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Ubytovatelé mají o on-line 
rezervační systém velký zájem

Holešovská zóna?
Podnikatelům na míru!



používejte náplně WIMERS 
do laserových / inkoustových tiskáren a 

ušetřete až 70%

Navštivte naše prodejny nebo 
volejte ZDARMA 800 888 084

WIMERS, Zlaté jablko, Zlín
tel. 571 817 284, Po-Ne 9-21

WIMERS, Dlouhá 4309, Zlín
tel. 577 005 757, Po-Pá 8-18, So 9-12

např. toner HP Q2612 např. toner WIMERS pro HP Q2612

1.327,- bez DPH
(1.580,- s DPH)

568,- bez DPH
(676,- s DPH)

*doživotní záruka

=

Neplaťte víc než musíte

334,- bez DPH
(398,- s DPH)

176,- bez DPH
(210,- s DPH)

např. Inkjet 
HP č.21

např. Inkjet WIMERS
pro HP č.21

*doživotní záruka

=
Neplaťte víc 
než musíte
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Může velká průmyslová zóna pomoci re-
gionu? Lze prostředky do ní vložené po-
važovat za  efektivně vynaložené? Tyto 
otázky provázejí vznik snad všech větší 
ploch určených pro umístění investic. 

Výjimkou pochopitelně není ani Strate-
gická průmyslová zóna Holešov. Stovky 
milionů korun, které byly v  areálu bý-
valého letiště a  na  okolních pozemcích 
proinvestovány, by se podle některých 
mohly s okamžitým efektem využít jinde. 
Jistě, kilometry trubek pod zemí nejsou 
na rozdíl od opravených silnic vidět. 

Na druhou stranu se nový povrch komu-
nikací asi jen těžko dá nazvat rozvojovým 
projektem. Holešovská zóna, jak alespoň 
tvrdí odborníci, předpoklady pro akcele-
raci rozvoje regionu rozhodně má. Jaká 
bude skutečnost, na to si musíme počkat. 
Minimálně do doby, než stavbaři dokončí 
výstavbu základní technické a  dopravní 
infrastruktury zóny. 

Kdy to bude, to se stejně jako mnoho dal-
ších informací dozvíte v  tématu tohoto 
čísla magazínu Firemní partner. Vzhle-
dem k  velikosti projektu jsme tentokrát 
tématu věnovali i rozhovor.

Kromě informací o holešovské zóně vám 
nabízíme rovněž přehled aktuálně vy-
hlášených dotačních titulů či informace 
Krajské hospodářské komory Zlínského 
kraje. Seznámíme vás rovněž s  činností 
asociace podnikatelek a manažerek. 

Přeji vám příjemné čtení.
Jaroslav Janečka
šéfredaktor

V rubrice Vzdělávání naleznete informace o ce-
lostátním semináři Celoživotní učení – Kroměříž 
2009 a o dotačním titulu ministerstva školství.

Rozhovor  strana 6-7

Pohled zblízka strana 4-5

Strategická průmyslová zóna Holešov, jejíž základ-
ní technická a  dopravní infrastruktura bude do-
končena již v  závěru letošního roku, není určena 
pouze pro umístění rozsáhlých investic zahranič-
ních či nadnárodních společností. Vzhledem ke své 
rozloze a promyšlenému vnitřnímu členění nabízí 
rovněž množství pozemků různých velikostí pro 
tuzemské podniky. 

Jakub Černoch je výkonným ředitelem společnos-
ti Industry Servis ZK, která má na starosti přípra-
vu průmyslové zóny Holešov, prakticky od  jejího 
vzniku. Záběr jeho činnosti je široký – spolu se 
svým týmem měl například na starosti výkupy po-
zemků, nyní dohlíží na stavbu infrastruktury a zá-
roveň jedná s  investory. Jeho cílem je, aby plný 
provoz zóny byl zahájen již v roce 2012.

Dotace z  Programu rozvoje venkova umožní far-
mářům rozšířit podnikání. Ministerstvo země-
dělství podpoří zemědělské podnikatele, kteří se 
rozhodnou rozšířit svoji činnost směrem ke zpraco-
vání produkce. Svým rozhodnutím tak ministerstvo 
reaguje na nově schválenou vyhlášku o přizpůso-
bení veterinárních a hygienických požadavků. 

Do diáře  strana 9

Přinášíme přehled vyhlášených programů. Jde o 
šest dotačních titulů.

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

Vzdělávání strana 13

Již tradičně vám nabízíme přehled odborných se-
minářů, které se uskuteční v nejbližším období.

Reality strana 14

Obsah
Evropská unie  strana 8
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VaK Kroměříž loni s vyšším ziskem 
Kroměříž – Společnost Vodovody a ka-
nalizace Kroměříž vykázala v  loňském 
roce zisk 8,5 milionu korun. Ve srovnání 
s loňským rokem to představuje přibliž-
ně čtvrtinový nárůst. Celkové výnosy 
vzrostly z  předloňských 232,9 milionu 
na  247,8 milionu korun. Důvodem je 
především vyšší vodné a  stočné. Kro-
měřížští vodohospodáři přitom letos 
v  rámci reorganizačních opatření chys-
tají zrušení některých středisek. 

Toma zvýšila tržby na 529 milionů 
Otrokovice – Společnost Toma z  Ot-
rokovic a  její dceřiné firmy loni utržily 
více než 529 milionu korun, meziročně 
je to nárůst o takřka 28 procent. Konso-
lidovaný zisk podniků činil 75,3 milionu 
korun, loni to bylo 60 milionů. Nárůst 
pozitivně ovlivnily především dokon-
čené investice. Zisk firmy v  průběhu 
loňska rostl i díky prodeji bytů. Toma se 
totiž kromě poskytování služeb podni-
kům, které působí v jejím průmyslovém 
areálu, začala intenzivně věnovat i de-
veloperské činnosti. 

Podravka-Lagris má novou linku 
Dolní Lhota – Společnost Podravka-
Lagris z Dolní Lhoty zprovoznila novou 
výrobní linku k  balení rýže a  luštěnin 
s  roční kapacitou 16.000 tun. Firma 
do  její stavby investovala zhruba deset 
milionů korun. Nové vybavení zvýší 
podle firmy efektivitu výroby a umožní 
lepší dohled nad její kvalitou. Podravka-
Lagris v  současnosti nabízí 223 druhů 
zboží, kromě rýže a  luštěnin například 
omáčky, bujóny nebo kořenící směsi. 

AI chce dodat devět letounů L 410 
Kunovice – Společnost Aicraft Indu-
stries z  Kunovice chce letos svým zá-
kazníkům dodat devět nových letadel  
L 410. Loni jich podnik novým vlastní-
kům předal šest. Zájem o  dvoumoto-
rový dopravní letoun by se letos mohl 
zvýšit i díky inovované modelové řadě, 
která bude na rozdíl od předchozích ver-
zí vybavena digitální kabinou. Letoun 
L 410 poprvé vzlétl před 40 lety. Za  tu 
dobu se jej vyrobilo přes 1.100 kusů. 

Podnikatelem roku je bankéř
Zlín – Předseda představenstva spo-
řitelního družstva Moravský peněžní 
ústav Radomír Lapčík byl vyhlášen Pod-
nikatelem roku Zlínského kraje. Odbor-
ná porota vybírala z 26 nominovaných. 
Radomír Lapčík důvod ocenění spatřuje 
v  rostoucím počtu klientů Moravského 
peněžního ústavu. Devětatřicetiletý 
Lapčík je absolventem VUT v  Brně 
a  britské Nottingham Trent University. 
Finančnictví se věnuje už více než 14 let 
a je také nejdéle působícím členem Za-
jišťovacího fondu družstevních záložen.

Historie

Strategický 
projekt

Strategická průmyslová zóna 
Holešov, jejíž základní tech-
nická a  dopravní infrastruk-
tura bude dokončena v  zá-
věru letošního roku, není 
určena pouze pro umístění 
rozsáhlých investic zahranič-
ních společností. Vzhledem 
k  rozloze a  promyšlenému 
vnitřnímu členění nabízí rov-
něž množství pozemků růz-
ných velikostí pro tuzemské 
podniky. Jediným omezují-
cím faktorem pro umístění 
investic je tak obor činnosti. 
V zóně nesmějí být v žádném 
případě realizovány investič-
ní záměry z  oblasti prvotní-
ho zpracování surovin a che-
mické výroby.

Diverzifikovaný přístup
Zlínský kraj, který je investo-

rem projektu Strategické prů-
myslové zóny Holešov, již při 
koncipování záměru na  vznik 
této rozvojové plochy prosa-
zoval diverzifikovaný přístup 
k obsazování. Důvodem je do-
sažení stability, kdy zóna jako 
celek není ohrožována výkyvy 
v  konkrétních průmyslových 
odvětvích. Samozřejmostí je 
pak i  citlivý přístup k  výběru 
investorů tak, aby nově při-
cházející firmy nebyly přímými 
konkurenty v  regionu etablo-
vaným podnikům.

„V  souladu s  tímto přístu-
pem jsme tak schopni vyjít 
vstříc i  malým podnikům, kte-
ré poptávají plochu od  5.000 
čtverečních metrů. Možnosti 
směrem vzhůru jsou pak prak-
ticky neomezené, holešovská 
zóna se totiž řadí mezi největší 
projekty svého druhu v  České 
republice,“ vysvětlil výkonný 
ředitel společnosti Industry 
Servis ZK Jakub Černoch. Tato 
Zlínským krajem stoprocentně 
vlastněná firma má na starosti 

přípravu zóny i  její následný 
provoz. Komunikace s investo-
ry je jedním z  nejdůležitějších 
pilířů její činnosti.

Pomoc investorům
Přestože Strategická prů-

myslová zóna Holešov, jejíž 
celková rozloha je přibližně 
360 hektarů, teoreticky umož-
ňuje vyjít vstříc až několika 
desítkám zájemců, společnost 
Industry Servis ZK uplatňuje 
individuální přístup k  inves-
torům. „Jsme si dobře vědomi 
toho, že realizace nové investi-
ce vyžaduje ze strany podnika-
telských subjektů mimořádné 
úsilí. Proto jim nenabízíme jen 
základní produkt, tedy poze-
mek, ale snažíme se jim pomo-
ci i v dalších oblastech,“ pozna-
menal Černoch.

Pomoc Industry Servis ZK 
směřuje především do  oblasti 
procesů, které předcházejí sa-
motné výstavbě hal a provozů 
investorů. V případě Holešova, 
stejně jako u  většiny moder-
ních zón, jsou kladeny značné 
nároky především v  oblasti 
ekologie. Každý investor tak 
musí absolvovat například 
náročný proces EIA, který se 
zabývá vlivem projektu na  ži-
votní prostředí. „Spolupra-

cujeme s  mnoha odborníky, 
jsme tak schopni investorům 
poskytnout v této, ale i mnoha 
dalších oblastech, metodickou 
pomoc,“ doplnil Černoch.

Výhody zóny
Hlavní výhodou Strategické 

průmyslové zóny Holešov je její 
poloha a  s  tím související do-
pravní dostupnost. K  dispozici 
bude železniční vlečka, přímé 
napojení na  dálnici a  promyš-
lené propojení s  okolní silniční 
sítí. Samozřejmostí je pak pří-
stupnost zóny po  cyklostez-
kách (podrobnosti o  dopravní 
dostupnosti v  samostatném 
materiálu na protější straně).

Dalším pozitivem rozvojové 
plochy u Holešova je pak vhod-
nost základových podmínek. 
Jde o  zcela rovinatou lokalitu 
bez svahových deformací, ne-
poddolovanou a  ležící mimo 
zátopové oblasti. Umístění ho-
lešovské zóny také není v  roz-
poru se zájmy ochrany přírody 
a krajiny. Přímo v ní ani v jejím 
blízkém okolí se nenacházejí 
žádná zvláště chráněná úze-
mí podle zákona 114/1992 Sb. 
V zájmovém území není rovněž 
žádná z evropsky významných 
lokalit či ptačích oblastí (sou-
stava Natura 2000).

Holešovská zóna představuje příležitost i pro menší investice

Strategickou průmyslovou zónu Holešov za-
čal Zlínský kraj připravovat v roce 2003, kdy byl 
schválen její vznik. O dva roky později byl Vlá-
dou České republiky projekt zařazen mezi stra-
tegické. To znamená, že značná část nákladů 
na  vybudování základní technické a  dopravní 
infrastruktury, které se pohybují kolem 1,3 mili-
ardy korun, je financována státem.

Stavbaři do zóny zamířili v březnu loňského 
roku, kdy zahájili přípravné práce. Odstranili ně-
které menší objekty a  část zpevněných ploch. 
Naplno se stavební práce začaly realizovat v říj-

nu 2008. Kompletně bude první etapa budová-
ní infrastruktury dokončena v závěru letošního 
roku. Počítá se samozřejmě s následným přive-
dením sítí k patám pozemků, to se ale bude dít 
až na základě konkrétních požadavků investorů.

Stavební práce v průmyslové zóně Holešov 
provádí sdružení čtyř firem: Eurovia CS (dří-
ve Stavby silnic a železnic), KKS, Rovina a VHS 
Javorník – CZ. Technický dozor investora pak 
vykonává společnost AIP. Dodavatele stavby 
i  technický dozor investora vybral Zlínský kraj 
na základě realizované veřejné zakázky.

[jjn]

Historie projektu

[jjn]

www.zonaholesov.cz

pohled zblízka
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Inzerce

Zájem investorů o Zlínský 
kraj se podle CzechInvestu 
díky SPZ Holešov zvýší.

Alexandra 
Rudyšarová
pověřená  
generální 
ředitelka

Podle statistik agentury  
CzechInvest mají momentál-
ně investoři největší zájem 
o  Ústecký, Moravskolezský 
a  Středočeský kraj. Tyto re-
giony se vyznačují relativně 
snadno dostupnými kva-
lifikovanými zaměstnanci 
a připravenými plochami pro 
podnikání. „Do dalších let če-
káme především postupný 
nárůst zájmu o  Zlínský kraj 
– úspěšně pokračuje přípra-
va průmyslové zóny Holešov 
a na konci září 2008 také slav-
nostně odstartovala výstav-
ba rychlostní komunikace 
R49. Kraj je v současné době 
na  šestém místě poptávky, 
lepší infrastruktura by ho 
mohla posunout výš,“ před-
povídá Alexandra Rudyšaro-
vá, pověřená generální ředi-
telka agentury CzechInvest.
Právě lidé z  CzechInvestu 
jsou jedněmi z  těch, kteří 
intenzivně vyhledávají po-
tenciální investory pro zónu. 
„Je ale potřeba zdůraznit, že 
sem chceme nové firmy při-
vádět citlivě. Tak, aby inves-
toři dokázali kvalifikované 
zaměstnance rychle najít, ale 
zároveň aby se místní pod-
nikatelé nemuseli bát pře-
tahování zaměstnanců,“ do-
dala Rudyšarová. Podle ní se 
o  Holešov zajímají investoři 
již nyní, zveřejňování jejich 
jmen ale není možné. 

CzechInvest
Sítě

Doprava

Podnikatelské subjekty, které 
se rozhodnou rozvíjet své akti-
vity ve Strategické průmyslové 
zóně Holešov, určitě nebudou 
muset řešit problém s obtížnou 
dostupností některého zdroje 
energie, vody, kanalizace nebo 
telekomunikační sítě. Tato in-
frastruktura je nedílnou sou-
částí přípravy průmyslové zóny.

„Investoři se budou moci 
snadno napojit na  všechny 
sítě, včetně těch telekomuni-
kačních,“ konstatoval předse-
da představenstva Industry 
Servis ZK Jiří Němec.

Zdrojem pitné vody bude 
skupinový vodovod. Bude vy-
budováno rezervní napojení 
na  vodovodní přivaděč Hulín 
– Holešov. Napojení území 
na  západ od  Strategické prů-
myslové zóny Holešov bude 
řešeno vodovodem západ, 
který povede z  gravitačního 
přivaděče z vodojemu Přílepy. 
Splaškový kanalizační sběrač 
povede podél jižního okraje 
strategické zóny v  souběhu 
s kanálem dešťových vod. Ten 
bude vydlážděn lomovým 
kamenem. Sběrač bude zaús-

těn do čerpací stanice, odkud 
budou odpadní vody čerpány 
výtlačným potrubím do  pří-
vodní kanalizace na  čistírnu 
odpadních vod Holešov.

Severně od  průmyslové 
zóny vede vysokotlaké potrubí 
zemního plynu. V místě křížení 
s  ulicí Tovární se nachází re-
gulační stanice plynu. Počítá 
se s  nezbytnou úpravou re-
gulační stanice a  s  výstavbou 
středotlakých plynovodů vý-
chod a  západ. Na  okraji zóny 
bude vybudována průmyslová 
transformovna pro dodávání 

elektřiny podnikatelským sub-
jektům. Prostřednictvím vede-
ní velmi vysokého napětí 110 
kilovoltů bude transformovna 
napojena na distribuční síť vel-
mi vysokého napětí v katastru 
Hulína. Toto připojení bude 
mít kapacitu 30 MW.

„Budou vybudována dvě 
nezávislá napojení na  teleko-
munikační síť. První napojení 
bude z ulice Palackého, druhé 
z  ulice Tovární. Obě napojení 
budou obsahovat jak metalic-
ký kabel, tak trubky pro optic-
ký kabel,“ dodal Jiří Němec.

Investoři budou mít přístup ke všem sítím

[vc]

[jjn]

Dopravní napojení Strategické průmyslo-
vé zóny Holešov bude zajištěno po  silnici 
i po železnici. Počítá se s přímým napojením 
holešovské zóny na připravovanou rychlostní 
komunikaci R49 ze dvou mimoúrovňových 
křižovatek. 

Klíčové bude napojení na R49 bude křižo-
vatkou u  obce Martinice ve  vzdálenosti asi 
5,4 kilometru od lokality. Napojení průmyslo-
vé zóny je řešeno dvoupruhovými účelovými 
komunikacemi.

Rychlostní silnice R49 má tvořit základní 
dopravní kostru Zlínského kraje. Z  prostoru 
křižovatky Hulín vede její trasa na východ sou-
běžně se silnicí II/432, kterou mimoúrovňově 

kříží u Třebětic. Pak prochází jižně kolem stra-
tegické průmyslové zóny Holešov. „Za hlavní 
dopravní napojení Strategické průmyslové 
zóny Holešov je považována východní trasa 
s přímou vazbou na silnici R49 a na obchvat 
silnice II/490. Okružní křižovatka v  místě na-
pojení je dostatečně kapacitním řešením. Do-
prava bude po R49 a obchvatu II/490 odvádě-
na mimo město Holešov,“ upřesnil předseda 
představenstva Industry ZK Jiří Němec.

Nezapomnělo se ani na železniční spojení. 
Počítá se s vybudováním vlečky. Odbočná vý-
hybka z hlavní trati Kojetín – Valašské Meziříčí 
je navržena v  sousedství současného nákla-
diště Všetuly.

Do zóny po silnici i po kolejích

[vc]

www.zonaholesov.cz

pohled zblízka

52/2009www.firemnipartner.cz

Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána

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



Jakub
Černoch

Jakub Černoch: K investorům přistupujeme individuálně

Výstavba zóny začala loni 
na  podzim, vše má být do-
končeno ještě letos. Je tento 
ambiciózně sestavený har-
monogram reálný? Přeci je-
nom Strategická průmyslová 
zóna Holešov patří k  největ-
ším rozvojovým projektům 
Zlínského kraje.

Zatím vše nasvědčuje tomu, 
že to zvládneme do  konce le-
tošního roku. To znamená, že 
na  začátku roku příštího bude 
zóna připravena na  vstup 
prvních investorů. Objem vý-
stavby je ale skutečně značný. 
Musíme si uvědomit, že se zde 
investuje přibližně 1,3 miliardy 
korun. Pro lepší ilustraci uve-
du několik příkladů. Stavbaři 
musejí postavit 5.900 metrů 
vodovodů, 5.500 metrů kanali-
zace, 3.000 metrů plynovodů či 
vybudovat komunikace s  cel-
kovou plochou asi 60.000 čtve-
rečních metrů. Aby byl plán 
splněn, je tedy nutné enormní 
nasazení všech zúčastněných.

Nemůže mít rychlost výstav-
by vliv na  kvalitu budova-
ných inženýrských sítí?

V žádném případě. Vše peč-
livě sledujeme. Na  staveništi 
se neustále pohybuje několik 
pracovníků firmy, která pro 
nás vykonává technický dozor, 
pravidelně realizujeme kont-
rolní dny a využíváme i dalších 
instrumentů kontroly kvality. 
Ještě bych ale rád uvedl, že 
tempo výstavby není proje-
vem nějakého haurovství, ale 
má své opodstatnění. Každá 
stavba takového rozsahu musí 
nutně pro okolí znamenat urči-
tou zátěž. Naším cílem je proto 
vše vybudovat co nejdříve, aby 
dopady byly v maximální mož-
né míře eliminovány.

Vybudování infrastruktury 
ale není cílem, pouze pro-
středkem. To hlavní jsou 
zřejmě jednání s  investory. 
Jak to nyní vypadá?

Pochopitelně. Jakkoliv je 
vybudování všech potřebných 

inženýrských sítí nezbytné, 
cílem je obsazení zóny a s tím 
související efekty – zvýšení 
zaměstnanosti a  prosperity 
regionu. S  investory jednáme 
již delší dobu, ale teprve v po-
sledních měsících můžeme být 
konkrétnější. Začínáme být 
totiž atraktivní i  pro ty inves-
tory, kteří uvažují o  investici 
v  krátkodobém horizontu, což 
znamená jeden až dva roky. 
Těch jednání už byla celá řada, 
ale konkrétní jména po  mě 
nechtějte. To jsou velmi citlivé 
informace. Žádný investor ne-
chce s  ohledem na  konkuren-
ci ve  svém oboru své záměry 
zveřejňovat dříve, než to bude 
skutečně nutné. Jsme vázáni 
mlčenlivostí.

Můžete alespoň naznačit, 
z jakých odvětví se investoři 
rekrutují?

Ta struktura je opravdu širo-
ká. Přesto se dá říct, že hodně 
zájemců je z  oblasti lehké-
ho strojírenství či leteckého 
průmyslu. Tím ale nemyslím 
výrobce letadel, ale spíše do-
davatele komponent. Vyšší zá-
jem z  těchto oborů je logický. 
V  obou má Zlínský kraj tradici 
a z toho vyplývající kvalifikova-
nou pracovní sílu.

Jak se do  vašeho úsilí pro-
mítá současná krize? Je to 
pro projekt Strategické prů-
myslové zóny Holešov velká 
rána?

O  velké ráně bych v  této 
souvislosti rozhodně neho-
vořil, to je opravdu velmi pře-
hnané. Dopady sice skutečně 
pozorujeme, ale nejde ani tak 
o  pokles poptávky, jako spíše 
o  změnu její struktury. Hlásí 
se více středních či menších 
zájemců – velcí hráči nyní 
vyčkávají. Rád bych zde ale 
zmínil jednu velmi důležitou 
skutečnost. Současná krize je 
potvrzením toho, že Zlínský 
kraj skutečně zónu tohoto 
rozsahu a  charakteru potře-
buje. Když jsme loni na  jaře 
zahájili první přípravné práce 
a  na  podzim pak samotnou 
výstavbu, stále jsme slyšeli to 
samé: Kde budou noví investo-
ři brát zaměstnance? Tehdy se 
nezaměstnanost pohybovala 
kolem pěti procent. Situace se 
ale naprosto obrátila. Zónu je 
tak nutné vnímat jako jeden 
z  instrumentů, který nejenom 
pomůže ekonomickému roz-
voji, ale zároveň pomůže vý-
razným způsobem stabilizovat 
situaci v době recesí.

Ing. Jakub Černoch
 ▪ narozen 8. prosince 1971 
v Přerově

 ▪ ženatý, dvě děti
 ▪  vystudoval Gymnázium 
Jakuba Škody v Přerově  
se specializací na výuku 
matematiky

 ▪  je absolventem 
Fakulty podnikového 
managementu 
Ekonomické univerzity 
v Bratislavě, obor  
management a marketing

 ▪  hovoří anglicky 
a německy

 ▪  v minulosti pracoval 
i v zahraničí

 ▪  je výkonným ředitelem 
a místopředsedou 
představenstva 
společnosti Industry 
Servis ZK, a.s.

 ▪  mezi jeho hlavní záliby 
patří snowboarding, 
kterému se příležitostně 
věnuje i závodně

Jakub Černoch je výkonným ředitelem společnosti Industry Ser-
vis ZK, která má na starosti přípravu Strategické průmyslové zóny 
Holešov, prakticky od jejího vzniku. Záběr jeho činnosti je široký – 
spolu se svým týmem měl například na starosti výkupy pozemků, 
nyní dohlíží na stavbu infrastruktury a zároveň jedná s investory. 
Jeho cílem je, aby plný provoz zóny byl skutečně zahájen již v roce 
2012. A  to i  navzdory momentální světové ekonomické krizi.

rozhovor
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O firměA co když zónu obsadí jeden 
velký investor, který kvůli 
změnám v  odvětví svou čin-
nost ukončí? Příkladů se dá 
v Česku najít dost. To pak asi 
o stabilizaci nemůže být řeč.

To jistě, ale tohle je mode-
lová situace, která je v případě 
Strategické průmyslové zóny 
Holešov naprosto nereálná. 
Zlínský kraj i  naše společnost 
pečlivě a  dlouhodobě sledují 
situaci kolem průmyslových 
areálů v České republice i okol-
ních zemí. Spolupracujeme 
i  s  externími odborníky. Vý-
sledkem je důraz na  diverzifi-
kovaný přístup k  obsazování 
zóny. Ještě to raději zdůrazním 
– obsazení zóny pouze jedním 
klíčovým investorem nepřipa-
dá v úvahu. I proto je zóna tak 
rozlehlá. Chceme vytvořit pod-
mínky jak pro velké investory, 
tak i  pro ty menší. To je klíč 
k tomu, aby zóna plnila roli ak-
celerátoru ekonomického růs-
tu i  prvku stability v  dobách, 
kdy se ekonomice vede hůře.

Znamená to, že do  zóny 
může přijít kdokoliv?

Kdokoliv, kdo splní pře-
devším základní podmínku, 
z které v žádném přípravě ne-
budeme slevovat. To, že jeho 
činnost nebude představovat 
hrozbu pro životní prostře-
dí. Vyloučeno je tak primární 
zpracování surovin či chemic-
ký průmysl.

To trochu zavání chaotic-
kým obsazováním. Nemůže 
se stát, že několik menších 
investorů znehodnotí další 
pozemky, které pak nebude 
možné obsadit větším inves-
torem? Například proto, že 
k  pozemku bude kompliko-
vaný přístup a podobně?

To je naprosto vyloučeno. 
My od  začátku spolupracu-
jeme s  Fakultou architektury 
ČVUT v Praze. Podařilo se nám 
vytvořit sofistikovaný model 
zóny, kdy infrastruktura umož-
ňuje mnoho kombinací pro 
umístění investice. K  dispozici 
jsou pozemky od  5.000 čtve-
rečních metrů až po 100 hekta-
rů. Pozemky lze navíc dále spo-
jovat či naopak členit. Situace, 
kterou jste popsal, tak skuteč-
ně nemůže nastat. Jsme pro-
stě připraveni na  velké i  malé 
investory.

Zón podobného rozsahu je 
v  České republice více. Jaká 
je podle Vás konkurenční vý-
hoda té holešovské?

Jednoznačně v  dopravní 
dostupnosti. Zóna má přímé 
napojení na  R49 a  jejím pro-
střednictvím pak na  celou ev-
ropskou dálniční síť, velkým 
bonusem je pak i  železniční 
vlečka. To je prvek, s  kterým 
se často v  zónách nesetkáte. 
To samo o sobě ale nestačí. My 
usilujeme také o  individuální 
přístup ke  všem potenciálním 

investorům, tedy i  těm men-
ším. Jsme připraveni být me-
todicky nápomocni s  řešením 
některých administrativních 
kroků, maximálně vycházet 
vstříc při výběru velikosti a po-
lohy pozemků a podobně.

V nabídce ploch pro umístění 
investic panuje konkurenční 
prostředí, nabídka je poměr-
ně široká. Snažíte se investo-
ry aktivně vyhledávat?

Samozřejmě, jen čekat ne-
stačí. Obsazujeme veletrhy 
investičních příležitostí v  Čes-
ké republice i  v  zahraničí, 
spolupracujeme s  externími 
odborníky i  vládní agenturou 
CzechInvest. Vytváříme data-
báze potenciálních investorů 
a  následně je aktivně oslovu-
jeme. Samozřejmostí je rovněž 
elektronický marketing. Dá se 
říct, že využíváme všechny do-
stupné možnosti. 

Kdy tedy bude Strategická 
průmyslová zóna Holešov 
naplněna a  začne tak plnit 
role, které jste naznačil?

My od  začátku říkáme, že 
plný provoz zóny očekáváme 
v  roce 2012. Plným provozem 
se přitom rozumí minimálně 
sedmdesátiprocentní obsaze-
nost. Myslím si, že tento termín 
je, i  přes současnou krizi, kte-
rou tehdy nikdo nemohl predi-
kovat, stále reálný. My i Zlínský 
kraj pro to děláme maximum. 

[jjn]

Název
 ▪ Industry Servis ZK, a.s.

Založení společnosti
 ▪ 2007

Akcionářská struktura 
 ▪ Jediným akcionářem 
společnosti je Zlínský kraj.

Předmět činnosti
 ▪ Firma má na starosti 
přípravu Strategické 
průmyslové zóny Holešov, 
včetně zajišťování jejího 
následného provozu. 
Nyní především zajišťuje 
výstavbu základní 
technické a dopravní 
infrastruktury a podílí se 
na vyhledávání investorů.

Zajímavost
 ▪ Společnost Industry 
Servis ZK byla posledním 
provozovatelem letiště 
v Holešově. Vzniklo v 50. 
letech, o jeho    provoz 
se původně staraly 
Československé aerolinie. 
Na počátku 80. let začal 
jeho význam slábnout, 
žádný z projektů 
se neukázal jako 
životaschopný. V poslední 
době ho využíval 
prakticky jen aeroklub. 

Počet zaměstnanců
 ▪ 8

Kontakt
 ▪ Strategická průmyslová 
zóna Holešov 
Tovární 1268 
769 01 Holešov 
Česká republika 
www.zonaholesov.cz

rozhovor
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Technologie

Výrobek

Výzkum

Střediska

Služby

Školení

 ▪ Žadatel: podnik bez ohledu na počet zaměstnanců ve většině 
oborů, které lze považovat za výrobu mimo ocelářství, země-
dělství a syntetická vlákna.

 ▪ Účel: podpora zahájení výroby nového výrobku, který pochází 
z předchozího výzkumu nebo vývoje; podstatné zlepšení 
stávajícího způsobu výroby a dodávek.

 ▪ Výše dotace: až 40 – 60 % výdajů (min. 1 mil. Kč, max. 75 mil. 
Kč), ve vybraných oblastech lze až 150 milionů korun;  ve Zlín-

ském kraji se konkrétně jedná o následující obce s rozšířenou 
působností: Kroměříž, Rožnov pod Radhoštěm a Valašské 
Klobouky. 

 ▪ Zvláštní omezení: nutnost prokázat dostatečný stupeň no-
vosti, v žádném případě nestačí racionalizace v podobě jiného 
rozestavení strojů, nebo nákup modernějšího stroje, nebo jen 
výroba výrobku s novým designem.

 ▪ Termín přihlášení: do 30. 6. 2009.

www.jvm-rpic.cz

Inovace

 ▪ Žadatel: podnik bez ohledu na počet zaměstnanců ve většině 
oborů, které lze považovat za výrobu mimo ocelářství, země-
dělství a syntetická vlákna. 

 ▪ Účel: především podpořit zakládání oddělení průmyslového 
výzkumu a vývoje v podnicích. 

 ▪ Výše dotace: až 40 – 60 % výdajů (min. 1 mil. Kč, max. 100 mil. 

Kč), minimální investice je 5 milionů korun. 

 ▪ Zvláštní omezení: z tohoto programu pořizované budovy 
a stroje musí přednostně sloužit vývoji, pokud budou používá-
ny i k výrobě, do výdajů pro výpočet dotace se zahrne pouze 
alikvotní část.

 ▪ Termín přihlášení: do 30. 9. 2009.

Potenciál

 ▪ Žadatel: právnická nebo fyzická osoba, nebo sdružení podnika-
telská, oborová, odvětvová a podobně. Musí projektem zabezpe-
čovat vzdělávání v některém z podporovaných oborů (zpraco-
vatelský průmysl, služby, energetika, stavebnictví, ICT) a vlastní 
živnostenský list v těchto oborech nebo ŽL Ostatní vzdělávání. 

 ▪ Účel: podpora budování infrastruktury pro vzdělávání v pod-
nicích. 

 ▪ Výše dotace: až 40 – 60 % výdajů (min. 0,2 mil. Kč, max. 100 
mil. Kč). 

 ▪ Zvláštní omezení: realizované školící středisko musí být 
využito alespoň 30 % ročního pracovního fondu a 50 % z této 
doby pak musí být využito pro školení v podporovaných 
odvětvích. 

 ▪ Termín přihlášení: do 30. 9. 2009.

Školící střediska

 ▪ Žadatel: pouze podnik do 250 zaměstnanců v oboru zpracova-
telského průmyslu. 

 ▪ Účel: podpora nákupu technologie. 

 ▪ Výše dotace: až 50 – 60 % výdajů (min. 1 mil. Kč, max. 20 mil. Kč). 

 ▪ Zvláštní omezení: nutnost umístit technologii do vybraných 
regionů (okres Vsetín a obce s rozšířenou působností Kroměříž, 
Rožnov pod Radhoštěm a Valašské Klobouky).

 ▪ Termín přihlášení: do 15. 7. 2009.
www.jvm-rpic.cz

Rozvoj

www.jvm-rpic.cz

www.jvm-rpic.cz

 ▪ Žadatel: pouze právnická osoba.

 ▪ Účel: podpora nabídky nových ICT produktů a služeb (tzn. 
tvorbu softwarů u softwarových firem, které budou sloužit 
k prodeji na trhu); podpora vybraných služeb s vazbou na ICT 
(tzn. vytvoření samostatných jednotek pro firmy, kde budou 
soustředěny určité typy vnitropodnikových služeb, případně 
poskytování outsourcingu v těchto službách).

 ▪ Výše dotace: až 40 – 60 % výdajů (min. 1,5 mil. Kč, max. 80 mil. 

Kč), minimální investice do dlouhodobého majetku je 500.000 
korun. 

 ▪ Zvláštní omezení: příjemce musí vytvořit minimálně 3-35 
nových pracovních míst dle velikosti podniku a charakteru žá-
dosti; dotace nelze poskytnout současně na pořízení dlouho-
dobého majetku a úhradu mzdových nákladů, vždy je nutné 
zvolit jednu z těchto variant.

 ▪ Termín přihlášení: do 2. 10. 2009.

ICT a strategické služby

 ▪ Žadatel: právnická nebo fyzická osoba, která nemá s ÚP uza-
vřenu smlouvu o  podpoře podle § 209 Zákoníku práce (pra-
covníci na 60 %), nebo které se netýká příspěvek v programu 
Vzdělávejte. 

 ▪ Účel: umožnit vzdělávání pracovníků; podpořit tvorbu vzdělá-
vacích programů.

 ▪ Výše dotace: až 100 % výdajů (min. 1 mil. Kč, max. 7 mil. Kč), 

u projektů realizovaných ve více krajích  2-15 mil. Kč.

 ▪ Zvláštní omezení: vzdělávání by mělo být z 80 % obecné 

(zaměstnanec ho uplatní i u jiných zaměstnavatelů).  

 ▪ Termín přihlášení: do 31. 12. 2009.

Školení je šance

www.jvm-rpic.cz

www.jvm-rpic.cz

evropská unie
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PaM

Dovoz a clo

BOZP

Inzerce

17. června 2009, Zlín
Zaměstnáváni malého rozsahu, dohody 
o pracovní činnosti, o provedení práce – 
krátkodobá zaměstnání, zaměstnávání 
brigádníků a studentů
Lektor: Květa Kupčáková
Místo konání: IH Moskva, náměstí Práce
Čas: od 9:00
Firma: ANAG, spol. s r. o.
Telefon: 585 757 421
E-mail: seminare@anag.cz
Web: www.anag.cz

18. června 2009, Uherské Hradiště
Zákoník práce 2009 – Náhrada škody 

v pracovním právu v aktuální firemní 
praxi
Lektor: JUDr. Miloš Hejmala
Místo konání: hotel Grand, Palackého 
náměstí
Čas: od 9:00
Firma: JVN – Vzdělávací agentura
Telefon: 572 554 423, 604 914 621
E-mail: jvn@jvn.cz
Web: www.jvn.cz

23. června 2009, Zlín
Změny v pojistném na sociální zabezpe-
čení – včetně změn od 1. 7. a 1. 8. 2009.
Lektor: Ludmila Kubíčková

Místo konání: IH Moskva, náměstí Práce
Čas: od 9:00
Firma: ANAG, spol. s r. o.
Telefon: 585 757 421
Web: www.anag.cz

Lidské zdroje

15. června 2009, Uherské Hradiště
Dovoz a vývoz zboží v zahraničním 
obchodu Evropské unie
Lektor: JUDr. Pavel Matoušek
Místo konání: hotel Grand, Palackého 
náměstí
Čas: od 9:00
Firma: JVN – Vzdělávací agentura
Telefon: 572 554 423, 604 914 621
E-mail: jvn@jvn.cz
Web: www.jvn.cz

22. června 2009, Uherské Hradiště
Celní řízení a změny platné od 1. 7. 2009
Lektor: Ing. Lenka Sabelová
Místo konání: Centrum celoživotního 
vzdělávání, Studentské náměstí
Čas: od 9:00
Firma: Obchodní a hospodářská komora 
Uherské Hradiště
Telefon: 572 557 849
E-mail: pelkova@ohkuh.cz
Web: www.ohkuh.cz

Obchod

29. června – 2. července 2009, Ostrava
Koordinátor bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništích
Lektoři: kurz pořádán ve spolupráci s fir-
mou INEKA s. r. o.
Místo konání: pobočka ROVS, Pohraniční 
ulice
Čas: od 9:00
Firma: ROVS – Rožnovský vzdělávací 
servis s.r.o.
Telefon: 725 777 965, 571 654 394
E-mail: info@rovs.cz
Web: www.rovs.cz

20. – 22. července 2009, Rožnov p. R.
Prevence rizik v oblasti BOZP

Místo konání: hotel Relax
Čas: od 9:00
Firma: ROVS – Rožnovský vzdělávací 
servis s.r.o.
Telefon: 725 777 965, 571 654 394
E-mail: info@rovs.cz
Web: www.rovs.cz

7. – 11. září 2009, Rožnov pod Radhoštěm
Rozvoj dovedností bezpečnostního 
technika v praxi
Lektoři: Ing. Vladislav Banasinský, Robert 
Křepinský, Ing. Světla Fišerová, Karel No-
votný, Mgr. Marcela Dobřanská
Místo konání: hotel Relax
Čas: od 9:00

Firma: ROVS – Rožnovský vzdělávací 
servis s.r.o.
Telefon: 725 777 965, 571 654 394
E-mail: info@rovs.cz
Web: www.rovs.cz

Bezpečnost práce
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Komora

Boj s krizí
Devět základních opatření pro boj s krizí schvá-
lila pracovní komise, která se zabývá zpra-
cováním návrhů Zlínského kraje směřujících 
ke zmírnění dopadů ekonomické krize. Vychá-
zejí ze tří základních předpokladů. Těmi jsou 
udržení zaměstnanosti, zvyšování kvalifikace 
zaměstnanců a zvýšení veřejných investic.

Mezi devítku přijatých opatření se řadí 
na  prvním místě změna investiční politi-
ky. Měly by být preferovány a  co nejvíce 
urychleny investiční akce, které zvýší za-
městnanost ve  stavebnictví a  navazujících 
odvětvích. Na  druhé místo řadí pracovní 
komise rozšíření podpory učňovských obo-
rů a  řemesel. Dalším významným krokem 
jsou jiné priority při obsazování budované 
Strategické průmyslové zóny Holešov. Ta má 
nabízet plochy „na míru“ potenciálním inves-
torům.Energetická agentura Zlínského kraje 
zintenzívní svou činnost tak, aby se zvýšilo 
čerpání finančních prostředků EU, které jsou 
dostupné, a  státního rozpočtu pro podpo-
ru snižování energetické náročnosti budov, 
s cílem snižovat provozní náklady a vytvářet 
pracovní místa ve  stavebnictví a  navazují-
cích odvětvích. Další opatření se vztahuje 
k  Regionálnímu podpůrnému zdroji. Bude 
zpracována analýza specifických nástro-
jů podpory malého a  středního podnikání 
v období hospodářské krize. Bude urychleno 
spuštění programu Podpora a budou zajiště-
ny finanční prostředky na jeho realizaci. 

Rovněž bude zapotřebí zefektivnit způ-
sob administrace podpor ROP Střední Mo-
rava. Budou preferovány projekty s  urych-
leným čerpáním. Kontaktní centrum pro 
východní trhy pomůže firmám při nalézání 
odbytišť výrobků. Svou roli sehraje také 
Centrála cestovního ruchu Východní Mora-
vy. Povede kampaň k přilákání návštěvníků 
do  Zlínského kraje, pokud budou turisté 
preferovat levnější domácí dovolenou před 

dražší zahraniční. Bude spolupracovat s ma-
jiteli ubytovacích kapacit. 

Posledním z  devíti návrhů pracovní ko-
mise je zvyšování absorpční kapacity kraje. 
V rámci odboru strategického rozvoje kraje 
vyčlenit pracovníka pro posílení absorpční 
kapacity s  orientací na  podnikatelské sub-
jekty. Pomůže jim při vyhledávání vhodných 
programů podpory, při zpracování projekto-
vých žádostí, poradí s administrací projektů.

Komise schválila kroky proti krizi

V  našem pravidelném uveřejňování článků 
o činnosti Krajské hospodářské komory Zlín-
ského kraje Vám nyní představíme služby, 
které již na KHK Zlínského kraje fungují a jsou 
nabízeny občanům a  široké podnikatelské 
veřejnosti, ale i nové, připravované služby. 

V  minulém článku bylo představeno 
Kontaktní centrum pro východní trhy, které 
pomáhá podnikatelům se vstupem na pře-
vážně východní trhy, jako je Rusko, Čína, 
Polsko, Maďarsko, Egypt a Ukrajina.

Dále Vám nabízíme projekt Mimosoud-
ní řešení spotřebitelských sporů, kdy se 
na  naše pracovníky mohou podnikatelé 
i spotřebitelé obrátit se stížností. KHK ZK již 
řešila na  80 případů, nejčastěji charakteru 
neuznaných reklamací a  neplnění smluv-
ních podmínek.

V  rámci dalšího úspěšného projektu 
Jednotné kontaktní místo pro podniká-
ní Vám kvalifikovaný konzultant zodpoví 
nebo zprostředkuje řešení Vašeho dotazu 
souvisejícího s  podnikáním. S  dotazy to-
hoto rázu se na nás můžete obracet rovněž 
i prostřednictvím elektronické pošty.

Významnou a hojně využívanou službou 
je kontaktní místo CzechPOINT - podnika-
telé a veřejnost denně přicházejí pro výpisy 
z  Informačního systému veřejné správy, ať 
se jedná o výpis z Rejstříku trestů, z Katast-
ru nemovitostí, Obchodního rejstříku, Výpis 
z bodového hodnocení řidiče a další. 

Od  poloviny dubna také vystavujeme 
ověřený výpis z  Insolvenčního rejstříku. 
Insolvenční rejstřík navazuje na  dosavad-
ní registr úpadců, nenahrazuje ho však. 
Oba systémy tedy běží vedle sebe s  tím, 
že řízení, která byla zahájena do  1. ledna 
2008, budou evidovaná pouze ve  starém 
registru. V  rejstříku najdete např. veškerá 
rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná 
v insolvenčním řízení, veškerá podání, kte-
rá se vkládají do soudního spisu vedeného 

insolvenčním soudem ohledně dlužníka, 
zákonem stanovené informace o  insol-
venčních správcích, zákonem stanovené 
informace o dlužnících, informace o hlav-
ních řízeních probíhajících v členských stá-
tech Evropské unie. 

Významné rozšíření služeb čeká KHK 
Zlínského kraje od  července tohoto roku, 
kdy Vám nabídneme také ověřování pod-
pisů a  dokumentů. Klienti si budou moci 
přinést dokumenty k  vidimaci (ověření 
kopie) nebo si mohou nechat zlegalizo-
vat (ověřit) podpis. Služba je zpoplatně-
ná 30  Kč za  stranu A4, 30 Kč za  podpis. 
Garantujeme vám rychlost vyřízení, bez 
zbytečného čekání. Novinkou, která čeká 
na  podnikatele od  července tohoto roku, 

jsou datové schránky, které budou pod-
nikatelům automaticky zřízeny. Tento 
projekt Ministerstva vnitra České repub-
liky zásadním způsobem mění klasické, 
papírové zasílání dokumentů od  orgánů 
veřejné moci. Datové schránky tedy slou-
ží pro komunikaci orgánů veřejné moci 
s  podnikateli a  naopak. Tato komunikace 
zcela nahrazuje dopisy do vlastních rukou, 
s dodejkou a podobně a staví je do rovno-
cenné pozice s dopisy doručenými do da-
tové schránky a orgány veřejné moci mají 
tento typ komunikace ze zákona povinný.

Cílem je rychlejší, spolehlivější a  lev-
nější poskytování služeb veřejné správy 
nejširší veřejnosti. Všechny právnické oso-
by zapsané v Obchodním rejstříku budou 
mít datovou schránku zřízenou automa-
ticky, ostatní mohou zažádat o  její zříze-
ní na místech CzechPOINTu při KHK Zlín-
ského kraje. Krajská hospodářská komora 
Zlínského kraje má speciálně vyškolené 
pracovníky pro poskytování této služby. 
Pro veřejnost připravujeme školení jak 
pracovat s datovými schránkami.

Pro další informace o  službách, které 
jsou na Krajské hospodářské komoře Zlín-
ského kraje poskytovány, si můžete zavo-
lat na telefonní číslo 576 011 362, navští-
vit internetové stránky komory na adrese 
www.khkzlin.cz nebo přijít osobně na ad-
resu Štefánikova 167 ve Zlíně. 

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje – služby pro Vás

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

[vc]
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Podnikání  
ženMAPM (Moravská asociace podnikatelek 

a manažerek) si klade za cíl vytvoření prostře-
dí, které pomáhá podnikajícím ženám a  také 
ženám ve vyšších manažerských pozicích vzá-
jemně komunikovat a vyměňovat si informace, 
a tím podporovat i rozvoj obchodních aktivit. 
Současně sdružení přispívá ke vzdělávání žen 
a  jejich osobnímu i  profesnímu rozvoji. Svou 
činnost rozvíjí prostřednictvím regionálních 
klubů – v  Brně, ve  Zlíně a  v  Bruntále. MAPM 
zároveň pořádá odborné semináře, worksho-
py a  akce s  neformálním programem. Sice se 
jedná o  akce MAPM, ale ani zájemcům z  řad 
mužů není účast v žádném případě odepřena. 
Více o podnikání žen nejenom ve Zlínském kra-
ji prozradí předsedkyně zlínského regionálního 
klubu Marta Polášková.

Jak vlastně může být MAPM svým člen-
kám prospěšná?

Myslím, že z  části lze odpovědět naším 
mottem: „Předpokladem úspěšného pod-
nikání je prosperita. Budeme-li všechny 
spokojeny ve  svých oborech podnikání, 
budeme mít i čas a zájem se spolu scházet, 
pomáhat si a bavit se. Vytvoří se tolik potřeb-
né osobní vazby.“ Mimo zmíněná setkávání 
se je také velmi důležitou činností vzdělává-
ní jak pro členky, tak i pro ty, které se tepr-
ve rozhodují, zda začít či nezačít podnikat. 
Zde máme možnost si zvyšovat kvalifikační 
předpoklady pro svou činnost, urovnat myš-
lenky nebo případně doplnit to, co se může 
hodit k dobrému startu v podnikání. Proto-
že mnoho z  nás má také zkušenosti s  pro-
jektovou činností, je možné spolupracovat 
na společných projektech, nebo si vzájemně 
vypomoci. Velmi důležitou aktivitou je také 
organizace společenských akcí, kde napří-
klad v červnu nás čekají dvě, na kterých se 

můžeme setkat se zajímavými osobnostmi, 
seznámit se s novými trendy, nebo třeba dis-
kutovat s účastníky mezinárodní konference 
v New Yorku.

V  jakých odvětvích se pohybují členky 
zlínského klubu a jak jsou ve své činnosti 
úspěšné?

Naše členky se pohybují v oblasti daňo-
vého a personálního poradenství, finančnic-
tví, sociálních služeb, personální agentury, 
mediálních komunikací atd. Jsou mezi námi 
také podnikatelky, které vyrábí dekorační vý-
robky ze skla, potřeby pro rybáře nebo také 
pečou tradiční slovácké koláčky. 

Jak se mohou podnikatelky, manažerky 
s  organizací seznámit a  popřípadě do  ní 
vstoupit?

Máme vlastní webové stránky, kde se mo-
hou ženy dozvědět o akcích, které probíhají 
a kterých se mohou zúčastnit. Jsou zde také 
kontakty, které využívají především začína-
jící podnikatelky. Je možné si dohodnout 
schůzku a  prodebatovat různé možnosti 
členství či spolupráce.

Zajímavý byl startovací projekt pro začí-
nající podnikatelky – Asistenční centra. 
Plánujete něco obdobného?

Ano, tento projekt byl v obou krajích, jak 
Zlínském, tak Jihomoravském, velmi úspěš-
ný a pomohl mnoha ženám se rozhodnout 
a  úspěšně začít podnikat. Díky dotaci kraje 
se podařilo činnost center prodloužit o dal-
šího půl roku. Také byl v  rámci nové výzvy 
OHK ve Zlíně společně s MAPM podán nový 
projekt, který se bude opět na  tuto oblast 
pomoci zaměřovat.

Když se vrátíme na úplný počátek asoci-
ace. Proč vůbec asociace vznikla? Potře-

buje ženské podnikání v České republice 
speciální  podporu?

Určitě ano. Chlapi si své obchody do-
mlouvají u  piva, ale ženy na  to mnohdy 
bohužel čas nemají. Mimo svou práci musí 
ještě zvládnout domácnost, děti, úkoly atd. 
Je určitě mnoho z  nás, které to dokázaly 
i bez pomoci. Ale je také mnoho těch, které 
potřebovaly jenom radu, informaci a  dnes 
jsou úspěšné podnikatelky. Bohužel stále 
tady u  nás platí, že šance, ať v  podnikání, 
nebo kdekoliv jinde, nejsou rovné. A  právě 
to se musíme snažit napravovat. To bude ta 
největší podpora.

Co Vás v letošním roce ještě čeká?
Rády bychom se zaměřily na  navázání 

aktivní spolupráce s  ostatními regionálními 
kluby, tak aby akce, které kluby v rámci aso-
ciace pořádají, byly dostupné pro všechny 
členky. Bude to také vzdělávání v oblasti ko-
munikace a  prezentace, ale také kolektivní 
sportování. Nápadů by bylo mnoho, ale obá-
vám se, že času zase tolik není, takže proza-
tím to asi stačí.

MAPM – sdružení, které pomáhá ženám podnikat

[red]

Nejbližší akce, na  které se můžete 
s  Moravskou asociací podnikatelek 
a  manažerek seznámit, je nazvaná 
Žena – Tvůrčí osobnost třetího tisí-
ciletí. Pod tímto názvem se skrývá 
reflexe z  6. mezinárodní konference 
MAPM konané v  květnu v  New Yor-
ku. Za  účasti Madeleine Albright, 
Hillary Clinton nebo Condoleezzy 
Rice odborníci otevřeli témata jako 
podnikání žen v  Evropě, USA a  v  ze-
mích třetího světa, nové technologie 
v  globální ekonomice nebo rozdíly 
v  podnikání v  soukromé a  neziskové 
sféře. Akce ve zlínském klubu Loft 577 
přinese v  podání prezidentky asoci-
ace a  významné osobnosti českého 
podnikatelského prostředí Olgy Girst-
lové, primátorky Zlína Ireny Ondrové 
a předsedkyně zlínského klubu MAPM 
Marty Poláškové výsledky zmíněné 
konference. Akce začíná v  pondělí 
15. června v  17:00. Více informací na  
www.mapmzk.cz.
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Cestovní 
ruch

Fyzické zapojování zařízení 
poskytujících ubytovací služby 
již bylo zahájeno. „Do  začátku 
letní turistické sezóny musí 
být všech prvních 36 zájem-
ců o  tuto službu nastaveno 
v  on-line režimu na  našich 
webových stránkách. Průběž-
ně s těmito pracemi jsme však 
připraveni jednat i  s  dalšími 
zájemci, kteří si postupně uvě-
domí, jak velkou konkurenční 
výhodou on-line rezervace je 
a  jak je proto dobré figurovat 
na  internetových stránkách, 
které denně navštíví více než 

1.500 návštěvníků,“ pozname-
nala ředitelka Centrály cestov-
ního ruchu Východní Moravy 
Dana Daňová. Rezervační sys-
tém je novou funkcionalitou 
oblíbeného turistického por-
tálu Zlínského kraje www.
vychodni-morava.cz. Před za-
hájením letošní letní sezóny 
došlo nejen k  významnému 
zatraktivnění těchto interne-
tových stránek, ale zejména 
k  posílení o  možnost rezervo-
vat si zde ubytování v systému 
on-line. „Celý projekt je ori-
entován na  klienty, kteří dnes 

již běžně hledají a  plánují své 
cesty (pracovní i  soukromé) 
s  využitím informací naleze-
ných na  internetu. K  dosažení 
co nejlepší funkčnosti je po-
třebné, aby v systému bylo za-
pojeno co nejrychleji co nejví-
ce ubytovatelů. CCRVM proto 
zakoupila na  základě výběro-
vého řízení multilicenci rezer-
vačního a recepčního systému 
HOTEL TIME LITE, který lze na-
sadit ve  kterémkoliv ubytova-
cím zařízení v kraji. Tuto licenci 
je CCRVM oprávněna po dobu 
dvou let nabízet zdarma. Mezi 
dodavatelem a  CCRVM je 
uzavřena smlouva, kterou se 
upravují podmínky fungování 
systému jako celku,“ řekl ná-
městek hejtmana Jindřich On-
druš, který má ve  svých kom-
petencích cestovní ruch. 

Pro ubytovatele se takto 
vytváří příležitost zdarma zís-
kat a provozovat systém, který 
bude významným akvizičním 
kanálem pro ubytovací služ-
by. K  provozování systému 
postačí běžné připojení k  in-
ternetové síti a osobní počítač. 
Celé řešení je připraveno jako 
internetová aplikace, která je 
zabezpečená podobně, jako je 
tomu u správy účtů v bankách. 
To znamená, že veškeré infor-
mace jsou umístěny a  zabez-
pečeny na vzdáleném serveru. 
Hotel či penzion si pořizuje 
provozní kopie dat. Při poruše 
počítače nejsou tedy jeho data 
v žádném případě ohrožena. 

Zájem o on-line rezervaci ubytování předčil očekávání
Kraj zajistí půjčky podnikatelům 
a obcím na projekty z ROP
Zlínský kraj otevře program PODPORA 
EU pro období 2009 až 2015. Cílem 
programu je poskytování krátkodo-
bých úvěrů obcím, dobrovolným svaz-
kům obcí, organizacím zřizovaným 
krajem a obcemi a podnikatelským 
subjektům ve Zlínském kraji. Toto 
zajištění finančního krytí realizace 
projektů spolufinancovaných z Regio-
nálního operačního programu  Střed-
ní Morava a Operačního programu 
Přeshraniční spolupráce Slovenská 
republika - Česká republika bude 
nabízet krajem vlastněná společnost 
Regionální podpůrný zdroj. Krajská 
rada doporučila realizaci tohoto pro-
gramu již od 1. září letošního roku. 
Finanční prostředky pro realizaci pro-
gramu budou zajištěny z privátního 
bankovního sektoru. Předpokládaný 
finanční objem pro realizaci tohoto 
programu je přibližně 350 milionů 
korun na každý rok. Předpokládá se 
přitom, že za rok bude poskytnuto na 
dvaačtyřicet úvěrů o průměrné výši 
zhruba 8,4 milionu korun. Program 
PODPORA EU je pro potenciální pří-
jemce dotací mimořádně důležitý. 
Dotace jsou totiž realizátorům vyplá-
ceny až po skončení projektu. To zna-
mená, že žadatel musí mít k dispozici 
i vlastní zdroje. Pro některé to přitom 
může představovat velký problém. 

Výbor ROP Střední Morava 
schválil harmonogram výzev
Výbor ROP Střední Morava schválil 
předpokládaný harmonogram výzev 
z Regionálního operačního programu 
Střední Morava v letech 2009 až 2010. 
„Nejedná se o dogma, ale o živý doku-
ment, který plánuje jednotlivé kroky 
realizace programu v čase. Není tedy 
vyloučeno, že může dojít ještě k drob-
ným úpravám,“ uvedl místopředseda 
regionální rady a zlínský hejtman Sta-
nislav Mišák. Harmonogram obsahuje 
oblasti a přibližné termíny, kdy budou 
v nadcházejících dvou letech vyhlašo-
vány výzvy k podávání projektů, které 
se budou ucházet o podporu v rámci 
Regionálního operačního programu. 
Konkrétní podmínky a zadání však 
budou definovány vždy až příslušnou 
výzvou pro předkládání projektů. 
Například výzva pro předkládání 
projektů v oblasti regionální dopravní 
infrastruktury (silnice II. a III. třídy) 
se předpokládá v září a v říjnu 2009 
a v únoru a v březnu 2010. Veřejná 
doprava se bude moci ucházet o pod-
poru v lednu a v únoru 2010 a rovněž 
v srpnu a v září příštího roku. V celém 
období budou podporovány prioritní 
osy doprava, integrovaný rozvoj a ob-
nova regionu, cestovní ruch.

S velkým zájmem poskytovatelů ubytovacích služeb v kraji se se-
tkal projekt do on-line rezervačního systému ubytování. „Po ab-
solvování čtyř pracovních seminářů máme dnes před podpisem 
smlouvy u 36 hotelů, penzionů, hostelů, rekreačních středisek a 
drobných ubytovatelů,“ řekl náměstek hejtmana Zlínského kraje 
Jindřich Ondruš. Projekt, na jehož realizaci vyčlenil Zlínský kraj 
částku dva miliony korun a který zajišťuje Centrála cestovního ru-
chu Východní Moravy, se rozjel v květnu. Zájem o využití on-line 
rezervace je jak u velkých poskytovatelů služeb – například Lázně 
Luhačovice, tak i u malých středisek. 

Venkov
Dotace z Programu rozvoje venkova umožní far-
mářům výrazným zůsobem rozšířit podnikání. 
Ministerstvo zemědělství České republiky pod-
poří zemědělské podnikatele, kteří se rozhodnou 
rozšířit svoji činnost směrem ke  zpracování ze-
mědělské produkce.

 Svým rozhodnutím tak ministerstvo rea-
guje na  nově schválenou vyhlášku o  přizpů-
sobení veterinárních a hygienických požadav-
ků. Cílem zvýhodnění je poskytnutí podpory 
na  diverzifikaci a  další podnikatelské aktivity 
na  venkově. Zemědělská produkce je důleži-
tým prostředkem k  vytváření pracovních pří-
ležitostí na venkově a k udržování krajiny.

Program rozvoje venkova zvýhodní v rám-
ci sedmého kola příjmu žádostí v  opatření 
„Přidávání hodnoty zemědělským a  potravi-
nářským produktům“ žadatele – zemědělské 
podnikatele, kteří budou zpracovávat země-
dělskou produkci, a  to pětadvaceti nebo pa-
desáti body. Body jsou přitom přidělovány 
v  závislosti na  podílu zemědělských příjmů 

na  celkových příjmech žadatele. Pěti body 
budou pak zvýhodněni žadatelé, kteří mají 
schválenou a  registrovanou potravinářskou 
výrobu v  souladu s  vyhláškou o  přizpůsobe-
ní veterinárních a  hygienických požadavků 
nebo jsou držiteli individuálního referenčního 
množství mléka pro přímý prodej.

Dotace pomohou farmářům

[vc]

[red]www.vychodni-morava.cz

podpora podnikání
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Školy

Seminář

Ministerstvo školství, mládeže a  tělový-
chovy vyhlásilo výzvu k předkládání projektů 
na podporu zvyšování kvality ve vzdělávání. 
Jde o  výzvu v  rámci programu „Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost“. Žadateli mohou 
být především subjekty veřejného sektoru, 

které se zabývají vzděláváním a  kariérním 
poradenstvím. Minimum výše podpory 
na jeden projekt je stanoveno na pět milio-
nů korun. Žádosti do nejvýše 40 milionů ko-
run lze podávat do 10. června 2009. Na vý-
zvu bylo vyčleněno 500 milionů korun. 

S  podporou může počítat například 
implementace nových kurikulárních doku-
mentů do praxe jednotlivých škol a osvěto-
vá a informační podpora kurikulární reformy 
zaměřená na  širší pedagogickou i  rodičov-
skou veřejnost na  regionální úrovni. Další 
podporovanou oblastí je zavádění vyučo-
vacích metod, organizačních forem a  výu-
kových činností včetně tvorby výukových 
programů s  důrazem na  mezipředmětové 
vazby, které vedou k rozvoji klíčových kom-
petencí. Rovněž zavádění vyučovacích me-
tod, organizačních forem a také výukových 
činností, které znatelně zvyšují kvalitu výuky 
cizích jazyků včetně e-learningu. 

Šanci na podporu má rovněž spolupráce 
institucí počátečního vzdělávání na  regio-
nální úrovni s aktéry na trhu práce s možnos-
tí uplatnění inovativních forem spolupráce, 
například stáží učitelů u  zaměstnavatelů. 
Podpořeny budou pouze projekty, které mají 
nadregionální charakter nebo budou řešit 
danou problematiku systémově jen na úze-
mí jednoho kraje. Druhá podmínka však pla-
tí pouze pro kraje nebo jejich příspěvkové 
organizace.

Pro zvyšování kvality ve vzdělávání

[vc]

V květnu se v Kroměříži konal celostátní seminář Celoživotní uče-
ní – Kroměříž 2009. Byl to již 16. ročník semináře, na němž pracovníci 
odborných škol, podniků a úřadů práce jednají o aktuálních téma-
tech vzdělávání. Letos jej pořadatelé – město Kroměříž a Hospodář-
ská komora České republiky – zaměřili na to, jak se v praxi daří rea-
lizovat Strategii celoživotního učení ČR a  její Implementační plán. 
Záštitu semináři poskytl i hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák. 
Partnery semináře byla čtyři důležitá ministerstva: školství, práce 
a sociálních věcí, průmyslu a obchodu a pro místní rozvoj.

Na  semináři promluvili například viceprezident Hospodářské 
komory České republiky Zdeněk Somr o  implementaci Strategie 
celoživotního učení, ředitel úřadu práce v Jihlavě Jiří Hrdlička o roli 
úřadů práce ve vzdělávání dospělých, ředitel odboru dalšího vzdě-
lávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republi-
ky Jakub Stárek o připravovaných projektech na podporu různých 
forem dalšího vzdělávání, ředitel Středního odborného učiliště  
Škoda-Auto v Mladé Boleslavi Karel Chadt a řada dalších. O uplat-
ňování koncepce celoživotního učení ve svých zemích účastníky 
seznámili zahraniční hosté z  Evropského centra pro rozvoj od-
borného vzdělávání, Slovenska a  Rakouska. V  závěru semináře 

schválilo na 130 jeho účastníků memorandum, v němž se obracejí 
na odpovědné orgány ovlivňující celoživotní učení u nás s něko-
lika výzvami a požadavky. Doporučili například zavést motivační 
nástroje ke zvýšení účasti dospělých na vzdělávání.

Celoživotní učení – Kroměříž 2009

[Jaromír Coufalík, Národní vzdělávací fond]
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Prodej

Pronájem

Zlín - Lužkovice
Komerční prostory v průmyslové 
části Lužkovic. Budova byla po-
stavena v roce 2006, k dispozici 
je sociální zařízení a menší kan-
celář. Volné ihned. Cena proná-
jmu je bez energií, které si platí 
nájemník sám.
Cena: 13.000 Kč/měsíc,  
bez energií
Tel.: 724 670 540

Zlín
Prostory v  novostavbě vhod-
né jako sídlo firmy, kancelář-
ské prostory, služby, školící 
střediska apod. Možnost při-
způsobení pronajatých pro-
stor. K  dispozici je také soc. 
zařízení, samostatné měřiče 
spotřeby, parkovací místa.
Cena: 2.100 Kč/m2/rok
Tel.: 724 670 540

Zlín
Komerční prostor v centru Zlí-
na o  celkové výměře 150 m², 
šest kanceláří + šatna. K  pro-
storu náleží dvě výlohy, WC, 
sprchový kout. Plynové tope-
ní, samostatný kotel. Internet, 
pevná linka. Parkování u  ob-
jektu. Volný ihned. 
Cena: 28.000/měsíc
Tel.: 724 670 537

Zlín
Prostory k  pronájmu v  areálu 
Svit. 4 NP o  celkové výměře 
188 m². Kacelář velká - 70,86 
m², kancelář malá - 17,07 m², 
kancelář - 34,86 m², kancelář 
- jih 34,45 m². Budova je bez 
výtahu, parkování je možné 
na parkovišti před budovou.  
Cena: 1.000 Kč/m2/rok
Tel.: 724 670 537

Otrokovice
Prodej objektu bývalé školky 
a  lékařského zařízení o  veli-
kosti 10+1 rekonstruovaného 
v roce 1997. Zastavěná plocha 
objektu je 212 m² a  plocha 
oploceného pozemku 1.616 
m². Nemovitost je vhodná 
ke komerčním účelům.  
Cena: na dotaz
Tel.: 724 670 541

Halenkovice
Prodej stylového hostince 
v obci Halenkovice, vhodného 
k  provozování restauračního 
zařízení s  možností vybudo-
vání prostor pro ubytování. 
Možnost okamžitého provozu. 
Vytápění na tuhá paliva. CP 
pozemku 1425 m2.
Cena: 3.150.000 Kč
Tel.: 724 670 537

Slušovice
Komerční objekt o  velikosti 
112 m². Prostor je rozdělen 
na  tři kanceláře se soc. zaříze-
ním a vytápěný skladovací pro-
stor. Další oplocené skladovací 
prostory s betonovou zastřeše-
nou plochou o velikosti 110 m² 
jsou v těsné blízkosti budovy.
Cena: 1.070.000 Kč
Tel.: 724 670 540

Tlumačov
 Prodej komerčního objektu 

určeného pro výrobu a sklado-
vání v blízkosti obce Tlumačov. 
Celková plocha je 6.251 m². 
U objektu parkovací plochy jak 
pro osobní automobil, tak i pro 
nákladní automobil. Možnost 
prodeje na dvě části. 
Cena: 3.500.000 Kč
Tel.: 724 670 537
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STAVBA ZAHÁJENA!

� jedinečný projekt v Chráněné
 krajinné oblasti Beskydy
� moderní trend rekreačního bydlení 
� výstavba nových rekreačních
 apartmánů do osobního vlastnictví  
� garance zajištění služeb a následného
 pronájmu
� v blízkém okolí: lyžování,
 cykloturistika, turistika, wellness,
 golf, lanové centrum, bowling, bazén 

Ke každému apartmánu
kuchyňská linka                 

BONUS

Navštivte on-l ine katalog na

www.apartmanyrazula.cz

tel.: 545 534 543
GSM: 777 749 126
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Katalogy, letáky, ceníky, vizitky, pozvánky, poukázky...

Tiskoviny s proměnlivým obsahem (jazykové a obsahové 

mutace, adresně personalizované tiskoviny)

Katalogy, letáky, cenníky, vizitky, pozványy

Tiskoviny s proměnnlivým obsahem (ja

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

  Když rozpočty 

 HOŘÍ

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

KKKKKKKKdddddddyyyyyyyyžžžžžžžž rrrrrrooooozzzzzppppppppppooooočččččččttttttyyyyyyyyyyyy  Když rozpočty 

 HOŘÍ

• Šetřete své peníze!

•   Tiskněte jen takové množství, jaké skutečně 
potřebujete.

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

• Kvalitně, rychle a efektivně.

•  Prezentujte se 
profesionálně!



Rodinné domy na klíč
tel. 731 616 919    www.valentik.cz

Vrcholně kvalitní práce

RRodinné domy na klíč

dotace pro rodinné domy

Zelená úsporám

NOVÉ BYTY
V MALENOVICÍCH

3+kk, 2+kk
Uzavřený dvůr

Byty dokončeny
Akční sleva až

400.000,- Kč
+ kuchyňská linka

www.bytymalenovice.cz    tel.: 604370894
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