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Od  Nového roku platí upravený zákoník 
práce. Změny nastaly i  v  jiných právních 
předpisech. Vzhledem k  tomu, že jde 
o  první vlnu úsporných opatření, jež má 
v  kompetenci především ministerstvo 
práce a sociálních věcí, nikoho nepřekva-
pí, že většinu změn lze shrnout do lakonic-
kého „zaplatíte více“. Podrobný přehled 
změn přinášíme v rubrice Pohled zblízka. 
O zpracování tématu jsme požádali práv-
ničku Danielu Sobieskou, která se speciali-
zuje na pracovní právo.
V  tradičním rozhovoru představujeme 
Františka Arnošta, majitele topenářské 
firmy. Jeho podnikání se vyznačuje zavá-
děním nových technologií – v  roce 1993 
se jako jeden z prvních pustil do montáže 
plastových rozvodů, nyní uvádí na  český 
trh švédský systém vytápění.
V rubrice Evropská unie se věnujeme pře-
devším novinkám v  Regionálním ope-
račním programu Střední Morava. Je to 
logické: Úřad Regionální rady vyhlásil 
další výzvu k  předkládání žádostí, navíc 
dochází k přesunům peněz v rámci kapitol 
programu. V  praxi to znamená, že bude 
k dispozici více prostředků na rozvoj a ob-
novu regionu a na cestovní ruch. V obou 
těchto oblastech mohou kromě měst 
a obcí předkládat projekty i firmy.
Na stranách věnovaných podpoře podni-
kání pak naleznete například informace 
o  dotacích z  Programu rozvoje venkova, 
pokračujících aktivitách Zlínského kraje 
na podporu učňovského školství či o na-
bídce poradenství pro podnikatele.

Jaroslav Janečka,
šéfredaktor

Česká republika jako první a aktuálně jediná v Ev-
ropské unii nabídne podnikatelům jednotný pora-
denský systém pro podnikání doma i v zahraničí. 
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Od Nového roku došlo k několika změnám zákoní-
ku práce. Novelizovány byly kromě ZP i další před-
pisy, zejména zákon o nemocenském pojištění, o 
pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti, o státní sociální pod-
poře, o zaměstnanosti či zákon o důchodovém po-
jištění. Tyto změny bohužel znamenají především 
další finanční zátěž pro zaměstnavatele.

František Arnošt se do podnikání pustil po hlavě 
již v roce 1989. Navíc si vybral obor, s kterým jeho 
vzdělání a dosavadní praxe neměly takřka nic 
společného – topenářství. Záhy pochopil, že kon-
kurovat zavedeným postupům a firmám, jejichž 
pracovníci a majitelé mají dlouholeté zkušenosti, 
je prakticky nemožné. Začal proto hledat nové 
cesty. Tento přístup se snaží uplatňovat i nyní.

Obce, města a podnikatelé v Olomouckém kraji 
a Zlínský kraj mohou připravovat další projek-
ty. V Olomouckém kraji se jedná o cyklostezky 
a cyklotrasy, ve zlínském pak o revitalizaci budov 
bývalého areálu firmy Baťa. Úřad Regionální rady 
regionu soudržnosti Střední Morava vyhlásil 
7. února výzvu s pořadovým číslem 22. 
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Výběr seminářů z oblasti daní a financí přinášíme 
na straně 10.

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

Zemědělci mohou žádat o další podpory z Progra-
mu rozvoje venkova. Dotace jsou spolufinancová-
ny z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova a ze státního rozpočtu. 
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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

16. 3. 2011 
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  
• 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 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

TISKÁRNA VAŠICH PŘEDSTAV
HARTPRESS | Tř. T. Bati 1574 | 765 02 | Otrokovice 
telefon: +420 577 926 206-8 | hartpress@hartpress.cz 
www.hartpress.cz

Náš nový Heidelberg Speedmaster 
SM 74-5-P+L  umí všechno, co má 
moderní tiskový stroj umět a ještě něco 
navíc… Například oboustranný 
potisk archu během jednoho prů-
chodu strojem! Kromě toho může 
papír současně lakovat, perforovat 
nebo sekat. A to všechno rychlostí až 
13.000 archů za hodinu.

NOVÝ HEIDELBERG
Speedmaster 74-5-P+L 



Vizovické likérce klesl zisk 
Vizovice – O  čtrnáct procent oproti 
roku 2009 klesly v loňském roce výnosy 
vizovické likérky Rudolf Jelínek a  o  33 
procent se snížil dosažený zisk firmy. 
Výnosy za  rok 2010 dosáhly 362 milio-
nů korun, zisk činil 21,5 milionu korun. 
Ve výroční zprávě za rok 2009 předseda 
představenstva Pavel Dvořáček plánoval 
zisk před zdaněním za rok 2010 ve výši 
26,8 milionu korun při výnosech 370 
milionů korun. Výsledky hospodaření 
ovlivnil zejména celkový pokles trhu s li-
hovinami. V roce 2010 firma investovala 
do  rozšíření sítě obchodních zástupců 
a do rozšíření výsadby švestkových stro-
mů ve vlastních sadech na Vizovicku.

CENTRO Zlín se rozšíří
Zlín – Na  konci ledna byla zahájena 
výstavba dalších prodejních prostor 
obchodního komplexu CENTRO Zlín 
v  místní části Malenovice. Jde o  pří-
stavbu k  druhé stávající budově, kde 
se prodává například nábytek, koberce 
nebo vybavení koupelen, a  to směrem 
k  hlavní silnici v  prostoru současného 
parkoviště a  zpevněných ploch, takže 
nedochází k  záboru zemědělské půdy 
ani k likvidaci zeleně. Nově vybudované 
prostory budou otevřeny pravděpodob-
ně v  červnu letošního roku. Investice 
přijde na  přibližně 50 milionů korun. 
Celý areál CENTRO Zlín v  Malenovicích 
má nyní více než 60 obchodů. Je zde 
k dispozici na 88 tisíc čtverečních metrů 
prodejních a  skladovacích ploch. CENT-
RO je otevřeno od roku 2000.

Puky pro hokejové mistrovství
Kateřinice – Firma GUFEX z  Kateřinic 
na  Vsetínsku vyrábí pryžové puky pro 
hokejové mistrovství světa, které se 
uskuteční v dubnu a v květnu na Sloven-
sku. Dodá jich na 2 000 kusů. Gufex loni 
prodloužil s  mezinárodní federací IIHF 
smlouvu na dodávání puků o další čtyři 
roky. Zajištěné dodávky tak má do roku 
2014. Celkem se v Kateřinicích ročně vy-
robí ve dvousměnném provozu na jeden 
milion puků. Devadesát procent své pro-
dukce GUFEX vyváží do zahraničí. 

Tajmac-ZPS prohloubil ztrátu 
Zlín – V  červených číslech zůstávala 
na  konci loňského hospodářského roku 
(ten trvá od  října do  září) společnost 
Tajmac-ZPS Zlín, která je producentem 
obráběcích center a  vícevřetenových 
automatů. Roční ztráta firmy se zvýšila 
z  předloňských 25 milionů Kč na  loň-
ských 34 milionů Kč. Tržby se meziročně 
propadly o zhruba čtvrtinu na 760 mili-
onů Kč. Část ztráty mají podle zástupců 
firmy na  svědomí kurzové rozdíly při 
posilování koruny. Tajmac-ZPS nyní za-
městnává 600 lidí. Na konci předloňské-
ho září to bylo zhruba 750 zaměstnanců.

Změny 
zákona

S  účinností od  1. 1. 2011 do-
šlo k  několika změnám záko-
na č. 262/2006 Sb., zákoníku 
práce (dále jen ZP). Zákon 
č. 347/2010 Sb. přinesl první 
vlnu úsporných opatření v pů-
sobnosti Ministerstva práce 
a  sociálních věcí s  dopadem 
i  do  pracovněprávních vzta-
hů. Novelizovány byly kromě 
ZP i  další předpisy, zejména 
zákon o  nemocenském po-
jištění, o  pojistném na  soci-
ální zabezpečení a  příspěvku 
na  státní politiku zaměstna-
nosti, o státní sociální podpo-
ře, o  zaměstnanosti či zákon 
o důchodovém pojištění. Tyto 
změny bohužel znamenají 
především další finanční zátěž 
pro zaměstnavatele. 

Dohoda o  provedení práce 
pouze písemně

 S  účinností od  1. 1. 2011 
je nutné sjednat dohody 
o  pracích konaných mimo 
pracovní poměr - dohodu 
o  pracovní činnosti i  dohodu 
o  provedení práce písemně, 
jinak jsou neplatné. Dosavad-
ní právní úprava umožňovala 
uzavření dohody o provedení 
práce i  ústní formou, respek-
tive u  této dohody nebyla 
upravena její forma. To mohlo 
svádět ke  zneužívání tohoto 
institutu pro tzv. práci načer-
no a  tím k  daňovým únikům. 
Vložením nového odstavce 1 
do § 77 ZP došlo k narovnání 
právní úpravy u  všech způso-
bů vzniku pracovněprávního 
vztahu. Nedodržení písemné 
formy je porušením povinnos-
tí zaměstnavatele vyplývají-
cích mu z  právních předpisů 
a  může být posouzeno jako 
správní delikt (přestupek) 
včetně možnosti uložení sank-
ce. Zaměstnavatel by neměl 
také opomenout vydat jedno 

písemné vyhotovení dohody 
o provedení práce zaměstnan-
ci. Ani tuto úpravu dosavadní 
ZP u této dohody neznal.

Změny ukončení pracovního 
poměru ve zkušební době

Zaměstnavatel i  zaměst-
nanec mohou v  souladu 
s § 66 ZP odst. 1 zrušit pracov-
ní poměr ve  zkušební době 
z  jakéhokoliv důvodu nebo 
bez uvedení důvodu. Zaměst-
navatel však nemohl doposud 
zrušit pracovní poměr ve zku-
šební době v době prvních 14 
kalendářních dnů trvání do-
časné pracovní neschopnosti 
zaměstnance nebo nařízené 
karantény. S účinností od 1. 1. 
2011 do  31. 12. 2013 se pro-
dlužuje omezení zrušení pra-
covního poměru ve  zkušební 
době ze strany zaměstnava-
tele z prvních 14 kalendářních 
dnů na  prvních 21. Od  1. 1. 
2014 by měla opět platit pů-
vodní úprava platná do 31. 12. 
2010.

Změny v poskytování náhra-
dy mzdy, platu a odměny

Změna poskytování náhra-
dy mzdy, platu nebo odměny 
z  dohody o  pracovní činnosti 
zaměstnavatelem zaměst-
nanci v  souvislosti s  tím, že 
zaměstnanec byl uznán do-
časně práce neschopným 
pro nemoc nebo úraz nebo 
mu byla nařízena karanténa, 
souvisí se změnou zákona 
č. 187/2006 S., o  nemocen-
ském pojištění. Na  základě 
této novely se mění i § 192 a § 
194 ZP. Stávající doba prvních 
14 kalendářních dnů pracovní 
neschopnosti nebo karanté-
ny zaměstnance, po kterou je 
povinen práce neschopného 
zaměstnance hmotně zabez-
pečit zaměstnavatel, bude 

v  období od  1. 1. 2011 do 
31. 12. 2013 prodloužena ze 
14 na  21 kalendářních dnů 
pracovní neschopnosti nebo 
karantény zaměstnance. Stále 
však platí, že náhrada mzdy, 
platu nebo odměny z dohody 
o pracovní činnosti je zaměst-
nanci poskytována pouze 
za  pracovní dny a  za  svátky, 
za které jinak přísluší náhrada. 
Za první tři dny nemoci náhra-
da nenáleží. Podpůrčí doba 
v  souladu s  novelizovaným 
zákonem o nemocenském po-
jištění začíná běžet 22. kalen-
dářním dnem trvání dočasné 
pracovní neschopnosti nebo 
karantény.

Změna ZP obsahuje i  pře-
chodná ustanovení řešící pří-
pady, kdy pracovní neschop-
nost vznikla či karanténa 
byla nařízena před 1. 1. 2011 
a přešla do roku 2012. V tomto 
případě přísluší zaměstnanci 
náhrada mzdy, platu nebo od-
měny z dohody o pracovní čin-
nosti podle dosavadní právní 
úpravy platné do 31. 12. 2010. 
Délka doby nebo období 
14 kalendářních dnů zůstává 
zachována. Dále přechodná 
ustanovení řeší i vznik pracov-
ní neschopnosti či nařízení ka-
rantény před skončením pře-
chodného období, tedy před 
31. 12. 2013 s  přechodem 
do  roku 2014. V  tomto přípa-
dě bude logicky platit úprava 
platná do  31. 12. 2013. Otáz-
kou zůstává, zda budou tato 
ustanovení stále platná v tom-
to znění, či zda opět (v  rámci 
jiných úsporných balíčků) ne-
budou měněna.

Upozornění na změnu sazeb 
pro účely cestovních náhrad

Na  závěr je pro úplnost 
nutné zmínit ještě dvě změny 
ZP. Ta první se týká § 123 ZP, 
jde o  změnu u  platů v  tabul-
kových místech. Ta druhá již 
nesouvisí s novelizací ZP záko-
nem 347/2010 Sb., ale s novou 
vyhláškou Ministerstva práce 
a  sociálních věcí č. 377/2010 
Sb. S účinností od 1. 1. 2011 se 
pro účely cestovních náhrad 
mění sazba základních náhrad 
za  používání silničních moto-
rových vozidel, stanoví se prů-
měrná cena pohonných hmot 
a  mění se stravné pro obě 
skupiny zaměstnanců. Původ-
ní vyhláška 462/2009 Sb. byla 
zrušena.

Změny přinášejí větší finanční zátěž

[Mgr. Daniela Sobieská, autorka je právnička]

pohled zblízka
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Inzerce

Dohody

Legislativa

Při zaměstnávání občanů na 
základě dohod o  pracích ko-
naných mimo pracovní poměr 
- dohody o  pracovní činnosti 
(dále jen DPČ) nebo dohody 
o  provedení práce (dále jen 
DPP) je nutné se vyvarovat 
nejčastějším porušováním po-
vinností vyplývajícím zaměst-
navateli ze zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce (dále jen ZP). 
Uvedené příklady by bylo mož-
né kvalifikovat jako přestupky 
nebo správní delikty včetně 
možnosti uložení sankce.  

 Nedodržení písemné formy 
dohody – od 1. 1. 2011 je nut-
né obě dohody DPČ i DPP sjed-
nat písemně, jinak jsou neplat-
né. Tato podmínka je splněna, 
pokud bude mít zaměstnavatel 
ke  dni vzniku pracovněprávní-
ho vztahu na  základě dohody 
její písemné vyhotovení. 

 Neuvedení předepsaných 
náležitostí dohody – tato po-
vinnost se týká pouze DPČ. 
V  dohodě musí být uvedena 
sjednaná práce, rozsah pracov-
ní doby a  doba, na  kterou se 

dohoda uzavírá. DPČ může být 
sjednána na dobu určitou i ne-
určitou. Doporučuji tak uvést 
do  dohody také výši odměny 
a způsob její výplaty. DPP žád-
né předepsané obsahové nále-
žitosti nemá. 

 Uzavření DPP na  rozsah 
práce větší, než je 150 hodin 
ročně – limitem pro využití 
DPP je rozsah práce, který ne-
smí být větší než 150 hodin 
v kalendářním roce u  jednoho 
zaměstnavatele. Do rozsahu se 
započítává i  doba práce kona-
ná zaměstnancem pro zaměst-
navatele v  témže kalendářním 
roce na základě jiné DPP.

 Sjednání dalších možností 
okamžitého zrušení DPČ 
i  pro jiné zákonem uvedené 
možnosti – opět platí pouze 
u  DPČ. Její okamžité zrušení 
může být sjednáno jen pro pří-
pady, kdy je možné okamžitě 
zrušit pracovní poměr. Jiné 
možnosti okamžitého zrušení 
DPČ si do  dohody nedávejte, 
tato „inovace“ by se vám nemu-
sela v případě kontroly vyplatit. 

DPČ může být dále ukončena 
jednostranně výpovědí z  jaké-
hokoliv důvodu nebo bez uve-
dení důvodu s  15denní výpo-
vědní dobou, která začíná 
běžet dnem, v němž byla výpo-
věď doručena druhému účast-
níku. 

DPČ je možné ukončit doho-
dou stran, skončí také uplynu-
tím sjednané doby. Ukončení 
DPP žádnou zákonnou úpravu 
nemá, je to věcí dohody mezi 
zaměstnancem a  zaměstnava-
telem.

 Neposkytnutí odměny za   
vykonanou práci – u obou do-
hod se zaměstnavatel dopustí 
porušení povinností tím, že ne-
poskytne odměnu z  dohody. 
Odměna by měla být poskyt-
nuta ve sjednané výši a za sjed-
naných podmínek.

 Nevydání potvrzení o  za-
městnání při skončení DPČ – 
porušení povinnosti se zaměst-
navatel dopustí tím, že nevydá 
toto potvrzení vůbec nebo 
včas, tedy při skončení pracov-
něprávního vztahu. 

Úskalí dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

V  tomto článku se zaměříme na  opo-
míjenou oznamovací povinnost zaměst-
navatelů hlásit volná pracovní místa, kte-
rá jim vyplývá z  ustanovení § 35 zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále jen 
„ZoZ“). V souladu s tímto zákonem získává 
zaměstnavatel zaměstnance v potřebném 
počtu a  struktuře sám, za  pomoci úřadu 
práce nebo agentury práce.

V  určitých případech je však povinen 
oznámit volná pracovní místa a jejich cha-
rakteristiku příslušnému úřadu práce, a to 
nejpozději do 10 kalendářních dnů. Lhůta 
pro oznámení počíná běžet dnem násle-
dujícím po dni jejich vytvoření nebo uvol-

nění. Neplnění oznamovací povinnosti 
může být kvalifikováno jako správní delikt 
s možností uložení sankce až do výše 500 
tis. Kč. Volným místem se pro plnění této 
povinnosti rozumí pracovní místo nově 
vytvořené nebo uvolněné, dočasně neob-
sazené po odchodu předchozího zaměst-
nance. V  tomto případě musí být splněn 
záměr zaměstnavatele uvolněné pracovní 
místo dále obsazovat.

U  nově vytvořených pracovních míst 
prokazuje v  případě kontroly datum je-
jich zřízení zaměstnavatel. Pro plnění této 
oznamovací povinnosti není rozhodné, 
zda bude zaměstnanec pracovat na  pra-

covním místě v pracovním poměru, na zá-
kladě některé z dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr nebo bude obsa-
zeno dočasně přiděleným zaměstnancem 
agentury práce. Pokud však zaměstnava-
tel získá zaměstnance sám před vznikem 
nebo uvolněním pracovního místa nebo 
místo obsadí do  10 dnů od  jeho vzni-
ku nebo uvolnění, nejedná se již o volné 
místo. V  tomto případě oznamovací po-
vinnost nevzniká. Získání zaměstnance 
na  nové nebo uvolněné pracovní místo 
prokazuje zaměstnavatel pracovní smlou-
vou nebo některou z  dohod uzavřenou 
s novým zaměstnancem. 

Oznamovací povinnost zaměstnavatele hlásit volná pracovní místa

[Daniela Sobieská]

[Daniela Sobieská]

pohled zblízka
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František
Arnošt

Od revizí kotelen k novým technologiím vytápění

Podnikáte prakticky od  doby, 
kdy to bylo legálně možné – 
tedy od  roku 1989. Jak moc 
jste tento krok promýšlel?

Prakticky vůbec, přišlo to tak 
nějak samo jako logické vyústě-
ní mých snah o  naprostou eko-
nomickou soběstačnost. Udělal 
jsem si proto zkoušku revizního 
technika tlakových nádob a  za-
čal jsem chodit po kotelnách. Byl 
jsem úhledně vypadající mladík 
a  jenom říkal: tohle máte špat-
ně, tamto neodpovídá normě, 
takhle to nejde. Jenže lidé stále 
více reagovali, že to se sice snad-
no řekne, ale kdo to dá do  po-
řádku? Tehdy byla taková doba, 
do manuální práce se nikdo dva-
krát nehrnul. Tak jsem si koupil 
brašnu přes rameno, nářadí a za-
čal opravovat. Postupně jsem se 
seznámil se všemi topenářskými 
pracemi. Byla to tvrdá škola, ale 
bavilo mě to.

Znamená to, že jste začal pod-
nikat v  oboru, s  kterým jste 
neměl mnoho zkušeností?

Vlastně ano. Vystudoval jsem 
automobilní průmyslovku, pak 
jsem krátce pracoval v  JZD Slu-
šovice. No a  potom už byl rok 
1989 a  já začal podnikat. To, že 
jsem z  jiného oboru, s  sebou 
neslo ale jednu obrovskou ne-
výhodu, s kterou jsem se musel 
vypořádat. Já i  moji konkuren-
ti jsme se museli naučit tomu, 
jak se podniká. Jenže já musel 
zvládnout ještě i  to, co většina 
ostatních uměla velmi dobře 
– a  to samotné řemeslo. To, že 
jsem z jiného oboru, ale mělo i 
jednu výhodu. Nebyl jsem svá-
zán tradičními technologiemi a 
postupy.  

Přesto se vám podařilo 
na  trhu udržet. Jak se vaše 
podnikání dál vyvíjelo?

Počet zákazníků se zvyšo-
val, od odstraňování nedodělků 
a  drobných oprav jsem se po-
stupně dostal až k  instalacím 
kompletních topných soustav. 
Zjistil jsem, že potřebuji pomoc-
níka, pak pět zaměstnanců, pak 
dvacet a tak dále. Postupně jsem 
se dopracoval až k  60 zaměst-
nancům a  ročnímu obratu 60 
milionů korun. Stále více jsem 
si začal uvědomovat, že v  tak 
tvrdém konkurenčním boji jsou 
v  mém případě jedinou smys-
luplnou a  udržitelnou cestou 
k  úspěchu inovace. Tak jsem se 
tímto směrem vydal. Začalo to 
nabídkou plastových rozvodů, 
které byly a jsou proti měděným 
levnější. První systém jsme insta-
lovali v  roce 1993. Dnes jde již 
o naprosto běžnou věc.

Jak se vám podařilo přesvěd-
čit zákazníky, aby nový pro-
dukt přijali?

U  zákazníků to nebyl takový 
problém. Věřím starému baťov-
skému heslu, které říká, že vše, 
co přináší lidem užitek, má smysl 
a  budoucnost. Problém byl spí-
še u  projektantů – chodil jsem 
od  jednoho k  druhému a  chtěl 
vypracovat projekt s  rozvody 
z  plastu. Dívali se na  mě jako 
na  zjevení. Nakonec jsme mu-

seli projektovat sami. Byl jsem 
ale přesvědčený, že pokud tento 
produkt nabízí několik nadná-
rodních společností, nemůže 
to být hloupost a  nesmysl. Čas 
tomu dal za pravdu.

I  přesto, že jste měl desítky 
zaměstnanců, jste dlouho 
podnikal jako fyzická oso-
ba. Co vás nakonec zlomilo 
k přechodu na obchodní spo-
lečnost, konkrétně s  ručením 
omezeným?

To je trochu paradox, který 
jsem dodnes nepochopil. Vždyc-
ky jsem si myslel, že ručení celým 
svým majetkem a vlastním jmé-
nem je zárukou solidnosti. Pro 
velké stavební firmy ale fyzická 
osoba není relevantní partner. 
Proto jsem musel založit společ-
nost s ručením omezeným. Tahle 
zkušenost ale částečně přispěla 
k tomu, že jsem se ze světa „vel-
kého podnikání“ začal stahovat 
a  znovu spoléhat na  nové pro-
dukty, na  práci menšího týmu, 
vyšší efektivitu a  intenzivnější 
komunikaci se zákazníkem.

Co byly ty další důvody, které 
vás vedly ke  změně přístupu 
k podnikání?

Je to relativně jednoduché – 
pokud chcete být dnes úspěšný, 

František Arnošt
 ▪ narodil se v roce 1962 ve 
Zlíně

 ▪ je ženatý, má dvě děti
 ▪ po absolvování 
průmyslové školy 
nastoupil v roce 1987 
do vývojového oddělení 
JZD Slušovice, později 
pracoval v Dopravním 
závodě

 ▪ v roce 1989 začal 
pracovat jako revizní 
technik, následně zahájil 
podnikání ve stejném 
oboru

 ▪ nejdříve podnikal jako 
fyzická osoba, v roce 2004 
založil Nové ARBO, s.r.o.

 ▪ v roce 2010 začal 
instalovat švédský systém  
vytápění OPTIHeat

 ▪ k jeho koníčkům patří 
vysokohorská turistika, 
fotografování, sport 
(squash, tenis, hokej), 
tanec a westernové 
ježdění 

František Arnošt se do podnikání pustil po hlavě již v roce 1989. Na-
víc si vybral obor, s kterým jeho vzdělání a dosavadní praxe neměly 
takřka nic společného – topenářství. Záhy pochopil, že konkurovat 
zavedeným postupům a firmám, jejichž pracovníci a majitelé mají 
dlouholeté zkušenosti, je prakticky nemožné. Začal proto hledat 
nové cesty. Tento přístup se snaží uplatňovat i nyní, po více než 
dvou desítkách let podnikání. Jeho firma Nové ARBO, s.r.o., uved-
la na trh nezvyklý systém podlahového vytápění. Podle Františka 
Arnošta je přitom pro systém nazvaný OPTIHeat nejcharakteristič-
tějším rysem návrat k maximální jednoduchosti.

rozhovor
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O firměmusíte být velmi dobrý obchod-
ník, nebo nabídnout tu nejnižší 
cenu. Nejsem přesvědčen o tom, 
že jsem dobrý obchodník, a jsem 
si jistý, že nechci nabízet nejnižší 
cenu, která je v současnosti po-
važována za  tu nejlepší. Tako-
vý přístup je podle mě cestou 
do  pekel. Při nízkých cenách se 
obtížně generuje zisk, zákazník 
pak mnohdy nedostává kvalitu. 
Když jsem tohle pochopil, byl to 
zlom. Ale nebyla to zcela jenom 
má vůle. Pochopil jsem, že čím 
dříve z  rozjetého vlaku dobro-
volně vystoupím a  vydám se ji-
ným směrem, tím lépe.

Jaký je to směr, jste již nazna-
čil. Buďte ale konkrétnější. 

Už před dvěma lety jsem se 
rozhodl, že přijdu opět s  něčím 
novým – a přání bylo otcem my-
šlenky. Kamarád mě upozornil 
na  systém vytápění ze Švédska. 
První informace mě zaujaly, tak 
jsem tam odjel. Strávil jsem del-
ší dobu ve  firmě OPTIHeat AB, 
kterou vlastní rodina Karlssonů. 
O této firmě jsem dopředu věděl 
jen to, že je rodinná, a že její ma-
jitelé patří k  prvním švédským 
výrobcům tepelných čerpadel. 
Než jsem podstatu nového pro-
duktu nazvaného OptiHeat po-
chopil, trvalo to několik měsíců. 
O to více jsem ale nyní přesvěd-
čen, že jde o dobrou věc, na kte-
rou se vyplatí vsadit.

Co tedy systém OPTIHeat 
vlastně obnáší?

Jde sice v  podstatě o  podla-
hové vytápění, které již není žád-
nou novinkou ani v Česku, přiná-
ší ale několik naprosto zásadních 
změn. Použity jsou hadice zná-
mé z  leteckého průmyslu, které 
mají velmi malý průřez. V oběhu 
je tak jen minimální množství 
vody proudící velkou rychlos-
tí. Mimo jiné to umožňuje nižší 
teplotu otopné vody, třeba i  jen 
22 stupňů. To se pak samozřej-
mě projevuje snížením spotřeby 
energie. Zkušenosti dokazují, že 
jde o  úsporu 15 až 20 procent. 
Ideální je k  tomuto systému te-
pelné čerpadlo, lze ale použít 
jakýkoliv zdroj tepla. V  případě 
těch na tuhá paliva je ale nutné 
počítat s akumulační nádrží.

Zní to zajímavě, ale přesto 
– co je na  tom onou zásadní 
změnou?

K  lepšímu pochopení mu-
síme trochu odbočit. Otopné 
soustavy se stále více posouva-
jí k  technologickým zařízením 
plným armatur, regulací a  po-
dobně. Některé svou složitostí 
připomínají malou teplárnu. 
Karlssonovi zvolili jiný přístup. 
Pokud to zjednoduším, vyhá-
zeli vše, co nebylo potřeba. Zní 
to prostě, ale než svůj produkt 
pojmenovali a začali nabízet, tr-
valo jim to mnoho let. Šli na  to 
neakademicky, systémem pokus 
– omyl. Jejich řešení je tak jed-
noduché, až to zaráží. Prostě jde 
o systém s rychlým předáváním 

energie, malými objemy vody, 
minimální regulací a minimální-
mi tlakovými ztrátami. Zařízení 
tak dokáže například i  odebrat 
energii z  teplejší části domu 
a  přepravit ji do  chladnější. 
A stačí mu k tomu zákony fyziky, 
obejde se bez složitých regulací.

Dobře, systém je jedna věc. 
Ale jak z  něho udělat zboží 
prodejné v  České republice? 
V jakém vztahu k výrobci jste?

Je to stejné jako u  většiny 
oborů. Tento konkrétní výrob-
ce je ale velmi opatrný. Musel 
jsem absolvovat několik školení 
přímo ve Švédsku a projít proce-
sem certifikace. Celé to, od  mé 
první návštěvy ve  firmě, trvalo 
přibližně dva roky. Momentálně 
jsme v  České republice jediní, 
kdo produkt nabízí.

A jaký je o OPTIHeat zájem?
Na závěry je ještě velmi brzy, 

nicméně podle prvních zkuše-
ností to není špatné. Do našeho 
portfolia jsme produkt zařadili 
teprve v prosinci loňského roku. 
Do konce ledna se nám pak po-
dařilo realizovat sedm instalací.

Co si od  systému slibujete 
do budoucna?

Stále jsme firmou, která se 
věnuje topenářství komplexně, 
z toho nechceme nijak vycouvat. 
Doufáme ale, že se OPTIHeat sta-
ne naší vlajkovou lodí. Věřím, že 
v jednoduchosti je budoucnost.

 Jaroslav Janečka

Název
 ▪ Nové ARBO, s.r.o.

Rok založení
 ▪ 2004

Sídlo a pobočky
 ▪ Společnost má sídlo 
v Praze, ve Zlíně se pak 
nachází pobočka. Na 
Slovensku stále působí 
prostřednictvím fyzické 
osoby ARBO – František 
Arnošt.

Základní kapitál
 ▪ 200 000 korun 

Obrat
 ▪ 30 milionů korun

Počet zaměstnanců
 ▪ 30 

Zaměření firmy
 ▪ Hlavním předmětem 
činnosti firmy Nové 
ARBO, s.r.o., je komplexní 
dodávka a montáž 
vodoinstalace, kanalizace 
a ústředního vytápění.  
A to jak v klasických 
materiálech, tak rovněž 
v materiálech 
netradičních. Firma se 
zaměřuje především na 
investory, kteří mají zájem 
o rychlé a komplexní 
dodávky.

Kontakt
 ▪ www.nove-arbo.cz
 ▪ info@nove-arbo.cz
 ▪ www.vytapenioptiheat.cz 

 ▪ K Dolům 944/6, Praha – 
Modřany

 ▪ Nábřeží 578, Zlín

rozhovor
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Inzerce

BLANKYT PLUS spol. s r.o. 
U Apolla 84

Valašské Meziříčí

tel.: 602 575 135
dispecer@blankyt.cz

www.blankyt.cz

kompletní úklidový servis, 
  sanitární sor� ment, 
     prádelna a čis� rna
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Profesionální čištění 
              solárních panelů…
                       …maximální výkon
                    Kalkulaci připravíme zdarma.



Vývoj

Právní 
ochrana

Podřízené 
úvěry

Snížení 
emisí

Ekologie

 ▪ Výzva II.
 ▪ Žadatel: MSP, veřejné výzkumné instituce, VŠ.

 ▪ Účel: podpořit získání průmyslově-právní ochrany nehmot-
ných statků v podobě patentů, užitných vzorů, průmyslo-
vých vzorů a  ochranných známek; zájemci mohou 
v  programu získat podporu na výdaje za patentové zá-

stupce, příslušné správní poplatky a také překlady.

 ▪ Výše dotace: dotace do výše 1mil. Kč, 45 % pro malé a střední 
podniky, fyzické osoby; 55 % pro malé a střední podniky spo-
lupracující s vysokými školami a veřejnými výzkumnými insti-
tucemi; 75 % pro vysoké školy, veřejné výzkumné instituce.

 ▪ Příjem registračních žádostí: prodloužen do 31. května 2011.

www.jvmrpic.cz

Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

 ▪ Žadatel: malé a střední podniky.

 ▪ Účel: program poskytuje podporu ve formě podřízených úvě-
rů a snaží se tak posílit kapitálové vybavení malých a středních 
podnikatelů a umožnit jim realizaci rozvojových projektů. 

 ▪ Výše podpory: je poskytována ve formě podřízeného úvěru 
ve výši až 20 mil. Kč s pevnou úrokovou sazbou 3 % p. a.; doba 
splatnosti je max. 9 let.

 ▪ Příjem registračních žádostí: do 31. 12. 2011.

Progres

 ▪ Podporované aktivity: pořízení nízkoemisního spalovacího 
zdroje, výstavba nového centrálního zdroje tepla, rozšíření 
stávající středotlaké sítě při současném zajištění přechodu na 
spalování plynných paliv u jednotlivých zdrojů, výsadba a rege-
nerace izolační zeleně, pořízení strojů na úklid zpevněných cest 

nebo silničních komunikací za účelem snížení prašnosti, pořízení 
dalších technických zařízení ke snižování prašnosti.

 ▪ Výše dotace: max. 85 % z celkových způsobilých výdajů.

 ▪ Příjem registračních žádostí:  do 29. července 2011.

Zlepšení kvality ovzduší

 ▪ Výzva III.
 ▪ Žadatel: podnikatelské subjekty bez rozdílu velikosti. Podpo-

rovány budou projekty, jejichž výstupy se projeví v podporo-
vaných odvětvích CZ-NACE. 

 ▪ Podporované aktivity: vznik nebo rozšíření vývojového cen-
tra zaměřeného na výzkum, vývoj a inovaci výrobků nebo 

technologií, pokud existuje předpoklad využití ve výrobě.

 ▪ Výše dotace: 1 – 100 mil. Kč, v regionech se soustředěnou pod-
porou státu až 200 mil. Kč (malý podnik 60 %, střední podnik 
50 %, velký podnik 40 % celkových způsobilých výdajů); podpo-
řit lze výdaje investiční a pro MSP i vybrané provozní náklady

 ▪ Příjem registračních žádostí:  do 30. 9. 2011

www.jvmrpic.cz

Potenciál

www.jvmrpic.cz

www.jvmrpic.cz

 ▪ Podporované aktivity: rekonstrukce spalovacích zdrojů 
s instalovaným výkonem větším než 5 MW, rekonstrukce 
nespalovacích zdrojů nebo instalace dodatečných zařízení 
pro záchyt emisí, záměna technologií a technická opatření 
na zdrojích vedoucím k odstranění či snížení emisí těkavých 

organických látek do ovzduší, technická opatření na zdrojích 
vedoucí k odstranění či snížení emisí NH3 do ovzduší.

 ▪ Výše dotace: max. 85 % z celkových způsobilých výdajů.

 ▪ Příjem registračních žádostí: do 29. července 2011.

Omezování emisí

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.

OPPI
Operační program Podnikání a inovace (OPPI), který je hlavním programem k získání podpory pro podnikatele, je již za polovinou svého 
určeného období a finanční prostředky, které byly pro tento program určeny, jsou z velké části již vyčerpány. Rok 2011 bude tedy rokem 
kvalitních projektových záměrů, které uspějí ve velké konkurenci a budou nejlépe naplňovat hodnotící kritéria programů. 
V roce 2011 je dle prvotních informací plánováno vyhlášení výzev pro předkládání žádostí o dotace u těchto hlavních programů: Marke-
ting, Školicí střediska, Rozvoj, ICT a strategické služby, ICT v podnicích, Nemovitosti a Inovace – Inovační projekt.

Operační program podnikání a inovace

OPŽP
V roce 2011 budou pro podnikatele v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) vyhlášeny výzvy v opatřeních 4.1 - Zkvalitnění 
nakládání s odpady, 4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží, 5.1 - Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentál-
ních rizik, 6.2 - Podpora biodiverzity a 6.3 - Obnova krajinných struktur. Tyto výzvy doplní aktuálně vyhlášené výzvy v prioritní ose 2, oblasti 
podpory 2.1 - Zlepšení kvality ovzduší a oblasti podpory 2.2 - Omezování emisí.

Operační program Životní prostředí

evropská unie
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Výzva je zaměřena na  dobudování pá-
teřních cyklostezek v  Olomouckém kraji 
tak, aby bylo dosaženo vyváženého rozvoje 
cyklotras a  cyklostezek podpořených Re-
gionálním operačním programem Střední 
Morava. Z pohledu naplnění cílové hodnoty 
monitorovacího indikátoru chybí na  území 
Olomouckého kraje necelé čtyři kilometry 
cyklostezek. Právě na  tento úsek je vyčle-
něna částka 20 milionů korun. Zlínský kraj 
využije 500 milionů korun na  revitalizaci 

části bývalého areálu firmy Baťa ve Zlíně (14. 
a 15. budova), do kterých se má přestěhovat 
Krajská knihovna Františka Bartoše, Krajská 
galerie výtvarného umění a Muzeum jihový-
chodní Moravy.

Ve Zlíně jde o integrovaný plán konverze 
zóny. Jeho záměrem je koncentrace finanč-
ních zdrojů na komplexní řešení problémů 
vybrané zóny, která vykazuje znaky brown-
fields. Dojde k její revitalizaci a změně účelu 
užívání. Koncentrací zdrojů se rozumí řešení 

daného území v souladu s cíli strategických 
dokumentů kraje řešících brownfields.

Podporované aktivity v rámci výzvy 
Revitalizace 14. a  15. budovy bývalého 

areálu firmy Baťa. Jde o demolice a přípravu 
území, přívod inženýrských sítí, rekonstruk-
ci 14. budovy, rekonstrukci 15. budovy, vý-
stavbu spojovacího traktu, realizaci interiéru 
a instalaci expozic. 

Revitalizace návazné infrastruktury 
a  parteru 14. a  15. budovy. Jedná se pře-
devším o  obnovu komunikací, chodníků 
a  zpevněných ploch, instalaci dopravního 
značení, realizaci venkovního osvětlení a sa-
dové úpravy.

Podmínky pro realizaci projektů
Předložena může být pouze projektová 

žádost naplňující cíle a  aktivity „Konceptu 
řešení revitalizace části bývalého areálu fir-
my Baťa“.  Podmínkou financování je předlo-
žení a schválení všech projektů vydefinova-
ných v rámci schváleného konceptu. Přitom 
platí, že pokud třeba jen jeden individuální 
projekt naplňující „Koncept řešení revitaliza-
ce části bývalého areálu firmy Baťa“ nebude 
v rámci hodnocení schválen, bude celý kon-
cept vyloučen.

Nejzazší datum pro ukončení fyzické rea-
lizace projektů podporovaných v rámci této 
výzvy je 31. prosinec 2014. Minimální výše 
dotace alespoň u  jednoho individuálního 
projektu, který je součástí konceptu, je 10 
milionů korun. Maximální výše dotace na je-
den individuální projekt, který je součástí 
konceptu, je 490 milionů korun.

Dvaadvacátá výzva ROP: Regenerace průmyslové zóny 

Obce, města a podnikatelé v Olomouckém kraji a Zlínský kraj mohou připravovat další 
projekty. V Olomouckém kraji se jedná o cyklostezky a cyklotrasy, ve zlínském pak o re-
vitalizaci budov bývalého areálu firmy Baťa. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti 
Střední Morava vyhlásil 7. února výzvu s pořadovým číslem 22.

[red]

Evropská komise schválila 
přesun peněz z prioritní osy Do-
prava do prioritních os Integro-
vaný rozvoj a  obnova regionu 
a Cestovní ruch. 

„O  změně programového 
dokumentu jsme začali jednat 
v  létě roku 2009, kdy byla Mo-

nitorovacímu výboru předlože-
na analýza realizace programu. 
Období, ve  kterém byla změna 
navržena, bylo charakteristické 
hospodářskou krizí a  s  ní spo-
jenými otázkami, jak přispět 
ke  zvýšení konkurenceschop-
nosti podnikání v regionu,“ uve-

dl Ivan Matulík, ředitel Úřadu 
Regionální rady ROP Střední 
Morava. Současně analýza uka-
zovala na  oblasti podpory, kde 
nebyl dostatek předložených 
projektů, anebo naopak kde byl 
velký přetlak projektů. Navrho-
vané změny spočívaly v přesunu 

430 milionů korun z podoblasti 
podpory Přestupní terminály 
a  zastávky do  Integrovaného 
rozvoje a  obnovy regionu (260 
milionů korun) a  do  Cestovní-
ho ruchu (170 milionů korun). 
Schvalování změny evropskými 
institucemi trvalo jeden rok. 

Evropská komise schválila změnu v Regionálním operačním programu

[tz]
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Legislativa

Účetnictví

22. března 2011, Zlín
Právní minimum ze zákona o obcích, 
zákona o úřednících ÚSC a ze zákona 
o veřejných zakázkách
Lektor: Mgr. Petr Šimek
Místo konání: IH Moskva, náměstí Práce 
2512 
Čas: od 9.00 do 15.00

Firma: TSM, spol. s r. o.
Telefon: 517 333 699, 602 777 283
E-mail: tsm@tsmvyskov.cz
Web: www.tsmvyskov.cz

22. března 2011, Zlín
Vidimace a legalizace – právní úprava 
ověřování listin a pravosti podpisů 

Lektor: Ing. Bc. Helena MACHALOVÁ
Místo konání: IH Moskva, náměstí Práce 
2512 
Čas: od 9.00 do 13.30
Firma: TSM, spol. s r. o.
Telefon: 517 333 699, 602 777 283
E-mail: tsm@tsmvyskov.cz
Web: www.tsmvyskov.cz

Právo

18. března 2011, Uherské Hradiště
Daň z přidané hodnoty – změny od 
1. 4. 2011
Lektor: Ing. Jiří Klíma

Místo konání: Regionální vzdělávací cent-

rum, Studentské náměstí 1534

Čas: od 9.00 do 13.00 (prezence od 8.30)

Firma: OHK Uherské Hradiště

Telefon: 572 557 849, 572 630 999,

E-mail: ohk@ohkuh.cz

Web: www.ohkuh.cz

18. dubna 2011, Uherské Hradiště
Novela zákona o DPH

Lektor: Ing. Ivana Langerová
Místo konání: Klub kultury, Hradební 1198
Čas: od 9.00 do 14.00
Firma: JVN – Vzdělávací agentura
Telefon: 572 554 423, 604 914 621 
E-mail: jvn@jvn.cz
Web: www.jvn.cz

Daně

Ostatní
16. března 2011, Zlín
Proč a jak prezentovat firmu v médiích
Lektor: Mgr. Věra Staňková
Místo konání: Podnikatelské inovační 
centrum, Vavrečkova 5262
Čas: od 9.00 do 14.00
Firma: Okresní hospodářská komora Zlín
Telefon: 573 776 001
E-mail: info@ohkzlin.cz
Web: www.ohkzlin.cz

25. března 2011, Zlín
Evidence obyvatel a občanské právo 
v kontextu aktuální judikatury
Lektor: JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
Místo konání: IH Moskva, nám. Práce 2512 
Čas: od 9.00 do 14.00
Firma: TSM, spol. s r. o.
Telefon: 517 333 699, 602 777 283
E-mail: tsm@tsmvyskov.cz
Web: www.tsmvyskov.cz

14. dubna 2011, Zlín
Katastr nemovitostí
Lektor: Ing. Naděžda Vitulová 
Místo konání: IH Moskva, nám. Práce 2512 
Čas: od 9.00 do 13.30
Firma: TSM, spol. s r. o.
Telefon: 517 333 699, 602 777 283
E-mail: tsm@tsmvyskov.cz
Web: www.tsmvyskov.cz

14. až 15. dubna 2011, Zlín
Vše o místních poplatcích – od jejich 
zpracování až po výkon správy po 
1. 1. 2011
Lektor: JUDr. Alena Šneberková
Místo konání: IH Moskva, nám. Práce 2512 
Čas: od 9.00 do 13.30

Firma: TSM, spol. s r. o.
Telefon: 517 333 699, 602 777 283
E-mail: tsm@tsmvyskov.cz
Web: www.tsmvyskov.cz

15. dubna 2011, Zlín
Úřední písemnosti se zaměřením 
na současný český jazyk – praktické 
kapitoly pro denní potřebu
Lektor: PhDr. Jiřina Salaquardová
Místo konání: IH Moskva, nám. Práce 2512 
Čas: od 9.00 do 13.00
Firma: TSM, spol. s r. o.
Telefon: 517 333 699, 602 777 283
E-mail: tsm@tsmvyskov.cz 

28. dubna 2011, Uherské Hradiště
Archivace, spisová služba, skartační řád
Lektor: PhDr. Jiří Mráka
Místo konání: bude upřesněno
Čas: od 9.00 do 13.00
Firma: JVN – Vzdělávací agentura
Telefon: 572 554 423, 604 914 621 
E-mail: jvn@jvn.cz
Web: www.jvn.cz

17. - 19. května 2011, Rožnov pod 
Radhoštěm
Školení a přezkoušení pracovníků 
z vyhlášky ČÚBP č. 50/78 Sb. Odborná 
způsobilost ELEKTRO § 5, 6, 7, 8, 10 a 11
Místo konání: Penzion Travinář, Zeměděl-
ská 752
Čas: od 8.00 do 14.00 (registrace od 7.30)
Firma: ROVS – Rožnovský vzdělávací 
servis s.r.o.
Telefon: 725 777 965, 571 654 394
E-mail: info@rovs.cz
Web: www.rovs.cz

19. května 2011, Zlín
Zadávání veřejných zakázek 
s přehledem a bezchybně v roce 2011
Lektor: Mgr. Martin Budiš
Místo konání: IH Moskva, nám. Práce 2512 
Čas: od 9.00 do 13.00
Firma: TSM, spol. s r. o.
Telefon: 
517 333 699, 602 777 283
E-mail: tsm@tsmvyskov.cz

19. května 2011, Zlín
Vymáhání a řešení pohledávek aktuálně
Lektor: Ing. Josef Bařina
Místo konání: IH Moskva, nám. Práce 2512 
Čas: od 9.00 do 14.00
Firma: TSM, spol. s r. o.
Telefon: 517 333 699, 602 777 283
E-mail: tsm@tsmvyskov.cz

19. května 2011, Zlín
Datové schránky
Lektor: Ing. Mgr. Eva Urbanová
Místo konání: IH Moskva, nám. Práce 2512 
Čas: od 9.00 do 13.00
Firma: TSM, spol. s r. o.
Telefon: 517 333 699, 602 777 283
E-mail: tsm@tsmvyskov.cz

24. května 2011, Zlín
Správní řád prakticky (aktuální stav)
Lektor: JUDr. Eva Šarapatková
Místo konání: 
IH Moskva, nám. Práce 2512 
Čas: od 9.00 do 13.30
Firma: TSM, spol. s r. o.
Telefon: 517 333 699, 602 777 283
E-mail: tsm@tsmvyskov.cz

Různé

do diáře
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Program 
rozvoje 
venkova

Inzerce

Podnikání 
a odborné
školství

V  roce 2011 budou pro podnikatele 
mimo jiné otevřena dvě opatření podpo-
ry. Jedná se o opatření III.1.3 Podpora ces-
tovního ruchu a  opatření III.1.2 Podpora 
zakládání podniků a  jejich rozvoje. Obě 
opatření lze realizovat v  obci do  2  000 

obyvatel. Pokud jde o  podporu cestov-
ního ruchu, může být směřována na  dva 
druhy záměrů. Jednak jde a) o  budování 
pěších tras, vinařských stezek a  hiposte-
zek, jednak b) o  vytváření podmínek pro 
ubytování a sport. Příjemce dotace může 

být podnikatel v zemědělské výrobě nebo 
podnikatel v jiné než zemědělské výrobě, 
pokud má kratší než dvouletou historii 
v oblasti cestovního ruchu.

Výše dotace u  záměru a) může činit 
maximálně 90 procent, u záměru b) maxi-
málně 60 procent z celkových způsobilých 
výdajů. Žádosti se přijímají od  7. do  20. 
června 2011.

V  oblasti podpory zakládání podniků 
a jejich rozvoje mohou se o dotaci ucházet 
následující záměry: a) zakládání a  rozvoj 
mikropodniku, b) výstavba a  moderniza-
ce bioplynové stanice, c) výstavba a  mo-
dernizace kotelen a  výtopen na  biomasu 
včetně kombinované výroby tepla a elek-
třiny, d) výstavba a  modernizace zařízení 
na výrobu tvarovaných biopaliv.

Příjemce dotace může být u záměru a) 
podnikatel v  jiné než zemědělské výrobě 
s  maximálně 10 zaměstnanci, u  záměru 
b), c) a d) podnikatel v zemědělské výro-
bě s  maximálně 10 zaměstnanci. Projekt 
v  záměru a) musí být realizován v  obci 
do 2 000 obyvatel. Výše dotace činí  maxi-
málně 60 procent z celkových způsobilých 
výdajů, u  záměru b) je to maximálně 30 
procent. Žádosti o dotace se budou přijí-
mat od 18. do 31. října 2011.

Výzvy jsou vyhlašovány ministrem ze-
mědělství a jsou zveřejňovány na interne-
tových stránkách Státního zemědělského 
intervenčního fondu. 

Můžete žádat o dotace z Programu rozvoje venkova

Program rozvoje venkova je určen k rozvoji venkovského prostoru Česka, zlepšení  životní-
ho prostředí a snížení negativních vlivů zemědělství. Jde o  programový dokument připra-
vený ministerstvem zemědělství ve spolupráci s partnerskými subjekty pro poskytování do-
tací na zemědělství a rozvoj venkova v letech 2007 – 2013. Dotace jsou spolufinancovány 
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a ze státního rozpočtu.

Zlínský kraj podepíše dohodu, 
která umožní účast odborní-
ků z  průmyslových firem jak 
v  náboru žáků devátých tříd 
základních škol do  prvních 
ročníků vybraných technic-
kých oborů středních škol, 
tak i  v  procesu celoživotního 
vzdělávání pedagogů odbor-
ných předmětů a  praktického 
vyučování. Dohodu, jejíž zně-
ní schválili krajští radní, Zlínský 
kraj podepíše se Sdružením 

automobilového průmyslu, 
Vzdělávací agenturou Kromě-
říž a Úřadem práce v Kroměří-
ži. O zapojení do těchto aktivit 
už projevilo zájem osm střed-
ních škol ze Zlínského kraje. 

„Kromě zařazení part-
nerských středních škol pro 
Zlínský kraj z dohody vyplývá 
i  aktivní zapojení do  nábo-
rových aktivit či uspořádání 
krajské konference na  pod-
poru odborného technického 

vzdělávání, a  to za  účasti zá-
stupců úřadu práce, kariéro-
vých poradců ze základních 
škol a  odborníků z  firem za-
pojených do programu vzdě-
lávání učitelů,“ přiblížil Josef 
Slovák, krajský radní zodpo-
vědný za oblast školství, mlá-
deže a sportu.

Smyslem dohody je rozvoj 
dlouhodobé spolupráce zú-
častněných subjektů a zvýšení 
míry zapojení průmyslových 

firem v oblasti politiky lidských 
zdrojů Zlínského kraje, vedou-
cí k podpoře odborného škol-
ství a  technických povolání. 
Pro tuto spolupráci budou 
využity výsledky a  zkušenosti 
z projektu IQ Auto, kterého se 
Zlínský kraj v minulosti zúčast-
nil. Cílem tohoto projektu byla 
podpora technického školství 
a modernizace výuky v soula-
du s novými trendy v automo-
bilovém průmyslu.

Lidé z firem se zapojí do středního odborného školství

[tz]
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INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 

Nabídka finanční gramotnosti 
pro šablony základních a středních škol

V rámci udržitelnosti projektu „Finanční gramotnost ve školách Zlínského kraje“, CZ.1.07/1.3.09/01.0018 můžeme nyní 
nabídnout náplň šablony „finanční gramotnost“ v následujících vzdělávacích modulech: 
1. Peníze.  2. Spotřebitel a jeho chování v oblasti financí. 3. Možnosti investování a spoření. 4. Daně a daňové přiznání.
5. Finanční problematika v jazyce anglickém. Tyto vzdělávací moduly úspěšně získaly akreditaci MŠMT v r. 2010. Zároveň bylo 
ukončeno jejich pilotní ověření.  Bližší informace na esf@oazlin.cz. Hana Šedová, autor a manažer projektu a PaedDr. Josef Rydlo.

  

 



Informace
na jednom

místě

Podpora 
řemesel

Všechny tři systémy — JKM 
(jednotná kontaktní místa), 
ProCoP (Product Contact 
Point) a  Solvit (unijní síť po-
radenských center) — zatím 
v  Česku pracovaly odděleně 
a přestože fungují jen poměrně 
krátce, ročně dohromady vyřídí 
už přes tři tisíce dotazů.

„Vznik tohoto uceleného 
systému už ocenila Evropská 
komise jako příklad nejlepší 
praxe v  podpoře podnikání 
v  Evropské unii,“ upozorňuje 
ministr průmyslu a  obchodu 
Martin Kocourek.

Nejmladším z  nově sjedno-
cených systémů jsou jednotná 
kontaktní místa. Ta podnikatele 

provedou veškerým papírová-
ním potřebným pro start pod-
nikání nejen v České republice, 
ale i v dalších členských zemích 
EU. JKM fungují přesně rok 
a  za  tu dobu už stihla vyřídit 
bezmála 2 500 dotazů. JKM fun-
guje také elektronicky na adre-
se www.businessinfo.cz. Vloni 
si stránky JKM otevřelo více než 
50  000 návštěvníků. Jednot-
ná kontaktní místa sídlí na  15 
obecných živnostenských 
úřadech v  krajských městech. 
Ve Zlíně je to v budově Magis-
trátu města Zlína v ulici Zarámí 
4421 (bývalá Česká pojišťovna).

Téměř polovina dotazů 
na  jednotná kontaktní místa 

se týká podmínek pro podni-
kání v zahraničí. Podnikatelé se 
nejvíce ptají na oblast velkoob-
chodu a maloobchodu, stravo-
vacích služeb, sociálních služeb 
a zdravotnictví, na podnikání u 
našich sousedů. Nejvytíženější 
kontaktní místa jsou v  Praze, 
Ostravě, Brně, Zlíně a Plzni.

Druhým integrovaným sys-
témem je ProCoP, což je zkrat-
ka anglického Product Contact 
Point. Ten v loňském roce vyřídil 
celkem 250 dotazů. V  posled-
ním pololetí jich byly v průmě-
ru více než dvě desítky za mě-
síc. Ve  srovnání s  rokem 2009 
to představuje nárůst o  více 
než čtyřnásobek. Český ProCoP 
odpovídá na otázky v průměru 
do deseti pracovních dnů. Pře-
važují dotazy českých podnika-
telů, ale jeho služeb využívají 
i  zahraniční výrobci a  distribu-
toři. Nejčastěji se dotazy týkají 
stavebních nebo strojírenských 
výrobků, potravinářství, hnojiv, 
kosmetiky, léčiv nebo textilních 
výrobků.

Nejstarším z trojice nově in-
tegrovaných systémů je Solvit, 
který pomáhá řešit problémy 
se zahraničními úřady. Čes-
ké Solvit centrum patří podle 
hodnocení EU k  těm nejlep-
ším. Úspěšně vyřeší plných 80 
procent všech případů. Řeší 
problémy například s uznáním 
odborné kvalifikace, vracením 
DPH z  jiného státu nebo s ob-
strukcemi při uvádění výrobku 
na nový trh. 

Česko nabídne podnikatelům integrované poradenství
Kontaktní centrum pro východní 
trhy otevřelo kancelář v Moskvě
Novou etapu práce zahájilo Kontaktní 
centrum pro východní trhy při Krajské 
hospodářské komoře Zlínského kraje. 
Nabízí podnikatelům a  firmám další 
rozšíření svých služeb. V  lednu tohoto 
roku otevřelo své zastoupení – kance-
lář v Moskvě. Pracovníci této kanceláře 
mají dlouholeté zkušenosti z podnikání 
v Rusku a v Česku a hovoří rusky i česky. 
Jsou odborně připraveni zodpovídat 
dotazy související s podnikáním v Rus-
ku a  v  součinnosti s  kanceláří ve  Zlíně 
řešit i  případné neočekávané situace. 
Pro českou podnikatelskou veřejnost 
kancelář v  Moskvě nabízí tyto kom-
plexní odborné služby: asistenci zá-
stupcům českých firem, kteří přijíždějí 
na  jednání do Moskvy, zázemí firmám 
pro obchodní činnost v Ruské federaci, 
zajištění obchodní cesty v  rámci ná-
vštěvy veletrhu, pronájem kanceláří, 
pronájem skladovacích prostor.

Máte zájem o podnikání v Polsku?
Velvyslanectví Polské republiky v Praze 
vydalo publikaci „Podnikání v  Polsku“, 
která může firmám a  živnostníkům 
pomoci. Byla připravena ve  spoluprá-
ci s  Klubem polského kapitálu v  ČR. 
Publikace je rozdělena do  pěti hlav-
ních kapitol. Podá základní informace 
o  podnikání v  Polsku, uvádí základní 
typy obchodních společností, informu-
je o polském daňovém systému a pra-
covním právu. Více informací lze získat 
na adrese www.praha.trade.gov.pl/cz/
Podnikani_v_Polsku.

Méně nových bytů 
Počty zahájených i  dokončených bytů 
se v  loňském roce ve  Zlínském kraji 
snížily. Bylo zkolaudováno 1 403 bytů, 
což je o čtvrtinu méně než o rok dříve. 
V  mezikrajovém srovnání jde o  nejvý-
raznější pokles. Počet zahájených bytů 
klesl o  5,5 procenta na  1  228. V  roce 
2010 stavebníci zahájili nejvíce bytů 
v  rodinných domech, a  to 752, v  by-
tových domech pak 183. Zbylou část 
představují byty v nástavbách, přístav-
bách a vestavbách. Podobně tomu bylo 
i při srovnání dokončených bytů. V  ro-
dinných domech jich bylo 998, v  by-
tových domech 143. Bytová výstavba 
ve  Zlínském kraji klesá od  vypuknutí 
hospodářské krize. Některé developer-
ské projekty se stavbařům nedaří úplně 
prodat. Volné byty zůstávají i v nových 
bytových domech na  největším zlín-
ském sídlišti Jižní Svahy. Přitom ceny 
nových bytů klesly asi o  15 procent 
a jsou na relativně nízké úrovni. V celé 
republice bylo dokončeno 36 446 bytů, 
což představuje meziroční pokles o 5,3 
procenta. Zahájeno bylo 28 135 bytů, 
tj. o 24,6 procenta méně než předloni.

Česká republika jako první a aktuálně jediná v Evropské unii na-
bídne podnikatelům jednotný poradenský systém pro podnikání 
doma i v zahraničí. Ministerstvo průmyslu a obchodu totiž sjed-
nocuje poradenství pro začínající podnikatele, podporu pro uvá-
dění nových výrobků na trh a pomoc proti chybným rozhodnutím 
správních orgánů do jednoho celku. 

Zlínský kraj i  v  letošním škol-
ním roce pokračuje ve  fi-
nanční podpoře vybraných 
učňovských oborů, a  to pro-
střednictvím projektu „Pod-
pora řemesel v  odborném 
školství“. Krajští radní na svém 
jednání schválili částku ve výši 
2,5 milionu korun, která bude 
rozdělena mezi celkem třináct 
středních škol v  kraji. Školy 
tyto finanční prostředky vy-
užijí k  vyplácení prospěcho-
vých stipendií svým žákům, 
a to za období leden – červen 
2011. Cílem projektu je zvý-
šení zájmu o učňovské obory 
a  řemesla, které nejsou tolik 
v centru pozornosti. 

„Projekt podpory řemesel 
v  odborném školství ve  Zlín-
ském kraji funguje již čtvrtým 

rokem a tato podpora se roz-
hodně vyplácí. Zájem žáků 
o vybrané učňovské obory se 
totiž významným způsobem 
zvýšil a zlepšila se i školní do-
cházka,“ uvedl krajský radní 
Josef Slovák.

Za dobré studijní výsledky 
může učeň v  prvním ročníku 
dostávat 300 korun měsíčně, 
ve druhém 400 korun a ve tře-
tím 500 korun měsíčně. Žák 
ovšem nesmí mít v  daném 
měsíci neomluvenou absen-
ci. Za  vyznamenání dostane 
v prvním ročníku navíc 1 500 
korun, ve  druhém 2  000 
a  ve  třetím 5  000 korun. Žáci 
vybraných oborů tak mohou 
za  tři roky studia získat až 
12 000 korun, při vyznamená-
ní dokonce 21 000 korun.  

Seznam podporovaných 
učňovských oborů:

 ▪ strojní mechanik 
 ▪ strojní mechanik 

    – stroje a zařízení 
 ▪ zámečník 
 ▪ nástrojař 
 ▪ klempíř – strojírenská výroba 
 ▪ obráběč kovů 
 ▪ autolakýrník 
 ▪ karosář  
 ▪ sklář 
 ▪ řezník–uzenář  
 ▪ podlahář 
 ▪ tesař 
 ▪ zedník 
 ▪ instalatér 
 ▪ klempíř – stavební výroba 
 ▪ malíř
 ▪ malíř a lakýrník  
 ▪ obuvník 
 ▪ výrobce obuvi 

Kraj pokračuje v podpoře řemesel v odborném školství 

[tz]

[tz]

podpora podnikání
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