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Mo�nost nákupu na splátky

NA VAŠE POÈÍTAÈE A DIGITÁLNÍ SVÌT
COMFOR doporuèuje systém Windows® XP Professional CZ

10 990
9 235 Kè bez DPH

Foto je pouze ilustraèní

Comfor Primo Star (Office)
• procesor Intel® Celeron D 347
(frekvence 3,06GHz, 533MHz, s.775, EMT64)
• originální operaèní systém Microsoft®
Windows XP Professional CZ
• pamì� 512 MB DDR400, HDD 80GB/7200 ot.
• mechanika DL DVD±R/RW + SW
(Nero+PowerDVD), FDD
• ostatní − integrovaná AGP, zvuk 5.1 integr.,
sí�. karta integr. 10/100, klávesnice,
optická myš, velký komplet OEM SW
• záruka 3 roky, obj. kód: 119191070
LCD SAMSUNG 940N (obj. kód: 208842134)
cena ... 5 190 Kè bez DPH

poèítaèe
Zlín - Zlínským krajem otřáslo země
třesení
velkého rozsahu. V nebezpečí jsou
všichni
kdo pracují s počítačem, především
živnostníci a firmy. Postižení mohou přijít
nejen
o počítače, ale hlavně o svá cenn
á data.
Toto nebezpečí hrozí všem kteří nepro
šli
garanční prohlídkou svého počít
ače.
Naštěstí se na trhu objevila společnost
která
dokáže zahnat všechny chmury.
Problémům s počítačem předchází
a data
ochrání COMFOR partner - spole
čnost
AVEX COMPUTER SYSTEMS.
Nabídka je časově
omezená a platí do
31.3.2007. Nechte si
udělat
garanční
prohlídku počítače včas,
dostanete navíc MP3
přehrávač
ZDARMA!
Prodlužte si životnost počítače
a pojistěte si bezpečí svých dat!

COMFOR Partner − AVEX COMPUTER SYSTEMS, spol. s r.o.
Smetanova 2401, 760 01 Zlín, tel. 577 002 700
www.avex.cz, www.a−store.cz, e−mail: obchod@avex.cz
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Editorial
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Dojíždění za prací je každodenní starostí značné
části ekonomicky aktivní populace ve Zlínském
kraji. Podle informací Českého statistického úřadu, vycházejících z posledního sčítání lidu, vyráží
za prací do jiné obce či města více než 50 procent
lidí. Nejčastěji využívaným dopravním prostředkem je autobus.

Rozhovor 

Komory 

strana 11

Ruský business den ve Zlíně, úspěch firmy Vitar
v Itálii a mnoho dalšího přináší rubrika Komory.

Do diáře... 

strana 12

strana 6-7

Rubriku Do diáře... jsme rozšířili o nabídku odborných seminářů společnosti COMERCIO Zlín.

Vzdělávání

strana 13

Nekonvenční mladý muž z Uherského Brodu zásobuje většinu evropských, ale už i také zaoceánských
zájemců tzv. lehokoly. Aleš Zemánek, propagátor
alternativní cyklistiky, založil svou výrobu lehokol,
dětských závěsných vozíků a tyčí v roce 2000 - pouhé tři roky po zhlédnutí netradičního dopravního
prostředku na své výpravě Norskem...

Evropská unie 

strana 8-10
Společenská etiketa, pravidla zdravení a oslovování a největší společenská faux-pas...

Reality

strana 14

Vážení čtenáři, partneři,
tématem, kterým jsme se rozhodli šířeji zabývat v březnovém čísle našeho
časopisu, je doprava lidí do zaměstnání
a možnosti, které v této oblasti dávají
firmám daňové zákony.
Zlínský kraj je regionem, kde lidé dojíždí
za prací nejvíce v celé České republice.
Přispívají naše podniky svým zaměstnacům? Mohou si podobné příspěvky
daňově zvýhodnit jako je tomu v některých okolních zemích? To je jen část otázek, kterými jsme se v souvislosti s tímto
tématem zabývali.
V rubrice Evropská unie Vám přinášíme
přehled nových výzev žadatelům o podporu z unijních fondů v plánovacím
období 2007 až 2013. Jde o výzvy, které
jsou první z řady slibovaných možností
peněz z evropských fondů.
Na závěr mi dovolte ještě jednu zásadní
informaci. Firemní partner má od března svého sourozence v olomouckém
kraji, na jehož území jsme vydávání
rozšířili. Tím je čistě olomoucká mutace
časopisu.
Přeji Vám příjemné čtení.

David Grác
vydavatel

Evropská unie
Programovací období 2007 – 2013 můžeme
považovat za zahájené. Od 1. března je spuštěna
část podpor z OPPI a Národních programů podpory MSP. Na stranách 9 a 10 naleznete přehled
sedmi programů a upozorňujeme na přestěhování regionální pobočky agentury CzechInvest.

Vydavatel magazínu Firemní PARTNER:
HEXXA komunikační agentura s.r.o.
Registrace MK ČR E 16333
Vychází v nákladu 20.500 ks jednou měsíčně,
uzávěrka 25. den v měsíci. Neprodejné.
www.firemnipartner.cz

www.firemnipartner.cz
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Do práce? Nejčastěji autobusem a za své

Zlín - Dojíždění za prací je
každodenní starostí značné části ekonomicky aktivní
populace ve Zlínském kraji.
Podle informací Českého statistického úřadu, vycházejících z posledního sčítání lidu,
vyráží za prací do jiné obce
či města více než 50 procent
lidí. Nejčastěji využívaným
dopravním prostředkem je
autobus. Náklady na dopravu do zaměstnání si přitom
většina dojíždějících v kraji
hradí z vlastní kapsy. Příspěvek na dopravu patří k nejméně rozšířeným benefitům
pro zaměstnance.

Otázku, jak se dostat na
pracoviště do jiného města či
obce, řeší každý den ve Zlínském kraji zhruba 120.000 lidí.
Přibližně 77 procent dojíždějících volí pouze jediný dopravní prostředek, zbytek cestu za
prací rozděluje mezi několik
typů přepravy. Ve Zlínském
kraji je jednoznačně nejpopulárnější, zřejmě i s ohledem na
nižší průměrnou mzdu, autobus. Z lidí, kteří využívají jediný
dopravní prostředek, volí cestu
autobusem bezmála 34,8 procenta, což je nejvíce ze všech
krajů v České republice. Naopak
obliba vlaků je ve Zlínském kraji pod průměrem země. Zhruba
čtvrtina pak jezdí autem, ať už
jako řidič či spolujezdec.

Podpora státu
Jízdné či benzin si přitom
většina dojíždějících hradí
sama. Služební vozidlo s možností využití pro soukromé účely není z pochopitelných důvodů příliš rozšířeným benefitem.
Zaměstnanec v České republice navíc nemůže, na rozdíl od
svých kolegů v řadě evropských
zemí, část nákladů na dojíždění
získat zpět. Zaměstnavatel ale
může, dokonce s příspěvkem
státu, uhradit dojíždějícímu
pracovníkovi jeho náklady.
Ani v tomto případě ale nejde
o možnost, kterou by firmy hojně využívaly.
Zaměstnavatel může získat
od příslušného úřadu práce
příspěvek na dopravu svých
zaměstnanců ve výši až 50
procent nákladů. „Zbylou část

musí ale hradit zaměstnavatel,
což je asi také jeden z důvodů,
proč není o tento nástroj aktivní politiky zaměstnanosti v kraji
příliš velký zájem,“ uvedla Miriam Majdyšová ze zlínského
úřadu práce. V loňském roce
se tak počet přepravovaných
osob pohyboval každý měsíc
kolem 120. Letos v lednu pak
této možnosti nevyužil nikdo.
S dopravou pomáhá kraj
Existuje ale forma podpory
dopravy do zaměstnání, kterou čerpá každý, kdo dojíždí
za prací v regionu autobusem,
vlakem či městskou hromadnou dopravou. Není ale příliš
zjevná, protože většina lidí ji
vnímá jako naprostou samozřejmost. Krajské úřady přispívají dopravcům na základní
dopravní obslužnost. Cílem
je zajistit odpovídající dopravu například do škol, úřadů či
zaměstnání a zpět. Kraj hradí
dopravcům ztrátu z provozování veřejné dopravy. Bez toho
by bylo jízdné o poznání dražší,
některé spoje by navíc mohly
zcela zaniknout.
Pro letošní rok uvolní Zlínský kraj na zajištění základní
dopravní obslužnosti takřka
439 milionů korun. Více než 200
milionů korun připadne Českým
drahám, zbytek si pak rozdělí
hlavně autobusoví dopravci.
[nej]

Ze světa

Jak je to jinde

Zlín - V mnoha evropských zemích mají zaměstnanci možnost odečíst si od příjmů náklady spojené s dopravou do zaměstnání. Je
tomu tak například i v sousedním Německu
a Rakousku. Němci si mohou za každý ujetý
kilometr odečíst 0,30 euro, maximálně však
4.500 eur ročně. U našich jižních sousedů pak
mají dojíždějící zaměstnanci možnost odpoč-

tu, pokud jde o vzdálenost nad 20 kilometrů. Částka se pohybuje od 450 do asi 1.300
eur v závislosti na vzdálenosti. Pokud ovšem
zaměstnanec nemůže z nějakého důvodu
využít veřejnou dopravu, existuje nárok na
odpočet výdajů již při dojíždění nad pouhé dva
kilometry. V takovém případě jde o odpočet
ve výši od přibližně 240 do zhruba 2.400 eur.

Magneton expanduje do Indie
Kroměříž - Magneton založil společný
podnik na výrobu startérů a alternátorů v Indii. Druhým společníkem tohoto
podniku je firma Panalfa Automotive,
která již má v Indii dva podobné podniky s japonskými a korejskými partnery.
Podíl Magnetonu v tomto joint venture
je 49 %. Podnik by měl vyrábět v první
fázi startéry 3 kW s reduktorem a alternátory o průměru 4 palce pro indický trh,
a stejně tak dodávat i řadu dílů pro výrobu v Kroměříži. Veškeré výrobky tohoto
společného podniku budou vyráběny
pouze pod obchodní značkou Magneton. Úplné zahájení výroby se očekává
letos v září.
CzechAircraft mění jméno
Otrokovice - Firma CzechAircraft,
která získala části konkurzních podstat
úpadců Moravan-Aeroplanes a Moravan, změní jméno a sídlo společnosti.
Výrobce letadel ZLIN nově ponese jméno
Moravan Aviation. Sídlo bude mít místo
ve Starém Městě přímo v Otrokovicích.
Firmu CzechAircraft vlastní irská společnost QucomHaps. Za soubor movitého
a nemovitého majetku, který umožňuje
provozovat otrokovickou leteckou továrnu jako funkční celek, zaplatili Irové přes
50 milionů korun. Moravan-Aeroplanes
se ocitl v konkurzu v roce 2004 a následoval tak svou mateřskou společnost
Moravan.
Hamé mělo rekordní tržby
Babice - Holding HAMÉ zvýšil v roce
2006 tržby na 4,4 miliardy korun, což
je o deset procent více než za rok 2005.
Na tržbách se 58 procenty podílela skupina masových výrobků včetně baget
a sendvičů. Další významnou část tvoří
výrobky ze zeleniny a rajčatového protlaku s podílem 25 procent. Významnou
položkou, která se promítla do tržeb
v roce 2006, je úspěšný vstup HAMÉ na
bagetový a sendvičový trh akvizicemi
společností BAPA a MADE 2, zabývajících
se tímto sortimentem. V současnosti
HAMÉ dodává své výrobky do více než 35
zemí světa. Patří mezi ně například Polsko, Rakousko, Chorvatsko, Izrael nebo
také Kuba, Libye, USA či Japonsko.
Sklárna v Květné je v zisku
Strání - Firma Moravské sklárny Květná
ze Strání zakončila loňské hospodaření
ziskem při celkových výkonech přes 91
milionů korun. Nový majitel, kterým je
od roku 2004 společnost Synex, investoval za dobu svého působení ve sklárnách
do výrobních technologií a vybudoval
obchodní politiku. Nyní asi 90 procent
veškeré produkce putuje do zahraničí.
Sklárny, které produkují ručně vyráběné
sklo, v roce 2002 zachránili před uzavřením odboráři. Před nimi vlastnil podnik
Crystalex Nový Bor.

[nej]
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V kraji přibývá inkubátorů pro podnikatele
Zlín - Ve Zlínském kraji přibývá prostor určených pro začínající podnikatele, často nazývaných podnikatelské inkubátory. Přímo ve Zlíně
fungují dva objekty, oba provozuje Technologické inovační centrum
Zlín, což je společný podnik kraje a zlínské univerzity. Podobné zařízení nyní dokončují stavbaři ve Vsetíně, projekty podnikatelských
inkubátorů či vědeckotechnických parků mají připraveny i radnice ve
Slavičíně a Valašských Kloboukách.
Inkubátory nabízejí probují expandovat. Podnikatelé
stor především začínajícím
mohou počítat se zvýhodpodnikatelům, ale i těm, kteří
něným nájmem, který je ale
s podnikáním již začali a potřečasově omezený. Investoři či

Vzniká centrum výzkumu

Zlín - Univerzita Tomáše Bati zahájila
výstavbu unikátního centra aplikovaného výzkumu. Pracoviště bude sídlit
v jednom z internátů ve Zlíně, který
univerzita již delší dobu vlastní. Celkové
náklady jsou 160 milionů korun, dokončení stavebních prací je plánováno na
listopad. Samotné pracoviště pak zahájí
činnost na začátku roku 2008. Univerzita již nabídla spolupráci společnostem
ze Zlínského kraje, které působí v plastikářském průmyslu. Dále hodlá oslovit
rovněž potravinářské firmy. V prostorách
internátu vzniknou speciální provozy,
například laboratoř pro zdravotnické
materiály s přísně řízenou čističkou vzduchu, laboratoř pro zpracování polymerů,
mikrobiologická laboratoř či laboratoř
pro výzkum potravinářských materiálů.

provozovatelé inkubátorů úzce
spolupracují s vysokými školami, často tak do prostor směřují
absolventi, kteří mají připravený
podnikatelský záměr s vysokým
inovačním potenciálem.
Zatím posledním inkubátorem, který v regionu vznikl, je
Podnikatelské inovační centrum
v areálu Svitu ve Zlíně. Investorem byl zlínský magistrát, provoz ale svěřil Technologickému
inovačnímu centru, které již
podobné zařízení ve Zlíně provozuje. Ještě v letošním roce
vzniknou prostory pro začínající
podnikatele ve Vsetíně. Inkubátor zde bude sídlit v historickém
objektu zvaném Maštaliska (viz
foto), jehož rekonstrukci nyní
stavbaři dokončují.
Vsetínská radnice chce projektem pomoci začínajícím
podnikatelům a přilákat do
města perspektivní absolventy vysokých škol. „Jednáme
s univerzitami v Ostravě, Žilině,

V regionu se stoná dlouho

Zlín - Zlínský kraj se již tradičně řadí k regionům s nejdelší průměrnou dobou pracovní neschopnosti. V roce 2006 činila
41,68 dne, což je bezmála o tři dny déle
než v roce 2005. Déle ve stejném období
stonali pouze pracovníci v Moravskoslezském kraji, kde průměrná délka pracovní
neschopnosti činila 42,64 dne. Průměr
České republiky přitom byl 36,49 dne.
Nejkratší dobu opět stonali lidé v Středočeském kraji a také v Praze. Podle České
správy sociálního zabezpečení má na délku pracovní neschopnosti vliv například
výše mzdy, aktuální míra nezaměstnanosti v daném regionu, ale také věk pracovníků. Na nemocenskou totiž často směřují
starší lidé, kteří ještě nedosáhli důchodového věku a hrozí jim propuštění. Pracovníci České správy sociálního zabezpečení

v Pardubicích či v Brně. Absolventi těchto škol budou moci
u nás pokračovat v perspektivních projektech, na nichž pracovali během studia a které často
končí v šuplíku. Při tom jim
budeme samozřejmě pomáhat
v navazování kontaktů s místními firmami,“ vysvětlil ředitel
Agentury pro ekonomický rozvoj Miroslav Evják.
Zvýhodněné podmínky
nabídne novým podnikatelům
i slavičínská radnice. Zakoupila
dvě budovy v areálu firmy Prabos a přebuduje je na vědeckotechnický park. O provoz se
bude starat Regionální centrum
kooperace, inkubátor bude
dokončen příští rok. Podobný
projekt připravují i nedaleké
Valašské Klobouky, prostory pro
podnikatele postaví na zelené
louce. Obě radnice si od projektů slibují rozvoj podnikatelského prostředí v regionu a tím
i snížení nezaměstnanosti.
[nej]

Z kraje
v loňském roce provedli ve Zlínském kraji
celkem 7.694 kontrol nemocných, ve 252
případech pak nemocní přišli o celou
nemocenskou či její část kvůli nedodržování léčebného režimu.

[nej]
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Podpora
podnikání

[nej]
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rozhovor
Aleš Zemánek
▪ narozen v roce 1977
v Uherském Brodě
▪ svobodný a bezdětný

▪ vystudoval ISŠT ve Zlíně

▪ pracoval krátce v České
zbrojovce v Uh. Brodě
v oboru servis CNS strojů
▪ poprvé spatřil lehokolo
v roce 1997 na své výpravě v Norsku a jak sám říká
- něco zvláštního projelo
kolem autobusu velkou
rychlostí, ale klasické kolo
to nebylo...
▪ první lehokolo své výroby
představil v roce 1998
▪ v roce 2000 založil společnost AZUB bike sídlící
v Uherském Brodě
▪ mezi jeho koníčky patří
cestování „na divoko“,
poslech kvalitní hudby
a umění

Aleš
Zemánek

▪ motto:
Prožívej současnost!
foto: Jakub Hněvkovský

Aleš Zemánek: Něco zvláštního projelo kolem autobusu...

Rozhovor se zakladatelem výroby lehokol v České republice Alešem Zemánkem proběhl v době konání veletrhu Sport Prague. Stánek firmy AZUB bike patřil opět k nejnavštěvovanějším, a to díky
netradičním kolům, tzv. lehokolům. Tato kola mají své kořeny
v 19. století a v současnosti boom ležatých kol prožívá zejména
Skandinávie a země západní Evropy, kam putuje většina zakázkové výroby nekonvenčního mladého muže z Uherského Brodu...
Jste poměrně mladý, jak jste
lenka, že bych lehokola mohl
vyrábět víceméně sériově.
s výrobou začal?
Studoval jsem ve Zlíně na
Kolik lidí máte ve svém týmu
ISŠT obor Servis CNC strojů
a co je pro dobrou spolupráci
a po maturitě začal pracovat ve
nejdůležitější?
svém oboru v České zbrojovV současnosti se kolem
ce. Už tehdy jsem se o lehokoAZUBu točí pět lidí, několika
la začal zajímat - první impuls
dalším dáváme práci nepřímo
přišel v mých dvaceti letech,
při zakázkách výroby různých
v roce 1997 v Norsku. Byl to jen
součástek. Základem dobré
okamžik, vteřina, dvě... něco
spolupráce v tak malé firmě je
zvláštního projelo kolem autozapálení pro věc a kamarádské
busu velkou rychlostí, takovou,
prostředí.
že prvotní myšlenky na klasicChystáte nějakou novinku,
ké kolo byly passé. Někdy na
nebo větší propagaci této
podzim toho roku vyšel shodou
netradiční přepravy?
okolností test německého lehoPrakticky od začátku AZUBu
kola Radius v časopise Peloton.
se soustředíme na alternativní
Byla to má druhá bible na někocyklistiku – hledáme řešení, aby
lik měsíců.
kola člověku sloužila. V současCo následovalo?
Poté jsem si vyrobil první
prototyp společně s panem
Nakládalem, konstruktérskou
legendou. Kolo jsem používal
asi tři roky, pak už mi konstrukce
přestávala vyhovovat, tak jsem
si postavil další a vznikla myš-
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nosti se snažíme vzkřísit myšlenku skládacích kol, které jsou na
západ od nás stále populárnější
a stávají se běžným doplňkem
aktivního člověka. Technologie
postoupily, takže i „skládačky“
jsou nyní už úplně jinde než staré známé Esky. Před rokem jsme

získali výhradní zastoupení firmy DAHON – světové jedničky
ve výrobě skládacích kol.
Okolo lehokola

Jaká je filosofie lehokola?
Lehokolo je speciální jízdní
kolo, na kterém jezdec pololeží
a šlape před sebou. Seďněte si
doma do křesla, dejte si nohy
na stůl – přesně to je poloha
jezdce na lehokole. Základní
filozofií je přizpůsobit kolo člověku, ne naopak. Jde především
o pohodlí, zdravější polohu bez
nepříjemných vlivů na páteř
a lepší rozhled, to vše bez negativního vlivu na výkon.
Jaký máte názor na klasické
jízdní kolo?
Klasické jízdní kolo je geniální vynález, ale není dokonalé.
Nevýhodou klasického vzpřímeného kola je právě to nepohodlí. Každý zná ten pocit, když
si po delší době sedne na klasické kolo a po pár kilometrech
ho bolí zadek, potom záda a za
krkem. Toto se vám u lehokola
nestane. Zpočátku však musíte
obětovat pár minut a naučit se
lehokolo ovládat. Po několika
vyjížďkách jste už mnohem jistější a jízdu si užíváte.
Bojují cyklisté s lehokolisty,

nebo jsou si rovni?
Rozhodně nebojují – lehokolisté jsou obecně velmi příjemní
a otevření lidé, kterým nedělá problém se odlišit. Rádi se
podělí o svou radost s ostatními,
pokud ovšem není cyklista ortodoxní „drtič“ kilometrů, který
všechno zná a má svůj nevyvratitelný názor o nepoužitelnosti
lehokol. To se pak průměrný
lehokolista zdravě naštve a při
nejbližší příležitosti jej předjede
a zmizí mu v dáli...
Pro koho jsou lehokola určena, je nějaká hranice?
Tady neexistuje žádné omezení. Našimi zákazníky jsou
lidé od 12 do 75 let. Někteří
se chtějí jen odlišit, někteří
používají lehokola kvůli problémům s páteří, pro většinu
je důležité pohodlí, rozhled
a především radost z pohybu.
A vůbec to nemusí být zarputilí cyklisté. Dost často se stává,
že náš zákazník dříve na kole
téměř nejezdil a po pořízení
lehokola najezdí několik tisíc
kilometrů ročně.
Sjezdy i rovinky
Jízdu na lehokole si dovedu
představit jen na rovné cestě...
My se tuto obecnou myš-
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rozhovor
lenku snažíme vyvrátit. Naší
specialitou je terénní lehokolo. Kdo zná sjezdovou trať pro
horská kola v Luhačovicích, tak
tam je naše lehokolo jako ryba
ve vodě... Testujeme ve tvrdých
podmínkách například v Albánii či na Ukrajině. Standardní
modely jsou určené pro terény
od silnice po lesní pěšinky.
Jak na jízdu reaguje lidské
tělo a znáte názor lékařů?
Na lehokole tělo trpí mnohem méně než na klasickém
kole. Vydržíte na něm sedět
nesrovnatelně déle, často se
používá právě pro dálkové jízdy. Naši zákazníci zvládnou
i 250 km v kuse nebo 1.000 km
za 6 dnů. Stále častěji se setkáváme se zákazníky, kterým jízdu
na lehokole doporučil přímo
lékař. Cyklistika je zdravý sport
pro spodní polovinu těla, lehokolo navíc odstraňuje nepříjemné vlivy na horní polovině.
Večerní „siesta”
Začínal jste doslova na koleni
a vyrobit kolo není jen tak...
Hodně mi dalo bývalé
zaměstnání. Různé aplikace
použité na CNC strojích se daly
využít při konstruování lehokola. Začátky ale byly systémem
pilka/svářečka, byl jsem zavřený
po večerech v dílně ve sklepě
domu rodičů a vymýšlel a vyráběl první rámy.

Jak dlouho trvá výroba jednoho lehokola?
Na to se dá těžko odpovědět
– rámy děláme v malých sériích,
montáž ale už speciálně pro
každého zákazníka po potvrzení objednávky. Před samotným
ohýbáním a svařováním rámu
se vyrábějí různé díly na CNC
strojích, vlastní výroba prvního
dílu začíná tak půl roku před
dodáním kola k zákazníkovi. Montáž a osazení lehokola
zabere asi šest hodin. Dodací
termíny máme tři až čtyři týdny.
Vzpomenete si ještě na svou
první zakázku?
V roce 2000 jsem si nechal
vytvořit internetové stránky
a první tři objednávky přišly
za pár dnů. Dvě kola si objednali manželé – dětští lékaři
z Harachova. To byl zlomový
bod - tady jsem viděl, že nějaký
potenciál prodeje je. Ušil jsem
si sice na sebe bič, neboť tehdy
jsem byl ještě zaměstnán. Ale
byl to krásný pocit, když jsem
kola předával.
Na co jste nejvíc pyšný?
Z pracovního hlediska není
krásnější pohled než na zákazníky užívající si jízdu na lehokole nebo na rodinku na výletě
s malým dítětem ve vozíku.
Odvážný stopař
Kdo Vás navrhl do projektu
„Dvanáct odvážných” a je

naopak někdo, koho byste
mezi vyvolené navrhl Vy?
A proč?
Opravdu netuším kdo mě
„práskl“. A koho bych navrhl?
Všechny české živnostníčky,
kteří dnes a denně bojují s byrokracií a se záští okolo sebe. Jen
málo lidí vidí, že většina věnuje
rozvoji své firmičky všechno své
soukromí, čas a peníze. Podnikání je dobrodružství bez konce.
Trávíte volný čas raději na
kole nebo v křesle domova?
Ani tak, ani tak. Velmi rád
cestuji, ale většinou s batohem
na zádech, často stopem a většinou opačným směrem, než
kam se jezdí na dovolenou.
Jaké jsou Vaše plány do
budoucna, kam se posunete
řekněme tak za pět, možná
deset let?
Rádi bychom stabilizovali naši pozici na českém trhu
a posunuli se s alternativní cyklistikou trošku více na východ.
V lehokolech se chceme udržet
s kvalitou ve světové špičce
a prosadit se více v USA a v dalších zemích, které jsou pro nás
zatím méně dostupné.
Budou za pár let jezdit na silnicích a cyklostezkách spíše
kola nebo lehokola?
Myslím, že za deset let
budou stále převažovat klasická
kola. Myšlení lidí se mění velmi
pomalu, ale kdoví... 
[mat]

O firmě

Název
▪ AZUB bike
Výroba
▪ zakázkově 100 ks ročně
▪ vývoz do celé Evropy,
ale i za oceán
Cena lehokola
▪ 25 až 110 tis. Kč
Počet spolupracovníků
▪4
Cíl firmy
▪ snaha prosadit cyklistiku, která lidem pomáhá
a slouží
▪ jízdní kolo se má přizpůsobit člověku, ne naopak
Hlavní zaměření
▪ výroba lehokol, velkoobchod s alternativní
cyklistikou
Další sortiment
▪ vozíky za kolo BURLEY
a AZUB
▪ tažná tyč TRAIL-GATOR
pro spojení „dospělého“
a dětského kola
▪ skládací kola DAHON
▪ australské trike
GREENSPEED – montáž
pro evropský trh
▪ legendární anglická
kožená sedla a doplňky
na kola BROOKS
Zajímavosti
▪ Aleš Zemánek patří v roce
2007 mezi dvanáct odvážných podnikatelů ve
stejnojmenném projektu
společnosti Vodafone
Informace o firmě
▪ www.azub.cz

Inzerce

www.firemnipartner.cz
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Evropská pokladna se otevírá

Kdo poradí?

Evropská pokladna s více než 700 miliardy korun se pozvolna otevírá.
Programovací období 2007 - 2013 můžeme považovat za zahájené a pro
řadu žadatelů o finanční podpory nejen z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) nabývají jednotlivé možnosti konkrétní podoby.
Ještě na počátku roku 2007
byly informace z oblasti poskytování finančních podpor zcela
nekonkrétní, ale dnes je situace
jiná. Očekávané programy podpor budou spuštěny v průběhu
roku ve čtyřech vlnách. V první
jsou naplánovány programy
agentur CzechInvest a CzechTrade - Rozvoj a Marketing.
Na měsíc březen vyhlásila
příjem žádostí Českomoravská
záruční a rozvojová banka a již
od ledna žádosti přijímá také
Design centrum v Brně. V květnu očekáváme spuštění progra-

mů Inovace, Eko-energie a ICT
v podnicích. V druhé polovině
roku 2007 je v plánu postupné spuštění zbylých programů,
které v tuto chvíli podléhají
schválení Evropskou komisí.
Další strany FP přináší přehled programů - pro lepší orientaci uvádíme odkaz na instituci
a také charakteristiku programu - zda je součástí OPPI či
Národního programu podpory
malého a středního podnikání.
V době uzávěrky nebyla přesná
data spuštění některých programů OPPI známa.

www.czechinvest.org, www.cmzrb.cz

Region a EU

CzechInvest v novém

Na počátku února se regionální
kancelář CzechInvestu (CI) pro
Zlínský kraj přestěhovala do
nových prostor.
Stejně jako mnoho jiných
agentur, i CzechInvest se nachází v Podnikatelském inovačním
centru ve 23. budově areálu Svit.
Kromě změny působiště zlínské
pobočky je nutné zmínit i výraz-

Inzerce
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Nejdůležitějším zdrojem informací o programech jsou
internetové stránky agentury
CzechInvest a Ministerstva
průmyslu a obchodu.
Českomoravská záruční
a rozvojová banka (ČMZRB),
agentury CzechTrade a Česká energetická agentura podávají informace o programech, za jejichž realizaci tyto
instituce zodpovídají. Další
informace poskytnou regionalní kanceláře CzechInvest
a odborné poradenství lze
získat na bezplatné informační lince 800 800 777.
▪ www.czechinvest.org
▪ www.mpo.cz
▪ www.cmzrb.cz
▪ www.ceacr.cz

ČMZRB informuje

Jak uvedl pro magazín FP
vrchní ředitel úseku podpory
a strategie ČMZRB Lubomír
Rajdl, z aktuálního vývoje je
zřejmé, že uvedené programy Start, Záruka a Progres
nebudou v nejbližší době
vyhlášeny a momentálně
nelze ani odhadnout datum,
kdy k vyhlášení dojde.
[mat]

nou změnu designu centrálních
webových stránech. Nejen, že se
staly mnohem přehlednějšími,
ale odkaz na regionální kanceláře tak naplnil dlouho očekávanou zpětnou vazbu při získávání
kompletních informací o dění
v regionech. „Stránky jsou uživatelsky příjemnější”, uvedl Martin
Kobzáň, ředitel RK CzechInvest.

Národní programy podpory
Vláda ČR schválila Národní programy
podpory malého a středního podnikání s platností pro rok 2007. Programy
Trh, Certifikace, Design, Aliance a Vývoj
budou společně s programy OPPI podporovat projekty malých a středních
podniků na území České republiky,
a to formou záruk za bankovní úvěry,
příspěvků a dotací. Bližší informace na
stránkách www.mpo.cz.
Změny v de minimis
Zvýšení limitu čerpání podpory v rámci tříletého období na 200.000 EUR
a rozšíření působnosti nařízení, to jsou
hlavní oblasti změny v de minimis
s účinností od 1. ledna 2007. Více na
www.czechinvest.org.
eAccount
Snaha snížit administrativní náročnost
a urychlit podávání žádostí o dotace
byly hlavním důvodem pro vytvoření
internetové aplikace s názvem eAccount. Největšími výhodami aplikace
jsou rychlost, nepřetržitá dostupnost
a úspora nákladů, uživatel však musí
počítat s nutností používat elektronický podpis. Aplikace eAccount
bude spuštěna v březnu 2007. Více na
www.czechinvest.org.
Investiční pobídky hlásí změny
Sněmovna schválila návrh vlády na
novelu zákona o investičních pobídkách.
Upraveny jsou jak finanční, tak i účelové
hranice pro získání pobídky, a dále byl
předložen návrh, aby investiční pobídky
mohly být získány pouze pro technologicky náročné projekty. Problematikou
pobídek se zabývá CzechInvest.
Spojení agentur je na spadnutí
Agentury CzechTrade a CzechInvest
budou možná sloučeny v jeden celek. Jak
uvedl ministr průmyslu a obchodu Martin Říman, důvodem by mělo být zefektivnění práce a odstranění duplicitních
činností zejména při posuzování žádostí
o podporu ze strukturálních fondů. Celý
záměr je však zatím ve fázi plánu.

[mat]
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Program Design
▪ Forma podpory:
Dotace
▪ Počátek příjmu žádostí: 2. 1. 2007
▪ Ukončení příjmu žádostí:
Omezeno objemem disponibilních finančních
prostředků
▪ Příjemce podpory:
Malý a střední podnikatel
▪ Správce programu:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
▪ Příjemce žádostí:
Design centrum České republiky,
Radnická 2, 602 00 Brno

▪ Cíl programu:
Program napomáhá zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podnikatelů tvorbou špičkového designu, a dále poskytuje podporu malým a středním podnikatelům při začleňování designu do jejich podnikatelské strategie.
▪ Podmínky programu:
Podnikatelský projekt musí být realizován na území České republiky a musí
mít charakter průmyslové nebo řemeslné výroby, služeb nebo obchodu.
Výstupem realizovaného projektu je pořízení autorského díla.
▪ Druh a výše podpory:
Podpora je poskytována formou dotace na designérské poradenské služby
a na poradenské služby na vytvoření autorského díla externích konzultantů.
Dotaci podléhá výrobkový design, interiérový design, grafický design a propagace designu.

Národní
program

www.designcentrum.cz

Program Certifikace

▪ Forma podpory:
Příspěvek na získání certifikátu, záruky na
návrh do výběrového řízení
▪ Počátek příjmu žádostí: 1. 3. 2007
▪ Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2013
▪ Příjemce podpory:
Malý a střední podnikatel
▪ Správce programu:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
▪ Příjemce žádostí:
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.

▪ Cíl programu:
Cílem programu je podpora malých a středních podnikatelů při získávání certifikace ISO a zapojování do programu EMAS, usnadnění účasti malých a středních
podnikatelů v obchodních veřejných soutěžích a soutěžích o veřejné zakázky.
▪ Podmínky programu:
Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti a jeho realizace bude probíhat na území České republiky. Způsobilé výdaje na projekt musí být vynaloženy
v souladu s cílem programu a musí bezprostředně souviset s realizací projektu.
▪ Příspěvek na získání certifikátu, záruka za návrh do výběrového řízení:
Příspěvek na získání certifikátu je poskytován ve výši 50% způsobilých výdajů
na odborné poradenské služby v souvislosti s certifikací nebo zaváděním programu EMAS. Záruka je poskytována ve výši minimálně 50 tis. Kč, maximálně
však do výše 5 mil. Kč, a to jako podpora de minimis.

Národní
program

www.cmzrb.cz

Program Start
▪ Forma podpory:
Bezúročný úvěr, zvýhodněná záruka s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru
▪ Příjemce podpory:
Drobný podnikatel - fyzická osoba
či právnická osoba
▪ Správce programu:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
▪ Příjemce žádostí:
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.
Data příjmu žádostí nebyla do uzávěrky
známa.

▪ Cíl programu:
Cílem programu je umožnit realizaci podnikatelských záměrů osob vstupujících
do podnikání poprvé nebo s delším časovým odstupem, a to poskytnutím podpory ve formě bezúročného úvěru nebo zvýhodněné záruky s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru.
▪ Podmínky programu:
Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti a jeho realizace bude
probíhat na území České republiky s výjimkou území hlavního města Prahy.
▪ Bezúročný úvěr, zvýhodněná záruka:
Poskytuje se až do výše 90 % předpokládaných způsobilých výdajů projektu, jeho
výše může pro fyzickou osobu činit až 0,75 milionu Kč a pro právnickou osobu až
1,5 milionu Kč. Je poskytován pouze k úvěrům bank, které mají s ČMZRB uzavřenou
smlouvu o podmínkách poskytování záruk zjednodušeným postupem. Záruka je
poskytována až do výše 80 % jistiny zaručovaného bankovního úvěru.

OPPI

www.cmzrb.cz

Program Záruka
▪ Forma podpory:
Zvýhodněné záruky, zvýhodněné záruky
s fin. příspěvkem k zaručovanému úvěru
▪ Příjemce podpory:
Malý a střední podnikatel
▪ Správce programu:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
▪ Příjemce žádostí:
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.
Data příjmu žádostí nebyla do uzávěrky
známa.

▪ Cíl programu:
Cílem programu je usnadňovat zejména realizaci podnikatelských projektů
malých a středních podnikatelů zaměřených na investice a zvyšovat tak konkurenceschopnost těchto podnikatelů. Důraz bude kladen na podporu projektů
malých podnikatelů v regionech se soustředěnou podporou státu.
▪ Podmínky programu:
Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti a jeho realizace bude
probíhat na území České republiky s výjimkou území hlavního města Prahy.
▪ Zvýhodněná záruka, zvýhodněná záruka s fin. příspěvkem
Záruka je poskytována malým a středním podnikatelům až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru a podnikatel hradí pouze část ceny záruky ve výši 0,1 - 0,3 % p. a.
z výše záruky. Zvýhodněná záruka s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru
může být poskytnuta pouze malému podnikateli jako podpora de minimis. Záruka se
poskytuje pouze k úvěrům do výše 5 milionů Kč s dobou splatnosti delší než 3 roky.

OPPI

www.cmzrb.cz

www.firemnipartner.cz
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Národní
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Inzerce

Program Progres
▪ Cíl programu:
▪ Forma podpory:
Cílem je umožnit realizaci rozvojových podnikaPodřízený úvěr, podřízený úvěr s finančtelských projektů a projektů v oblasti energeticním příspěvkem
kých
služeb.
▪ Příjemce podpory:
▪ Podmínky programu:
Malý a střední podnikatel
Projekt se musí týkat podporované ekonomické
▪ Správce programu:
činnosti a jeho realizace bude probíhat na území
Ministerstvo průmyslu a obchodu
ČR s výjimkou území hlavního města Prahy.
▪ Poskytovatel podpory:
▪
Podřízený úvěr (p. ú.), p. ú. s fin. příspěvkem:
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.
Podřízený úvěr je poskytován ve výši až 25 mili▪ Příjemce žádostí:
onů Kč. Finanční příspěvek je poskytován ve výši
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.
10 % z úvěru, max. však ve výši nesplacené jistiData příjmu žádostí nebyla do uzávěrky
ny úvěru a bude přiznán po prokázání zvýšení
známa.
zaměstnanosti minimálně o 3 zaměstnance.
www.designcentrum.cz

Program Marketing
▪ Forma podpory:
Dotace
▪ Počátek příjmu registr. žádostí: 1. 3. 2007
▪ Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2007
▪ Příjemce podpory:
Malý a střední podnikatel
▪ Správce programu:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
▪ Poskytovatel podpory:
Česká agentura na podporu obchodu
CzechTrade
▪ Realizace programu:
Prostřednictvím výzev
www.czechtrade.cz

▪ Cíl programu:
Cílem programu je posílení mezinárodní konkurenceschopnosti malých a středních podniků se
sídlem v ČR prostřednictvím individuálních účastí
na zahraničních veletrzích a výstavách.
▪ Podmínky programu:
Projekt musí být realizován na území ČR mimo
území hl. města Prahy.
▪ Forma a výše podpory:
Podpora je poskytována formou dotace a je účelově určená k úhradě způsobilých výdajů vzniklých
v souvislosti s plněním předmětu dotace. Min.
výše podpory je stanovena na 0,1 mil. Kč, maximální výše až 4 mil. Kč pro seskupení MSP.

Program Rozvoj
▪ Forma podpory:
Dotace
▪ Počátek příjmu registr. žádostí: 1. 3. 2007
▪ Realizace projektu: konec března 2010
▪ Příjemce podpory:
Malý a střední podnikatel
▪ Správce programu:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
▪ Poskytovatel podpory:
CzechInvest
▪ Realizace programu:
Prostřednictvím výzev

▪ Cíl programu:
Podpora růstu výkonů malých a středních podnikatelů vedoucí ke zlepšení pozice na trhu. Podporovanou aktivitou je zejména pořízení nových
technologických zařízení.
▪ Územní platnost programu
Valašské Klobouky, Kroměříž a Rožnov pod Radhoštěm.
▪ Forma a výše podpory:
Dotace je poskytována ve výši 1 - 20 milionů
Kč a je účelově určena k úhradě způsobilých
výdajů, je nevratná a vyplácena až po realizaci
celého projektu.

Příjemci finančních podpor z programu OPPP (CzechInvest)
leden - únor 2007
▪ TRIANGOLO, spol. s r. o., získala dotaci z programu Inovace ve výši
25.000.000 Kč pro svou činnost v oblasti
kování, lisování a práškové metalurgie.
(OKEČ 28400)
▪ Společnost TRIODYN DELTA, s. r. o.,
získala pro svou výrobu elektrických
zařízení dotaci z programu Marketing ve
výši 138.000 Kč. (OKEČ 31600)
▪ Společnost Rudolf Jelínek, a. s., získala dotaci ve výši 183.000 Kč z programu Marketing na výrobu destilovaných
alkoholických nápojů. (OKEČ 15910)
▪ SCR Engineering, s. r. o., je příjemcem dotace z programu Marketing,
určenou pro výrobu a opravy strojů.
Výše podpory činí 1.000.000 Kč. (OKEČ
29000)
▪ Společnost SYKORA, spol. s r. o.,
získala dotaci z programu Marketing
v celkové výši 2.313.000 Kč, která je
určena na výrobu kuchyňského nábytku.
(OKEČ 36130)
▪ Společnost TEiKO, spol. s r. o., je
úspěšným příjemcem dotace taktéž
z programu Marketing, a to ve výši
800.000 Kč. Podpora je určena na výrobu
plastových výrobků. (OKEČ 25240)
▪ VAPE spol. s r. o. je úspěšným žadatelem dotace z programu Marketing ve
výši 367.000 Kč. Dotace je určena pro
velkoobchodní činnost. (OKEČ 51900)
▪ Společnost APRI s. r. o. je držitelem dotace z programu Reality ve
výši 19.742.000 Kč. Finanční částka je
poskytnuta na výrobu dílů a příslušenství pro motorová vozidla. (OKEČ 34300)
▪ Institut pro testování a certifikaci,
a. s., je úspěšným příjemcem dotace
taktéž z programu Marketing, a to ve
výši 345.000 Kč. Podpora je určena pro
výkon technických zkoušek a analýz.
(OKEČ 74300)

www.czechinvest.org

Graﬁka
Digitální fotograﬁe
Skeny, fotomontáž, zlom tiskovin

GRAFIKA
PRODUKCE
TISK

www.tigris.cz
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Nábřeží 599, 760 01 Zlín,
Tel.: 577 688 122, info@tigris.cz
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Barevné nátisky, osvit ﬁlmů (CTF)
Výroba tiskových desek (CTP)
Ofsetový tisk
Knihařina a vazba tiskovin
Zlacení, ražba, číslování, laminace, výsek
Digitální malonákladový tisk
Hromadné rozesílání zásilek, personalizace
Nakladatelství, knižní produkce
Exteriérová reklama
Velkoplošná reklama
Řešení interiérů
Reklamní předměty
Firemní a reklamní oblečení
Výstavy, prezentace, expozice

www.firemnipartner.cz

komory

Ruský den ve Zlíně

Zlínské vitaminové přípravky na Apeninském poloostrově

Z pohledu italských podnikatelů je
Česká republika jedním z nejzajímavějších trhů v oblasti střední a východní Evropy. Proto také Italové jeví velký
zájem o české výrobky, které jsou většinou vnímány jako cenově přístupné
a zároveň kvalitní. Nicméně nestačí
pouze umět vyrobit, důležité je také
umět prodat.
České podniky někdy vstupují na italský trh bez základních marketingových
znalostí a nadějné kontakty s italskými partnery nedokáží zhodnotit v nové
obchodní zakázky. Přitom pro české podniky je na Apeninském poloostrově řada
zajímavých příležitostí, a je škoda těchto
možností nevyužít.
Příkladem společnosti, které se podařiwww.vitar.cz

Počítačová grafika

Nejen praktické využití vektorové a bitmapové grafiky bude náplní dotovaného
kurzu Počítačová grafika. V rámci projektu „Vzděláváním k dlouhodobé prosperitě” jej pořádá OHK v Uherském Hradišti
ve spolupráci se společností PC STUDIO.
Kurz bude probíhat v březnu a v dubnu
v celkovém počtu 40 vyučovacích hodin.
Bližší informace a přihlášku naleznete na
stránkách OHK Uherské Hradiště.
www.ohkuh.cz
[mat]

lo úspěšně vklínit na italský trh, je zlínský
výrobce vitaminových přípravků a doplňků zdravé výživy.
Významný italský dodavatel do italských řetězců oslovil agenturu CzechTrade s žádostí o kontakty na české výrobce potravinových doplňků. Agentura na
podporu obchodu oslovila mezi jinými
i společnost Vitar. Následně se díky kvalitnímu produktu, konkurenceschopné
ceně a pružné reakci na požadavky italské
strany brzy podařilo zprostředkovat první
obchodní jednání.
„Při příležitosti loňského Exportního
veletrhu v Praze jsme předali CzechTrade
vzorky šumivých tablet a naši cenovou
nabídku, kterou následně zástupce agentury v Milánu prezentoval vybrané italské
firmě,“ přibližuje vznik kontraktu Vladimír
Polášek jr., výkonný ředitel společnosti.
Nedlouho poté společnost uzavřela
první objednávku v celkové hodnotě půl
milionu koru, přičemž roční vývoz by měl
činit řádově 3 miliony korun.

OHK Zlín ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Obchodně–průmyslovou komorou
Ruské federace v Praze uspořádala významnou akci pro podnikatele a manažery Zlínského kraje s názvem Ruský business den.
Jak uvedla organizátorka akce Rita
Lečbychová z OHK Zlín, zintenzivnění
spolupráce mezi ČR a Ruskem bylo jedním z cílů akce. „Rusko je úžasné teritorium a je potřeba naše firmy na tento rozvíjející se trh dostat”, uvedla. V čem je Rusko
tak výhodné pro české firmy? „Představuje pro ně velké možnosti,” upřesnil pro
FP Ivan Galaktionov z Obchodního zastupitelství Ruské federace v ČR a dodal, že
některé zlínské firmy mají již své ruské
partnery a tvoří společné projekty. Akce
proběhla ve středu 7. února tohoto roku.

22. března 2007, Uherské Hradiště
Konzultační den s ředitelem zahraniční
kanceláře agentury CzechTrade v Itálii
– určeno pro firmy, které chtějí exportovat na italské trhy.
[Viktor Šimeček Czech Trade]

Nový projekt OHK Zlín

Tradice i nové trendy

Agrární komora Zlínského kraje připravuje ve spolupráci s Odborem životního
prostředí a zemědělství KÚ Zlínského kraje
mimo pravidelných vzdělávacích akcí pro
zemědělství a venkov rovněž čtyři zajímavé prezentace pro širokou veřejnost.
Kroměříž připravuje na 1. září 2007
dožínkové slavnosti s bohatým kulturním
programem a ukázkami strojů. Uherskohradišťsko se zaměří na odborné informace o nových trendech ve vinařství
a v chovu skotu, včetně jejich zpracování
na speciální výrobky. Vsetínsko v letošním
roce připraví prezentaci na téma Chov
ovcí na Valašsku a jejich následné využití
v životě člověka. Zlínsko chystá již druhý
ročník akce „Perly Zlínska 2007“, na které
budou vyhodnoceny nejlepší základní
potraviny, vyráběné v našem regionu.
www.kis-zvzk.cz

www.firemnipartner.cz

Krajská
hospodářská
komora

Ing. Rita Lečbychová, CSc.

Od 1. února 2007 se Obchodní a hospodářská komora ve
Zlíně stala partnerem projektu Zlínského kraje „Posílení
kapacity místních a regionálních orgánů při plánování
a realizaci programů ve Zlínském kraji“ v rámci opatření 3.3 Společného regionálního operačního programu.
Hlavním cílem projektu
je podpořit kvalitní přípravu projektů a zajistit efektivnější čerpání prostředků
ze Strukturálních fondů EU
v programovacím období
2007 – 2013. Pro zájemce,
kteří chtějí využít možností
čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů
EU nebo chtějí rozšířit svou
www.ohkzlin.cz

firmu či pořídit nové technologie, nabízí Obchodní
a hospodářská komora ve
Zlíně následující služby
v rámci projektu zdarma:
▪ pomoc při výběru vhodného operačního programu
▪ zpracování projektových
záměrů
▪ provádění individuálních konzultací vašich pro-

[mat]

jektů (obsahová a finanční
stránka, vhodnost pro
dané opatření operačních programů, pomoc při
vyplňování elektronických
žádostí atd.)
▪ účast na seminářích,
workshopech a školeních
k dané problematice
▪ zajištění informačního
toku pro cílovou skupinu
podnikatelského sektoru
▪ a další konzultační služby pro podnikatelský sektor Zlínského kraje.

Okresní
hospodářské
komory

Kontakt:
Obchodní a hospodářská
komora ve Zlíně
Štefánikova 167, 760 30 Zlín
Tel.: 576 011 502
Fax: 576 011 505
e-mail: info@ohkzlin.cz
Ing. Tomáš Válek
tomas.valek@ohkzlin.cz
Ing. Pavla Hozíková
pavla.hozikova@ohkzlin.cz

3/2007
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do diáře...
PaM

Personalistika a mzdy
Lektor: JUDr. Bořivoj Šubrt
Místo konání: IH Moskva,
nám. Práce 2512, Zlín
Čas: 9.00 – 14.00 hod.
Kontakt: ANAG, spol. s r. o., Olomouc
Telefon: 585 757 411
E-mail: seminare@anag.cz
Informace a přihlášky: www.anag.cz
22. března 2007, Kroměříž
Comercio Zlín

21. března 2007, Zlín

Obsluha mzdy a platu od 1. ledna
2007 – průměrný výdělek, náhrady
mzdy, srážky ze mzdy a výplata
mzdy

Cestovní náhrady – zásadní změny
od roku 2007

Lektor: Ing. Karel Janoušek – FŘ Ostrava
Čas: začátek v 9.00 hod.
Místo konání: Kongresový sál SŠ-COPT,
Nábělkova 539, Kroměříž
Kontakt: Obchodní a hospodářská

komora Kroměříž
Telefon: 573 331 650, 724 613 012
Informace a přihlášky: www.ohkkm.cz
duben 2007, Zlín

Účetní výkazy a hodnocení podniků
pro manažery neekonomy

Lektor: Ing. Jitka Brychtová, JUDr. Ivana
Santariusová
Místo konání: Zlín–Příluky,
U Tescomy 245, Comercio Zlín
Kontakt: Vzdělávací středisko Comercio
Zlín, spol. s r. o.
Čas: 9.00 – 15.30 hod.
Telefon: 777 063 587
E-mail: lucie.janisova@comercio.cz
Informace a přihlášky: www.comercio.cz
[mat]

Marketing

Marketing

20. března 2007, Vsetín

Marketing I

Místo konání: hotel Permoník, Nový
Hrozenkov, Vranča
Čas: 8.30 – 15.30 hod.
Kontakt: OHK Vsetín, Dolní náměstí 1356,
Vsetín
Telefon: 571 421 080, 731 116 144
E-mail: ohkvsetin@tiscali.cz
Informace a přihlášky: www.ohkvsetin.cz
23. března 2007, Zlín

Elektronický marketing
Lektor: Mgr. Štěpán Prachař
Místo konání: Zlín–Příluky,
U Tescomy 245, Comercio Zlín
Kontakt: Vzdělávací středisko Comercio
Zlín, spol. s r. o.

Čas: 9.00 – 16.00 hod.
Telefon: 777 063 587
E-mail: lucie.janisova@comercio.cz
Informace a přihlášky: www.comercio.cz
27. března 2007, Vsetín

Marketing II

Místo konání: hotel Permoník,
Nový Hrozenkov, Vranča
Čas: 8.30 – 15.30 hod.
Kontakt: OHK Vsetín,
Dolní náměstí 1356, Vsetín
Telefon: 571 421 080, 731 116 144
E-mail: ohkvsetin@tiscali.cz
Informace a přihlášky: www.ohkvsetin.cz
29. března 2007, Zlín

Marketing zábavního průmyslu –
plánování firemního eventu

hotel Permoník

Lektor: Mgr. Štěpán Prachař
Místo konání: Zlín–Příluky,
U Tescomy 245, Comercio Zlín
Kontakt: Vzdělávací středisko Comercio
Zlín, spol. s r. o., tel.: 777 063 587
Čas: 9.00 – 16.00 hod.
E-mail: lucie.janisova@comercio.cz
Informace a přihlášky: www.comercio.cz
[mat]

Semináře
a akce
pro
specialisty

Semináře a akce pro specialisty

březen 2007, Zlín

20. března 2007, Zlín

Autorský zákon –
pro tvůrce software

Lektor: JUDr. Zdeněk Hromádka
Místo konání: Zlín–Příluky,
U Tescomy 245, Comercio Zlín
Kontakt: Vzdělávací středisko Comercio
Zlín, spol. s r. o.
Čas: 9.00 – 16.00 hod.
Telefon: 777 063 587
E-mail:
lucie.janisova@comercio.cz
Informace a přihlášky:
www.comercio.cz

Univerzita Tomáše Bati

Internet a bezpečnost organizací
IX. ročník mezinárodní konference

Odb. garant: prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc.
Místo konání: Sál Otto Wichterleho
(sál U2) – FaME, Mostní 5139, Zlín
Kontakt: UTB Zlín, FaME, Mostní 5139, Zlín
Telefon: 576 037 416, 606 777 280
E-mail: spekarova@fame.utb.cz
Informace:
http://e-konference.utb.cz
20. března 2007, Zlín

Úhrady za služby spojené s bydlením
Lektor: Ing. Jiří Skuhra
Místo konání: IH Moskva,
nám. Práce 2512, Zlín
Čas: 9.00 – 14.00 hod.
Kontakt: Agentura Nemesis Ostrava
Telefon: 596 931 519
Mobil: 721 457 627
E-mail:
nemesis.ostrava@seznam.cz
Informace:
www.nemesis-ostrava.wz.cz

březen 2007, Zlín

SPAM – Jak legálně využívat
databázi a jak se bránit nevyžádané
reklamě?
Lektor: JUDr. Zdeněk Hromádka
Místo konání: Zlín-Příluky,
U Tescomy 245, Comercio Zlín
Kontakt: Vzdělávací středisko Comercio
Zlín, spol. s r. o.
Čas: 9.00 – 16.00 hod.
Telefon: 777 063 587
E-mail: lucie.janisova@comercio.cz
Informace a přihlášky: www.comercio.cz
28. března 2007, Zlín

Praktické zkušenosti s problémy
správy domů, kde vzniklo
společenství vlastníků (SVJ)
Lektor: Zuzana Toufarová
Místo konání: Zlín–Příluky,
U Tescomy 245, Comercio Zlín
Čas: 9.00 – 13.00 hod.
Telefon: 777 063 587
E-mail: lucie.janisova@comercio.cz
Informace a přihlášky: www.comercio.cz
[mat]
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vzdělávání

Několik poznámek ke společenské etiketě

Vedoucí pracovníci a manažeři českých firem si v průběhu uplynulých let poměrně slušně osvojili nejrůznější pravidla vztahující se k jejich práci. Role vedoucího
pracovníka byla v letech totality chápána velmi odlišně od toho, co bylo běžnou
praxí v západním světě. Dnes se ale čeští podnikatelé mohou suverénně rovnat většině svých evropských kolegů, a to jak ve výkonnosti či pracovním nasazení, tak
i v respektu k módním požadavkům či v praktické znalosti společenské etikety.
Přesto ale nebude na škodu, když si
podnikatelé občas připomenou „etiketu
v praxi“, naučí se vyhýbat nevhodnému
chování a vystupování při styku s veřejností, při obchodních jednáních v tuzemsku
i zahraničí a při mnoha dalších pracovních
i společenských příležitostech.
Etiketa osobnosti
Mezi základní součásti úspěšného
vystupování manažera ve společenském
styku, na které je třeba se zaměřit, můžeme
počítat vzhled, upravenost, znalost etikety
v oblékání i základních pravidel etikety společenské, orientaci v pozdravech a představování, zvládnutí pravidel vztahujících se
k podání ruky, používání vizitek, oslovování a podobně. V pracovních vztazích je
nutné znát pravidla zdvořilosti při jednání
s klienty. Mnohé z těchto kapitol se mohou
jevit jako jednoduché, ale jejich ovládání je
naprosto základním předpokladem úspěchu při společenském styku.

Pravidla nevyřčená, leč zásadní
Lidé by k sobě měli být slušní, používání
silných výrazů většinou není cestou, která vede k cíli. Dobré je vystupovat klidně
a snažit se, aby nálada co nejméně ovlivňovala naše jednání. Je vhodné myslet i na to,
že nikdo není neomylný a každý se někdy
splete. Zůstaňte v klidu, pokud někdo udělá
nějakou společenskou chybu. Nedopusťte,
aby byl chybující zatlačen do kouta a aby byl
třeba donucen hájit něco, co by za klidnějších okolností jako chybu bez další debaty
uznal. V případě diskuse je nutné diskutovat
věcně, protože pro zachování nezaujatého
pohledu nejsou osobní vztahy a narážky
dobrou volbou. Používejte jako argumenty
pouze názory, a pokud je to možné, ať jsou
navíc podloženy důkazem z jiných zdrojů.
Nesluší se zbytečně přilévat olej do ohně.
Pokud jste například účastníky nějaké žhavé
diskuse, ať už přímo, nebo jako třetí osoba,
snažte se diskusi spíše zklidňovat.

Kdo a jak zdraví
A teď konkrétněji. Prvotním společenským kontaktem je většinou pozdrav. Ten je
důležitou součástí prvního dojmu, který získáme či přímo vyvoláme, a navíc vyjadřuje
vzájemné vztahy či aktuální náladu. Občas
se můžeme dostat do situace, kdy nevíme, zda máme pozdravit jako první, nebo
si zasloužíme být pozdraveni nejprve my.
Obecně platí, že jako první zdraví muž ženu,
mladší staršího, podřízený nadřízeného.
Nikdy ale neuděláme chybu, pokud pozdravíme jako první, i když jsme starší, zkušenější či společensky váženější a významnější
osobou. Stejné pravidlo platí i v případě,
že potkáme například svého podřízeného,
který ale přichází s dámským doprovodem.
Pak je slušnost pozdravit jako první. Jinou
formou pozdravu, která může být dnes
vnímána jako zastaralá, ale přesto se s ní
setkáváme, je smekání klobouku. Obecně
klobouk smekáme zhruba dva až tři kroky
před osobou, kterou chceme pozdravit,
a klobouk nasazujeme zpět až tehdy, když
daného člověka mineme. Smeknutí klobouku, pokud jej máme, je slušností, od které
se ale dá upustit, třeba tehdy, máme-li obě
ruce zaneprázdněné, nebo pokud například
prší. Pak postačí kývnutí hlavou.

Firemní
kultura

Jak oslovovat
Oslovování většině lidí potíže nepůsobí. Vhodné je ale připomenout, že příjmení
oslovovaného můžeme nebo nemusíme
skloňovat v pátém pádě. Správné jsou tedy
jak tvary typu „Pane Nováku“, tak oslovení
„Pane Novák“. Česká republika je stále ovlivněna jevem, který je běžný pro germánské
kulturní prostředí, a který je běžně označován jako „titulománie“. Proto je vhodné oslovovat komunikačního partnera s vysokoškolským vzděláním akademickým titulem,
případně jeho vědeckou či jinou hodností.
Vývoj
Pravidla společenského vystupování se
neustále mění a to, co bylo před pár lety vnímáno jako naprosto nepřípustné faux-pas,
je dnes běžně akceptováno jako společensky přijatelné. Je proto vhodné nové trendy
v této oblasti pravidelně sledovat.
[don]

Inzerce

Pokud chcete, abychom Vám zasílali magazín Firemní PARTNER přímo na Vaši adresu,
zašlete nám vyplněný kupón na adresu redakce, popřípadě můžete odeslat jeho
elektronickou variantu na adrese: www.firemnipartner.cz
Adresa redakce: Firemní PARTNER, Pekárenská 42, 760 01 Zlín.
firma:
kontaktní osoba:
adresa:
telefon:
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město:

PSČ:

www.firemnipartner.cz

3/2007

13

realitní servis
Prodej

Zlín

Výrobní hala Halenkov
– Dinotice

Nabízíme bydlení v centru
Zlína v nově budovaném
polyfunkčním domě na ulici
Vodní - Bartošova.
Bezbariérové přístupy z úrovně chodníku, vlastní terasa.
Možnost zakoupení garáže
přímo v domě.
Cena: 3.612.000 Kč
Tel.: 800 900 990

Výrobní hala s kancelářemi.
Objekt je po rekonstrukci –
zateplení, plynové topení, vzduchotechnika, elektřina, sociální
zařízení. V kancelářích zavedena tel. linka, internet. Možnost
i odkoupení celé nemovitosti.
Cena: 8.200.000 Kč
Tel.: 602 772 255

Chropyně u Kroměříže

Kroměříž - Moravcova

Březnice u Zlína

Francova Lhota
Prodej samostatně stojící
prodejny, kolaudace v roce
2003, veškeré inženýrské
sítě, plocha 36 m2, kuchyně,
topení elektrické, částečně
zařízené, parkovací místa
přímo u prodejny.

Staré Město
Prodej bývalé vily z 30. let
s 12 bytovými jednotkami.
Možnost využít i jako sídlo
firmy, restaurace. U hlavního tahu na Brno, parkování
před budovou. Zast. plocha
671 m2, přilehlé pozemky
4  520 m2. Nutná rekonstrukce.
Cena: 11.000.000 Kč
Tel.: 724 670 550

Kroměříž - Zdounky

Krásný patrový RD 7+1 /2
lodžie a 2 garáže v Chropyni. Kolaudace v roce 2004.
Interiér: Podlahy plovoucí
+ dlažba. Topení - plynový
kotel + krb s PTZ vložkou.
Veřejný vodovod + vlastní
studna na užitkovou vodu.
Cena: 6.626.000 Kč
Tel.: 800 900 990

Cena: 260.000 Kč
Tel.: 724 620 135

Pronájem

Komerční objekt v centru.
Využití budovy jako výrobní,
kancelářské prostory, k hostinské činnosti, penzion.
Objekt má novou kotelnu,
klenuté stropy, možnost parkování. Podsklepeno původním klenutým sklepem.
Cena: 4.850.000 Kč
Tel.: 724 995 898

Kroměříž - Zdounky

Pronájem administrativní
budovy s 2 NP, dále rozlehlou
výrobně skladovací budovu,
která nabízí 3 a 4 NP. K dispozici jsou zde mrazící boxy,
rampy, výtah, sociální zařízení,
šatny, velké parkovací, odstavné a manipulační plochy.
Cena: 450 Kč/m2/rok
Tel.: 724 995 898

Zlín – Malenovice

Rozestavěné restaurační zařízení v centru Malenovic –
v polyfunkčním domě nedaleko hlavní komunikace. Je
provedena hrubá stavba,
rozvody a další dílčí části.
Záměrem je vybudování
větší restaurace s vinotékou,
se salonkem a zázemím, lze
však využít i k jiným účelům.
Plocha cca 500 m2.
Cena: 3.950.000 Kč
Tel.: 605 772 255

Rodinný dům po rekonstrukci. Nové litinové elektrorozvody, podlahy a okna,
nová lodžie, ručně kované
zábradlí, voda z vlastní studny, nová kuchyně a krb, velká zahrada. Vytápění je elektrické i na tuhá paliva.
Cena: 4.650.000 Kč
Tel.: 800 900 990

Nabízíme k prodeji skladový
areál v obci Zdounky. Areál tvoří dvě montované haly. V jedné
z nich jsou umístěny kontejnerové zakladače. Topení na tuhá
paliva, ohřev vody na elektřinu,
voda obecní, plyn v dosahu
objektu. Nakládací rampy.
Cena: 9.400.000 Kč
Tel.: 724 995 898

Zlín – centrum

Dlouhodobý pronájem kancelářských prostor o užitné
ploše 110 m2 v patře rodinného domu cca 5 min. od
centra. Prostory jsou situovány v 2 NP, sociální zařízení,
kuchyňka. Samostatný vchod.
Neomezené parkování.
Cena: 15.000 Kč /měsíc
Tel.: 724 620 132

Halenkov

Pronájem výrobní haly po
rekonstrukci, zateplená, nová
plastová okna, nové rozvody,
plynofikace. Součástí objektu jsou 4 nové kanceláře
s internetovým připojením,
sociální zařízení a šatny. Užitná plocha 1 600 m2 .
Cena: 55.000 Kč/měsíc
Tel.: 724 620 135

Inzerce
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ZLÍN - OTROKOVICE - LUHAČOVICE - UH. HRADIŠTĚ - UH. BROD - VSETÍN - VAL. MEZIŘÍČÍ

již 15 let VÁŠ PARTNER V BYDLENÍ I PODNIKÁNÍ
PRONÁJEM

Dům k podnikání Zlín - Klabalská

Obj. k bydlení i podnikání

Velký rodinný dvougenerační dům s
garáží na Mokré. Využití k bydlení
i podnikání. Pozemek 700 m2.
Parkování na pozemku!

RD 3+1 s příslušenstvím, dvorem
a garáží + 3 samostatné provozní
jednotky k podnikání, výborná lokalita u křižovatky v Malenovicích.

Atraktivní RD v překrásné oblasti.
Dům je jednopatrový, atypicky řešen.
Prostorná obytná část + 2x ateliér.
Zahrada o rozloze 600 m2.

) 737 261 283

) 737 261 283

) 731 842 999

3.499.000 Kč

ZL-Malenovice

Cena v RK

Atraktivní RD 6+kk Hrobice

5.999.000 Kč

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

) 777 254 015 130.000 Kč/měs.

Provozovna lupínků

Kostelec u Holešova

Nepodsklepený provozní areál v centru obce, který sloužil jako výrobna
bramborových lupínků, sklad brambor, loupárna, dílna, kancelář + soc.

) 777 254 015

870.000 Kč

PRODÁME VÁŠ
PODN IK ATEL SKÝ OBJ EKT

Jednodomek strategicky umístěn
u veškeré potřebné infrastruktury.
Pro bydlení i podnikání! Objekt je
podsklepen, garáž, parkování!

Motorest Hostašovice

Podnikatelský objekt Jarcová

Motorest s bytovou jednotkou 3+1
u hlavní silnice Val. Meziříčí-Nový
Jičín. Oplocený pozemek 600 m2.
Parkování na pozemku.

Budova po rekonstrukci, momentálně
využívaná jako restaurace. Přízemí
2 místnosti+soc.zařízení a skladovací
prostory. Celková plocha 306 m2.

) 775 339 531

) 603 777 799

) 731 881 178

Multifunkční objekt Otrokovice-centrum

Cena v RK

Nebytové prostory k pronájmu:

výrobní hala
rekr. areál
nebyt. prostory 85 m2
skladovací pr. 720 m2
nebyt. prostory

Halenkov
Horní Bečva
Luhačovice
Uh. Brod
Uh. Hradiště

2.250.000 Kč

30.000 Kč/měs.
50.000 Kč/měs.
25.000 Kč/měs.
21.000 Kč/měs.
18.000 Kč/měs.

nebyt. prostory 100 m2
nebyt. prostory 248 m2
kancelářské prostory
komerč. prost.10-33 m2
kancel. prostory 60 m2
provozní objekt 260 m2

RYCHLE A V ÝHODNĚ !
) VOLEJTE ZDARMA

800 ZVONEK

Cena v RK

Val. Mez.- centrum
Val. Mez.- Podlesí
Vsetín - Jasenice
Vsetín - Smetanova
Zlín - centrum
Zlín - Malenovice

20.000 Kč/měs.
12.000 Kč/měs.
10.500 Kč/měs.
v RK
10.000 Kč/měs.
25.000 Kč/měs.

kompletní nabídku naleznete na

WWW.ZVONEK.CZ

