
Sníh v zimě?
Není to vždy
jisté!

www.firemnipartner.cz

4
Vlekaře potrápilo počasí, 

zimní sezona je nejistá

6
Marek Cimala:

Snažíme se jít cestou služeb

9
Operační program Podnikání 

a inovace 2007 - 2013

13

ročník II.
2

I efektní vzhled vedoucího pracovníka 
mnohdy přispívá k úspěchu



SKIBUS SNOWPARADISE VE KÁ RA ASKIBUS SNOWPARADISE

Každý tvrtek a sobotu a další vybrané dny

Pozn: Zm ny v tomto jízdním ádu jsou možné podle sn hových podmínek a podmínek vypravující CK.

trasa A: Uherské Hradišt  – Zlín
Uh.Hradišt  - Pod kaštany
Napajedla - bus. nádraží
Kvítkovice - bus. zastávka od Napajedel
Malenovice - zastávka MHD za k ižovatkou
Jižní svahy - Delvita
Zlín - bus.nádraží pod nadjezdem
Zlín - nad nemocnicí zastávka Housa Car
Vizovice - nám stí
Vsetín - hotel Vsacan

5.10
5.30
5.35
5.40
5.50
5.55
6.05
6.20
6.50

trasa C: Krom íž (Haná)
Ivanovice / P erov
Kojetín 
Krom íž
Hulín
Holešov
Byst ice pod Hostýnem 
Valašské Mezi í í
Rožnov pod Radhošt m - Aral

5.10
5.30
5.45
6.00
6.10
6.25
7.10
7.30

Dosp lá osoba = 790,-K , d ti narozené po 1. 1. 1994 a senio i = 650,-K
(cena zahrnuje jednodenní skipas a dopravu autobusem)
D ti do 6 let bez skipasu = 250,-K

CA J. D. Tour Uherské Hradišt , tel/fax: +420 572 540 946
Rapant CA Zlín, tel/fax: +420 577 523 999
CK Vaca Krom íž, tel/fax: +420 573 343 827, 573 333 740 
CK Valaška Valašské Mezi í í, tel/fax: +420 571 611 221

ZÁKLADNÍ
CENA:

INFO:

únor: 17.2.   22.2.   24.2.  27.2.
b ezen:  1.3.     3.3.     8.3.    10.3.   15.3.   17.3.   22.3.   24.3.   31.3. 
duben:   5.4.     7.4.     9.4. 
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Vážení čtenáři, partneři,
na konci ledna se konečně milovníci 
zimních sportů a s nimi také provo-
zovatelé lyžařských areálů na našich 
horách dočkali většího množství sněhu. 
Letošní zima nebyla, minimálně v prv-
ních měsících, ke sportům na sněhu 
nijak příznivá, a to samozřejmě dvoj-
násob platí také o podnikatelích, kteří 
provozují vleky, hotely či restaurace na 
horách. Právě proto jsme zvolili hlavním 
tématem únorového čísla situaci pro-
vozovatelů v horských oblastech, spolu 
s nesnázemi, s nimiž se letos potýkají. 
Opět se v tomto segmentu ukázalo, že 
pokud  počasí alespoň trošku nepřeje, 
nepomůže ani nejmodernější technika. 
To je sice fakt, nicméně díky investicím 
do zasněžování, a nejen do něj, se počty 
dnů lyžování i nabídka dalších aktivit 
zvyšují i za méně příznivého počasí, což 
je na našich horách patrné. Proto věřím, 
že ani letošní zima investice nezasta-
ví, byť třeba způsobí některé problémy 
s jejich splácením.
V tomto čísle se také podrobněji věnu-
jeme dalším možnostem čerpání 
finančních prostředků pro podnika-
tele v letech 2007 až 2013, jedná se 
o program OPPI, a také zde naleznete 
informaci pro malé podnikatele, kteří si 
ještě letos mohou rozdělit až 27 milio-
nů korun z krajského grantového sché-
matu. Na následujících stranách si tedy 
přečtete mnoho zajímavého.

David Grác
vydavatel
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Top10 již potřetí
Ojedinělý projekt připravuje letos již potřetí Univer-
zita Tomáše Bati ve Zlíně, konkrétně pak Fakulta mul-
timediálních komunikací. Projekt s názvem Top10 
firem Zlínského kraje má podobu vysokoškolského 
výzkumu a hodnotí nejúspěšnější firmy v regionu ve 
zvolených kategoriích. 

Marek Cimala, majitel a provozovatel ski areálu 
Soláň-Sedlo již zažil nepodařených zim několik. Jak 
sám ale říká, strach a obavu z dalšího provozování 
areálu by měl v případě, že se zimy s jarními teplota-
mi budou opakovat několikrát za sebou. Nádherný 
areál provozuje již téměř deset let a hlavní náplní 
jsou rozmanité služby pro všechny...

Evropská unie  strana 8-10

Evropská unie
Pravidelná rubrika seznámí čtenáře s nejnovější-
mi informacemi z agentury CzechInvest s přehle-
dem  programů OPPI. Vyjádření k OPPI poskytli Jiří 
Kučera a Martin Kobzáň. Pro malé podnikatele je 
přichystána podpora ve výši 27 milionů a zaměst-
navatelé se dozví, jaké výhody jim plynou z ESF.

Do diáře...  strana 12

Profesní komory  strana 11

Čína se stává fenoménem a proexportní politika 
ČR ji stanovila jako zemi prioritního významu. 

Rubrika přináší přehled nemovitostí určených 
k prodeji a pronájmu v celém Zlínském kraji. 

Vzdělávání strana 13

Nabízíme Vám přehledný seznam seminářů a akcí 
z oblasti personalistiky, mezd a komunikace. 

Reality strana 14

Manažerská profese a výkon funkce vedoucího 
pracovníka vyžaduje odpovědnost za odívání.

úvodem

�2/2007www.firemnipartner.cz



Podpora

Téma čísla

V kraji se prakticky až do kon-
ce ledna nedalo vůbec lyžovat. 
Výjimkou byla snad jen Stupa-
va na Uherskohradišťsku, kde si 
mohli lyžaři užívat alespoň tech-
nického sněhu téměř nepřetrži-
tě od konce loňského roku. Pro-
voz byl ale jen částečný, lyžovalo 
se na spodní části sjezdovky, 
kde jsou teploty nižší. Na sníh 
byly sice skoupé i jiné zimy, tuto 
sezonu ale vlekaři právě kvůli 
vyšším teplotám nemohli využít 
sněhových děl či tyčí. 
Například v lyžařském areálu 
v Osvětimanech zahájili sezo-
nu až poslední lednový víkend. 
„Situace je extrémní. Již teď jsme 
ve srovnání s minulou zimou při-
šli o více než 30 procent tržeb. 
Uvidíme, jak se bude situace dál 
vyvíjet,“ řekl provozovatel areálu 
Vratislav Mynář. V Osvětima-
nech funguje středisko teprve 
druhou zimu.

Duben vlekaře nezachrání

Provozovatelé vleků se tak sho-
dují v tvrzení, že sezonu již ani 
současný příděl sněhu neza-

chrání, proti minulým obdobím 
určitě výpadek v tržbách pocítí. 
Na sjezdovky sice na konci ledna 
vtrhli natěšení lyžaři, vzhledem 
k velkému počtu středisek v kra-
ji se ale rozptýlili. V posledních 
letech totiž počet sjezdovek 
v regionu prudce vzrostl. Napří-
klad jen na Uherskohradišťsku, 
které rozhodně nezaujímá na 
lyžařské mapě ČR významné 
místo, existuje sedm svahů 
s délkou 400 metrů a více.
Vlekařům přitom nepomůže 

k dobrým hospodářským výsled-
kům ani možné prodloužení 
sezony až do konce března, pří-
padně dubna. V tuto dobu je 
totiž lyžování již méně atraktivní 
činností. Lyžařů na svazích ubý-
vá, provozovatelé nabízejí nižší 
ceny. Provozní náklady jsou ale 
přitom takřka stejné jako v plné 
sezoně. Zavřít sjezdovku si ale 
drtivá většina vlekařů nemůže 
dovolit. Z jejich zkušeností 
také vyplývá, že značnou část 
zájemců o lyžování odrazuje od 
návštěvy hor příchod jarního 
počasí. Pokud je ve městě teplo 
a slunečno, do hor, kde sice stá-
le panují dobré podmínky pro 
lyžování, se řadě lidí nechce. 

Problémy mají i jiní

Prodejci zimního zboží zazna-
menali v předvánoční době 
snížení prodeje, nejvíce se 
to projevilo u lyží. Obměnu 
vybavení totiž lidé kvůli počasí 
odložili. Nyní jsou již lyže lev-
nější, což obchodníky netěší. 
Mírné počasí nepřidalo ani 
cestovním kancelářím. Z údajů 
Asociace českých cestovních 
kanceláří a agentur vyplývá, 
že tržby za zimní zájezdy jsou 
o 30 procent nižší než loni. Pro 
cestovní kanceláře ale bude 
klíčový až únor, kdy Češi jezdí 
na zimní zájezdy nejčastěji.

Valašské puky zůstávají
Kateřinice - Národní hokejové týmy 
budou minimálně další čtyři roky 
bojovat na světových šampionátech 
s puky z Valašska. Mezinárodní hoke-
jová federace totiž prodloužila smlouvu 
se společností Gufex z Kateřinic až do 
roku 2010. Valašské kotouče, které mají 
tajné složení směsi, se na mezinárod-
ních podnicích objevují pravidelně již 
delší dobu. Kromě mistrovství světa 
s nimi hráli hokejisté i na olympiádách 
v Naganu, Salt Lake City i Turíně. 

Linea s jediným vlastníkem
Nivnice - Společnost ARNA z Uherského 
Hradiště se stane jediným majitelem 
firmy Linea Nivnice. ARNA má v podni-
ku podíl větší než 90 procent, v souladu 
s obchodním zákoníkem tak může vytěs-
nit drobné akcionáře. Za akcii v nominál-
ní hodnotě 1000 korun získají minoritní 
akcionáři 1579 korun. Rozhodla o tom 
valná hromada společnosti Linea. Dneš-
ní akciová společnost z Nivnice vznikla 
v roce 1994 a zabývá se hlavně výrobou 
ovocných šťáv, nektarů a nápojů.

Prestige tempo neztrácí
Zlín - Celkem 145.000 párů legendární 
obuvi značky Prestige prodala v loňském 
roce společnost Moleda. Proti minulému 
roku jde o mírný nárůst. Boty Prestige, 
které jsou certifikovány jako pracovní, se 
ve Zlíně vyrábějí již více než dvě desítky 
let. Boty končí výhradně u zákazníků 
v České republice a na Slovensku. Kromě 
toho Moleda produkuje i jezdecké boty 
z PVC, které naopak nalézají své uživate-
le hlavně v zahraničí.

Brodské pivo teče proudem
Uherský Brod - Jedinému pivovaru ve 
Zlínském kraji, uherskobrodskému Janáč-
kovi, se daří. V roce 2006 zde vyrobili přes 
71.000 hektolitrů piva, asi o 12 procent 
více než v roce 2005. Úspěchy zazna-
menal pivovar i při exportu, který se na 
tržbách společnosti podílel 13 procenty. 
Firma, která nabízí asi 20 druhů piv, má 
smělé plány i pro další období. Celkový 
stav by se za několik málo let mohl při-
blížit 100.000 hektolitrů. 

L 410 se montují v novém
Kunovice - Firma Aircraft Industries 
otevřela na konci ledna rekonstruovanou 
montážní halu ve svém areálu v Kunovi-
cích. V hale o rozloze 12.460 čtverečních 
metrů výrobních ploch jsou soustředěny 
montážní linky pro nové i repasované 
letouny L 410. Otevření nové haly sou-
visí se základní etapou restrukturalizace 
společnosti, představující sestěhování 
a centralizaci výrobních činností. Nepo-
třebné budovy firma prodává či pronají-
má. Firma Aircraft Industries v roce 2005 
koupila konkurzní podstatu úpadce 
Letecké závody Kunovice.

Vlekaře potrápilo počasí, sezona bude špatná

Svaz provozovatelů lanovek a vleků v polo-
vině ledna tvrdil, že vlekaři přišli asi o pětinu 
očekávaných tržeb a výpadky v příjmech jdou 
do stamilionů. Především provozovatelé men-
ších areálů tak mohou mít existenční potíže. 
Svaz také uvedl, že se zřejmě obrátí s žádostí 
o pomoc na stát. Nemělo přitom jít o kompen-
zaci ušlých tržeb, ale o zajištění úvěrů či lea-
singů, které provozovatelé sjezdovek přijali na 
realizaci investic do infrastruktury svých areá-

lů. Kompetentní ministerstva ale na možnost 
případné pomoci pohlížela skepticky. K možné 
podpoře státu se negativně vyjadřovali i přímo 
někteří vlekaři.  „Kdyby to byla druhá nebo třetí 
zima za sebou stejného ražení, tak o slově kata-
strofa můžeme mluvit. Pak by si stát opravdu 
musel říct, jestli bude lyžařský průmysl podpo-
rovat, nebo nechá provozovatele krachnout,“ 
uvedl jeden z vlekařů, Marek Cimala. Nyní je 
ale podle něho humbuk naprosto zbytečný.

[nej]

Má pomoci stát?

[nej]

Zlín - Nezvykle teplý prosinec a takřka celý leden potrápily 
provozovatele vleků v celém Zlínském kraji. Na konci prvního 
měsíce roku již sice většina sjezdovek v regionu hlásila dob-
ré podmínky, sezonu již ale pokles teplot a sněhová nadílka 
zřejmě nezachrání. Vlekaři totiž přišli o lukrativní část sezo-
ny v období vánočních svátků. Mírné počasí přidělalo další 
vrásky i prodejcům zimního zboží a cestovním kancelářím.

zpravodajství
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Projekt
Top10
firem

Inzerce

Z kraje

V uplynulých dvou roční-
cích studenti všech fakult uni-
verzity volili nejatraktivnějšího 
zaměstnavatele. Výsledky hla-
sování několika stovek stu-
dentů přinesly vždy vítězství 
otrokovické společnosti Barum 
Continental. Na dalších mís-
tech skončily firmy Hamé, Tes-
coma, Baťa, HP Tronic, Tajmac-
ZPS, KB, Deza, Fatra a Siemens. 
V prvním roce projektu se za 
pneumatikárnou z Otrokovic 
umístily firmy v  následujícím 
pořadí: Tescoma, Baťa, Hamé, 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlí-
ně, Tajmac - ZPS, státní správa, 
Rudolf Jelínek, Synot a Fatra.

Vloni přibyla kategorie nej-
obdivovanější firma. Realizá-
toři projektu prostřednictvím 
školených tazatelů oslovili 600 
obyvatel kraje. Respondenti 
hodnotili přínos firem pro regi-
on, podporu sportu a kultury 
v kraji a vztah k životnímu pro-
středí. Jako vítěz vzešla z dota-
zování firma Baťa, lidé hodnotili 
pozitivně i společnosti Hamé, 
Barum Continental, Tescoma, 

Synot, Austin Detonator, CS 
Cabot, Manďák, Fatra a Spedos.

Další kategorií je hodnocení 
image firem skupinou odborní-
ků, složenou z vysokoškolských 
specialistů na marketingo-
vou komunikaci, ekonomiku, 
management a další související 

obory. Kategorie není soutěž-
ní, slouží především jako zdroj 
informací sledujících kontrast 
efektivity komunikace firem se 
širokou a odbornou veřejností. 
Výsledky projektu Top10 firem 
Zlínského kraje pro rok 2007 
budou uveřejněny v květnu.

Projekt Top10 firem Zlínského kraje jde do třetího ročníku

Zlín - Nejmenší mzdu v kraji pobíra-
li v prvních třech čtvrtletích loňského 
roku zaměstnanci firem, které podnikají 
ve stravovacích a ubytovacích službách. 
Jejich průměrná mzda činila 11.354 
korun. Údaje zveřejnil Český statistický 
úřad, informace se vztahují na společ-
nosti se sídlem ve Zlínském kraji, které 
zaměstnávají více než 20 pracovníků. 
Průměr v celém kraji činil ve stejném 
období 16.889 korun, o šest procent 
více než ve stejném období roku 2005. 
V celé České republice mzdy rostly rych-
leji, rozdíl ale nebyl velký. Menší než 
průměrnou mzdu pobírali ve Zlínském 
kraji od ledna do září roku 2006 rovněž 
lidé v zemědělství, myslivosti a lesnic-
tví, stavebnictví, obchodu, dopravě, 
ale také v  v některých veřejných, soci-
álních a osobních službách. Průměrná 
mzda v průmyslu činila ve Zlínském kraji 
17.310 korun. Nejvíce, 18.839 korun, 
si vydělali pracovníci ve finančnictví.

[nej]

Nejméně brali číšníci
Zlín - Možnost získat od české armády 
objekty či pozemky ve Zlínském kraji 
již neexistuje. Vojáci totiž neevidují ve 
Zlínském kraji žádný nepotřebný nemo-
vitý majetek. V minulosti přitom města 
a obce ve Zlínském kraji získaly bezú-
platným převodem majetek za stovky 
milionů korun, část majetku pak armáda 
nabízela ke koupi libovolným zájem-
cům. Velký majetek získala v kraji hlavně 
radnice v Kroměříži, Uherském Hradišti 
či Valašském Meziříčí. Kroměříž větši-
nu budov rozprodala, v Meziříčí areál 
obsadily hlavně firmy, Uherské Hradiš-
tě pak bývalá kasárna přebudovalo na 
vysokoškolské centrum či byty. Areály 
získala i menší města, například Slavičín. 
Bezúplatné převody nemovitého majet-
ku armáda vnímá jako kompenzaci za 
ekonomické problémy způsobené ruše-
ním posádek. V kraji má nyní armáda 
jen krajské velitelství a zdravotnickou 
základnu na Kroměřížsku.

Od armády už nic
Zlín - Pokuta až dva miliony korun hrozí 
firmám, které pochybí v plnění povinné-
ho podílu zaměstnávání osob se zdra-
votním postižením. Zaměstnavatelé 
s více než 25 pracovníky musejí do 15. 
února oznámit úřadu práce, jak situaci 
vloni vyřešili. V úvahu připadají tři mož-
nosti. Společnosti buď musejí zaměstná-
vat minimálně čtyři procenta zdravotně 
postižených, odebírat výrobky a služby 
od firem, v nichž je nadpoloviční podíl 
zdravotně postižených pracovníků, či 
odvádět příslušnou částku přímo do 
státního rozpočtu. Zaměstnavatelé 
si přitom musejí hlídat přesný počet 
svých pracovníků. Hranice 25 pracov-
níků se totiž vztahuje k přepočtenému 
počtu pracovníků. Počítá se tak ze všech 
odpracovaných hodin, včetně přesčasů. 
I firmy s méně než 25 pracovníky se tak 
mohou ocitnout v situaci, kdy se na ně 
povinnost vztahuje.

[nej]

Pokuta až dva miliony

[nej] [nej]

Zlín - Ojedinělý projekt připravuje letos již potřetí Univerzita Tomáše 
Bati ve Zlíně, konkrétně pak Fakulta multimediálních komunikací. 
Projekt s názvem Top10 firem Zlínského kraje má podobu vysokoškol-
ského výzkumu a hodnotí nejúspěšnější firmy v regionu ve zvolených 
kategoriích. Cílem projektu je vedle rozvoje spolupráce komerční, 
akademické a správní sféry především vyzdvihnutí a ocenění úspěš-
ných firem. Těžištěm projektu jsou tři kategorie, ve kterých firmy hod-
notí obyvatelé kraje, odborníci a studenti.

zpravodajství
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Marek
Cimala

Marek Cimala: Snažíme se jít cestou rozmanitých služeb

Přenesme se o rok zpátky… Jak 
vypadal Váš areál na přelomu 
ledna a února v roce 2006?

Byla to doba největší kalami-
ty, asi 1,5 metru sněhu, neustálé 
sněžení a vítr, prostě hodně drsná 
valašská zima. 

Jaká tedy byla ta drsná valaš-
ská zima z ekonomického 
hlediska?

Pokud ji mám nějakým způ-
sobem zhodnotit, tak to možná 
bude trochu překvapení, ale na 
horách rozhodně neplatí - čím 
víc sněhu, tím více peněz. Loň-
ská zima byla typická tím, že se 
lyžovalo úplně všude, a kvůli 
nadprůměrnému množství sně-
hu vzrostly provozní náklady 
- na energie, pohonné hmoty 
a mzdy. Přiznám se, že všich-
ni už toho měli doslova plné 
zuby... Minulá zima byla rekord-
ní co do množství sněhu, ale ne 
co do výše tržeb. Naopak lyžařů 
nepřijíždělo tolik, jako paradox-
ně v chudších zimách.

Dokázal jste si v té době 
představit, že za rok budete na 
sníh čekat?

Takovou zimu, jako je právě 
nyní, už pochopitelně pamatuji...
Když jsou všude dva metry sně-
hu, tak si jen málokdo dokáže 
představit, že nastane tato situ-
ace. Na druhou stranu musím 
říct, že minulé zimy byly co do 
množství sněhu bohaté a podvě-
domě jsem si říkal, že musí přijít 
slabší zima. Ale je pravda, že ta 
letošní zima je extrém. 

Nářky neuznávám
Které zimy hodnotíte jako nej-
úspěšnější?

Nejúspěšnější zima z ekono-
mického hlediska byla bezesporu 
před třemi lety a o něco slabší 
byla o rok později. Nejsou tam 
velké rozdíly, ale člověk si musí 
uvědomit, že každý rok stoupa-
jí ceny parmanentek a pokud 
utržíte míň, tím je i reálný propad 
tržeb citelnější...

Podnikání v jakékoliv sezon-
ní činnosti je značně rizikové 
a v případě neúspěchu pře-
važují u provozovatelů spíše 
nářky a hledání výmluv. Jaký je 
Váš názor?

Posledních pár zim nastavila 
velká střediska hodně vysokou 
laťku ve formě velkých investic. 
Pokud i menší středisko má být 
schopné konkurence, tak pocho-
pitelně musí investovat také. 
Bohužel si málokdo uvědomil, 
že může přijít taková zima, jako 
je letos, a úvěry se budou muset 
nějak splácet. Dám Vám příklad. 
Pro letošní sezonu byl vybudo-
ván rekordní počet 14 lanovek, 
což je na Česko poměrně hod-
ně. Běžně se staví tak tři nebo 
čtyři a celková výše investic do 
lyžařského průmyslu tak dosáh-
la asi 1,5 miliardy korun. Větši-
nou to bylo na úkor toho, že pár 
zim vyšlo a provozovatele tak 
navnadily do investic... Myslím 
si, že si ale neuvědomili, že jsme 
pořád v Česku, hory jsou nízké 
a taková zima může kdykoliv 
přijít... Hodně lidí se také spolé-
há na to, že když se ozvou, tak 
něco dostanou...

Jak jste se Vy vyrovnali s vyso-
ce nastavenou laťkou?

Pochopitelně se snažíme držet 
krok a jdeme spíš cestou služeb. 
Prostě chceme vytvořit pro náv-
štěvníka dobrý pocit z lyžování. 
Ze začátku jsme museli řešit růz-
né úpravy, rekonstrukce vleků, 
zasněžování a chod odbavovací-

ho systému. To už ale máme za 
sebou... Nicméně je to o únosné 
míře rizika. Když si vezmu úvěr 15 
milionů a postavím si vlek a při-
jde nepodařená zima, tak je mi 
jasné, že skončím, předám Vám 
klíče a je konec...

Do čeho plynuly Vaše hlavní 
investice?

Investovali jsme do vybavení 
dětských hřišť, koupili jsme svůj 
vlastní skibus, sekačku a malo-
traktor na letní údržbu a provedli 
jsme rekonstrukci chat. Celkové 
investice tak dosáhly asi jedno-
ho milionu korun, a to z peněz 
z minulé zimy.  Takže mohu říci, 
že na svých bedrech v současné 
chvíli nemáme žádný úvěr. 

Katastrofa to rozhodně není
V denním tisku a vůbec v reak-
cích na letošní zimu padlo slo-
vo katastrofa. Je vůbec tak sil-
né slovo na místě?

Myslím si, že 20. ledna je ještě 
předčasné o tom mluvit. Kdyby 
to byla druhá nebo třetí zima za 
sebou stejného ražení, tak o slo-
vě katastrofa můžeme mluvit. 
Pak by si stát opravdu musel říct, 
jestli bude lyžařský průmysl pod-
porovat, nebo nechá provozo-
vatele krachnout... Ten humbuk 
je naprosto zbytečný. Na příští 

Marek Cimala

narozen v roce 1975 ve 
Vsetíně, ženatý, dcera 
Vanda (1 rok)

nedokončené studium na 
přírodovědecké fakultě 
v Olomouci

v roce 1997 si pronajal 
svůj první vlek na Soláni, 
počátek podnikání

o rok později přidal pro-
vozování druhého vleku

provoz ski areálu Soláň-
Sedlo

spolumajitel agentury pro 
volný čas Aktivně a zábav-
ně Valašskem

mezi jeho zájmy patří 
hory, rodina, cyklistika  
a rybaření

věnuje se také významné 
rodinné firmě s dlouho-
letou tradicí - Antonín 
Cimala s. r. o.

motto areálu: Soláň-Sedlo 
- ski areál pro celou rodinu!

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

V době vzniku rozhovoru panovalo v celé České republice téměř 
jarní počasí. Byla polovina ledna a největším přáním majitele ski 
areálu Soláň-Sedlo byl dostatek sněhu a mráz. Přání se splnilo 
a tak koncem měsíce zazněla zpráva ze Soláně: teplota –6 stup-
ňů, 30 cm přírodního sněhu a v provozu byly již všechny tři vleky...

rozhovor
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O areálutýden je již příznivější předpověď 
a může tu zimu vrátit, řekněme, 
do průměru. 

Která období zimy jsou pro vás 
ekonomicky nejsilnější?

Je to jednoznačně poslední 
týden v prosinci - období mezi 
vánočními svátky a silvestrem. 
Ale musí být sníh... to je pocho-
pitelné. Druhým obdobím je  
konec ledna do poloviny břez-
na, kdy jsou jarní prázdniny. 
V naší lokalitě je to zcela jistě 
turnus Zlínského kraje pro okre-
sy Vsetín, Zlín, Kroměříž a Uher-
ské Hradiště. Nešťastné řešení 
prázdnin dohromady pro celý 
kraj způsobilo, že jeden týden je 
přeplněný a potom není doslo-
va co dělat. A druhý týden je 
turnus jarních prázdnin Jihomo-
ravského kraje, protože Beskydy 
jsou pro Jižní Moravu a Brněn-
sko spádovou oblastí. 

Evropská unie a vlekaři
Co pro vás, vlekaře, nachystala 
Evropská unie?

Jakmile jsme vstoupili do 
unie, byl přijat zákon o tom, že 
vleky budou patřit do stejné 
kategorie jako lanovky. Lanové 
dráhy ovšem podléhají daleko 
jiným a hlavně přísnějším naří-
zením a předpisům. Je to z toho 
důvodu, že  lidé visí na laně, jsou 
ve vzduchu, a když se lanovka 
zastaví, tak není snadné je z ní 
dostat. Naopak z vleku mohou 
lidé kdykoliv vystoupit nebo 

slézt. Nicméně nyní jsou vleky 
a lanovky pod jednou hlavičkou 
a vyplynulo z toho víc legislativ-
ních opatření - na provoz, na ško-
lení obsluhy atd. 

Co vedlo k takovému opatření?
Existuje poměrně hodně vle-

ků, které neodpovídají stávajícím 
normám. Prostě si myslím, že 
úřady chtěly určitým způsobem 
donutit provozovatele, aby si svá 
zařízení dali do pořádku. Napří-
klad ale na kolotoče, které jsou 
mnohem nebezpečnější, se nic 
takového nevztahuje... Takže je   
to trochu takový paradox...

Jaký vy máte názor na Evrop-
skou unii?

Spíše takový neutrální, v pod-
statě mi ani nevadí, ani nejásám. 
Navíc si myslím, že mnoho naří-
zení ani nemá s Evropskou unií 
nic společného. Ale pokud se 
podívám reálně dopředu, tak 
v letech 2007 - 2013 budou ply-
nout z Evropské unie obrovské 
peníze, které by nám nikdo jiný 
nedal...

Takže takových dalších sedm 
bohatých let...

Říká se, že kdo je připraven, 
není ohrožen. Spousta lidí si na 
jednu stranu stěžuje, že Evropská 
unie sice nabízí spoustu peněz, 
ale že projekt musí mít určité 
náležitosti a je to spousta papíro-
vání a byrokracie. Ale jestliže mi 
někdo dá na projekt za 20 milionů 
15, tak se budu muset vyrovnat 

s tím, že mě to bude stát spoustu 
času, ale v mnoha případech se 
to vyplatí. Je to výzva...

Na vrcholu ještě nejsem
Jak vidíte svůj areál za pět let?

Já jsem vždy myšlenkama 
intenzivě tak rok dopředu a jen 
tak lehce se dotýkám toho, co 
bude za dva tři roky. Teď chceme 
pokračovat v zaměření areálu na 
rodiny s dětmi a jednáme o koupi 
hotelu na Soláni... takže pokud by 
se toto podařilo, věřím, že by to 
byl pro nás další  posun dopředu.

Kam byste se ubíral v případě, 
že by padlo rozhodnutí ukon-
čit podnikání, a to z jakéhoko-
liv důvodu...

Každého člověka občas 
postihne určitá vnitřní krize... 
Ani v mém případě tomu nebylo 
jinak. V určité době ve mě zesílil 
pocit, že už nedokáži firmě při-
nést nic nového a že tak trochu 
ztrácím dech. Potom ale přišli do 
firmy noví lidé s novými názory 
a s nimi i nové, nečekané výzvy. 
Šance jít dál mne opět povzbu-
dila. Navíc můj otec vždycky 
říkal, že firma se má prodávat 
na vrcholu, a cítím, že tam ještě 
nějsem.

Dokážete odhadnout, jak bude 
vypadat Soláň-Sedlo přesně za 
rok? Budeme lyžovat na sněhu 
a nebo na blátě?

Já nejsem svatý Petr... Ale pev-
ně věřím, že sníh bude...  [mat]

 
Název

Ski areál - Soláň-Sedlo
Aktivně a zábavně Valaš-
skem

Historie
první vlek vznikl v roce 
1976
název vznikl od tzv. Solné 
stezky

Hlavní zaměření 
provozování sjezdového 
lyžování, lyžařská škola
alternativní využití volného 
času

Vybavení
3 vleky 
(2x poma, 1x lanový vlek)
5 sjezdovek - nejdelší 
o délce 500 metrů

Ceny za vlek
od 10 Kč za jednotlivou jíz-
du po 220 Kč za celodenní 
permanentku

Ostatní
dětská hřiště
provoz skibusu
večerní lyžování
snowpark
běžecké lyžování - trasy 
o délce 32 km
informační centrum Soláň 
- mezi hotely Čarták a Koh-
i-noor
v roce 2006  byla posta-
vena zvonice, která slouží 
jako galerie prací valaš-
ských malířů

Informace
www.solansedlo.cz

▪
▪

▪
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▪
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▪

▪
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Inzerce

OFSETOVÁ TISKÁRNA
KOMPLEXNÍ TISKOVÉ SLUŽBY

 www.kodiak.cz

OFSETOVÝ 
ARCHOVÝ TISK
Čtyřbarevný stroj 
Man Roland 304

Dvoubarevný stroj 
Man Roland 202

Automatický denziometr 

Maximální formát 
530 x 740 mm

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

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

KODIAK print s.r.o.
Nábřeží 599

762 20 Zlín-Prštné
Tel.: 577 688 158

Mobil: 602 762 251
krahulik@kodiak.cz
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OPPI

Úspěšné Eurocentrum
Již téměř tři měsíce fungování má za 
sebou Eurocentrum Zlín. Za tu dobu 
navázalo kontakty s Krajským úřadem 
Zlínského kraje (ZK), s místní skupinou 
Zastoupení ZK v Bruselu a také s OHK 
Zlín. Nedílnou součástí spolupráce se 
stal také úzký kontakt se základními 
a středními školami regionu, kde již 
proběhlo několik úspěšných besed 
a přednášek. „V prosinci minulého 
roku jsme pořádali dva semináře, 
vyhlásili jsme také literární soutěž na 
téma Evropská identita - realita nebo 
utopie? a každý měsíc pro naše inter-
netové soutěžící připravujeme kvíz,” 
přiblížila další aktivity Angelika Ger-
gelová, vedoucí Eurocentra. Začátkem 
února proběhl zajímavý seminář na 
téma Europass - první evropský sou-
borný doklad o vzdělání a pracovních 
zkušenostech.

Kurz pro rok 2007
Při přípravě žádosti o dotaci ze struktu-
rálních fondů pracuje žadatel s českými 
korunami a i v této měně je mu pod-
pora vyplácena. Žadatel tedy nenese 
žádné kurzové riziko. V případě, že je 
nutné při přípravě žádosti přepočítat 
koruny na EUR (zejména při zjišťování 
oprávněné výše podpory), se použí-
vá jednotný kurz určený příslušným 
národním orgánem, který je platný na 
celý rok. Pro žádosti předkládané v roce 
2007 byl určen kurz 27,530 Kč/EUR. 

Pozitivní  Marketing
Program Marketing přináší řadu pozi-
tivních změn, např. zvýšení dotace 
z 1 na 2 miliony korun a možnost pokry-
tí až 50 % způsobilých výdajů, což je 
o celá 4 % více, než v období minulém. 
Zájemci o finanční podporu mohou být 
jak z řady malých a středních podniků, 
tak to mohou být právnické a fyzické 
osoby, a to v rámci individuální účasti, 
a také v podobě seskupení (aliance). 
Příjem žádostí do programu se před-
pokládá v březnu t. r.

Region
a EU

Dne 1. března 2007 se plá-
nuje spuštění programů Roz-
voj a Marketing a programů 
Českomoravské záruční a roz-
vojové banky (ČMZRB) Start, 
Progres a Záruka a prostřed-
nictvím on-line elektronické-
ho účtu eAccount se začnou 
přijímat registrační žádosti 

do uvedených dotačních pro-
gramů. Výzva s konkrétními 
podmínkami k programům 
bude uveřejněna v druhé 
polovině února. 

Pro řadu žadatelů budou 
nové programy OPPI výhod-
nější a to zejména ve vztahu 
k malým a středním podnika-
telům, kteří budou zvýhod-
něni vyšší mírou veřejné pod-
pory. Formální schválení OPPI 
Evropskou komisí lze očekávat 
v prvním pololetí 2007.

CzechInvest informuje

www.czechinvest.cz

Poslední, páté kolo výzvy 
grantového schématu z pro-
gramu SROP na podporu 
drobných podnikatelů do 
deseti zaměstnanců v eko-
nomicky slabších regionech 
vyhlásila na svém posledním 
jednání krajská rada. 

Rozděleno tak bude cel-
kem 27 milionů korun, které 
mají podpořit vznik nových 
pracovních míst v návaz-
nosti na investice a inovace. 
Podpora kraje může činit až 
45 % nákladů. Maximální 
podpora na jedno pracovní 
místo může dosáhnout až 
850 tisíc korun. Jde o posled-
ní kolo této výzvy. Projekty 
mohou žadatelé předkládat 
do 30. března 2007 do 12.00 
hod. na oddělení grantových 
schémat krajského úřadu.

 Podpora se bude týkat 
podnikatelů, kteří svůj pod-
nikatelský záměr budou 
realizovat ve vybraných pro-
blémových regionech vyme-
zených krajem, a to v územ-
ních obvodech pověřených 
obecních úřadů.

Miliony od kraje
V současné době realizuje Úřad 
práce (ÚP) ve Zlíně ve spolupráci 
se společností MARLIN B&V, s. r. 
o., a ostatními úřady práce ve 
zlínském regionu zajímavé pro-
jekty pro nezaměstnané. 

Pod názvy Návrat do práce 
ve Zlínském kraji a Najdi si práci 
ve Zlínském kraji II a III se skrýva-
jí jak široké možnosti pro neza-
městnané, tak i velice výhodné 
podmínky pro zaměstnavatele. 
Právě při zaměstnání účastníka 
projektu může zaměstnavatel 
získat příspěvek na mzdové 
náklady při vytvoření nového 
pracovního místa v měsíční 
výši až tři čtvrtiny, a to po dobu 

až jednoho roku. Celkově tato 
částka může dosáhnout výše 
téměř 200.000 Kč. Nově vytvo-
řená pracovní místa však musí 
splňovat určité podmínky. 
„Musí být obsazena účastníky 
uvedených projektů a dané 
pracovní místo musí být zacho-
váno ode dne vzniku po dobu 
nejméně dvou let, a to v přípa-
dě malého a středního podni-
ku,” upřesnila podmínky Micha-
ela Hevrová z ÚP Zlín. Bližší 
specifikace projektů, které jsou 
financovány z ESF a státního 
rozpočtu ČR, jsou uvedeny na 
www.marlin.eu nebo je získáte 
na Úřadu práce ve Zlíně - oddě-
lení implementace ESF.

[mat]

Inzerce

Návrat do práce může být snadný

www.kr-zlinsky.cz

Vláda České republiky dne 17. ledna 2007 definitivně schválila 
znění programů podpory podnikání v rámci Operačního progra-
mu Podnikání a inovace na období 2007-2013, přičemž konkrétní 
podmínky budou uveřejněny vždy ve výzvě příslušného progra-
mu. Výzvy budou vyhlašovány postupně v průběhu roku 2007. 

www.marlin.eu

[mat]

evropská unie
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  Oblast podpory Program podpory Stručný popis programu

Priorita I - Vznik firem
1. 1 Podpora začínajícím podnikatelům START Financování podnikatelských záměrů pro začínající podnikatele 

(osoby vstupující do podnikání poprvé nebo po delším časovém 
úseku).

1. 2 Využití nových finančních nástrojů Finanční nástroje 
JEREMIE

Využití nových nedotačních finančních nástrojů pro podporu ino-
vačního podnikání. Tyto nástroje by měly pomoci řešit problema-
tiku financování projektů malých a středních podniků v počáteční 
fázi podnikání, spojených s vysokou rizikovostí a to prostřednic-
tvím rizikového kapitálu.

Priorita II - Rozvoj firem
2. 1 Bankovní nástroje podpory MSP PROGRES Podpora dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnika-

telů formou podřízených úvěrů, podpora projektů v oblasti ener-
getických služeb, které přispívají ke snížení spotřeby energie a ke 
zvýšení efektivnosti výroby energie.

ZÁRUKA Usnadnění realizace podnikatelských projektů malých a středních 
podnikatelů pomocí zvýhodněných bankovních záruk.

 2. 2 Podpora nových výrobních techno-
logií, ICT a vybraných strategických 
služeb

ROZVOJ Podpora pořizování nových technologických zařízení s vyššími 
technickými a užitnými parametry v malých a středních podnicích.

ICT a strategické služby Podpora ICT služeb v ČR, rozvoj informační, znalostní společnosti 
a zvyšování dostupnosti informací o produktech.
ICT, podpora vybraných strategických služeb s úzkou návazností 
na ICT a významným mezinárodním zaměřením.

ICT v podnicích Dotace na zavádění a rozšiřování informačních a komunikačních 
technologií v podnicích a využití souvisejících služeb.

Priorita III - Efektivní energie
3. 1 Úspory energie a obnovitelné zdroje 

energie
EKO-ENERGIE Snižování energetické náročnosti výroby a vyšší využití obnovi-

telných a druhotných zdrojů energie.

Priorita IV - Inovace
4. 1 Zvyšování inovační výkonnosti 

podniků
INOVACE Podpora aktivit směřujících k ochraně práv průmyslového vlastnic-

tví v ČR a zahraničí a k realizaci inovačního projektu v podnicích.
POTENCIÁL Podpora zřízení a rozšíření infrastruktury pro vývojové a inovační 

aktivity společnosti.

Priorita V - Prostředí pro podnikání a inovace
5. 1 Platformy spolupráce SPOLUPRÁCE Podpora vzniku a rozvoje kooperačních seskupení - klastrů, pólů 

excelence, technologických platforem a kooperačních projektů na 
regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni.

PROSPERITA Podpora zakládání a dalšího rozvoje subjektů infrastruktury pro 
výzkum a vývoj (vědeckotechnické parky, podnikatelské inkubáto-
ry, centra pro transfer technologií) a podpora sítí Business Angels.

5. 2 Infrastruktura pro rozvoj lidských 
zdrojů

ŠKOLICÍ STŘEDISKA Podpora vzniku a rozvoje infrastruktury určené pro vzdělávání 
a rozvoj lidských zdrojů podnikatelských subjektů.

5. 3 Infrastruktura pro podnikání NEMOVITOSTI Podpora vzniku a rozvoje podnikatelských nemovitostí včetně souvi-
sející infrastruktury, podnikatelských zón a regenerace brownfields.

Priorita VI - Služby pro rozvoj podnikání
6. 1 Podpora poradenských služeb PORADENSTVÍ Rozvoj Národního registru poradců, dotované informační, 

poradenské a vzdělávací služby pro malé a střední podnikatele 
Vytvoření systému pro analýzy světových i českých rozvojových 
trendů majících vliv na inovační aktivitu ekonomiky ČR (příjem-
cem podpory je CI).

6. 2 Podpora marketingových služeb MARKETING Zvyšování marketingových aktivit malých a středních podniků na 
zahraničních trzích.
Podpora účastí výrobních podniků a poskytovatelů služeb na 
zahraničních veletrzích a výstavách specializovaného charakteru 
a na podnikatelských misích pořádaných za účelem prezentace ČR
Rozvoj infrastruktury pro zvýšení objemu a kvality informač-
ních a poradenských služeb pro mezinárodní obchod (příjem-
cem podpory je CzechTrade).

Operační program Podnikání a inovace 2007 - 2013

[mat]www.czechinvest.cz
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Inzerce

„Nové programy přinášejí 
celou řadu možností přímé 
i nepřímé podpory rozvoje 
konkurenceschopnosti firem. 
Oproti svému předchůdci, 
Operačnímu programu Prů-
mysl a podnikání, přináší nový 
program rozšíření možností 
podpory a především 10 krát 

více finančních prostředků,” 
upřesnil detaily programu 
Martin Kobzáň. 

Podstatnou informací stá-
le zůstává otázka, kdy a jak 
bude OPPI spuštěn. „OPPI 
bude spuštěn ve třech vlnách, 
v první vlně budou 20. února 
vyhlášeny výzvy pro předklá-
dání projektů do programů 
Rozvoj a Marketing, v polovině 
roku přibude možnost žádat 
o dotace z programů Inovace, 
ICT v podnicích, Potenciál, Ško-
licí střediska, Strategické a ICT 
služby a Poradenství,” uvedl 
Kobzáň. Jak dále upřesnil, tak 
ve druhé polovině roku budou 
vyhlášeny zbývající výzvy do 
programů Nemovitosti, Pro-
sperita a Spolupráce. 

A co soudí o programech, 
které by měly patřit mezi nej-

úspěšnější? „Na základě zku-
šeností z minulého období 
předpokládám, že mezi pod-
nikateli bude největší zájem 
opět o programy Rozvoj a Mar-
keting. Jedná se o osvědčené 
programy, podporující tech-
nologickou vybavenost a pro-
exportní aktivity firem, které 
již mají mezi žadateli své pev-
né místo, ” je si jist Kobzáň. Na 
druhou stranu je zde i něko-
lik zcela nových programů. 
„Očekávám také velký zájem 
o podporu zavádění a rozvoje 
informačních a komunikač-
ních technologií ve firmách 
v rámci programu ICT v pod-
nicích. Tento program je zcela 
nový a jsem si jist, že spoustě 
firem otevře nové možnosti 
jejich rozvoje,” uvedl na závěr 
Martin Kobzáň. 

Ing. Jiří 
Kučera

Příjemci finančních podpor z pro-
gramu OPPP  (CzechInvest)

prosinec 2006 - leden 2007

Společnost DICOM, spol. s r. o., zís-
kala na výrobu rádiových, televizních 
a spojových zařízení a přístrojů dotaci 
z programu Inovace. Výše částky činí 
3.036.000 Kč. (OKEČ 32000)

Společnost EDTS, spol. s r. o., 
získala dotaci z programu Marketing 
ve výši 846.000 Kč. Podpora je určena 
pro výrobu elektromotrů, generátorů 
a transformátorů. (OKEČ 31100)

ELKO EP, s. r. o., se stala úspěšným 
žadatelem dotace z programů Inovace 
a Marketing. Souhrnná dotační částka 
činí 5.283.000 Kč a je určena na výrobu 
elektrických zařízení. (OKEČ 31200)

MaV, spol. s r. o., získala dotaci z pro-
gramu Marketing ve výši 1.000.000 Kč na 
velkoobchodní činnost. (OKEČ 51900)

MEZSERVIS, spol. s r. o., získala 
dotaci z programu Marketing ve výši 
733.000 Kč. Podpora je určena na výrobu 
elektrických zařízení. (OKEČ 31200)

Petr Kopřiva, f. o., získal úvěr 
z programu Start ve výši 249.000 Kč 
na činnosti spojené s elektroinstalací. 
(OKEČ 45310)

Společnost RAMET, C.H.M., a. s., 
získala dotaci z programu Inovace ve 
výši 16.374.000 Kč. Dotace je urče-
na pro výrobu měřicích, kontrolních 
a jiných zařízení. (OKEČ 33200)

Regionální centrum kooperace, 
a. s., je držitelem dotace z programu 
Reality ve výši 1.499.000 Kč. Společ-
nosti byla přiznána pro činnost v oblas-
ti nemovitostí. (OKEČ 70300)

Společnost RETIGO, s. r. o., získala 
dotaci z programů Školicí střediska 
a Marketing na výrobu elektrických 
strojů a zařízení. Souhrnná výše dotace 
činí 5.504.000 Kč. (OKEČ 31000)

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

„Podstatný není aní tak počet 
programů, ale jejich obsah 
a využitelnost pro podnikatele,” 
uvedl Jiří Kučera na úvod. Struk-
tura programů se posunula od 
prostého zavádění výrobních 
technologií k podpoře projektů 
s dopadem na skokové zvyšo-
vání produktivity a přidané hod-
noty společností. V minulém 

období patřily mezi nejúspěš-
nější programy Rozvoj a Marke-
ting. Nyní se Kučera domnívá, 
že úspěšné budou ty programy, 
které podporují takové typy pro-
jektů, které nebylo v minulosti 
možné plně uplatnit pro dota-
ce. „Bude se jednat o zavádění 
ICT do podniků, či investice do 
obnovitelných zdrojů energie,” 
soudí Jiří Kučera. V minulosti byli 
žadatelé v zajetí papírování. 

V následujících sedmi letech 
čeká žadatele výrazné zjedno-
dušení, ale jak také upřesnil 
poradce, stále bude záležet na 
odborně zpracované studii pro-
veditelnosti. „Zmenšení počtu 
nutných příloh je věc jedna, 
ale kvalitně a profesionálně 
zpracovaná žádost se studií 
proveditelnosti a ekonomic-
kými propočty je věc druhá. 

Připravit takový projekt není 
jednoduché a role konzultantů 
je významná. Naše společnost 
nabízí kompletní servis po zís-
kání dotací, tj. pomoc s výbě-
rovým řízením, administrací  
a hlášením,” vysvětlil roli pora-
denské firmy Kučera. 

V současnosti jsou jednotlivé 
programy OPPI ve schvalovacím 
řízení. Což znamená, že některé 
detailní informace  nejsou zná-
my, ale hlavní zaměření a využití 
d otačních programů ano. „Nyní 
jsme  schopni poměrně přes-
ně identifikovat projekty, které 
budou mít šanci na podporu. 
Jakýkoliv dotaz naši odborní pra-
covníci zdarma zodpoví na zákla-
dě současného stavu poznatků, 
které trvale prohlubujeme pří-
mo u vyhlašovatelů dotačních 
titulů,” uzavřel Jiří Kučera. 

Stěžejní bude pro podnikatele využitelnost

[mat]

[mat]

Ing. Martin
Kobzáň

www.jvmrpic.cz

www.czechinvest.cz

Nové programy nastartují nové možnosti
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Okresní 
hospodářské 
komory

Krajská 
hospodářská 
komora

Okresní hospodářská komora ve Vsetíně 
pořádá další sérii seminářů, tentokrát 
z oblasti managementu a osobnostního 
rozvoje. V průběhu měsíce února a břez-
na se mohou zájemci zúčastnit celkem 
pěti akcí z projektu „Zvyšování manažer-
ských kompetencí středního manage-
mentu a zaměstnanců firem Zlínského 
kraje”, které budou probíhat v hotelu 
Permoník - Nový Hrozenkov, Vranča. 
Účast na seminářích je pro všechny čle-
ny OHK Vsetín zdarma a všichni zájemci 
nechť kontaktují kancelář OHK Vsetín, 
která jim účast na seminářích zajistí. 
Semináře jsou podporovány Evropským 
sociálním fondem a jejich začátek je 
stanoven na 8.30 hod., předpokládané 
ukončení bude v 15.30 hod.  

Přehled pořádaných seminářů:
13. 2. 2007 Strategické řízení
Pro majitele firem, manažery, personalisty  
a vedoucí marketingu

20. 2. 2007 Rozvoj osobnosti I 
Pro všechny pracovníky

21. 2. 2007 Management času 
Pro všechny pracovníky

6. 3. 2007 Budování a rozvoj týmu
Pro majitele firem a manažery

13. 3. 2007 Rozvoj osobnosti II
Pro majitele firem, manažery a personalisty

I proto je Čína ve vládní 
koncepci proexportní poli-
tiky stanovena jako země 
prioritního významu. Nedíl-
nou součástí koncepce 
je posilování přítomnosti 
České republiky prostřed-
nictvím zahraničních kan-
celáří Agentury na podporu 
obchodu/CzechTrade. Proto 
v únoru CzechTrade otevírá 
v Číně již druhou kancelář. 
Zastoupení je strategicky 
situováno do Chengdu, do 
pátého největšího města 

a zároveň desetimilionové-
ho centra obchodu v oblasti 
střední Číny. Vládní agen-
tura na podporu obchodu 
tak navazuje na svou velmi 
úspěšnou kancelář v Šang-
haji, která během svého 
působení zprostředkovala 
řadu obchodních kontaktů 
a schůzek pro české firmy. 
Podnikatelé Zlínského kraje 
mají jedinečnou příležitost 
získat informace o per-
spektivním čínském trhu 
na konzultačním dnu 26. 

února s ředitelem zahra-
niční kanceláře v Chengdu, 
který v čínském terito-
riu působí již několik let. 
Součástí konzultací jsou 
unikátní informace o per-
spektivních oborech, dis-
tribučních kanálech a spe- 
cifikách místního trhu. 

Zájemci o osobní konzul-
tace s ředitelem zahraniční 
kanceláře v Číně se mohou 
přihlásit na regionálním 
zastoupení CzechTrade ve 
Zlíně. Setkání je mimořád-
né i z časového hlediska, 
protože další konzultace 
se zástupcem CzechTrade 
v Chengdu se uskuteční nej-
dříve v roce 2009. 

Unikátní informace o čínském trhu

Semináře OHK Vsetín

Každá firma dříve či později dospě-
je k bodu, zda se rozvíjet a exporto-
vat či stagnovat na malém dvorku 
české ekonomiky. Podnikatel cítí, 
že je trh České republiky příliš těsný 
a nenabízí dostatek obchodních pří-
ležitostí. Pro rozhodování potenciál-
ního exportéra připravila Agentura 
na podporu exportu - CzechTrade 
Dotazník exportní připravenosti.  
http://startexport.czechtrade.cz/

Toužíte znát svůj exportní potenciál? 
Potom vyplňte dotazník v elektronic-
ké podobě na internetových stránkách  
www.czechtrade.cz  a obratem získáte 
vyhodnocení společně s doporučením, 
jak postupovat. Vyhodnocením dotazní-
ku je více než desetistránkový kvalifiko-
vaný rozbor situace Vaší společnosti na 
trhu z pohledu exportního potenciálu. 
Získáte informace o vývozních dokla-
dech a platebních podmínkách, marke-
tingové komunikaci, průzkumech trhu 
a plánování, exportních příležitostech 
a mnoho dalších užitečných doporučení. 
Jako bonus jsou přiloženy konkrétní služ-
by státu v každé ze zmíněných oblastí.

e-mail: viktor.simecek@czechtrade.cz 
telefon: 724 613 803

[Viktor Šimeček Czech Trade]

Exportujte! 
Čína a její hospodářský rozvoj jsou specifickým feno-
ménem dnešního světa. Již po desetiletí dosahuje 
ekonomika ČLR vysoce nadprůměrného růstu, který 
v globálním měřítku v současné době vytváří po USA 
druhý největší objem hrubého domácího produktu.

26. února 2007, Zlín
Konzultační den s ředitelem zahraniční 
kanceláře agentury CzechTrade v Číně  
– určeno pro firmy, které chtějí expor-
tovat do Číny

www.ohkvsetin.cz

Konzultační dny - Čína

www.ohkzlin.czhttp://startexport.czechtrade.cz

1. března 2007, Zlín
Konzultační den s ředitelem zahra-
niční kanceláře agentury CzechTrade 
v Pobaltí – určeno pro firmy, které 
chtějí exportovat do Pobaltí

Konzultační dny - Pobaltí

www.ohkzlin.cz

Již téměř rok uplynul od založení Asis-
tenčního centra na podporu podnikaní 
žen ve Zlíně (AC), centra, které pomáhá 
ženám v nelehkých začátcích podniká-
ní. V jeho sídle jsme zpovídali konzul-
tantku AC, paní Ing. Radku Haškovou. 
O jaké služby asistenčního centra mají 
ženy největší zájem? 

Od samotného začátku je největší zájem 
o individuální konzultace a také o semináře, 
které v rámci projektu pořádáme. Celkem 
bylo ve Zlíně poskytnuto 113 osobních kon-
zultací a dalších 105 poradenských služeb 
telefonicky či e-mailem. 69 žen se zúčast-
nilo 5 seminářů, které asistenční centrum 
ve Zlíně uspořádalo. Dokonce již sedm žen 
založilo své živnosti a další se na vstup do 
podnikání cíleně připravují. Je vidět, že ženy 
se o podnikání zajímají a nebojí se přijít 
poradit. Z toho máme samozřejmě radost.

Má pro ženu, která se rozhodne podni-
kat, smysl konzultovat svůj podnikatel-
ský záměr?

Přinejmenším může obohatit svůj 
pohled o objektivní prvky. Pomůžeme jí 
s orientací v nové problematice, upozor-
níme na úskalí, necháme zodpovědět její 
dotazy odborníkům. Už se také několikrát 
stalo, že jsme klientkám podnikání pod-
le jejich představy nedoporučili a hledali 
s nimi jiné možnosti.

Na co se ženy ptají nejčastěji? O jaký 
druh informací mají zájem?

Nejčastěji se ptají na možnosti finan-
cování a zhodnocení podnikatelského 
záměru. Jen velmi málo žen, které chtějí 
začít s podnikáním, má potřebné finanční 
prostředky. Velmi časté jsou také dotazy 
daňového a právního charakteru.

Máte vytipované nějaké cílové skupiny, 
na které se zaměřujete?

Cílové skupiny jsme stanovili podle 
bariér, se kterými se ženy setkávají na trhu 
práce. Na předním místě jsou nezaměst-
nané ženy. Dalšími skupinami jsou absol-
ventky škol, žena na nebo po mateřské 
dovolené, ženy po padesátce a ženy se 
sníženou pracovní schopností.

Ing. Radka Hašková, 
e-mail: radka.haskova@ohkzlin.cz

telefon: 576 011 501

Mají ženy na Zlínsku zájem o podnikání? Určitě ano!

www.ohkzlin.cz

profesní komory
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PaM

Komunikace

Semináře
 pro

 specialisty

20. - 21. února 2007, Zlín
Vedení a motivace zaměstnanců
Místo konání: IH Moskva, 
nám. Práce 2512, Zlín
Čas: začátek v 8.00 hod.
Kontakt: PROFIMA, 
vzdělávací a poradenský institut, Zlín
Telefon: 577 220 095
E-mail: firemni.vzdelavani@profima.cz
Informace a přihlášky: www.profima.cz

22. - 23. února 2007, Zlín
Komunikační dovednosti
Místo konání: IH Moskva, 
nám. Práce 2512, Zlín
Čas: začátek v 8.00 hod.
Kontakt: PROFIMA, 
vzdělávací a poradenský institut, Zlín
Telefon: 577 220 095
E-mail: firemni.vzdelavani@profima.cz
Informace a přihlášky: www.profima.cz

27. února 2007, Zlín
Závěrka daňové evidence za rok 2006
Určeno: Pro účetní, podnikatele, daňové 
poradce
Místo konání: IH Moskva, 
nám. Práce 2512, Zlín
Čas: začátek v 8.00 hod.
Kontakt: PROFIMA, vzdělávací a poraden-
ský institut, Zlín Tel.: 577 220 095
E-mail: firemni.vzdelavani@profima.cz
Informace a přihlášky: www.profima.cz

27. února 2007, Zlín
Zákoník práce v roce 2007
Lektor: JUDr. Ladislav Jouza - MPSV 
Místo konání: IH Moskva, 
nám. Práce 2512, Zlín
Čas: 9.00 - 13.00 hod.
Kontakt: Agentura Nemesis Ostrava
Telefon: 596 931 519, 721 457 627
E-mail: nemesis.ostrava@seznam.cz
Informace: www.nemesis-ostrava.wz.cz

1. března 2007, Kroměříž
Daně z příjmů právnických osob
Lektor: Ing. Eva Nedorostková - FŘ Brno
Čas: začátek v 9.00 hod.
Místo konání: 
Kongresový sál SŠ-COPT, 
Nábělkova 539, Kroměříž
Kontakt: OHK Kroměříž
Telefon: 573 331 650, 724 613 012
Informace a přihlášky: www.ohkkm.cz

8. března 2007, Kroměříž
Nový zákoník práce
Lektor: JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. - MPSV ČR
Čas: začátek v 9.00 hod.
Místo konání: Kongresový sál SŠ-COPT, 
Nábělkova 539, Kroměříž
Kontakt: OHK Kroměříž
Telefon: 573 331 650, 724 613 012
Informace a přihlášky: www.ohkkm.cz

8. března 2007, Zlín
Vedení personální agendy, chyby 
a omyly v personalistice, změny před-
pisů - nový zákoník práce
Lektor: JUDr. Bohuslav Šauer 
Místo konání: IH Moskva, 
nám. Práce 2512, Zlín
Čas: 9.00 - 13.00 hod.
Kontakt: Agentura Nemesis Ostrava
Telefon: 596 931 519, 721 457 627
E-mail: nemesis.ostrava@seznam.cz
Informace: www.nemesis-ostrava.wz.cz

Personalistika a mzdy

Komunikace

27. února 2007, Zlín
Program Grundtvig
Pro:  pracovníky z oblasti andragogiky
Místo konání: Krajský úřad ve Zlíně
Začátek: 13.00 hod.
Kontakt: Eurocentrum Zlín
Telefon: 577 522 861

1. března 2007, Zlín
Nový zákon o zadávání veřejných 
zakázek
Lektor: Mgr. Romana Derková
Místo konání: IH Moskva, 
nám. Práce 2512, Zlín
Čas: 9.00 - 13.00 hod.
Kontakt: Agentura Nemesis Ostrava
Telefon: 596 931 519, 721 457 627
E-mail: nemesis.ostrava@seznam.cz
Informace: www.nemesis-ostrava.wz.cz

5. - 6. března 2007, Zlín
Základní metody průmyslového 
inženýrství
Určeno: pro vrcholový a střední management
Místo konání: IH Moskva, 
nám. Práce 2512, Zlín
Čas: začátek v 8.00 hod.
Kontakt: PROFIMA, 
vzdělávací a poradenský institut, Zlín

Telefon: 577 220 095
E-mail: firemni.vzdelavani@profima.cz
Informace a přihlášky: www.profima.cz

7. března 2007, Zlín
Tlumočení v EU - příležitost pro každého
Přednášející:  Roderick Jones
Místo konání: Krajský úřad ve Zlíně
Začátek: 10.00 hod.
Kontakt: Eurocentrum Zlín
Telefon: 577 522 861

6. - 8. března 2007, Uherské Hradiště
Kurz interních auditorů managemen-
tu jakosti (QMS)
Lektor: Otmar Hrazdil - vedoucí auditor 
pro systémy managementu jakosti
Čas: začátek v 9.00 hod.
Místo konání: Centrum celoživotního 
vzdělávání, Studentské nám.1531 
Kontakt: OHK Uherské Hradiště  
Telefon: 572 557 849
Informace a přihlášky: www.ohkuh.cz

8. - 9. března 2007, Zlín
Balanced Scorecard - řízení strategie 
orientované na realizaci
Místo konání: IH Moskva,
nám. Práce 2512, Zlín

Čas: začátek v 8.00 hod.
Kontakt: PROFIMA, 
vzdělávací a poradenský institut, Zlín
Telefon: 577 220 095
E-mail: firemni.vzdelavani@profima.cz
Informace a přihlášky: www.profima.cz

14. - 15. března 2007, Zlín
Management jakosti
Určeno: pro střední a vyšší management
Místo konání: IH Moskva, 
nám. Práce 2512, Zlín
Čas: začátek v 8.00 hod.
Kontakt: PROFIMA, 
vzdělávací a poradenský institut, Zlín
Telefon: 577 220 095
E-mail: firemni.vzdelavani@profima.cz
Informace a přihlášky: www.profima.cz

Semináře pro specialisty

[mat]

[mat]

[mat]

do diáře...
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Firemní
kultura

Inzerce

Je velmi důležité, jak se 
manažer obléká. Vyplatí se  
investovat do kvalitního 
obleku, protože jeho látka se 
nebude mačkat, bude per-
fektně držet tvar a na povrchu 
se nebudou vytvářet žmolky. 
Oblek by měl vytvářet dojem, 
že byl zhotoven na míru své-
mu majiteli. Pravdou je, že 
se oblek stává méně a méně 
oblíbeným typem mužského 
oblečení, ale stále je v podsta-
tě jedinou formou společen-
ského oděvu.

Oblek podle typu postavy
Pánské postavy by se daly 

rozlišit podle tří typů: postava 
tvaru trojúhelníku, obdélní-
ku a postava tvarovaná. Muž 
s typem trojúhelníkové posta-
vy si na sebe může vzít prak-
ticky cokoli. U saka nemusí 
mít vycpávky, klopy mohou 
mít jakýkoli tvar. Zapínání 
vypadá lépe, je-li dvouřado-
vé. Typ obdélníkové postavy 
by měl rozhodně mít důklad-
né vycpávky, klopy klasické 
nebo zahrocené. U robustnější 
postavy se doporučuje jed-
nořadové zapínání. Vzorování 
materiálu snese nejlépe kost-
ku či pruhy. Muž s tvarova-
nou postavou by měl být při 
výběru oděvu nejobezřetnější. 
Doporučují se individuálně 
tvarované vycpávky, kulaté 
nebo klasické klopy. Zapínání 
určitě jednořadové, dvouřa-
dové totiž opticky rozšiřuje. 
Oblek by měl být spíše vol-

nější. K obleku si rozhodně 
pořiďte šněrovací boty, a to 
kožené s koženou podešví. 
K šedému obleku není vhodné 
kombinovat černé boty, raději 
hnědé či přímo šedé. Bez saka 
se neobejdeme ani při pěta-
třiceti stupňovém horku. Dá 
se ale pořídit nepodšité, lehké 
sako, které je vzdušné, a přes-
to vypadá elegantně.

K úspěšnému muži
patří kravata

V současné době jsou 
moderní vázanky ve světlejším 
nebo naopak tmavším odstínu, 
než je košile. Dobrá kravata je 
vyrobena z kvalitního hedvábí, 
které zachovává pevný a pěk-
ný uzel u límečku. Kravata by 
měla mít určitou hmotnost, 
protože tíha kravaty ovlivňuje 
tvar zauzlované části u krku. 
Co se týče barev, oblíbené jsou 
skoro všechny. Klasikou zůstá-
vá šedá, modrá či stříbrná. 
U modernějších kusů převlá-
dají bordó, oranžová, červená 
či růžová. Jednobarevnou kra-
vatu bez vzoru můžeme obléci 
k vzorované i bezvzoré košili. 
Naopak vzorovaná kravata 
se nejvíce hodí ke košili jed-
nobarevné. Nejrozšířenějším 
vzorem je šikmý proužek v růz-
ných obměnách, dále kostky, 
kruhy, puntíky či nic neříkající 
ornamenty. Nosíte-li dva růz-
né druhy vzorů, je vhodné se 
ujistit, že mají různou velikost. 
Pokud jsou proužky na saku 
úzké, proužky na kravatě by 

měly být široké a obráceně. 
Chcete-li naopak zkombino-
vat dva stejné vzory, musí být 
stejně velké. V kombinaci sako, 
košile a kravata můžete použít 
až tři pruhy, přičemž ty nejužší 
budou na košili, následuje 
sako a nejširší proužky by měla 
mít kravata.

Oblečení žen
ve vedoucí funkci

Ideálním oděvem manažer-
ky je kostým. Ten umožňuje 
volit variantu se sakem i bez 
saka, protože narozdíl od pán-
ské košile, která není svrchním 
oblečením, může žena sako 
kdykoli odložit. Styl oblékání 
manažerů i manažerek se velmi 
zlepšil, přesto můžeme upo-
zornit na některé drobnosti. 
Žena by například měla umět 
rozlišit, jak hluboký výstřih je 
pro pracovní prostředí ještě 
únosný. Tady nelze stanovit 
exaktní pravidlo, narozdíl tře-
ba od minisukní. Tam platí, že 
sukně ženy, když usedne, by 
neměla být nad koleny výš než 
na šířku dlaně. Nevhodné do 
zaměstnání jsou šaty či halen-
ky na ramínka nebo dokonce 
bez. Při obchodním jednání by 
manažerka rozhodně měla mít 
punčochy a k tomu nejlépe 
klasické lodičky.

Nejčastější faux-pas
Mezi největší letní nešvary 

mužů patří povolená kravata 
a rozepnutý límeček. Legitimní 
však je, odložíme-li kravatu úpl-
ně a následně rozepneme knof-
líček u košile. Rozhalenka je 
společensky v pořádku, povo-
lená kravata nikoli. Stejně tak 
není možné si vyhrnout rukávy 
košile. Ženy se zase někdy pod 
stolem zouvají, protože nemo-
hou vydržet v lodičkách. (don)

Efektní look vedoucího pracovníka

[don]

Manažerská profese a výkon funkce vedoucího pracovníka 
managementu nás do značné míry zavazuje k určitému způso-
bu života. S postavením na společenském žebříčku přebíráme 
také odpovědnost za chování a oblékání, které k příslušné příč-
ce náleží. Vedoucí pracovník musí naplňovat očekávání svého 
okolí a jakékoli vybočení z obecně platného standardu může 
vzbudit údiv či pochybnost o kompetentnosti daného člověka.

www.mejta.cz

vzdělávání
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MBA Kontakt, poradenská  rma zabývající se školícími programy a zavád ním zm n ke zvyšování ziskovosti, 
p ipravila ve spolupráci s Regionálním klubem Zlín Moravské asociace podnikatelek a manažerek kraje 
jedine ný program dotovaný z fond  EU a Zlínského kraje

Cílem je nau it posoudit  nan ní zdraví své  rmy, najít slabé stránky, identi kovat nejziskov jší zákazníky 
a produkty, nastavit efektivní systém ízení náklad
a ziskovosti a zejména pak dokázat pot ebné zm ny
promítnout do strategie a marketingu. 
Program je ur en malým a st edním podnik m ZK, 
které dají dohromady aktivní tým 3 lidí.

Finance v kostce pro malé a střední podniky.

Bližší informace 
k projektu naleznete na www.MBAkontakt.cz

MBA Kontakt, poradenská  rma zabývající se školícími programy a zavád ním zm n ke zvyšování ziskovosti, 
p ipravila ve spolupráci s Regionálním klubem Zlín Moravské asociace podnikatelek a manažerek kraje 
jedine ný program dotovaný z fond  EU a Zlínského kraje



Prodej

Pronájem

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

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

Zlín – Malenovice
Rozestavěné restaurační za- 
řízení v centru Malenovic – 
v polyfunkčním domě neda-
leko hlavní komunikace. Je 
provedena hrubá stavba, 
rozvody a další dílčí části. 
Záměrem je vybudování 
větší restaurace s vinotékou, 
se salonkem a zázemím, lze 
však využít i k jiným účelům. 
Plocha cca 500 m2. 
Cena:  4.124.000 Kč
Tel.: 724 657 785Zlín

Nabídka pronájmu nových 
obchodních prostor v centru 
Zlína! 
Nabízíme do pronájmu zají-
mavé komerční prostory 
v novostavbě polyfunkční-
ho domu na ulici Bartošova 
– Vodní. 
Cena: od 5.000 Kč/m2

Tel.: 724 657 801

Zlín – Malenovice
Lukrativní pozemek – vhod-
ná investice! 
Nabízíme pozemek o veli-
kosti 2145 m2 v průmyslové 
zóně Makro – Otrokovice. 
Jedná se o pozemek, který 
má přístup ze staré cesty 
Malenovice – Kvítkovice.
Cena: 4.075.000 Kč
Tel.: 724 657 801

realitní servis

Inzerce

Zlín
Prodej novinového stánku 
o výměře 7,6 m2. Stánek je 
vybaven nábytkem, lednicí, 
el. přímotopem, trezorkem. 
U trolejbusové zastávky na 
Jižních Svazích. Na stánku 
umístěn reklamní bilboard, 
roční zisk 4.000 Kč. 
Cena: 150.000 Kč
Tel.: 724 620 132

Zlín – Prštné
Pronájem v objektu bývalé 
školy.  K dispozici 1. a 2. NP,  
polovina 3. NP - učebny, kan-
celáře, tělocvična, na každém 
patře soc. zařízení, nákladní 
výtah nosnost 100 kg. 6 kry-
tých park. míst. Celkový pro-
stor k pronájmu cca 549 m2. 
Cena: 30.000 Kč /měs/1. patro
Tel.: 724 620 132

Výrobní hala Halenkov 
– Dinotice  
Výrobní hala s kancelářemi. 
Objekt je po rekonstrukci – 
zateplení, plynové topení, vzdu-
chotechnika, elektřina, sociální 
zařízení. V kancelářích zavede-
na tel. linka, internet. Možnost 
i odkoupení celé nemovitosti.
Cena: 70.000 Kč/měs.
Tel.: 602 772 255

Zlín
Pronájem kanceláří cca 10 
minut jízdy od centra Zlína 
v Loukách. Jedná se o 6 kan-
celáří o výměře 1 x 39,6 m2, 
ostatní od 15 m2 do 20 m2. 
K dispozici kuchyňka, archív, 
soc. zařízení. Možnost par-
kování před budovou.
Cena: 1.800 Kč/m2/rok
Tel.: 724 620 132

Zlín – Malenovice
U hlavní komunikace ve Zlíně 
na tř. T. Bati, v Malenovicích 
U Cihelny nabízíme od 6/2008 
do pronájmu nebo k prodeji 
polyfunkční dům. Hlavní nápl-
ní objektu budou obchod-
ní plochy v 1. NP a 2. NP 
s 1417 m2 a kancelářské pro-
story s 466 m2 ve 3.NP.  
Tel.: 602 716 647

Bílovice
Zrekonstruovaná provozov-
na servisní činnosti Bílovice.  
Dílny 72 m2, sklad 80 m2.
Cena: na vyžádání 
Dvoupodlažní budova po 
rekonstrukci - MO a VO Bílo-
vice. Prodejna 158 m2, kance-
láře 80 m2, sklad 120 m2.
Cena: na vyžádání
Tel.: 731 618 456

1� 2/2007 www.firemnipartner.cz

Volné nebytové prostory k pronájmu, vhodné i pro lékařské ambulance.

380m2 na tř. T. Bati 3910, Zlín (bývalé sídlo VZP vedle Zlínské polikliniky).
V případě zájmu prosím volejte paní Čelůstkovou tel.: 577 222 652 nebo mobil: 603 473 383.



již 15 let VÁŠ PARTNER V BYDLENÍ I PODNIKÁNÍ

Velký rodinný dvougenerační dům 
s garáží na Mokré. Možno využít i 
na současné bydlení a podnikání. 
Pozemek 700m2. 

3.499.000 Kč

RD 3+1 a 4+1 Zlín - Mokrá 

) 737 261 283

RD 3+1 s příslušenstvím, dvorem a 
garáží + 3 samostatné provozní 
jednotky k podnikání, výborná loka-
lita u křižovatky v Malenenicích. 

Cena v RK

Obj. k bydlení i podnikání ZL-Malenovice

) 737 261 283

Nepodsklepený provozní areál v cen-
tru obce, který sloužil jako výrobna 
bramborových lupínků, sklad bram-
bor, loupárna, dílna, kancelář + soc.

870.000 Kč

Provozovna lupínků  Kostelec u Holešova

) 777 254 015

Dům je nepodsklepený, v přízemí 
bytová jednotka 3+1, v patře 3+1. 
Celková plocha pozemku je 229m2. 

1.020.000 Kč

RD + nebyt.prost. Uh. Brod - Havřice

) 603 246 683

U hlavní silnice Val. Mez.-Nový Jičín. 
Hospoda - 70 míst, bez kuchyně. By-
tová jednotka 3+1 - ihned obyvatelné. 
Pozemek  6.000 m2.    

2.250.000 Kč

Hospoda a byt. 3+1 Hostašovice

) 603 777 799

Objekt u hlavní komunikace v Nezde-
nicích - cca 3000m2. Vhodný jak na 
výrobní, tak na skladovací účely. 

2.300.000 Kč

Podnik. objekt Nezdenice

) 603 246 683

Pronájem hotelu Krystal na hlavní 
ulici v Luhačovicích. Restaurace, 
ubytování - kapacita 38 lůžek - 3 
apartmány.   

130.000 Kč/měs.

Pronájem hotelu KRYSTAL Luhačovice

) 777 254 015

PRONÁJEM 

Jednodomek strategicky umístěn 
u veškeré potřebné infrastruktury. 
Multifunkční využití. Objekt je pod-
sklepen, garáž, parkování!
 Cena v RK  

Multifunkční objekt Otrokovice-centrum

) 775 339 531

PRONÁJEM 

Dlouhodobý pronájem v přízemí te-
nisové haly na Rúmech. Plocha 550 
m2. Vhodné pro firmy se sportovním 
zaměřením, velký bar sklady.

82.500 Kč/měs.

Nebytový prostor Zlín - Růmy 550m2

) 774 235 358

PRONÁJEM 

výrobní hala Halenkov 30.000 Kč/měs.
rekr. areál Horní Bečva 50.000 Kč/měs.
nebyt. prostory 85m2 Luhačovice 25.000 Kč/měs.
skladovací pr. 720 m2 Uh. Brod 21.000 Kč/měs.
nebyt. prostory Uh. Hradiště      18.000 Kč/měs.

Nebytové prostory k pronájmu: nebyt. prostory 100m2 Val. Mez.- centrum   20.000 Kč/měs.
nebyt. prostory 248m2 Val. Mez.- Podlesí     12.000 Kč/měs.
kancelářské prostory Vsetín - Jasenice      10.500 Kč/měs.
komerč. prost.10-33m2 Vsetín - Smetanova   v RK
kancel. prostory 60m2  Zlín - centrum         10.000 Kč/měs.
provozní objekt 260m2 Zlín - Malenovice       25.000 Kč/měs.

kompletní nabídku naleznete na

WWW.ZVONEK.CZ

)VOLEJTE ZDARMA 800 ZVONEK 
ZLÍN - OTROKOVICE - LUHAČOVICE -  UH. HRADIŠTĚ - UH. BROD - VSETÍN - VAL. MEZIŘÍČÍ

ZDE 
MŮŽE BÝT I VAŠE 

NEMOVITOST

VOLEJTE ZDARMA  
80 0 ZVONEK  

NOVÝ FREELANDER 2

OD 780.000 Kc + DPH

ROKO-MOTOR, s.r.o.
P íluky 381
760 01 Zlín

tel.: +420 576 014 710
mobil: +420 606 713 271

e-mail: prodej@landrover.cz

www. l and rove r. c z
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Rada Zlínského kraje

vyhlašuje

Výzvu
k předkládání projektů v rámci grantového schématu podporujícího 

drobné podnikatele v ekonomicky slabých regionech  Zlínského kraje

Číslo kola výzvy: 05
Program: Společný regionální operační program (SROP)
Priorita 1: Regionální podpora podnikání
Opatření 1.1: Podpora podnikání ve vybraných regionech

Dotace je určena na investiční projekty drobných podnikatelů za-
městnávající méně než 10 zaměstnanců, kteří vytvoří minimálně 
jedno nové pracovní místo a zaváží se k nárůstu obratu o 20%. Mi-
nimální velikost projektu je 500 000 Kč a dotace může tvořit až 45% 
uznatelných nákladů. Maximální podpora na jedno nové pracovní 
místo může dosáhnout až 850 000 Kč. Celkem bude rozděleno 27 mil. 
korun. Podrobné informace k 5. kolu výzvy jsou k dispozici na we-
bových stránkách Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz v sekci Dotace a 
granty. Další informace lze získat na:

Krajském úřadě Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, od-
dělení realizace grantových schémat, budova 22, kancelář 309, 
telefon  577 043 691, e-mail: zbynek.andrysek@kr-zlinsky.cz

www.strukturalni-fondy.cz

Termín pro příjem žádostí je od 1.2.2007 do 30.3.2007 do 12,00 hod. 
osobně v oddělení realizace grantových schémat Krajského úřadu 
Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín.
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COMFOR Partner − AVEX COMPUTER SYSTEMS, spol. s r.o.
Smetanova 2401, 760 01 Zlín, tel. 577 002 700
www.avex.cz, www.a−store.cz, e−mail: obchod@avex.cz

NA VAŠE POÈÍTAÈE A DIGITÁLNÍ SVÌT

Počítač COMFOR Happy Hit
• procesor Intel® (frekvence 3,06 GHz)
• systém Microsoft® Windows® XP MCE 2005 
• pamì� 256 MB
• HDD 80 GB
• DVD vypalovaèka
• grafika Intel® Extreme Graphics 2 int.
• zvuková karta 5.1 kamálový int.
• sí�. karta
• klávesnice a optická myš
• záruka 2 roky (119191120)

COMFOR doporuèuje systém Windows® XP Media Center Edition

vèetnì 17” LCD displeje ASUS 
a originálních Microsoft® Windows® XP
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Zlín - Zlínským krajem otřáslo zemětřesenívelkého rozsahu. V nebezpečí jsou všichnikdo pracují s počítačem, především živnos-tníci a firmy. Postižení mohou přijít nejen o počítače, ale hlavně o svá cenná data.Toto nebezpečí hrozí všem kteří neprošligaranční prohlídkou svého počítače.Naštěstí se na trhu objevila společnost kterádokáže zahnat všechny chmury. Prob-lémům s počítačem předchází a dataochrání COMFOR partner - společnostAVEX COMPUTER SYSTEMS.

Nabídka je časově
omezená a platí do
31.3.2007. Nechte si
udělat garanční

prohlídku počítače včas,
dostanete navíc MP3
přehrávač ZDARMA!

Prodlužte si životnost počítače
a pojistěte si bezpečí svých dat!

17 490 s D
PH

cena bez DPH 14 697
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