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NOVÝ HEIDELBERG
Speedmaster 74-5-P+L

Náš nový Heidelberg Speedmaster
SM 74-5-P+L umí všechno, co má
moderní tiskový stroj umět a ještě něco

navíc… Například oboustranný
potisk archu během jednoho průchodu strojem! Kromě toho může
papír současně lakovat, perforovat
nebo sekat. A to všechno rychlostí až
13.000 archů za hodinu.
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pořádá ve spolupráci
s Okresní hospodářskou komorou Uh. Hradiště

IV. mezinárodní odbornou konferenci
www.patrick-zlin.cz

Logistika v teorii a praxi
k uplatnění moderní logistiky a IT v podnikové praxi

12. 4. 2012
od 9 hodin

Kino Hvězda – hlavní sál
nám. Míru 951, Uherské Hradiště
Účast na konferenci je zdarma!
Bližší informace, program, přihlášku a kontakty lze získat na:

Prodej, servis, půjčovna zahradní a lesní techniky.

Nyní jarní akce!
PATRICK, s.r.o., Vodní 1972, 760 01 Zlín, Tel.: 577211206, 724553772

www.ohkuh.cz
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ZBLÍZKA
BYZNYS POSTAVENÝ NA SLEVÁCH

Slevy vždy patřily k silným nástrojům, které
dokázaly stimulovat prodej. V dávné minulosti, měřeno očima současné střední generace, dostal zákazník slevu leda tak na partiové nebo prošlé zboží. A dnes? Sleva, kam
se podíváš.

6–7

ROZHOVOR
MARTIN JAHN:
JE KRÁSNÉ JEZDIT BEZ HLUKU

Automobilem se dá jezdit i bez toho, abyste
zamořovali životní prostředí výfukovými plyny a zatěžovali nejbližší okolí hlukem. Můžete se obejít i bez pravidelné výměny oleje či
vzduchového filtru. O firmě, která vám u vašeho vozu vymění benzinový pohon za elektrický, jsme hovořili s jejím spolumajitelem
Martinem Jahnem.

8–9

ZPRAVODAJSTVÍ Z FIREM
LIKÉRKA MODERNIZUJE

Vizovická firma RUDOLF JELÍNEK odstartovala v březnu rekonstrukci stáčírny za desítky milionů korun. Jde o druhou největší
rekonstrukci a inovaci celého výrobního prostoru vizovické likérky od počátku její novodobé čtrnáctileté historie.

10–11

V arabském světě se dobrý obchod neobejde bez pořádného smlouvání. Prodejce a kupující
se dohadují tak dlouho, až se setkají na oboustranně akceptovatelné hodnotě zboží. U nás
něco podobného zažijete také, typickým příkladem jsou autobazary. Nicméně v klasických
maloobchodech se smlouváním neuspějete – ale ono to vlastně ani není potřeba. U každého druhého regálu vaše oči přitáhne červený štítek s bílou dvoucifernou hodnotou slevy.
Něco velmi podobného se na vás valí také z poštovní schránky: first moment, last moment,
předsezonní a posezonní výprodej, doprodej skladových zásob, lednové slevy… A do toho ještě
i Česko zasáhl fenomén slevových portálů. Není pak divu, že kolem sebe neustále slyšíme, kdo,
co a kde nakoupil s jakou slevou.
Z nákupního chování se tak mnohdy vytrácí aspekt preference podle potřeby vlastnit a navrch získává upřednostňování schématu výhodné koupě. A to bez ohledu na to, zda jsem ono
zboží či službu původně vůbec chtěl. Připomíná mi to scénu z filmu Slavnosti sněženek: „No
jasně, že jsou levý, jináč byste je přece nemoh koupit tak lacino…“

PODPORA PODNIKÁNÍ
PRŮMYSLOVÁ ZÓNA V LUKOVĚ
Obec zainvestovala prostor pro firmy, které
zaměstnají až pět desítek lidí.
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RÁDCE
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							Jaroslav Janečka,
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Co je potřeba zvážit, než se pustíte do vyřizování dotace na váš projekt.
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Zblízka

Slevové portály

Byznys postavený na slevách
Slevy vždy patřily k silným nástrojům, které dokázaly stimulovat prodej.
V dávné minulosti, měřeno
očima současné střední
generace, dostal zákazník
slevu leda tak na partiové
nebo prošlé zboží. Opravdové slevy se objevily až
s příchodem obchodních
řetězců a nakupující si
je rychle oblíbili. Dnešní
situace je pak taková, že
reklamní kampaně spíše
než na prezentaci samotného produktu a jeho vlastností stojí na tom, o kolik je
zlevněn. A aby toho nebylo
málo, i do České republiky
v roce 2010 vtrhly slevové
portály. A na nich je poloviční sleva standardem.
Princip slevových portálů je poměrně
jednoduchý. Jeho provozovatel získává partnery, kteří jeho prostřednictvím nabízí své
produkty po časově omezenou dobu koncovým zákazníkům. Když vše funguje, jak má,
pak na tom vydělají všechny tři strany. Zákazník získá službu či zboží za skvělou cenu, provozovatel portálu žije z provize a firma, která
nabídla slevu, navyšuje prodej a dostává se
jí možnosti získat velké množství dlouhodobých zákazníků během krátké doby.
S kritikou se ale slevové portály setkávaly již od samého počátku. Problémů je
mnoho, všechny přitom leží na straně toho,
kdo zlevňuje – údajně přiznává, že pracuje
s vysokou marží, neposiluje tím svou image
a především devalvuje hodnotu svých ostatních produktů, které nabízí standardními
distribučními kanály. Nicméně obchodníci,
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poskytovatelé služeb i výrobci mají o prodej
přes slevové portály stále zájem. A ti, kteří
slevové portály provozují, své podnikání vidí
jako perspektivní. Je jen potřeba, aby se prostředí kultivovalo. Jinými slovy, aby vyprchalo
počáteční bezhlavé nadšení a ke slovu přišlo
promyšlené jednání.

Zlínsko nezůstalo pozadu
Jedním z vůbec prvních slevových portálů v České republice jsou Slevíci.cz. Za projektem určeným pro Zlínský kraj stojí společnost
BLUE 88, s.r.o. Jeden z jejích současných společníků, Jiří Švirák, začal projekt připravovat
v létě 2010 a již na konci října projekt spustil.
„Inspiroval jsem se ve Spojených státech, kde
jsem v té době pobýval. Okamžitě jsem začal
připravovat obchodní strategii, promýšlel optimální výši provize, hledal způsoby, jak získat partnery,“ vysvětlil. Prvním překvapením
bylo zjištění, že nutný počáteční kapitál atakuje šestimístnou cifru. „Značná část přitom
připadla na vlastní internetovou aplikaci, další peníze padly na marketing a administraci,“
poznamenal Švirák. Investice se ale vyplatila.
Ve Zlínském kraji jsou Slevíci.cz jasnou jedničkou jak objemem prodaných „slev“, tak
i počtem partnerů. „Spolupracujeme s přibližně čtyřmi stovkami partnerů z celého
kraje,“ konstatoval Švirák.
Poměrně výstižným nástrojem pro měření výkonnosti slevového serveru je objem
prodaných slev. Jinými slovy, jde o rozdíl mezi
pultovými cenami a cenami realizovanými
na portálu. Slevíci.cz od svého založení vykazují „slevové skóre“ 18 milionů korun. To znamená, že co měsíc, to milion. Sezonní výkyvy
jsou minimální a jejich průběh je jiný než
u kamenných či internetových obchodů. „Prosinec je pro nás měsíc jako každý jiný, vliv Vánoc se projevuje spíše jen ve slevách zaměřených na zboží. Jediná mírně patrná odchylka
od průměru je po dobu letních prázdnin. Lidé
prostě sedí u počítače méně,“ upřesnil Švirák.
Léčba dětských nemocí
Firma BLUE 88 vidí svůj slevový portál,
a stejně tak celý sektor, jako velmi perspektivní. Postupně se totiž daří odstraňovat dětské
nemoci tohoto byznysu. První, prakticky již
vyléčenou chorobu, by šlo s trochou nadsázky nazvat jako „malí kazisvěti“. „Na stoupající
oblibě slevových portálů chtěli v minulosti
vydělat i ti, kteří o podnikání v tomto oboru

měli zkreslené představy. Mysleli si, že byznys udělají na koleně. Samozřejmě to nefungovalo, rozčarovaní byli zákazníci, partneři
a nakonec i samotný provozovatel. Pro obor
tak byly tyto záměry negativní reklamou,“
vysvětlil Švirák. Malých hráčů ale v poslední
době ubývá, sektor se koncentruje.
Druhým bolavým místem je paradoxně
přístup samotných obchodníků. Občas se
objevují stížnosti „slevových“ zákazníků, že
se k nim při čerpání služby chovali přezíravě – měli pocit druhořadých klientů. Podle
Jiřího Šviráka je ale tento problém složitější
a mnohdy jeho příčina tkví ve špatném pochopení potenciálních přínosů slevových
portálů ze strany firem. „Někdy se stane, že
společnost sleduje jen okamžité navýšení
obratu o tržby za produkty, které by bez slevy v takovém objemu neprodaly. Pak takové
jednání může nastat. V okamžiku, kdy si uvědomí, že prezentace na slevovém portálu je
i dobrou reklamou a především možností, jak
získat zcela nové zákazníky, pak je všechno
jinak. Dobrý první dojem je klíčem k jejich
udržení. Firem, které takto uvažují, je naštěstí
většina,“ podotkl Švirák.

Co bude dál?
Provozovatelé slevových portálů hledají
cesty k přidané hodnotě. Firma BLUE 88 ji
vidí mimo jiné v aplikacích pro chytré telefony. Konkrétně jde o lokačně zaměřené služby
(LBS – Location Based Services). Zjednodušeně řečeno, jde o mobilní služby založené
na znalosti přesného místa, kde se majitel
chytrého telefonu, tedy potenciální zákazník,
právě nachází. „Umím si představit, že telefon vás upozorní na přítomnost obchodu či
jiného zařízení ve vaší blízkosti, kde je možné
čerpat slevu. Pak stačí jen přes náš systém
koupit konkrétního Slevíka a okamžitě ho využít,“ podotkl Švirák.
Go East! Zlavíci.sk
Další cestou, kterou se BLUE 88 vydává,
je expanze na východ, konkrétně na Slovensko. Spolu se slovenským partnerem spustí
od června projekt Zlavíci.sk. Koncept je totožný – a to včetně obsluhy konkrétního regionu. „V České republice se specializujeme
na Zlínský kraj, na Slovensku to bude Trenčín
a okolí,“ řekl Švirák. Vzhledem k tomu, že slevové servery prodávají především služby, je
regionální působnost výhodná.
/jjn/

/ Průzkum / Zájem investorů

Slevové servery investory lákají
Toto množství přitom představuje jen
asi pětiprocentní majetkový podíl. Po zahájení obchodování vyšplhala cena na trhu
Nasdaq z 20 až na více než 31dolarů, aby
se nakonec ustálila na hodnotě 28 dolarů.
Hodnota firmy se tak dostala až na 19,9 miliard dolarů.

Mnoho internetových projektů je zakládáno s jedním hlavním cílem – rychle
vybudovat perspektivní platformu, přilákat množství uživatelů a následně část
projektu odprodat silnému investorovi.
Slevové servery, zdá se, nejsou v tomto
směru výjimkou.

Groupon – tady to začalo…
Společnost vznikla v roce 2008 a již
na podzim loňského roku zamířila na veřejnou burzu. A hned primární úpis akcií
překonal všechna očekávání. Investoři
měli k dispozici 35 milionů kusů akcií v nominální hodnotě 20 dolarů.

…v Česku to pokračuje
V České republice je nejvýznamnějším
hráčem server Slevomat.cz, který funguje
od dubna 2010. Ještě v květnu téhož roku
do projektu vstoupila společnost Miton Investment. O dva měsíce později byla založena společnost Slevomat.cz, s.r.o., v které
má investorská skupina nadpoloviční obchodní podíl.
A expanze pokračuje. Na podzim roku
2010 společnost Slevomat.cz získala menšinový podíl v projektu Vykupto.cz (40
procent) a v létě loňského roku ovládla
další slevový portál – Zapakatel.cz. /red/

Polovina Čechů to zkusila
Podle průzkumu, který pro společnost
KPMG Česká republika realizovala loni
výzkumná agentura Ipsos Tambor, využívá nabídek slevových serverů k nákupům
49 procent dospělé populace.
Prostřednictvím slevových portálů si
Češi nejčastěji pořizují vouchery do restaurací a kaváren (33 procent alespoň občas),
na kosmetiku a služby zaměřené na zdraví,
hubnutí a krásu (28 procent), dále na služby nabízející sportovní aktivity (23 procent)
a zážitky, jako jsou let balonem, jízda v rychlém autě nebo masáže (11 procent). Počátkem léta stoupá prodej voucherů na cestování a pobyty u moře (25 procent).
Většinou jen příležitostně
Většina respondentů nakupuje na slevových serverech příležitostně, pravidelných
INZERCE

zákazníků, kteří slevové servery využívají
denně, je výrazně méně. V České republice
v současnosti funguje okolo 200 slevových
portálů.

Hlavně pro mladé
„Slevové servery jsou atraktivní zvláště
pro mladou generaci, která tvoří jejich největší skupinu zákazníků,“ říká Marie Konečná, partnerka společnosti KPMG Česká
republika, a doplňuje: „Průzkum nicméně
potvrdil, že i když zákazníky slevových
serverů tvoří lidé téměř všech věkových
kategorií, bez ohledu na vzdělání a bydliště, mezi obyvateli větších měst a mezi
lidmi s vyšším vzděláním je obliba slevových serverů přeci jen vyšší. Od jara 2010
obecně registrujeme enormní nárůst slevových portálů. Pomalu se blížíme stavu,
kdy nabídka překračuje poptávku. Vývoj

v tomto segmentu bude jistě ještě zajímavý.“ K nejběžnějším zákazníkům slevových
portálů se podle zjištění výzkumníků řadí
lidé ve věku 18 až 24 let se středoškolským
nebo vysokoškolským vzděláním. Z hlediska měsíčních příjmů se pak řadí spíše
k průměru.
/tz/

zpracování cenových nabídek pro VZT a klima�zace
kompletní dodávky klima�začních zařízení
kompletní dodávky vzduchotechnických zařízení
vlastní výroba komponentů pro dodávku a montáž VZT
zpracování projektové dokumentace
servisní služby

www.klimastav.cz

KLIMASTAV, s.r.o., Uherskobrodská 962, Luhačovice, tel.: 577 131 166
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Rozhovor

Martin
Jahn

Martin Jahn
/
/
/
/
/

narodil se v roce 1976 v Prostějově
absolvoval Střední průmyslovou
školu strojní v Prostějově

deset let pracoval jako obchodník
s plasty u firmy v Olomouci
od roku 2007 je spoluvlastníkem
firmy EVC Group, s. r. o., v Hulíně
žije v Prostějově, je ženatý,
má dvě děti

Martin Jahn:

Je krásné jezdit bez hluku

Automobilem se dá jezdit i bez toho, abyste
zamořovali životní prostředí výfukovými plyny
a zatěžovali nejbližší
okolí hlukem. Můžete se
obejít i bez pravidelné
výměny oleje či vzduchového filtru. O firmě,
která vám u vašeho vozu
vymění benzinový pohon
za elektrický, jsme hovořili s jejím spolumajitelem Martinem Jahnem.
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TEXT Vojtěch Cekota / FOTO Ivo Hercik

Vaše firma sídlí v areálu Pilany Hulín
a jmenuje se EVC Group. Její hlavní náplní
je nahrazování klasického pohonu automobilů spalovacím motorem téměř neslyšným elektromotorem. Jak to funguje?
Zákazník si může přivézt svůj nový nebo
zánovní vůz vybraného typu, pro který máme
homologaci, a my mu vyměníme jeho spalovací motor za elektromotor a vybavíme vůz
potřebnými bateriemi. Přijede na benzin
a odjede od nás již na elektřinu. Původní motor, nádrž na benzin, výfuk apod. může zákazník prodat jako náhradní díly. Nebo si zákazník nový elektromobil u nás přímo objedná,
takže původní sériové vozidlo se spalovacím
motorem si zajistíme my, přestavíme automobil na elektrický pohon a až tento hotový
elektromobil prodáváme.
Které vozy nejčastěji upravujete?
Hlavně automobily Škoda Roomster. Například loni jsme dodali Magistrátu hlavního města Prahy tři vozy. Pro vysokou školu
v Brně jsme montovali elektrický pohon

do automobilu Superb. Tento vůz také jel loni
na podzim mezinárodní propagační jízdu
Wave s dalšími asi pětadvaceti elektromobily z Paříže do Prahy. Jelo se čtrnáct dnů se
zastávkami v obcích, kde nás přijímali jejich
starostové. Přes noc se nabíjelo... Kromě
osobních automobilů upravujeme také užitková vozidla – dodávky, autobusy. Bateriové
boxy a elektroniku dodáváme pro elektrobusy firmy SOR Libchavy. Ty jezdí v městském
provozu v Ostravě a také ve Vysokých Tatrách
na Slovensku.
Jak je tomu s dojezdem a nabíjením baterií?
To je zatím limitující faktor, který omezuje širší využití elektromobilů především
na městský provoz. Elektromobil se nabíjí
z elektrické zásuvky, součástí vozu je propojovací kabel, který je třeba nejprve zasunout
do zásuvky na vozidle a poté do nabíjecí
zásuvky. Standardní nabíjení probíhá ze zásuvky 230 voltů, 16 ampér, nebo je možné
za příplatek do vozu pořídit rychlonabíječky,

a poté se nabíjí ze třífázové zásuvky 400 voltů, přičemž se nabíjecí čas zkrátí asi na třetinu. Doba nabíjení je odlišná podle kapacity
akumulátorů. U dojezdu 80 – 100 kilometrů
trvá nabíjení z 230V na 90 procent kapacity 5
hodin. Při objednání rychlonabíječky jsou to
2,5 hodiny, respektive 1,5 hodiny. U dojezdu
140 – 160 km trvá nabíjení 8 hodin, rychlonabíjení 4 nebo 2,5 hodiny. U dojezdu 150
– 200 km trvá nabíjení z běžné zásuvky 11
hodin, rychlonabíjení 5,5, respektive 3,5 hodiny. Firmy podnikající v energetice uvažují
o výstavbě nabíjecích stanic, ve kterých by se
automobil nabil na plnou kapacitu jen za 45
až 50 minut. O stavu akumulátoru informuje
řidiče displej na palubní desce.

Jaké akumulátory používáte?
V elektromobilech EVC Group jsou používány bezúdržbové akumulátory lithium-železo-fosfátové LiFeYPO4. Za příplatek lze objednat lithium-polymerové s větší hustotou
energie, to je lehčí ve stejném objemu, s delším dojezdem. Akumulátory jsou vyrobeny
v Číně. Stejné odebírají například i ve Spojených státech amerických, stejné fungují
i na ponorkách a jiných důležitých zařízeních.
Zůstává v elektromobilu spojka?
Ano. I převodovka. Ale například při zastavení na křižovatce není třeba sešlápnout
spojku a vyřadit rychlost. Elektromotor
se na rozdíl od spalovacího zcela zastaví.
V městském provozu stačí zařadit rychlostní
stupeň 2 a potom už jen regulovat otáčky pedálem „plynu“.

Když chybí spalovací motor, dá se v elektromobilu zatopit? Nepřijde motorista o zavazadlový prostor?
Topení je dodáváno vodní, elektrické.
Spotřebou elektřiny z baterií snižuje dojezd,
ale jen o dvacet až třicet procent. Zákazník
si může také zvolit nezávislé dieselové nebo
benzinové topení. A kufr zůstává volný. Akumulátory jsou umístěny ve spodní části vozu.

Jaká je maximální rychlost elektromobilu?
U motoru 15/30 kW je maximální rychlost
125 kilometrů v hodině. U silnějšího motoru
30/65 kW dosahuje maximální rychlost 160
kilometrů v hodině.
INZERCE

/ O firmě

Funguje u vašich elektromobilů rekuperace energie?
Ano, když brzdíte nebo jedete z kopce,
energie se zpětně akumuluje a akumulátory
se tím částečně dobíjejí.

Můžete uvést počet vozidel, která převedete na elektrický pohon za rok? Kdo jsou vaši
zákazníci?
Jsme kusová výroba, jsou to jednotky
kusů. Zájem mají především města a obce.
Komunální služby. Veřejné instituce. Zoologické zahrady. Zatím to není úprava pro běžné automobilisty, kteří jezdí na souvislé větší
vzdálenosti.

Čtenáře bude nepochybně zajímat cena.
Kdyby zatoužili po novém voze s elektrickým pohonem, na kolik peněz je přijde?
Oproti novému vozu stejné značky se spalovacím motorem je pořizovací cena elektromobilu asi třikrát větší. Samotná přestavba
automobilu Roomster z benzinu na elektřinu
přijde na 500 tisíc korun. Nižší jsou však další
provozní náklady. Pokud jde o pohonné hmoty, u spalovacího motoru dáte za kilometr asi
2,50 Kč, stejný elektromobil spotřebuje na kilometr elektrickou energii jen za padesát haléřů. Průměrná spotřeba elektřiny dosahuje
u osobních elektromobilů asi 15 kWh na sto
kilometrů. Záleží na tom, jak často se s elektromobilem jezdí. Ale dá se říct, že během
tří až pěti let se náklady srovnají a potom
už začíná provoz elektromobilu představovat úsporu. U používaných baterií výrobce
garantuje tři tisíce nabíjecích cyklů. Na to se
dá ujet 600 tisíc kilometrů. U elektromobilu
neplatíte silniční daň. V některých městech se
uvažuje, že budou mít elektromobily zvláštní
výsady při parkování nebo používání vyhrazených jízdních pruhů. V některých cizích
zemích existuje už nyní široká škála zvýhodnění pro elektromobily.
Co vás na myšlenku vyrábět elektromobily
přivedlo?
Připadalo mi to lákavé jezdit bez emisí
a téměř bez hluku. Je to něco nového. Společně jsme začali na této myšlence pracovat
s kolegou Tomášem Čudrnákem. Založili jsme
za tímto účelem firmu. Vidíme ve výrobě
elektromobilů budoucnost.

EVC Group, s. r. o.
/ firma vznikla v roce 2007
/
/

/
/

jejími dvěma společníky jsou Martin Jahn a Tomáš Čudrnák

firma sídlí v několika objektech
v továrním komplexu společnosti
Pilana v Hulíně
má 15 zaměstnanců

instaluje na objednávku zákazníka elektrický pohon včetně baterií
do osobních automobilů, užitkových a terénních vozů a autobusů

Vybrané reference
/ 3 elektromobily EVC R3 (Škoda
Roomster) a 1 užitkový elektromobil Alke ATX 200E pro Magistrát hlavního města Prahy
/

/
/
/

subdodávky bateriových boxů
s elektronikou pro elektrobusy
SOR

1 elektromobil EVC S7 pro VUT
Brno

1 elektromobil EVC R7 pro německého zákazníka
1 užitkový elektromobil Alke ATX
200E pro Zoo Dvůr Králové nad
Labem

Kontakt
/ EVC Group, s.r.o.
Nádražní 804
768 24 Hulín
e-mail: info@evcgroup.cz
www.evcgroup.cz

Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců TREXIMA, spol. s r.o.
V současné době se bez efek�vního vzdělávání zaměstnanců nikdo
úspěšný neobejde. Pro naši společnost jsou kvalikovaní zaměstnanci cenným majetkem. Proto se snažíme jejich kompetence
neustále rozvíjet a vytvářet podmínky pro jejich soustavný rozvoj.
Naše rma v roce 2010 využila příležitos� operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a předložila projekt Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců společnos� TREXIMA, spol. s r.o.

Náplní jeho realizace je vzdělávání jednotlivých skupin zaměstnanců
v tématech profesní vzdělávání, manažerské dovednos�, odborné
jazykové vzdělávání a IT vzdělávání. V rámci projektu jsme vytvořili
také systém interních lektorů a interních vzdělávacích modulů.
Jsme přesvědčeni, že projekt přispěje k zásadnímu rozvoji lidského
potenciálu a �m i schopnos� společnos� nabídnout požadovanou
kvalitu ve stávajících i nových oblastech služeb.
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Zpravodajství
z firem

RUDOLF JELÍNEK, a.s.
TOSHULIN, a.s.
POKART, spol. s r. o.
JELÍNEK-TRADING, spol. s r. o.

RUDOLF JELÍNEK rozšiřuje výrobu
Vizovická firma RUDOLF JELÍNEK odstartovala v březnu rekonstrukci stáčírny
za desítky milionů korun. Jde o druhou největší rekonstrukci a inovaci celého výrobního prostoru vizovické likérky od počátku její novodobé čtrnáctileté historie. „Rekonstruujeme a rozšiřujeme prostory stáčírny i administrativního zázemí tak, abychom
byli schopni zvýšit výrobu ovocných destilátů a uspokojili tak poptávku po našich produktech doma i v zahraničí,“ uvedl Jiří Koňařík, výrobní ředitel společnosti.
Rekonstrukce přinese kompletně novou stáčírnu, dvě moderní linky, které
nově budou schopny vyrábět současně.
Zároveň dojde i k renovaci archivu výrobků a k zatraktivnění oblíbené prohlídkové
trasy Distillery land. „Celá rekonstrukce
areálu bude dokončena již během června,
kdy opět začneme běžný provoz a zároveň
areál opět zpřístupníme veřejnosti,“ uvedl
Jiří Koňařík.
Vizovická firma se s ohledem na plánovanou rekonstrukci stáčírny předzásobila,
od loňského podzimu do března se vyrobi-

lo deset milionů kusů výrobků. Zákazníků
se tak rekonstrukce nijak nedotkne.
Společnost zaměstnává ve Vizovicích
100 lidí, v sesterských společnostech v Rumunsku, Bulharsku a Chile asi 70 zaměstnanců, na Slovensku funguje obchodní tým
o deseti lidech.
Akciová společnost RUDOLF JELÍNEK
se zabývá výrobou alkoholických nápojů,
zejména destilátů. Tradice výroby ovocných destilátů ve Vizovicích sahá do roku
1585. Samotná společnost vznikla na konci
předminulého století, v roce 1894. /tz/

Statistika: Přibývá skotu, ubývá prasat

Zatímco zájem o chov skotu ve Zlínském kraji loni rostl, prasat výrazně ubylo. Vyplývá to ze zjištění Českého statistického úřadu. Podle zemědělců nárůst počtu kusů
skotu způsobilo stabilizování cen mléka, propad v chovu prasat způsobil pokles výkupních cen vepřového masa – některé podniky proto produkci ukončily.
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V loňském roce se podle statistiků
ve Zlínském kraji chovalo více než 66 000
kusů skotu, což je zhruba o desetinu více
než předloni. Objem výroby mléka vzrostl meziročně asi o pět procent na bezmála
144 000 litrů. Průměrný stav krav byl necelých 30 000. Zlínský kraj se na chovu skotu
v České republice podílí přibližně pěti procenty. Největší chovatelé jsou na jihu Čech
a na Vysočině.
Pokles počtu prasat byl v loňském roce
dramatický. Meziroční pokles činil více než
21 procent, celkem tak zemědělci chovali
v regionu asi 58 000 prasat. Podle statis-

tiků jde o nejnižší hodnotu od roku 1921,
odkdy se stavy sledují. Obdobný stav přitom nastal v celé České republice, celkový
stav činil 1,49 milionu kusů.
Je paradoxem, že vepřové maso je stále jedním z nejoblíbenějších – průměrná
spotřeba činí asi 41 kilogramů na osobu
a rok. Zhruba polovina vepřového masa
na tuzemském trhu ale pochází z dovozu.
Většina vepřového masa pochází z Německa, nejvíce selat se pak na náš trh dostává
z Dánska. Celkový objem dovozu mezi roky
2001 a 2011 přitom vzrostl neuvěřitelně:
více než 13krát.
/jjn/

Strojaři z Hulína
podporují region
Společnost TOSHULIN, výrobce
svislých obráběcích strojů z Hulína,
pokračuje ve sponzorském programu.
Sportovní, kulturní a společenské akce
tak letos získají peníze od strojařů již
popáté. „Do uzávěrky příjmu žádostí,
která je tradičně na konci března, jsme
od pořadatelů obdrželi zhruba pět desítek žádostí,“ řekl personální ředitel
společnosti Tomáš Urban. Finanční rámec programu nazvaného Sponzoring
2012 umožní podle zkušeností z předchozích ročníků uspokojit asi každou
čtvrtou žádost.
Poprvé firma TOSHULIN své sponzorské aktivity zaštítila systematickým programem v roce 2007. Od té
doby, až na jednu výjimku v době eskalující světové krize, se na ni mohou
pořadatelé obracet každoročně. „Jsme
nejziskovější strojírenskou firmou
ve Zlínském kraji a přáním akcionářů
je částí tohoto zisku pomoci regionu,
v němž působíme,“ doplnil Urban.
O pomoc tak mohou žádat pořadatelé
akcí v okruhu přibližně do 25 kilometrů od Hulína. „V podstatě jde o města
a obce, z kterých jsou naši zaměstnanci,“ vysvětlil Urban.
Tradice firmy TOSHULIN sahá
do roku 1949, kdy byla zahájena výstavba strojírenského závodu ve městě. Firma prošla několika obdobími
rozvoje výroby a v roce 1951 zaměřila
svoji činnost na výrobu obráběcích
strojů, zejména svislých soustruhů.
Za dobu své existence dodala firma přes 13 000 obráběcích strojů
do zhruba 60 zemí.
/jjn/

/ Vizovice / Hulín / Holešov / Zlín
POKART: Prostor pro navýšení o 100 procent
Zhruba pět měsíců provozu v areálu Strategické průmyslové zóny Holešov má za sebou společnost POKART. Výrobce kartonáže a obalů sem kvůli rozšíření výroby přesídlil
z Otrokovic. „Nyní můžeme díky nové technologii nabídnout našim zákazníkům zcela
nové produkty, navíc jsme si vytvořili podmínky až pro 100procentní navýšení produkce,“ komentoval hlavní změnu jednatel společnosti Eduard Ivanický.
Prostory v Otrokovicích byly již delší
dobu nevyhovující, společnost využívala pět
budov. Další rozšiřování výroby bylo nemožné. Firma tak byla jedním z vůbec prvních
zájemců o holešovský areál, halu dokončila
na podzim loňského roku.
„Na změnu jsme se pečlivě připravovali. Velké zákazníky jsme předzásobili, aby
výpadek ve výrobě nepocítili. Nové zaměstnance jsme přibírali v dostatečném předstihu, aby se stihli zaškolit ještě v Otrokovicích.
Samotné stěhování pak bylo hektické, ale
plánované – využívali jsme i víkendy, jelo se
prakticky nonstop,“ poznamenal Ivanický.

Firmě se podařilo udržet většinu svých
zaměstnanců. „Těch, kteří nemohli pracoviště v Holešově z nejrůznějších důvodů
akceptovat, bylo naprosté minimum,“ doplnil Ivanický. Momentálně má firma 73
pracovníků. V Otrokovicích stále zůstává
polygrafické oddělení, s jeho převedením se
momentálně nepočítá.
„Společnost POKART realizovala všechny kroky nezbytné k umístění záměru v Holešově velmi rychle. To svědčí o kvalitě jejího
managementu. Jsme rádi, že takový investor působí právě zde,“ konstatoval manažer
zóny Jakub Černoch. 
/jjn/

MITAS investoval 3,5 milionu eur v Srbsku
Výrobce mimosilničních pneumatik MITAS investoval 3,5 milionu eur ve své továrně
v srbské Rumě. Vzhledem k umístění dodává továrna zemědělské pneumatiky zejména
do Ruské federace, protože země mají nadstandardní obchodní vztahy.
Pneumatikárna v Rumě byla postavena v roce 1981. MITAS koupil tuto továrnu v roce 2008. „Továrna v Rumě využívá
dohody o volném obchodu mezi Srbskem
a Ruskem,“ uvedl Jaroslav Čechura, geneINZERCE

rální ředitel. MITAS v Rumě zvyšuje výrobní kapacitu traktorových a kombajnových
pneumatik. Závod nyní vyrábí také velké
radiální pneumatiky, které jsou využívány
ruskými farmáři.
/tz/

JELÍNEK-TRADING byl
loni rekordní
Rekordní výsledky zaznamenala
v loňském roce zlínská firma JELÍNEK-TRADING. V roce 2011 vyrobila
10 472 tun plastových regranulátů
a kompaundů pro plastikářský průmysl. Jak uvedl ředitel společnosti
Otto Jelínek, je to o jeden tisíc tun více
než v roce 2005, kdy firma zaznamenala největší objem produkce za období své dvacetileté existence.
Firma část recyklovaného plastového odpadu sama dále využívá při
výrobě šesti typů kompostérů a kompostovacích sil v závodě ve Vrbně pod
Pradědem. V loňském roce společnost
vyexpedovala tuzemským i zahraničním odběratelům celkem 30 047
kompostérů a sil, což je nárůst o 28,5
procenta ve srovnání s rokem 2010.
V současné době se ve vrbenském závodě instaluje druhý ze šesti nových
moderních vstřikovacích lisů na výrobu plastových výlisků. Tato rozsáhlá
rekonstrukce stávajícího strojového
parku je realizována díky dotaci z evropských fondů. Nové moderní vstřikovací stroje přinesou nejen energetickou úsporu, ale také zvýší kvalitu
plastových výlisků, čímž sníží vnitřní
ztráty ve výrobě. V neposlední řadě
zajistí i nárůst produktivity. Postupná
obnova strojového parku bude ukončena ještě v letošním roce.
Firma podporuje environmentální
výchovu na školách soutěží „Nakrmte
Plastožrouta“. Trvá do konce letošního
května a motivuje zejména mateřské
a základní školy ke sběru víček od PET
lahví. Od září 2011 do ledna 2012 děti
zatím odevzdaly celkem 12 tun víček,
která pak zpracovává recyklační závod
JELÍNEK-TRADING v Olomouci- Křelově. Firma platí za každý kilogram nasbíraných vršků částku ve výši 4,00 až
5,50 korun. 
/tz/
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Podpora
podnikání

Obec podnikatelům
Nová pracovní místa
Aktuálně

V Lukově dokončují průmyslovou zónu
Neobvykle příznivé podmínky pro podnikání vytvořili v Lukově nedaleko Zlína.
Na okraji obce vznikla sedmihektarová průmyslová zóna. Po jejím naplnění by v ní
mohlo najít práci až 50 lidí.
„S budováním průmyslové zóny jsme
začali v loňském roce. Je před dokončením.
Již jsme dohodnuti s pěti firmami, které
zde rozvinou svou výrobu. Tím bude zóna
ze tří čtvrtin zaplněna. Případní další zájemci se ale ještě mohou na obecním úřadu
přihlásit,“ řekl starosta Lukova Jiří Jangot.
Průmyslová zóna vznikla na okraji Lukova v lokalitě Padělky na obecním pozemku, který byl v minulosti využíván pro zemědělské účely. Obec vybudovala na pozemku
potřebnou infrastrukturu. K úplnému dokončení průmyslové zóny už jen zbývá, aby
společnost E.ON vybudovala síť nízkého napětí. Pozemky v nové průmyslové zóně obec
firmám prodává – metr čtvereční za 450 až
500 korun. „Umožníme v tomto prostoru
našim živnostníkům a majitelům firem podnikat. Naši občané budou mít pracovní pří-

ležitosti a do obecní pokladny půjde podíl
z daně z příjmu, DPH a daně z nemovitostí,“
doplnil starosta.
Své sídlo budou mít v nové průmyslové
zóně například firma Parabel, s. r. o., která
zde bude mít pražírnu kávy, administrativní budovu i výrobní halu pro ortopedické
pomůcky. Z Fryštáku se do Lukova přestěhuje společnost Januška kompresory,
která se zabývá výrobou vzduchotechniky.
Firma OSZ Real, s. r. o., bude v Lukově vyrábět okna. Své sklady a velkoobchod papírenských výrobků a hygienických potřeb
bude mít v nové průmyslové zóně firma
Kamiros, s. r. o.
Obec Lukov má asi 1 760 obyvatel. Míra
nezaměstnanosti je v Lukově poměrně nízká – na konci roku 2011 to bylo jen 6,67
procenta. 
/vc/

Zásluhou ROP vznikají nová pracovní místa
Při realizaci projektů podpořených v rámci Regionálního operačního programu
Střední Morava už vzniklo ve Zlínském a Olomouckém kraji 795 nových pracovních
míst. Podle informací, které shromažďuje ministerstvo pro místní rozvoj, je to nejvíce
ze všech regionálních operačních programů v České republice.
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„Jedná se zejména o projekty z cestovního ruchu, kde vzniká nejvíce pracovních
míst. Jsou to místa provozních, recepčních,
správců, vlekařů apod.,“ řekl ředitel Úřadu
Regionální rady ROP Střední Morava Ivan
Matulík.
Počet nově vzniklých pracovních míst
v regionu je jedním z hlavních kritérií, která
sleduje Evropská komise. „Je vidět, že program udělal v regionu pokrok a že kritéria,
podle kterých je program naplňován, jsou
plněna v souladu s nastavenými hodnotami,“ uvedl Jack Engwegen, ředitel české sekce na DG REGIO při Evropské komisi.
Monitorovací výbor odsouhlasil aktualizaci kritérií pro výběr projektů. Nově
vyhlášené výzvy budou obsahovat bodové

zvýhodnění u projektů, které jsou předkládány na území, kde bylo doposud podpořeno málo projektů. „Cílem tohoto opatření je
zajistit vyvážený rozvoj celého území střední Moravy,“ řekl Ivan Matulík. Dále bude
nově hodnocena schopnost žadatele zajistit
financování projektu z vlastního rozpočtu.
Vyhodnocením dopadů kurzu koruny vůči euru ROP Střední Morava aktuálně disponuje 17,5 miliardami korun pro
rozvoj Olomouckého a Zlínského kraje
v oblasti dopravy, rozvoje měst, obcí a cestovního ruchu. Podle mluvčí Renaty Škrobálkové Výbor Regionální rady doposud
schválil projekty za 14,4 miliardy korun,
z toho jsou již ukončeny projekty za 7,5
miliard korun. 
/tz/

Nová koncepce podpory malých
a středních podnikatelů na období 2014 až 2020
/ Česká republika /

Ministerstvo průmyslu a obchodu
intenzivně připravuje podporu podnikatelů pro programovací období
2014 až 2020. V této souvislosti je potřebné připravit novou koncepci podpory malých a středních podnikatelů,
která bude představovat zásadní strategický dokument pro toto období.
Z tohoto materiálu pak bude vycházet
nový operační program na podporu
podnikání, výzkumu, vývoje, inovací
a znalostí. Cílem koncepce je nastavení jasných věcných priorit, do kterých
budou směřovány finanční prostředky ze strukturálních fondů, případně
i státního rozpočtu.

Obchodní rejstřík přináší zjednodušení pro podnikatele
/ Česká republika /

Ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že 31. března spustí novou
aplikaci obchodního rejstříku. Vnější
část aplikace, která bude přístupná
na internetu (www.justice.cz), přinese veřejnosti možnost jednoduššího podání návrhu na zápis či změnu
údajů v obchodním rejstříku. Novinkou bude interaktivní formulář, který zjednodušuje předkládání návrhů
na zápis údajů do obchodního rejstříku. Formulář sám zkontroluje, zda
je správně vyplněn. Zápis či změnu
údajů v obchodním rejstříku si tak
občan lépe dokáže zařídit sám, bez
rady právníka. Data obsažená v databázi už nově nebudou pouze informativní, ale závazná. Elektronický
originál výpisu si budou moci uživatelé zdarma stáhnout ve formátu
PDF, a nebudou si tedy muset pořizovat výpis přes CzechPoint.

Tuzemské zbrojařské firmy
usilují o indické zakázky
/ Praha, Uherský Brod /

Tuzemské zbrojařské firmy mají
zájem o zakázky pro indickou armádu. Je mezi nimi i Česká zbrojovka
Uherský Brod se svou útočnou puškou CZ 805 BREN. Tendr indické armády je celkem na 240 000 pušek,
nyní je vypsána první část na 60 000
kusů. Za zájmy českých podniků v Indii lobboval i ministr obrany Alexandr
Vondra, který se v Dillí spolu s českými podnikateli zúčastnil zbrojního
veletrhu DefExpo India 2012. „Při jednáních s indickým ministrem obrany
jsem podpořil všechny hlavní projekty, které české podniky mají,“ řekl ministr. Kromě Indie delegace ministra
Vondry a českých podnikatelů navštívila také Vietnam.

/ Inovace / Nová výzva ROP / Aktuálně
Miliarda z ROP Střední Morava
je připravena pro podnikatele,
kraje i obce
/ Zlínský kraj /

Regionální rada vyhlásila v pořadí již jednatřicátou výzvu z Regionálního operačního programu Střední
Morava. Žadatelé z Olomouckého
a Zlínského kraje mohou do konce
května předkládat své projektové
záměry na silnice, cyklostezky, vzdělávání a turistické atraktivity v regionu. Pro podnikatelské subjekty
jsou důležité zejména následující
podporované aktivity: modernizace,
výstavba nebo rozšíření (zvýšení kapacity) ubytovacího zařízení za účelem zlepšení ubytovacího standardu,
včetně případné modernizace nebo
rozšíření stravovacích služeb a návazných služeb; stavební úpravy
a případně rozšíření a modernizace
lázeňského objektu včetně návazné
infrastruktury; vybudování návazné
infrastruktury a doplňkových služeb
primárně využitelných pro cestovní
ruch. Uzávěrka přihlášek je 31. května 2012.

Katalog firem pomůže navázat
nové obchodní vztahy
/ Zlínský kraj /

Technologické inovační centrum
Zlín pod záštitou hejtmana Stanislava Mišáka vydává unikátní Katalog
firem Zlínského kraje. Cílem katalogu je prezentace kraje jako významného průmyslového regionu, navazování nových obchodních příležitostí
na tuzemských i zahraničních trzích
a podpora a posílení exportu regionálních firem. Součástí katalogu je
CD ROM s jeho offline prezentací.
Katalog bude ve spolupráci s partnerskými institucemi využíván a distribuován při podnikatelských misích do zahraničí, při prezentacích
na veletrzích, obchodních setkáních
i na mezinárodních konferencích.
INZERCE

Vouchery podporují spolupráci firem se školami
Třiatřicet konkrétních projektů spolupráce mezi firmami a vysokoškolskými pracovišti získá dotaci v rámci programu Inovační vouchery Zlínského kraje. Tento program
byl vyhlášen poprvé, ale pro velký zájem bude pokračovat i v dalších letech.
Do programu přišlo 51 žádostí. Z nich
však hodnotitelé osmnáct žádostí odmítli
pro nesplnění formálních či věcných kritérií. „Rozhodli jsme se podpořit 33 projektů,
jde o velmi kvalitní projekty,“ poznamenal
náměstek hejtmana Libor Lukáš.
Na podporu inovační spolupráce putuje
4,565 milionu korun, z toho 2,925 milionu
činí dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava. „Inovační vouchery
Zlínského kraje jsou velmi efektivním nástrojem podpory podnikání. Navíc projekt
posiluje vazby univerzitních pracovišť
na podnikatelské prostředí. Vynaložené
prostředky tak přispějí ke zvyšování konkurenceschopnosti,“ doplnil Libor Lukáš.
Firmy chtějí své záměry realizovat
prostřednictvím spolupráce se čtyřmi vysokými školami. Největší zájem byl o Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně (17 projektů)
a Vysoké učení technické v Brně (12 projektů). Dalšími školami jsou pak VŠB-TU
Ostrava a Mendelova zemědělská a lesnic-

ká univerzita v Brně. Například firma Jelinek-Trading, s. r. o., využije voucher pro
optimalizaci zpracovatelnosti a užitkových
vlastností recyklovaných plastů. Firma Pipelife Czech, s. r. o., využije voucher pro
spolupráci při tvorbě a uvádění na trh softwarového nástroje, určeného pro podporu
prodeje. Nebo Kadria, s. r. o., uspěla s žádostí o voucher na vývoj vysoce odolného
anorganického polymerního materiálu pro
ekologické kotle. Firně 5M, s. r. o., přispěje voucher na zvýšení užitných vlastností
kompozitu pomocí nanoplniv.
Princip fungování inovačních voucherů je takový: Firma si dohodne čerpání
konkrétní služby od příslušné vysoké školy. Po úspěšné realizaci ze strany univerzity a úhradě ceny bude její část ve výši
maximálně 75 procent proplacena. Firmy
tak mohou získat inovační voucher v hodnotě 60 tisíc až 149 999 korun, který využijí k nákupu služeb v hodnotě od 80 000
do 199 999 korun. 
/red/

Nový zákon o veřejných zakázkách

Od 1. dubna platí novela zákona o veřejných zakázkách. Schválené změny zpřísňují
celý proces zadávacího řízení a přispívají tak významnou měrou k transparentnosti
vynakládání veřejných prostředků v této oblasti.
Klíčovým krokem v tomto směru je zejména snížení limitů pro veřejné zakázky,
které jsou určující pro stanovení povinnosti zadavatele postupovat podle tohoto zákona. Zadavatelé zakázek jsou nyní
povinni zadávat veřejné zakázky na dodávky a služby dosahující předpokládané
hodnoty již jeden milion korun bez DPH
a více a veřejné zakázky na stavební práce
dosahující předpokládané hodnoty od tří
milionů korun a více.
Zadavatel zároveň musí zrušit celé zadávací řízení, pokud by měl hodnotit méně
než dvě nabídky.

Do oblasti úpravy kvalifikačních předpokladů zasahuje změna v prokazování
ekonomické a finanční kvalifikace; ekonomická kvalifikace je nahrazena prohlášením dodavatele o ekonomické a finanční
způsobilosti plnit veřejnou zakázku. Dále
k prokázání technické kvalifikace nebude
moci zadavatel požadovat certifikáty ISO.
Z dalších důležitých změn je to pak
zdvojnásobení sankcí ukládaných ÚOHS
a skutečnost, že novela výslovně zmiňuje,
že zadavatel je povinen poskytovat informace podle zákona o svobodném přístupu
k informacím. 
/tz/
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Agentura Hexxa

Komerční prezentace

Zatloukat se nevyplácí

KRIZOVÁ KOMUNIKACE

Každý má někdy problémy. Ač se jim snažíte předcházet, stejně přijdou. Často se přitom stává, že problém sám o sobě má řešení, ale vaše okolí to nechápe. Tak na to
buďte připraveni. Pro takové situace pla�, že musíte být jejím subjektem, nikoliv objektem komunikace. Na řeči o mlčení a zlatě v tomto případě zapomeňte...

Firma Strojek má po
tíže, zaměstnanci zů
stávají doma
Vizovice (20. únor
a) – Vizovická spole
čnost Strojek se zře
dostala do problém
jmě
ů. Podnik, který za
městnává 150 lidí,
zuje výrobu. Zaměstn
omeanci zůstávají od 1.
března doma a zřejm
budou pobírat jen 60
ě
procent. Redakci o
situaci ve firmě informoval jeden ze zamě
stnanců, který si př
ál zůstat v anonym
Nikdo z vedení spole
itě.
čnosti nebyl do uzáv
ěrky k zastižení. V mi
nulosti kvůli hosp
odářské krizi zvoli
ly podobný postup
zlínské firmy Libgo
také
a Mefis. Do problém
u se dostal i hulínsk
Perpetis, kterýý je
j již
ý
j ž v ins
ins
nsolv
ollve
ven
en
nččn
čn
níím
ím říz
říízzeen
en
níí.í.

˃

Hlavní zásadou je, aby inicia�va byla vždy na vaší
straně. To pla� jak pro komunikaci uvnitř rmy, tak
i pro externí komunikaci.
Důležitý je i dostatečný
předs�h.

˃˃˃

my nemáExistenční problé
trojek
me, tvrdí rma S a) – Firma

Vizovice (23. únor
března zastaví
Strojek, která od 1.
městnance domů,
výrobu a pošle za
enční problémy
údajně žádné exist
sdělil majitel stronemá. Redakci to
Jekl. V prohlášejírenské rmy Petr
vodem přerušení dále uvedl, že dů
nizační opatření
ní výroby jsou orga
odběratele.
na straně klíčového
sti v regionu,
Nicméně pochybno
so
vy kou mírou ne
který se potýká s
í.
aj
dále přetrváv
zaměstnanosti, i na
vysvětlil,“ zaznívá
„Nikdo nám nic ne
od zaměstnanců.

˃

Nepropásněte příležitost.
Když situace skutečně nastává, opět to připomeňte (než to někdo udělá
za vás). Avizujte pozi�vní
kroky, informujte zaměstnance, média i zástupce
města.

˃˃˃

Strojek pořizuje
nové technologie
Vizovice (20. února) – Společnost
Strojek z Vizovic, dodavatel strojních komponent, letos investuje
do nových výrobních technologií.
Ty umožní výrobu zcela nových
produktů. Kromě toho významný
zaměstnavatel z regionu počítá
s vytvořením dalších pracovních
míst. Novináře o tom dnes informoval majitel rmy Petr Jekl.
Nové technologie umožní uspokojit požadavky významného rakouského odběratele, který chce
inovovat své produkty. Zavádění
nových kapacit u rmy Strojek
i rakouského partnera si vyžádá
dočasné přerušení výroby.

Zaměstnanci rmy Strojek
zůstanou doma, rma inovuje
Vizovice (1. března) – Zhruba dvě
třetiny zaměstnanců společnosti Strojek jsou od dnešního dne
doma, v podniku pro ně není moNové
Combo
mentálně práce.
Majitelé
rmy již
dříve informovali o tom, že během tohoto měsíce budou inovovat výrobní technologie, zároveň
dochází ke změnám i u klíčového
zákazníka rmy. „Po úpravách výrobních technologií musíme nejenom dohnat výpadek, ale celkově
navýšit objem produkce. Počítáme proto s mírným zvýšením počtu pracovníků,“ uvedl v dnešní
tiskové zprávě jednatel rmy Petr
Jekl.

Strojek dokončil modernizaci,
vyrábí naplno

Vizovický Strojek obnovil výrobu

Vizovice (2. dubna) – Haly vizovické rmy Strojek opět
ožily. Po měsíci nejistoty se opět rozjela výroba a všech
150 zaměstnanců se vrátilo. Pro region sužovaný
vysokou nezaměstnaností je to dobrá zpráva. Vedení
rmy uvádí, že přerušení výroby bylo zapříčiněno
výpadkem dodávek pro největšího obchodního
partnera z Rakouska. „Jsem rád, že se problém vyřešil.
Krach takto velké rmy by postihl velkou část našich
obyvatel. Snad z každé čtvrté rodiny někdo v této rmě
pracuje,“ komentoval situaci zastupitel Vizovic Ondřej
Kohl.
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˃

V okamžiku, kdy krizová situace končí, to opět
musíte být vy, kdo o tom
informuje. Tohle za vás
naopak nikdo neudělá.
Nabídněte i něco navíc,
budujte cílevědomě vztah
s okolím.

˃˃˃

Vizovice (2. dubna) – Firma Strojek, významný vizovický zaměstnavatel, již opět naplno vyrábí.
Po měsíčním přerušení výroby,
způsobeném modernizací výrobních technologií, se do hal vrátili
všichni zaměstnanci. Firma již
dříve uvedla, že do konce roku
plánuje přijetí dalších. „Investice
nám umožní produkovat celky
s vyšší přidanou hodnotou, což
samozřejmě posiluje naši stabilitu
i konkurenceschopnost. Vyvážíme 80 procent produkce, což by
bez průběžných inovací bylo neudržitelné,“ řekl dnes při prohlídce
podniku novinářům jednatel Petr
Jekl.

Rádce

Žádost o dotace
Správný postup

Dotace: Zvažujte, zda bude přínosem
Čerpání dotace z fondů EU je velká investice z hlediska času i vynaložené energie.
Zpracování podkladů, které je nutné předkládat spolu s žádostí o dotaci, vyžaduje
často značné administrativní i odborné síly. Jako první krok před samotným hledáním vhodného dotačního programu je důležité stanovit si aktivity a cíle projektu –
tedy zpracovat projektový záměr.
Rozhodně nelze doporučit vytváření
projektů pouze dle požadavků některého
z programů. Cílem by nikdy neměl být pouze zisk dotace, nýbrž naplnění rozvojového
záměru, dotace je ona pověstná třešnička
na dortu. Na úplném začátku každého projektu by tedy měla stát snaha něco zlepšit,
ať už je to vzdělávání zaměstnanců, rozšíření portfolia produktů, inovace postupů
apod. Je pravděpodobné, že projekt bude
nutné „přizpůsobit“ podmínkám programu,
ale projekt sám musí vycházet ze strategie
a potřeb firmy.
Po nadefinování projektového záměru následuje fáze výběru správného dotačního
nástroje. Určit odpovídající dotační nástroj
je zcela zásadní, musí odpovídat projektovému záměru a také si musíte ověřit, zda
jste vhodným žadatelem. Po nalezení příslušného programu podpory můžete nakonec zjistit, že z hlediska vymezení programu
nepatříte mezi oprávněné žadatele. Mezi
další nepříjemná zjištění může patřit i to, že
abyste měli nárok na dotaci, musíte projekt
realizovat pouze v programem vymezených
územích a oblastech. Překážkou pro získání
dotace může být také rozpočet vašeho projektu, pokud se nevejde do mantinelů pro
maximální nebo minimální výši podpory.
V této fázi je proto nutné zodpovědět si
několik základních otázek: Podporuje daný
program podpory aktivity, které chcete realizovat? Jste oprávněný žadatel? Můžete
projekt realizovat v dané lokalitě? Je rozpočet projektu a požadovaná dotace v mezích
definovaných vyhlašovatelem? Jste schopni
splnit veškeré požadované podmínky? To,
zda jste si vybrali správný dotační nástroj,
je vhodné prokonzultovat s administrátorem konkrétního programu podpory.
Jakmile budete mít vybraný vhodný dotační
nástroj pro Váš projektový záměr, zpracování žádosti je dalším krokem v procesu
INZERCE

přípravy projektu. Před samotným zpracováním žádosti je důležité, abyste se seznámili se všemi požadavky na zpracování
žádosti, důležité je také seznámit se s podmínkami realizace samotného projektu. Vedle výzvy a pokynů pro žadatele je užitečné
se seznámit i s hodnotícími kritérii, podle
nichž bude žádost posuzována.
Obsahová část žádosti je tvořena popisem
projektu. Analyzujte problémy v oblasti,
na kterou se zaměřujete, a snažte se upozornit na to, jak projekt přispěje k jejich
řešení a zlepšení situace. Harmonogram je
třeba nastavit optimálně po zvážení všech
možných rizik. U každé aktivity počítejte
s časovou rezervou pro nepředpokládané
situace.

Pozor na vlastní zdroje
Další součástí žádosti o dotaci je rozpočet.
Dotace nikdy nepokryje veškeré typy výdajů, proplaceny budou pouze způsobilé
výdaje, ty jsou vymezeny v příručce pro
žadatele a souvisejících dokumentech. Dotace rovněž pokryje zpravidla pouze část
způsobilých výdajů. Každý žadatel musí mít
proto zajištěno kofinancování části způsobilých výdajů, které nebudou pokryty dotací, a stejně tak financování zbylých nezpůsobilých výdajů. U některých programů je
dotace proplácena zpětně, až po ukončení
celého projektu, nebo po uzavření konkrétní etapy, u některých typů programů je možné obdržet dotaci předem formou zálohy.
Součástí žádosti o dotaci bývá zpravidla
i řada příloh. Získání některých dokumentů
si vyžádá delší čas a mnohé z nich i zapojení
dalších odborníků. Týká se to například stavebních povolení, vyjádření různých úřadů
pro realizaci projektu či vyhodnocení dopadů projektu na životní prostředí apod. Ověřte si proto předem, jaké přílohy budete potřebovat a jaká je náročnost získání těchto

dokumentů. Kompletní žádost musíte odevzdat příslušným způsobem do výzvou stanoveného termínu. U některých programů
může být proces podání žádosti rozdělen
do více etap (například podání registrační
žádosti a následně plné žádosti), které se
liší rozsahem předkládaných dokumentů.
Po předložení projektové žádosti probíhá
kontrola formálních náležitostí. Mějte však
na paměti, že žádost může být pro formální
nedostatky zamítnuta. Následuje hodnocení obsahu projektu. V případě schválení
Vašeho projektu, dochází k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace, která stanovuje jak
výši dotace, tak i další povinnosti žadatele,
podpisem smlouvy se ze žadatele stáváte
příjemcem podpory.
Během realizace projektu musí příjemce
podpory dodržovat všechny podmínky,
které stanovuje výzva (publicita, výběr dodavatelů a podobně). Žadatel již při přípravě
žádosti určuje cílové hodnoty závazných výstupů projektu, kterých musí být dosaženo.
Jedná se například o počty pořízených technologií, nově vytvořených pracovních míst
či proškolených zaměstnanců. Proto tyto
hodnoty už jako žadatel musíte důkladně
zvážit a uvědomit si, zda je opravdu reálné
jich dosáhnout a následně i udržet po dobu,
která je daným programem vyžadována.
V realizační fázi projektu musíte pravidelně
předkládat monitorovací zprávy o realizaci
projektu. Po ukončení projektu zpracujete
závěrečnou zprávu, ve které zhodnotíte dosažené výsledky projektu. I po proplacení
dotace však povinnosti administrace projektu pokračují, a to v závislosti na konkrétním programu po dobu tří nebo pěti let.
V případě jakýchkoliv změn je nutné
komunikovat s administrátory, dojde-li
k nedodržení povinností, musí příjemce
podpory v krajním případě vrátit celou výši
dotace nebo její část včetně případných
sankcí. Mějte na paměti, že schválením žádosti o dotaci proces nekončí, ale je to jen
jeden z kroků při realizaci Vašeho projektu!

/Ing. Petr Konečný, TIC Zlín/

Nabídka jarních kurzů - PROFIMA EFFECTIVE
GTD - Osobní produktivita
pro 21. století

GTD - Getting Things Done je jednou z nejpokrokovějších metod řízení produktivity
na světě.
Ukáže vám cestu, jak si své úkoly vytřídit
a naplánovat tak, abyste jejich plnění zvládali
v klidu, bez stresu, a tedy maximálně efektivně.
termín 17. 4. 2012, Interhotel Moskva, Zlín

Efektivní propagace a marketing
na Facebooku a dalších sociálních sítích

V ČR jsou 3 miliony aktivních uživatelů Facebooku. Využijte sociální sítě pro budování
značky a odhalte jejich reklamní potenciál.
Jeden z nejnavštěvovanějších kurzů v ČR.

termín 26. 4. 2012, Interhotel Moskva, Zlín

iPhone a iPad v manažerské praxi

Ukážeme vám, jak tato zařízení maximálně
efektivně využít při pracovním procesu.
Chcete získat užitečné tipy a rady, jak dostat
ze svého nástroje to nejlepší?
termín 3. 5. 2012, Interhotel Moskva, Zlín

Manažer štíhlé výroby (Lean manager)
Dlouhodobý kurz akreditovaný MŠMT, jehož
cílem je naučit účastníky nejmodernější
techniky inovací ve výrobě. Absolventi kurzu
budou umět najít úzká místa výrobního
procesu a naučí se optimalizovat tok materiálů od objednávky až po expedici. Kurz je
výrazně orientován na praxi a jeho součástí

je výuka přímo ve vybraných výrobních
provozech.
termín 31. 5. – 10. 10. 2012,
Interhotel Moskva, Zlín
Navštivte stránky www.profima.cz pro více
informací o těchto i dalších kurzech.
PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.
vzdělávací a poradenská společnost
Tyršovo nábřeží 760
760 01 Zlín
Tel.: 577 220 095
GSM : 603 213 549
E-mail : profima@profima.cz
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Termíny

Aktuální výzvy
Tipy

/ Operační program Podnikání a inovace /
/ Nemovitosti (prodloužení výzvy II): příjem registračních žádostí od 11. 6. 2012 do 18. 6. 2012, příjem plných žádostí od 1. 8. 2012
/ ICT v podnicích (prodloužení výzvy III): lhůta pro příjem registračních žádostí uplynula, příjem plných žádostí do 15. 5. 2012
/ Inovace - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví (prodloužení výzvy II):
příjem registračních žádostí do 30. 9. 2012, příjem plných žádostí do 4. 1. 2013

/ Školicí střediska (prodloužení výzvy II): lhůta pro příjem registračních žádostí uplynula, příjem plných žádostí do 15. 6. 2012

/ Spolupráce - Klastry (prodloužení výzvy II): lhůta pro příjem registračních žádostí uplynula, příjem plných žádostí do 29. 6. 2012
/ Spolupráce - Technologické platformy (prodloužení výzvy II):

příjem registračních žádostí do 15. 5. 2012, příjem plných žádostí od 1. 6. 2012 do 31. 8. 2012

/ Rozvoj (výzva III, prodloužení výzvy I): registračních žádostí do 17. 4. 2012, příjem plných žádostí od 18. 4. 2012 do 30. 6. 2012

Podrobnosti o vybraných dotačních titulech OPPI
NEMOVITOSTI: Cílem Programu Nemovitosti je podpořit vznik
a rozvoj podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruktury, a přispět tak ke vzniku funkčního trhu nemovitostí a ke zlepšení
investičního a životního prostředí. Registrační žádosti začne CzechInvest přijímat 11. června 2012, jejich sběr je garantován do 18. června 2012. Pokud objem dotací v žádostech přesáhne po tomto datu
6 miliard korun, bude příjem ukončen. V opačném případě se budou
registračních žádostí přijímat do 11. října 2012 či do dosažení 6 miliard korun.
Ve Zlínském kraji bylo díky Programu Nemovitosti doposud podpo-

řeno 36 realizovaných projektů. Příjemci získali na své investiční projekty dotace v celkové výši 480 milionů korun.
ROZVOJ: Program Rozvoj bude znovu otevřen. Registrační žádosti budou přijímány od 10. dubna 2012, jejich sběr je garantován až
do 17. dubna 2012. Hodnoceny budou všechny projekty. Těm s nejvyšším bodovým hodnocením bude do výše finanční alokace stanovené na tuto výzvu poskytnuta podpora. Zbylé projekty budou umístěny do zásobníku pro případ, že bude v rámci programu zajištěna
dodatečná alokace prostředků. Z programu lze podpořit nákup strojů
a zařízení (včetně softwaru) zajišťujícího jejich funkčnost.

Zajímavé tipy pro začínající podnikatele a firmy
Projekt CzechEkoSystem: Projekt CzechEkoSystem je připraven
v rámci OPPI, programu Poradenství. Cílem projektu je zlepšení kvality a dostupnosti specifických poradenských služeb zaměřených
na přípravu projektů inovačních malých a středních podniků (MSP)
jako potenciálních příjemců rizikového kapitálu pro zvýšení jejich
konkurenceschopnosti. Příjemce podpory může být pouze podnikatelský subjekt, který splňuje definici malých a středních podniků
a od započetí jeho podnikatelských aktivit neuplynula doba 5 let. Příjem žádostí je od 1. 5. 2012 do 29. 6. 2012.
Inovační vouchery v Jihomoravském kraji: Inovační vouchery v Jihomoravském kraji jsou nástrojem podpory spolupráce firem s brněnskými vědecko-výzkumnými institucemi. Stejný nástroj byl letos
úspěšně odzkoušen i ve Zlínském kraji. Vzájemná spolupráce proto
přináší vysokou přidanou hodnotu, která může výrazně posílit konkurenceschopnost zúčastněných aktérů. Inovační vouchery pomáhají odbourávat bariéry vzájemné nedůvěry firemního a akademickéINZERCE

ho světa. O Inovační vouchery v Jihomoravském kraji mohou žádat
i firmy ze Zlínského kraje. Základní podmínkou je spolupráce formou
nákupu znalostí od některé ze specifikovaných 12 brněnských vědecko-výzkumných institucí, které jsou vymezeny ve výzvě. Žádosti je
možné podávat do 2. 5. 2012. Více na www.inovacnivouchery.cz.

Zajímavý tip - projekt „Vzdělávejte se pro růst!“: Cílem projektu
„Vzdělávejte se pro růst!“ je podpora zaměstnavatelů, kteří realizují
svoji činnost v odvětvích s předpokladem růstu a s významným podílem na tvorbě HDP. Projekt je určen pro všechny typy podniků ve vybraných odvětvích: strojírenství, stavebnictví, nezávislý maloobchod
(v tomto případě jen malé a střední podniky), pohostinství, gastronomie, terénní sociální služby, odpadové hospodářství. O finanční
podporu mohou zaměstnavatelé žádat na nové zaměstnance, které
je nutné vyškolit či rekvalifikovat, nebo potřebují zvýšit odborné
znalosti či dovednosti stávajících zaměstnanců. Termín pro podání
plných žádostí je do 31. 7. 2013.

STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, s.r.o.
Kroměříž, Tovačovského 337, tel.: 573 343 942
Zlín, nám. T. G. Masaryka 2433, tel.: 577 210 227
Studijní obory s maturitou:
čtyřleté studium v denní formě se zaměřením na:
 ŘÍZENÍ FIREM
 CESTOVNÍ RUCH
 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY
denní dvouleté a dálkové tříleté nástavbové studium  PODNIKÁNÍ
vyšší odborné studium:
 TURISMUS – v denní formě
 DAŇOVÁ A FINANČNÍ SPRÁVA – v denní i dálkové formě
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Škola nabízí:
 specializované studium v každém zaměření (s důrazem
na ekonomické předměty a výuku cizích jazyků)
 pět hodin anglického jazyka týdně
 v rámci výuky přípravu k mezinárodním jazykovým zkouškám ESOL
 výuku v multimediálních učebnách, zahraniční pobyty, kurzy
 individuální přístup
 bohatý výběr dalších aktivit – podrobnější informace:

www.spos.cz

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

Králova vila se nachází kousek od nákupního centra Čepkov Zlín.
Kapacita naší restaurace je cca 40 míst, v létě se zahrádkou 70 míst.
Náš restaurant je zrekonstruován do funkcionalistického stylu z období 30. let. U nás najdete ideální prostředí ke konání poklidných
snídaní s obchodními přáteli a nabízíme také rezervace naší restaurace k obchodním večírkům, svatbám, narozeninám atd. K těmto
příležitostem je Vám restaurant celý k dispozici i se zahrádkou v letních měsících. Jsme schopni zajistit i živou kapelu, která zpestří vaši
akci. Budeme se na Vás těšit a jsme schopni pro Vás zajistit cokoli
po předběžné domluvě.

Čištění komunikací a ploch
Realizace a opravy mostních objektů
a silničního příslušenství
Prodej kameniva
Výškové úpravy uličních vpustí
a poklopů šachet v komunikacích

www.suszlin.cz

www.kralovavila.cz

CLOUD COMPUTING
VIRTUALIZACE
KONSOLIDACE INFRASTRUKTURY

n
n
n
n

Stabilní společnost
Úspěšné projekty a realizace
Zkušený tým odborníků
Certifikovaní specialisté

www.

.cz

IMPROMAT-COMPUTER s. r. o. l Tř. T. Bati 5267 l 762 02 ZLÍN l telefon +420 577 213 151 l obchod.computer@impromat.cz

