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Služby personálních agentur často pronikají i do 
činností firem. V článku se dozvíte, co znamenají 
pojmy payrolling, teambuilding či recruitment. 

Rozhovor  strana 6-7

Pohled zblízka strana 4-5

Zatímco na západ od našich hranic je práce 
z domu s využitím informačních technologií, tedy 
teleworking, poměrně rozšířená, v České republi-
ce touto formou pracuje jen zlomek těch, kterým 
to těch profese umožňuje. Problémem přitom 
není ani tak technologická či organizační nepři-
pravenost firem, ale obavy z toho, zda se přechod 
na práci z domu nestane kontraproduktivní.

David Rumpík je ředitelem zlínské Kliniky repro-
dukční medicíny a gynekologie, která vznikla 
v roce 2000. I když bylo v té době v České republi-
ce už 18 podobných pracovišť, tým lékařů a sester 
dokázal zlínskou kliniku vyzdvihnout během pár 
let mezi tři nejlepší gynekologicko-porodnické 
zařízení u nás. „Nejlepší reklamou je pro nás počet 
narozených miminek,“ uvedl David Rumpík.

Evropská unie  strana 8-9

CzechInvest zahájil příjem registračních žádostí 
o dotace z programu Nemovitosti, který je součás-
tí OP Podnikání a inovace. V dalším článku rubriky 
informujeme o spuštění šesté výzvy v ROP Střední 
Morava, ve které je připraveno dalších 1,6 miliardy 
korun, mimo jiné i na budování multifunkčních 
zařízení, lázeňské infrastruktury či penzionů. 

Do diáře  strana 12

Milí čtenáři, partneři,

málokdo z nás si uvědomuje, že hro-
madné docházení do zaměstnání je 
vymožeností moderní společnosti. Pravi-
delné ranní vstávání, dojíždění do více či 
méně vzdálené práce, splnění osmi či více 
pracovních hodin a potom zpět domů. 
Takový je rituál téměř každého z nás, koho 
se nedotkl trend současnosti, kterým je 
práce z domova – homeworking. 

Pár století zpět a tento typ práce bychom 
našli na každém kroku. Veškerá řemeslná 
výroba, ale i mnohá jiná zaměstnání, byly 
v té době vykonávány v dílnách, které 
byly součástí hospodářství. Dnes už do 
dílny utíkají jen kutilové a možnou kan-
celáří se tak stává třeba obývací pokoj, 
kuchyň či kterákoliv jiná místnost, kde 
je možné umístit notebook s připojením 
k internetu. Práce z domova je výhodná 
pro zaměstnance i pro zaměstnavatele. Je 
tady ovšem i pár ale... Například nedosta-
tek kontaktu s ostatními lidmi, případně 
ztráta pracovní disciplíny ...

Další rubriky Firemního partnera informu-
jí o vyhlášení výzev do programů Nemovi-
tosti a Prosperita a dozvíte se také, že od 
března nabízí prostory pro firmy nově ote-
vřený vědeckotechnický park. 

Přeji vám příjemné čtení.
Markéta Anna Tarabová
vedoucí vydání

Podpora podnikání strana 10-11

Při prodeji firmy byste se měli chovat podnikatel-
sky i ve chvíli, kdy ji předáváte novému majiteli. 

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

Vzdělávání strana 13-14

V rubrice Do diáře nyní nově informujeme o semi-
nářích uherskohradišťské vzdělávací agentury.

Reality strana 15
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Historie

Teleworking

V Česku jen zlomek
Český statistický úřad pro-

vedl rozsáhlé šetření nazvané 
Informační a komunikační 
technologie v podnikatelském 
sektoru. Z něho mimo jiné 
vyplynulo, že na konci roku 
2004 činil podíl zaměstnanců 
pracujících v režimu homewor-
kingu či teleworkingu pouhých 
0,5 procenta. U žen to pak bylo 
dokonce jen 0,3 procenta. Od 
té doby statistici čísla z podob-
ně rozsáhlého šetření nepub-
likovali, podíl teleworkerů 
v tuzemsku se ale zatím zřejmě 
nijak výrazně nezvýšil. Existují 
ale i výjimky, například v tele-
komunikačních společnostech 
mnohdy podíl práce odváděné 
mimo kancelář přesahuje dese-
tiprocentní hranici. I někdejší 
ministerstvo informatiky tvrdi-
lo, že na teleworking připadá 
asi desetina práce vykonávané 
jejich zaměstnanci.

Na západ od našich hranic je 
situace lepší. Průzkum společ-
nosti Gartner z října 2004 mezi 
malými a středními podniky 

v západní Evropě ukázal, že 
z domova pracuje 26 procent 
zaměstnanců těchto podniků. 
V obdobném průzkumu z roku 
2001 to byla pouze tři procen-
ta. Na první pohled optimistic-
ká čísla i pozitivní trend ale kalí 
jedná skutečnost – z 26 pro-
cent teleworkerů jich 61 pro-
cent uvedlo, že prací doma jen 
prodlužují svou pracovní dobu 
a po večerech dohánějí to, co 
v kanceláři nestihli přes den.

Dvě stránky mince
Pokud jde o zaměstnance, ti 

mají o výhodách teleworkingu 
jasno. Z průzkumu provede-
ného společností LogicaCMG 
v západoevropských fi rmách 
vyplynulo následující: 70 pro-
cent zaměstnanců považuje 
za hlavní přínos možnost pra-
covat kdekoliv, 60 procent pak 
vítá teleworking jako prostře-
dek k účelnějšímu využívání 
„mrtvého“ času. Zaměstnava-
telé či management to ale tak 
jednoznačně nevidí. Jsou si 
sice vědomi toho, že například 
omezením nákladů na kance-

lářské prostory mohou zvýšit 
zisk, zároveň ale mají obavy 
ze ztráty informací o činnosti 
pracovníka. Na druhou stranu 
80 procent oslovených spo-
lečností mělo jasně defi nova-
ná pravidla pro možnost prá-
ce mimo kancelář. Nabízí se 
i otázka, zda se může člověk 
pracující z domova identifi ko-
vat s fi rmou. Podle odborníků 
ano, musí být ale propracova-
ný systém vedení lidí. 

Mnohdy jediná šance
Pro mnoho lidí je práce 

z domu jednou z mála šancí, 
jak uspět na trhu práce. Typic-
kým příkladem jsou osoby se 
zdravotním postižením. Toho 
si je vědoma společnost LANG-
Master Group, která s podpo-
rou Evropské unie realizuje 
akci nazvanou Teleworking 
– projekt na podporu práce 
z domova pro znevýhodněné 
skupiny. Nejdůležitějším úko-
lem projektu je poskytování 
informací, podpory a pora-
denských služeb fi rmám, které 
chtějí využívat teleworking. Je 
tak možné minimalizovat rizika 
plynoucí ze zavedení této formy 
práce a naopak maximalizovat 
její přínosy pro zaměstnavatele 
i zaměstnance.

Potenciál teleworkingu, či 
obecněji homeworkingu, si uvě-
domují i odborníci na trh práce. 
„Pro některé skupiny uchazečů 
by takové zaměstnání mohlo 
být výhodnější a vhodnější. 
Třeba u zdravotně postižených 
může být problém s dopravou 
do zaměstnání, s úpravou pra-
coviště a podobně,“ pozname-
nala Miriam Majdyšová ze zlín-
ského úřadu práce. V případě 
využití principů práce z domu 
navíc zaměstnavatel nepřichází 
o případné dotace z opatření 
aktivní politiky zaměstnanosti. 
Pro jejich čerpání totiž není roz-
hodující místo výkonu práce. 

Austin Detonator zvýšil tržby
Vsetín - Vsetínská fi rma Austin Deto-
nator s.r.o., která se zabývá především 
výrobou průmyslových rozbušek, v loň-
ském roce zvýšila tržby na 968 milionů 
korun. V roce 2006 to bylo o 122 milionů 
korun méně. Zisk vzrostl o 28 procent na 
185 milionů korun. Firma loni exporto-
vala hlavně do zemí Evropské unie, Spo-
jených států, Turecka a Saudské Arábie, 
podařilo se jí uchytit i na trzích na Tchaj-
wanu a v Hongkongu. Obrat zahraniční-
ho obchodu fi rmy loni dosáhl 840 mili-
onů korun. Společnost Austin Detonator 
je součástí holdingu Austin Powder se 
sídlem v americkém Clevelandu.

Firma NWT Computer opět rostla
Hulín - Společnost NWT Computer s.r.o. 
z Hulína, která se zabývá především 
dodávkami informačních technologií, 
navýšila v loňském roce tržby o pětinu 
na 550 milionů korun. Jde o historicky 
nejlepší výsledek společnosti. Na růstu 
tržeb se podílely všechny divize fi rmy. 
Společnost loni realizovala například 
dodávku počítačů společnosti Dell pro 
pobočky Všeobecné zdravotní pojišťov-
ny, dodala počítače a LCD obrazovky pro 
Univerzitní centrum ve Zlíně a podílela 
se i na přípravě digitálního centra tele-
vize Nova. 

MAGNETON bude investovat
Kroměříž – Kroměřížská společnost 
MAGNETON, a.s., zabývající se hlavně 
výrobou alternátorů a startérů pro 
automobilový průmysl, chystá obnovu 
budov v areálu. Ty se poslední rekon-
strukce dočkaly po povodních v roce 
1997. Oprava bude probíhat šest až 
sedm let, podle předběžných odhadů 
do ní fi rma investuje asi 130 milionů 
korun. MAGNETON nevyužívá celý are-
ál, část pronajímá i jiným společnos-
tem. Firma v loňském roce utržila za 
své výrobky a služby přes 922 milionů 
korun, což je takřka stejně jako v roce 
předloňském.

T-MOTOR Zlín chystá road show
Zlín – Jako součást prezentace spojené 
s uvedením nového modelu Toyota Land 
Cruiser V8 na český trh, pořádá společ-
nost T-MOTOR Zlín, s.r.o., autorizovaný 
partner Toyota, v sobotu 31. května 2008 
road show v areálu bývalé motokrosové 
trati ve Žlutavě. Zákazníci a příznivci této 
značky budou mít možnost vyzkoušet 
nový model Land Cruiser V8 4.5 D-4D 
přímo v terénu. Možné je i vyzkoušení 
soukromého terénního vozidla přímo 
na trati. V případě, že nejste majitelem 
vozu značky Toyota, a přesto budete mít 
zájem se této akce zúčastnit, kontaktujte 
společnost T-MOTOR Zlín na telefonu 
577 001 199 nebo prostřednictvím e-
mailu rusnakova@toyota-zlin.cz.

Do práce v papučích - vyzkoušejte teleworking

Homeworking se začal rozvíjet na počátku 
devadesátých let minulého století. Velký vliv na 
to měl boom informačních a komunikačních 
technologií, kdy přestávalo být důležité, kde je 
zaměstnanec v dané chvíli skutečně přítomen, 
ale bylo hlavní, že je možné se s ním okamžitě 
spojit. Původně se homeworking a teleworking 
uchytil v oborech jako je pojišťovnictví nebo 
výpočetní technika.

Homeworking byl v počátku také výtečnou 
příležitostí pro ženy na mateřské dovolené, kte-

ré tak mohly skloubit péči o potomky a zůstat 
přitom profesionálně aktivní. I dnes se stále 
hovoří o tom, že homeworking pomáhá nasta-
vit rovnováhu mezi pracovním a osobním živo-
tem nejen u žen, ale i u mužů. Platí to zejména 
v severských státech Evropy, kde není muž na 
mateřské dovolené takovou vzácností jako 
u nás. V okamžiku, kdy v rodině pracují oba 
partneři, a tudíž mají takzvané dvoukariérové 
manželství, jim tento způsob práce umožňuje 
rozdělit si čas lepším způsobem.

[jjn]

Počátky homeworkingu

[mij]

Zatímco na západ od našich hranic je práce z domu s využitím 
informačních technologií, tedy teleworking, poměrně rozšíře-
ná, v České republice touto formou pracuje jen zlomek těch, 
kterým to profese umožňuje. Problémem přitom není zřejmě 
ani tak technologická či organizační nepřipravenost fi rem 
na diverzifi kaci způsobu odvádění práce, ale obavy z toho, 
zda se přechod na práci z domu nestane kontraproduktivní.

www.teleworking.cz

pohled zblízka
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Inzerce

Práce 
z domu 
a právo

Slovníček

Zákoník práce obsahuje 
v ustanovení § 267 odst. 2 a 3 
úpravu pracovního poměru 
sjednaného na práci doma. 
Při důležitých osobních pře-
kážkách nenáleží takovýmto 
zaměstnancům náhrada mzdy, 
nenáleží jim také příplatek za 
práci přesčas ani příplatek za 

práci ve svátek a nevztahují se 
na ně ustanovení o rozvržení 
stanovené týdenní pracovní 
doby a o prostojích.

Vládní nařízení č. 108/1994 
Sb. připouští takovým zaměst-
nancům náhradu ušlé mzdy ve 
výši průměrného výdělku jen 
při osobních překážkách v prá-

ci, jako je úmrtí v rodině, vlastní 
svatba, svatba dětí nebo napří-
klad přestěhování.

Rozsah práce určuje stejně 
jako u typických pracovně-
právních vztahů sám zaměst-
navatel, nesmí ale přesahovat 
množství práce, která odpo-
vídá týdenní pracovní době 
odváděné při běžném výkonu 
práce daného druhu.

Při pracovním úrazu není 
důležité, kde se pracovník 
nacházel, ale zda v okamžiku 
úrazu vykonával pracovní 
povinnosti vyplývající z pracov-
ního poměru. Pracovním úra-
zem bude ale také úraz, který 
se zaměstnanci stal při přípravě 
na vykonávání práce.

Zaměstnanec odpovídá za 
způsobenou škodu zaměstna-
vateli stejně, jako zaměstnanec 
v klasickém pracovním pomě-
ru. I kdyby mu s prací pomáhali 
například rodinní příslušníci, 
zodpovídá za způsobenou ško-
du zaměstnanec.

Homeworking a zákoník práce

Chcete-li podnikat a hledáte 
mezeru na trhu, kde byste se 
setkali s nejmenší konkurencí, 
máme pro vás radu - zaměřte 
se na takzvaný hot desking! 
Z nákladů na jednoho zaměst-
nance připadne zhruba deset 
procent na jeho kancelář 
a vybavení. Proto se součas-
ných pět až sedm metrů čtve-
rečních na jednoho zaměst-
nance jeví jako luxus. Aby byl 
pracovní prostor fi rmy efektiv-
něji využíván, začaly některé 
fi rmy používat takzvaný hot 
desking. Zaměstnanci nemají 
přidělené své stálé pracovní 
místo, ve fi rmě je ale určitý 

počet stolů vybavených veš-
kerou potřebnou technikou. 
Zaměstnanci si pak jednotlivé 
stoly zamlouvají jen na dobu, 
kdy potřebují pracovat v kan-
celáři. Díky tomuto systému 
mohla například česká společ-
nost Techo redukovat počet 
pracovních stolů o dvě třetiny.

Do budoucna se před-
pokládá vznik telecenter. To 
bude provozovat soukromník 
a bude v něm nabízet k prona-
jmutí pracovní stoly a zázemí 
potřebné k práci v kanceláři. 
Pro fi rmy to tak bude zname-
nat další úsporu na provozu 
velkých kancelářských prostor.

Hot desking a telecentra
Homeworking - označení 
je vázáno jen na práci doma, 
bez ohledu na způsob práce 
a její zaměření. Například 
ten, kdo pracuje doma a jed-
nou za čas odevzdá vykona-
nou práci zaměstnavateli, je 
klasický homeworker.
Teleworking - tento pojem 
vypovídá o způsobu pro-
vádění práce, kdy není 
důležité, kde ji vykonává, ale 
skutečnost, že s nadřízenými 
komunikuje pomocí moder-
ních technologií. Telewor-
kerem je třeba manažer, 
který se pohybuje v terénu 
a nedojíždí do sídla fi rmy.

Slovníček pojmů
[mij]

V zákoníku práce je pamatováno také na některé aspekty, kte-
ré vyplývají ze specifi ckého vztahu zaměstnavatel - zaměstna-
nec, vykonává-li pracovník své zaměstnání formou homewor-
kingu nebo teleworkingu. Zde jsou vybrány ty nejdůležitější.

Jaké jsou výhody a specifi -
ka práce na dálku?

Michal
Zálešák
LANGMaster 
group a.s.

Největší výhodou telewor-
kingu je zejména to, že se 
pracovníci mohou efektivně-
ji soustředit na některé svě-
řené úkoly vyžadující klid na 
přípravu. Mohou si práci lépe 
rozvhrnout. To má velký vliv 
na kvalitu práce a mnohdy 
také rychlost.

Miriam 
Majdyšová
vedoucí odboru 
kancelář úřadu, 
Úřad práce Zlín

Pokud potenciální home-
worker splňuje podmínky 
stanovené pro získání pří-
spěvku na zaměstnance 
v rámci opatření aktivní poli-
tiky zaměstnanosti, obdrží 
zaměstnavatel příspěvek 
i za homeworkera.

Světlana 
Divilková
homeworker

Na mateřské dovolené se 
chci co nejvíce věnovat 
svému synovi, zároveň 
bych ale ráda neztratila ve 
svém oboru kontakty. Prá-
ci přizpůsobím dennímu 
režimu dítěte, spoustu věcí 
vyřeším prostřednictvím e-
mailu nebo telefonu.

Anketa

[mij][mij]

pohled zblízka
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Pokud chcete, abychom Vám zasílali magazín Firemní PARTNER přímo na Vaši adresu,
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David 
Rumpík

David Rumpík: Nejlepší reklamou jsou pro nás miminka

Jaké byly počátky dnes už reno-
mované Kliniky reprodukční 
medicíny a gynokologie? 
Náš tým pracoval ve Druhé 
gynekologicko-porodnické klini-
ce na Obilním trhu v Brně u pana 
profesora Pilky. Do roku 1999 
působily na Obilním trhu dvě kli-
niky, v tom roce ale došlo k jejich 
transformaci a následnému 
sloučení. Důvodem byl konec 
funkčního období pana profeso-
ra jako přednosty a také úspory. 
Nám se ale nechtělo do nového 
prostředí, takže téměř všichni, 
kdo  pracovali na Druhé klinice, 
se rozprchli do celé republiky do 
jiných klinik nebo soukromých 
praxí. Několik z nás ale uděla-
lo projekt na založení nového 
centra a hledali jsme místo, kde 
bychom jej mohli realizovat. V té 
době už po republice fungovalo 
18 klinik reprodukční medicíny, 
v nově vzniklém Zlínském kraji 
ale nepůsobila ani jedna. Navíc 
jsme z našeho působení v Brně 
věděli, že hodně pacientek 

z tohoto kraje za námi jezdí a že 
znají nás i naši práci. Proto jsme 
se rozhodli pro Zlín a požádali 
o vypsání výběrového řízení. To 
se uskutečnilo v roce 2000 a my 
jsme ho nakonec vyhráli. Provoz 
jsme spustili v roce 2001.

Usídlili jste se v budově, kte-
ré nikdo ze Zlína neřekne 
jinak než Tomášov. Jak dlou-
ho trvalo, než se vám ji poda-
řilo upravit?

Rekonstrukce objektu Tomá-
šov trvala půl roku, začali jsme 
v lednu a v červenci už spouš-
těli provoz. Zatím to teda bylo 
jen v jednom podlaží v pravé 
části Tomášova. Shodou okol-
ností ale hned první pacientka, 
kterou jsme měli, otěhotněla 
a úspěšně porodila. Je to paní 
z Otrokovic a devět měsíců po 
spuštění našeho provozu se jí 
narodila dvojčátka. Začali jsme 
nesmělými krůčky, protože nás 
nikdo neznal, ale do dvou tří let 
jsme si dokázali vybudovat hod-
ně dobrou pověst, a to hlavně 

díky nárůstu počtu těhotných 
maminek. Dnes patříme mezi 
tři největší pracoviště v České 
republice.

Minulý rok jste oslavili 1000 
narozené miminko. Kolik prá-
ce se za tím skrývá?

Objem té práce není jedno-
duché specifikovat, jako to jde 
například u výroby nějakého 
výrobku. Je to práce celého 
týmu. Předchází tomu diagnos-
tika, proč pár nemůže mít děti, 
stanovení přesné diagnózy 
a určení správné léčby. Umě-
lé oplodnění má své limitace, 
co se týče úspěšnosti. U nás se 
pohybujeme mezi pětačtyřiceti 
a padesáti procenty. Pacientka 
tudíž může jít na zákrok umělé-
ho oplodnění vícekrát, než se to 
skutečně podaří. Za číslem tisíc 
dětí se tak skrývají ve skutečnos-
ti stovky tisíc hodin práce nejen 
nás, ale také například dokto-
rů zlínské nemocnice Atlas, se 
kterými spolupracujeme, nebo 
porodníků a lékařů Krajské 
nemocnice Tomáše Bati. Když 
to ale vezmeme čistě podle sta-
tistiky a pravděpodobnosti, tak 
tisícímu dítěti předcházelo nej-
méně dva tisíce, ale možná až 
tři a půl tisíce pokusů o umělé 
oplodnění.

Jaký podíl na vašich tržbách 
májí samoplátci a jaký klienti 
zdravotních pojišťoven? 

Tím, že jsme ve Zlínském kraji 
jediné podobné pracoviště, tak 
samoplátci zase tak veliký podíl 
mezi našimi pacienty nemají. 
Práce s pojištěnci zdravotních 
pojišťoven tak obnáší 90 až 95 
procent všech našich úkonů, ten 
zbytek pak připadá na zahraniční 
pacienty a samoplátce, kterými 
jsou v České republice ženy nad 
40 let. Zahraničních pacientů 
míváme během měsíce zhruba 
dvacet párů.

Z kterých států k vám jezdí 
pacientky nejčastěji?

Je to víceméně celá okolní 
Evropa. Méně ze zemí, které 
jsou s námi ekonomicky srovna-
telné, jako je Polsko, Maďarsko 
nebo Slovensko, protože tam je 
cena výkonu obdobná. Ale páry 
z bývalé západní Evropy nebo 
Spojených států využívají našich 
služeb hojně, jelikož ve srovná-
ní s cenami obdobných služeb 
u nich doma je pro ně práce 
našich lékařů a sester výrazně 
nižší. Jen pro zajímavost – paci-
entky z nejvzdálenějšího místa, 
které měly u nás miminko, jsou 
ženy z Indie a z Hawaje.

MUDr. David Rumpík 
narozen 30. 6. 1970

ženatý, 2 děti

1988-1994 Lékařská 
fakulta Masarykovy Uni-
verzity v Brně

1997 – specializace 
v oboru gynekologie 
a porodnictví

1994-2000 II. gynekolo-
gicko-porodnická klinika 
LF MU Brno  - lékař Cent-
ra asistované reprodukce

ředitel Kliniky reprodukč-
ní medicíny a gynekolo-
gie ve Zlíně 

je členem ESHRE 
- European Society of 
Human Reproduction 
and Embryology, ASRM 
- American Society for 
Reproductive Medicin 
a ACT - Assisted Concep-
tion Taskforce

Koníčky – turistika, kolo, 
cestování, potápění

▪
▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪

David Rumpík je ředitelem zlínské Kliniky reprodukční medicíny 
a gynekologie, která vznikla v roce 2000. I když bylo v té době 
v České republice už 18 podobných pracovišť, tým lékařů a sester 
dokázal zlínskou kliniku vyzdvihnout během pár let mezi tři nejlep-
ší gynekologicko-porodnické zařízení u nás. „Nejlepší reklamou 
je pro nás počet narozených miminek. A ten u nás stále stoupá,“ 
uvedl v David Rumpík v rozhovoru pro časopis Firemní partner.

rozhovor

� �/2008 www.firemnipartner.cz



O firměNa co všechno se musí pár, kte-
rý se rozhodne využít vašich 
služeb, připravit?

Hlavně se musí připravit na to, 
že neplodnost je problém celé-
ho páru. Dříve si muži mysleli, 
že se to týká pouze žen, dnes už 
víme, že v 50 procentech je zod-
povědný muž. Musí se připravit 
na to, že to není otázka, která lze 
vyřešit ze dne na den, ale že se 
jedná o určitý proces. Samotná 
léčba může trvat i půl roku rok. 
Hlavní je tedy trpělivost a čas. Co 
se týče peněz, tak pacientka, kte-
ré hradí léčbu pojišťovna, si musí 
připravit zhruba pět tisíc korun 
na doplatky na léky na jeden 
cyklus oplodnění. Za výkon jako 
takový u nás doplácí deset až 
patnáct tisíc korun.

V minulém roce jste odkoupili 
do vlastnictví budovu Tomá-
šov. Jaký máte vy vztah k této 
budově a její historii? 

My jsme Tomášov koupili 
z důvodu, že bývalý vlastník, což 
byla nemocnice Atlas, změnila 
majitele a my jsme už nechtěli 
být v podnájmu. Z naší kliniky 
se mezitím stalo renomované 
pracoviště a my neměli náladu 
trávit čas v nejistotě, jaký bude 
vůbec plán nových vlastníků 
a jestli budou chtít provozovat 
zrovna tuto péči. Hlavní důvod 
byl tedy zcela prozaický - stabi-
lizovat firmu a pracovat ve vlast-
ním prostředí. Po zakoupení 
budovy jsme udělali velký prů-

zkum její historie a sesbíraly vel-
ké množství dostupných mate-
riálů a fotek Tomášova. Chceme 
představit průřez historií budovy 
tím, že umístíme do recepce sérii 
informačních tabulí o Tomášo-
vě. Naším cílem je dostat znovu 
do povědomí lidí, že Tomášov 
byl dům Baťových studentů-
manažerů. Ta doba byla totiž vel-
mi zvláštní. A zejména pro cizin-
ce, kteří za námi přijíždějí a mají 
čas si o tom popovídat a podívat 
se na fotky mladých mužů ve 
smokingu a v rukavičkách, kteří 
ráno odcházejí do práce v továr-
ně, aby se večer vrátili sem naho-
ru a studovali. To je pro ně sku-
tečně nepředstavitelné.

Plánujete výraznější rekon-
strukci objektu.

Ano. Rekonstrukce ale bude 
vedena velmi citlivě. Připravuje-
me ji ve spolupráci s kulturním 
odborem zlínské radnice a kro-
měřížskou památkovou péčí. 
Každý zákrok citlivě konzultuje-
me. Chceme vrátit budovu do 
původního stavu, zrenovovat 
fasádu, současná okna vymě-
níme za dřevěná eurookna, 
která budou stejná jako v době 
dokončení budovy. Také chce-
me zrenovovat dříve velmi pěk-
ný park s fontánou a zpřístupnit 
jej veřejnosti. Hlavně ale chceme 
postavit větší vstupní halu, kde 
by byla ona expozice o historii 
Tomášova. Protože jsme spolu 
s objektem odkoupili také jídel-

nu nemocnice Atlas, chceme, 
aby do budoucna lidé ze Zlína, 
ale i manželé našich pacientek, 
věděli, že zde mohou strávit 
v parku příjemné a klidné odpo-
ledne a dát si třeba kafe.

Jak by se mohla klinika do 
budoucnosti dál rozvíjet? 
Máte nějaké tajné přání, kam 
kliniku posunout?

Už nyní jsme velmi navázáni 
na zahraniční pacienty, poskytu-
jeme péči párům z celé západní 
Evropy, a myslím si, že to je právě 
ten směr, kterým bychom měli 
vykročit. Naše jméno je totiž ve 
světě známé a nejlepší reklama 
pro kliniku, která léčí neplod-
nost, je počet narozených dětí. 
A těch u nás neustále přibývá. 
To je takový náš cíl - zpřístupnit 
léčbu více lidem z okolních zemí. 
S lázeňskými domy Miramare 
v Luhačovicích máme také pro-
jekt, který se už několik let dobře 
rozvíjí, a to je balíček péče pro 
pacienty, kteří nemohou mít 
dítě. Probíhá to tak, že zatímco 
pár dochází na léčebný pro-
ces k nám, tak bydlí v klidném 
a malebném prostředí luhačo-
vických lázní. Lidé si totiž neuvě-
domují, že za neplodností může 
být často uspěchaný životní styl, 
který je pro dnešní společnost 
typický. Proto dva tři týdny strá-
vené v klidném prostředí lázní, 
spolu s odbornou péči, vedou 
často k tomu nejkrásnějšímu 
výsledku. A to je narozené dítě.

Název
Klinika reprodukční 
medicíny a gynekologie

Předmět podnikání 
 činnost nestátního 
zdravotnického zařízení – 
gynekologická  ambulance 
– IVF centrum pro 
asistovanou reprodukci 
včetně embryologické 
laboratoře
výzkum a vývoj v oblasti 
přírodních a technických 
nebo společenských věd 
pořádání odborných 
kurzů, školení a jiných 
vzdělávacích akcí včetně 
lektorské činnosti

Počet zaměstnanců
30

Roční obrat
cca 80 mil. Kč

Zajímavosti
koncem roku 2007 se 
narodilo již 1000 miminko 
počaté technikami 
asistované reprodukce na 
této klinice
patří mezi 3 největší 
pracoviště v ČR
od roku 2006 funguje 
sesterské pracoviště v Brně 
– Reprofit International

Kontakt:
MUDr. David Rumpík 
Klinika reprodukční 
medicíny a gynekologie 
Nemocnice U Lomu 5  
760 01 Zlín  
Tel.: +420 577 005 911  
Fax: +420 577 005 924 
Email: info@crmzlin.cz 
www.crmzlin.cz
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Nemovitosti

Region  
a EU

V rámci této výzvy jsou 
v programu Nemovitosti při-
praveny dvě miliardy korun. 
Na jeden projekt mohou pod-
nikatelé získat až 500 milionů 
korun. Tato částka se snižuje 
na 50 milionů korun v pří-
padě, že podnikatel zažádá 
o dotaci pouze na vyhotove-

ní projektové dokumentace. 
Účelem programu Nemovi-
tosti je iniciovat vznik a rozvoj 
podnikatelských nemovitostí 
včetně související infrastruk-
tury a přispět tak ke vzniku 
funkčního trhu s tímto typem 
nemovitostí v České republi-
ce. Podporu lze získat na pří-

pravu podnikatelských zón, 
technologických center, na 
rekonstrukci staveb a částeč-
ně i na výstavbu nájemních 
objektů v sektoru zpracova-
telského průmyslu. Program 
Nemovitosti je zaměřen na 
podporu projektů realizova-
ných ve všech hlavních fázích 
životního cyklu nemovitosti, 
tj. projektů přípravy, výstavby, 
rozvoje i regenerace nemo-
vitostí, přičemž důraz je kla-
den zejména na rekonstrukci 
nemovitostí. Podporu lze zís-
kat i na uhrazení části kupní 
ceny a odstranění nevyužitel-
ných staveb.

Žadatelé v rámci OPPI posí-
lají do agentury CzechInvest 
všechny dokumenty přes 
internetovou aplikaci eAc-
count přímo ze své kanceláře 
či domova. Aplikace zároveň 
umožní průběžně sledovat 
proces administrace a aktuální 
stav hodnocení žádosti. Vstup 
do eAccountu je možný 24 
hodin denně prostřednictvím 
webových stránek agentury.  

www.czechinvest.org [mat]

Podnikatelé mohou získat dvě miliardy korun z programu Nemovitosti
V OPPI podpořeno více než 
1.000 projektů 
Od zahájení Operačního programu 
Podnikání a inovace v roce 2007 do 
konce března 2008 bylo schváleno 
více než 1.000 žádostí o podporu pro 
projekty malých a středních podnika-
telů. Finanční prostředky poskytnuté 
z fondů Evropské unie umožní zís-
kat záruky a úvěry ve výši 3,7 mld. 
Kč. V programech Progres a Start je 
dokončováno v návaznosti na dopl-
ňování podkladů ze strany žadatelů 
vyřizování posledních žádostí o pod-
řízené a bezúročné úvěry podané před 
zastavením příjmu žádostí. Zatím bylo 
v těchto programech poskytnuto 195 
úvěrů ve výši 980 mil. Kč. 

Aktuální stav podaných
žádostí v rámci OPPI
Nejvíce žádostí v prvních kolech výzev 
v rámci OP Podnikání a inovace zatím 
zaznamenal program Marketing. Do 
prvního kola výzev v tomto programu 
bylo podáno 879 registračních žádos-
tí, 797 bylo schváleno a zasláno bylo 
783 plných žádostí. Dalším žádaným 
programem byla Eko-energie, kde bylo 
podáno více než pět set žádostí, z toho 
více než polovina byla schválena. 
Oblibu si získaly i další programy, do 
programu Potenciál bylo v prvním kole 
přijato dvě stě registračních žádostí, 
v menší míře podnikatelé projevili 
zájem o programy ICT a strategické 
služby a Školicí střediska.

Žádosti o platbu v rámci 
OP Průmysl a podnikání
Žádosti o platbu v dotačních progra-
mech OPPrůmysl a podnikání (kromě 
programu Klastry) je nutné předložit 
nejpozději do 30. září 2008. Konečný 
termín pro příjem žádostí o platbu 
v rámci programu Klastry je stano-
ven na 31. červenec 2008. Žádosti 
o platbu předložené po tomto datu 
nebudou přijaty. Pokud realizace 
projektu překročí termín 30. září 2008 
až o 4 měsíce a příjemce dotace ještě 
nedokončí realizaci, nelze náklady 
nárokovat.

Čeští rybáři mohou čerpat ročně 
asi 150 milionů korun 
Evropská komise schválila Operační 
program Rybářství na období 2007 až 
2013 a čeští rybáři z něj mohou čerpat 
ročně asi 150 milionů korun. Českému 
rybářství program zajistí zhruba jed-
nu miliardu korun na modernizaci 
sektoru. Příspěvek české strany před-
stavuje čtvrtinu všech finančních pro-
středků. Vláda dále schválila rámec 
metodiky pro opatření z OP Rybářství, 
zaměřené na environmentálně šetrné 
nakládání s rybníky.  

Agentura CzechInvest zahájila příjem registračních žádostí o dota-
ce z programu Nemovitosti, který je součástí Operačního progra-
mu Podnikání a inovace (OPPI) na programové období 2007-2013. 
Podnikatelé mohou své žádosti posílat do 31. prosince 2008. 

V rámci šesté výzvy Regionálního operačního 
programu (ROP) pro Zlínský a Olomoucký kraj 
bude rozděleno celkem 1,6 miliardy korun. 
Ve výzvě, která má devět oblastí a podob-
lastí, budou podporovány silnice II. a III. třídy 
(700 mil.), infrastruktura pro rozvoj sociálních 
služeb (140 mil.), vzdělávání (250 mil.), volno-
časové aktivity (150 mil.), tvorba integrova-
ných plánů rozvoje území Luhačovicka (100 
mil.), Rožnovska (40 mil.) a Horního Vsacka 
(100 mil.) a dále podpora podnikatelských 
aktivit a služeb na území Rožnovska (50 mil.) 
a Vsacka (130 mil.). Mezi konkrétní podpo-
rované aktivity budou patřit úpravy silnic II. 
a III. tříd, modernizace či úpravy staveb a zaří-
zení, budování dětských hřišť, multifunkčních 
zařízení, sokoloven, učeben informačních 
a komunikačních technologií a jazykového 
vzdělávání, hotely, penziony, lázeňská infra-
struktura, sportovní areály, wellness apod. 
Ukončení příjmu žádostí je 26. června 2008. 

Dalších 1,6 miliardy v ROP

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 7. 
dubna 2008 první výzvu v programu Prosperi-
ta formou časově omezeného příjmu žádostí. 

Program Prosperita má prostřednictvím 
dotací podpořit rozvoj podnikatelských sub-
jektů v realizaci výzkumu, nových technologií 
a konkurenceschopných výrobků a služeb. 
Dále se program zaměřuje na podporu podni-
katelských inkubátorů. 

Zvláštní pozornost věnuje podpoře sítí 
Business Angels na podporu vznikajících 
malých a středních podniků. Plánovaná alo-
kace pro tuto výzvu jsou čtyři miliardy korun. 
V termínu od 7. dubna do 1. srpna je možné 
podávat žádost o dotaci formou předběžné 
registrační žádosti. 

Příjem registračních žádostí se uskuteční 
od 1. srpna 2008 do 31. července 2009 pro-
střednictvím internetové aplikace eAccount. 
Plné žádosti se budou podávat od 1. září do 
konce roku 2009. 

První výzva v Prosperitě

www.nuts2strednimorava.cz www.mpo.cz

evropská unie
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Dotace

Otevření  
VTP

Čisté laboratoře a precizně vyba-
vené kanceláře nabízí od března 
inovativním podnikům Vědec-
kotechnický park (VTP) Univer-
zity Tomáše Bati ve Zlíně. Škola 
do jeho stavby investovala 225,8 
milionů korun, více než polovinu 
financí získá zpět z evropského 
programu Prosperita, který je 
součástí Operační průmysl Prů-
mysl a podnikání. Park vznikl 
rekonstrukcí několik desítek let 
staré budovy, kterou Tomáš Baťa 
postavil jako internát pro své 
studenty. Samotné stavební prá-
ce přišly na 155 milionů korun. 

Vedle VTP vzniká v rekon-
struované budově i Centrum 
pro transfer technologií, které 
nabízí poradenské, informační 
a konzultační služby v oblasti 
ochrany duševního a průmys-
lového vlastnictví. Park nabízí 
téměř šest tisíc metrů čtvereč-
ních kanceláří, laboratoří a spe-
cializovaných pracovišť, které 
budou využívat výzkumníci až 
dvou desítek soukromých pod-
niků a samozřejmě i univerzity. 
Univerzita získala na založení 
VTP od Evropské unie podporu 
z programu Prosperita, který 
pomáhá vytvářet zázemí pro 

inovativní podnikání. Do roz-
počtu stavby parku unie při-
spěla 142 miliony korun.

„Prioritní jsou pro nás podni-
ky zabývající se vývojem plastů, 
technologií jejich zpracování 
i vývojem výrobků pro koneč-
né spotřebitele. Další priori-
tou je potravinářství. Oba tyto 
obory mají významné místo 
v průmyslu Zlínského kraje a ve 
výzkumu na univerzitě, a proto 
jsme si je vybrali,“ vysvětlil rek-
tor Univerzity Tomáše Bati ve 
Zlíně Ignác Hoza.

„Jakmile bude park plně 
obsazený, bude v něm podle 

našich odhadů pracovat kolem 
100 lidí. Zatím se zde zabydlují 
dvě první firmy, s dalšími máme 
podepsané předběžné smlou-
vy,“ představila první úspěchy 
Jindřiška Ondráčková, ředitel-
ka Univerzitního institutu, pod 
který park v rámci univerzity 
spadá. „Otevření VTP předchá-
zel výzkum mezi dvěma stov-
kami místních podniků, ve kte-
rém jsme zjišťovali, co přesně 
by společnosti z regionu u nás 
mohly využít,” dodala. 

Objekt VTP získal koncem 
dubna významné ocenění Pod-
nikatelský projekt roku 2007.

podpora podnikání

Zlínská univerzita otevřela vědeckotechnický park za čtvrt miliardy
Burza práce – úspěšný start
Institut trhu práce při zlínském úřa-
du práce pořádá 23. května Přehlídku 
pracovních příležitostí – Váš úspěšný 
start. Akce se uskuteční ve Sportovní 
hale Novesta od 10:00 do 18:00. Cílem 
je prezentace firem, respektive nabíd-
ky volných pracovních míst směrem 
k uchazečům o zaměstnání. Účast na 
akci je zdarma. 

Vývozní dovednosti
OHK Uherské Hradiště pořádá v rámci 
projektu „Uplatnění MSP na meziná-
rodním trhu“ dotovaný speciální kurz 
Vývozní obchodní dovednosti. Nyní jsou 
aktuální následující semináře: Obchod-
ní informatika - 16. 5. 2008, Obchodní 
spory v nejfrekventovanějších zemích 
EU - květen 2008, Obchodní smlou-
va v mezinárodním obchodě včetně 
výkladu INCOTERMS 2000 - 29. 5. 2008, 
Logistika a dokumenty v mezinárodním 
obchodě - 5. 6. 2008, Uvádění výrobků 
na trh - červen 2008, Realizace zakázek 
v zemích EU z hlediska pracovněpráv-
ních vztahů - červen 2008. Informace 
na telefonu 572 557 849 či e-mailu 
pelkova@ohkuh.cz.

Podpora centrálního registru 
Zastupitelstvo města Kroměříže schvá-
lilo uzavření smlouvy o spolupráci 
s Hospodářskou komorou ČR na pro-
jektu Centrální registr produktů, služeb 
a činností firem a institucí jako součást 
informačních systémů krajů a měst. Cílem 
je umožnit občanům Kroměříže i celého 
kraje jednoduchý a praktický přístup 
k informacím o firmách. Odkaz na registr 
je na oficiálních stránkách města. 

Dillí je příležitostí pro české firmy
Ve druhé polovině roku 2008 vznikne 
v indickém Dillí Evropské podnikatelské 
a technologické centrum. Evropská komi-
se vypsala grant na založení a provozová-
ní centra i pro české podniky. Výše grantu 
je 6,6 milionů eur. Podrobné informace 
jsou na http://ec.europa.eu/europeaid/
cgi/frame12.pl, návrhy projektu je mož-
né podat do 30. května 2008. 

Egypt má zájem o solární energii
V březnu se uskutečnila podnikatelská 
mise do Egypta vedená hejtmanem 
Zlínského kraje. Program se skládal 
z obchodních schůzek, exkurzí a dopro-
vodných aktivit. I přes nemalé kom-
plikace v jednání s arabským světem 
byla mise úspěšná. Zájem o spolupráci 
projevilo pět desítek egyptských podni-
katelů, kteří se zajímali o solární energii, 
technologie pro její výrobu a zpracování, 
dále také o zdravotnické technologie či 
hasicí techniku. Na podnikatelské misi se 
podílela společnost JVM-RPIC, která na 
září připravuje misi do Brazílie. 

Nejen malým a středním podnikům jsou 
určeny finanční prostředky z EU, ale i velkým 
společnostem s více než 250 zaměstnanci. 
Zapojte se do čerpání dotací i vy a buďte 
o krok dál před konkurencí. 

Obchodní a hospodářská komora ve Zlíně 
nabízí speciální poradenský servis věnovaný 
velkým společnostem, a to nejen komplex-
ní dotační informace, ale zejména kompletní 
zpracování projektů o dotace. Zlínská komora 

se v této oblasti pohybuje už čtvrtý rok a má 
rozsáhlé, praktické a úspěšné zkušenosti. Každý 
měsíc navíc informuje prostřednictvím bulleti-
nu o novinkách v oblasti dotací pro velké firmy.

Obchodní a hospodářská komora ve Zlíně
Vavrečkova 5262, 23. budova areálu Svit

760 01 Zlín
tel.: 573 776 005,  fax: 573 776 003

e-mail: romana.keglerova@ohkzlin.cz

Šance i pro velké podniky
[mat]

DEFINICE MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU

Označení podniku Počet zaměstnanců Obrat/rok (mil. EUR) Aktiva (mil. EUR)

Velký ≤ 250 ≤ 50 ≤ 43

Střední < 250 < 50 < 43

Malý < 50 < 10 < 10

Drobný < 10 < 2 < 2

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE - PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ V APLIKACI E-ACCOUNT:

PROGRAM
Příjem registračních žádostí Příjem plných žádostí 

odod do

ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY 1. 3. 2008 31. 5. 2008 1. 5. 2008

ŠKOLICÍ STŘEDISKA 3. 3. 2008 28. 2. 2009 1. 5. 2008

NEMOVITOSTI 1. 3. 2008 31. 12. 2008 –

POTENCIÁL 1. 3. 2008 30. 9. 2009 1. 5. 2008

www.ohkzlin.cz
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Právní  
servis

podpora podnikání

V České republice se vloni 
hojně prodávaly firmy. Exis-
tují pro to dva hlavní důvody: 
zahraniční investoři začali chá-
pat české podniky jako zajíma-
vou investici a mnozí majitelé 
společností jsou vyčerpáni 
po 18 letech budování svých 
firem. Podnikatelé však často 
nezvládají prodej firmy, jelikož 
jsou příliš zahleděni do „svého 
dítěte“ a při řízení firmy nemají 
čas a síly na ono finále. 

Při vlastní realizaci prodeje 
firmy či vstupu investora potře-
bují nejen právní a obchodní 

podporu, ale také rady ohled-
ně daňových a účetních sou-
vislostí. Je důležité vhodně 
zvolit správný způsob prodeje 
firmy a využít i různých osvo-
bození od daní. Stejně tak je 
třeba vyřešit i případná odpo-
vědnostní rizika. 

Předpokladem výhodného 
prodeje je nejprve konsolida-
ce aktiv a „vyšperkování“ firmy. 
Stojí proto určitě zato nejprve 
podnik uvést do co nejlepší-
ho stavu například ohledně 
nehmotného majetku, regis-
trace ochranných známek na 

zavedených i potenciálních 
trzích, ochrany know how, per-
sonální stabilizace firmy. Již na 
začátku procesu je třeba obe-
zřetně zveřejňovat a umožňo-
vat pod písemným závazkem 
mlčenlivosti obchodní tajem-
ství a údaje o své firmě a jejích 
poměrech. Věrohodný investor 
požádá o velmi podrobné pro-
zkoumání situace v podniku 
a provedení vlastního auditu. 

Ovšem vůbec nejdůležitější 
podmínkou úspěšné realizace 
vstupu investora či zcela nové-
ho majitele je volba optimální 
taktiky při prezentaci zámě-
ru najít investora či odprodat 
podnik. Ideální je umět vyge-
nerovat správnou poptávku. 
Nikoliv trpělivě čekat, až inves-
tor zaklepe na dveře se svojí 
nabídkou. 

Existují místa, způsoby, pro-
středky, často tradičně pořá-
dané a využívané investičními 
bankami, na kterých je vhodné 
prezentovat úmysl – závazný 
projev vůle prodat firmu nej-
lepšímu zájemci. Serióznos-
ti zde nepřidá a vůli prodat 
devastuje publikace záměru na 
internetu nebo oslovení zná-
mých, zda neví o někom, kdo 
by měl zájem o koupi podniku. 
Znalost trhu a poptávky napří-

klad na „veletrhu majetkových 
účastí podniků“ na emer-
ging markets - rozvíjejících se 
trzích - například v Londýně 
dokonce velmi rychle umožní 
během několika hodin zma-
povat zájem investorů. Teprve 
v druhé řadě je vhodné pátrat 
v řadách velkých obchodních 
partnerů, případně konkuren-
ce. Počítejte s tím, že se jedná 
o časově a odborně náročnější 
proces sestávající z řady díl-
čích operací a úkonů navzájem 
provázaných, a to z oblasti prá-
va, daní, účetnictví, obchodu 
a z jejich dokonalé souhry může 
vzejít příjemně vyšší výnos. Při 
předem dobře promyšleném 
způsobu provedení (založení 
nové společnosti v zahraničí, 
do které vložím svoji majetko-
vou účast a následně prodám 
podíl v nově založené společ-
nosti) lze pak maximalizovat 
výnos. Navíc prokazuji svoji 
kompetenci při řízení majetko-
vých záležitostí mých i investo-
ra a tím investorovi vycházím 
na půl cesty vstříc. 

Pamatujte, že po skončení 
transakce musí být spokojeny 
obě strany. Hořkost v ústech 
či pachuť na bankovním účtu 
nebo pocit křivdy nesmí být 
výsledkem obchodu.

Převody majetkových účastí podnikatelů investorům

Top10 se blíží do finále. Do 20. dubna 
měli obyvatelé Zlínského kraje mož-
nost hlasovat  on-line, a zvolit si tak 
nejsympatičtější firmy svého regionu. 

„On-line hlasování se ukázalo jako 
velice úspěšné,“ upřesnila manažerka pro-
jektu Hana Kundrátová. Výzkum proběhl 
jak mezi širokou veřejností, tak i mezi 
odborníky. Ti ohodnotili firmy s největším 
přínosem pro region, a to hned v dese-
ti podnikatelských oborech. Svůj názor 
na zdejší podnikatelskou sféru mohou 
vyjádřit i studenti zlínské univerzity. 
Projekt letos navázal spolupráci s Evrop-
skou databankou firem, která se postará 
o vyhodnocení nové kategorie, a tou je 
ocenění nejvyhledávanější firmy z inter-
netové databáze, kterou EDB disponuje. 
Zástupci nejúspěšnějších firem, které 
podstatnou měrou ovlivňují život regio-
nu, se ve čtvrtek 22. května 2008 setkají 
při slavnostním vyhlášení již čtvrtého 
ročníku projektu Top10 firem Zlínského 
kraje. Informace o průběhu slavnostního 
vyhlášení a o výsledcích výzkumu poskyt-
ne další číslo Firemního partnera.

Konec května patří Top10
Letos v červnu bude ukončen dvouletý 
projekt s názvem Pracujeme chytřeji, 
jejímž řešitelem je Univerzita Tomáše 
Bati ve Zlíně. Projekt byl zahájen v roce 
2005 a jeho výstupem je prezentace tzv. 
chytrých praktik, které ve svých podmín-
kách ověřily úspěšné firmy. Důležitým 
prostředkem vzdělávání v projektu je 
e-learning, dostupný na webovém roz-
hraní www.pracujeme-chytreji.eu. Pro-
střednictvím kurzu se mohou zájemci 
seznámit s chytrými praktikami úspěš-
ných firem a dále se učí vypracovat Kar-
tu chytré praktiky pro svou firmu. Její 
úplné vypracování je předpokladem pro 
získání certifikátu kurzu. Za téměř dva 
roky existence projektu byly navázány 
vztahy se zhruba osmi desítkami firem 
z celé republiky. Ty se prezentují krátký-
mi instruktážními videi, na kterých před-
stavují vlastní zlepšení práce. Doposud 
bylo zmapováno téměř 700 chytrých 
praktik, které byly zpracovány do podo-
by tzv. Karet chytrých praktik.

Projekt spolufinancuje Evropský soci-
ální fond a státní rozpočet ČR.

Pracujeme chytřeji 
Design pro export - nová služba agen-
tury CzechTrade
Termín: 19. května 2008

Kupní smlouva
Termín: 20. května 2008

Nejefektivnější formy vstupu na trhy 
SNS pro malé a střední firmy
Termín: 27. května 2008

Plánování a kontrola - klíč k úspěchu
Termín: 30. května 2008

Dokumentární akreditiv podle UCP 
600 - revize 2007 a ISBP 681
Termín: 2. června 2008

Solvit - nástroj pro řešení problémů 
mezi občanem a správním orgánem 
členského státu EU, který se týká 
nesprávné aplikace evropského práva
Termín: 4. června 2008

Volný pohyb pracovních sil a svoboda 
poskytování služeb pro české podnika-
tele v Rakousku
Termín: 10. června 2008

Semináře se uskuteční ve Zlíně, více na 
tel.: 573 776 001 nebo na info@ohkzlin.cz. 

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Semináře OHK ve Zlíně

Víte, jakou hodnotu má váš podnik, firma, akcie či obchodní podíl? Pokud 
hledáte investora či zájemce o vaši firmu, chovejte se podnikatelsky i ve 
finále. Co k tomu potřebujete? Znát trh, na který vstupujete s nabíd-
kou majetkové účasti, případné zájemce a pochopitelně i konkurenci.

Novinky

www.top10firem.utb.cz [mat] [mat][mat]

www.iadvokat.eu [JUDr. Zdeněk Hromádka]
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BOZP

Účetnictví
Daně

Právo

Ostatní 
semináře

15. května 2008, Zlín
Aplikace nového zákoníku práce v praxi 
a jeho technická novela v roce 2008
Lektor: Mgr. Zdeněk Schmied
Místo konání: IH Moskva, nám. Práce 
2512, Zlín
Čas: 9:00 - 13:00 hod.
Kontakt: Agentura Nemesis Ostrava
Telefon: 596 931 519
E-mail: stepanka.kurkova@nemesis-ostrava.cz
Informace: www.nemesis-ostrava.cz

15. května 2008, Uherské Hradiště
České účetní standardy 
Lektor: Ing. Lenka Prášková
Místo konání: hotel Grand, Uh. Hradiště
Čas: 9:00 - 14:00 hod.
Kontakt: JVN – pracoviště vzdělávání
Telefon: 572 554 423
E-mail: jvn@telecom.cz
Informace a přihlášky: www.jvn.cz 

19. května 2008, Uherské Hradiště
Pracovní a podobné cesty v roce 2008 
včetně souvislostí
Lektor: Ing. Karel Janoušek
Místo konání: hotel Grand, Uh. Hradiště
Čas: 9:00 - 14:00 hod.
Kontakt: JVN – pracoviště vzdělávání
Telefon: 572 554 423
E-mail: jvn@telecom.cz
Informace a přihlášky: www.jvn.cz 

21. května 2008, Zlín
Změny v daních a pojistném na sociální 
a zdravotní pojištění od 1. 1. 2008 – prv-
ní zkušenosti z praxe 
Lektor: Věra Příhodová
Místo konání: IH Moskva, nám. Práce 
2512, Zlín
Čas: 9:00 - 15:00 hod.
Kontakt: ANAG, spol. s r. o., Olomouc
Telefon: 585 757 421
E-mail: seminare@anag.cz
Informace a přihlášky: www.anag.cz 

22. května 2008, Uherské Hradiště
Právo a zahraniční obchod
Lektor: JUDr. Jiří Babiš
Místo konání: hotel Grand, Uh. Hradiště
Čas: 9:00 - 14:00 hod.
Kontakt: JVN – pracoviště vzdělávání
Telefon: 572 554 423
E-mail: jvn@telecom.cz
Informace a přihlášky: www.jvn.cz 

23. května 2008, Uherské Hradiště
Kupní smlouva při vývozu a dovozu 
zboží
Lektor: JUDr. Jiří Babiš
Místo konání: hotel Grand, Uh. Hradiště
Čas: 9:00 - 14:00 hod.
Kontakt: JVN – pracoviště vzdělávání
Telefon: 572 554 423
E-mail: jvn@telecom.cz
Informace a přihlášky: www.jvn.cz 

4. června 2008, Uherské Hradiště
Uplatňování nepřímých daní při prová-
dění zahraničně obchodní činnosti
Lektor: JUDr. Jiří Babiš
Místo konání: hotel Grand, Uh. Hradiště
Čas: 9:00 - 16:00 hod.
Kontakt: JVN – pracoviště vzdělávání
Telefon: 572 554 423
E-mail: jvn@telecom.cz
Informace a přihlášky: www.jvn.cz 

13. června 2008, Zlín
Zákoník práce v roce 2008 
po novelách
Lektor: JUDr. Bořivoj Šubrt
Místo konání: IH Moskva, nám. Práce 
2512, Zlín
Čas: 9:00 - 13:30 hod.
Kontakt: ANAG, spol. s r. o., Olomouc
Telefon: 585 757 421
E-mail: seminare@anag.cz
Informace a přihlášky: www.anag.cz 

Účetnictví, daně, právo

15. května 2008, Zlín
Praktické provádění Intrastatu
Lektor: JUDr. Otakar Krátký
Místo konání: Podnikatelské inovační 
centrum, Vavrečkova 5262
Čas: 9:30 - 14:30 hod.
Kontakt: OHK ve Zlíně
Telefon: 573 776 001, 573 776 005
E-mail: info@ohkzlin.cz
Informace a přihlášky: www.ohkzlin.cz 

22. května 2008, Uherské Hradiště
Obchodní operace související s náku-
pem nebo prodejem zboží při provádění 
zahraničně obchodní činnosti

Lektor: JUDr. Jiří Babiš
Místo konání: hotel Grand, Uh. Hradiště
Čas: 9:00 - 16:00 hod.
Kontakt: JVN – pracoviště vzdělávání
Telefon: 572 554 423
E-mail: jvn@telecom.cz
Informace a přihlášky: www.jvn.cz 

27. května 2008, Uherské Hradiště
FKSP a sociální fondy v metodice platné 
pro rok 2008
Lektor: Doc. Dr. Jan Popelka, CSc.
Místo konání: hotel Grand, Uh. Hradiště
Čas: 9:00 - 14:00 hod.
Kontakt: JVN – pracoviště vzdělávání

Telefon: 572 554 423
E-mail: jvn@telecom.cz
Informace a přihlášky: www.jvn.cz 

3. června 2008, Uherské Hradiště
Obchodní operace související s náku-
pem nebo prodejem zboží při provádění 
zahraničně obchodní činnosti
Lektor: JUDr. Jiří Babiš
Místo konání: hotel Grand, Uh. Hradiště
Čas: 9:00 - 16:00 hod.
Kontakt: JVN – pracoviště vzdělávání
Telefon: 572 554 423
E-mail: jvn@telecom.cz
Informace a přihlášky: www.jvn.cz 

Ostatní semináře
[mat]

26. – 30. května 2008,  
Rožnov pod Radhoštěm
Novinky v BOZP
Lektoři: Ing. Ladislav Baron, Mgr. Marcela 
Dobřanská, MUDr. Karel Hrnčíř
Místo konání: hotel Relax
Čas: 8:00 - 16:00 hod.
Kontakt: ROVS – Rožnovský vzdělávací 
servis, s. r. o.
Telefon: 571 654 394, 571 654 970
E-mail: info@rovs.cz
Informace a přihlášky: www.rovs.cz 

9. – 13. června 2008, Rožnov pod Rad-
hoštěm
Novinky v BOZP
Lektoři: Ing. Ladislav Baron, Mgr. Marcela 
Dobřanská, MUDr. Karel Hrnčíř
Místo konání: hotel Relax
Čas: 8:00 - 16:00 hod.
Kontakt: ROVS – Rožnovský vzdělávací 
servis, s. r. o.
Telefon: 571 654 394, 571 654 970
E-mail: info@rovs.cz
Informace a přihlášky: www.rovs.cz 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
[mat]

[mat]

do diáře
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Inzerce

Služby 
agentur

Recruitment
Potřebujete další pracovníky 

jako své kmenové zaměstnan-
ce? V tomto případě se jedná 
o službu, odborně nazývanou 
recruitment. Jak tedy postupo-
vat? Formou objednávky zadáte 
agentuře práce osobní a odbor-
né požadavky na potencionál-
ního zaměstnance. Ta vybere ze 
zaslaných životopisů ty kandi-
dáty, kteří splňují požadovanou 
odbornost, a pozve je k osob-
nímu pohovoru. Během schůz-
ky jsou u uchazeče posouzeny 
všechny predispozice pro danou 
pracovní pozici. Vybrané ucha-
zeče vám agentura práce včetně  
garance doporučí. Přínosy toho-
to postupu jsou zřejmé - ušetří-
te čas strávený inzercí, sledová-
ním reakcí uchazečů, organizací 

a vyhodnocováním pohovorů. 
Navíc tyto služby dělají školení 
personalisté a vy se tak vyhnete 
možnému pochybení.

Temporary projects
V případě, že předpokládáte 

výkyvy ve výrobě a nechcete se 
vázat vlastními zaměstnanci, tak 
vám agentura může své zaměst-
nance na danou práci propůjčit. 
Tato služba nabízí řadu výhod. 
Odpadnou povinnosti spojené 
s náborem, prověřením kvalifika-
ce či vedením a realizací mzdové 
agendy. Získáte možnost opera-
tivně řešit třeba i krátkodobou 
potřebu navýšení stavu pracov-
níků. V tomto případě se jedná 
o službu s názvem temporary 
projects. Může rovněž nastat 
situace, kdy při větším počtu 

zaměstnanců Vám podstatně 
naroste mzdová a osobní agen-
da. V těchto případech je vhod-
ným řešením tzv. payrolling 
– tedy služba zahrnující kom-
plexní externí vedení mzdového 
účetnictví společnosti včetně 
osobní agendy vašich zaměst-
nanců, jednání se zdravotními 
pojišťovnami, správou sociální-
ho zabezpečení a kontrolními 
orgány, vyhotovení zápočtových 
listů a jiných služeb.

Personální audit
Fenoménem současnosti je 

personální audit, který je vhod-
ný v době, kdy chcete začlenit 
do současné struktury firmy vět-
ší množství nových pracovníků. 
Dále tehdy, když cítíte nedostat-
ky a hledáte rezervy v efektivitě 
využití stávajících zaměstnan-
ců nebo potřebujete utlumit 
již zastaralou výrobu a zavést 
novinky. Agentura formou růz-
ných metod odhalí negativa 
a nedostatky v činnosti pracov-
níků, týmů a kolektivů, specifi-
kuje nevhodné postupy a určí 
jejich dopady na efektivitu. Na 
závěr vypracuje zprávu, v níž 
popíše skutečně zjištěný stav 
a navrhne opatření k nápravě. 

Noví lidé a nové vztahy
Noví lidé znamenají nové 

vztahy. Rozšíření výroby nezna-
mená jen nákup nových strojů, 
ale i nové postupy a metody 
řízení. Noví i stávající pracovní-
ci potřebují správnou motivaci. 
Personální agentury pomáhají 
i v této oblasti pořádáním tzv. 
speciálních školení. Pro jaké 
konkrétní druhy vzdělávání se 
ale rozhodnout? Položte si otáz-
ky: Jste spokojeni s prací svých 
obchodních zástupců, jsou to 
opravdu profesionálové? Daří 

se vedoucím pracovníkům vést 
a řídit lidi? Vnímáte nedostatky 
v náplni a vedení porad? Jak 
reagují manažeři v krizových 
situacích? Zvládají plnit své 
úkoly v daném čase a kvalitě? 
Je na místě si uvědomit, že dob-
ře zvolená skladba školení pro 
konkrétní zaměstnance má pro 
firmu zajímavý a pozitivní efekt.

Teambuilding
Nový kolektiv je vhodné po 

zapracování upevnit – tuto for-
mu nazýváme teambuilding. 
Využít ho lze ve chvíli, kdy firma 
potřebuje stabilizovat klíčo-
vé zaměstnance nebo stmelit 
pracovní týmy. V životě člo-
věka existují zážitky, které jej 
pozitivně ovlivňují, a prožitou 
zkušenost si dlouho pamatuje. 
Způsob řešení daného problé-
mu s důvěrou opakuje v podob-
ných situacích. Znáte to, když 
člověku něco vysvětlujete a on 
nemá vlastní zážitek, zkušenost, 
tak se s navrženým řešením 
nebo postupem nemusí zcela 
ztotožnit. Problém řeší po svém 
a často se dopouští chyb a omy-
lů, které se dál opakují. Jak tomu 
zabránit? Školení lektoři vytváří 
na předem určené zadání mode-
lové situace. Účastníci seminářů 
se jich aktivně účastní ve formě 
hry. Pak se pomocí společných 
rozhovorů zážitky jednotlivých 
účastníků zobecní jako zkuše-
nosti, které se uplatňují v reál-
ných pracovních situacích. Lidé 
mají pocit, že odpočívají, a při-
tom se velmi rychle učí a získá-
vají potřebné zkušenosti. 

A jak vlastně začít? Nabízí se 
spousta jednoduchých řešení: 
pojmenujte nedostatky ve firmě, 
oslovte několik agentur, nech-
te si vypracovat varianty řešení 
a nezapomeňte na reference.

Služby personálních agentur zahrnují payrolling i teambuilding

[Ing. Helena Mikulínová]

Nejeden manažer či majitel firmy se určitě občas potýká 
s otázkou, jak zajistit realizaci lákavé zakázky. Získáním vel-
kého zákazníka dochází vždy ke změnám vnějších i vnitřních 
aktivit firmy. Stroje na úvěr koupit lze, zajistit finanční pro-
středky také, ale kde najít kvalifikované pracovníky? Zaměst-
nanci si zvyšují kvalifikaci, profesně postupují, stěhují se, 
nastupují na mateřskou dovolenou či odchází do důchodu. 
Známý slogan o tom, že nejsou lidi, je zvláště u některých 
profesí a lokalit pravdivý. Tuto situaci nedostatku pracov-
ních sil lze vyřešit, a to prostřednictvím personální agentury.

vzdělávání
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Val. Klobouky-Smolina
Výrobní a skladovací prosto-
ry včetně sociálního zařízení 
v klidné zóně bývalého JZD. 
Zastavěná plocha 342 m2 + 
pozemek 514 m2. Objekt byl 
doposud využíván jako sto-
lárna, možnost odkoupení 
strojového vybavení.
Cena: 1.250.000 Kč
Tel: 777 570 725

Zlín-Malenovice
Komerční prostory u hlavního 
tahu Zlín – Otrokovice. Jedná 
se o první patro domu, což 
jsou dvě místnosti, prostorná 
kuchyň a soc. zázemí. Možnost 
příjezdu přímo z hlavního tahu 
na nově zrekonstruované par-
koviště. Cena je bez inkasa.
Cena: 10.000 Kč/měsíc
Tel.: 800 100 446

Zlín
Rodinný dům se dvěma byty 
3+1, podlahová plocha 140 
m2, celková plocha pozemku 
381 m2, z toho 90 m2 zasta-
věná plocha, a 40 m2 dvoj-
garáž. Vytápění plynovým 
kotlem, ohřev vody kombi-
nace plynový kotel-el. bojler, 
napojení na obecní vodovod 
a kanalizaci. 

Cena: 4.250.000 Kč
Tel: 603 529 252

Zlín-Rybníky
Kancelářské prostory cca 
150 m2, včetně zázemí WC 
a kuchyňka, 4x vyhrazené par-
kovací místo pro osobní auto-
mobily, bezbariérový vstup do 
budovy, připojení objektu na 
EZS, odvoz odpadu.

Cena: 30.000 Kč/měsíc
Tel.: 777 570 725

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

Slušovice
Komerční pozemek 9 000 
m2 pro výrobu nebo skla-
dování u Slušovic, v místě 
napojení budované R49. 
Přístup z hlavní čtyřprou-
dové silnice od Zlína po 
zpevněné státní cestě, 
vedoucí k ČOV. Pozemek je 
ideálně rovinatý. Všechny 
sítě v dosahu.

Cena: 700 Kč/m²
Tel.: 608 939 020

Prodej

Holešov
Prodej objektu bývalé restaura-
ce se třemi bytovými jednotka-
mi (3+1, 1+1, 1+kk) u hlavního 
tahu Holešov - Hulín. Možnost 
rozšíření o prostorné podkroví. 
Objekt vhodný k rekonstrukci 
na penzion. 

Cena: 4.600.000 Kč
Tel.: 800 100 446

Otrokovice
Obchodní prostory na velmi 
lukrativním místě. V přízemí 
prodejna o výměře 74 m2, 
v prvním patře prostory pro 
kanceláře nebo po přestavbě 
možno využít k bydlení (98 
m2). Po domluvě možnost pro-
dat každý prostor zvlášť.
Cena: 5.300.000 Kč
Tel.: 800 100 446

realitní servis

Pronájem
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MM NNneuson SANKO

Tøída Tomáše Bati 258
764 20 Zlín - Louky

PRODEJ SERVIS PÙJÈOVNA

www.waymorava.cz

        GRAFIKA
PRODUKCE 
              TISK

www.tigris.cz
Nábřeží 599, 760 01 Zlín, 

Tel.:  577 688 122, info@tigris.cz

Grafika
Digitální fotografie
Skeny, retuše, fotomontáž
Sazba, zlom tiskovin

Kontrolní 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
Knižní koprodukce

Exteriérová reklama
Velkoplošná reklama
Řešení interiérů

Reklamní předměty
Firemní a reklamní oblečení
Výstavy, prezentace, expozice
Informační systémy
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204 bytové
jednotky

NEJVĚTŠÍ NOVÉ
BYTY VE ZLÍNĚ

NA VELIKOSTI

ZÁLEŽÍ

I. etapa k nastěhování

HARTPRESS, spol. s r.o.
t . T. Bati 1574, 765 02 Otrokovice • tel.: 577 926 206-8

www.har tpress.cz

OFSETOVÁ TISKÁRNA
knihy, katalogy, brožury, asopisy
prospekty, plakáty, letáky, vizitky
etikety, vin ty, krabi ky, blistry

▪
▪
▪

PAPÍRENSKÁ VÝROBA
faxové roli ky
pokladní kotou ky
termokotou ky

▪
▪
▪

www.toyota-zlin.cz

T-MOTOR ZLÍN 
Louky 431 (vedle OBI)
760 01 Zlín
tel.: 577 001 199

Tímto si vás dovolujeme pozvat do našeho autosalonu. 
Rezervujte si svou testovací jízdu již dnes.

Auris 1,4 VVT-i 5dv 08 Edition: maximální výkon 71 kW/6000 ot. za min., kombinovaná spotřeba 6,9 l/100 km, emise CO2 163 g/km. 
Zobrazený vůz obsahuje prvky příplatkové výbavy.

Toyota Auris od 384 900 Kč
Objevte souhvězdí kvality

Toyota Auris 08 Edition s klimatizací 
jen za 384 900 Kč

Stoprocentní kvalita pro nás není jen přidaná hodno-
ta, ale naprostý základ všeho, co děláme. Pětidveřová 
Toyota Auris 08 Edition se zvýhodněním 64 000 Kč je toho 
důkazem! V její bohaté výbavě naleznete klimatizaci, 
4 airbagy, rádio s CD přehrávačem či parkovací senzory. 
V pohodlí a stylu si tak vychutnáte potěšení z jízdy ve voze 
mimořádného výkonu. Toyota Auris – kvalita na dosah. 

Využijte značkového leasingu nebo úvěru od Toyota 
Financial Services Czech s. r. o.
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