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Dotace pro investory ve Strategické průmyslové zóně Holešov
Zájemci o umístění investice
ve Strategické průmyslové zóně Holešov
mají širší přístup k dotacím
ze strukturálních fondů
Vláda České republiky v letošním roce zařadila Kroměřížsko, včetně Holešova, mezi regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností. Až do roku 2013 se tak Kroměřížsko řadí mezi lokality se
soustředěnou podporou státu. To značným způsobem zvyšuje
šance žadatelů na získání podpory pro investici ve Strategické
průmyslové zóně Holešov z dalších dotačních titulů, například
i z programu ROZVOJ (Operační program Podnikání a Inovace).
Jeho již třetí výzva byla vyhlášena letos 31. března. K dispozici je
ale také několik dalších dotačních titulů, které jsou velmi vhodné
pro potenciální investory v holešovské zóně.
Společnost Industry Servis ZK, která má na starosti přípravu holešovské zóny, nabízí ve spolupráci s odborníky z Technologického
inovačního centra Zlín zájemcům o vstup do zóny konzultace
ohledně možnosti získání dotací.

Ve Strategické průmyslové zóně Holešov
jsou k dispozici pozemky již od 0,5 hektaru.

rozvoj

Účel: pořízení nových technologických zařízení
Příjem registračních žádostí: 1. 5. 2010 až 1. 8. 2010
Podpora: 1 až 20 mil. Kč (soustředěná podpora státu)

nemovitosti

Účel: příprava podnikatelských budov, projektová příprava
Příjem registračních žádostí: očekává se vyhlášení III. výzvy
Podpora: 1 až 500 mil. Kč (projektová příprava 0,5 až 50 mil. Kč)

školící střediska

Účel: výstavba, rekonstrukce a vybavení školících center
Příjem registračních žádostí: 1. 11. 2009 až 31. 5. 2010
Podpora: 0,2 až 100 mil. Kč

potenciál

Účel: vybudování výzkumných a vývojových kapacit
Příjem registračních žádostí: 26. 2. 2010 až 30. 9. 2011
Podpora: 1 až 200 mil. Kč

inovace - inovační projekt

Účel: inovace výrobků a technologických procesů
Příjem registračních žádostí: 1. 5. 2010 až 30. 9. 2010
Podpora: 1 až 150 mil. Kč

Industry Servis ZK, a.s., Tovární 1268, 769 01 Holešov, tel.: 573 394 296, email: ofﬁce@industryzk.cz www.zonaholesov.cz

Vrcholně kvalitní práce
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Klasické prodejní kanály nefungují, tvrdí menší zemědělci. Představa prodeje prostřednictvím velkoobchodů a následně maloobchodů je iluzí. Farmáři
tak nabízejí své produkty na tržištích, prodávají je
ze dvora, organizují skupiny zákazníků ve větších
městech či využívají internet. Takto inovativní prodejní techniky by člověk neznalý problematiky asi
u zemědělce nečekal.

Rozhovor 

Evropská unie 

V rubrice Evropská unie se můžete seznámit s novinkami v ROP Střední Morava.

Do diáře 

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

Vzdělávání

strana 13

Pěstuje ve svém zahradnictví Biozelenina Velehrad široký sortiment biozeleniny a ovoce bez
použití chemických postřiků a umělých hnojiv.
Hospodaří v ekologicky čistém prostředí Chřibů. Dodržuje zásady podle nařízení Rady Evropy
č. 2092/91 o ekologickém zemědělství, a proto má právo označovat své výpěstky certifikátem jako bioprodukty s ochrannou známkou.

Podpora podnikání
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Odpovědnost za škodu v obchodních vztazích
je tématem nejenom naší rubriky Vzdělávání, ale
také jednou z nejčastějších konzultací s právníky.

Reality

Editorial
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Nakupovat rychle, pohodlně a na jednom
místě. A samozřejmě levně. To je sen každého zákazníka, který se již díky rozmachu
sítě super a hypermarketů splnil. A kvalita? Ta je zřejmě až na posledním místě.
Jak jinak si vysvětlit, že nákupní vozíky se
plní odstředěným mlékem, úhledným, ale
chuťově mdlým česnekem z Číny, či křehčeným kuřecím masem plným vody.
Například zeleninu lze přitom koupit
přímo od zemědělce – čerstvou, vypěstovanou v místě a většinou bez použití
chemických hnojiv či postřiků. Cena? Stejná. Kvalita? Nesrovnatelná. Lze ji koupit
na tržišti, předplatit si odběr bedýnek či
dokonce nakupovat přes internet. Zatím
je ale tento systém přímého prodeje v tuzemsku v plenkách. A důvod? Takovýto
nákup vyžaduje více úsilí než jeden krátký
pohyb ruky na ose regál – nákupní vozík.
Přesto objem prodeje farmářů přímo koncovým zákazníkům, především u zeleniny
a ovoce, utěšeně roste. I tak si někteří producenti kladou otázku, zda jde skutečně
o trend či jen o módní výstřelek. Jak to, že
lidé, kteří vždy preferovali cenu bez ohledu
na jakost, chtějí najednou kupovat místní
bioprodukty? Na tuto odpověď otázku neznáme, nicméně několik dalších jsme se
pokusili zodpovědět v tomto čísle, které je
ze značné části zaměřeno právě na přímý
prodej zemědělských produktů.
Jaroslav Janečka,
šéfredaktor

V sobotu 15. května 2010 byly vyhlášeny nejlepší
potravinářské výrobky Zlínského kraje. Oceněny
byly produkty například z těchto kategorií: pekařské a cukrářské výrobky, masné výrobky a jehněčí
produkty, mléčné výrobky. Perla Zlínska, jak je
tato soutěž nazvána, se konala již popáté. Pořadateli jsou Agrární komora ZK a Zlínský kraj.

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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pohled zblízka
Prodej bez
obchodníků

Přímý prodej zemědělských produktů

Klasické prodejní kanály nefungují, tvrdí menší zemědělci. Představa prodeje prostřednictvím velkoobchodů
a následně maloobchodů je
iluzí. Farmáři tak nabízejí své
produkty na tržištích, prodávají je ze dvora, organizují
skupiny zákazníků ve větších
městech či využívají internet.
Takto inovativní prodejní techniky by člověk problematiky
neznalý asi u zemědělce, který
většinu dne tráví v pracovním
oděvu, asi nečekal. „Investujeme
nejenom do polí, ale také do informačních technologií,“ říká
zelinář z Velehradu Petr Weidenthaler. Zeleninu nabízí prostřednictvím e-shopu již několik let.
Jeho hospodářství zvané Biozelenina Velehrad tak v elektronickém prodeji předstihlo množství
firem z dynamických oborů, pro
něž je prodej přes internet dodnes odvážným krokem.
„Bez orientace na koncového
zákazníka bychom zkrachovali
již v roce 1994, kdy jsme začali
podnikat,“ říká Weidenthaler.
To, že maloproducenti zeleniny
a ovoce dnes prodávají takřka
výhradně přímo koncovým zákazníkům, potvrzuje i předseda
PRO-BIO Svazu ekologických
zemědělců Zdeněk Perlinger. „Je
ale jen otázkou času, kdy do procesu vstoupí zprostředkovatel.
Při vyšším objemu lze již nabízet
bioprodukty i v supermarketech,“ poznamenal. Zároveň ale
dodává, že ideální je podle něho
jiný model – prodej na klasických tržištích a přímo ze dvora.
Má to ale jeden háček. Mnoho
spotřebitelů nehodlá věnovat
čas nákupu mimo areál nákupního centra. Proto se objevilo
několik prodejních technik.
Asi momentálně nejznámější jsou nyní bedýnkové systé-

my dodávek čerstvé zeleniny
a ovoce a mlékomaty. Prodej
formou bedýnek je postavený
na trvalejším obchodním vztahu
mezi zákazníkem a pěstitelem.
Spotřebitel se zaváže k odběru bedýnek v určitém časovém
intervalu, zemědělec je pak
plní na předepsanou hmotnost
tím, co zrovna na jeho polích
dozrává. Výhody jsou na obou
stranách, o čemž svědčí fakt,
že v České republice vytvářejí
systémy bedýnkového prodeje
jak zemědělci, tak i konzumenti.
Momentálně funguje v tuzemsku asi 30 farmářů a bioklubů,
kteří bedýnkový prodej organizují. Biokluby jsou tvořeny
skupinou spotřebitelů, kteří si
produkci dovážejí či objednávají
hromadně. Právě systém bedýnek se dostává momentálně
do pomyslného čela prodejů
produkce bioproducentů. „Rozdíl proti individuálními nákupu
prostřednictvím internetu je
zřejmý – úspora času a větší pohodlí,“ podotýká Weidenthaler.
V západní Evropě je bedýnkový
prodej rozšířenější. Farmy mají
i několik stovek zákazníků.
Dostat se až přímo ke koncovému zákazníkovi bez zprostředkovatelů se pokoušejí

i větší zemědělská družstva.
Příkladem jsou mlékomaty, kterých během několika málo měsíců vyrostly v České republice
desítky. Podle některých odhadů by jich mohlo být do konce
příštího roku až tisíc. Dovozci
výdejních automatů se navíc
již poohlížejí po automatech,
které jsou schopny vydávat
čerstvé ovocné nektary. A jistě
se najdou možnosti pro prodej
dalších komodit.
Chovatelé mléčných krav
se ale s ekologickými pěstiteli
shodují na jednom – zákazníci nejsou v mnoha případech
ochotni obětovat nákupu dostatek času a mnoho z nich ani
nezná chuť a vzhled skutečně
čerstvých produktů. Skutečné mléko z mlékomatu prostě
chutná jinak než z krabice, ředkvička od biozelináře nemusí
být nutně dokonale kulatá a nablýskaná, jako ta z regálu hypermarketu. Zemědělci jsou ale
optimisté. „Kdybych nevěřila, že
se orientace zákazníků na kvalitu potravin začíná opravdu
stávat trendem, tak to neděláme,“ uvedla Jarmila Čermáková, předsedkyně Agrodružstva
Roštění, jež provozuje sedm
mlékomatů.

[jjn]
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Jak funguje bedýnkový systém

Bedýnka je systém, při kterém se farmář, nejčastěji
zelinář, rozhodne pravidelně zavážet své výpěstky
v bedýnkách přímo zákazníkům. Vedle vlastních
produktů může do bedýnky dodávat i produkty
od dalších zemědělců v sousedství či z regionu.
Základem sortimentu bedýnek jsou většinou
nejrůznější druhy zeleniny a ovoce, ale mohou
obsahovat i mléčné výrobky, byliny, sušené ovoce, pečivo, zavařeniny či maso. Existuje několik
různých modelů, nicméně všechny jsou založeny na ústředním principu dodání bedýnky plné
čerstvých, místně produkovaných a sezónních
www.pro-bio.cz
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produktů buď přímo k zákazníkovi domů, nebo
na předem určené distribuční místo.  
Někteří provozovatelé systému bedýnek nabízí svým zákazníkům možnost volby množství
obvykle ve třech rodinných velikostech či obsahu bedýnky, a umožňují tak výběr dle velikosti
domácnosti či obliby různých druhů produktů.
Zákazníci každý týden či 14 dní získají bedýnku,
tašku či přepravku za pevně stanovenou cenu téměř až do domu.
Více informací, včetně adresáře Kam pro bedýnky, naleznete na webu www.pro-bio.cz.

Firma LAPP KABEL získala ocenění
Otrokovice – Společnost LAPP KABEL
s.r.o. z Otrokovic získala při své první
účasti v soutěži Zaměstnavatel regionu
2010 2. místo v kategorii Progresivní
zaměstnavatel regionu. V této kategorii soutěžila s dalšími společnostmi
o velikosti do 250 zaměstnanců podnikajícími v moravských krajích. Ocenění
převzal jednatel společnosti Ing. Michal Wdowyczyn, MBA, při slavnostním
vyhlášení výsledků, které se konalo
6. května v Regionálním centru Olomouc. Společnost LAPP KABEL s.r.o.
je součástí celosvětové skupiny LAPP
GROUP – výrobce a dodavatele průmyslových kabelů, vodičů, konektorů,
kabelových vývodek a ochranných
hadic, energetických nosičů, značících
systémů, kabelového příslušenství či
komponent pro automatizaci.
V zóně bude technologický park
Holešov – Ještě v letošním roce bude
zahájena stavba technologického
parku ve Strategické průmyslové zóně
Holešov. Na projekt v celkové hodnotě
přibližně 150 milionů korun se totiž
podařilo získat dotaci ve výši 112,5
milionu. Technologický park nabídne
vhodné podmínky pro inovativní firmy
s výzkumným a vývojovým potenciálem. Součástí parku jsou také prostory
pro začínající podnikatele. Celkem
může v Technologickém parku Holešov
najít práci až 140 lidí. Investoři v zóně
pak mohou díky projektu posilovat
konkurenceschopnost prostřednictvím
spolupráce s technologicky zaměřenými firmami a institucemi. Celý areál
Technologického parku Holešov, pro
jehož výstavbu je vyčleněna plocha
v centru průmyslové zóny, budou tvořit
tři hlavní objekty. Ve dvou bude samotný technologický park, v třetí pak
podnikatelský inkubátor. Odborným
garantem projektu je společnost Technologické inovační centrum Zlín.
Evektor vyvinul dopravní letoun
Kunovice – Kunovická letecká továrna
Evektor dokončila vývoj nového dvoumotorového dopravního letadla EV-55
Outback. Letoun dokáže přepravit až 14
cestujících či 1 800 kilogramů nákladu.
Vývoj trval šest let. „Letadlo je významné již tím, že vzniklo, protože v poslední
době v tuzemsku příliš leteckých projektů není. Unikátní je svými výkony
a užitnými vlastnostmi,“ řekl šéfkonstruktér Evektoru Petr Štěrba. EV-55
Outback je určen zejména pro přepravu
v málo obydlených oblastech, firma jej
chce nabízet za cenu kolem dvou milionů dolarů. Na jeho vývoji Evektor spolupracoval s dalšími 19 firmami. Podnik
na projekt získal grant od ministerstva
průmyslu a obchodu.

www.firemnipartner.cz
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Mlékomaty – prodej ze dvora i u supermarketu

Automaty na výdej mléka se
staly hitem. Přestože i nejlevnější z nich odčerpá z kapsy
zemědělce stovky tisíc korun,
momentálně jich je v České
republice instalováno asi 160.
Největším distributorem
mlékomatů v České republice je společnost TOKO, která
sídlí v Rudicích na Uherskohradišťsku. „Dosud jsme jich
zákazníkům, výhradně zemělským podnikatelům, prodali
117. Očekáváme, že letošní

rok uzavřeme s bilancí kolem
čtyř stovek,“ poznamenal vedoucí marketingu společnosti
Tomáš Kořínek. Mlékomaty
prodávané firmou TOKO pocházejí z Itálie, na výběr je
několik typů lišících se kapacitou zásobníku, vzhledem
a místem instalace. Nejlevnější automat s kapacitou 200
litrů, který je určen pro interiéry, přijde na 400 000 korun,
cena venkovního automatu se
zásobníkem na 800 litrů pak

překračuje milion korun. Důvod, proč zemědělci investují
do mlékomatů je jednoduchý
– prodávají za výrazně vyšší
částku, než jsou výkupní ceny.
Automaty tak mají přispět
nejen k okamžitému zvýšení
profitu na straně producenta
(a nikoliv zpracovatelů a obchodníků), ale jsou také součástí dlouhodobější strategie
zemědělců. „Pomohlo by nám
to tlačit na zvýšení ceny mléka,“ nechal se slyšet prezident
agrární komory Jan Veleba.
Právě nízké výkupní ceny
nutí zemědělce hledat jiné
možnosti prodeje – a ty stejně jako v případě biozeleniny
a ovoce vedou k napřímení
distribuční cesty. S vynecháním všech mezičlánků.
Například Agrodružstvo Roštění, které hospodaří na Holešovsku, již nakoupilo sedm
mlékomatů. Jsou umístěny
v Přerově, Kroměříži, Holešově, Hulíně, Chropyni, Roštíně
a Prusinovicích. Zatímco výkupní cena mléka se momen-

tálně pohybuje kolem sedmi
korun, v mlékomatu stojí 15
korun. „Ještě do poloviny února jsme prodávali touto cestou zhruba 20 procent denní
produkce mléka. Po negativní kampani v médiích zájem
ochabl,“ uvedla předsedkyně
Agrodružstva Roštění Jarmila
Čermáková.
Naráží přitom na skutečnost, že v médiích se objevily
informace poškozující pověst
mléka z automatu. „Automaty
na méko jsou ale již několik let
běžnou součástí života obyvatel Evropy. Zcela vyhovují
přísné evropské legislativě
pro hygienu a bezpečnost potravin. Spotřebitel se ale musí
k mléku z automatu chovat
jako k jiné čerstvé potravině,“
vysvětlil Kořínek. Prodejci
mlékomatů i samotní zemědělci věří, že se prodej mléka
z výdejních automatů opět
zvýší. „Poptávka po autentických potravinách vytrvale roste, není to pouze módní záležitost,“ poznamenal Kořínek.

Výdejní
automaty

[jjn]

Internetové aktivity

Podpořit zemědělce v jejich snahách
prodávat přímo koncovým zákazníkům
se více či méně úspěšně snaží mnoho institucí. Od ministerstva životního prostředí až po občanská sdružení či ekologické
aktivisty. Aktivitu ale pochopitelně vyvíjejí
i přímo zemědělci. Příkladem je soukromý
farmář z Jihlavska František Němec, který
rozjel projekt Najdi si svého farmáře. Jeho
webové stránky fungují jako databáze
kontaktů na zemědělce, od nichž mohou
lidé odebírat potraviny přímo ze dvora.
Stejně tak nabízejí stránky rovněž seznam
tržišť.
Ze Zlínského kraje se do projektu zapojili zatím dva farmáři. „Vycházím z vlastwww.najdisisvehofarmare.cz
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ní zkušenosti, že o potraviny nakupované
přímo z farmy je zájem a například naše
farma není schopna svými produkty zásobovat celou republiku,“ citovala Němce
Česká tisková kancelář. Farmáři zapojení
do projektu mají jasný cíl: vytvořit kvalitní
značku a poskytnout stoprocentní servis
zákazníkovi, který nese peníze na venkov.
Další aktivitou je pak snaha vytvořit
farmářské trhy, na nichž je možné pravidelně zakoupit čerstvé produkty od místních sedláků. Například v Praze se to již
podařilo, zřejmě i díky iniciativě spotřebitelů. Například facebooková skupina nazvaná Chceme v Praze farmářské tržiště
patří k velmi početným – na konci května

měla tato skupina takřka 7 000 fanoušků.
Renesanci ale prožívají také stálá tržiště,
která jsou pro mnoho menších ekozemědělců hlavní prodejní cestou.
Aktivní je ale i druhá strana, tedy spotřebitelé. Příkladem je občanské sdružení
Pro-Bio Liga. Jeho hlavními cíli je informovat veřejnost o možnostech a souvislostech trvale udržitelné spotřeby v oblasti potravin, přispět k pozitivní změně
spotřebitelských návyků a sdružovat
spotřebitele biopotravin a vytvořit silnou
spotřebitelskou organizaci. Občanské
sdružení provozuje webové stránky se
zřejmě nejkomplexnějším rozcestníkem
pro zájemce o biopotraviny.
[jjn]
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rozhovor
Ing. Petr Weidenthaler
▪▪ narodil se v roce 1958
v Brně
▪▪ je ženatý, má čtyři děti
▪▪ vystudoval Mendelovu
zemědělskou univerzitu
v Brně, obor agronom
▪▪ po promoci (1982)
pracoval na Brněnsku
v zemědělských službách,
od roku 1985 v zelinářské
výrobě v zemědělském
družstvu, později jako
vedoucí zelinářského
střediska
▪▪ pracoval jako vedoucí
zelinářského střediska
ve Zlíně
▪▪ od roku 1994 měl
v pronájmu zahradnictví
v Machové a začal se
věnovat pěstování
a prodeji biozeleniny
▪▪ od roku 1997 má vlastní
biozelinářství na okraji
obce Velehrad, kde také
žije se svou rodinou

Petr
Weidenthaler

Weidenthaler: Nejsme bohatí, ale žijeme jako normální lidé
Pěstuje ve svém zahradnictví Biozelenina Velehrad široký sortiment biozeleniny a ovoce bez použití jakýchkoli chemických postřiků a umělých hnojiv. Hospodaří v ekologicky čistém prostředí
Chřibů. Dodržuje zásady podle nařízení Rady Evropy č. 2092/91
o ekologickém zemědělství, a proto má právo označovat své výpěstky certifikátem jako bioprodukty s ochrannou známkou.
Jak jste se dostal k pěstování
biozeleniny?
Absolvoval jsem zemědělskou univerzitu. Původně jsem
pracoval na Brněnsku v družstvu.
Už tam jsem se dostal k zelinářské výrobě. Když se u nás začal
měnit politický a ekonomický
systém, založil jsem s kamarády
společnost Natur a stal se obchodníkem s ekologickými potravinami. Absolvoval jsem dvě
stáže u biozemědělců ve Velké
Británii a v Norsku. A když se
v Machové v roce 1994 naskytla
možnost pronájmu zahradnictví,
které bylo tehdy ztrátové, využil
jsem toho.  
Své bioprodukty sám prodáváte na tržištích ve Zlíně
a v Uherském Hradišti, v některých
specializovaných
obchodech nebo prostřednictvím e-shopu. Proč jste
nezačal s dodávkami i do běžných prodejen?
Zjistili jsme, že běžné obchody nejsou schopny nabízet bio-
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zeleninu. Zákazník tam přijde
a požaduje například kilo mrkve. Jaké mrkve? Když dostane
strohou informaci, že mají jeden
druh za deset korun a druhý druh
za dvacet korun a nikdo mu nevysvětlí, že ta dražší je biozelenina
vypěstovaná náročnějším způsobem bez jakýchkoli chemických
postřiků a umělých hnojiv, tak si
samozřejmě vybere tu levnější.
V takových obchodech biozelenina příliš nemá šanci. Zpočátku
jsem také zkoušel posílat na tržiště zaměstnance, ale neměl jsem
s tím dobrou zkušenost. Pochopil jsem, že nejlépe zákazníkům
vysvětlím význam bioproduktů
a získám je pro ně já sám.
Jak vypadá váš prodejní den
na zlínském tržišti?
Přijíždím před sedmou hodinou. Mám ranní rituál – dám si čaj
nebo kafé a loupák, pohovořím
s okolními prodavači, vyskládám
auto, ještě si třeba koupím nějakou svačinu a v osm hodin už začínám prodávat, přitom ještě vy-

skládávám na pult zboží z beden.
Do devíti mám všechno na pultě
vyloženo. Odpoledne kolem půl
páté začínám neprodané zbytky
zeleniny rovnat zpátky do beden,
pak najedu s autem, naložím
a odjíždím. Víceméně za každého
počasí. Ale mimo zimní období.

Zvláštní způsob prodeje
svých produktů jste v minulosti rozjížděli v Brně...
Vytvořili jsme tam skupiny
odběratelů, jakési biokluby. Byl
tam vždy jeden člověk, který měl
kolem sebe pět, deset, patnáct
či dvacet dalších lidí, které osobně znal. Dostávali naši nabídku,
zaslali nám poptávku za celou
skupinu a my jsme jim přivezli
objednanou zeleninu na odběrní
místa. Lidé, kteří to organizovali,
měli na zeleninu určitou slevu,
aby za svou práci byli také nějak
odměněni. Tento způsob distribuce nám fungoval asi dva tři
roky. Říkali jsme tomu biokluby.
Pak přišly na řadu i obchody.
Zájem projevili sami obchodníci. Začali jsme dodávat
zeleninu asi do osmi prodejen
se zdravou výživou nebo i běžných samoobsluh. Pořídili jsme
do těchto prodejen vlastní regály
s označením původu této zeleniny. Některé z těchto prodejen

postupně odpadly, s některými
spolupracujeme dodnes.
Vaší pozornosti neušly ani
moderní informační technologie, které umožňují prodávat zboží prostřednictvím
internetu.
Po několika krůčcích jsem
se dostal i k e-shopu. Investoval
jsem nejen do polí, ale i do informačních technologií. E-shop
fungoval nejdříve jenom pro obchodníky, později i pro koncové
zákazníky. Časem jsem takto získal asi 150 zákazníků. Do čtvrtka
si mohou udělat objednávku,
v pondělí si zboží vyzvednou
na příslušném odběrovém místě
nebo přímo v našem zahradnictví.
Co to jsou tzv. bioboxy?
To je také jeden ze způsobů
distribuce nebo prodeje čerstvé
zeleniny. Biobox či biobedýnka
představuje nabídku několika
druhů čerstvé zeleniny, která se
právě sklízí. Svoji bedýnku biozeleniny si nyní mohou zákazníci snadno objednat pouhým
zaplacením částky, podle požadované velikosti bioboxu. Ceny
jsou 200 Kč - množství biozeleniny pro jednotlivce nebo dvojici,
400 Kč - to už je zásoba zeleniny
pro menší rodinu s jedním ma-
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rozhovor
lým dítětem, a 600 Kč - tento
biobox si vybere větší rodina,
která pravidelně jí a vaří ze zeleniny. Zákazník může dostávat
biobox v týdenním intervalu.
Určitou nevýhodou může být
nutnost podřídit se výběru zeleniny od farmáře. Každá bedýnka
je trochu překvapením a nikdy se
nedá přesně určit její složení - záleží to na přírodě a sezoně. To je
argument, který může znervóznit
člověka zvyklého mít ze supermarketu veškeré ovoce a zeleninu stabilně po celý rok. Systém
ale naopak nadchne lidi, kteří respektují přirozený cyklus tak, jak
v přírodě fungoval od nepaměti,
a toužit v lednu po jahodách jim
přijde nenormální. V obchodech,
které zavedly prodej bioboxů, se
výrazně zvýšil odbyt zeleniny.
Proč jste skončil se zahradnictvím v Machové a přesunul
sídlo firmy do Velehradu?
Transformace zemědělského
družstva, které mi zahradnictví
pronajalo, pokročila a nastalo
rozdělování podílů mezi oprávněné osoby. Člověk, kterému
připadlo do vlastnictví zahradnictví, na tom byl dost špatně.
I když jsme měli původně nájemní smlouvu na nejméně sedm
let, vznikly určité právní spory.
Naskytla se nám však možnost
přestěhovat se do Velehradu,
kde můžeme bydlet a hospodařit na jenom místě, téměř na půl
cesty mezi Brnem a Zlínem.

Mění se požadavky zákazníků
s časem?
Když vezmu v úvahu například zlínské tržiště, dvě hlavní
zákaznické skupiny tvoří mladé
maminky a důchodci. Matky kupují primárně pro své děti a musím je přesvědčovat, že ta pěkná
mrkev není jen pro miminko, ale
i pro maminku. Důchodci kupují
proto, že mají rádi čerstvou zeleninu. Oni ještě dokážou ocenit
kvalitní zeleninu. A pokud jde
o sortiment, maminky kupují
mrkev, cukety, tuřínky, kedlubny,
malé dýně – zeleninu, která se
dává malým dětem. Tím pádem
míň kupují celer, cibuli, saláty.
V minulosti jsme mívali rekordní
prodeje až 750 salátů za den, teď
to klesá třeba jen na 150 hlávek.
Více se prodává zelenina, která
je na svačinu, která nevyžaduje
komplikovanější úpravu. Méně
jdou na odbyt druhy zeleniny,
které vyžadují kuchyňskou přípravu – například kapusta, zelí...
Dá se pěstováním zeleniny
uživit?
Nejsme bohatí, ale žijeme
jako normální lidé.
Jakou zkušenost máte se získáváním zaměstnanců a brigádníků?
Oproti minulým letům je nyní
více možností získat pracovní síly.
Jak se zvyšuje míra nezaměstnanosti, tak přibývá lidí, kteří jsou
ochotni pracovat i v zemědělství.
Dříve bylo zemědělství někde

na konci zájmu při hledání pracovních příležitostí.
Máte někdy během roku
opravdu volno?
Končíme někdy kolem 21.
nebo 22. prosince, pokud to není
zrovna pondělí, kdy jezdíme se
zbožím do Brna, a začínáme znovu kolem 5. až 10 ledna. Samotná
sezona na poli končí asi v polovině listopadu, do Vánoc se spravuje, čistí, uklízí, ale už se také zpracovává plán na příští rok. V první
polovině ledna už se k nám sjíždějí dodavatelé osiv a děláme
objednávky. V druhé polovině
ledna už začínáme s prvními výsevy.
Vnímáte při pěstování a prodeji biozeleniny nějaké rozdíly mezi obdobím před
vstupem a po vstupu České
republiky do Evropské unie?
Ano. Nyní mohu do zemí EU
bez problémů svou produkci vyvážet a bez problémů mohu také
cokoli z EU přivážet. Využívám
toho.
Myslíte, že by biozemědělcům
mohl nějakým způsobem více
pomáhat stát?
Velký dluh státu vidím v malé
propagaci ekologického zemědělství. Stát by mohl na své občany působit určitou propagací,
aby měli své biozemědělce rádi
a rádi od nich nakupovali. Ne aby
se jim posmívali.

Vojtěch Cekota

O firmě

Název
▪▪ Ing. Petr Weidenthaler
Biozelenina Velehrad
Založení společnosti
▪▪ jako fyzická osoba
podniká v zemědělské
výrobě od r. 1991
Sídlo společnosti
▪▪ Buchlovská 101,
687 06 Velehrad
Předmět činnosti
▪▪ rostlinná výroba
včetně ovocnářství,
vinohradnictví, vinařství,
a pěstování zeleniny, hub,
okrasných rostlin, léčivých
a aromatických rostlin,
rostlin pro technické užití
na pozemcích
Výměra pozemků
▪▪ orná půda 10 ha, z toho
letos zelinářská výroba
1,88 ha; sady 0,75 ha;
zbytek do 26 ha jsou
pastviny
Počet zaměstnanců
▪▪ 1 – 2 stálí zaměstnanci,
1 – 5 brigádníků
Prodejní místa
▪▪ v sídle firmy
▪▪ tržiště ve Zlíně Pod
kaštany (středa a pátek)
▪▪ tržiště v Uh. Hradišti
u nádraží (sobota)
▪▪ dodává své zboží
do několika prodejen
v Brně, Praze a v Bratislavě
Kontakt
▪▪ Tel. 775 702 537
▪▪ atep3@mac.com
▪▪ www.biozelenina.eu
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podpora podnikání
Brownfields

Regenerace nevyužitých areálů

Deset starých a nevyužívaných ploch a objektů po průmyslové či
zemědělské činnosti se může těšit na finanční dotaci Zlínského kraje
určenou na předprojektovou přípravu podporující jejich regeneraci.
Krajští radní schválili rozdělení téměř 4 milionů korun na tuto oblast
podpory a stejný postup doporučili také krajským zastupitelům
Nevyužité
areály
jsou
na území kraje tvořeny většinou pozemky a nemovitostmi
ztrácejícími svou funkci a využití, často jsou i ekologicky zatíženy. Tyto plochy také často
fyzicky, ekonomicky a sociálně
zatěžuji okolí a vysoké náklady na jejich regeneraci či rekonstrukci odrazují soukromý
kapitál od přímých investic.
Zpracovaná „Strategie využití
brownfields ve Zlínském kraji“
zmapovala nevyužívané lokality a identifikovala možné zdroje financování, včetně návrhů
a opatření, kterými kraj přispěje podporou předprojektové
přípravy k revitalizaci brownfieldu. V současné době exis-

tuje pro účely podpory regenerace brownfields řada národních i evropských zdrojů
financování. U většiny z nich,
především u programu EU, je
jejich využitelnost omezena
koncem programovacího období v roce 2013, kdy s největší
pravděpodobností také skončí
možnost získat významné dotace na regeneraci brownfields
z evropských zdrojů.
Zlínský kraj proto schválil
v minulém roce Podprogram
projektové přípravy projektů
brownfields na svém území
s cílem zvýšit absorpční kapacitu kraje v oblasti regenerace
brownfields a prostřednictvím
finanční podpory předprojek-

tové přípravy oživit konkrétní lokality. Finanční podporu
předprojektové přípravy tvoří
například studie využitelnosti
území ve variantním řešení,
koncepce napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,
architektonické a objemové
studie plánovaného záměru či
studie proveditelnosti.
Dotace nevyužitým
objektům brownfields:
▪▪ Regenerace objektů bývalého Zemědělského družstva
Rusava – 240 tisíc korun
▪▪ Revitalizace býv. vlakového
nádraží Morkovice - 163 tisíc
korun
▪▪ Revitalizace bývalého armádního velkoskladu v obci
Halenkov – 697 tisíc korun
▪▪ Průmyslový areál Slavičín –
průmyslové a technologické
centrum regionu – 484 tisíc
korun
▪▪ Rozvoj komerčního, technologického a vzdělávacího centra Slavičín – 597 tisíc korun
▪▪ Technické zhodnocení budov zámku v Přílepích – 346
tisíc korun
▪▪ Zámek Liptál – 182 tisíc korun
▪▪ Regenerace Filmových ateliérů Zlín – 628 tisíc korun
▪▪ Regenerace pivovaru Uherský Ostroh – 360 tisíc korun
▪▪ Regenerace objektu firmy
Geostav Otrokovice „areál Moravanu“ – 144 tisíc korun
[tz]

Regionální
operační
program

Byla vyhlášena dvacátá výzva
Úřad Regionální rady vyhlásil
ve středu 26. května v pořadí již
dvacátou výzvu z Regionálního
operačního programu Střední
Morava. Kromě známých podoblastí podpory přináší i novinky v řešení problémových
oblastí. Zcela nově jsou vyhlašovány podoblasti podpory,
které vyžadují nový přístup
žadatelů ke zpracování projektového záměru. „Jedná se o integrované plány pro města nad
5 000 obyvatel a integrované
plány konverze zón,“ doplnil
ředitel Úřadu Regionální rady
Ivan Matulík. V obou případech je nejprve předkládán
takzvaný koncept, prostřednictvím kterého žadatel bude
řešit konkrétní problémovou
oblast. Koncepty jsou pak reali-

zovány vzájemně navazujícími
projekty, které přispějí ke komplexnímu řešení daného území. „Cílem tohoto přístupu je
princip koncentrace finančních
zdrojů do konkrétního území,
které navíc může zahrnovat
více navazujících projektů,“
doplnil Matulík. Každý koncept
pak musí být v minimální výši
30 procent financovaný z jiného zdroje, než je Regionální
operační program Střední Morava. Prostřednictvím konceptů bude řešena i revitalizace
brownfields, jejíž vyhlášení je
plánováno na červenec letošního roku.
Žadatelé mohou předkládat
projekty do těchto podoblastí podpory:

▪▪2.2.1 Fyzická revitalizace
území  
▪▪ 2.2.6 Rozvoj krizové infrastruktury
▪▪ 2.2.9 Integrovaný plán pro
města nad 5000 obyvatel
▪▪ 2.2.10 Integrovaný plán konverze zóny
▪▪ 3.1.2 Integrovaný rozvoj
cestovního ruchu pilotními
aktivitami
▪▪ Výzva je určena především
pro kraje, obce a podnikatele ve vazbě na revitalizaci
brownfields. Termín pro zpracování projektů či konceptů
je 26. červenec 2010. Dokumentace k výzvě je k dispozici na internetové stránce
www.rr-strednimorava.cz/folder/331

Nová příručka OPŽP
Tato příručka je základním informačním
materiálem pro potenciální předkladatele projektových žádostí do Operačního
programu Životní prostředí. Zahrnuje
pokyny a doporučení pro prvotní fázi
identifikace konkrétního projektového
záměru, jeho převedení do písemné
žádosti a podání k hodnocení. Příručka
obsahuje také stručný výklad klíčových
procedur při realizaci akce. Kapitoly
a podkapitoly příručky poskytují souhrn
podmínek, postupů a náležitostí, které
musí být splněny pro úspěšné podání
žádosti o podporu z OPŽP. Dokumenty lze
nalézt na stránkách www.opzp.cz v sekci
Dokumenty ke stažení.
Nové dotace z programu Educa
Od 3. května zahájila Agentura CzechInvest příjem žádostí o finanční dotace
z evropského dotačního programu
Educa. Globální grant Educa je součástí
Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost. Program podporuje
projekty specializovaného vzdělávání zaměstnanců, v němž musí být alespoň 80
procent tréninkových aktivit zaměřeno
na specifické znalosti a činnosti. Zbývající
část může být vyplněna programy obecného charakteru. Podnikatelé tak mohou
získat až 750 milionů korun na vzdělávání zaměstnanců. O dotace mohou
žádat podniky se sídlem v České republice, mimo území hlavního města Prahy.
V rámci speciálního režimu, takzvaného
dočasného rámce, mohou podniky žádat
o dotace do 31. 8. 2010. V tomto období bude možnost získat až 100 procent
na výdaje spojené s realizovaným projektem. Ostatní žádosti bude agentura
CzechInvest přijímat až do 31. října 2011.
Zde dotace bude činit pro malé podniky
až 45 %, pro střední podniky až 35 %
a u velkých firem do výše 25% výdajů
souvisejících s realizovaným vzdělávacím
projektem.
Spolupráce v terciárním vzdělávání
Ministerstvo školství vyhlásilo novou výzvu v oblasti podpory Partnerství a sítě
OP VK. Cílem této výzvy je rozvoj a posílení vztahů mezi institucemi terciárního
vzdělávání, výzkumnými organizacemi,
subjekty soukromého sektoru a veřejné
správy prostřednictvím stáží, odborných
praxí, komunikačních a interaktivních
platforem. V rámci projektu je možné
kombinovat více podporovaných aktivit.
Proto, pro lepší přehlednost, jsou roděleny na hlavní a doplňkové. Hlavní klíčovou
aktivitou je podpora spolupráce mezi
institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými organizacemi a podnikatelským, veřejným a neziskovým sektorem
prostřednictvím stáží a odborných praxí.
Termín pro podávání žádostí je do
30. července 2010.

[red]
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Nejlepší výrobky Zlínského kraje
V sobotu 15. května 2010 byly
vyhlášeny nejlepší potravinářské výrobky regionu. Soutěž
Perla Zlínska, kterou pořádá
Agrární komora ZK a Zlínský
kraj, se letos konala již popáté.
Ocenění získali:
Pekařské a cukrářské výrobky
▪▪ Medoks, s. r. o., Všemina –
staročeský medovník
▪▪ Svoboda a Březík – pečivo,
s. r. o., Zlín-Lužkovice – vital
rohlíček plundrový
▪▪ Vlastimil Javor, Vlčnov –
vlčnovské vdolečky
▪▪ Javorník CZ, s. r. o., Štítná
nad Vláří – chléb moravský
▪▪ Kloboucká pekárna, s. r. o.,
Valašské Klobouky – chléb
podmáslový
▪▪ Agrodružstvo Roštění, družstvo, Roštění – hrušková bulka
▪▪ Josef Polášek, Kroměříž –
slané tyčinky
▪▪ Cyrilovo pekařství, s. r. o.,
Hrachovec – müslík
Masné výrobky
a jehněčí produkty
▪▪ MP Krásno, a. s.,Valašské Meziříčí – šunková cihla zauzená
▪▪ Sanytrák, s. r. o., Horní Lhota
– Lhotská klobása
www.perla-zlinska.cz

▪▪ Soško, s. r. o., Nedakonice –
škvarky selské
▪▪ Ing. Petra Zbořilová, Otrokovice – šunkový salám s pepřem
▪▪ Voma, s. r. o., Uherský Brod –
Lopenická slanina
▪▪ Josef Pospíšil – Výrobna lahůdek a uzenin, s. r. o., Holešov
– Holešovská tyčinka se sýrem
▪▪ HSP Food, s. r. o., Sazovice –
Sazovická klobása
▪▪ Oldřich Bořuta, Trnava u Zlína – labužnická kýta s bylinkovým kořením
▪▪ Oldřich Bořuta, Trnava u Zlína – paštika
▪▪ Valašské jehněčí, Fancova
Lhota – grilovaná tyčinka
jehněčí
▪▪ Tibor Švirák,Vsetín  – bačova
klobása jehněčí
▪▪ Carnex, s. r. o., Francova
Lhota -  ovčácká klobása
s probiotiky
Mléčné výrobky
▪▪ Yoplait Czech, a. s., Slušovice
– Jo – 4 pack jahoda-borůvka
▪▪ Mlékárna Valašské Meziříčí,
spol. s r.o. - Merenda jogurtové
mléko s příchutí Cappucinoskořice
▪▪ Krojilo, a. s., Kroměříž – Krásná Haná  přírodní sýr gouda                      

Výroba
potravin

▪▪ Jan Zajíček, Valašská Bystřice
– farmářský sýr pařený

Kategorie medovina
▪▪ Michal Říha, Pravčice
▪▪ Ing. Jan Vybíral, Kroměříž
▪▪ Jaroslav Hába, Vizovice

Další oceněné výrobky
▪▪ Cena hejtmana Zlínského kraje: firma Krojilo, a. s., Kroměříž –
Zálesák se zeleninou – pikantní
termizovaná smetana
▪▪ Cenu hodnotitelské komise:
Jana Večerková – Vest, Zlín–Louky – Tyčinky kinder
▪▪ Cena Úřadu pro potraviny
Ministerstva zemědělství České
republiky: Kmotr – Masna Kroměříž, a. s., – Salám s dýňovými
semínky
▪▪ Cena ředitele Krajské agentury pro zemědělství a venkov: Střední odborné učiliště
Valašské Klobouky – soubor
výrobků z jehněčího masa

žádosti na individuální projekty
s celkovými náklady do 25 milionů eur a velké projekty, jejichž
rozpočet tuto finanční hranici
přesahuje.  
Prioritní osa 2 - Zlepšování
kvality ovzduší a snižování
emisí. Projekty musí být realizovány pouze v návaznosti na regionální systémy úpravy komunálních odpadů. Pro danou
oblast je určena částka ve výši
dvou miliard korun.

Prioritní osa 4 - Zkvalitnění
nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických
zátěží. Je zaměřena na zavedení systémů jak mechanické, tak
i biologické úpravy komunálních odpadů včetně jejich energetického využití. Na projekty
z této oblasti je vyčleněna suma
v hodnotě 6 miliard korun.
Žádosti jsou přijímány do
30. června 2011 Státním fondem
životního prostředí.

Kategorie ostatní výrobky
a polotovary
▪▪ Jespo, s. r. o., Holešov – vepřový výpeček, špenát, bramborový knedlík
▪▪ Zdena Bajzová - Motorest
Šafrán, Valašské Klobouky –
trnkový džem
▪▪ Drůbežárna Holešov, spol.
s r.o., Holešov – Holešovská
základní majonéza

[tz]

Dotace na nakládání s odpady a snižování emisí
Obce, kraje a podnikatelé
mohou čerpat dotace na projekty pro zefektivnění nakládání s odpady a snižování emisí.
XV. výzvu vypsalo Ministerstvo
životního prostředí prostřednictvím SFŽP s celkovou alokací 8
miliard korun. Je určena na podporu projektů v rámci prioritních
os 2 a 4 Operačního programu
Životního prostředí. Výzva se
zaměřuje na dvě oblasti podpory, a to nakládání s odpady

a ochranu ovzduší. Obce, města,
kraje a podnikatelé tak mohou
získat finance na projekty, které povedou k efektivní likvidaci
komunálních odpadů a k jejich
dalšímu energetickému využití.
O dotace v rámci XV. výzvy mohou kromě obcí a krajů a podnikatelů žádat také příspěvkové
organizace, státní podniky, vysoké školy či občanská sdružení
i další nepodnikatelské subjekty.
Do XV. výzvy jsou přijímány

[red]

Ekologie

Inzerce

Abyste se neutopili v moři hostitelských starostí.
firemní
a společenské akce na klíč

www.velryba.cz

Vybrané reference:
AGC FENESTRA, ASTRON BUILDINGS, BANG&OLUFSEN, BARUM CONTINENTAL, ČESKÁ SPOŘITELNA, DEFEND LOCK,
EVROPSKÁ KOMISE, FEMAX, KUCHYNĚ SYKORA, LAPP KABEL, SYNOT, VZP, MINISTERSTVO VNITRA, TEPLÁRNA OTROKOVICE, ZLÍNSKÝ KRAJ... A DALŠÍ
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ICT

ICT v podnicích
▪▪ Výzva III.

▪▪ Žadatel: malý a střední podnik, který má uzavřena 2 po sobě
jdoucí zdaňovací období, převažující ekonomická činnost
žadatele a projektu musí směřovat převážně do zpracovatelského průmyslu a vybraných CZ-NACE
▪▪ Podporované aktivity: zavádění a rozšiřování informačních
systémů pro zvyšování vnitřní efektivity podniků; zavádění
a rozšiřování informačních systémů pro zvyšování efektivity

dodavatelsko-odběratelských vztahů; rozvoj a zdokonalování
technické infrastruktury a programového vybavení; zavádění
a rozšiřování informačních systémů při vývoji nových nebo
inovaci stávajících výrobků a technologií; zavádění a rozšiřování outsourcingu informačních systémů nebo jeho částí
v podnicích.
▪▪ Výše dotace: 0,35 – 20 mil. Kč

▪▪ Příjem registračních žádostí: do 15. října 2010

www.jvmrpic.cz

Strategické
služby

ICT a strategické služby

▪▪ Výzva III.

▪▪ Žadatel: podnikatelské subjekty v ICT sektoru bez rozdílu
velikosti, které mají uzavřena 2 po sobě jdoucí zdaňovací období. Příjemce dotace musí v rámci realizace projektu vytvořit
minimální, stanovený počet nových pracovních míst.
▪▪ Podporované aktivity: tvorba nových IS/ICT řešení a aplikací;

zakládání a rozvoj center sdílených služeb s výrazným mezinárodním zaměřením; zakládání a rozvoj center oprav high-tech
výrobků a technologií
▪▪ Výše dotace: 1,5 – 100 mil. Kč

▪▪ Příjem registračních žádostí: do 15. října 2010

www.jvmrpic.cz

Technologie

ROZVOJ
▪▪ Výzva III.

▪▪ Žadatel: malý a střední podnik, který má uzavřena 2 po sobě
jdoucí zdaňovací období. Projekt žadatele musí být realizován v podporovaných regionech. Ve Zlínském kraji se jedná
o okres Vsetín a Kroměříž a obec  s rozšířenou působností
Valašské Klobouky

▪▪ Podporované aktivity: Dotační program je zaměřený na nákup progresivních výrobních technologií pro výrobní firmy
ve zpracovatelském průmyslu.
▪▪ Výše dotace: 1 – 20 mil. Kč

▪▪ Příjem registračních žádostí: do 1. srpna 2010

www.jvmrpic.cz

Energie

EKO – ENERGIE
▪▪ Výzva III.

▪▪ Žadatel: podnikatelské subjekty bez rozdílu velikosti. Omezení
hlavní činnost žadatele je v tomto programu minimální
▪▪ Podporované aktivity: zvyšování účinnosti při výrobě,
přenosu a spotřebě energie - úspory energie; využití obnovi-

telných a druhotných energetických zdrojů (není určeno pro
velké podniky)
▪▪ Výše dotace: 0,5 – 250 mil. Kč

▪▪ Příjem registračních žádostí: do 30. června 2010

www.jvmrpic.cz

Export

MARKETING
▪▪ Výzva II.

▪▪ Žadatel: malé a střední podniky působící ve vymezených
CZ-NACE
▪▪ Podporované aktivity: účast na veletrhu či výstavě konané

pouze v zahraničí a s ní spojená tvorba propagačních materiálů v cizích jazycích
▪▪ Výše dotace: 50 % způsobilých výdajů

▪▪ Příjem registračních žádostí: do 30. června 2010

www.jvmrpic.cz

Vývoj

Potenciál
▪▪ Výzva III.

nologií, pokud existuje předpoklad jejich využití ve výrobě

▪▪ Žadatel: podnikatelské subjekty bez rozdílu velikosti. Podporovány budou projekty, jejichž výstupy se projeví v podporovaných odvětvích CZ-NACE
▪▪ Podporované aktivity: vznik nebo rozšíření vývojového centra zaměřeného na výzkum, vývoj a inovaci výrobků nebo techwww.jvmrpic.cz

▪▪ Výše dotace: 1 – 100 mil. Kč, v regionech se soustředěnou
podporou státu až 200 mil. Kč
▪▪ Příjem registračních žádostí: do 30. září 2011

Přehled byl sestaven ve spolupráci se společností JVM-RPIC, spol. s r.o., která se specializuje na dotační poradenství. Znění programů bylo zjednodušeno tak, aby se v rychlosti mohli podnikatelé zorientovat v problematice a rozhodnout se, kterým směrem vyvinou své aktivity. Před přípravou žádosti je nezbytné seznámit se s podmínkami a omezeními programů. Více o dotacích a poradenství pro získání dotací na www.jvmrpic.cz.
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Číslo dne: 5 000 000 000 korun českých

Z Regionálního operačního programu Střední Morava bylo v pondělí 24. května vyplaceno
rovných pět miliard korun přímo na účty příjemců dotací. Další projekty čekají na schválení. „Z velké části se jedná o investiční projekty s důrazem na rozvojový potenciál Olomouckého a Zlínského kraje,“ řekl předseda Regionální rady a olomoucký hejtman Martin Tesařík.
Z pohledu statistiky čerpání programu
bylo k tomuto datu v obou krajích ukončeno 271 projektů za přibližně tři a půl miliardy
korun. Dalších 150 projektů za bezmála čtyři
miliardy je v tuto chvíli v realizaci. Vzhledem

k dvoufázovému modelu hodnocení projektů je dalších 95 projektů schváleno k dopracování. Jinými slovy další dvě miliardy
korun čekají na závěrečné schválení výborem Regionální rady. „Projekty, které výbor

schválil k dopracování, úspěšně prošly soutěží projektů. Teď už jen záleží na žadateli,
aby úřadu doplnil chybějící dokumentaci
a detailněji rozpracoval především finanční
stránku projektu,“ doplnil Tesařík. Celkově
úřad uzavřel 420 smluv o poskytnutí dotace
za 8,3 miliardy, dalších 95 projektů za 2,3 miliardy na svou smlouvu čeká.
Mezi ukončenými projekty v Olomouckém kraji je například projekt rekonstrukce
autobusového nádraží v Přerově (100 mil.),
revitalizace Masarykova náměstí v Jeseníku
(49,3 mil.) nebo dostavba hotelu Jana v Přerově (33 mil.). Ve Zlínském kraji je to například vybudování přestupního terminálu
veřejné dopravy v Otrokovicích (51 mil.), výjezdové stanoviště zdravotnické záchranné
služby ve Valašském Meziříčí (22 mil.) nebo
modernizace lyžařského areálu Kohútka-Javorníky (55,6 mil.).
Do poloviny května bylo z Regionálního operačního programu Střední Morava
zrekonstruováno či nově vybudováno 77
kilometrů silnic II. a III. tříd za 868 mil. korun, devět mostů za 269 mil., 30 kilometrů
cyklostezek za 169 mil., 31 mateřských a základních škol za 238 mil., 36 návsí a náměstí za 417 mil., 31 sportovních areálů a hřišť
za 197 mil. nebo 550 lůžek v hotelích a jiných
ubytovacích zařízeních. Tyto projekty doposud vytvořily 34 nových pracovních míst.

Ukončené
projekty

[rr]

Závěrečná konference k programovému období 2004 až 2006
Za účasti zástupce Evropské
komise Jacka Engwegena se
uskutečnila konference k minulému programovému období. Zhodnotila úroveň čerpání ze strukturálních fondů
v letech 2004–2006.
Účastníci došli k závěru, že se
Česká republika zhostila využití evropské podpory v tomto
období mimořádně úspěšně
a obdržela z EU více než 99 %
z nabízené částky. Z fondů Evropské unie tak bylo v České

republice v tomto plánovacím
období vyčerpáno průměrně
5 800 korun na jednoho obyvatele země.
Evropská komise dává
členským státům další dva
roky na proplacení nákladů
a administrativní uzavření.
Jedná se o tzv. pravidlo n+2,
které na konci loňského roku
umožnilo členským státům
o půl roku prodloužit ukončení projektů z důvodu ekonomické krize.

Renomovaný Ekonom Petr
Zahradník na konferenci konstatoval, že Česká republika
i ve srovnání se starými členskými státy v realizaci kohezní
politiky současného období
2007–2013 rozhodně nezaostává. Vždyť s podporou evropských fondů byl růst české
ekonomiky v roce 2007 sedmiprocentní.   Pokud bychom
úspěšně nevyužili minulé
programové období, hospodářský růst by se pohyboval

okolo 5,8 procenta. EU poslala
na projekty zahájené v období
2004–2006 do České republiky 62,03 miliardy korun. Část
programu konference pak
byla zaměřena také na nynější
programové období.
Závěrem konference Jack
Engwegen ocenil práci, kterou
Češi odvedli v minulém programovém období při zavádění celého systému operačních
programů a jejich finančního
řízení.
[tzc]
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do diáře
PaM

Personální a mzdy
15. června 2010, Zlín
Zaměstnávání příležitostných pracovníků, studentů a důchodců v roce 2010
Lektor: Květa Kupčáková
Místo konání: IH Moskva, Náměstí Práce
2512
Čas: 9.00 – 13.30
Firma: ANAG, spol. s r. o.
Telefon: 585 757 421
E-mail: seminare@anag.cz
Web: www.anag.cz
17. června 2010, Zlín
Odměňování zaměstnanců ve veřejných
službách a správě (včetně změn platových poměrů) v roce 2010, nový katalog
prací s účinností od 1. 7. 2010
Lektor: JUDr. Ladislav Trylč
Místo konání: IH Moskva, Náměstí Práce
2512
Čas: 9.00 – 13.30
Firma: ANAG, spol. s r. o.
Telefon: 585 757 421

Řízení

15. června 2010, Zlín
Mezitímní závěrka ÚSC a příspěvkových
organizací
Lektor: Ing. Hana Juráňová
Místo konání: IH Moskva, nám. Práce 2512
Čas: 9.00 – 14.00
Firma: TSM, spol. s r. o.
Telefon: 602 777 283, 517 333 699
E-mail: tsm@tsmvyskov.cz
Web: www.tsmvyskov.cz

19. až 21. července 2010, Rožnov pod
Radhoštěm
Prevence rizik v oblasti BOZP
Místo konání: hotel Relax
Čas: všechny dny od 9.00
Firma: ROVS – Rožnovský vzdělávací servis
Telefon: 725 777 965, 571 654 394
E-mail: info@rovs.cz
Web: www.rovs.cz

15. června 2010, Zlín
Jak nepřijít o dotaci – správný způsob
výběrových řízení
Lektor: Mgr. Martin Budiš
Místo konání: IH Moskva, Náměstí Práce
2512
Čas: 9.00 – 13.00
Firma: TSM, spol. s r. o.
Telefon: 602 777 283, 517 333 699
E-mail: tsm@tsmvyskov.cz
Web: www.tsmvyskov.cz

24. června 2010, Kroměříž
Telefonická komunikace v angličtině
Lektor: Ing. Lenka Masná
Místo konání: OHK Kroměříž, Komenského náměstí 435
Čas: od 8.00
Firma: Obchodní a hospodářská komora
Kroměříž
Telefon: 724 613 012, 573 331 650
E-mail: ohkkm@ohkkm.cz
Web: www.ohkkm.cz

17. a 28. června 2010, Uherské Hradiště
Efektivní komunikace pro manažery
výroby
Lektor: PhDr. Zdena Brázdová
Místo konání: Orlovna, salonek, Mariánské nám. 78
Čas: 9.00 – 17.00
Firma: JVN – Vzdělávací agentura
Telefon: 604 914 621, 572 554 423
E-mail: jvn@jvn.cz
Web: www.jvn.cz

24. června 2010, Zlín
E-dovoz
Lektor: Ing. Martin Brázda
Místo konání: Podnikatelské inovační
centrum, Vavrečkova 5262
Čas: 9.00 – 14.00
Firma: Obchodní a hospodářská komora
ve Zlíně
Telefon: 573 776 001
E-mail: info@ohkzlin.cz
Web: www.ohkzlin.cz

Čas: 9.00 – 13.30
Firma: TSM, spol. s r. o.
Telefon: 602 777 283, 517 333 699
E-mail: tsm@tsmvyskov.cz
Web: www.tsmvyskov.cz

Telefon: 573 776 001
E-mail: info@ohkzlin.cz
Web: www.ohkzlin.cz

Různé
14. června 2010, Vsetín
INTRASTAT v roce 2010
Lektor: Marek Reinoha
Místo konání: zasedací místnosti ÚP, Pod
Žamboškou 1024
Firma: Obchodní a hospodářská komora
ve Vsetíně
Telefon: 571 421 080
E-mail: ohkvsetin@tiscali.cz
Web: www.ohkvsetin.cz
15. června 2010, Zlín
Matrika s cizím prvkem v praxi
Lektor: Marie Nevečeřalová
Místo konání: IH Moskva, nám. Práce 2512
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17. června 2010, Uherské Hradiště
Složitější účetní případy
Lektor: Ing. Miloslava Halusková
Místo konání: Orlovna, salonek, Mariánské nám. 78
Čas: 8.15 – 14.00
Firma: JVN – Vzdělávací agentura
Telefon: 604 914 621, 572 554 423
E-mail: jvn@jvn.cz
Web: www.jvn.cz

22. až 23. června 2010, Rožnov pod
Radhoštěm
Systémový přístup k organizování
BOZP
Lektor: Ing. Ivan Majer, PhD.
Místo konání: hotel Relax
Čas: 10.00 – 17.00, 8.00 – 15.00
Firma: ROVS – Rožnovský vzdělávací servis
Telefon: 725 777 965, 571 654 394
E-mail: info@rovs.cz
Web: www.rovs.cz

Management

15. června 2010, Zlín
Spory a jejich řešení v mezinárodním
obchodě
Lektor: JUDr. Jiří Babiš
Místo konání: Podnikatelské inovační
centrum, Vavrečkova 5262
Čas: 9.00 – 15.00
Firma: Obchodní a hospodářská komora
ve Zlíně
Telefon: 573 776 001
E-mail: info@ohkzlin.cz
Web: www.ohkzlin.cz

Ostatní

E-mail: seminare@anag.cz
Web: www.anag.cz
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22. června 2010, Zlín
Jak lépe sladit rodinu a podnikání
s využitím moderních technologií
Lektor: Ing. Vilém Lipold
Místo konání: Vila Tomáše Bati ve Zlíně,
Gahurova 292
Čas: 9.00 – 14.00
Firma: Obchodní a hospodářská komora
ve Zlíně

29. června 2010, Zlín
Právní úprava svobodného přístupu k informacím ve vztahu k veřejné správě ČR
Lektor: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.
Místo konání: IH Moskva, Náměstí Práce
2512
Čas: 9.30 – 14.00
Firma: TSM, spol. s r. o.
Telefon: 602 777 283, 517 333 699
E-mail: tsm@tsmvyskov.cz
Web: www.tsmvyskov.cz

www.firemnipartner.cz

vzdělávání

Odpovědnost za škodu v obchodních vztazích
V podnikání, stejně jako v jiných oblastech
života, není vždy jednoduché vyhnout se
omylu či nedopatření, kterým podnikatel
způsobí škodu. S množstvím zaměstnanců
toto riziko dále narůstá, jelikož pochybení se může dopustit každý zaměstnanec.
Ovšem vůči obchodnímu partnerovi je vždy
odpovědný zaměstnavatel. Je možné nějak
se těmto rizikům bránit?
Škodu, kterou podnikatel nezpůsobí
sám, ale prostřednictvím jiné osoby (např.
svým zaměstnancem nebo zaviněním
subdodavatele), je možné vůči této jiné
osobě samozřejmě uplatnit. To má však
často omezení. Například zaměstnanec
odpovídá za způsobenou škodu obvykle jen do výše čtyřapůlnásobku své průměrné mzdy. Subdodavatel, ač odpovídá
v celém rozsahu, nemusí být zase schopen vzniklou škodu uhradit. A poškozený
zákazník nebude čekat na náhradu škody
od zaměstnanců či od subdodavatelů.
Bude ji požadovat ihned a přímo po svém
dodavateli.
Vzdání se nároku na náhradu škody
V některých částech světa – např. v anglosaské oblasti, zejména v USA – je možné odpovědnost za škodu smluvně téměř
libovolně omezit. Je tedy potřeba dát si
pozor v situaci, kdy český podnikatel uzavírá smlouvu podle anglosaského práva
se zahraničním dodavatelem. V takovém
případě je nezbytné důkladně zkontrolovat, zda je nárok na náhradu škody omezen či nikoliv.
České právo však takovou možnost
omezení nároku na náhradu škody obecně nemá, s výjimkou omezení při sjednání smluvní pokuty, o kterém se zmíníme
dále. Nároku na náhradu škody se totiž
podle českého práva nelze vzdát před
porušením povinnosti, z něhož může
škoda vzniknout. Jinými slovy - ujednání ve smlouvě, že jedna smluvní strana
nemá nárok na náhradu škody či že se jí
předem vzdává, je obvykle neplatné.
Smluvní pokuta
Jedním z častých způsobů omezení nároku na náhradu škody je sjednání smluvwww.iadvokat.eu

Odpovědnost
za škody

ní pokuty. Platí totiž, že nelze požadovat
náhradu škody způsobené porušením
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. To ovšem pouze tehdy, jestliže
z ujednání smluvních stran o smluvní pokutě nevyplývá něco jiného – tedy pokud
si účastníci nedohodli, že náhradu škody
je možné požadovat i v případě nároku
na smluvní pokutu.
Pojištění
Nejběžnější formou ochrany proti škodě, a to i v obchodním životě, je pojištění.
Český podnikatel sní o tom, že pojistí vše,
stejně jako americká modelka či fotbalista
svoje nohy nebo chirurg či houslista svoje
ruce. Stejně tak je ovšem možné pojistit
i odpovědnost za způsobení škody. V některých oborech je to dokonce nezbytnou
podmínkou pro výkon činnosti – takto
jsou povinně z odpovědnosti za škody
způsobené výkonem činnosti pojištěni
například advokáti či architekti.
Zvláštním typem pojištění z odpovědnosti za škody je zákonné pojištění
zaměstnavatelů z odpovědnosti za škodu
způsobenou zaměstnancům při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Pojišťovny dnes nabízejí široký okruh různých

pojistných produktů týkajících se odpovědnosti za škodu. Zvláštní typy pojištění
je možné sjednat i individuálně. Pojistit
se tak dá již téměř vše. Ze zkušenosti však
doporučuji vždy důkladně zkoumat rozsah a předmět pojištění, aby se pojistka
vztahovala na všechny potřebné situace
i na požadovaný rozsah škody.
Pojištění odpovědnosti za škodu bývá
často i parametrem pro výběr dodavatele – stále častěji je doložení pojistky
podmínkou pro uzavření smlouvy. Odpovídající pojištění je rovněž zcela běžnou
podmínkou účasti podnikatelů ve veřejných zakázkách. Doklad o pojištění zvyšuje i atraktivitu nabídky a taková nabídka
má jistě větší konkurenční potenciál než
obdobná nabídka, ovšem od nepojištěného dodavatele.
V poslední době je možné vnímat, že
pojištění odpovědnosti za škodu se stává
silným obchodním argumentem, zejména rychlost a rozsah pojistného plnění, jak
je vidět i z reklamních kampaní některých
pojišťoven.
Protože odpovědnost za škodu je extrémně frekventované a významné téma,
budeme se snažit v příštích vydáních
k němu vrátit.
[JUDr. Zdeněk Hromádka]

Inzerce

Komplexní personální služby pracovní agentury Trenkwalder!
■ agenturní zaměstnávání (dočasné přidělení) na dobu určitou pro vykrytí zakázek
■ zajištění krátkodobých brigádníků (studenti, nezaměstnaní)
■ kompletní výběr zaměstnanců všech typů pozic do kmenového stavu (výběr, předvýběr a jiné)
■ testování, školení, inzertní servis, ankety spokojenosti, inhouse consultant, …
Rádi Vás navštívíme osobně!

www.firemnipartner.cz

Dominika Žárská 724 476 224, d.zarska@trenkwalder.com
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realitní servis
Prodej
Otrokovice

Jasenná

Zavedený autoservis a pozemek s krytým stáním pro automobily. V přízemí je vybavená dílna, kancelář a pracovní
prostor, toaleta a umývárna.
V patře jsou tři místnosti. Nemovitost je oplocena, a zajištěna zabezpečovacím systémem.
Cena: na dotaz
Tel.: 724 620 113

Všemina

Kompletně vybavená a zrekonstruovaná pizzerie. Restaurace
s barem, tři salonky, kamenný
vinný sklípek, zařízená kuchyně, zázemí pro personál. Kapacita provozovny je 80 hostů.
K restaurační budově náleží
dvorek a hospodářské budovy.
Cena: 4 990 000 Kč
Tel.: 603 246 680

Pronájem

Uherské Hradiště

Nabízíme k pronájmu komerční prostory na velmi
atraktivním místě v centru
města. Tento rok bude probíhat kompletní rekonstrukce
nemovitosti, prostory bude
možné využívat od 04/2011.
Nájem dle pronajatých m2.
Cena: na dotaz
Tel.: 724 670 577

Zubří

V přízemí objektu je dílna, kancelář, 2x sociální zařízení a technická místnost, v podkroví je
skladovací prostor, který lze využít pro lehčí výrobu či kanceláře. V současnosti je objekt využíván jako motoservis.. Možnost
prodeje za 2 600 000 Kč.
Cena: 15 000 Kč/měsíc
Tel.: 724 100 135

Inzerce

Budova byla užívána jako
výrobní hala, vhodná je
i ke skladování. Prostor je
rozdělen sádrokartonovými příčkami na čtyři samostatné výrobní místnosti
(jednoduchá demontáž).
Na rampě je přistaven
malý sklad, nová přístavba. Budova a okolní pozemky jsou oploceny.
Cena: 2 200 000 Kč
Tel.: 603 246 680

Velké Karlovice, Podťaté

Penzion po kompletní rekonstrukci z roku 2003, disponuje kapacitou 90 lůžek,
převážně ve čtyřlůžkových
pokojích. V roce 2004 byla
v areálu penzionu vybudována sauna, půjčovna horských kol, a multifunkční
hřiště s umělým povrchem.
Parkoviště. Další možnost
využití sklepů a podkroví.
Cena: 13 000 000 Kč
Tel.: 739 456 087

Zlín
Přízemní, atraktivní, moderní prostor s  bezbariérovým
přístupem. Možnost parkování. Dvě velké výlohy
se vstupem z hlavní silnice.
Jedna místnost 55 m2 s využitím na kancelář nebo
obchod. Sklad, kuchyňka se
základním vybavením, WC,
sklep, celkem 80 m2.  
Cena: 23 000 Kč vč. energie
Tel.: 603 246 680

Kunovice
Komerční prostory 320
m2, možnost pronájmu
i po částech. Možnost
vlastního vstupu, upravit
a přepažit prostory podle
potřeby. Je zde kuchyňka,
WC, sprcha. Nemovitost
se nachází u hlavní cesty
a u vlakového nádraží. Parkovat lze u budovy.
Cena: 1 250 Kč/m²/rok
Tel.: 724 670 552

Dražby pily – bývalého podniku
Jihomoravských dřevařských závodů
v Bystřici pod Hostýnem
 Nemovitosti sloužící k provozu pily
 Pozemky o výměře přes 100.000 m2
 Vhodné pro komerční účely, obchodní
centra, logistický park, fotovoltaické elektrárny
 Datum: 24. června 2010
Dražební společnost MORAVA s.r.o.
se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433
Info: tel. 577 011 416, 603 509 979, www.draspomorava.cz.
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tel.: +420 577 432 891
fax: +420 577 433 350
e-mail: suszlin@suszlin.cz

Realizace a opravy komunikací, chodníků,
parkovišť a zpevněných ploch
Pokládka asfaltového betonu nišerem
Vysprávky komunikací
a ploch asfaltovými technologiemi
Čištění komunikací a ploch
Realizace a opravy mostních objektů
a silničního příslušenství
Údržba zeleně a sečení trávy
Prodej kameniva
Výškové úpravy uličních vpustí
a poklopů šachet v komunikacích
Instalace svislého a vodorovného
dopravního značení i příslušenství
Nákladní doprava

www.suszlin.cz

PRODEJ
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Tøída Tomáše Bati 258
764 20 Zlín - Louky
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www.waymorava.cz
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