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V areálu Vlárských strojíren u Slavičína pracovalo v 80. letech minulého století přes 2.300 lidí. Po
politických a hospodářských změnách v roce 1989
ale podnik postupně ztrácel odbytiště, až nakonec
skončil v konkurzu. Z areálu se stal brownfield.
Změna k lepšímu nastala v roce 2004, kdy do areálu začali vstupovat malí a střední podnikatelé. Více
o brownfieldech nejen ve Zlínském kraji na str. 4-5.

Rozhovor 

Podpora podnikání

Studentský projekt Top 10 firem Zlínského kraje
startuje tento rok počtvrté a s řadou novinek.

Do diáře 
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Kromě seminářů z daňové a mzdové problematiky
nabízíme čtyři kurzy pro interní auditory.

Vzdělávání
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Historie firmy HP TRONIC sahá do roku 1990. Na
počátku stála osobnost Milana Hradila a jediná
elektroprodejna, která prakticky existuje dodnes.
Činnosti firmy se postupně rozšířily, a ta se záhy
zařadila mezi lídry na trhu s elektrospotřebiči
v republice. V roce 1999 postihla firmu tragédie,
kdy Milan Hradil zemřel. Do role generálního ředitele poté nastoupil Daniel Večeřa.

Evropská unie 

strana 8-9

Od 1. dubna se výrazně mění způsob školení řidičů „profesionálů”. Nejdůležitější změny komentuje
Zdeněk Smolka, majitel zlínské autoškoly.

Reality

I podnikatelé ze Zlínského kraje se aktivně zapojili do podávání žádostí do Operačního programu
Podnikání a inovace, který byl spuštěn minulý rok.
Firmy ze zlínského regionu podaly přes tři stovky
registračních žádostí v celkové hodnotě převyšující
dvě miliardy korun. Shrnutí prvního programovacího období je předmětem hlavního článku rubriky.

Vydavatel magazínu Firemní PARTNER:
HEXXA komunikační agentura s.r.o.
Registrace MK ČR E 16333
Vychází v nákladu 20.500 ks.
Uzávěrka 25. den v měsíci.
Neprodejné.
www.firemnipartner.cz
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Milí čtenáři, partneři,
jedním z mnoha cizích slov, jež v českém
jazyce zdomácněla, je i termín brownfield. Chátrající areály s děravým plotem
a budovy s vytlučenými okny lze najít
takřka v každém městě či vesnici. Jejich
rekonstrukce a následné využití k další
podnikatelské aktivitě se přímo nabízí.
Vyřeší se tak dva problémy. Investor získá prostory pro svou činnost a opravené
objekty přestanou strašit okolí. Existuje
zde však několik „ale“.
Rekonstrukce bývá dražší, než nová
výstavba. Nestandardní řešení stavebních prvků, vyšší nároky na pracnost či
náklady na demoliční práce cenu stavby
zvyšují. Pro investora je tak úvaha o využití brownfieldu atraktivní tehdy, pokud
nejsou v lokalitě vhodné pozemky za zajímavou cenu. Příkladem jsou centra velkých měst, kde se průmyslové areály mění
na retailová centra či nestandardní byty.
Březnový Firemní partner nabízí několik
poznatků o brownfieldech ve Zlínském
kraji na příkladu areálu někdejších Vlárských strojíren. Kromě toho na následujících stránkách naleznete například
shrnutí prvního programovacího období
Operačního programu Podnikání a inovace či informace o projektu Top 10.
Přeji vám příjemné čtení.
Jaroslav Janečka
šéfredaktor
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Průmyslový
areál
Slavičín

Průmyslový areál Slavičín – hnědé i zelené pole

V areálu Vlárských strojíren u Slavičína pracovalo v 80. letech
minulého století přes 2.300 lidí. Na korbách nákladních vozidel či ve vagonech opouštěly bránu továrny tisíce kusů munice, pletacích či reprografických strojů a dalších výrobků. Po
politických a hospodářských změnách v roce 1989 ale podnik
postupně ztrácel odbytiště, až nakonec skončil v konkurzu.
Z areálu se stal brownfield. Změna k lepšímu nastala v roce
2004, kdy do areálu začali vstupovat malí a střední podnikatelé.
V roce 2003 se novým majitelem areálu s rozlohou 320
hektarů stala svitavská společnost INTEC, s. r. o. Její spolupráce s radnicemi v okolí někdejších strojíren vyústila o rok
později v založení společné firmy Regionální centrum kooperace, a. s., která vlastní kompletní páteřní infrastrukturu a stará
se o rozvoj průmyslové zóny.
Největším akcionářem je město
Slavičín. Spolupráce se vyplatila, dnes již v areálu sídlí asi 30
firem, dohromady zaměstnávají přibližně 300 pracovníků.
„Podle zájmu investorů, který
nyní evidujeme, by zde mohlo
do konce letošního roku pracovat až 400 lidí,“ poznamenal
slavičínský místostarosta Pavel
Studeník. Podle něho se tak
postupně dostanou ke slovu
i zcela nové objekty, vybudované na zelené louce.
Se sítěmi pomohly dotace
Areál uprostřed lesů tvoří tři
údolí. Infrastruktura byla kvůli
svému stáří ve velmi špatném
technickém stavu, navíc byla
www.rckas.cz

Historie

Historie brownfields

uzpůsobena potřebám kdysi
jediného podniku, který tam
sídlil. Její obnova tak byla prvním úkolem společnosti Regionální centrum kooperace. „Od
roku 2004 jsme do regenerací
a budování sítí vložili včetně
dotací přes 22 milionů korun.
Další investice realizujeme nyní
či připravujeme pro další období,“ poznamenal ředitel společnosti Radomír Bezděk.
Stavbaři tak zrekonstruovali
cesty v areálu, vybudovali páteřní rozvod plynu, opravili takřka
celou síť veřejného osvětlení či
uzpůsobili rozvody elektrické
energie novým potřebám. Nyní
ještě musí majitel infrastruktury vyřešit poslední problémy
v zásobování vodou. Nezbytná
je také modernizace a úprava
čističky odpadních vod, která
je vzhledem k novým podmínkám předimenzovaná. Některé
zchátralé budovy pak budou
muset být odstraněny.
„Hlavním úkolem, na kterém teď intenzivně pracujeme,
je ale vybudování centra sdíle-

Počátek brownfields sahá až do 60. let minulého století. Příkladem může být St. Louis City ve
Spojených státech, kde bylo na ploše velké jako
Ostrava regenerováno 6.000 prázdných a opuštěných budov. V anglickém Manchesteru zase
došlo k přeměně území, jehož velikost je srovnatelná se středočeským Kladnem. K nejslavnějším
evropským brownfields patří londýnská galerie
Tate Modern, která vznikla v objektu bývalé
elektrárny nebo přestavba staletých plynojemů

ných služeb. V areálu totiž neexistuje spolehlivá komunikační
síť, navíc není možná fyzická
ochrana majetku. Tímto vyřešíme oba problémy,“ přiblížil projekt Bezděk. Areál bude střežit
elektronika, spolu s připojením
firem na pult centrální ochrany
se tak dojezdová doba bezpečnostní služby sníží na několik
málo minut. Jde o modulární
systém, náklady na jeho vybudování se mohou vyšplhat až
na 25 milionů korun.
Čas pro novou výstavbu
Přibližně 80 procent výrobních ploch v areálu je obsazeno. Mezi největší investory
patří společnosti REMERX, MOLLIFICIO CAPPELLER NEINSA,
OMNIQA, EKOFILTR či VAMAK.
„Jsme již v situaci, kdy zůstávají neobsazené zejména velké
výrobní haly. Ty jsou nabízeny
k prodeji, případně pronájmu,
novým investorům. Nabízíme
také plochy pro novou výstavbu. Jeden investor se například
zajímá o pozemek s rozlohou
1,6 hektaru,“ řekl Studeník.
Atraktivitu průmyslového
areálu v budoucnu zřejmě zvýší nabídka ubytování. U vjezdu
do zóny stojí nevyužitá administrativní budova. „Uvažujeme
o využití budovy pro ubytovací účely. Přilákat kvalifikované
zaměstnance z jiných regionů
bez nabídky bydlení je velmi
obtížné,“ vysvětlil Bezděk. Pro
některé objekty či jiné stavby
již ale alternativní využití nelze nalézt, na řadu tak přichází
nákladná likvidace. Nyní již
z areálu postupně mizí dlouhodobě nevyužívaná železniční vlečka, stejný osud stihne
i kotelnu na tuhá paliva. O likvidaci komína se ale neuvažuje
– kromě jiného se má stát symbolem obnovené průmyslové
výroby v areálu někdejších
Vlárských strojíren.
[jjn]

ve Vídni na byty a obchody. Strategii pro řešení
brownfields vypracovala jako první Velká Británie. Odborníci vytipovali potenciální území
v celé zemi, kde by bylo vhodné brownfields
oživit. Celkem označili plochu v rozsahu přibližně 66.000 hektarů dříve využité půdy. U nás jsou
jako dobré brownfieldové plochy brány zejména pražské Holešovice, Vysočany či Karlín. Ve
Zlíně zase vzniklo nákladnou rekonstrukcí jedné
z baťovských staveb sídlo krajského úřadu.

Firma CS Cabot zvýšila zisk
Valašské Meziříčí – Společnost CS
Cabot z Valašského Meziříčí, která dodává saze výrobcům pneumatik a technické pryže, v uplynulém hospodářském
roce vykázala zisk po zdanění ve výši
392,75 milionu korun. O rok dříve to
bylo 371,42 milionu. Celkové výkony
v hospodářském roce 2007 činily asi
2,35 miliardy korun. Generální ředitel
společnosti Ladislav Štefan ve výroční
zprávě uvedl, že v uplynulém roce se
na hospodářských výsledcích negativně
odrazila posilující koruna. Tento dopad
je citelný, 53 procent tržeb totiž firma
realizuje exportem.
Rudolf Jelínek měl rekordní prodej
Vizovice – Vizovická firma Rudolf Jelínek, která je mimo jiné největším českým výrobcem destilátů z ovoce, prodala
vloni přibližně 6,6 milionu lahví alkoholu. Jde o rekordní hodnotu, proti roku
2006 je to o 11 procent více. Největší
nárůst likérka zaznamenala u produktů
s vyšší přidanou hodnotou, tedy dražších
destilátů a prémiových značek. Zhruba
čtvrtinu produkce firma dodala loni do
zahraničí. Největším exportním odbytištěm je Slovensko, kam Rudolf Jelínek
dodává zejména zlatou slivovici a hruškovici. Mezi významné trhy patří rovněž
Spojené státy, Rakousko a Německo.
Pivovar Janáček změnil majitele
Uherský Brod – Uherskobrodský Pivovar Janáček má nového majitele, od
ledna letošního roku drží všechny akcie
společnost K Brewery Group. Stejná firma letos ovládla také Městský pivovar
Platan se sídlem v Protivíně. Pivovar
Janáček má základní kapitál 72,5 milionu korun, v roce 2006 tam vyrobili
71.000 hektolitrů piva. Uherskobrodská
společnost, s tradicí sahající do roku
1894, je v celém Zlínském kraji jediným
pivovarem. V minulosti se vařilo pivo
například i ve Vsetíně, uherskohradišťském Jarošově či Brumově. V druhé
polovině 90. let se ale regionální pivovary, hlavně kvůli ztrátě východních
trhů, ocitly v obtížné situaci.
Firmě SWS vzrostl obrat
Slušovice – Jeden z největších českých distributorů informačních technologií, slušovická společnost SWS,
zvýšila v loňském roce svůj obrat
o pětinu na 4,68 miliardy korun. Podle
obchodního ředitele Stanislava Skaličky rostla firma v loňském roce výrazně
rychleji než celý trh. Vzhledem k neustále klesajícím cenám hardwaru
i softwaru musí společnost k dosažení
takového růstu obratu výrazně zvyšovat objem prodeje. Nejprodávanějším
zbožím byly loni notebooky a LCD
technologie, následovaly tiskárny.

[mij]
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Jaká specifika přináší podnikání v brownfieldech?

Libor Lukáš
hejtman
Zlínského kraje
Velkou výhodou investování
v brownfields je využití stávajícího území pro moderní
a konkurenceschopnou funkci. Při realizaci těchto projektů pak dochází k modernizaci výrobní, občanské nebo
vzdělávací infrastruktury.

Ing. Mariana
Vítová
ředitelka regionální kanceláře
CzechInvest
Největší výhoda pro podnikatele je možnost využití
dotačních titulů ze strukturálních fondů. Již brzy
navíc narazíme na nedostatek lokalit pro výstavbu na
zelené louce.

Jiří
Konečný
majitel firmy
ELKO EP
Areál naší firmy vznikl
v bývalém cukrovaru. Problémem byla neevidovaná
infrastruktura. Stavby jsou
tudíž založeny na pilotech
a investice se tak prodražila.
Pozitivem je zrekonstruování někejšího ředitelství cukrovaru na budovu
s restaurací, školicím centrem a ubytováním.

CzechInvest vytvořil databázi brownfieldů

Při hledání lokality pro umístění investice může zájemcům pomoci databáze vytvořená agenturou CzechInvest. Národní databáze
brownfieldů nabízí lokality připravené pro plány domácích i zahraničních investorů. Například ve Zlínském kraji se podle CzechInvestu nachází přes 30 lokalit, které splňují všechny podmínky.
Vyhledávací studie pro
ce trvaly dva roky, CzechInvest
lokalizaci brownfieldů se uskupři její realizaci spolupracoval
tečnila, vyjma Prahy, ve všech
s jednotlivými krajskými úřady.
Pilotní projekt se uskutečnil ve
krajích v České republice. Prá-

Zlínském kraji. „Nyní jednáme
s konkrétními vlastníky, potřebujeme jejich souhlas k zveřejnění v databázi. Zároveň oslovujeme města a obce, zda se na
jejich územích nenacházejí další odpovídající plochy,“ uvedla
ředitelka zlínské regionální kanceláře agentury CzechInvest
Mariana Vítová.
Databáze brownfieldů je
veřejně přístupná na stránkách
www.brownfieldy.cz. Zlínský
kraj má zatím v databázi dva
objekty. Rekreační areál v Podkopné Lhotě a statek v Bojkovicích. Položek ale bude nadále
přibývat, nevyužité budovy se
navíc vyskytují takřka ve všech
sídlech. Na regeneraci brownfieldů lze využít dotace ze
strukturálních fondů Evropské
unie, konkrétně jde o Operační
program Podnikání a inovace.

www.brownfieldy.cz

[jjn]

Budoucnost brownfieldů v kraji? Svit!
Největším brownfieldem ve
Zlínském kraji je areál bývalé továrny Svit. Jeho úplné
revitalizaci a proměně v podnikatelskou zónu ale brání
nevyřešené majetkové vztahy.
O revitalizaci areálu se snaží
město Zlín a Zlínský kraj.
Potíže s rozlehlým továrním
komplexem se táhnou od 90.
let. Ve větší části areálu Baťových závodů po znárodnění
působil podnik Svit. Obuvnický gigant se ale po revoluci
dostal do vážných ekonomických problémů. Ty vyvrcholily
prohlášením konkurzu v roce
2000. O dva roky později byl
konkurz zrušen. Zlínská radnice již delší dobu usiluje o získání pohledávek za skupinou
Svit, které nyní vlastní stát.

Databáze
brownfieldů

Zlínští zastupitelé schválili loni v listopadu záměr na
nákup pohledávek za skupinou Svit za podmínek, které si
určila vláda. Stát požaduje za
balík miliardových pohledávek 180 milionů korun. Vláda
poté prodej schválila, radnice
ale musí ještě dodržet další
podmínky. Musí například od
Svitu získat nárok na náhradu
škody za neoprávněné vyhlášení konkurzu a prodat jej poté
státu za jednu korunu.
Zlínský radní Martin Janečka, který má řešení otázky Svitu na starosti, je ale optimista
a věří, že se nákup pohledávek
a následná revitalizace podaří.
Časový horizont, do kdy se to
podaří, ale podle něj zatím
určit nelze.

Pojmy

Brownfields (angl. hnědá pole) - opuštěná území
s rozpadajícími se budovami, nevyužívané stavby
a nefunkční průmyslové
zóny. Na řadě brownfields
ale stojí technicky a kulturně cenné budovy. Označení
brownfields vychází z barvy
opuštěných staveb na leteckých a satelitních snímcích.
Greenfields (angl. zelená
pole) - území, které dosud
nebylo zastavěno. Jde
o ryze přírodní plochy nebo
zemědělskou půdu. Zastavování greenfields ale není
ve většině případů žádoucím jevem. Zejména v městském územním plánování
je kladen důraz na obnovu
oblastí brownfields.

[mij]

[mij]

Slovníček

Inzerce

www.umlsnekocky.cz

www.firemnipartner.cz

bližší informace:
telefon: 777 216 996
e-mail: obchod@umlsnekocky.cz
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rozhovor
Ing. Daniel Večeřa
▪ narozen 6. února 1970
ve Zlíně
▪ ženatý, jedna dcera

▪ vystudoval Univerzitu
Tomáše Bati ve Zlíně,
obor ekonomika a management
▪ v roce 1993 pracoval pro
firmu HP TRONIC jako
poradce v oblasti účetnictví, daní a financí, později zde zastával funkci
finančního ředitele
▪ od roku 1999 je generálním ředitelem
▪ koníčků není vzhledem
k pracovnímu nasazení mnoho, čemu však
neodolá a co mu dělá
radost stále, je cestování
a aktivity s tím spojené

Daniel
Večeřa

▪ motto: „Snažme se, abychom to, co neděláme
dobře, dělali dobře a to,
co děláme dobře, dělali
nejlépe“

Daniel Večeřa: Chci zrealizovat vize, které nastavil Milan Hradil
Historie firmy HP TRONIC se začala psát již v roce 1990. Na počátku byla osobnost Milana Hradila a jediná elektroprodejna, která
prakticky existuje dodnes. Činnosti firmy ale brzy Hradil rozšířil
a koncem minulého století již patřila firma mezi lídry na trhu
s elektrospotřebiči v republice. V roce 1999 postihla firmu tragédie v podobě úmrtí zakladatele Milana Hradila a do role generálního ředitele se postavil tehdy devětadvacetiletý Daniel Večeřa.
Přibližte prosím vznik společVýznamným
impulsem
nosti HP TRONIC.
v podnikatelských aktivitách HP
První podnikatelské kroky
TRONICu byl okamžik, kdy se
Milan Hradil v roce 1997 rozhodl
firma HP TRONIC udělala ve zlínském regionu už v roce 1990. Na
inzerovat speciálně vytvořenou
úplném začátku byla jedna eleknabídku vybraných domácích
troprodejna na ulici Kvítková ve
spotřebičů prostřednictvím letáku PROTON, který byl a dodnes
Zlíně. Ta byla později přemístěna
na ulici Školní, kde ji naše firma
je distribuován pravidelně do
téměř každé domácnosti v Česprovozuje dodnes. Zanedlouho
se však zakladatel a duchovní
ké republice. Tady se znovu prootec firmy Milan Hradil rozhodl
jevila schopnost Milana Hradila
rozšířit své aktivity o velkoobvidět několik let dopředu. Ukáchodní činnost. To se v počátku
zalo se totiž, že to byl rozhodující
týkalo pouze drobných domáprvek, díky němuž se nám podacích elektrospotřebičů, vždyť ve
řilo vytvořit pevnou síť ze silných
své době HP TRONIC přivezl do
elektroprodejen provozovaných
republiky každý druhý spotřenezávislými prodejci, která je
bič značky MOULINEX, později
dnes velké většině zákazníků
byl sortiment nabízený velkoznámá pod značkou EURONICS.
obchodně rozšířen o spotřební
Počtem svých prodejen, kterých
elektroniku a velké domácí elekje aktuálně 174, a zřejmě i obratem se jedná o největšího protrospotřebiče. Během let 1994 až
1997 se stal HP TRONIC jedním
dejce elektro na českém trhu.
z největších prodejců tohoto
Proč jste pro své prodejny zvosortimentu v republi ce.
lili zrovna název EURONICS
Který impuls
úspěchy firmy?



odstartoval
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– nebylo to příliš tendenční,
možná až laciné?

To určitě ne, a to především
z toho důvodu, že název EURONICS jsme si nezvolili, nýbrž jsme
ho převzali. Vlastníkem této
značky je společnost EURONICS
Intl. sídlící v Nizozemí. Tato společnost vznikla z popudu několika národních organizací, které
v dané zemi sdružovaly nezávislé
prodejce elektro, a to už počátkem 90. let. Mezi zakládajícími
členy byly národní organizace
v Německu, Nizozemí, Itálii, Španělsku a Belgii. Cílem EURONICS
Intl. je vytvořit protiváhu nadnárodním řetězcům typu DIXONS
(u nás Electroworld), Mediamarkt
nebo KESA (u nás Datart). Naše
organizace, s původním názvem
PROTON, se stala členem, resp.
spolumajitelem tohoto mezinárodního „sdružení“ v roce 1999
a od té doby jako název sítě
svých elektroprodejen využívá
jméno EURONICS.

Vaše společnost je ve Zlínském kraji známá rovněž (pro
mnohé možná především)
jako provozovatel několika
hotelů a sjezdovek ve Velkých
Karlovicích.
Tuto činnost začala naše
společnost rozvíjet již v roce
1996 a iniciátorem byl samozřejmě Milan Hradil. Řekl bych,

že hlavními impulsy, které Milana vedly k rozhodnutí rozvíjet
tyto aktivity, byla láska k Valašsku, k tamní přírodě a k tamním
lidem, a potom taky to jeho
vizionářství, kdy byl přesvědčen,
že znovu přijde čas, kdy tento
krásný a kdysi (v dobách ROH)
velmi oblíbený kout naší země
bude znovu objeven a stane se
velmi atraktivní turistickou destinací. I tato jeho vize se naplňuje
a dnes jsme svědky stále rostoucí obliby Velkých Karlovic jako
místa, kde lidé chtějí trávit svůj
volný čas.
Jak tyto aktivity souvisí s prodejem elektrospotřebičů?
Je zřejmé, že na první pohled
těch souvislostí mnoho není.
Pokud se ale člověk podívá
pozorně, je až překvapený, kolik
synergií lze nalézt. A to, že se takto snažíme na věci dívat, je podle
mě jeden z významných faktorů
úspěchu naší firmy.
Čím si vysvětlujete rostoucí
oblibu svých středisek ve Velkých Karlovicích?
Těch důvodů je zřejmě několik a jsou jak objektivní, tak i subjektivní. Jedním z objektivních
důvodů je jistě to, že se celá naše
společnost vyvíjí, lidé již mnoho
let hodně cestují do zahraničí, sbí-

www.firemnipartner.cz

rozhovor
rají spoustu zkušeností a porovnávají. Zároveň bohatnou, jsou
náročnější a taky pohodlnější,
stále více mají jasno v tom, že
jejich volný čas je velmi vzácný.
A tak, když naleznou prostředí,
které jim toto všechno může
splnit, za rozumný peníz a v blízkosti jejich domova, začnou ho
využívat. Dalším objektivním
důvodem je skutečnost, že firmy a ostatní organizace si stále
více uvědomují, že jejich nejdůležitějším kapitálem jsou jejich
zaměstnanci a čím dál více se
snaží hledat způsoby, jak tento
kapitál zkvalitnit a posílit. Uvědomují si, že velmi efektivním
nástrojem jsou různé vzdělávací
programy. Stále více si rovněž
uvědomují potřebu pečovat
o své zákazníky a snaží se hledat
formy této péče a jednou z nejefektivnějších forem jsou různé
incentivní programy. Lze pozorovat, že z výše uvedených důvodů objektivně roste poptávka po
zařízeních našeho typu. A tady
se dostáváme k těm subjektivním příčinám, kdy neustálou
snahou naší firmy je reagovat na
poptávku, předvídat ji a s dostatečným předstihem vytvářet na
našich provozech právě takové
prostředí, které bude schopno
tuto poptávku uspokojit.
Můžete být trochu konkrétnější? V čem spočívá prostředí,
které se snažíte na svých hotelech vytvářet?

Tak tedy velmi stručně.
V oblasti ubytování je naším
cílem nabídnout služby na úrovni, která převyšuje deklarovaný
standard, v oblasti zázemí pro
školení a vzdělávání nabízíme
technicky dobře vybavené prostory a na hotelu Lanterna pak
máme dokonce možnost distribuovat individuální audio signál
do jednotlivých pokojů. To je
neocenitelná výhoda zejména
pro pořádání turnusů výuky jazyků. Co se týče odbytu, tak zde
se snažíme nabízet špičkovou,
moderní gastronomii, která snese evropské srovnání. Velmi oblíbenou aktivitou je v současnosti
wellness, kde klientům nabízíme
prostředí a služby, které kopírují
nejmodernější evropské trendy.
Pro volnočasové aktivity bohatě
využíváme kombinaci krásné přírody a vytvořeného sportovně
relaxačního zázemí s lanovým
centrem, tenisovými a squashovými kurty, bowlingem, skvělými
podmínkami pro lyžování, cykloturistiku a golf.
Co je hlavním motorem aktivit
ve Velkých Karlovicích?
Pro firmu HP TRONIC jsou
aktivity v turistické oblasti Velkých Karlovic velkou historickou
výzvou, určitě je silným motivem touha zrealizovat vizi, se
kterou Milan Hradil v Karlovicích
své podnikání zahájil. I proto se
tyto aktivity stávají pro HP TRONIC velmi významnou prioritou

v rámci podnikání na území
Zlínského kraje. Velmi pozitivní
a motivující je také výborná spolupráce s obecní a rovněž krajskou samosprávou.
V roce 2006 jste jako jediná
firma na trhu elektro zahájili
provoz tzv. web shopů. Můžete
novou koncepci vysvětlit?
Vznikem web shopů jsme
reagovali na rostoucí zájem
zákazníků nakupovat elektroniku a domácí spotřebiče přes
internet. V rámci nich nabízíme
zákazníkovi kombinaci výhod
prodeje v klasické kamenné
prodejně, tedy zejména osobní přístup, vysokou odbornost
personálu a výhod nákupu přes
internet, tedy zejména množnost vybírat si z více než deseti
tisíc položek sortimentu elektra
a doručit zboží až domů kamkoliv po celé České republice.
Jak si aktuálně stojí HP TRONIC
na trhu firem s elektro v Evropě a v České republice? Jaké
jsou další vize společnosti?
HP TRONIC se snaží reagovat
na aktuální změny na trhu elektrospotřebičů. Proto významně na prodejnách rozšiřujeme
koutek IT techniky, vestavných
spotřebičů či automobilových
navigací. I díky vysoce kvalitní
a efektivní práci všech zaměstnanců patří HP TRONIC ke špičce
v České republice. V rámci Evropy
je pak EURONICS mezi top třemi
obchodníky s elektrem. [mat]

O firmě

Název
▪ HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.
Historie firmy
▪ vznik v roce 1990
▪ 1996 - zahájení aktivit ve
Velkých Karlovicích
▪ 1997 - vznik letáku Proton
▪ 1999 - vznik sítě
elektroprodejen
EURONICS
Předmět podnikání
▪ VO a MO prodej elektra,
provoz rekreačních zařízení
Pobočky a prodejny
▪ Zlín, Planá nad Lužnicí,
Týniště nad Orlicí, Velké
Karlovice a 30 MO
jednotek po celé ČR
Aktivity
▪ VO s elektrospotřebiči,
import a exkluzivní
zastupování značek
(Hyundai), MO prodejny
v síti EURONICS, provoz
hotelů Lanterna, Horal
a Galik ve Velkých
Karlovicích, provoz Ski
areálu Razula, komfortní
logistická služba HDS
Zahraniční teritoria
▪ celá EU, zejména
Slovensko, Polsko,
Maďarsko, Litva, Slovinsko
Roční obrat firmy
▪ 6 miliard korun

Počet zaměstnanců
▪ 732

Sídlo firmy ve Zlíně

L-SPA

Hotel Lanterna

Kontakt
▪ www.valachy.cz
▪ www.euronics.cz

OFSETOVÁ TISKÁRNA

OFSETOVÝ
ARCHOVÝ TISK

KOMPLEXNÍ TISKOVÉ SLUŽBY

Čtyřbarevný stroj
Man Roland 304
Dvoubarevný stroj
Man Roland 202

KODIAK print s.r.o.
Nábřeží 599
762 20 Zlín-Prštné
Tel.: 577 688 158
Mobil: 602 762 251
krahulik@kodiak.cz

www.kodiak.cz
www.firemnipartner.cz

Automatický denziometr
Maximální formát
530 x 740 mm

Inzerce

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.

KNIHAŘSKÉ
ZPRACOVÁNÍ
Vazba V1 – šitá drátem
Vazba V2 – lepená
Falcování
Bigování
Laminace
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evropská unie
První rok
OPPI

První rok programovacího období byl úspěšný
Ministerstvo průmyslu a obchodu již v první polovině loňského
roku umožnilo přístup k finančním zdrojům ze strukturálních fondů EU podnikatelům alespoň formou vyhlášení osvědčených programů podpory pro malé a střední podniky. Celkem uveřejnilo šest
výzev na dotace a tři výzvy na úvěrové a záruční programy. Jednalo se o programy Rozvoj, ICT v podnicích, Eko-Energie, Inovace-Inovační projekt, Potenciál, Marketing, Progres, Start a Záruka.

Zájem podnikatelů dokládá fakt, že v rámci vyhlášených výzev bylo doposud
podáno více něž 1.700 plných
žádostí o dotace.
Nejvíce žádostí se sešlo
v programu Marketing, kde si
876 firem zaregistrovalo své
žádosti na marketingovou
podporu svých exportních aktivit. Program Rozvoj, určený na
podporu při pořízení nového
technologického vybavení, se
také již tradičně setkal s vysokou poptávkou, u něj se sešlo
630 plných žádostí. O program
Eko-energie byl zájem takový, že ministerstvo průmyslu
www.czechinvest.org

Časový
plán

[mat]

Harmonogram výzev Operačního programu Podnikaní a inovace
Program podpory
Start

Příjem registr.
žádostí

Ukončení příjmu
registr. žádostí

Příjem plných
žádostí

Ukončení příjmu
plných žádostí

Další předpokládaný termín

2. 7. 2007

–

–

31. 1. 2008

–
–

Nemovitosti

1. 3. 2008

31. 12. 2008

–

do 10 měsíců od potvrzení úspěšné RŽ

Záruka

2. 7. 2007

–

–

21. 12. 2008

–

Rozvoj

ukončen

–

–

31. 7. 2007

říjen 2008

ICT a strategické služby

3. 3. 2008

30. 6. 2008

2. 6. 2008

31. 10. 2008

–

Inovace - patent

1. 3. 2008

31. 12. 2008

1. 5. 2008

28. 2. 2009

–

Marketing

1. 3. 2007

31. 12. 2007

–

do 1 měsíce

–

Potenciál II

1. 3. 2008

30. 9. 2009

1. 5. 2008

30. 11. 2009

–

Spolupráce

–

–

–

–

květen 2008

Prosperita

–

–

–

–

květen 2008

3. 3. 2008

28. 2. 2009

1. 5. 2008

30. 4. 2009

–

Školicí střediska

(úplný výpis všech programů na www.mpo.cz)

www.mpo.cz



a obchodu alokaci určenou na
první výzvu téměř zdvojnásobilo. Na první výzvu reagovalo 568 žadatelů, kteří podali
projekty v celkové hodnotě
dotace 10,5 miliardy korun. Ve
zcela novém programu ICT
v podnicích bylo přijato 329
plných žádostí ve výši 763,6
milionů korun. I přes poměrně
přísné nároky na projekty do
programu Inovace bylo přijato
205 plných žádostí firem, které
na základě vlastní výzkumné
a vývojové činnosti či prostřednictvím transferu technologie
uvádí do výroby inovované
produkty nebo zavádějí inovo-

vaný výrobní proces. Ukázalo
se také, že firmy chtějí stále
více investovat i do zřizování
a výbavy svých vývojových
center, do programu Potenciál
se tak sešlo 192 registračních
žádostí v hodnotě zhruba tři
miliardy korun. První Výzvy
jednotlivých programů z Operačního programu Podnikání
a inovace jednoznačně ukázaly,
že si podnikatelé jsou vědomi
svých možností a jsou aktivní
v podávání projektů ve snaze
získat pro své aktivity finanční
podporu ze strukturálních fondů. Od počátku tohoto roku tak
mohou dál firmy žádat o dotace z pěti nových programů, a to
v souhrnné výši přesahující pět
miliard korun.
Podle ředitelky regionální kanceláře CzechInvestu
Mariany Vítové se podnikatelé Zlínského kraje zapojili do
Operačního programu Podnikání a inovace velmi aktivně.
„Ve Zlínském kraji bylo podáno
přes tři sta registračních žádostí
v hodnotě, která převýšila dvě
miliardy korun,” uvedla Vítová.
Počet plných žádostí do programů potom dosáhl počtu
208, a to ve výši 1,1 miliardy
korun. Firmy Zlínského kraje
se tak podílí na celorepublikovém počtu žádostí a dotací
zhruba deseti procenty. V regionu byl tradičně nejvyšší zájem
o programy Marketing a Rozvoj, srovnatelný počet žádostí
putoval i do nového programu
ICT v podnicích.
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Zveřejnění plánu výzev
OPŽP na rok 2008
Ministerstvo životního prostředí a Státní
fond životního prostředí ČR zveřejnily
plán výzev Operačního programu Životní
prostředí (OPŽP) na letošní rok, který se
týká individuálních projektů s celkovými
náklady do výše 25 milionů eur. Více
informací na www.opzp.cz.
Téměř tři miliardy korun
na podporu výzkumu
Celkem 2,58 miliardy korun je připraveno pro podnikatele v rámci druhé
výzvy pro podávání žádostí o dotace
v rámci programu Potenciál. Je určen
na investice do výzkumu, vývoje
a inovací. Registrační žádosti se přijímají od 1. března do 30. září roku
příštího. Nyní mohou o dotace žádat
i velké podniky. Více na www.mpo.cz.
Otevření první průběžné výzvy
v OP Lidské zdroje a zaměstnanost
První kolo výzvy v rámci Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost se týká Oblasti podpory 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků. Výzva
je zaměřena na rozvoj podnikového
vzdělávání a na podporu konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů a organizací. Žádosti je možné
podávat průběžně od 18. února do 31.
prosince 2011.
Program rozvoje venkova
startuje třetí kolo
Příjem žádostí o dotace z Programu
rozvoje venkova pro opatření 3. kola
byl zahájen 26. února. Žadatelé mohou
předkládat projekty na modernizaci
zemědělských podniků, zahájení činnosti mladých zemědělců, dále na diverzifikaci činností nezemědělské povahy
nebo podporu zakládání podniků a jejich
rozvoje. Na třetí kolo příjmu žádostí pro
opatření osy I, II a III je vyčleněna částka přibližně dvě a půl miliardy korun.
Žadatelé nyní musí při registraci žádosti
předložit platné stavební povolení.
Šedesát milionů na ochranu
průmyslových práv
Dne 3. března byl zahájen příjem registračních žádostí o dotace z programu
Inovace – Projekt na ochranu práv
průmyslového vlastnictví. Na Projekt je
připraven rozpočet ve výši šesedát milionů korun a žádosti lze podávat do konce
tohoto roku. Cílem Projektu je podpořit
využívání nástrojů ochrany práv průmyslového vlastnictví malými a středními podnikateli, vědeckovýzkumnými
institucemi aj. Program přispěje k ochraně nehmotných statků v podobě patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů
a ochranných známek.

www.firemnipartner.cz
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Vědeckotechnický park nabídne řadu specializovaných služeb

Univerzitní institut je nedílnou součástí Univerzity Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně. Činnost
je orientována do dvou hlavních oblastí –
aplikovaný a průmyslový výzkum a činnosti
související s přípravou a realizací strategických projektů UTB. Jedním z nich je i vědeckotechnický park, o jeho perspektivách
jsme hovořili s ředitelkou Univerzitního
institutu, Ing. Jindřiškou Ondráčkovou.
Jaké nejvýznamnější projekty právě
nyní řešíte?
V současnosti je nejvýznamnější realizace projektu, jehož výstupem je Vědeckotechnický park (VTP) a Centrum transferu technologií (CTT). Jedná se o rozsáhlý
investiční projekt spolufinancovaný Evropwww.uni.utb.cz

ským fondem pro regionální rozvoj, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a také
UTB ve Zlíně. Projekt se nachází v závěrečné etapě, která vyústí zahájením provozu
VTP. Naším cílem je vybudovat prostředí,
které umožní rozvoj spolupráce univerzity
a firem v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a vývoje. Park bude vývojovým a inovačním firmám nabízet celou
řadu odborných a specializovaných služeb
včetně služeb v oblasti ochrany duševních
a průmyslových práv.

Kdo může služeb VTP využívat?
Z hlediska nájmu prostor je hlavní podmínkou, aby firma měla sídlo na území
ČR, byla plátcem DPH a její podnikatelská činnost zahrnovala výzkum a vývoj.
V případě využití ostatních služeb nejsou
stanoveny striktní podmínky, bude záležet
na požadavcích firmy a aktuálních možnostech. Služby a činnosti VTP směřují do
oblastí polymerní chemie, plastikářských
oborů a souvisejících odvětví. Jsou to obory, se kterými má UTB letité zkušenosti.

O jaký typ služeb se bude jednat?
Služby jsou rozděleny do čtyř kategorií. První kategorií je možnost nájmu kanceláří, laboratoří, prostor pro poloprovoz
a čistých prostor. Výhodou jsou hlavně
moderní, nadstandardně vybavené prostory, které umožňují okamžité zahájení
výzkumné činnosti. Další kategorií služeb
je využití vědeckých a výzkumných kapacit
a expertů na analýzy, měření a testování
materiálů, výrobků aj. Následuje celá řada
služeb ve vztahu k výzkumným projektům, to znamená zhodnocení inovačního
záměru, posouzení možností financování
z veřejných zdrojů či vyhledávání vhodných
zdrojů financí. Nedílnou součástí VTP bude
vzdělávání, tedy organizace konferencí,
seminářů a odborná příprava mladých
výzkumných a vývojových pracovníků.

Čím se Univerzitní institut zabývá nyní?
V současnosti připravujeme další ročník
odborné konference Plastko 2008, která
je pořádána při příležitosti zahájení činnosti VTP. Cílem konference je prezentace
výsledků výzkumu a vývoje, zhodnocení
trendů v oblasti polymerní chemie, plastikářského průmyslu a dalších souvisejících aspektů jako je ekologie a podobně.
Konference proběhne 23.–24. dubna 2008
v Academia Centru UTB ve Zlíně.

VTP

Jaká je vize Univerzitního institutu?
Vzhledem k velkému objemu financí, které jsou k dispozici v operačních programech
i v jiných dotačních titulech v období 2007–
2013, je naším hlavním cílem připravovat
kvalitní výzkumné, vývojové, inovační a strategické projekty, které posunou dopředu
nejen UTB ve Zlíně, ale celý zlínský region.
[mat]

Inzerce

Odborná konference Plastko 2008
Výzkum – Vzdìlávání – Inovace

Univerzitní institut poøádá pøi pøíležitosti zahájení èinnosti Vìdeckotechnického parku pøi UTB ve Zlínì další roèník odborné konference Plastko 2008.

Na konferenci Vás zvou:
prof. Ing. Petr Sáha, CSc. – President of the Polymer Processing Society
Ing. Jindriška Ondráèková – øeditelka Univerzitního institutu
Místo konání:

Zlín, Academia centrum UTB ve Zlínì, 23.–24. dubna 2008
Hlavní témata konference:
– zhodnocení trendù a novinek v plastikáøském sektoru – vývoj v oblasti zkušebnictví a testovacích metod
– prezentace výsledkù výzkumu a vývoje
– rozvojové a inovaèní projekty zpracovatelù a výrobcù plastù
Souèástí konference je exkurze ve Vìdeckotechnickém parku.

On-line registrace: http://lua.utb.cz/plastko
Univerzitní institut, Mostní 5139, 760 01 Zlín, +420 724 646 732

www.firemnipartner.cz
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Top 10 firem letos startuje s řadou novinek

Jedinečný projekt studentů Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati vstupuje již do čtvrtého ročníku a bude v mnoha
ohledech nový.Top 10 firem Zlínského kraje hodnotí a oceňuje nejlepší
firmy v regionu na podkladech rozsáhlého výzkumu, který se uskutečňuje mezi veřejností, odborníky a vysokoškolskými studenty. V letošním roce se změní struktura kategorií, v nichž jsou firmy hodnoceny.

Na rozdíl od předešlého
ročníku, v němž se realizátoři
ptali veřejnosti, kterou firmu
považuje za nejvýznamnější
pro kraj, letos budou hledat firmu nejsympatičtější. „Chceme
ocenit firmu, kterou mají zákazníci rádi. Ať už je to díky dobrým
zkušenostem, kvalitním výrobwww.top10firem.utb.cz

Právní
servis

10

kům a službám, výbornému
zákaznickému servisu či dobré
image,“ prohlásila manažerka
projektu Hana Kundrátová.
Díky využití online dotazníku,
který bude zpřístupněn na
webu projektu, bude hlasování umožněno široké veřejnosti.
Druhá kategorie - Top 10 podle

Odpovědnost zaměstnanců

Dostali jste od zaměstnavatele k užívání jeho
mobil, auto, notebook? Ztratili jste ho či poškodili? Platí, že zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil porušením povinností při plnění pracovních úkolů.
Chce-li zaměstnavatel uplatnit vůči svému
zaměstnanci náhradu škody, musí mu zavinění prokázat. V takovém případě zaměstnanec
odpovídá do výše 4,5 násobku své průměrné
mzdy. V určitých případech však toto omezení
rozsahu náhrady škody neplatí. Jedná se o případy odpovědnosti zaměstnance za ztrátu
nástrojů či ochranných pracovních prostředků. Předměty s cenou vyšší než 50.000 korun
mohou být zaměstnanci svěřeny jen na základě
uzavřené dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů. Dohoda musí být písemná
a smí být uzavřena se zaměstnancem starším
18 let. Chtěl-li by se zaměstnanec zprostit odpovědnosti za škodu, musí prokázat, že k jejich
ztrátě/poškození došlo bez jeho zavinění. Stejná
pravidla jako u dohod o odpovědnosti za ztrátu
svěřených předmětů platí i pro dohody o hmotné odpovědnosti - svěřené hodnoty, které je
zaměstnanec povinen vyúčtovat (peníze, stravenky). Dohody musí být písemné a nesmí být
uzavřeny s osobou mladší 18 let. Zjistí-li zaměstnavatel při inventuře manko na těchto hodnotách, odpovídá za něj zaměstnanec, a platí právní domněnka, že schodek zavinil. Zaměstnanec,
který odpovídá ze schodek na svěřených hodnotách, je povinen nahradit škodu v plné výši.
[JUDr. Zdeněk Hromádka]
www.iadvokat.eu
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odborníků - také pozmění svou
strukturu. Rozčlenění na deset
dílčích oborů podnikání by
mělo přinést nová jména mezi
stálice oceňované v projektu.
Dotazováni budou specialisté
na marketing, management,
ekonomiku, představitelé kraje,
starostové větších měst a obcí,
ale také top management velkých krajských firem. Kritériem hodnocení zůstane přínos
pro Zlínský kraj. Mezi studenty
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
se uskuteční rovněž rozsáhlé dotazníkové šetření, jehož
cílem je zjistit, zda se budou
ucházet o práci ve Zlínském kraji, co očekávají od budoucího
zaměstnavatele, jestli při studiu
pracují a zda je lákají pracovní
příležitosti v zahraničí. Výsledky
poskytnou informace firmám
o jejich budoucích potenciálních zaměstnancích. Projekt
vyvrcholí v polovině května
slavnostním vyhlášením a předáním originálních skleněných
trofejí. Partnerem projektu Top
10 firem je i tento rok komunikační agentura Hexxa.
[mat]

Semináře OHK UH

▪ Uherskohradišťská Obchodní a hospodářská komora připravuje na měsíc duben seminář s názvem Daň z přidané hodnoty v roce
2008. Přednášejícím bude Ing. Jiří Klíma,
daňový poradce. Seminář se koná 18. dubna ve Vzdělávacím centru, v areálu bývalých
kasáren. Cílem akce je podrobný rozbor aktuálních problematických ustanovení zákona
o DPH a ukázka řady praktických důsledků
pro podnikatelské subjekty.
▪ Celkem jedenáct samostatných seminářů
zahrnuje dlouhodobý kurz s názvem Vývozní
dovednosti. Konkrétní termíny jednotlivých
seminářů, které končí v červnu 2008, budou
vždy zveřejněny s dostatečným předstihem.
Více informací a přihlášky na obě akce naleznete na www.ohkuh.cz.
www.ohkuh.cz

Konzultační dny CzechTrade

Na první pololetí tohoto roku chystá agentura CzechTrade celkem šest konzultačních dnů
s řediteli zahraničních kanceláří. Termíny jsou
následující - 8. 4. Nizozemí, 24. 4. Polsko, 15.
5. Litva, 22. 5. Rusko, 10. 6. Dánsko a 24. 6. se
uskuteční konzultační den s ředitelem zahraniční kanceláře ve Spojených arabských emirátech. Podrobné informace o jednotlivých
akcích obdrží zájemci zhruba měsíc před
konáním konzultačního dne. Místem akce je
vždy jedna z hospodářských komor v Uherském Hradišti, Vsetíně, Kroměříži či ve Zlíně.
www.czechtrade.cz

Novela živnostenského
zákona byla schválena
Poslanecká sněmovna schválila novelu
živnostenského zákona, ta nabyde účinnosti nejspíš 1. dubna. K nejdůležitějším změnám patří snížení poplatků
souvisejících se vstupem do podnikání
a snížení počtu volných živností. Nyní
tak bude jediná volná živnost s 80 obory. Více na www.mpo.cz.
Soutěž pro zaměstnavatele
Stejná šance – Zaměstnavatel 2008
je prestižní soutěž zaměstnavatelů,
kteří lidem se znevýhodněním dávají
na pracovním trhu stejnou šanci jako
ostatním, a tím aktivně přispívají
k jejich začleňování do společnosti.
Sběr nominací do soutěže potrvá do 28.
března. Více na www.rytmus.org.
Evropská komise chce
znát názor na podnikání
Evropská komise otevřela veřejnou
konzultaci k připravovanému Small
Business Act – zákonu o malém
a středním podnikání. Své názory
můžete zasílat do 31. března na adresu: entr-sba@ec.europa.eu.
Burza pracovních příležitostí
Úřad práce ve Zlíně - Institut trhu
práce připravuje na květen 2008 akci
s názvem Burza pracovních příležitostí.
Bude zde možnost prezentovat volná
místa zaměstnavatelů nejen směrem
k uchazečům o zaměstnání evidovaným na Úřadu práce ve Zlíně, ale
i široké veřejnosti a získat tak vhodnou
pracovní sílu. Více informací na e-mailu:
michaela.greplova@zl.mpsv.cz a telefonu 722 734 283.
Zlínský živnostenský odbor
je na nové adrese
Živnostenský odbor Magistrátu města
Zlína najdou podnikatelé od března na
nové adrese, a to ve 4. patře budovy na
Zarámí č. p. 4421. Telefonní kontakty
na pracovníky Živnostenského odboru
zůstaly zachovány.
Augustiniánský dům už nechátrá,
bude z něj luxusní hotel
Augustiniánský dům v Luhačovicích
prochází v současnosti nákladnou
rekonstrukcí. Historický objekt, který
v roce 2007 získal od ministerstva
kultury statut kulturní památky, by
měl v roce 2009 sloužit jako luxusní
čtyřhvězdičkový hotel. Památku, která
chátrala více něž dvacet let, nyní vlastní
uherskobrodská společnost Tekoo Reality. Objekt byl postaven v letech 1902
až 1904 a sloužil jako ubytovací zařízení
pro kněží. Rekonstruovaný dům nabídne pro 55 klientů standardní i vysoce
nadstandardní služby.

www.firemnipartner.cz
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Zlínský kraj pomůže inovačním aktivitám

Mezinárodní konference, jejímž cílem bylo
představit nově zpracovanou Regionální
inovační strategii Zlínského kraje a možnosti
meziregionální spolupráce v oblasti inovací,
se za účasti představitelů veřejného, akademického a podnikatelského sektoru uskutečnila 23. ledna letošního roku ve Zlíně.
Strategii zpracoval Zlínský kraj společně s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně,
Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje, společností JVM-RPIC, spol.
s r. o. a Regionální rozvojovou agenturou
Východní Moravy. Zpracování strategie
bylo podpořeno finančními prostředky 6.
rámcového programu pro vědu a výzkum
a podíleli se na něm také zahraniční partneři – italský region Piemonte, Technologické
parky španělského regionu Castilla y León,
britská poradenská společnost v oblasti
podnikání PERA Innovation a španělská
konzultantská společnost Informacion y
Desarollo. Konferenci zahájil hejtman Zlínského kraje (ZK) Libor Lukáš, který ke zpracované strategii řekl:
„Po dvou letech tvoření a intenzívní spolupráce s našimi partnery je předložený dokument významným, sofistikovaným nástrojem pro zvýšení konkurenceschopnosti
regionu. Hejtmanství jeho prostřednictvím
deklaruje mimo jiné svoji pozici iniciátora
inovačního chování regionu – nechceme
stavět na levné pracovní síle, ale na inovačním potenciálu. V nejbližších letech máme
jedinečnou příležitost nastartovat s pomocí
strukturálních fondů takové inovační procesy, které nám pomohou výrazně posílit pozici regionu do budoucna.“
Vize – 25 záměrů
Konkrétní aktivity, které bude kraj s českými i zahraničními partnery v rámci Regionální inovační strategie realizovat, nastínil během konference náměstek hejtmana
Stanislav Mišák.
„Zahájíme vzdělávací aktivity pro studenty, učitele i firmy, budeme pokračovat
www.kr-zlinsky.cz

www.firemnipartner.cz

v tvorbě infrastruktury pro inovační prostředí v kraji, významně podpoříme výzkum,
vývoj a inovace firem prostřednictvím
vzdělávání, mezinárodní spolupráce a ekonomických stimulů. Akční plán obsahuje
konkrétní záměry, jejichž celkové náklady
se pohybují v hodnotě 270 milionů korun.
Mezi nejnákladnější cíle patří vybudování
oborově zaměřeného regionálního centra
aplikovaného výzkumu a vývoje,“ přiblížil
náměstek Mišák. Akční plán Regionální inovační strategie zahrnuje celkem 25 záměrů,
které zamýšlí v období let 2008 – 2013 realizovat Zlínský kraj, Univerzita Tomáše Bati
ve Zlíně, Technologické inovační centrum
a další partneři. Záměry jsou tématicky rozděleny do následujících priorit:
▪ lidské zdroje pro inovace a konkurenceschopnost – aktivity podporující spolupráci firem se středními a s vysokými
školami ve Zlínském kraji;

▪ podpůrná infrastruktura pro inovační prostředí – aktivity rozvíjející zázemí
v oblasti výzkumu a vývoje, podnikatelských inkubátorů, vědeckotechnických
parků a poradenské služby;
▪ podpora inovací firem – aktivity podporující stávající i začínající podnikatele a jejich
zapojení do projektů v oblasti inovací;
▪ meziregionální spolupráce a public
relations inovací Zlínského kraje – aktivity
v oblasti zvyšování možností spolupráce
firem se zahraničím nebo také realizace
soutěže „Inovační firma Zlínského kraje“.

Čtyři záměry v plném proudu
Některé z výše uvedených záměrů jsou
již v současnosti realizovány:
▪ Vytvoření databáze firem Zlínského
kraje se zájmem o účast v mezinárodních
inovačních projektech – je zpracováno CD
„Inovační profil Zlínského kraje“, na němž
byla nabídnuta možnost prezentace inovujícím firmám a vědeckovýzkumným
subjektům ZK. CD bude využito při spolupráci ZK se zahraničními partnery a také
při navazování nových kontaktů a hledání
konkrétních forem spolupráce v oblasti
inovačního podnikání. Předpokládáme
další rozšíření databáze firem, které jsou
aktivní v inovacích a mají zájem rozšiřovat
svoji oblast působení.
▪ Mapování inovačního prostředí regionu
Shandong v Číně – s regionem Shandong
má ZK uzavřenu dohodu o vzájemné hospodářské spolupráci a cílem této aktivity
je vytvoření informačního materiálu pro
firmy ZK, který by zmapoval potenciál
provincie Shandong a položil tak základ
pro případnou užší spolupráci v rámci
projektů zaměřených na inovace. Více
informací na www.inovace-zlinskykraj.cz.
▪ Vyhledání a zapojení firem Zlínského
kraje do mezinárodních projektů v oblasti výzkumu a vývoje a inovací – Zlínský
kraj ve spolupráci s Technologickým inovačním centrem, s.r.o., a britskou společností PERA hledá podniky ve Zlínském
kraji, které mohou mít zájem účastnit se
v těchto projektech. V červnu 2007 se
uskutečnil seminář a individuální pohovory představitelů společnosti PERA
s vytipovanými firmami a výsledkem je
zapojení čtyř společností do konkrétních projektů. Jedná se o aktivitu, která
dále pokračuje, a firmám, které o ni mají
zájem, nabízíme účast.
▪ Inovační portál Zlínského kraje – portál
by měl být na internetové stránce www.
inovacnipodnikani.cz spuštěn v polovině
března 2008. Součástí budou informace
o inovační infrastruktuře ve ZK a o nástrojích na podporu inovačních aktivit, prezentace firem a klastrů, přehled výzkumných
a vývojových kapacit regionu, poptávka
a nabídka spolupráce jak firem, tak i institucí ZK, informace o možnostech zapojení firem do regionálních i mezinárodních
projektů v této oblasti a také komplexní
přehled možností financování výzkumných, vývojových a inovačních projektů.
Část portálu bude věnována i ochraně
průmyslového vlastnictví.

RIS

Kontakty:
Technologické inovační centrum s. r. o.
Mgr. Daniela Sobieská
telefon: +420 573 776 258,
mobil: +420 739 015 609
email: tic@ticzlin.cz
www.inovace-zlinskykraj.cz
www.ticzlin.cz
[Ing. David Mareček]
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do diáře
Interní
audit

Interní audit
26. - 28. března 2008, Kroměříž
Kurz interních auditorů jakosti
dle normy ISO 9001
Lektor: Ing. Milan Rozkoš
Místo konání: OHK Kroměříž, Komenského nám. 435, Kroměříž
Čas: 8.00 - 16.00 hod.
Kontakt: OHK Kroměříž
Telefon: 573 331 650
E-mail: ohkkm@ohkkm.cz
Informace a přihlášky: www.ohkkm.cz
9. - 10. dubna 2008, Kroměříž
Kurz interních auditorů jakosti
dle normy OHSAS 18001
Určeno: Pracovníkům, kteří se podílí na
implementaci a udržování SMBOZP, interním auditorům
Lektor: Bc. Zdeněk Šenk

Místo konání: OHK Kroměříž, Komenského nám. 435, Kroměříž
Čas: 8.00 - 16.00 hod.
Kontakt: OHK Kroměříž
Telefon: 573 331 650
E-mail: ohkkm@ohkkm.cz
Informace a přihlášky: www.ohkkm.cz
17. - 18. dubna 2008, Kroměříž
Kurz interních auditorů jakosti
dle normy ISO/TS16949
Určeno: Pracovníkům dodavatelských
organizací automobilového průmyslu
určeným na pozici interní auditor jakosti
dle ISO/TS16949
Lektor: Ing. Jiří Dostál
Místo konání: OHK Kroměříž, Komenského nám. 435, Kroměříž
Čas: 8.00 - 16.00 hod.

Kontakt: OHK Kroměříž
Telefon: 573 331 650
E-mail: ohkkm@ohkkm.cz
Informace a přihlášky: www.ohkkm.cz
28. - 29. dubna 2008, Kroměříž
Kurz interních auditorů EMS
dle normy ISO 14001
Určeno: Pracovníkům firem, kteří jsou
nebo budou jmenováni do funkce interního auditora EMS
Lektor: Ing. Milan Rozkoš
Místo konání: OHK Kroměříž, Komenského nám. 435, Kroměříž
Čas: 8.00 - 16.00 hod.
Kontakt: OHK Kroměříž
Telefon: 573 331 650
E-mail: ohkkm@ohkkm.cz
Informace a přihlášky: www.ohkkm.cz
[mat]
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Mzdy a personalistika
Telefon: 596 931 519, 721 457 627
E-mail:
stepanka.kurkova@nemesis-ostrava.cz
Informace a přihlášky:
www.nemesis-ostrava.cz

17., 19., 20., 26., 27. března 2008, Zlín
Základy mzdové a personální agendy
Lektor: Pavla Bartoňková
Místo konání: PSG, a. s., Zlín,
Zarámí 4007, kinosál
Čas: 14.30 - 18.30 hod.
Kontakt: Zdeňka Jandíková - Vzdělávání,
odborné školící středisko Zlín
Telefon: 739 308 740, 721 882 259
E-mail: vzdelavani.zlin@seznam.cz
19. března 2008, Zlín
Aplikace nového zákoníku práce v praxi
a jeho technická novela v roce 2008
Lektor: JUDr. Bohuslav Šauer
Místo konání: Interhotel Moskva,
nám. Práce 2512, Zlín
Čas: 9.00 - 13.00 hod.
Kontakt: Agentura Nemesis Ostrava

20. března 2008, Kroměříž
Problémové oblasti zákoníku práce
Lektor: Ing. Karel Janoušek
Místo konání: OHK Kroměříž
Čas: začátek od 9.00 hod.
Kontakt: OHK Kroměříž
Telefon: 573 331 650
E-mail: ohkkm@ohkkm.cz
Informace a přihlášky: www.ohkkm.cz
21. března 2008, Vsetín
Nová právní úprava poskytování náhrad
cestovních výdajů u zaměstnanců
Lektor: JUDr. Marie Saláčová
Místo konání: Vsetín, kulturní zařízení
Čas: 9.00 - 13.00 hod.
Kontakt: Agentura Nemesis Ostrava
Telefon: 596 931 519, 721 457 627
E-mail:
stepanka.kurkova@nemesis-ostrava.cz
Informace a přihlášky:
www.nemesis-ostrava.cz
28. března 2008, Zlín
Novelizace zákoníku práce a jeho použití

Lektor: JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
Místo konání: IH Moskva
Čas: 9.00 - 13.30 hod.
Kontakt: ANAG, spol. s r. o., Olomouc
Telefon: 585 757 421
E-mail: seminare@anag.cz
Informace a přihlášky: www.anag.cz
24. dubna 2008, Zlín
Zákon o odpadech a jeho prováděcí
předpisy - aktuální stav v 2007 - 2008
Lektor: JUDr. Ing. Rudolf Emil
Místo konání: Interhotel Moskva
Čas: 9.00 - 13.00 hod.
Kontakt: Agentura Nemesis Ostrava
Telefon: 596 931 519, 721 457 627
Informace a přihlášky:
www.nemesis-ostrava.cz
29. dubna 2008, Zlín
Nová právní úprava poskytování náhrad
cestovních výdajů u zaměstnanců
Lektor: JUDr. Marie Saláčová
Místo konání: Interhotel Moskva
Čas: 9.00 - 13.00 hod.
Kontakt: Agentura Nemesis Ostrava
Telefon: 596 931 519, 721 457 627
E-mail:
stepanka.kurkova@nemesis-ostrava.cz
Informace a přihlášky:
www.nemesis-ostrava.cz
[mat]
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Ostatní
13. března 2008, Zlín
Reexportní operace se zbožím
Lektor: JUDr. Jiří Babiš
Místo konání: Podnikatelské inovační
centrum, Vavrečkova 5262, Zlín
Čas: 9.00 - 15.00 hod.
Kontakt: OHK ve Zlíně
Telefon: 573 776 001
E-mail: info@ohkzlin.cz
Informace a přihlášky: www.ohkzlin.cz

26. března 2008, Zlín
Spolupráce Úřadu práce s firmami
Cíl: Problematika zákona o zaměstnanosti,
možnosti příspěvků pro zaměstnavatele,
zprostředkování zaměstnání
Místo konání: Interhotel Moskva
Čas: 9.30 - 12.00 hod.
Kontakt: Úřad práce - Institut trhu práce
Telefon: 722 734 283
E-mail: michaela.greplova@zl.mpsv.cz

28. března 2008, Zlín
Seminář a obchodní mise firem
z Ruské federace
Místo konání: Vila Tomáše Bati
Kontakt: Obchodní a hospodářská
komora ve Zlíně
Telefon: 573 776 001
E-mail: info@ohkzlin.cz
Informace a přihlášky:
www.ohkzlin.cz
[mat]
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vzdělávání

Profesionální řidiče čekají výrazné změny, od dubna se mění téměř vše

Školení
řidičů

Od 1. dubna tohoto roku čekají na profesionální řidiče výrazné změny. Nebude již nutné osvědčení profesní způsobilosti pro řidiče, kteří řídí vozidlo s modrým majáčkem či vůz
taxislužby. Řidiči, kteří dosud nepotřebovali osvědčení profesní způsobilosti a od 1. dubna toto osvědčení budou muset
mít, by do konce března měli ve vlastním zájmu absolvovat
školení v rozsahu 16 hodin a přezkoušení. Po 1. dubnu již
totiž budou muset absolvovat výuku a výcvik v rozsahu 140
či 280 hodin a zkoušku. Toto vstupní školení přitom nebude
tak časté a jeho cena bude činit několik desítek tisíc korun.
Osvědčení profesní způsobilosti si budou muset zajistit
všichni ti, kteří řídí nákladní vozidlo nebo soupravy s největší
povolenou hmotností od 3.500
kg a nepřevyšující 7.500 kg.
Doposud stačilo školení řidičů–
referentů. Povinnost školení profesionálních řidičů je stanovena
právními předpisy následovně.
Co platí do konce března
Do 31. 3. 2008 dle zákona č.
247/2000 Sb., v rámci zdokonalování odborné způsobilosti
řidičů platí následující: jde o řidiče, který řídí motorové vozidlo
vybavené zvláštním výstražným
zařízením se zvláštním světelným zařízením modré barvy,
řidiče vozidel taxislužby, nákladních vozidel, speciálních vozidel
a jízdních souprav mimo takové
jízdní soupravy, jejichž součástí
je jako tažné vozidlo zemědělský nebo lesnický traktor, pokud
největší povolená hmotnost
vozidel nebo jízdní soupravy
převyšuje 7.500 kg, a o řidiče,
který řídí vozidlo pro přepravu
více jak devíti cestujících včetně
řidiče. Tento řidič se účastní školení v rozsahu 16 hodin ročně
a přezkoušení jednou za tři roky.
Řidiči, který úspěšně absolvoval školení a přezkoušení, vydá
obecní úřad obce s rozšířenou
působností osvědčení profesní
způsobilosti. Pro další období
prodlouží platnost provozovatel autoškoly. V případě, že

řidič absolvoval přezkoušení,
prodlouží platnost osvědčení
rovněž zkušební komisař nebo
osoba pověřená k provádění
zkoušek řidičů. Povinnost školení a přezkoušení se netýká řidiče, který provádí silniční dopravu soukromé povahy, pokud
není prováděna za úplatu.
Co platí od dubna
Od 1. 4. 2008 dle zákona č.
247/2000 Sb., ve znění zákona
č. 374/2007 Sb., v rámci zdokonalování odborné způsobilosti
řidičů platí následující: zdokonalování zahrnuje vstupní školení
a následná pravidelná školení.
Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je povinen se účastnit řidič, pokud řídí motorové
vozidlo, k jehož řízení opravňuje
řidičské oprávnění skupiny C,
C+E, D a D+E nebo podskupiny
C1, C1+E, D1 a D1+E. Povinnost
zdokonalování se nevztahuje například na řidiče vozidel,
jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km.h-1, dále
na řidiče vozidel používaných
ozbrojenými silami České republiky, Policií České republiky, Celní
správou ČR a podobně. Výjimku
mají i řidiči vozidel používaných
při přepravě věcí, které řidič
využije při výkonu své závislé
práce nebo podnikání, pokud
ovšem řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce
nebo podnikání řidiče.

Až 280 hodin školení
Výuku a výcvik v rámci
vstupního školení provádí provozovatel školicího střediska
(nemusí to být pouze autoškola) v základním rozsahu 140
hodin (pro řidiče, kteří jsou
držiteli řidičského oprávnění
skupiny C, C+E od 21 let věku
a u řidičů, kteří jsou držiteli
řidičského oprávnění skupiny
D a D+E od 23 let věku) a v rozšířeném rozsahu 280 hodin
(pro řidiče, kteří jsou držiteli
řidičského oprávnění skupiny
C, C+E do 21. let věku a u řidičů, kteří jsou držiteli řidičského
oprávnění skupiny D a D+E do
23 let věku). Vstupní školení je
zakončeno písemnou zkouškou
z profesní způsobilosti řidičů.
Zkoušku provádí obecní úřad
obce s rozšířenou působností,
příslušný podle místa podnikání nebo sídla provozovatele
školicího střediska. Obecní úřad
poté vydá řidiči průkaz profesní
způsobilosti řidiče, platnost
průkazu profesní způsobilosti
řidiče je pět let. Řidič se nadále
bude zúčastňovat pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého

roku od data vydání průkazu.
Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu
sedmi hodin. Řidič motorového
vozidla je povinen mít při řízení u sebe průkaz profesní způsobilosti řidiče pro příslušnou
skupinu nebo podskupinu.
Pokuty a body
Kdo řídí motorové vozidlo a není držitelem platného
průkazu profesní způsobilosti
řidiče, tomu se uloží pokuta od
5.000 Kč do 10.000 Kč a zákaz
činnosti od šesti měsíců do
jednoho roku. Tomu, kdo řídí
motorové vozidlo bez držení
platného průkazu profesní
způsobilosti řidiče, zaznamená příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností v registru řidičů pět bodů. Řidiči, kteří
jsou držiteli platného osvědčení
profesní způsobilosti řidiče k 1.
4. 2008, jsou povinni do 30. 9.
2008, nejpozději však do dne
ukončení platnosti osvědčení
profesní způsobilosti řidiče,
podat obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností písemnou žádost o vydání průkazu
profesní způsobilosti řidiče.

[Zdeněk Smolka, Autoškola Zdeněk Smolka Zlín]

Inzerce
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vzdělávání
Roko-Motor

Zlínská společnost Roko-Motor nabízí čtyřkolky i tradiční ruské vozy

Zlínská společnost ROKO-MOTOR, s.r.o., byla založena v roce
1998 jako prodejce vozu LAND ROVER ve Zlíně-Příluku. V
roce 2003 vznikla nová pobočka ve Zlíně-Loukách, která dále
pokračuje v tradici prodeje modelů 4x4. Zcela ojedinělou
nabídku pak tvoří čtyřkolky, jejichž prodejnost má mezi českými zákazníky silně vzestupný trend. O výhodách původně
pracovního stroje už řekne více vedoucí prodeje Roman Pátík.
Jaká je historie čtyřkolek
a k jakému účelu sloužily?
Historie čtyřkolek sahá do
70. let 20. století, kdy se začaly
objevovat požadavky na pracovní stroj do jakéhokoliv terénu. Odtud také zkratka ATV (All
Terrain Vehicle). Tento požadavek vyplynul především z přání
amerických a kanadských farmářů, kteří potřebovali univerzální pracovní stroj. Odtud také
pochází výrobci těch nejkvalitnějších strojů a současně se zde
prodá také nejvíce čtyřkolek.
Lze čtyřkolky kategorizovat?
Čtyřkolky lze v zásadě rozdělit do dvou kategorií. Tou první
jsou těžké pracovní stroje s možností pohonu 4x4. Tou druhou
je kategorie čtyřkolek pro volný čas, které mají pohon jen na
zadní nápravu. Volnočasovou
kategorii můžeme dále rozdělit
na lehké pracovní stoje a stroje
sportovní. Tyto kategorie se liší
i designem. Pracovní stroje se

Komu jsou čtyřkolky určeny?
Jsou určeny pro širokou
veřejnost. Můžete na nich jezdit, ať je vám čerstvých osmnáct
nebo šedesát let. Jejich využití je
velice široké. Ať je to již zmíněný
volný čas a zábava, tak i využití
pro těžké pracovní nasazení.
Jejich vlastnosti ocení myslivci, drobní zemědělci, ale také
městské technické služby. A to
díky nepřebernému množství
příslušenství, které umožňuje
univerzální využití stroje během
celého roku. Podnikatelé jistě
ocení odpočet DPH, lepší ovladatelnost, průchodnost terénem
a nižší spotřebu, než je tomu
u traktorů a terénních vozů.

Které značky čtyřkolek nabízíte
a v jaké cenové relaci?
Nabízíme 30 modelů čtyřkolek od šesti výrobců. Jmenovitě
je to americká značka ARCTIC
CAT, ta se zaměřuje na špičkové
pracovní stroje s pohonem 4x4,
dále je to korejská společnost
HYOSUNG a taiwanské společnosti SYM, NEW FORCE a ADLY
moto. Ceny modelů s motory
280AU a 280AS jsou 99.900 Kč,
modelů 320AU, 320AS a 300XS
jsou 109.900 Kč a modelů
COMMANDER 4x4/6x6 a PREDATOR 500XS jsou 149.900
Kč. Samozřejmostí je u všech
modelů homologace pro provoz
na pozemních komunikacích
a homologace pro dvě osoby.
Při koupi dostává zákazník automaticky čistý technický průkaz.
Jaká je prodejnost čtyřkolek?
Prodej čtyřkolek rapidně
roste jak v Evropě, tak i v České
republice, a to díky dovozu kvalitních strojů známých světových
výrobců. Naše společnost ročně
prodá desítky strojů a prodej
stále stoupá. Bohužel v ČR ještě

pořád převládá prodej nekvalitních čínský modelů a zde chci
zákazníky důrazně varovat před
koupí těchto strojů.
Připravujete nějaké novinky
pro rok 2008?
Pro letošní rok jsme připravili
především pro drobné podnikatele užitkové vozy PIAGGIO.
Tyto italské vozy jsou známé
díky svým tříkolým modelům.
Samozřejmě jsou v nabídce také
vozidla s klasickou koncepcí
s širokou paletou nejrůznějších nástaveb. Jejich vlastnosti
a malé rozměry ocení především
technické správy, městská zeleň
a drobní živnostníci, kteří potřebují kvalitní vozidlo za rozumnou cenu. Jejich ceny začínají na
139.500 Kč bez DPH. Od března
budeme mít k dispozici pro naše
zákazníky kompletní modelovou
řadu na naší prodejně, kde bude
možné si tyto vozy prohlédnou
a také vyzkoušet.
V nabídce máte i ruské vozy.
Společnost ROKO-MOTOR
se prezentuje jako specialista
na vozy 4x4, a proto nabízíme
automobily společnosti LADA
a GAZ. U značky LADA je to
již kultovní model NIVA, který
vyniká výbornými jízdními
vlastnostmi v terénu a hlavně
cenou, která je 315.900 Kč s DPH.
Dále jsou to vozy KALINA, které
odpovídají všem evropským
standardům a nabízí vynikající
poměr výkon  /  výbava  /  cena.
Cena je 199.900 Kč s DPH. Pro
podnikatele nabízíme vozidla
značky GAZ s možností pohonu
zadní nápravy nebo jako jediní
na českém trhu nabízíme
pohon 4x4 s přídavnou redukční
převodovkou a uzávěrkou
mezinápravového diferenciálu.
Zajímavá je také cena, která
začíná na 330.000 Kč bez DPH.
[mat]
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vyznačují robustní konstrukcí,
nezávislým zavěšením všech
kol a hlavně motorem o velkém
objemu, který disponuje velkým
výkonem a točivým momentem. Naproti tomu stroje určené
pro volný čas jsou menší a mají
agresivnější design.

Jaká příslušenství mohou
zmiňovaní zájemci očekávat?
Možnosti přídavného příslušenství jsou obrovské. Pro
pracovní stroje jsou určeny
různé přívěsné vozíky včetně
vyklápění a přední radlice pro
odklízení sněhu. Pro těžké horské podmínky jsou určené také
sněžné pásy, které umožňují
provozovat čtyřkolku i v hlubokém sněhu nebo jemném písku.
Existuje nepřeberné množství
různých boxů, držáků a pouzder. Pro zemědělce jsou určeny
mulčovače, sekačky trávy, pluhy
a spousta dalších věcí. Pro technické služby jsou zase určeny
sypače, postřikovače a vysavače
na sběr psích exkrementů.
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realitní servis

Kroměříž

Holešov-Kostelec

Prodej RD, který byl předělán
na výrobní objekt (sociální
zázemí, sprcha, šatna, skladovací a kancelářské prostory,
výrobní část). Objekt je napojen na veškeré IS, je vytápěn
plynovým topením. Příjezd
pro auta do dvora.
Cena: 850.000 Kč
Tel: 800 100 446

Bojkovice-Přečkovice

Zlín-Lípa

Pozemky na okraji obce
Lípa u silnice I/49, severní
mírný svah, šíře 60 m, plocha 4389 m2 a pozemek
šíře 22 m, plocha 1111 m2,
inženýrské sítě v dosahu,
možno rozdělit, ideální pro
menší výrobu, skladování
nebo administrativní budovu. Možnost rozšíření.

Prodej bývalého hostince
v obci Přečkovice - 8 km od
Luhačovic. Objekt ve středu
obce u hlavní cesty. Hostinec: 174 m2 (výčep, sál) +
zázemí, dvůr, sklep na pivo
Prodejna: v provozu! 80 m2
Byt: 3+1, po rekonstrukci,
nové dřevěné dveře, okna,
podlahy, ústřední topení,
soc. zařízení, vlastní vstup.
Cena: 1.890.000 Kč
Tel.: 800 100 446

Holešov

Bývalá restaurace se třemi bytovými jednotkami.
U hlavního tahu Holešov Hulín. V přízemí jsou prostory pro provozování restaurace (byla v provozu do
11/2007). V 2. NP se nachází
3 bytové jednotky: 3+1, 1+1
a 1+kk. Možnost rozšíření
o prostorné podkroví.

Prodej

Třípodlažní komerční objekt.
Nyní ubytovna. Po celkové rekonstrukci. Kapacita
50-60 lůžek. V přízemí další
prostory cca 900-1000 m2.
Vhodné pro prodejnu, sklady, výrobu, restauraci atd.
Nákladní výtah + parkovací
stání. Nynější výnos z pronájmu je 50.000 Kč/měs.
Cena: 8.900.000 Kč
Tel.: 724 670 542

Cena: 4.600.000 Kč
Tel: 800 100 446

Otrokovice

Výrobní hala se nachází v Otrokovicích v areálu Toma a byla
zkolaudována v roce 2001.
Celková výměra haly je 680 m2
a náleží k ní pozemek o výměře 1489 m2. V objektu 2x šatna,
soc. zařízení, kancelář, 2x sklad
a výroba o výměře 560 m2.
Cena: 8.300.000 Kč
Tel.: 800 100 446

Cena na dotaz
Tel: 608 939 020

Zlín-Příluky

Velká učebna – kapacita 20
míst, při dlouhodobém pronájmu 135 Kč/hod. Jednorázové akce 270 Kč/hod. Učebna
s kapacitou 10 míst 119 Kč/
hod; 8 míst 101 Kč/hod. Vybaveno data-videoprojektorem,
flipchartem, projekčním plátnem a připojením na internet.
Tel.: 577 106 656

Zlín-Louky

Pronájem

Pronájem obchodních prostor 50 - 300 m2, Zlín – Louky
v prodejní pasáži nákupního
centra. Propagace prodejen
zajištěna billboardy, tiskem
a médii. Šance prosadit nové
značky ve Zlíně.
Cena: 4.000 Kč/m2/rok
Tel.: 603 888 059

Inzerce

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

ZÁLEŽÍ
NEJVĚTŠÍ NOVÉ

BYTY VE ZLÍNĚ
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NEJLEPŠÍ VÝHLED NA ZLÍN Z VAŠICH
NOVÝCH TERAS NA JIŽNÍCH SVAZÍCH

NA VELIKOSTI

bytové
jednotky

I. etapa k nastěhování
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