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Chcete šetřit?
Zaměstnejte podnikatele!



program akce:
10:00 prezence

10:15 úvod semináře

10:30 představení zóny, nabídka
  podnikatelských možností

11:15 prohlídka SPZ Holešov

11:45 diskuze

12:15 oběd

seminář 
o podnikatelských příležitostech

17. 3. 2010 
areál Strategické průmyslové zóny Holešov

SPZ Holešov – nová adresa pro Vaše podnikání

Strategická průmyslová zóna Holešov
• pozemky stavebně – technicky připraveny 
• pozemky ve vlastnictví Zlínského kraje 
• všechny pozemky zasíťovány – na patě pozemku 
• území vyčleněno pro průmyslovou výstavbu 
• bez ekologických zátěží, mimo povodňová území 
• z hlediska archeologického výzkumu území zmapováno 
• výhodná rovinatost pozemků 
• velikost pozemků od 0,5 ha 
• kvalitní dálniční napojení 
• cena pozemků včetně všech sítí 450 Kč/m2 
• možnost využití dalších služeb 

• podpora a konzultace průběhu správních řízení
• inženýring, technická pomoc
• právní a odborná pomoc
• dotační tituly EU, projekty

Další informace a potvrzení účasti:
sarka.slamenova@industryzk.cz, 773 470 877, www.zonaholesov.cz
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Do naší technologické rodiny
přibyl nový přírůstek

VÝSEKOVÝ
STROJ

Varimatrix 105 CS
Zpracovává

papír, karton a lepenku
 

ve formátech
370 x 400 až 750 x 1.050 mm

a plošné hmotnosti
od 80 g/m2 do 1.400 g/m2

do tloušťky 4 mm.

A rychlost výroby?
Až 7.500 archů za hodinu!

Takže, se vší skromností

HART PRESS, spol. s r.o.
telefon: +420 577 926 206-8

e-mai l: hartpress@hartpress.cz

www.hartpress.cz
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Podnikání má řadu rizik. A to bez ohledu 
na  to, zda světová ekonomika prochází 
krizí či roste. Jednou z  hlavních starostí 
podnikatele je proto efektivní nakládání 
s  lidskými zdroji. S  ohledem na  výkyvy 
v  zakázkách to přitom nemusí být zrov-
na snadné. Může se tak stát, že zaměst-
nanci pracují nad rámec pracovní doby, 
což není populární a pro podnikatele ani 
levné. Druhým extrémem pak je to, že 
zaměstnanci nemají co na práci. Ani zde 
podnikatel nemůže s popularitou a úspo-
rou počítat.

Jednou z cest, jak tyto situace eliminovat, 
je podělit se o riziko podnikání s ostatní-
mi. Místo zaměstnanců tak budou stej-
nou práci vykonávat daleko flexibilnější 
živnostníci. Odvedou přesně tolik práce, 
kolik je právě potřeba. Pro toto řešení na-
víc existují i další argumenty. Míra spolu-
práce s živnostníky přitom může mít řadu 
podob – od zcela legálního outsourcingu, 
přes subdodávky až po  švarcystém. Ten 
už ale z pohledu zákona zcela čistý být ne-
musí. A právě tomuto modelu spolupráce 
mezi firmou a osobami samostatně výdě-
lečně činnými je věnována hlavní rubrika 
tohoto vydání magazínu Firemní partner.

Na  dalších stranách pak přinášíme roz-
hovor s prvním investorem ve Strategické 
průmyslové zóně Holešov, informace o ja-
zykovém vzdělávání a pravidelné rubriky. 

Jaroslav Janečka
šéfredaktor

	 	

	

Ve	firmách	roste	zájem	o	jazykové	kurzy	a	vzdělá-
vání	zaměstnanců.		Jazykové	školy	se	více	přizpů-
sobují	časovým	možnostem	svých	žáků.

Rozhovor  strana 6-7

Pohled zblízka strana 4-5

Švarcsystém	 rozhodně	 není	 praktika,	 na  jejíž	 ne-
přijatelnosti	by	se	shodovaly	všechny	strany	napříč	
politickým	spektrem.	Například	v balíčku	protikri-
zových	 opatření,	 který	 koncipovala	 Národní	 eko-
nomická	rada	vlády	v loňském	roce,	se	mimo	jiné	
objevilo	právě	doporučení	pro	návrat	k švarcsysté-
mu.	 Na	 dvoustraně	 rozebíráme	 praktické	 i	 právní	
souvislosti	tohoto	typu	podnikání.

První	firmou,	která	se	rozhodla	investovat	v areálu	
nově	 vzniklé	 Strategické	 průmyslové	 zóny	 v  Ho-
lešově,	 je	 výrobce	 kartonáže	 Pokart.	 Tato	 spo-
lečnost	úspěšně	podniká	už	od roku	1999	v pro-
storách	 průmyslové	 zóny	 Toma	 v  Otrokovicích.	
O  záměrech	 firmy	 hovoříme	 s  jejím	 jednatelem	
Eduardem	 Ivanickým.	 Provozovna	 se	 přestěhuje	
do Holešova	pravděpodobně	koncem	roku	2011.

Své	aktivity	úspěšně	rozvíjí	Kontaktní	centrum	pro	
východní	trhy.	Jeho	praktická	činnost	je	od	března	
2008	zajišťována	výkonnou	jednotkou	pro	teritori-
um	Ruské	federace	(Samarská	oblast)	a	výkonnou	
jednotkou	 pro	 oblast	 Číny	 (provincie	 Shandong).	
Koncem	 letošního	 února	 navštívila	 Zlín	 delegace	
vedená	obchodním	radou	Ruské	federace.

Do diáře  strana 12

V	rubrice	Evropská	unie	se	můžete	seznámit	s	ak-
tuální	nabídkou	dotačních	programů.	

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

Vzdělávání strana 13

Výběr	seminářů	z	oblasti	daní	a	financí	přinášíme	
na	straně	12.

Reality strana 14

Obsah
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Podpora podnikání strana 8-9
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SPUR prodal otrokovickou divizi
Otrokovice  –  Zlínská společnost SPUR, 
která se zabývá specializovanou výrobou 
plastového zboží, prodala svou otroko-
vickou divizi Barkolen vyrábějící barvicí 
koncentráty a aditiva do plastů. Novým 
majitelem se stala americká společnost 
Uniform Color Company, která se zabývá 
výrobou barvicích koncentrátů. Prodej 
divize podnik plánoval delší dobu. V po-
sledních letech se totiž věnoval spíše 
jinému typu obchodu, a  to zejména 
obalovým materiálům z  pěnového po-
lyetylenu. Společnost SPUR vloni dosáh-
la obratu 350 milionů korun, o rok dříve 
to bylo 355 milionů korun. Přibližně 50 
procent produkce vyváží.

Každý čtvrtý provozovatel chyboval
Zlín/Brno – Česká obchodní inspekce 
objevila závady u  téměř čtvrtiny z  31 
zkontrolovaných rekreačních zařízení 
na  území Jihomoravského a  Zlínského 
kraje. Kontroly obchodní inspekce usku-
tečnila v lednu ve vybraných rekreačních 
oblastech v  obou krajích. Inspektoři se 
zaměřili na kontroly poskytování služeb 
ubytování, veřejného stravování, půj-
čoven sportovního vybavení, provozu 
vleků a  podobně. Nejčastějším poruše-
ním bylo používání měřidel s neplatným 
úředním ověřením, neoznačení provo-
zovny a  vydání dokladu bez předepsa-
ných náležitostí.

Investic i míst ubylo
Zlínský kraj – Zlínský kraj získal loni 
prostřednictvím agentury CzechInvest 
investice v hodnotě 522 milionů korun. 
Meziročně je to pokles o  1,07 miliardy 
korun. Počet nových investičních projek-
tů se ve srovnání s rokem 2008 snížil z 18 
na 11. Oznámené investice ve Zlínském 
kraji by měly vytvořit pracovní místa pro 
65 lidí. Nové investice do  Česka klesly 
celkově, nejen ve Zlínském kraji. Pro Zlín-
ský kraj se vloni nejčastěji rozhodovali 
vývojáři softwaru a výzkumníci ve strojí-
renském průmyslu. Celá Česká republika 
prostřednictvím agentury CzechInvest 
získala vloni investice v  hodnotě 16,9 
miliardy korun. Zaměstnání v  nových 
projektech našlo asi 6.000 lidí.

SWS poprvé klesl obrat
Slušovice – Společnosti SWS, která se 
řadí k největším distributorům softwaru 
a  hardwaru na  českém trhu, vloni klesl 
obrat o  pět procent na  4,56 miliardy 
korun. Je to poprvé, co firma nedosáhla 
meziročního nárůstu obratu. Na  loň-
ském hospodaření se nejvíce podepsala 
celosvětová krize. „Celý trh s informační-
mi technologiemi v  Česku zaznamenal 
pokles o přibližně 12 procent. Náš výsle-
dek je tak v tomto světle velmi příznivý,“ 
poznamenal předseda představenstva 
Evžen Varadinek. 

Historie

Zaměstnání
živnostníků

Stavební firma vykazuje vy-
soké tržby, staví na  každém 
rohu a podporuje dění v regi-
onu. Takových firem, a  to ni-
koliv jen stavebních, je plno. 
Některé z  nich se však liší. 
Nemají zaměstnance. Na sta-
veništích pracují zedníci, kte-
rým z  kapsy modráků čouhá 
živnostenský list. Takové byly 
začátky švarcsystému.

Firma	 ušetří	 na  pojistném,	
a když	není	práce,	nemusí	niko-
mu	platit.	Živnostník	si	zase	vy-
dělá	více.	Přestože	tento	systém	
má	i svá	rizika	a někdy	je	uplat-
něn	 i  proti	 vůli	 jedné	 ze	 stran,	
mnohdy	 je	 pro	 oba	 aktéry	 vý-
hodný.	Pokud	tedy	firma	i oso-
ba	samostatně	výdělečně	činná	
takto	spolupracovat	chtějí,	a to	
bez	nátlaku	a s vědomím	obou-
stranné	 výhodnosti,	 mohou	 se	
pustit	do práce.	Musejí	si	ale	dá-
vat	 pozor,	 aby	 jejich	 vztah	 ne-
naplňoval	znaky	švarcsystému.

Tuzemské	 firmy	 a  živnost-
níci	 mají	 proti	 svým	 kolegům	
z okolních	zemí	výhodu	–	švarc-
systém	u nás	výslovně	zakázán	
není.	 Ovšem	 ani	 v  České	 re-
publice,	byť	za předpokladu,	že	
jde	 o  svobodnou	 volbu	 obou	
stran,	nemusí	být	vše	absolutně	
v pořádku.	Může	zde	totiž	dojít	

ke  kolizi	 se	 zákoníkem	 práce,	
který	 výslovně	 praví,	 že	 	 závis-
lá	 práce	 může	 být	 vykonávána	
výlučně	 v  pracovněprávním	
vztahu		–	tedy	buď	jako	zaměst-
nanec,	nebo	dohodou	o prove-
dení	práce	či	pracovní	činnosti.	

Důležitá	 je	 v  tomto	 ohledu	
definice	 závislé	 práce.	 Podle	
advokáta	 JUDr.  Zdeňka	 Hro-
mádky	 se	 za  závislou	 práci,	
která	 je	 vykonávána	 ve  vztahu	
nadřízenosti	 zaměstnavatele	
a  podřízenosti	 zaměstnance,	
považuje	 pouze	 osobní	 výkon	
práce	 zaměstnance	 pro	 za-
městnavatele,	 podle	 pokynů	
zaměstnavatele,	 jeho	 jménem,	
za  mzdu,	 plat	 nebo	 odmě-
nu	 za  práci,	 v  pracovní	 době	
nebo	 jinak	 stanovené	 nebo	
dohodnuté	 době	 na  pracoviš-
ti	 zaměstnavatele,	 popřípadě	
na  jiném	 dohodnutém	 místě,	
na  náklady	 zaměstnavatele	
a  na  jeho	 odpovědnost.	 Vedle	
toho	 zákon	 o  dani	 z  příjmů	
ukládá	 plátci	 srazit	 z  příjmů	 ze	
závislé	 činnosti	 daň	 a  odvést	 ji	
na  účet	 finančního	 úřadu,	 a  to	
i v tom	případě,	že	nejde	o čin-
nost	dle	zákoníku	práce.	Přesná	
definice	závislé	činnosti	přitom	
dlouho	 neexistovala	 a  není	 ji	
možné	ani	zaměňovat	s definicí	

závislé	práce	uvedené	v zákoní-
ku	práce.	V současné	době	po-
suzují	 finanční	 úřady	 závislou	
činnost	 podle	 pokynu	 Minis-
terstva	 financí	 D-285,	 který	 re-
agoval	 na  rozsudky	 Nejvyššího	
správního	 soudu	 a  Ústavního	
soudu.	 Advokát	 JUDr.  Zdeněk	
Hromádka	 uvádí	 následující	
souhrn	 podmínek,	 které	 podle	
rozhodnutí	Nejvyššího	správní-
ho	soudu	musí	být	všechny	spl-
něny,	aby	se	jednalo	o závislou	
činnost	i tehdy,	pokud	se	neřídí	
zákoníkem	práce:

	▪musí	 jít	 o  činnost	 skuteč-
ně	 závislou	 na  osobě	 plátce,	
ne	 tedy	 o  jakoukoliv	 činnost	
vykonávanou	 podle	 pokynů,	
tato	závislost	je	dána	zejména	
povahou	 vykonávané	 činnos-
ti	 (typicky	 práce	 vykonávaná	
na jednom	místě	pro	jednoho	
zaměstnavatele),

	▪musí	jít	o činnost	dlouhodo-
bou,

	▪ k  uzavření	 pracovněpráv-
ního	 vztahu	 mělo	 dojít	 pře-
devším	 v  zájmu	 osoby	 tuto	
činnost	 vykonávající,	 přičemž	
skutečnost,	 že	 nedošlo,	 tuto	
osobu	poškozuje.

Existují	tři	modelové	situace,	
kdy	činnost	místo	zaměstnance	
vykonává	 živnostník	 –	 oprav-
dový	 švarcsystém,	 subdodáv-
ky	 a  outsourcing.	 V  případě	
outsourcingu	jde	o to,	že	firma	
vytěsní	obslužné	činnosti,	které	
jí	 nepřinášejí	 zisk,	 a  najímá	 si	
specialisty.	 V  tomto	 případě	 je	
vše	 v  pořádku.	 U  subdodávek	
již	 ale	 riziko	 existuje.	 Pro	 obě	
strany	je	totiž	předmět	dodávek	
hlavní	činností	–	firma	si	najímá	
živnostníky	 v  okamžiku,	 kdy	
by	 vlastními	 silami	 kapacitně	
nestačila.	Při	růstu	objemu	sub-
dodávek	 již	 je	 pak	 jen	 krůček	
k naplnění	znaků	švarcsystému.

Švarcsystém – nelegální jen napůl

Výhodný	způsob	zaměstnávání	pracovníků	na je-
jich	živnostenské	listy	není	importovaná	podnika-
telská	praktika.	Tudíž	ani	její	název	není	odvozen	
z  německého	 slova	 schwarz	 (černý,	 načerno).	
Jméno	 jí	 propůjčil	 český	 podnikatel	 Miroslav	
Švarc.	Benešovský	podnikatel	začal	ještě	před	lis-
topadem	1989,	na počátku	90.	let	již	řídil	velkou	
stavební	společnost.

O  svém	 systému	 podnikání	 jednal	 i  s  členy	
tehdejší	vlády,	nicméně	tato	praktika	byla	v roce	
1993	zakázána	a Švarc	byl	několikrát	pokutován.	
V  roce	 1999	 byl	 Miroslav	 Švarc	 za  neodvedení	
daně,	za neplacení	sociálního	a zdravotního	pojiš-

tění	a za neodvedení	příspěvku	na státní	politiku	
zaměstnanosti	 odsouzen	 k  18	 měsícům	 vězení.	
Do  vězení	 nastoupil	 v  lednu	 následujícího	 roku	
a  po  odpykání	 poloviny	 trestu	 byl	 propuštěn.	
Miroslav	 Švarc	 byl	 průkopníkem	 i  v  jiné	 oblasti,	
sponzoringu.	Jako	jeden	z prvních	investoval	větší	
částky	do vrcholového	fotbalu	–	benešovský	klub	
se	mu	podařilo	během	několika	sezon	posunout	
až	do první	ligy.	V benešovském	dresu	nastupova-
ly	i takové	hvězdy	jako	Karel	Jarolím,	Ivo	Knoflíček	
či	Julius	Bielik.	A ještě	jedna	zajímavost	na závěr.	
Miroslav	Švarc	již	tehdy	veřejně	mluvil	o úplatcích	
v nejvyšší	fotbalové	soutěži…	

Jak vznikl švarcsystém
[jjn]

[jjn]

pohled zblízka
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Inzerce

Okolnosti

Legislativa

Švarcsystém	 rozhodně	 není	 praktika,	
na  jejíž	 nepřijatelnosti	 by	 se	 shodovaly	
všechny	 strany	 napříč	 politickým	 spek-
trem.	 Například	 v  balíčku	 protikrizových	
opatření,	který	koncipovala	Národní	eko-
nomická	 rada	 vlády	 v  loňském	 roce,	 se	
mimo	jiné	objevilo	právě	doporučení	pro	
návrat	 k  švarcsystému.	 Tehdejší	 ministr	
práce	a sociálních	věcí	Petr	Nečas	se	ne-
chal	 slyšet,	 že	 švarcsystém	 by	 mohl	 být	
účinným	opatřením	v boji	s krizí.

Nečas	 v  únoru	 2009	 poskytl	 Hospo-
dářským	 novinám	 na  téma	 švarcsystém	
rozhovor.	 V  něm	 mimo	 jiné	 uvádí,	 že	
představa	 účinných	 opatření	 proti	 švarc-
systému	je	iluzorní.	Podle	Nečase	je	lepší,	
aby	člověk	pracoval	na živnosťák,	než	aby	
byl	nezaměstnaný.	Vysoké	náklady	na za-
městnance	 údajně	 vedou	 firmy	 k  jejich	
propouštění.	S legalizací	švarcsystému	by	
se	tak	podle	jeho	mínění	mohl	zvýšit	po-
čet	pracovních	příležitostí.	

„Když	dnes	firma	potřebuje	nabrat	lidi,	
bojí	 se	 pracovního	 poměru,	 protože	 je	
těžké	 se	 těch	 lidí	 pak	 zbavit,“	 dodal.	 Ob-
čanskodemokratický	 politik	 samozřejmě	
vidí	také	rizika	–	masové	použití	švarcsys-
tému	místo	klasického	pracovního	pomě-

ru	by	vedlo	k výpadku	velké	části	příjmů	
do systému	sociálního	a zdravotního	po-
jištění.	 Zrušení	 švarcsystému	 proto	 viděl	
pouze	jako	dočasné.	Po čase	by	se	dopa-
dy	tohoto	opatření	vyhodnotily.	

Návrh	ovšem	ostře	kritizovaly	odbory.	
ČMKOS	 tehdy	 vydala	 prohlášení,	 v  němž	
uvádí,	že	snaha	legalizovat	švarcsystém	je	
hazard,	který	může	způsobit	doslova	roz-
pad	 sociálních	 veřejných	 systémů	 –	 dů-
chodů,	nemocenské,	zdravotního	pojiště-
ní	a podpor	v nezaměstnanosti.	Odboráři	
dále	 uvádějí,	 že	 ve  vyspělých	 zemích	 EU	
je	zneužívání	tohoto	systému	daňově	po-
stihováno.	Jejich	tvrzení	potvrzuje	i mezi-
národní	 šetření	 advokátní	 kanceláře	 PRK	
Partners.	 Například	 na  Slovensku	 hrozí	
zaměstnavateli	 pokuta	 až	 33.000	 euro.	
V Německu	či	Polsku	hrozí	kromě	finanč-
ních	sankcí	dokonce	i vězení.	Nelegální	je	
tento	systém	i v Maďarsku	a Rakousku.

Podnikatelé	 se	 pochopitelně	 na  spo-
lupráci	 s  živnostníky	 nedívají	 tak	 ostře.	
„Z  hlediska	 otázky	 zaměstnanosti	 je	 sa-
mozřejmě	velmi	důležité,	aby	bylo	v pra-
covním	procesu	zainteresováno	co	nejví-
ce	ekonomicky	aktivní	části	obyvatelstva,	
a míra	nezaměstnanosti	byla	na co	nejniž-

ší	možné	úrovni.	Vzhledem	ke skutečnos-
ti,	 že	 švarcsystém	 nabízí	 široké	 možnosti	
zapojení	obyvatel	na trhu	práce,	nelze	jej	
zcela	 jistě	 bez	 dalšího	 rezolutně	 zavrh-
nout,	spíše	bych	považoval	za vhodné	sla-
dit	 využití	 tohoto	 systému	 se	 současnou	
legislativou,	zejména	platným	Zákoníkem	
práce.	Tento	by	měl	stanovit	limity	a pod-
mínky	 jeho	využití,	 jakož	 i široká	sankční	
opatření,	 která	 by	 zabránila	 jeho	 zneuží-
vání.	Tímto	 krokem	 by	 dle	 mého	 názoru	
došlo	k zapojení	nezaměstnaných	na trhu	
práce,	 a  tito	 by	 nebyli	 odkázáni	 na  pod-
poru	ze	strany	státu,“	uvedl	předseda	Kraj-
ské	hospodářské	komory	Zlínského	kraje	
Ing. Miroslav	Lukšík.

Bude švarcsystém zcela legální?

[jjn]

Do	 konce	 roku	 2006	 byla	
podle	 zákona	 o	 zaměstna-
nosti	 každá	 právnická	 nebo	
fyzická	 osoba	 povinna	 plnění	
běžných	 úkolů	 vyplývajících	
z	 předmětu	 její	 činnosti	 zajiš-
ťovat	svými	zaměstnanci,	kte-
ré	 k	 tomu	 účelu	 zaměstnává	
v	 pracovněprávních	 vztazích	
podle	 zákoníku	 práce.	 Tato	
povinnost	 vyvolávala	 značné	
nejasnosti	a	obavy,	 jelikož	při	
jejím	 důsledném	 dodržování	
by	 nebylo	 možné	 provádět	
téměř	žádné	činnosti	dodava-
telsky.	 V	 praxi	 se	 proto	 firmy	
touto	 povinností	 zpravidla	
neřídily.	 I	 po	 zrušení	 této	 po-

vinnosti	 od	 1.	 1.	 2007	 závislá	
práce	 může	 být	 vykonávána	
výlučně	 v	 pracovněprávním	
vztahu	 podle	 zákoníku	 práce.	
Dohledem	 nad	 plněním	 této	
povinnosti	 jsou	 pověřeny	 in-
spektoráty	práce.

Přetrvala	však	jiná	překážka	
švarcsystému,	ne	vždy	na	prv-
ní	pohled	zřejmá.	A	to	zdanění	
příjmů	ze	závislé	činnosti.	Ber-
nímu	úředníkovi	zůstala	mož-
nost,	 často	 jím	 i	 zneužívaná,	
zdanit	daní	ze	závislé	činnosti	
příjmy	i	za	ty	činnosti,	které	se	
neřídí	 zákoníkem	 práce.	 Tato	
možnost	přitom	již	nevyplývá	
z	 předpisů	 pracovního	 práva,	

ale	 ze	 zákona	 o	 daních	 z	 pří-
jmů.

Přítrž	 zneužívání	 tohoto	
postupu	 finančními	 úřady	
však	 učinil	 již	 v	 únoru	 2005	
Nejvyšší	 správní	 soud.	 Ve	
sporu	 mezi	 podnikatelem	 na	
straně	 jedné,	 který	 využíval	
ve	 stavebnictví	 namísto	 za-
městnanců	 pět	 zedníků	 s	 živ-
nostenskými	listy,	a	finančním	
úřadem	na	straně	druhé,	který	
tento	způsob	označil	za	švarc-
systém	 a	 doměřil	 podnikateli	
daň	ze	závislé	činnosti,	se	Nej-
vyšší	správní	soud	postavil	na	
stranu	 podnikatele.	 Přitom	 v	
odůvodnění	 svého	 rozsudku	

Nejvyšší	správní	soud	podrob-
ně	 a	 obsáhle	 definoval	 závis-
lou	činnost	pro	účely	zdanění	
daní	 z	 příjmů	 ze	 závislé	 čin-
nosti,	 čímž	 přinutil	 Minister-
stvo	financí	ČR	korigovat	do	té	
doby	 příliš	 extenzivní	 výklad	
závislé	činnosti.	

Pět	 zedníků	 na	 živnosťák	
tak	zaměstnalo	nejen	postup-
ně	 několik	 soudních	 senátů,	
ale	 i	 Ministerstvo	 financí	 ČR,	
které	 vydalo	 nový	 výklado-
vý	 pokyn	 D-285.	 Ten	 je	 pro	
finanční	 úřady	 závazný	 a	 re-
spektuje	 definici	 závislé	 čin-
nosti	 Nejvyššího	 správního	
soudu.

Co říká zákon

[JUDr.	Zdeněk	Hromádka,	advokát]www.iadvokat.cz

pohled zblízka

51/2010www.firemnipartner.cz

Vrcholně kvalitní práce

Rodinné 
domy na klíč

tel. 731 616 919    
www.valentik.cz



Eduard
Ivanický

Ivanický: Nově se rozvíjející průmyslové zóně věříme

Jak vznikl název firmy Pokart 
a co je v něm obsaženo? 

Historicky	 byly	 prvopočát-
ky	 firmy	 položeny	 r.	 1992,	 kdy	
byla	 vyhodnocena	 perspektiva	
a  budoucnost	 obalařiny.	 Název	
firmy	 je	 složeninou	 dvou	 slov,	
plně	vystihující	tehdejší	předmět	
činnosti	 a  náplň	 výroby,	 POtisk	
KARTonu.	 V  té	 době	 byla	 firma	
zapsána	 jako	 Ing.  Zdeněk	 Maru-
šák–POKART.

Firma	byla	zapsána	v obchod-
ním	 rejstříku	 Krajského	 soudu	
v  Brně	 v  září	 1999.	 Společnost	
vznikla	 fúzí	 obchodních	 aktivit	
firem	 dvou	 fyzických	 osob	 jako	
logické	vyústění	jejich	dlouhodo-
bé	vzájemné	obchodní	spoluprá-
ce	 a  iniciativy	 zejména	 v  oblasti	
výroby	obalů	a kartonáže.	Byl	to	
Zdeněk	 Marušák–Pokart	 a  Edu-
ard	Ivanický.

Přibližte laikům, co je to výro-
ba kartonáže?

Kartonáž,	 to	 je	 výroba	 oba-
lů	 z  plných	 a  vlnitých	 lepenek.	
Naše	 firma	 zpracovává	 jak	 plné		

lepenky	natírané,	tak	nenatírané,	
v plošných	hmotnostech	od 200	
do 1.400	g/m²	a vlnité	lepenky	tří	
až	pětivrstvé	v kvalitách	vlny	E,	B,	
C,	EB	a BC	(písmena	určují	výšku	
zvlněného	 papíru	 mezi	 dvěma	
hladkými	vrstvami).

V  naší	 firmě	 probíhá	 proces	
od  vývoje	 ve  středisku	 plotr,	
které	 navrhuje	 vhodné	 kon-
strukce,	 materiály	 a  grafické	
návrhy	 dle	 požadavků	 a  přání	
zákazníka,	 přes	 vlastní	 výrobu	
až	po expedici.

Výroba	vlastních	kartonů	(kra-
bic,	 obalů)	 spočívá	 především	
ve  třech	 základních	 technologi-
ích	 -	 v  potisku,	 výseku	 a  lepení.	
Naše	 firma	 disponuje	 jak	 potis-
kem	flexo	(tisk	vlnitých	lepenek),	
tak	 ofset	 (tisk	 plných	 lepenek	
do  plošné	 hmotnosti	 900	 g/m²).	
Novou	 technologií,	 pořízenou	
v roce	2009,	je	kašírování,	neboli	
slepování	 různých	 kvalit	 materi-
álů,	díky	čemuž	můžeme	vyrábět	
velmi	pevné	obaly	s vysokou	kva-
litou	potisku	ofset.

Jaké jsou hlavní výhody papí-
rového obalu proti jiným ma-
teriálům?

Náš	 obal	 je	 vyroben	 z  re-
cyklovaných	 surovin	 a  je	 znovu	
recyklovatelný,	 životní	 prostředí	
proto	 zatěžuje	 minimálně.	 Kon-
strukce	 obalů	 je	 řešena	 tak,	 aby	
mohl	 být	 karton	 přepravován	
a  skladován	 ve  složeném	 stavu,	
to	znamená,	že	ke složení	krabice	
dochází	až	ve chvíli	plnění.	Mož-
nosti	 řešení	 konstrukcí	 a  tvarů	
jsou	 téměř	 neomezené,	 zrovna	
tak	kvalita	a různorodost	samot-
ných	potisků.

Zpracováváte také starý pa-
pír? 

Naše	 firma	 není	 zpracovate-
lem	 sběrového	 papíru.	 Jsme	 vý-
robci	 kartonáže	 z  lepenek,	 které	
nakupujeme	 od  našich	 dodava-
telů.	Tyto	 lepenky	 jsou	vyráběny	
ze	sběrového	papíru.	Ceny	sběro-
vého	papíru	mají	celosvětový	vliv	
na  ceny	 lepenek	 a  v  současné	
době	mají	vzrůstající	tendenci.

Kde se vaše obaly používají?
Naše	 kartony	 jsou	 využívány	

ve  všech	 odvětvích	 průmyslu	
od  potravinářského	 přes	 obuv-
nický	až	po strojírenský.	Kartonáž	
se	jeví	do budoucna	i přes	úskalí	
právě	 probíhající	 krize	 jako	 vel-
mi	 perspektivní	 obor.	 Obchodní	

slogan	„Obal	prodává“	je	zavazu-
jícím	 i  pro	 naši	 firemní	 obchod-
ní	 politiku	 a  znamená	 ve  svém	
podtextu,	 jaký	 důraz	 je	 kladen	
na  obal	 sám	 a  jeho	 kvalitu	 včet-
ně	potisku.	Obal	určuje	 jak	druh	
a kvalitu	baleného	zboží	pro	od-
běratele,	tak	prodávajícím	posky-
tuje	informace	o jeho	dodavateli	
a výrobci.	Historicky	dlouhodobá	
orientace,	 zejména	 na  potravi-
nářský	průmysl,	se	prokázala	jako	
dobrý	obchodně	strategický	tah.

Kolik existuje v Česku podob-
ných podniků? 

Kartonážních	 firem	 v  České	
republice	jsou	desítky.	Naše	firma	
je	 co	 do  velikosti	 střední	 firmou	
s výhradně	českým	kapitálem.

Kdo jsou vaši hlavní zákazní-
ci, kam svou produkci vyvá-
žíte?

Mezi	 naše	 největší	 zákazníky	
patří	 výrobci	 z  potravinářského	
průmyslu	 (mlékárenského,	 mas-
ného,	výrobců	nápojů),	obuvnic-
kého	 průmyslu	 i  výrobci	 plastů	
a  další.	 Co	 se	 týká	 sortimentu	
obalů,	tak	lze	říci,	že	z min.	95	pro-
cent	vyrábíme	zboží	podle	speci-
fických	 požadavků	 konkrétních	
zákazníků,	 to	 znamená,	 že	 co	
zákazník,	to	několik	různorodých	
obalů.	 Spolupracujeme	 přede-
vším	 s  domácími	 odběrateli,	 ale	

Eduard Ivanický
	▪ narodil	se	v roce	1969	
v Ostravě

	▪ je	ženatý,	má	dvě	děti
	▪ vystudoval	Střední	
zemědělskou	technickou	
školu	v Krnově

	▪ hovoří	česky,	italsky	
a polsky

	▪ v roce	1999	spoluzakládal	
firmu	Pokart

	▪ je	spolumajitelem	
a jednatelem	firmy

	▪ jeho	koníčkem	je	
především	sport

	▪ říká:	„Unikátními	
technickými	řešeními	
vyplývajícími	z výsledků	
práce	vlastního	
i externího	vývojového	
útvaru	ve spojení	
s jedinečnými	grafickými	
návrhy	a kvalitním	
potiskem	obalu	
předkládáme	našim	
klientům	výrobek,	který	
je	schopen	plně	obstát	
v současné	konkurenci.“

První firmou, která se rozhodla investovat v areálu nově vzniklé 
Strategické průmyslové zóny v Holešově, je výrobce kartonáže 
Pokart. Tato společnost úspěšně podniká už od roku 1999 v pro-
storách průmyslové zóny Toma v Otrokovicích. Dosavadní prosto-
ry však už neumožňovaly další rozvoj Pokartu, proto se pravdě-
podobně koncem roku 2011 kompletně přestěhuje do Holešova. 

rozhovor
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O firměsvé	 zboží	 dodáváme	 i  díky	 naší	
strategické	 pozici	 na  Slovensko,	
do Polska,	Německa,	Estonska…

Dotkla se vás nějak světová 
ekonomická recese?

Světová	 ekonomická	 krize	
se	 přímo	 nebo	 nepřímo	 dotkla	
všech.	 Jsme	 rádi,	 že	 jsme	 kri-
zi	 překonali	 bez	 výraznějšího	
omezení	 výroby	 a  za  zachování	
shodného	 počtu	 zaměstnanců.	
Samozřejmě	 jsme	udělali	 spous-
tu	opatření	vedoucích	ke snížení	
nákladů	od nákupu,	přes	výrobu	
až	po expedici.	Počet	zaměstnan-
ců	 zůstal	 zachován	 i  díky	 využí-
vání	 konta	 pracovní	 doby	 podle	
zákoníku	práce.

Jaké prostory nyní využíváte 
v Otrokovicích?

Provozovna	 firmy	 je	 dislo-
kována	 v  areálu	 Toma	 ve  dvou	
samostatných	 objektech	 vzdá-
lených	 od  sebe	 vzdušnou	 čarou	
asi	 300	 metrů,	 přičemž	 jednu	
z budov	máme	pronajatou	a tato	
budova	 je	 ve  špatném	 technic-
kém	 stavu.	 S  roztříštěnou	 výro-
bou	 souvisí	 i  organizační	 pro-
blémy	 a  vyšší	 náklady	 spojené	
s převozem	materiálu.	Naše	firma	
od svého	prvopočátku	úzce	spo-
lupracovala	s firmou	Otrokovické	
papírny,	 a.s.,	 výrobcem	 plných	
strojních	 lepenek.	 Otrokovické	
papírny	navazují	na tradiční	výro-
bu	obalů	pro	obuvnický	průmysl	
ještě	z dob	Tomáše	Bati.	Proto	se	
i naše	firma	rozvíjela	právě	v Ot-
rokovicích.

Už vám tyto objekty nestačí?
V současné	době	je	to	pro	nás	

definitivní	 stop	 stav,	 který	 brání	
dalšímu	 rozšíření	 a  rozvoji	 firmy	
a tím	výrazně	omezuje	další	růst	
výrobní	 základny	 a  návazně	 od-
bytu	 a  tržeb	 z  prodaného	 zboží.	
Další	 rozvoj	 firmy	 je	 podmíněn	
jednak	kvalitní	a důslednou	péčí	
o  stávající	 strojní	 park,	 ale	 i  rea-
lizací	 nových	 strojních	 investic	
podporujících	 firemní	 obchod-
ně-strategické	 cíle	 zejména	
v oblasti	výroby	obalů	z vlnitých	
lepenek	 a  jejich	 „zušlechtění“	
kvalitními	tisky	včetně	kašírování.

Jakákoliv	 další	 moderniza-
ce	 a  rozšiřování	 strojního	 parku	
závisí	 na  výrobních	 prostorách	
a skladech.	Nárůst	objemu	zaká-
zek	 z  vlnitých	 lepenek	 znamená	
ve  svém	 důsledku	 výrazně	 zvý-
šený	nárok	na skladovací	plochy,	
což	 je	 dáno	 nejen	 objemem	 za-
kázek,	ale	i faktem,	že	jak	usklad-
ňovaný	 materiál,	 tak	 i  výrobek	
z vlnité	lepenky	zaujímá	podstat-
ně	 větší	 prostor	 oproti	 strojním	
lepenkám	a výrobkům	z nich.

Jste první firmou, která uza-
vřela smlouvu o  využívání 
části nově vybudované Stra-
tegické průmyslové zóny 
v Holešově. Jaké objekty tam 
hodláte postavit, kolik peněz 
budete v zóně investovat?

Z  hlediska	 neúměrně	 vyso-
kých	 nákladů	 na  provoz,	 zejmé-
na	díky	pronájmu	hlavní	výrobní	
haly,	 s  ohledem	 na  perspektivu	

předpokládaného	 očekávaného	
rozvoje	výroby	a odbytu	a po vy-
hodnocení	 všech	 dalších	 souvi-
sejících	kritických	míst,	 rozhodlo	
vedení	firmy	o definitivním	řeše-
ní	 současných	 problémů	 výstav-
bou	 nových	 výrobních,	 sklado-
vých	a administrativních	prostor.	
K tomu	budeme	potřebovat	po-
zemek	o výměře	cca	dva	hektary,	
na  který	 chceme	 umístit	 jednu	
výrobní	 a  skladovací	 halu.	 Před-
běžně	počítáme	s investicí	kolem	
40	milionů	korun.	Stavba	by	měla	
začít	letos	na podzim	a o rok	poz-
ději	 bychom	 se	 do  nových	 pro-
stor	chtěli	stěhovat.	S výstavbou	
nové	haly	očekáváme	především	
možnost	rozšíření	současné	výro-
by	a rozšíření	skladových	prostor.	
Velkou	 výhodou	 bude	 umístění	
veškerého	 strojního	 vybavení	
v  jedné	 budově	 s  předem	 pro-
myšleným	tokem	materiálů.

Přestěhujete do Holešova ce-
lou provozovnu z Otrokovic? 

V  každém	 případě	 je	 naším	
cílem	 do  Holešova	 přestěhovat	
celou	 provozovnu	 a  budeme	
rádi,	když	nás	budou	následovat		
i  všichni	 naši	 vyškolení	 zaměst-
nanci	s mnohaletou	praxí.	

Naše	firma	je	příkladem	toho,	
že	nově	se	rozvíjející	průmyslové	
zóně	 věříme.	 I  v  rámci	 plánova-
né	 dopravní	 infrastruktury	 je	 její	
umístění	 velmi	 zajímavé	 a  mys-
lím	si,	že	se	k nám	v brzké	době	
přidají	další	společnosti.

	 Vojtěch	Cekota

Název
	▪ POKART	spol.	s r.o.

Založení společnosti
	▪ 1.	9.	1999

Sídlo společnosti
	▪ Josefa	Skupy	1708,	
Ostrava–Poruba

Základní kapitál
	▪ 100 000	Kč

Předmět činnosti
	▪ Výroba	kartonáže.	Jde	o	
výrobu	obalů	z plných	
a vlnitých	lepenek.	Pokart	
zpracovává	jak	plné		
lepenky	natírané,	tak	
nenatírané,	v plošných	
hmotnostech	od 200	
do 1.400	g/m²	a vlnité	
lepenky	tří	až	pětivrstvé	
v kvalitách	vlny	E,	B,	
C,	EB	a BC	(písmena	
určují	výšku	zvlněného	
papíru	mezi	2	hladkými	
vrstvami).	Firma	navrhuje	
vhodné	konstrukce,	
materiály	a grafické	řešení	
podle	požadavků	a přání	
zákazníka,	zajišťuje	vlastní	
výrobu	i expedici.

Obrat firmy
	▪ cca	140	milionů	korun	
za rok

Počet zaměstnanců
	▪ 70	kmenových	
zaměstnanců

Kontakt
	▪ Provozovna	Otrokovice
	▪ tř.	T.	Bati	1658
	▪ 765 02		Otrokovice
	▪ pokart@pokart.cz
	▪ www.pokart.cz

rozhovor
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Kontakt:

wiktorimarkova@seznam.cz
+420 777 132 320

- Zabezpeèení oslav, hostin a rautù...

www.wiktori.cz



Zákony

„Právě	 v  oblasti	 snižování	
spotřeby	 energie	 a  zavádění	
inovací	je	skrytý	potenciál	mno-
ha	společností.	Ačkoli	jsou	tyto	
investice	spojené	s nezanedba-
telnými	vstupními	náklady,	jsou	
díky	EU	dostupné	 i nejmenším	
podnikům.	S pomocí	dotací	 ze	
strukturálních	 fondů	 mohou	
podnikatelé	 získat	 zpět	 až	 60	
procent	 nákladů	 vynaložených	
v souvislosti	s projektem,“	upo-
zornila	 Alexandra	 Rudyšarová,	
pověřená	 generální	 ředitelka	
agentury	CzechInvest.

Třetí	 výzva	 programu	 Eko-
energie	 podpoří	 snižování	
spotřeby	 energie	 při	 výrobě	
a  častější	 využívání	 obnovi-
telných	 zdrojů.	 Podniky	 všech	
velikostí	 mohou	 žádat	 o  do-

taci	 na  úspory	 energie,	 tedy	
například	 na  využití	 odpadní	
energie	 při	 výrobě,	 moderni-
zaci	zařízení	na výrobu	energie	
či	 na  zateplení	 budov	 –	 s  vý-
jimkou	 rodinných	 a  bytových	
domů.	 Malé	 a  střední	 podniky	
mohou	 využít	 spolufinancová-
ní	 z  fondů	 EU	 také	 na  obnovi-
telné	 a  druhotné	 energetické	
zdroje,	 například	 na  stavbu	 či	
rekonstrukci	 malých	 vodních	
elektráren	nebo	zařízení	na zís-
kávání	 energie	 z  biomasy.	
Na  jeden	 projekt	 v  programu	
Eko-energie	je	možné	získat	do-
taci	 v  hodnotě	 500.000	 až	 250	
milionů	 korun.	 Příjem	 žádostí	
potrvá	 od  1.	 března	 2010	 do	
30.	června	2010.	Dotace	z aktu-
ální	čtvrté	výzvy	programu	Ino-

vace	–	Inovační	projekt	podpoří	
nákup	 strojů	 a  zařízení,	 které	
umožní	přenos	výsledků	výzku-
mu	 a  vývoje	 do  výroby,	 nebo	
také	nákup	know-how	či	licencí	
potřebných	 při	 zavádění	 nově	
vyvinutých	 produktů	 na  trh.	
Pro	tento	typ	projektů	podniky	
mohou	získat	dotaci	od jedno-
ho	 do  75	 milionů	 korun,	 maxi-
mální	výše	dotace	se	zvyšuje	až	
na 150	milionů	korun	v případě,	
že	 žadatel	 působí	 v  některém	
z regionů	se	soustředěnou	pod-
porou.

Malé	 a  střední	 podniky	
mohou	 z  programu	 Inovace	
–	 Inovační	 projekt	 dále	 získat	
dotaci	 až	 dva	 miliony	 korun	
na  projekty	 zaměřené	 na  or-
ganizační	 a  marketingové	 ino-
vace,	 například	 na  zavedení	
nového	způsobu	prodeje	nebo	
na  financování	 spolupráce	 s  ji-
nými	firmami	a veřejnými	insti-
tucemi.	Příjem	žádostí	o dotaci	
potrvá	 od  1.	 května	 2010	 do  	
30.	září	2010.

Žádosti	 do  obou	 progra-
mů	 bude	 přijímat	 agentura	
CzechInvest	 prostřednictvím	
aplikace	eAccount,	která	je	on-
line	 dostupná	 na  adrese	 www.
czechinvest.org.	 Své	 projekty	
mohou	 už	 nyní	 podnikatelé	
konzultovat	 v  regionálních	
kancelářích	 agentury	 CzechIn-
vest	 nebo	 na  centrále	 v  Praze.	
Zájemcům	je	každý	všední	den	
od  9	 do  13	 hodin	 k  dispozici	
také	bezplatná	informační	linka	
o  podpoře	 podnikání	 na  tele-
fonním	čísle	800 800 777.

Sedm miliard pro podnikatele
Dotazy na dotace
Více než 46.000 dotazů položili do kon-
ce roku 2009 podnikatelé CzechInvestu 
prostřednictvím bezplatné informační 
linky o programech podpory podnikání. 
Počet vyřízených telefonátů každoročně 
roste, jen loni specialisté agentury Cze-
chInvest poradili 12.500 zájemcům o ev-
ropské dotace z  Operačního programu 
Podnikání a  inovace. V  loňském roce se 
podnikatelé nejčastěji dotazovali na  to, 
jakým způsobem spravovat své projek-
ty. Zajímala je práce s  online aplikací 
eAccount, přes kterou probíhá veškerá 
administrativa projektů, ale také správný 
postup při výběru dodavatelů či pravidla 
pro zajištění publicity projektu. Právě pu-
blicita nebo výběr dodavatelů jsou podle 
pracovníků CzechInvestu oblastí, kde 
podnikatelé při realizaci svého projektu 
často chybují. Z  jednotlivých dotačních 
titulů Operačního programu Podnikání 
a inovace v roce 2009 nejvíce dotazů mí-
řilo k programům Eko-energie a Nemovi-
tosti. Informační linka je v provozu každý 
všední den od 9:00 do 13:00. Podnikatelé 
mohou na telefonním čísle 800 800 777 
zdarma konzultovat své projekty v rámci 
Operačního programu Podnikání a  ino-
vace. Dotazy mohou zájemci o  dotaci 
zasílat také emailem na adresu: progra-
my@czechinvest.org.

Podpora stavebním oborům
Podpora výuky stavebních oborů 
ve středních školách na území Zlínského 
kraje a  prohloubení technických a  od-
borných znalostí i  dovedností žáků pro 
co nejlepší uplatnění ve stavebnictví jsou 
hlavní důvody Memoranda o spolupráci 
mezi Zlínským krajem a  Svazem podni-
katelů ve  stavebnictví v  ČR. Důležitým 
cílem podepsané spolupráce je také zvý-
šení počtu absolventů stavebních oborů 
a usnadnění jejich přechodu na trh prá-
ce. Zlínský kraj je prvním a  prozatím 
jediným ze všech krajů, který formou 
podepsaného dokumentu spolupracuje 
se Svazem podnikatelů ve  stavebnictví 
v  ČR. Slavnostního podpisu Memo-
randa o  spolupráci při realizaci výuky 
stavebních oborů ve  středních školách 
Zlínského kraje se ujali prezident Svazu 
podnikatelů ve  stavebnictví v  ČR Václav 
Matyáš spolu s hejtmanem Stanislavem 
Mišákem. Obě strany mají zájem o pro-
hloubení péče o žáky již od počátku jejich 
vzdělávání v zájmu co nejlépe je připravit 
pro uplatnění ve stavebnictví. „K tomu je 
nezbytné po  celou dobu studia zajistit 
jejich výchovu a výuku na co nejvyšší od-
borné teoretické i praktické úrovni, která 
umožní, aby se stali kvalifikovanými 
odborníky se znalostmi moderních tech-
nologií v tomto odvětví a tak podstatně 
lépe než dosud vyhovovali neustále ros-
toucím požadavkům praxe,“ přiblížil kraj-
ský radní pro oblast školství Josef Slovák. 

Dva nově otevřené dotační programy rozdělí mezi podnikatele při-
bližně sedm miliard korun. Tři miliardy na úspory energie a využití ob-
novitelných a druhotných energetických zdrojů nabízí program Eko- 
energie. Program Inovace – Inovační projekt pak čtyřmi miliardami 
podpoří zavádění inovací do praxe. Výzvy k předkládání žádostí o dotaci 
z těchto programů vyhlásilo ministerstvo průmyslu a obchodu v únoru.

Investice
Z  aktuálních	 statistických	

údajů	 vyplývá,	 že	 počet	 eko-
logických	 zemědělců	 rapidně	
narůstá.	K 31.	prosinci	loňské-
ho	 roku	 jich	 hospodařilo	 již	
2.689	 a  to	 na  výměře	 téměř	
400.000	 ha,	 což	 představu-
je	 9,38	%	 z  celkové	 výměry	
zemědělské	 půdy	 v  zemi.	
Stabilně	 se	 zvyšuje	 výměra	
orné	 půdy,	 zvyšuje	 se	 výmě-
ra	 vinic	 a  sadů	 v  ekologic-
kém	 zemědělství,	 do  režimu	
ekologického	 zemědělství	 se	
dostaly	 také	 první	 chmelni-
ce.	„Za  období	 ledna	 a  února	
dochází	 k  dalšímu	 dynamic-
kému	 nárůstu	 nových	 ekolo-
gických	zemědělců,	v součas-
né	 době	 již	 dosahuje	 počet	
ekozemědělců	 čísla	 3.000,“	

sdělil	 ministr	 zemědělství	 Ja-
kub	 Šebesta.	 Počet	 ekofarem	
se	 zvýšil	 za  rok	 2009	 o  50	%,	
počet	 výrobců	 biopotravin	
již	 přesáhl	 500	 provozoven.	
Hlavním	 důvodem	 nárůstu	 je	
stabilní	 státní	podpora	v  této	
oblasti.	 Ekozemědělci	 jsou	
podporováni	prostřednictvím	
Programu	 rozvoje	 venkova,	
a to	formou	dotací	na plochu	
v  rámci	 agroenvironmentál-
ních	 opatření	 i  formou	 bo-
dového	 zvýhodnění	 při	 hod-
nocení	 investičních	 projektů	
v  některých	 dotačních	 pro-
gramech	 (například	 Podpora	
mladých	 zemědělců,	 Moder-
nizace	 zemědělských	 podni-
ků).	Bodové	zvýhodnění	platí	
i pro	výrobce	biopotravin.	

Pravidla	 ekologického	
zemědělství	 a  výroby	 biopo-
travin	 jsou	 upravena	 naší	
i  evropskou	 legislativou.	 Od		
1.	ledna	2009	platí	zcela	nová	
evropská	 legislativa,	 která	
je	 stejná	 pro	 všechny	 člen-
ské	 státy	 EU	 (nařízení	 Rady	
834/2007,	 prováděcí	 nařízení	
Komise	 889/2008).	 Dále	 platí	
národní	zákon	č.	242/2000	Sb.,	
o  ekologickém	 zemědělství.	
Dodržování	 těchto	 legislativ-
ních	 pravidel	 je	 garantová-
no	 státem,	 každý	 ekologický	
zemědělec	 a  výrobce	 biopo-
travin	 musí	 být	 registrován	
na  ministerstvu	 zemědělství	
a  podléhá	 pravidelným	 kon-
trolám	 státem	 pověřených	
kontrolních	organizací.

Ekologických zemědělců přibývá

[red]

[red]

podpora podnikání
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Rozvoj  
východních 
trhů

Ve Zlínském	kraji	funguje	zásluhou	toho-
to	centra	 informační,	servisní	a poradenské	
zázemí,	 které	 aktivně	 využívá	 navázaných	
zahraničně	politických	vazeb	a kontaktů.

Výkonná	jednotka	na území	Čínské	lidové	
republiky	během	uplynulého	roku	řešila	59	
konkrétních	obchodních	případů,	zkvalitňo-
vala	nabídku	každodenního	servisu	pro	zá-

jemce	o informace	a rozšířila	nabídku	služeb	
o další	 teritoria.	Zavedla	také	novou	službu	
umožňující	 přímou	 kontrolu	 výroby	 zboží	
v Číně.

Výkonná	 jednotka	 pro	 Ruskou	 federaci	
v uplynulém	roce	rozšířila	nabídku	portfolia	
služeb,	 spustila	 novou	 internetovou	 domé-
nu	www.kcvt.ru	a také	ve stovkách	případů	
pomohla	 žadatelům	 on-line	 vízovou	 pod-
porou.	Tato	 výkonná	 jednotka	 také	 aktivně	
rozvíjí	 síť	 kontaktů	 zejména	 v  oblastech	
výstavby	 elektráren,	 stavební	 a  projektové	
činnosti,	městské	architektury,	školství,	ces-
tovního	 ruchu,	 zemědělství	 a  modernizace	
linek	ve strojírenství,	elektrotechnickém,	gu-
márenském	a plastikářském	průmyslu.

Koncem	 letošního	 února	 navštívila	 dele-
gace	vedená	obchodním	radou	Ruské	fede-
race	v ČR	Alexanderem	Turovem	Zlínský	kraj.	
Uvažuje	se	o spolupráci	ruské	a české	strany	
například	 při	 zateplování	 budov.	 „V  Rusku	
jsou	také	velké	příležitosti	v oblasti	strojíren-
ství,	které	 je	u nás	nyní	na útlumu,	a zdejší	
pracovně	 kvalitně	 odborně	 vybavení	 lidé	
by	 mohli	 najít	 uplatnění	 na  těchto	 pracov-
ních	trzích.	Určitou	příležitostí	může	být	také	
sortiment	podlahovin	a PVC,	který	firmy	síd-
lící	ve	Zlínském	kraji	vyváží	do Ruska,“	uvedl	
předseda	představenstva	Krajské	hospodář-
ské	komory	Zlínského	kraje	Miroslav	Lukšík.

Spolupráce s východními trhy roste

Své aktivity úspěšně rozvíjí Kontaktní centrum pro východní trhy. Jeho praktická činnost je od 
března 2008 zajišťována výkonnou jednotkou pro teritorium Ruské federace (Samarská oblast) 
a výkonnou jednotkou pro oblast Číny (provincie Shandong). Činnost centra zabezpečuje Kraj-
ská hospodářská komora ve Zlíně, hejtmanství jeho provoz dotuje dvěma miliony korun ročně.

[vc,	foto:	Petr	Zákutný]

Inovační
struktura
kraje

Kladete	 ve	 svém	 podnikání	
důraz	 na	 inovace?	 Ve	 Zlínském	
kraji	 existuje	 celá	 síť	 subjektů,	
které	inovační	podnikání	nejrůz-
nějšími	způsoby	podporují.	Tyto	
subjekty	vzájemně	spolupracují,	
takže	 zájemci	 o	 jejich	 služby	 se	
mohou	obrátit	podle	potřeby	na	
kterýkoli	z	nich,	zpravidla	na	ten,	
který	mají	nejblíže.

Tato	 síť	 je	 tvořena	 podnika-
telskými	 inkubátory,	 vědecko-
technickými	 parky	 a	 centry	 pro	
transfer	 technologií.	 Součástí	
sítě	 je	 v	 současnosti	 již	 sedm	
společností,	 které	 jsou	 zaměře-

ny	na	rozvoj	 inovačního	poten-
ciálu	 Zlínského	 kraje.	 Inovační	
infrastruktura	 nabízí	 podnika-
telům	 široké	 možnosti	 při	 pod-
poře	 inovací	včetně	pomoci	při	
financování	rozvojových	projek-
tů.	 Zásluhou	 vzniku	 regionální	
sítě	 spolupracujících	 podnika-
telských	 inkubátorů,	 vědecko-
technických	 parků	 a	 center	 pro	
transfer	 technologií	 mohou	
zájemci	o	různé	formy	podpory	
svých	 inovačních	 aktivit	 využít	
kterýkoli	ze	sedmi	subjektů	sítě	
v	celém	kraji.

Mezi	 společné	 aktivity	 čle-

nů	 inovační	 sítě	 patří	 například	
provozování	 internetového	
inovačního	 portálu,	 vydávání	
inovačního	 bulletinu,	 společná	
propagace,	 sdílení	 informací,	
know-how,	 spolupráce	 na	 ně-
kterých	konkrétních	projektech,	
společné	akce,	programy	Regio-
nálního	podpůrného	zdroje.	Vý-
znamnou	 podporu	 inovativním	
firmám	 představuje	 program	
Regionální	 úvěr.	 Jeho	 cílem	 je	
pomocí	 podpory	 ve	 formě	 zvý-
hodněných	 regionálních	 úvěrů	
umožnit	 realizaci	 podnikatel-
ských	 projektů	 malých	 pod-

nikatelů.	 Podnikatelé	 mohou	
získat	 rovněž	 pomoc	 v	 podobě	
programu	 Mikroúvěr.	 Jeho	 cí-
lem	 je	 řešit	 problém	 přístupu	
začínajících	 malých	 a	 středních	
podniků	 k	 malým	 úvěrům	 po-
třebným	 pro	 zahájení	 podnika-
telských	 a	 inovačních	 činností,	
resp.	pro	stabilizaci	jejich	podni-
katelských	aktivit	a	k	překlenutí	
dočasných	 problémů	 při	 finan-
cování	 rozvoje	 podnikatelské	
činnosti.

Bližší	informace	a	profily	jed-
notlivých	členů	sítě	jsou	k	dispo-
zici	na	webových	stránkách.	

Inovační subjekty v kraji vytvořily síť

[vc]www.zk-inovace.cz
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Prostory

ICT 

Vývoj

Energie

Patent

 ▪ Výzva II.

 ▪ Žadatel: malý	a	střední	podnik,	který	má	uzavřena	dvě	po	
sobě	jdoucí	zdaňovací	období

 ▪ Účel: převažující	ekonomická	činnost	žadatele	a	projektu	
(pokud	lze	určit)	musí	směřovat	hlavně	do	zpracovatelského	
průmyslu	a	vymezeného	NACE

 ▪ Podporované aktivity: jádrem	projektu	musí	být	investice	
či	pořízení	nových	služeb	v	oblasti	informačních	a	komuni-

kačních	technologií,	především	tedy	software	a	hardware,	
související	se	založením	nové	provozovny,	rozšířením	stávající	
provozovny,	rozšířením	výrobního	sortimentu	provozovny	o	
nové,	dodatečné	výrobky	nebo	se	zásadní	změnou	celkového	
výrobního	postupu

 ▪ Výše dotace:	0,35	–	20	mil.	Kč	(malý	podnik	60	%,	střední	
podnik	50	%	celkových	způsobilých	výdajů)

 ▪ Termín přihlášení: do	15.	10.	2010	

www.jvmrpic.cz

ICT v podnicích

 ▪ Výzva IV.
 ▪ Žadatel:	podnikatelský	subjekt	zapsaný	v	obchodním	rejstří-

ku	působící	především	ve	zpracovatelském	průmyslu

 ▪ Účel:	inovace	produktu,	inovace	procesu,	organizační	inovace,	
marketingová	inovace

 ▪ Výše dotace: až	40	–	60	%	výdajů	(min.	1	mil.	Kč,	max.	75	mil.	
Kč),	ve	vybraných	oblastech	až	150	mil.	Kč	(	ve	Zlínském	kraji	
se	jedná	o	obce	s	rozšířenou	působností	Kroměříž,	Rožnov	
pod	Radhoštěm	a	Valašské	Klobouky)

 ▪ Termín přihlášení: od	1.	5.	2010	do	30.	9.	2010	

INOVACE – Inovační projekty 

 ▪ Výzva III.

 ▪ Žadatel:	malý	a	střední	podnik	i	velký	podnik	

 ▪ Účel: zvyšování	účinnosti	při	výrobě,	přenosu	a	spotřebě	ener-
gie,	využití	obnovitelných	a	druhotných	energetických	zdrojů

 ▪ Výše dotace: od	0,5	do	250	mil.	Kč.	(dotace	se	uplatňuje	na	
způsobilé	výdaje	projektu	a	dle	typu	projektu	se	pohybuje	
rozmezí	30	–	60	%)

 ▪ Termín přihlášení:	do	30.	6.	2010	

EKO – ENERGIE

 ▪ Výzva II.
 ▪ Žadatel: zpracovatelský	průmysl,	technologická	centra	a	

strategické	služby

 ▪ Účel: podpora	projektů	přípravy	zón	a	rekonstrukce	staveb	

 ▪ Podporované aktivity: podnikatelské	zóny,	objekty,	výstavba	
nájemního	objektu,	projektová	příprava	

 ▪ Výše dotace: 40	–	60	%	výdajů	(min.	500	tis.	Kč,	max.	50	mil.	Kč)

 ▪ Termín přihlášení: do	31.	3.	2010

www.jvmrpic.cz

Nemovitosti

www.jvmrpic.cz

www.jvmrpic.cz

 ▪ Výzva II.
 ▪ Žadatel:	malý	a	střední	podnik,	fyzická	osoba,	veřejné	vý-

zkumné	instituce,	vysoké	školy

 ▪ Účel: podpora	získání	průmyslově-právní	ochrany	nehmot-
ných	statků	v	podobě	patentů,	užitných	vzorů,	průmyslových	
vzorů	a	ochranných	známek

 ▪ Výše dotace: do	1	mil.	Kč	(45	%	pro	malé	a	střední	podniky	a	
fyzické	osoby,	55	%	pro	malé	a	střední	podniky	spolupracující	
s	vysokými	školami	a	veřejnými	výzkumnými	institucemi,	75	%	
pro	vysoké	školy,	veřejné	výzkumné	instituce)

 ▪ Termín přihlášení:	do	31.	5.	2010

Inovace – Patent

www.jvmrpic.cz

Přehled	byl	sestaven	ve	spolupráci	se	společností	JVM-RPIC,	spol.	s	r.o.,	která	se	specializuje	na	dotační	poradenství.	Znění	programů	bylo	zjedno-
dušeno	tak,	aby	se	v	rychlosti	mohli	podnikatelé	zorientovat	v	problematice	a	rozhodnout	se,	kterým	směrem	vyvinou	své	aktivity.	Před	přípra-
vou	žádosti	je	nezbytné	seznámit	se	s	podmínkami	a	omezeními	programů.	Více	o	dotacích	a	poradenství	pro	získání	dotací	na	www.jvmrpic.cz.

Technologie
 ▪ Výzva III.
 ▪ Žadatel:	podnikatel	bez	ohledu	na	velikost	podniku	(podpo-

rovány	budou	projekty,	jejichž	výstupy	se	projeví	ve	vymeze-
ných	odvětvích	CZ-NACE)	

 ▪ Účel: centrum	by	mělo	přispívat	k	zavádění	technologicky	no-
vých	či	inovovaných	produktů,	produkčních	řad	a	technologií

 ▪ Výše dotace: na	způsobilé	výdaje	1	–	100	mil.	Kč	(ve	vybra-
ných	regionech	se	soustředěnou	podporou	státu,	nebo	s	vyšší	
mírou	nezaměstnanosti	je	dotace	poskytována	ve	výši	až	
200	mil.	Kč)

 ▪ Termín přihlášení:	od	26.	2.	2010	do	30.	9.	2011

Potenciál 

www.jvmrpic.cz

evropská unie
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www.augustian.cz 

Objevte nový 
wellness & spa hotel
v Luhačovicích! 
 

Potřebujete restart těla i duše po dlouhé zimě? 
Nechte se hýčkat v místě, které okouzlilo i Leoše Janáčka.

Nový čtyřhvězdičkový wellness & spa hotel Augustiniánský dům ****S nabízí nejen luxusní ubytování 
v designových pokojích, prostor pro relaxaci i firemní aktivity, ale také zázemí pro romantické a wellness 
pobyty pro dva. Co vše můžete zažít?

Odpočinek a relaxaci najdete ve wellness centru, které nabízí procedury světově ověřených  francouzských lázní. 
Unikátní sprcha VICHY poskytne celotělovou masáž kapkami deště, která překvapí svým jemným a harmonii 
navozujícím účinkem, romantiku ve dvou umocní luxusní hydromasážní dvojvana CAPRY, jediná v České republice. 
Bazén, whirlpool, sauny či solná a mentolová parní lázeň jsou samozřejmou součástí.

Nezapomenutelnou atmosféru vytvoří i zážitková gastronomie nebo osobní číšník. Milovníky vína potěší 
speciální nabídka vín pod značkou Augustiniánský sklep, která se rodí na vinicích v srdci Slovácka.

Všemu pak vévodí příjemná atmosféra největších moravských lázní.

Inspirovali jsme vás? Pak si svůj pobyt můžete rezervovat na recepce@augustian.cz, 
www.augustian.cz nebo na tel. +420 737 226 406 (termín otevření  březen 2010).

Roman Taťák, manager hotelu Augustiniánský dům ****S



Ostatní

Účetnictví

16. – 18. března 2010, Frenštát pod 
Radhoštěm
Školení a přezkoušení pracovníků 
z vyhlášky ČÚBP č. 50/78 Sb. Odborná 
způsobilost ELEKTRO § 5, 6, 7, 8, 10
Místo konání:	Frenštát	p.	Radhoštěm	-	
Restaurace	Za	vodou,	Závodí	71
Čas:	od	8:00	do	14:00	(prezence	od	7:30)
Firma: ROVS	-	Rožnovský	vzdělávací	servis
Telefon: 725	777	965,	571	654	394
E-mail: 
info@rovs.cz
Web:	www.rovs.cz

26. – 30. března 2010, 17. – 21. května 
2010, 21. – 23. června 2010, Rožnov pod 
Radhoštěm
Základní třítýdenní přípravný kurz 
prevence rizik podle zákona č. 309/2006 
Sb., ve znění pozdějších předpisů
Místo konání: hotel	RELAX
Čas:	pondělí	vždy	od	12:30,	ostatní	dny	vý-
uka	od	8:00	do	16:00	(prezence	od	11:30)
Firma: ROVS	-	Rožnovský	vzdělávací	servis	
Telefon:	725	777	965,	571	654	394
E-mail: info@rovs.cz
Web:	www.rovs.cz

24. – 25. 5. 2010, Rožnov pod Radhoš-
těm
Systémový přístup k organizování 
BOZP
Lektor:	Ing.	Ivan	Majer,	PhD
Místo konání:	hotel	RELAX
Čas: od	10:00	(prezence	od	9:30)
Firma:	
ROVS	-	Rožnovský	vzdělávací	servis
Telefon: 725	777	965,	571	654	394
E-mail:	
info@rovs.cz
Web:	www.rovs.cz

Různé

17. března 2010, Kroměříž
Daň z příjmů právnických osob
Lektor: Ing.	Eva	Nedorostková
Místo konání:	OHK	Kroměříž,	Komenské-
ho	nám.	435
Čas: od	9:00	(prezence	od	8:30)	
Firma:	Obchodní	a	hospodářská	komora	
Kroměříž
Telefon: 724	613	012,	573	331	650
E-mail: ohkkm@ohkkm.cz
Web: www.ohkkm.cz

23. března 2010, Zlín
Účetnictví příspěvkových organizací 
v platné metodice, prováděcí předpisy 
DPH v praxi příspěvkových organizací 
v roce 2010
Lektor: Mgr.	et	Mgr.	Karla	Maderová	
Voltnerová
Místo konání: IH	Moskva,	nám.	Práce	
2512
Čas:	od	9:00	do	13:30
Firma:	TSM,	spol.	s	r.	o.	
Telefon:	602	777	283,	517	333	699
E-mail: tsm@tsmvyskov.cz
Web:	www.tsmvyskov.cz

23. března 2010, Kroměříž
Uplatňování DPH v roce 2010
Lektor:	Ing.	Dagmar	Fitříková
Místo konání:	OHK	Kroměříž,	Komenské-
ho	nám.	435
Čas: od	9:00	(prezence	od	8:30)	
Firma:	Obchodní	a	hospodářská	komora	
Kroměříž
Telefon: 
724	613	012,	573	331	650
E-mail: ohkkm@ohkkm.cz
Web: www.ohkkm.cz

8. dubna 2010, Vsetín
Zahraniční obchod (zboží a služby) 
z pohledu slovenského zákona o DPH 
v roce 2010
Lektor: Marek	Reinoha
Místo konání: 
zasedací	místnost	ÚP,	
Pod	Žamboškou	1024
Firma: Okresní	hospodářská	komora	ve	
Vsetíně
Telefon: 571	421	080
E-mail: ohkvsetin@tiscali.cz
Web: www.ohkvsetin.cz

15. – 16. dubna 2010, Zlín
Nový daňový řád včetně novely zákona 
o místních poplatcích
Lektor: JUDr.	Alena	Šneberková
Místo konání: 
IH	Moskva,	nám.	Práce	2512
Čas: 
vždy	v	době	od	9:00	do	13:30
Firma:	TSM,	spol.	s	r.	o.	
Telefon:	
602	777	283,	517	333	699
E-mail: 
tsm@tsmvyskov.cz
Web:	www.tsmvyskov.cz

20. dubna 2010, Zlín
Zákon o DPH pro začátečníky po novele 
v praxi roku 2010
Lektor:	Marek	Reinoha
Čas:	od	9:00	do	14:00
Firma: TSM,	spol.	s	r.	o.	
Telefon:	
602	777	283,	517	333	699
E-mail: 
tsm@tsmvyskov.cz
Web: www.tsmvyskov.cz

Daně

PaM
22. dubna 2010, Zlín
Image zaměstnance aneb jak více získat
Lektor:	Mgr.	Dušan	Zouhar
Místo konání: IH	Moskva,	
nám.	Práce	2512
Čas: od	9:00	do	15:00
Firma: TSM,	spol.	s	r.	o.	
Telefon: 602	777	283,	517	333	699
E-mail:	tsm@tsmvyskov.cz
Web:	www.tsmvyskov.cz

26. dubna 2010, Uherské Hradiště
Občanský zákoník aktuálně
Lektor: JUDr.	Radomíra	Veselá

Místo konání: Uherské	Hradiště
Čas: od	9:00	do	14:00
Firma:	JVN	–	Vzdělávací	agentura
Telefon: 604	914	621,	572	554	423,	
E-mail:	jvn@jvn.cz
Web:	www.jvn.cz

26. dubna  2010, Zlín
Zákoník práce a aktuality v pracovním 
právu od 1. 1. 2010, výkladové otázky
Lektor: JUDr.	Bořivoj	Šubrt
Místo konání:	IH	Moskva,	
nám.	Práce	2512
Čas:	od	9:00	do	14:00

Firma:	ANAG,	spol.	s	r.	o.
Telefon:	585	757	421
E-mail:	seminare@anag.cz
Web: www.anag.cz

Personální a mzdy

do diáře

12 1/2010 www.firemnipartner.cz



Jazykové 
kurzyPotřeba jazykových kompetencí zejména 

manažerů a vedoucích pracovníků je vyso-
ká. Často potřebují nebo budou potřebovat 
své dovednosti uplatnit v cizojazyčném pro-
středí. Provází je však problém nedostatku 
volného času, cestování a  celková vytíže-
nost. Jazykové školy se dnes proto více při-
způsobují časovým možnostem svých žáků 
z  firemního prostředí. Snaží se o  flexibilní 
organizaci výukových hodin, vycházejí zá-
jemcům vstříc i ve věci místa výuky, lektoři 
přicházejí vyučovat i  na  pracoviště firem. 
Jazyková výuka ve  firmách se může stát 
i atraktivním zaměstnaneckým benefitem.

Přizpůsobení potřebám firmy
Jazykové	 školy	 stále	 častěji	 diverzifi-

kují	 svou	 nabídku	 vzdělávání	 s  ohledem	
na různé	cíle	a potřeby	firem.	Vedou	stan-
dardní	 kurzy	 všeobecného	 jazyka	 zamě-
řené	 na  postupné	 zvyšování	 jazykových	
kompetencí	 podle	 úrovní	 popsaných	
ve  Společném	 evropském	 referenčním	
rámci	 pro	 jazyky,	 nebo	 kurzy	 zaměřené	
na obchodní	jazyk.	Zájem	však	je	i o kon-
verzační	 kurzy	 s  rodilými	 mluvčími,	 ve-
doucí	k		rozvoji	slovní	zásoby	a schopnos-
ti	 mluvit	 bez	 zábran.	 Nejperspektivnější	
jsou	 kurzy	 na  zakázku,	 v  nichž	 jazyková	
škola	zohledňuje	konkrétní	potřebu	pro-
fesí	 používat	 jazyk	 při	 práci.	 Tyto	 kurzy	
vznikají	„na míru“,	např.	pro	obchodní	zá-
stupce,	 manažery,	 asistentky.	 Každá	 sku-
pina	 se	 učí	 to,	 co	 skutečně	 potřebuje	
na svém	pracovišti	a	při	výkonu	své	kon-
krétní	pracovní	pozice.

Jde o kvalitu
V  poslední	 době	 se	 chování	 firem	

ve  vztahu	 k  jazykovému	 vzdělávání	 za-
městnanců	mění.	„Dříve	jsme	se	setkávali	
hlavně	se	specifickými	požadavky	na ter-
mín	 výuky,	 ale	 málokdy	 nám	 byly	 sdě-
leny	 také	 cíle	 výuky	 a  požadavky	 na  její	
kvalitu,“	 říká	ředitel	zlínské	 jazykové	ško-
ly	 Lingua	 Přemysl	 Čížek.	 V  současnosti,	
i  v  důsledku	 ekonomické	 recese,	 přistu-
pují	firmy	k		jazykovému	vzdělávání	svých	
zaměstnanců	 opatrněji	 a  promyšleněji.	
Firmy	více	zvažují	svou	investici	a přede-
vším	její	návratnost.	

Kvalitní	jazyková	škola	je	schopna	do-
dávat	služby,	které	jdou	ruku	v ruce	s růs-
tem	firmy	a s jejími	potřebami	s ohledem	
na  mezinárodní	 konkurenceschopnost	
a komunikaci.	Taková	jazyková	škola	mo-
nitoruje	 jazykové	 vzdělávání	 zaměstnan-
ců	firem	od zahájení	výuky	až	po její	ukon-
čení,	 připravuje	 konkrétní	 studijní	 plán,	
provádí	 průběžné	 i  závěrečné	 testování	
jazykových	znalostí	účastníků	kurzů.	Měla	
by	 být	 schopna	 pomoci	 s  analýzou	 jazy-
kových	potřeb	zaměstnanců	v pracovním	
procesu,	vytipovat	pracovní	pozice,	kde	je	
komunikace	v cizím	jazyce	nutná	a vytří-
dit	jazykové	struktury	speciálně	potřebné	
a  využívané	 pro	 danou	 pozici.	 Jiný	 jazyk	
bude	 používat	 asistentka	 na  sekretariá-
tu	 pro	 telefonickou	 komunikaci,	 jiný	 ob-
chodník	při	vyjednávání	s klientem.

„Bohužel,	 firmy	 se	 při	 výběru	 vhodné	
jazykové	 školy	 mnohdy	 ještě	 stále	 ori-
entují	 jen	 podle	 ceny	 za  výuku.	 Poučení	
personalisté	 však	 vědí,	 že	 kvalitu	 lektorů	
nezískají	 za  supermarketové	 ceny,“	 po-
znamenal	Přemysl	Čížek.

Lze využít dotace  
Náklady	 spojené	 s  dalším	 vzdělává-

ním	 zaměstnanců	 nyní	 mohou	 firmy	

ušetřit	 prostřednictvím	 čerpání	 dotací	
z evropských	fondů,	v rámci	projektů	mi-
nisterstva	 práce	 a  sociálních	 věcí.	 Jde	 o	
významnou	 finanční	 pomoc.	 Díky	 tomu	
v poslední	době	poskytovatelé	jazykové-
ho	 vzdělávání	 opět	 zaznamenávají	 zvý-
šení	 poptávky	 firemních	 kurzů.	 Existoval	
například	program	„Školení	je	šance“,	pří-
jem	žádostí	o	účast	v	něm	už	byl	ale	pro	
vysoký	zájem	pozastaven.	Lze	však	využít	
programu	 „Vzdělávejte	 se!“.	 Ten	 přináší	
podporu	 formou	 příspěvku	 na  úhradu	
nákladů	 na  odborný	 rozvoj	 zaměstnan-
ců,	o který	mohou	zaměstnavatelé	požá-
dat	 na  úřadech	 práce.	 Na  tento	 projekt	
je	 vyčleněno	 celkem	 1,5	 miliardy	 korun.	
Žádosti	 o  zapojení	 do  projektu	 budou	
moci	zaměstnavatelé	podávat	až	do kon-
ce	června	2011.

Kurz	 cizího	 jazyka	 se	 tak	 může	 stát	
zajímavým	 a  motivujícím	 benefitem	 pro	
pracovníky.	Zaměstnanec	využívá	v době	
poklesu	 výroby	 a  zakázek	 svou	 pracov-
ní	 dobu	 ke  vzdělávání.	 Dostává	 mzdu,	
za kurz	nemusí	nic	platit,	nemusí	dochá-
zet	 nikam	 mimo	 svou	 firmu,	 a  přitom	 si	
zvyšuje	kvalifikaci	a zlepšuje	i do budouc-
na	nebo	při	změně	zaměstnání	své	vlastní	
šance	na trhu	práce.

Kurz cizího jazyka jako motivační benefit pro zaměstnance  

[vc]
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   KVALITA STABILITA 

 LINGUA, spol. s r.o. 

Jazyková škola  
nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín 

 

tel.: + 420 577 222 067 
        605 464 801, 775 243 320  

            e-mail: info@elingua.cz  
 

www.elingua.cz

Jazykové kurzy pro rmy - celoročně 
 

• skupinová nebo individuální výuka    
 

• semináře obchodní anglič�ny/němčiny 
   Zvláště vhodné pro manažery! 
 

• intenzivní kurzy – týdenní 
 
Letní programy pro d  a mládež 
 

• příměstské tábory s anglič�nou 
 

• pobytové tábory s anglič�nou  
 

• pobytové kurzy anglič�ny  

anglič�na-němčina-ruš�na-španělš�na-italš�na-francouzš�na-arabš�na-čínš�na 

Inzerce



Prodej

Pronájem
Otrokovice
Pronájem	 komerčních	 pro-
stor	 v	 Otrokovicích.	 Celková	
plocha	 cca	 70	 m2,	 prodejní	
plocha	cca	50	m2,	20	m2	záze-
mí,	 výloha.	Vzhledem	 ke	 své	
poloze	 vhodné	 na	 maloob-
chodní	 prodej,	 služby,	 sídlo	
firmy.	Kauce	13.000	Kč.	
Cena: 6.500 Kč/měs.+en.
Tel.: 603 509 390

Jalubí
Zavedený	 hostinec	 ve	
středu	 obce	 (6	 km	 od	 UH).	
Hostinec	 má	 k	 dispozici	
oplocenou	 letní	 zahrádku	
pro	 50	 osob,	 s	 možností	
dětského	 koutku	 a	 ven-
kovního	krbu	pro	grilování.	
Hostinec	 se	 prodává	 včet-
ně	 vybavení,	 které	 je	 zahr-
nuto	v	ceně!

Cena: 2.950.000 Kč
Tel.: 724 620 118

Zlín
Pronájem	 zavedené	 pizzerie	
v  centru	 Zlína	 v  prostorách	
interhotelu	 MOSKVA,	 3	 bow-
lingové	 dráhy,	 bar,	 kuchyň.	
Podmínkou	 předání	 pronájmu	
je	 odkup	 veškerého	 vybavení	
včetně		bowlingu	v ceně	2,5	mil.	
Kč.	Energie	10-14.000	Kč/měsíc.
Cena: 30.000 Kč/měs.+en.
Tel.: 603 509 390

Bílovice
Dvoupodlažní	 budova	 ve	
středu	obce.	Celková	zastavěná	
plocha	je	350	m2.	V 1.	NP	je	pro-
dejna	 o  ploše	 158	 m2.	V  2.	 NP	
jsou	kanceláře	o celkové	ploše	
80	m2.	Skladové	prostory	o vý-
měře	 120	 m2.	 Budova	 v  dob-
rém	stavu,	po rekonstrukci.
Cena: 3.500.000 Kč
Tel.: 731 618 456

Bystřice p. Lopeníkem
Objekt	 bývalé	 mateřské	
školky,	 který	 disponuje	
jednou	 velkou	 místností	
a zbylými	6	menšími	míst-
nostmi.	 Objekt	 je	 na  vý-
borně	 dostupném	 místě	
s  kompletním	 zasíťová-
ním,	 ihned	 k  užívání.	 Bu-
dova	 má	 masivní	 základ.	
Součástí	 	 je	velká	zahrada	
o výměře	1.432m2.	
Cena 1.408.300 Kč
Tel.: 731 618 456

Zlín 
Nebytové	 prostory	 o	 celkové	
výměře	270	m2,	z	toho	207	m2	
plocha	 kanceláří,	 5	 parkova-
cích	míst.	Dopravně	dobře	do-
stupné,	vzdálenost	do	centra	2	
zastávky	MHD.	Zděná	budova,	
ústřední	 plynové	 vytápění.	
Volné,	ihned	k	pronájmu.
Cena: na vyžádání 
Tel.: 608 275 622

Vsetín
Nástrojárna	o	podlahové	plo-
še	 cca	 800	 m²,	 v	 částečném	
provozu.	K	dispozici	je	pětitu-
nový	mostový	jeřáb,	dále	sou-
struhy,	frézky,	rovinné	brusky,	
stojanové	vrtačky,	3osé	a	5osé	
CNC	centrum,	nový	CNC	sou-
struh	apod.	
Cena: 100.000 Kč/měsíc 
Tel.: 724 620 135

Uherský Brod – Havřice
	 Luxusní	 vila	 (novostavba	 z	 r.	

2000),	 vhodná	 pro	 podnika-
telské	 účely	 (splňuje	 normy).	
Základy	 jsou	 betonové	 s	 vo-
dotěsnou	izolací,	zdivo	z	cihel-
ných	bloků	s	tepelnou	izolací	tl.	
50	 cm,	 stropy	 jsou	 keramické,	
střecha	sedlová,	krov	dřevěný.
Cena: 13.300.000 Kč 
Tel.: 724 620 118
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realitní servis

Inzerce

Technologické inovační centrum si Vám dovoluje 
nabídnout k pronájmu klima� zovaný ozvučený sál 
školicího a prezentačního centra, který se nachází 
v budově Podnikatelského inovačního centra. Pre-
zentační sál je vhodný pro pořádání konferencí, 
seminářů a školení,  remních zasedání či valných 
hromad s kapacitou až 130 míst.

NABÍDKA ŠKOLICÍHO 
A PREZENTAČNÍHO CENTRA

Popis a technické vybavení
• sál se nachází v centru města Zlína v budově Pod-
nikatelského inovačního centra – 23. budova prů-
myslového areálu, Vavrečkova 5262
• celková kapacita sálu je až 130 míst k sezení při 
divadelním uspořádání židlí. Sál je vybaven lavico-
vými stoly, které se dají variabilně sestavit podle 
potřeby
• pro menší akce je možné sál předělit pro� hluko-
vou  přepážkou na dvě čás� , kapacita menšího sálu 
je až 50 míst k sezení, kapacita většího sálu je až 70 
míst k sezení
• k dispozici je audiotechnika, dataprojektor, no-
tebook, velké promítací plátno, pevný i přenosný 

mikrofon,  ipchart, LCD televize, DVD přehrávač, 
interak� vní tabule (SMART BOARD), wi  interne-
tové připojení

Podnikatelské inovační centrum, tel: +420 573 776 257, email: recepce@� czlin.cz



Montážní list 
Firma:

Mechanik: 

(Označ skupinu křížkem)

ANO
NE

Úkon

Demontáž pneu z osy

Montáž pneu na osu

Demontáž pneu z disku

Montáž pneu na disk

Vyvážení pneu

Kompletní služba 

(1 kolo bez vyvážení)

Huštění pneu plynem

Dohuštění pneu plynem

Oprava duše záplatou

Oprava duše ventil plátem

Oprava pneu hříbkem 

(s demontáží)

Oprava pneu vložkou

Oprava pneu vložkou 

(THERMOPRES, autokláv za 1 min)

Prořezání dezénu pneu

(cena za jednu drážku)

Preventivní prohlídka

Typ
Počet
úkonů

Soupis materiálu / poznámka / doporučení / požadavek na protektoraci

P
os

ky
tn

ut
á 

sl
už

ba

P
ne

u

Rozměr nové
Značka

Dezén
Ks

Výrobní číslo

Ks
Výrobní číslo

Důvod výměny
Pozice Tlak Hloubka

Důvod výměny
Pozice Tlak Hloubka

Značka
Dezén

Rozměr staré

M
at

er
iá

l

Položka

Typ

Množství

Prodloužení kovové

Prodloužení plastové

Prodloužení zahnuté

Prodloužení gumové

Držák prodloužení

Opravná vložka

M
at

er
iá

l

Položka

Typ

Množství
ksg

Vyvažovací tělíska

Vyvažovací tělíska-lepící

Ventil gumový

Ventil kovový

Ventil SEPHIA

Datum předání práce

Podpis řidiče

Fakturoval

Podpis mechanika
LP1

PP1

LP2

LZ2
LZ1

PP2

PZ2
PZ1

LZ4
LZ3

PZ4
PZ3

Taha
/

slo

L2
L1

P2
P1

L4
L3

L6
L5

P4
P3

P6
P5

P pojn 
vozid
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Zna en  pne
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CST

P o  u j e t í  5 0  k m  d o t á h n o u t  k o l a !

Mobilní pneuservis NONSTOP         
         

         
  tel.: +420 775 771 991

R
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EQUAL

Stav tacho:

RZ:

Podpisem tohoto montážního listu strany uzavírají smluvní vztah, který se řídí Všeobecnými prodejními a dodacími podmínkami dodavatele

(dále jen „VPDP“). Strany prohlašují, že se s VPDP seznámily a souhlasí s nimi.

telefon: 577 688 124, 776 083 128  •  adresa: tř. T. Bati 627, 760 01 Zlín  •  e-mail: digitisk@tigris.cz  •  www.tigris.czil di iti k@ti i tit
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Oprava pneu vložkou 
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Ventil kovový

Ventil SEPHIA
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Registrační lístek žadatele o zákaznickou kartu společnosti P.P. Mode Pavlíny Pavlíčkové

Jméno a příjmení:

Adresa, na kterou Vám bude zaslána zákaznická karta:   ulice:

Chci být informován(a) o nových kolekcích, aktuálních slevách a ostatních akcích pořádaných v prodejnách P.P. Mode

formou SMS na mobil
formou zprávy na e-mail:

město:

PSČ:

datum:
podpis:

Shromažďování údajů pro registraci zákaznické karty:

Zákazník výslovně souhlasí s tím, že prodejce – společnost P.P. Mode Pavlíny Pavlíčkové – bude pro účely registrace a vydání zákaznické

karty shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje poskytnuté zákazníkem v souvislosti s registrací a vystavením zákaznické karty.

Takovými údaji bude jméno, příjmení, bydliště, telofonní číslo a e-mailová adresa.

Prodejce je oprávněn použít shora uvedené osobní údaje za účelem registrace, vydání, evidence zákaznické karty a dále za účelem

zaslání informací o aktuálních slevách a probíhajících akcích prodejce.

Podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů se společnost P.P. Mode Pavlíny Pavlíčkové zavazuje, že získané údaje

neposkytne třetím osobám, ani je nepoužije k jiným marketingovým účelům.

EXPRESNÍ TISK
Barevně samozřejmě!

Nově i produkční
černobílý tisk.

Letáky, formuláře, tiskopisy, ceníky, 
včetně mutací a číslování.

Knihy, manuály a jiné brožury.

Datum předání práce

Podpis řidiče

Fakturoval

1idlo
Zna en  pne

umati
k
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Službu DMS zajišťuje Fórum dárců
Cena DMS je 30 Kč, „HANDICAP(?)“ Zlín obdrží 27 Kč

„HANDICAP(?)“ ZLÍN
Padělky 1367, Zlín 760 01
IČO: 46277633   č.ú.: 2531036001/5500

www.handicap.cz

PŘEPRAVA IMOBILNÍCH OSOB
OSOBNÍ ASISTENCE VOZÍČKÁŘŮM
VOLNOČASOVÉ PROGRAMY DĚTÍ A MLÁDEŽE
SPORT ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH

KAŽDÝ MŮŽEME POMOCI
Stačí odeslat dárcovskou SMS ve tvaru

DMS KLIKA 
           na tel. číslo 87 777

tel.: +420 577 432 891 
fax: +420 577 433 350

e-mail: suszlin@suszlin.cz

Realizace a opravy komunikací, chodníků,
parkovišť a zpevněných ploch

Pokládka asfaltového betonu  nišerem

Vysprávky komunikací 
a ploch asfaltovými technologiemi

Čištění komunikací a ploch

Realizace a opravy mostních objektů 
a silničního příslušenství

Údržba zeleně a sečení trávy

Prodej kameniva

Výškové úpravy uličních vpustí 
a poklopů šachet v komunikacích

Instalace svislého a vodorovného 
dopravního značení i příslušenství

Nákladní doprava

www.suszlin.cz



Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo
Senovážné náměstí 1375/19, Praha 1
www.mpu.cz, e-mail: uvery@mpu.cz

úvěrová linka MPU
800 678 678

Úvěry pro fyzické i právnické osoby
 v objemu 3 – 100 milionů Kč

• investiční, provozní a hypotekární úvěry,
 refi nancování

• fl exibilita a vstřícnost při posuzování
 úvěrového případu

• Moravský Peněžní Ústav fi nancoval
 již stovky úspěšných projektů.

• Moravský Peněžní Ústav fi nancoval
 již stovky úspěšných projektů.

• fl exibilita a vstřícnost při posuzování
 úvěrového případu

• investiční, provozní a hypotekární úvěry,
 refi nancování

Par tner Vašich projektů

inovujte s námi...

www.inovacnipodnikani.cz
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