které vám vezmou volný čas, 
ale teď jsem velmi rád, že jsme 
se zúčastnili. 

Za Zlínský kraj jsme vyhráli 
a  postoupili tak do  celostát-
ního kola, kde jsme se umís-
tili na  devátém místě. Což je 
z více než tří tisíc přihlášených 
krásný úspěch. Tento úspěch 
by však neexistoval bez per-
fektních lidí ve firmě. Celému 
týmu naší firmy proto patří 
velký dík.

Závěrem chci říci, že teplo 
vyzařující z  kachlových ka-
men, u kterých můžete sedět, 
opřeni o  teplou stěnu, je vel-
mi příjemné, obzvlášť když se 
vrátíte vymrzlí ze zimní pro-
cházky. Přijďte se ohřát k nám 
do  Tlumačova, Masarykova 
66. Rádi vás uvítáme a navrh-
neme to nejlepší topení pro 
váš dům. (mij)

Název
 ▪ KOKK Otrokovice

Založení společnosti
 ▪ 1991

Předmět podnikání 
 ▪ firma provádí kompletní 
řešení vytápění chat, 
chalup a rodinných 
domků pomocí 
teplovzdušných rozvodů 
na zakázku

 ▪ nabízí možnost provedení 
teplovodní krbové vložky 
s napojením ústředního 
topení 

 ▪ realizace návrhů včetně 
projekce kamenných 
krbů, kachlových 
kamen, sporáků a krbů 
počítačovým systémem

 ▪ poradenská činnost 
v oblasti stavby krbů 
a kachlových kamen

 ▪ prodej dekorativní 
a užitkové keramiky

Historie
 ▪ v roce 1991 začala 
fungovat provozovna 
v Otrokovicích, kde firma 
vydržela deset let, poté 
chvíli působila v bývalém 
zemědělském družstvu, 
od roku 2004 firma sídlí 
v Tlumačově

Kontakt
 ▪ Masarykova 66 
Tlumačov 
email:  
pavel.kokk@seznam.cz 
www.kokk.cz

rozhovor
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Komora

Etika
Nedodržování termínů plateb, neserióznost 
v nabídkovém řízení, nedodržování slibů a 
závazků. To jsou podle docenta Josefa Ku-
bíka z Fakulty managementu a ekonomiky 
(FAME) Univerzity Tomáše Bati přetrvávající 
největší problémy českých firem v oblasti 
podnikatelské etiky. Nad inspirativním té-
matem Etika v podnikání se zamýšleli odbor-
níci i laici během panelové diskuse v neděli 
odpoledne 22. února ve Zlíně. Tříhodinový 
program připravila zlínská pobočka Morav-
skoslezské křesťanské akademie.

„Důsledné využití etiky v podnikání 
může mnohdy znamenat určité snížení 
zisku, ale pouze při posuzování z krátké-
ho časového horizontu. V dlouhodobém 
strategickém vývoji dochází v celospole-
čenském měřítku ke zcela reálným úspo-
rám a pro takto si počínající podnikatele 
to představuje značnou konkurenční vý-
hodu,“ zdůrazňuje Josef Kubík. Připouští 
však, že v dnešní podnikatelské praxi jsou 
mnohé postoje organizací od tohoto ide-
álu hodně vzdáleny. Přece jen však začíná 
být znát, že se některé firmy pozvolna po-
sunují od stadia, kdy se dodržují jen mi-
nimální požadavky dané zákonem, k vyš-
ším stupňům, na nichž si lidé uvědomují 
důležitost etických norem v podnikání a 
uvádějí je do praxe.

Zejména v oblasti Zlínska může být po-
važován za podnikatele dbajícího etických 

zásad Tomáš Baťa. Ve svém příspěvku se 
na to zaměřil Marek Tomaštík z FAME. Jak 
zdůraznil, Tomáš Baťa byl věřící katolík, 
který se snažil ctít pravidla Desatera i mo-
rální požadavky Nového zákona. Nechal 
se také ovlivňovat filozofií L. N. Tolstého. 
„Baťa nebyl agresivní ke konkurenci, ale 
vítězil kvalitou a cenou. Chtěl povznést své 
rodné město. Jeho cílem bylo povznést u 
nás výrobu a obchod,“ uvedl Tomaštík. Je 

zajímavé, že za života Tomáše Bati etické 
zásady jeho firmy platily a dodržovaly se, 
i když nebyly sepsány do žádného kodexu.

O společenské odpovědnosti firem ho-
vořila při panelové diskusi Zuzana Bočin-
cová. Teoretické základy etiky přiblížila ve 
svém příspěvku Lucie Tomancová. Účast-
níci debaty mohli vyjádřit svůj názor také 
na různé problematické projevy reklamy. 
Rozebírala je Lenka Harantová z FAME.

Odborníci diskutovali na téma Etika v podnikání

V  úvodu našeho pravidelného uveřejňování 
článků o činnosti Krajské hospodářské komo-
ry je vhodné osvětlit, že KHK ZK hájí a prosa-
zuje zájmy podnikatelů Zlínského kraje v celé 
šíři činností, mezi něž patří i  reprezentace 
vůči zahraničí, navazování a  rozvíjení styků 
s institucemi a obchodními zahraničními ko-
morami.

KHK ZK má podepsanou Smlouvu 
o  spolupráci s  Obchodně-průmyslovou 
komorou v Rzeszowě (Polsko), Obchodně-
průmyslovou komorou Samarské oblasti 
(Ruská federace), Obchodně-průmyslovou 
komorou župy Vas (Maďarsko) a Obchod-
ně-průmyslovou komorou Alexandrijské 
oblasti (Egypt). Na  základě Dohody mezi 
Zlínským krajem a Krajskou hospodářskou 
komorou zahájilo v  březnu 2008 činnost 
KONTAKTNÍ CENTRUM PRO VÝCHODNÍ 
TRHY, které je orientováno na  teritorium 
Ruské federace a teritorium Číny. Kontaktní 
centrum poskytuje informační zázemí pod-
nikatelům, kteří zvažují ZDA a JAK se uplat-
nit na  zahraničních trzích daných teritorií 
a  nabízí podporu exportním a  importním 
aktivitám zejména malým a středním pod-
nikům a firmám. Kontaktní centrum pomá-
há podnikatelům realizovat obchodování 
na ruském a čínském trhu. Pomáhá zajistit 
předložení různých certifikátů a povolova-
cích dokumentů, pomáhá při hledání spo-
lehlivého obchodního partnera. 

Podnikatelská veřejnost Zlínského kraje 
může využít široké nabídky služeb Kon-
taktního centra k  získání kvalifikovaných 
informací o  daných trzích. Díky dohodám 
o  spolupráci mezi Zlínským krajem a  Sa-
marskou oblastí (Ruská federace) a provin-
cií Shandong (Čína) má Kontaktní centrum 
přímé vazby na  představitele politické 
a hospodářské sféry těchto zemí, kteří tzv. 
„otevírají dveře“ ke vzájemnému obchodo-
vání a pracovním kontaktům.  

Kontaktní centrum ve spolupráci s Ob-
chodně-průmyslovou komorou města To-
gliatti (Samarská oblast) připravuje v červ-
nu tohoto roku obchodní misi v  rámci  
Mezinárodního obchodního setkání v  Po-
volží  „INTER-VOLGA 2009“, věnovanému 
vyspělé technologii v  oblasti strojírenství 
a  automobilového průmyslu. Mezinárodní 
obchodní setkání se koná pod záštitou Ob-
chodně-průmyslové komory Ruské federa-
ce, vlády Samarské oblasti a za účasti nej-
vyšších politických představitelů Samarské 
oblasti a podnikatelských kruhů. 

Tento projekt představuje aktivní způ-
sob navazování obchodních vztahů. Zá-
jemcům o  ruské teritorium se tak naskýtá 
příležitost osobně poznat ruský trh s  jeho 

současnými investičními příležitostmi. 
Tomuto setkání je přikládán mimořádný 
význam ze strany nejvyšších politických 
představitelů Samarské oblasti a  pod-
nikatelských kruhů. Samarský region je 
regionem s  velkým investičním potenci-
álem, v  regionu vznikají významné spe-
ciální ekonomické zóny a  technoparky. 
Účastník INTER-VOLGY - plavby po  Volze 
na trase Togliatti - Nižnyj Novgorod - Kazaň 
- Uljanovsk - Samara, může v rámci profe-
sionálně připraveného programu očeká-
vat setkání s předními odborníky z oblasti 
automobilového průmyslu a  strojírenství, 
s  řediteli profilových ministerstev, s  prezi-
denty regionálních obchodně-průmyslo-
vých komor celého Ruska a  s  podnikateli 
z celého Ruska a prezentovat svou firmu.

„S účastí na INTER-VOLZE mám již dvou-
letou osobní zkušenost“, sdělila tajemnice 
KHK ZK a  současně ředitelka Kontaktní-
ho centra Marta Klimecká. „Garantujeme 
profesionalitu organizátorů a  ojedinělost 
daného projektu, který má již dlouhole-
tou tradici. KHK ZK považuje účast na této 
akci za mimořádnou příležitost a šanci pro 
podnikatele, zejména v  době celosvětové 
ekonomické krize, kdy hledání nových ex-
portních příležitostí je stále obtížnější. Or-
ganizace této mise je v plném proudu, ale 
stále je ještě možné se s námi kontaktovat 
ohledně účasti dalších firem,“ konstatovala.

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje - Váš partner pro podnikání

www.centrum.khkzlin.cz [KHK Zlínského kraje]

[vc]
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Inzerce

Seriál
o Číně

Základem je nalezení vhodného čínské-
ho partnera. Ačkoliv by se díky množství 
nabídek na internetu mohlo zdát, že jde 
o  snadný krok, není to vždy tak jedno-
duché. Je zapotřebí nalézt partnera, kte-
rý má zkušenosti s výrobou pro evropský 
trh, umí poskytnout požadovanou kvalitu 

a záruku. Partnera, který je schopen zho-
tovit produkty přesně podle požadavků 
zákazníka a  v  dohodnuté cenové hladi-
ně. Maximální pozornost je zde základem 
úspěchu. 

S  vybranými partnery lze začít vyjed-
návat o podmínkách kontraktu a přípravě 

vzorků. V této fázi je nutné přesně nade-
finovat zadání a technické parametry po-
žadovaného produktu, a  tak snížit riziko 
pozdějšího rozčarování. V  případě nut-
nosti atestace daného produktu je vhod-
né obrátit se na nezávislou certifikovanou 
laboratoř, která zabezpečí důkladnou 
kontrolu vzorků z hlediska jejich technic-
kého provedení.

Po odsouhlasení vzorků nezbývá než 
dohodnout finální podobu kontraktu, 
přesně v  něm vymezit konečnou podo-
bu a  vlastnosti produktu. Tak si můžete 
ušetřit spoustu starostí s případnými bu-
doucími reklamacemi. Pro cenová jednání 
je pak zapotřebí mít připraven dostateč-
ný prostor pro kompromis, aby vítězství 
mohly dosáhnout obě strany. 

Je vhodné zdůraznit obecný fakt, že 
jak se postupně bude vyvíjet Váš ob-
chodní vztah s čínským partnerem, tak se 
bude vyvíjet i jeho ochota vyjít Vám vstříc. 
Z hlediska budování dlouhodobého vzta-
hu pak lze jen doporučit osobní návštěvy, 
které je možné spojit i  s kontrolou stavu 
realizace zakázky.  

Zajištění kontroly během realizace za-
kázky nebo již hotových výrobků před na-
loděním představuje další z  prvků, který 
pomůže ke klidnějšímu spánku. Osobní 
kontrola je samozřejmě nejlepším řeše-
ním, nicméně i zde je možné pověřit ne-
závislou třetí osobu, která na základě jas-
ného zadání kontrolu provede. 

Zní to jednoduše? S odbornou pomo-
cí pracovníků Centra pro hospodářskou 
spolupráci s Čínou to bude ještě snazší.

Čína – hrozba nebo příležitost? 

Ne všichni podnikatelé, kteří přemýšlejí o Číně, mají bohatou praxi s mezinárodním obcho-
dem. Ovšem ani v případě podniků s mezinárodní zkušeností nelze s jistotou říci, že budou 
jejich znalosti platné i při průniku na čínský trh - jazyková, geografická i kulturní vzdálenost 
mohou být jen obtížně překonatelné. Základní otázka k podnikání v Číně tak již nezní „ano 
či ne“, ale spíše „jak?“. A právě na to se pokoušejí odpovědět pracovníci Centra pro hospodář-
skou spolupráci s Čínou, jehož hlavním úkolem je poskytovat odbornou pomoc při všech ak-
tivitách směřujících k čínskému trhu, jako například dovoz či vývoz zboží a technologií, za-
kládání joint-ventures v Číně, řešení problematiky ochrany práv duševního vlastnictví a další.

www.china-business.cz

Vlastní webové stránky budou 
muset mít všechny akciové spo-
lečnosti a společnosti s ručením 
omezeným. Vyplývá to z návr-
hu nového obchodního zákona. 
Ten má podle ministerstva spra-
vedlnosti platit od roku 2012. 
Požadavek se bude týkat jak no-
vých, tak i déle fungujících fi-

rem. Nové společnosti si budou 
muset zřídit web bez zbytečné-
ho odkladu po svém založení, 
fungující firmy bez interneto-
vých stránek by pak měly zpro-
voznit vlastní web co nejdříve 
od platnosti zákona.

Nový obchodní zákon roz-
šíří také okruh povinných úda-

jů, které budou muset firmy na 
webu zveřejnit. Půjde zejména 
o pozvánku na valnou hroma-
du. V průběhu upisování akcií 
na základě veřejné nabídky pak 
bude společnost muset na in-
ternetových stránkách zpřístup-
nit své stanovy. Zveřejňovat se 
má také případný odlišný den 

účinků zvýšení či snížení základ-
ního kapitálu, stejně jako infor-
mace o přednostním právu ak-
cionáře. Současný zákoník ne-
nařizuje firmám a společnostem 
povinnost provozovat vlastní in-
ternetové stránky. Pokud je ale 
mají, musejí na nich zveřejňovat 
některé povinné údaje. 

Ministerstvo přikáže firmám mít vlastní web

[mij]

[Centrum pro hospodářskou spolupráci s Čínou]

Firemní  
stránky
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Centrum pro hospodářskou spolupráci s Čínou

Informace, průzkumy, analýzy čínského trhu ve Vašem oboru

Vyhledávání obchodních partnerů v Číně

Zajištění vzorků, atestů, podmínek dovozu a uvedení na trh

Pomoc při vyjednávání o zakázce a podmínkách kontraktu

Organizace pracovních cest do Číny

Překlady, tlumočení z/do čínštiny

www.china-business.cz
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Soutěž

Podnikáte na  území zlínského kraje? Zabý-
váte se ve vaší firmě inovacemi? Realizujete 
zajímavé nápady, které si zaslouží velkou 
pozornost? Máte zájem zviditelnit vaši fir-
mu a  výsledky, kterých dosahujete díky 
inovacím? Pokud odpovídáte na  výše uve-
dené otázky ano, nabízíme Vám možnost 
zúčastnit se soutěže o nejvíce inovační firmu 
Zlínského kraje, kterou vyhlašuje Zlínský kraj 
ve spolupráci s dalšími partnery.

Proč soutěž o nejvíce inovační firmu?
Inovace patří k  úspěšnému podnikání. 

Každá firma, která chce předčit svou kon-
kurenci a která nedisponuje výhodou ne-
srovnatelně nižších nákladů či postavení 
jediného dodavatele na trhu, musí přichá-
zet neustále s  novými nápady. Zejména 
v období nepříznivého vývoje ekonomiky 
je schopnost přicházet s novými produkty 
či snižovat výrobní náklady díky proces-
ním inovacím důležitým faktorem pomá-
hajícím firmě přežít a dále se rozvíjet.

Zlínský kraj vnímá regionální firmy jako 
potenciál pro všeobecný rozvoj a zlepšení 
kvality života v regionu. Zároveň klade dů-
raz na inovační aktivity a hledá cesty k je-
jich podpoře ve firmách. Přístupy a aktivity 
kraje k  podpoře inovací jsou definovány 
v  Regionální inovační strategii Zlínského 
kraje, která byla dokončena v  lednu 2008 
a má být postupně naplňována až do roku 
2013.

Jednou z  aktivit této strategie, kterou 
Zlínský kraj představuje za  účelem zvý-
šení povědomí o  inovačních aktivitách 
v  regionu, je vyhlášení soutěže o  nejvíce 
inovační firmu Zlínského kraje. „Smyslem 
soutěže je ocenit a  zviditelnit ty podni-
katelské subjekty, které dosahují v oblasti 
inovací dobrých výsledků, a tímto je také 
motivovat k  dalšímu rozvoji. Zároveň 
chceme prezentovat Zlínský kraj jako re-
gion disponující inovačním potenciálem 
a ukazovat konkrétní příklady firem, které 
mají zájem se prezentovat,“ uvedl hejtman 
Zlínského kraje MVDr.  Stanislav Mišák. 
Firmy mají v  rámci soutěže kromě zajiš-

tění výrazné publicity v  případě umístění 
v  soutěži také možnost srovnat svoji ino-
vační výkonnost s  ostatními přihlášenými 
firmami, což může být významným moti-
vačním faktorem pro další inovační aktivi-
ty do budoucna. Současný ročník soutěže, 
který Zlínský kraj vyhlašuje v březnu 2009, 
je pilotním, „nultým“ ročníkem a v souladu 
s  Regionální inovační strategií Zlínského 
kraje je očekáváno každoroční pokračová-
ní této soutěže minimálně do  roku 2013. 
Organizaci soutěže zajišťuje Technologic-
ké inovační centrum s.r.o.

Podmínky přihlášení do soutěže
Přihlášení do  soutěže se děje formou 

registrace a  vyplněním dotazníku, které 
by nemělo být časově náročné, pokud má 
firma k dispozici dané ekonomické údaje.

Do soutěže o  inovační firmu Zlínského 
kraje se může přihlásit jakýkoliv podni-
katelský subjekt se sídlem nebo místem 
podnikání ve  Zlínském kraji, který není 
v likvidaci, nemá nedoplatky v daňové evi-
denci, na pojistném a na penále na sociální 
zabezpečení a zdravotní pojištění a nepro-
bíhá vůči jeho majetku insolventní řízení.

Aby byla zajištěna srovnatelnost firem 
z různých velikostních kategorií, je soutěž 
vyhlášena pro kategorii malých podniků 
(méně než 25 zaměstnanců), středních 
podniků (od  25 do  250 zaměstnanců) 
a  velkých podniků (více než 250 zaměst-
nanců). 

Znamená to tedy, že se soutěže může 
zúčastnit jakýkoliv ekonomicky „zdravý“ 
podnik  sídlící ve  Zlínském kraji. Největší 
šanci na úspěch však mají ty firmy, které re-
alizují zajímavé inovační projekty a  dosa-
hují dobrých výsledků díky těmto projek-
tům. Do  hodnocení firem vstupují kromě 
základních ekonomických výsledků také 
faktory jako vztah firmy k  inovacím, dlou-
hodobé směřování k  co nejvyšší inovační 
výkonnosti a spolupráce s dalšími firmami, 
univerzitami, zákazníky či jinými subjekty 
na  tvorbě inovací. Pro hodnocení inovač-
ních firem Zlínského kraje je rozvinuta 

spolupráce s odborníky z Asociace inovač-
ního podnikání České republiky, Univerzi-
ty Tomáše Bati ve Zlíně – Fakulty manage-
mentu a ekonomiky a Sdružení pro rozvoj 
Zlínského kraje.

Přínosy účasti v soutěži pro firmy
Hlavním smyslem soutěže je zviditel-

nit podnikatele se zajímavými inovačními 
aktivitami. Vítězi právě vyhlašovaného roč-
níku soutěže bude udělen titul „INOVAČNÍ 
FIRMA ZLÍNSKÉHO KRAJE 2008“ v příslušné 
kategorii a nabídnuta možnost prezentace 
během slavnostního večera při předávání 
cen, v  tiskových zprávách informujících 
o soutěži, a dalšími formami ve spoluprá-
ci s mediálními a dalšími partnery krajské 
soutěže. 

Mediální pokrytí soutěže a  prezentace 
vítězných firem jsou zajištěny ve  čtvrtlet-
níku Firemní partner a v Rádiu Čas Zlínsko 
a Valašsko. Informace o oceněných firmách 
se objeví také v měsíčníku Okno do kraje, 
který je distribuován do všech domácností 
ve Zlínském kraji, na  internetových strán-
kách Zlínského kraje a subjektů zabývající 
se podporou inovací ve Zlínském kraji. 

Díky zapojení Asociace inovačního 
podnikání České republiky a kanceláře Za-
stoupení Zlínského kraje v  Bruselu do  re-
alizace soutěže připravuje kraj zajištění 
publicity vítězným firmám také na úrovni 
ČR a EU. 

Kontaktní údaje
Více informací naleznete na  stránkách 

www.inovacnipodnikani.cz/soutez. Může-
te rovněž využít tyto kontakty:

Mgr.  Daniela Sobieská, ředitelka spo-
lečnosti Technologické inovační centrum 
s.r.o., tel.: 573 776 258, 739 015 609, e-mail:  
sobieska@ticzlin.cz 

Ing.  Petr Konečný, vedoucí odděle-
ní podnikatelského inkubátoru a  vě-
deckotechnického parku společnosti 
Technologické inovační centrum s.r.o., 
tel.:  573  776  255, 739  570  790, e-mail:  
konecny@ticzlin.cz.

Inovační firma Zlínského kraje

podpora podnikání
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Smlouvy za  více než půl 
miliardy korun podepsal s ža-
dateli o  podporu z  Regionál-
ního operačního programu 
předseda Regionální rady 
Střední Morava Martin Tesa-
řík. Stalo se tak v  pátek 13. 
února a  díky tomuto podpi-
su mohou začít podnikatelé 
čerpat peníze z  Regionálního 
operačního programu určené 
pro místní podnikatele. Tesa-
řík jako předseda Regionální 
rady potvrdil celkem 39 smluv 
s  uchazeči z  Olomouckého 
a  Zlínského kraje. Mezi žada-

teli, kteří na podporu úspěšně 
dosáhli, jsou města a  obce, 
podnikatelé i  neziskové orga-
nizace. Celkový objem finanč-
ních prostředků, které tímto 
způsobem získají, dosáhl 
částky 502 milionů korun. Ty 
bude možné čerpat například 
na  budování cyklostezek, ob-
novu veřejných prostranství 
a  zeleně v  obcích a  rozšíření 
kulturních i  sportovních zaří-
zení. „Věřím, že žadatelé pe-
níze účelně využijí a  že tato 
poměrně značná suma peněz 
se projeví v zlepšení prostředí 

v  našich městech a  obcích,“ 
uvedl po podpisu Tesařík. 

Schválené projekty patří 
k  těm, o  které si podnikatelé 
zažádali na základě loni vyhlá-
šených výzev. Vybrané projek-
ty mají za sebou náročné hod-
nocení a  jejich autoři museli 
splnit řadu kritérií a  předložit 
potřebné dokumenty. O  ad-
ministraci celého procesu se 
stará Úřad Regionální rady 
Regionu soudržnosti Střední 
Morava.

Mezi projekty ze Zlínského 
kraje, které na dotace dosáhli, 

jsou například modernizace 
lyžařského areálu Kohútka 
– Javorníky za  55,6 milionu 
korun, modernizace Hotelu 
Krystal v  Luhačovicích za  8,3 
milionu nebo přestupní termi-
nál veřejné dopravy v Otroko-
vicích za 51 milionů korun.

Mezi vybranými projekty 
z Olomouckého kraje jsou pak 
například Muzeum historie 
pivovarnictví pivovaru Holba 
v Hanušovicích za 7,7 milionu 
korun či rekonstrukce lázeň-
ského zařízení Lázní Slatinice 
za 11 milionů korun.

Často slýcháváme názory manažerů, že 
investiční projekty, které zahájili či pro ná-
sledující období plánovali, zastavují. Krize 
tady je, nelze ji podceňovat. Na krizi lze však 
i vydělat. 

V následujících měsících bude možné 
předkládat žádosti do dotačního progra-
mu ROZVOJ (dotační program na pořízení 
nových technologických zařízení). Většina 

žadatelů, kteří jsou postiženi současným 
vývojem ekonomiky, nehodlá v této výzvě 
žádost předkládat. Předpokládá se, že díky 
vývoji ekonomiky nebude o dotační pro-
středky takový zájem i vzhledem k faktu, že 
banky jsou při úvěrování opatrnější. Pokud 
však žadatel s bankou projekt konzultuje, a 
v případě schválení žádosti doloží Rozhod-
nutí o poskytnutí dotace, banky většinou 

své prvotní negativní stanovisko změní. 
Mají jistotu, že asi 50 % až 60 % rozpočtu 
projektu splatí klient ze získané dotace. 

Krize tlačí i na výrobce, ti často zlevňují 
své výrobky, aby prodali. Je tedy předpo-
klad pořízení stejných technologií v kri-
zovém období za nižší ceny. Není rovněž 
nutno projekt zahajovat okamžitě (na rozdíl 
od podání žádosti). Projekt může žadatel 
zahájit například až v roce 2010.

Při předkládání žádostí do Operačního 
programu Podnikání a inovace je nutno 
vždy dokládat ekonomiku firmy žadatele 
pro výpočet ratingu. Ten se počítá z minu-
lých dvou let a aktuálního čtvrtletí v roce 
podání žádosti. Je tedy vhodné podat žá-
dost a „zafixovat“ si lepší rating. 

Mimořádná situace se dá využít, pokud 
máte mimořádné partnery. Společnost 
JVM-RPIC nabízí podnikatelům ve Zlínském 
kraji, kteří uvažují o investicích a současně 
zohledňují aktuální vývoj, bezplatné kon-
zultace k dotačním programům za účelem 
využití výše uvedených informací pro další 
rozvoj. Za každou krizí následuje vždy ob-
dobí rozvoje, ve kterém profitují ti, kteří vy-
užijí krizi pro plánování. 

Ing. Roman Šibl
Vedoucí Oddělení dotací JVM-RPIC

Proč žádat o dotaci v době finanční krize?

Podnikatelé ze Střední Moravy mohou začít čerpat evropské peníze

[mij]
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OFSETOVÁ TISKÁRNA
KOMPLEXNÍ TISKOVÉ SLUŽBY

 www.kodiak.cz

OFSETOVÝ 
ARCHOVÝ TISK
Čtyřbarevný stroj 
Man Roland 304

Dvoubarevný stroj 
Man Roland 202

Automatický denziometr 

Maximální formát 
530 x 740 mm

KNIHAŘSKÉ 
ZPRACOVÁNÍ
Vazba V1 – šitá drátem
Vazba V2 – lepená
Falcování
Bigování
Laminace

SORTIMENT
Katalogy, skládačky, brožury, 
kalendáře, časopisy a knihy, letáky, 
plakáty, formuláře, doklady, 
dopisní papíry, mapy (formát A2), 
pohlednice A6, panoramatické 
pohlednice a leporela, mailingy, 
etikety, samolepky, vizitky, visačky, 
krabičky, lepené bloky, obaly, 
vysekávané obálky s jednoduchým 
a dvojitým hřbetem.

KODIAK print s.r.o.
Nábřeží 599

762 20 Zlín-Prštné
Tel.: 577 688 158

Mobil: 602 762 251
krahulik@kodiak.cz
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Zákony

Ostatní

Peníze

13. března 2009, Kroměříž
Uplatňování DPH v příkladech podle 
stavu platného od 1. 1. 2009
Lektor: Ing. Dagmar Fitříková
Místo konání: OHK Kroměříž, Komenské-
ho nám. 435
Čas: od 9:00
Firma: Obchodní a hospodářská komo-
ra Kroměříž
Telefon: 573 331 650, 724 613 012
E-mail: ohkkm@ohkkm.cz 
Web: www.ohkkm.cz

19. března 2009, Kroměříž
Daň z příjmů právnických osob
Lektor: Ing. Eva Nedorostková
Místo konání: OHK Kroměříž, Komenské-

ho nám. 435
Čas: od 9:00
Firma: Obchodní a hospodářská komo-
ra Kroměříž
Telefon: 573 331 650, 724 613 012
E-mail: ohkkm@ohkkm.cz 
Web: www.ohkkm.cz

8. dubna 2009, Uherské Hradiště
Účetní a daňové aktuality v roce 2009
Lektor: Ing. Lenka Prášková
Místo konání: bude upřesněno
Čas: od 9:00
Firma: JVN – Vzdělávací agentura
Telefon: 572 554 423, 604 914 621
E-mail: jvn@telecom.cz
Web: www.jvn.cz

17. dubna 2009, Uherské Hradiště
Aktuálně k DPH v roce 2009
Lektor: Ing. Ivana Langerová
Místo konání: bude upřesněno
Čas: od 9:00
Firma: JVN – Vzdělávací agentura
Telefon: 572 554 423, 604 914 621
E-mail: jvn@telecom.cz

Daně

16. - 20. března  2009, Rožnov pod Rad-
hoštěm
Kvalifikační kurz k získání odborné způ-
sobilosti k plnění úkolů v prevenci rizik
Organizace: Ing. Jindřich Loudín
Místo konání: Hotel Relax
Čas: od 11:30
Firma: ROVS – Rožnovský vzdělávací ser-
vis s.r.o.
Telefon: 571 654 394, 571 654 970
E-mail: info@rovs.cz 
Web: www.rovs.cz

17. března 2009, Zlín
Seminář k aktuální výzvě k předkládání 
projektů v rámci programu Rozvoj
Lektor: Ing. Mariana Samsonková
Místo konání: Podnikatelské inovační 
centrum (23.budova)
Čas: od 9:00

Firma: Obchodní a hospodářská komo-
ra ve Zlíně
Telefon: 573 776 001
E-mail: info@ohkzlin.cz 
Web: www.ohkzlin.cz

17. - 19. března  2009, Rožnov pod Rad-
hoštěm
Školení a přezkoušení pracovníků, od-
borná způsobilost ELEKTRO
Organizace: Ing. Jindřich Loudín
Místo konání: Penzion Travinář
Čas: od 7:30
Firma: ROVS – Rožnovský vzdělávací ser-
vis s.r.o.
Telefon: 571 654 394, 571 654 970
E-mail: 
info@rovs.cz 
Web: 
www.rovs.cz

3. dubna 2009, Uherské Hradiště
Zákoník práce roku 2009 v praxi - část I.
Lektor: JUDr. Miloš Hejmala
Místo konání: bude upřesněno
Čas: od 9:00
Firma: JVN – Vzdělávací agentura
Telefon: 572 554 423, 604 914 621
E-mail: jvn@telecom.cz
Web: 
www.jvn.cz

3. a 27. dubna 2009, Uherské Hradiště
Zákoník práce roku 2009 v praxi - část II.
Lektor: JUDr. Miloš Hejmala
Místo konání: bude upřesněno
Čas: od 9:00
Firma: JVN – Vzdělávací agentura
Telefon: 572 554 423, 604 914 621
E-mail: jvn@telecom.cz
Web: www.jvn.cz

Různé

12. března 2009, Zlín
Pracovní doba a její mzdové souvislos-
ti v roce 2009 
Lektor: JUDr. Bořivoj Šubrt
Místo konání: IH Moskva
Čas: od 9:00
Firma: ANAG, spol. s r. o.
Telefon: 585 757 421
E-mail: seminare@anag.cz
Web: www.anag.cz

16. března 2009, Zlín
Důležité změny ve mzdové účtárně od 
1. 1. 2009 a řešení složitých příkladů 
z praxe 
Lektor: Ing. Růžena Klímová
Místo konání: IH Moskva
Čas: od 9:00
Firma: ANAG, spol. s r. o.

Telefon: 585 757 421
E-mail: seminare@anag.cz
Web: www.anag.cz

19. března 2009, Zlín
Použití směnky a šeku při placení nebo 
zajištění finančních závazků
Lektor: JUDr. Jiří Babiš
Místo konání: Podnikatelské inovační 

centrum (23.budova)
Čas: od 9:00
Firma: Obchodní a hospodářská komo-
ra ve Zlíně
Telefon: 573 776 001
E-mail: info@ohkzlin.cz 
Web: www.ohkzlin.cz

24. března 2009, Zlín
Pracovněprávní souvislosti řešení dopa-
dů ekonomické krize
Lektor: JUDr. Jaroslav Jakubka
Místo konání: IH Moskva
Čas: od 9:00
Firma: ANAG, spol. s r. o.
Telefon: 585 757 421
E-mail: seminare@anag.cz
Web: www.anag.cz

Finance

do diáře
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Vymáhání
Jste-li v  pozici věřitele, máte v  současné 
době několik možností, jak se svoji pohle-
dávkou naložit a  vymoci dlužné plnění. 
Pokud máte pohledávku už ve  fázi tzv. vy-
konatelného exekučního titulu (rozsudek, 
platební rozkaz a směnečný platební rozkaz, 
trestní příkaz, rozhodčí nález, notářský nebo 
exekutorský zápis atd.), můžete se obrátit 
na  služby soudu nebo soukromého exe-
kutora a  jeho exekutorského úřadu. Právě 
vymáhání pohledávek prostřednictvím sou-
kromých exekutorů (u nás správně soudních 
exekutorů) se v  současnosti jeví jako velmi 
efektivní způsob vymáhání, výrazně využí-
vaný jak subjekty státní sféry, tak i sféry sou-
kromé (banky, zdravotní i  majetkové pojiš-
ťovny, obchodní společnosti, fyzické osoby 
podnikající i nepodnikající).

Se soukromými exekutory byly velmi 
dobré zkušenosti v  okolních zemích. Česká 
republika se sice trochu opozdila, ale nako-
nec i  ona zřídila tyto úřady, aby tak mohlo 
dojít k  mnohem efektivnějšímu a  rychlejší-
mu vymáhání peněžitých pohledávek a  ji-
ných plnění. Až do  září roku 2001 vykoná-
valy tuto činnost obecné soudy, často však 
s velmi rozporuplnými a chabými výsledky. 
Ten, kdo musel někdy v minulosti procházet 
martýriem soudního výkonu rozhodnutí, jis-
tě potvrdí, že tento proces neprobíhá zrovna 
ideálně, často se vleče tak dlouho, že nako-
nec žádný majetek, ze kterého by se mohl 
věřitel uspokojit, nezbude.

Oproti tomu soudní exekutor je motivo-
ván k  tomu, aby pro věřitele (v  exekučním 
řízení nazývaného jako oprávněný) vymohl 
plnění v  co nejvyšší možné míře, protože 
úplata za  exekuční činnost je dominant-
ní částí jeho příjmů. Exekuční řízení je pro 
oprávněného jednodušší taktéž v  tom, že 
prakticky jen podepíše velmi obecný návrh 
na nařízení exekuce a další kroky jsou již plně 
na straně exekutora. Ten sám volí, jaké způ-
soby exekuce budou použity.

Soudních exekutorů působí v  součas-
nosti v  České republice 125. Velká většina 
z nich pracuje přibližně stejným způsobem. 
Po  příchodu usnesení o  nařízení exekuce 
od  soudu a  pověření k  provedení exekuce 

začne exekutor zjišťovat majetkové pomě-
ry povinného. Ověří zda má povinný účet 
u  bankovního či jiného ústavu, stavební 
spořitelny, zda pobírá mzdu od  zaměstna-
vatele, důchod, sociální či jinou dávku, zda 
je vlastníkem nemovitosti. Zkrátka, zda dis-
ponuje nějakými majetkovými hodnotami, 
které lze exekučně postihnout. V  případě 
pozitivního výsledku činí následně úkony 
směřující ke zpeněžení zjištěného a exekuč-
ním příkazem postihnutého majetku tak, 
aby v  maximální možné míře zajistil uspo-
kojení pohledávky oprávněného a  nákladů 
exekučního řízení. Exekuce prodejem ne-
movitosti povinného patří k  nezastupitel-
ným exekučním prostředkům při vymáhání 
peněžitého plnění, jde o prostředek razantní 
a v praxi přirozeně velmi účinný zejména při 
vymáhání vysokých pohledávek.

Některé z  exekutorských úřadů navíc 
v  případě neúspěšnosti kombinace výše 
uvedených způsobů provedení exekuce 
zahájí exekuci prodejem movitých věcí po-
vinného, tj. v  místě trvalého pobytu nebo 
místě, kde se povinný pravidelně zdržuje, 
provedou soupis movitých věcí. Tyto movité 
věci má exekutor povinnost zajistit a prodat 
v  dražbě v  případě, že povinný v  mezidobí 
neuhradí dlužnou částku nebo nedodržuje 

dohodnutý splátkový kalendář. Je logické, 
že provádění exekucí prodejem movitých 
věcí (mobiliárních exekucí) je pro exekutora 
velmi časově, personálně, technicky i finanč-
ně náročné. Dlouhodobé zkušenosti ovšem 
jednoznačně ukázaly, že právě hrozba či 
samotná realizace exekuce prodejem movi-
tých věcí je pro dlužníky nejsilnějším moti-
vem pro uhrazení celé dlužné částky či dodr-
žování stanoveného splátkového kalendáře. 
Díky provádění mobiliárních exekucí a  tím 
pádem vyššímu tlaku na  povinného tedy 
zpravidla soudní exekutor dosahuje vyšší 
vymahatelnosti, chcete-li vyšší celkové efek-
tivity vymáhání. 

Přirozeně existují i další způsoby, jak vy-
moci dlužné plnění, mimo využití soudního 
exekutora. Často jde však o  metody, které 
se pohybují na  samé hranici, nebo dokon-
ce až za  hranicí práva. Navíc pouze soudní 
exekutor může flexibilně kombinovat různé 
způsoby provedení exekuce a  zpeněžení 
majetku dlužníka, a tím pádem rychle uspo-
kojit pohledávku věřitele, a to v naprostém 
souladu se zákonem. Tento fakt si různorodé 
instituce, disponující velkým množstvím po-
hledávek, postupem času čím dál více uvě-
domují, a  proto má využívání služeb soud-
ních exekutorů rychle rostoucí tendenci.

Exekutoři – efektivní nástroj k rychlému vyřešení pohledávky věřitele

www.exekuce.cz
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vzdělávání

Inzerce

Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána

Komenského 38, 750 00 Přerov  •  telefon 581 216 030  •  fax 581 738 020  •  mail urad@exekuce.cz



Prodej

Pronájem

Řetechov
Prodej funkčního hostince. 
Dům má dvě podlaží. Pod-
sklepený, na zahradě je hos-
podářská budova a stodola. 
Vhodný pro provozování 
penzionu včetně vlastního 
bydlení.

Cena: 3.450.000 Kč
Tel: 800 100 446

Vsetín
Čtyři kanceláře v administrativ-
ní budově v lukrativní lokalitě 
poblíž nádraží ČD ve Vsetíně. 
Součástí pronájmu je i 2 x WC 
s umývadlem. Prostory jsou 
vhodné i jako školicí středisko 
s velkou zasedačkou.
Cena: 2.700 Kč / m2/rok 
(včetně služeb, bez DPH)
Tel.: 725 675 009

Újezdec u Osvětiman
Nebytové prostory. Zastavě-
ná plocha 240 m2, celková 
plocha pozemku 2696 m2. 
Parkování před budovou. 
Topení plynové, lze topit i na 
pevná paliva. Sociální zaří-
zení, kancelář, výrobní nebo 
sladovací prostory. Střecha 
je rovná. Prostory byly pou-
žívány jako obchod, výroba, 
opravna.
Cena: 1.580.000 Kč
Tel: 606 702 417

Zlín-Malenovice
Pronájem výrobních prostor, 
vhodných zejména pro kovový-
robu (cca 240 m2) a stolařskou 
výrobu (cca 220 m2), plus pří-
slušných kancelářských prostor. 
Přízemí, parkování, možnost 
skladovacích prostor, možnost 
pronájmu části plochy.  
Cena na dotaz
Tel.: 777 901 280

Velké Karlovice
Penzion po kompletní rekon-
strukci z roku 2003, disponuje 
kapacitou 90 lůžek, převážně 
ve čtyřlůžkových pokojích. V 
areálu penzionu byla vybu-
dována sauna, půjčovna hor-
ských kol, a multifunkční hřiště 
s umělým povrchem. 
Cena: 13.000.000 Kč
Tel.: 731 491 845

Jasenná
Prodej funkčního hostince 
v rekreační lokalitě v Ja-
senné. Nachází se přímo 
u hlavní cesty, v centru 
obce. Kompletně vyba-
vený pro úspěšný provoz 
včetně  možnosti vlastní-
ho bydlení. Ihned k dispo-
zici.

Cena: 1.700.000 Kč
Tel: 800 100 446

Jarcová
Budova má 2 podlaží a je čás-
tečně podsklepená. Nová stře-
cha, voda, odpady. K budově 
patří letní posezení s krbem. 
Lze využít i na komerční účely. 
Podkroví je vhodné pro obyt-
nou vestavbu.

Cena: 1.390.000 Kč
Tel: 800 100 446

Hošťálková
 Prodej rozestavěného RD 

s  garáží v  suterénu. Celková 
plocha pozemku 11.500 m2. 
U  pozemku je elektřina, veřej-
ný vodovod i  studna. Vhodný 
jako zemědělská usedlost, ale 
i k bydlení. 

Cena: 1.290.000 Kč
Tel.: 800 100 446
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Toyota team s cenovým náskokem.
Vyberte si z modelů 2008.

V rámci Edice Toyota Team můžete dosáhnout úspory až 110.000 Kč.
Můžete nás kontaktovat přímo nebo navštívit www.team.toyota.cz, kde naleznete 
kompletní  přehled nabízených zvýhodněných vozů. 

Auris 1,6 Dual VVT-i  Terra Cool, 5 dv., kombinovaná spotřeba 7,1  l/100 km, emise CO2  166 g/km. Corolla Verso 1,6 VVT-i 08 Edition,
 kombinovaná spotřeba 7,5 l/100 km, emise CO2 178 g/km. Toyota Avensis LB 2,2 D-4D 150 Exclusive Navi, kombinovaná 
spotřeba 5,9 l/100 km, emise CO2 156 g/km. Zobrazené vozy mají prvky příplatkové výbavy.

www.toyota-zlin.cz

T-MOTOR ZLÍN, Louky 431 (vedle OBI)
tel.: +420 577 001 199
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Katalogy, letáky, ceníky, vizitky, pozvánky, poukázky...

Tiskoviny s proměnlivým obsahem (jazykové a obsahové 

mutace, adresně personalizované tiskoviny)

Katalogy, letáky, cenníky, vizitky, pozványy

Tiskoviny s proměnnlivým obsahem (ja

  
 E X P R E S N Í  T I S K  malonáklademT I S KT I S KE X P R E S N Í  R E S N Í  l ákl dmalonákladem

  Když rozpočty 

 HOŘÍ

www.tigris.cz    tel.: 577 688 124, 776 083 128

KKKKKKKKdddddddyyyyyyyyžžžžžžžž rrrrrrooooozzzzzppppppppppooooočččččččttttttyyyyyyyyyyyy  Když rozpočty 

 HOŘÍ

• Šetřete své peníze!

•   Tiskněte jen takové množství, jaké skutečně 
potřebujete.

•  Vaši zakázku nejen vytiskneme, ale i grafi cky 
zpracujeme.

• Kvalitně, rychle a efektivně.

•  Prezentujte se 
profesionálně!


