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Umíme stavět
„Víte že v ČR jsou sluneční elektrárny, které prodělávají? Víme proč.“

VOLEJTE ZDARMA

800 560 560

NWT Computer je jednou z největších IT společností v České republice. Divize NWT Solar Vám nabízí dodávky komponent i výstavbu
fotovoltaických elektráren na klíč. Jsme na trhu více než 17 let, máme více než 100 zaměstnanců a obrat přes půl miliardy Kč. Nejsme
jednou z mnoha nově vzniklých českých solárních firem, kterým chybí historie, zaměstnanci, ekonomika a reference. Uvědomujeme
si, že od svého dodavatele budete očekávat plnění záruk po celou dobu životnosti Vaší fotovoltaické elektrárny. Díky naší velikosti máme
vyjednány exkluzivní podmínky s předními světovými výrobci panelů, střídačů, kabeláže a montážních systémů. Pokud tedy hledáte
řešení pro maximální zhodnocení své investice s optimálním poměrem cena/výkon, jsme tu pro Vás.

elektrárny!

www.nwt.cz/solar

Vrcholně kvalitní práce

Rodinné domy na klíč
tel. 731 616 919

www.valentik.cz
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Od počátku loňského roku upravují insolvenční
právo nové právní předpisy. Výčet změn je značný,
jednou z nejpodstatnějších je ta, že úpadce nemusí nutně skončit v konkurzu, který většinou končil
zpeněžením konkurzní podstaty po částech. To
s sebou přineslo zánik podnikání. Případy, kdy se
konkurznímu správci podařilo prodat podnik jako
funkční celek, sice existují, není jich ale mnoho.

Rozhovor 

Evropská unie 

Rubrika Evropská unie mabízí mimo jiné přehled
aktuálních dotačních programů.

Do diáře 
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Nejbližší semináře z oblasti daní a financí jsou zveřejněny na straně 12.

Vzdělávání

strana 13

Pavel Dvořáček je generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti RUDOLF JELÍNEK
ve Vizovicích, která se zabývá výrobou ovocných destilátů. Ve firmě začal působit jako předseda představenstva v roce 1998, aktivně ji řídí od roku 1999
a o rok později se stává i generálním ředitelem. Pod
jeho vedením se likérka dostala z červených čísel
a patří největší plátce daní ve Zlínském kraji.

Podpora podnikání

strana 8-9

Letos se zásadním způsobem změnila pravidla
pro odpočet daně z přidané hodnoty při nákupu
firemních vozidel.

Reality

Editorial
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Úpadek je slovo, které má negativní konotace snad v každém myslitelném kontextu. Podnikání tak samozřejmě není výjimkou. V tomto případě úpadek znamená
konec podnikatelského záměru, většinou
i zánik pracovních míst a samozřejmě
nepříjemnou životní situaci. Jak podnikat
takovým způsobem, aby se vám hrozba
úpadku jednou provždy vyhnula velkým
obloukem, vám poradit neumíme. Nabízíme vám tedy alespoň možnost získat
několik zajímavých informací z oblasti
českého insolvenčního práva. Právě této
problematice je věnováno hlavní téma
magazínu Firemní partner.
V dalších rubrikách přinášíme informace z činnosti hospodářské komory,
o soutěži inovačních firem či zajímavém
veletrhu zaměřeném na reklamu. V rubrice Evropská unie tradičně naleznete
podrobnosti k vybraným aktuálním dotačním titulům a novinkám v operačních
programech. Správci programů totiž reagují na současnou krizi a upravují podmínky čerpání. Například Regionální operační program Střední Morava je v tomto
směru vůči žadatelům velmi vstřícný.
Jaroslav Janečka
šéfredaktor

strana 14
Samohýl Auto a.s.
Váš prodejce Chevrolet

Již přes rok nabízí podnikatelům Zlínského kraje
služby Kontaktní centrum pro východní trhy, působící při Krajské hospodářské komoře Zlínského kraje. Centrum postupně zavádí nové služby
a tím rozšiřuje svou nabídku zájemcům o podnikání na ruských trzích. Podrobnosti o činnosti
centra se dozvíte na straně 8.
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pohled zblízka
Insolvence

Dlužník již nemusí nutně skončit v konkurzu

Od počátku loňského roku
upravují insolvenční právo
nové právní předpisy. Výčet změn je značný, jednou
z nejpodstatnějších je ta, že
úpadce nemusí nutně skončit
v konkurzu, který většinou
končil zpeněžením konkurzní
podstaty po částech.
To s sebou přineslo zánik
podnikání. Případy, kdy se konkurznímu správci podařilo prodat podnik jako funkční celek,
sice existují, není jich ale mnoho. Mnohdy je přitom lepší, a to
i pro věřitele, aby podnik nadále fungoval. Insolvenční zákon
v tomto směru nabízí řešení. Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku
a způsobech jeho řešení, zkráceně insolvenční zákon, nabyl
účinnosti 1. ledna 2008. Nahradil tak starší normu, konkrétně
zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání. Insolvenční zákon především nabízí věřitelům
a dlužníkovi kolektivní řešení.
Insolvenční zákon rozšiřuje
možnosti řešení úpadku dlužníka. I nadále zůstává jako jedna
z možností konkurz, dalšími jsou
pak reorganizace (v případě
podnikatelů) a oddlužení (pro
fyzické a právnické osoby, které
nejsou podnikateli). Konkurz je
upraven obdobně jako v konkurzním zákoně. Jde tak stále
především o zpeněžení majetku dlužníka s tím, že výtěžek je
rozdělen mezi věřitele. Novinkou je zavedení instrumentu
nepatrný konkurz – ten se může
týkat dlužníků – fyzických osob,
které nejsou podnikateli, nebo
podnikatelů, jejichž celkový obrat za poslední účetní období
předcházející prohlášení konkurzu nepřesahuje dva miliony
korun a kteří nemají více než 50
zaměstnanců. V podstatě jde
o kratší a jednodušší formu konkurzu s určitými odchylkami.
Reorganizace je primárně
určena velkým dlužníkům. Definice praví, že aby mohla být
reorganizace jako způsob řešení úpadku povolena, musí mít
dlužník za poslední účetní období obrat přes 100 milionů korun nebo více než 100 zaměstnanců. U menších podnikatelů
je tato varianta možná jen tehdy, pokud se na ní dohodnou
s věřiteli. Dlužníci musejí být při
reorganizace schopni pokračovat v podnikání. Účelem tohoto
www.iadvokat.eu
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institutu by mělo být dosažení
vyšší míry uspokojení věřitelů
proti konkurzu, ale také zachování podniku dlužícího podnikatele.
Oddlužení, lidově nazývané
rovněž jako „spotřebitelský konkurz“ nebo „osobní bankrot“, je
určeno výhradně nepodnikatelům, kteří jsou zjednodušeně
řečeno schopni za dobu pěti let
ze svých příjmů uhradit alespoň
30 procent nominálních hodnot
pohledávek přihlášených nezajištěných věřitelů. Skutečnost,
že dlužník má trvalý příjem, však
ještě neznamená, že je schopen
této své povinnosti dostát. Důsledkem porušení schváleného
způsobu oddlužení je pak jeho
zrušení a prohlášení konkurzu
na majetek dlužníka.
Reorganizace je šance
Reorganizace má dvě základní formy. Dlužníci mohou
využít předjednané reorganizace, na které se dohodne dlužník s významnými věřiteli ještě
před zahájením insolvenčního
řízení, či podstoupit standardní
reorganizační řízení. V případě
první varianty, pokud jim tedy
hrozí bezprostředně úpadek, či
se v něm již nachází, se mohou
dlužníci s významnými věřiteli
dohodnout formou reorganizačního plánu. Ten musí následně schválit potřebná většina
věřitelů dle příslušných ustanovení insolvenčního zákona.
Dlužník pak předloží schválený
plán reorganizace spolu s návrhem na zahájení insolvenčního
řízení soudu. Podstatou předjednané reorganizace je tak to,
že byla definována dohodou
mezi dlužníkem a věřiteli ještě
před zahájením insolvenčního
řízení, případně ve velmi krátké
době od jeho zahájení. Taková

Farmáři měli slušné výnosy
Zlínský kraj – Žňové výnosy farmářů
ze Zlínského kraje jsou srovnatelné
s loňským rokem. Odhady byly nižší, zemědělcům ale nakonec pomohlo příznivé počasí v době dozrávání. Zemědělské
podniky letos osely přes 50.000 hektarů. Nejvyšších výnosů dosáhli farmáři
u pšenice ozimé – 6,09 tuny na hektar.
U ječmene jarního činí výnos 4,82 tuny
z jednoho hektaru. Zemědělci se ale
potýkají s nízkými cenami. Za tunu potravinářské pšenice odběratelé nabízejí
přibližně 2.800 korun.

dohoda vytváří předpoklad pro
zkrácení insolvenčního řízení;
za optimálních podmínek je
totiž možné zkrátit dobu mezi
zahájením insolvenčního řízení
a povolením reorganizace soudem na 15 dnů. Tato fáze jednání mezi dlužníkem a věřiteli
navíc může probíhat pod ochranou dlužníkovy majetkové podstaty a podnikání prostřednictvím tzv. moratoria.
Reorganizace není ale možná vždy. Z pohledu věřitelů je
totiž výhodná jenom tehdy, pokud se domnívají, že dlužníkův
podnik má šanci splatit závazky a dál pokračovat v činnosti.
Dlužník po dobu reorganizace
nadále zůstává osobou s dispozičním právem a provozuje
podnik v souladu s reorganizačním plánem. V průběhu reorganizace je ale rovněž možné, aby
podnik provozoval i některý
z věřitelů či třetí osoba pověřená věřiteli. Insolvenční správce
má v tomto případě roli dohlížitele, případně vykonává pravomoci, které na něho přešly
omezením dispozičních práv
dlužníků. Advokát JUDr. Zdeněk
Hromádka k tomu však doplňuje, že podmínkou reorganizace
je zajištění způsobu financování
provozu podniku v průběhu reorganizace, jakož i dohoda mezi
věřiteli o změně výše a splatnosti pohledávek v případě
úspěšné reorganizace, tedy prominutí části dluhu úpadce a stanovení splátkového kalendáře
k úhradě zbytku dluhu.
Co lze doporučit, a to již pro
stadium před úpadkem nebo
v insolvenčním řízení, je včas
využít služeb nebo porady specialisty na insolvenční právo
a řízení a tyto procesy kompetentně a odborně řídit, ať už jste
v pozici věřitele nebo úpadce.

Hradiště prodalo podíl ve firmě
Uherské Hradiště – Uherské Hradiště
prodalo majoritní podíl ve svých technických službách Hrates soukromé firmě Marius Pedersen. Za 66 procent akcií
společnosti město získalo 36,7 milionu
korun. Město technické služby transformovalo z příspěvkové organizace
na obchodní společnost před deseti lety.
Od tohoto kroku si slibovalo další rozvoj
společnosti. To se ovšem nestalo. Objem
služeb pro město je stále majoritní.
Barumu klesl čistý zisk
Otrokovice – Firmě Barum Continental
loni podle auditovaných čísel klesl čistý
zisk na 1,328 miliardy korun. Ve srovnání s rekordními čísly z roku 2007 je to
téměř o třetinu méně. Tržby se loni Barumu Continental snížily o 13,5 procenta na 38,633 miliardy. Firma loni nejvíce
utržila exportem do zemí Evropské
unie, a to zhruba 18,9 miliardy korun.
Meziročně se ale celkové tržby z vývozu
do unijních zemí snížily o bezmála 16
procent.
Produkce masa poklesla
Zlínský kraj – Ve Zlínském kraji se
v prvních šesti měsících roku snížil objem produkce masa. Bez drůbežího jej
farmáři vyrobili 6.677 tun, což je o 13,7
procenta méně než ve stejném období
loňského roku. Na snížení celkové výroby masa v kraji se podepsal zejména
pokles produkce vepřového. Podniky
jej od ledna do června vyprodukovaly
celkem 4.205 tun, což představuje meziroční pokles o 22,3 procenta.
Burza výrobních kapacit
Brno – Burza výrobních kapacit je
zajímavá novinka, která obohatí doprovodný program Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně dne 14. září
v Pavilonu P, který byl otevřen teprve letos v květnu. Burza je obchodní setkání,
jehož cílem je nabídnout a poptat volné
výrobní kapacity v oblasti kovozpracujícího průmyslu. Burzu výrobních kapacit
zajišťuje výstavnická společnost Omnis
Olomouc, a.s. Bližší informace získáte
na www.omnis.cz.
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Insolvenční správce

Roli insolvenčního správce může vykonávat fyzická osoba, veřejná obchodní
společnost a za zvláštních podmínek stanovených zákonem i zahraniční obchodní společnost nebo zahraniční sdružení.
Zájemce, který se chce stát insolvenčním
správcem, musí získat povolení od Ministerstva spravedlnosti České republiky.
Pokud jde o fyzickou osobu, je nutné, aby zájemce měl plnou způsobilost k právním úkonům, byl bezúhonný
a v některém ze států Evropské unie získal vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu. Poté musí ještě
složit zkoušku insolvenčního správce,
zaplatit správní poplatek k zápisu do seznamu a na své náklady uzavřít pojištění
odpovědnosti za škodu, jež může nastat
v souvislosti s působením insolvenčního
správce. Právnické osoby získají povolení od ministerstva tehdy, pokud jeden ze
společníků, který je zároveň statutárním
orgánem nebo členem statutárního orgánu společnosti, je již insolvenčním správ-

cem a učinil písemné prohlášení o tom, že
bude nadále vykonávat tuto činnost jen
pod hlavičkou společnosti. Všechny osoby, které získaly povolení k činnosti insolvenčního správce, se zapisují do seznamu.
Tento seznam slouží soudu jako podklad
pro ustanovování insolvenčního správce.
Insolvenční správce po svém ustanovení
disponuje právy i povinnostmi vyplývajícími jak ze zákona, tak i z rozhodnutí
soudu. Správce tak jedná vlastním jménem na účet dlužníka, pokud na něho
přešlo oprávnění nakládat s majetkovou
podstatou. Jde především o úkony, jež
směřují ke zpeněžení majetkové podstaty. Dále zastupuje dlužníka ve sporech.
Insolvenční správce se ale musí také starat o provoz podniku. Může tedy uzavírat
úvěrové smlouvy, objednávat dodávky
surovin či energií a podobně. Podrobně je
vše kolem role insolvenčního správce definováno v zákonech č. 182/2006 Sb. a č.
312/2006 Sb.V praxi je možné se setkat
ještě se speciálními pojmy – předběžný

Správce

insolvenční správce, oddělený insolvenční správce a zvláštní insolvenční správce.
Předběžný správce je ten, jehož soud pověří výkonem funkce ještě před rozhodnutím o úpadku dlužníka. Oddělený insolvenční správce je pak soudem ustanoven
pouze pro konkrétní úkony, pro něž je
primárně ustanovený insolvenční správce z různých důvodů vyloučen. Zvláštního insolvenčního správce soud ustanoví
v případě, že se vyskytne v rámci řízení
problém vyžadující specializaci.
[jjn]

Jak podat insolvenční návrh

Soud sám o sobě insolvenční řízení zahájit v žádném případě nemůže. Podnět formou insolvenčního
návrhu musí dát buď věřitel
či přímo samotný dlužník.
Návrh lze podat písemně
i elektronicky. Nejsou přitom
stanoveny žádné závazné
formuláře, forma tedy závisí
na navrhovateli. Jak však potvrzuje i advokát JUDr. Zdeněk Hromádka, je nezbytné
dodržet zákonem vyžadované náležitosti insolvenčního návrhu. Pokud je návrh
podáván písemně, je nutné
opatřit jej úředně ověřeným
podpisem. V případě varianty elektronické podání je
podmínkou vlastnictví elektronického podpisu. Návrh
na zahájení insolvenčního

řízení se podává u krajského
soudu, v jehož obvodu má
bydliště nebo sídlo dlužník.
Nevadí však, jestliže je návrh podán u jiného soudu,
protože soudy si mezi sebou
návrh postoupí.
Pokud návrh podává přímo dlužník, musí uvést, proč
se domnívá, že je v úpadku.
Vyžadovány jsou důkazy
v podobě seznamu majetku,
dluhů, závazků a podobně.
V případě, že návrh podává
věřitel, musí připojit kromě
důkazů také svou pohledávku (pro přihlášku pohledávky je již předepsán závazný
formulář). V každém návrhu
musí být vždy zejména jasně
uvedeno, kdo je navrhovatel, kdo dlužník a proč existuje předpoklad úpadku.

Jak je to se starými konkurzy?

Nový insolvenční zákon
se vztahuje pouze na řízení, která byla zahájena podáním návrhu po 1. lednu
2008. Pro všechna ostatní
řízení, která začala před
tímto datem, platí i nadále
příslušná ustanovení předchozího zákona č. 328/1991
Sb., o konkurzu a vyrovnaní,
a to až do jejich pravomocného ukončení. Proto je pro
ověření, zda váš současný či
potenciální obchodní partner není v konkurzu nebo
v insolvenci, nutné po přechodnou dobu nahlížet jak
do insolvenčního rejstříku, tak i do starší evidence
úpadců.
Evidence úpadců totiž
obsahuje právě informace
o všech dosud neskonče-

ných řízeních podle zákona
č. 328/1991 Sb. o konkurzu
a vyrovnání. Jak evidence
úpadců, tak i insolvenční
rejstřík jsou dostupné z portálu www.justice.cz. Vyhledávat jde podle několika
kritérií.
Podle vyjádření zlínského advokáta JUDr. Zdeňka
Hromádky však není možné spoléhat pouze na tuto
evidenci, ale je nezbytné
vždy si svého obchodního
partnera, zvláště při větších
transakcích a dodávkách,
prověřit i jinými způsoby,
postupovat velmi pečlivě
a kompetentně již při sjednávání smluvního vztahu
a volit bezrizikové platební
podmínky nebo vhodné zajištění pohledávek.
[jjn]

[jjn]

Konkurzy

Inzerce
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rozhovor
Ing. Pavel Dvořáček
▪▪ narodil se v roce 1972
v Kroměříži
▪▪ je ženatý, má tři děti
▪▪ vystudoval Gymnázium
v Kroměříži
▪▪ je absolventem Vysoké
školy ekonomické
v Praze, konkrétně obor
podniková ekonomika
a finance
▪▪ v roce 1993 studoval
bankovní institut
v Londýně
▪▪ hovoří anglicky a rusky
▪▪ je generálním
ředitelem a předsedou
představenstva
společnosti RUDOLF
JELÍNEK, a.s., Vizovice, jež
nyní zaměstnává 105 lidí
(z toho 80 ve Vizovicích)
▪▪ ve volném čase se snaží
věnovat především
rodině, ale také aktivně
sportuje, pěstuje
myslivost a rád čte
historickou literaturu

Pavel
Dvořáček

Dvořáček: Pálení slivovice má na Valašsku dlouhou tradici
Pavel Dvořáček je generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti RUDOLF JELÍNEK ve Vizovicích, která se zabývá výrobou ovocných destilátů. Ve firmě začal působit jako
předseda představenstva v roce 1998, aktivně ji řídí od roku
1999 a o rok později se stává i generálním ředitelem. Pod jeho
vedením se likérka dostala z červených čísel a patří v současnosti mezi největší plátce daní ve Zlínském kraji.
Co vás vedlo k rozhodnutí spona přidaná hodnota – na 149,9
jit svou profesní dráhu s likérmilionu korun. Kumulovaný vykou RUDOLF JELÍNEK?
tvořený zisk před zdaněním doPovažoval jsem a považuji firsáhl 148,6 milionu korun. Vlastní
mu RUDOLF JELÍNEK za rodinné
majetek akcionářů se zvýšil o 209
stříbro České republiky. Učaromilionů - na 347 milionů korun.
valo mi spojení tradic, historie,
Při respektování tradic jsme přemoderního produktu a standardtvořili areál společnosti do podoního podnikání s možností naváby moderní firmy. V areálu máme
zat na budování značky spojené
nyní kompletně novou destilaci,
s naším regionem a její potenciál
kvasírnu, logistické centrum,
expanze. Výroba ovocných destáčírnu, sklad destilátů. To jsou
stilátů a slivovice zvlášť vždy painvestice v řádu stovek milionů
tří ke konkrétnímu regionu. Bylo
korun. Máme také vlastní sady.
by velmi obtížné tento produkt
Zahájili jsme výrobu v dceřiných
globalizovat. Na Vizovicku má páspolečnostech v přirozených
leničářství bohatou pětisetletou
centrech produkce ovoce – v Bulhistorii. Vždycky tu byli lidé, kteří
harsku, v Srbsku a v Chile. Navrávýrobě ovocných destilátů dobtili jsme firmě majoritní postaveře rozuměli. Jsem přesvědčen,
ní v kategorii ovocných destilátů
že stojí za to na tyto zkušenosti
v České a Slovenské republice,
a tradice navázat.
USA a Kanadě, nově i v Bulharsku. Osmadvacet procent proJakých výsledků se vám podadukce vyvážíme z Vizovic celkem
řilo za deset let dosáhnout?
do osmnácti zemí světa. V tomto
Firma v tomto období více
úzkém segmentu trhu ovocných
než zpětinásobila své výnosy
destilátů jsme největším výrobna loňských 457,9 milionu korun.
Více než sedmkrát byla znásobecem na světě. Obchodní společ-
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nosti máme na Slovensku, v Polsku, ve Spojených státech. V USA
jsme největším importérem košer ovocných destilátů. Celá naše
skupina zpracuje ročně kolem
dvaadvaceti milionů kilogramů
ovoce. V Česku je to asi deset milionů kilogramů, především švestek a meruněk.

Proč jste začali investovat
na Balkáně a v Chile?
Šli jsme tam za kvalitním
ovocem. V Bulharsku a Srbsku
zpracujeme ročně na šest milionů kilogramů ovoce – švestek
a meruněk. V Chile jsme koupili
největší tamější pálenici. Tam
zpracováváme především hrušky, také asi šest až sedm milionů
kilogramů za rok.
Jak se vám daří obnovovat
švestkové sady v regionu?
I když by se švestky daly určitě nakoupit někde jinde, a levněji, záleží nám na tom, aby
jejich pěstování pokračovalo rovněž na Vizovicku. Vysadili jsme
už 45 hektarů švestkových sadů,
ve kterých roste víc než 18.000
švestkových stromů. V minulosti
rostlo v tomto údolí na 70.000 slivoní. Z nově vysazených švestek
už začínáme také druhým rokem
sklízet úrodu.

Vaše aktivity se však neomezují jenom na výrobu...
Ano, jednou z takových nadstaveb výroby je například naše
exkurzní trasa Distillery Land.
Hlavním záměrem tohoto projektu je přiblížení tradice a umění
přeměny ovocných plodů v kvalitní destiláty a prezentace původní „fabriky“, kde se snoubí tradiční
výrobní postupy a nejmodernější
technologie. Projekt má přispět
k propagaci regionu a rozvoji
cestovního ruchu v něm. Exkurzní trasa zahrnuje návštěvnické
centrum s podnikovou prodejnou, kinosál, pěstitelskou pálenici, muzeum palírenství, expozici
whisky, provoz egalizace s obřími
dřevěnými sudy (zrání a zušlechťování destilátů), stáčírnu (plnění láhví) a degustační místnost.
K dispozici jsou i odborné varianty s prohlídkou hlavní podnikové pálenice včetně fermentace
(kvašení). Součástí prohlídek je
ochutnávka výrobků. Každý návštěvník dostává dárkovou miniaturu na památku. Ročně nás
na exkurzích navštíví na 25 až 30
tisíc osob. Po plzeňském Prazdroji jsme v České republice druhý
nejnavštěvovanější výrobní areál.
Společnost je spojena také se
dvěma velkými festivaly.

www.firemnipartner.cz

rozhovor
V našem areálu se každoročně koná největší open air festival v Česku – Master of Rock,
věnovaný rockové hudbě. Jeho
pořadatelem je společnost Pragokoncert. Ještě typičtější pro
charakter naší výroby je festival
Trnkobraní. Letos se uskutečnil
už jeho 42. ročník. To je lidová
slavnost s hudbou i zábavným
programem po celých Vizovicích
u příležitosti zahájení sezony sbírání švestek. Jsme už nyní vlastníkem všech ochranných známek
pro tuto akci. Velký věhlas má
při Trnkobraní soutěž v pojídání
švestkových knedlíků.
Co je to Jelínkův vizovický
košt?
Tato akce se stává součástí
festivalu Trnkobraní a navazuje
na tradici vizovických koštů. Jde
o jeden z největších koštů - tedy
ochutnávek a hodnocení vzorků – v České republice. Odborná
veřejnost mu přikládá velký význam. Přijíždějí k nám degustátoři z celé republiky. Letos jsme
posuzovali vzorky ovocných
destilátů z osmi zemí. Výrobci
pálenek přihlásili do soutěže 701
vzorků.
Kolik času musíte denně věnovat firmě, aby dosahovala
takových výsledků, jakých
dosahuje?
Tak minimálně deset až dvanáct hodin denně. Na čas moc
nekoukám a rozhodně si nechci
stěžovat. Ale uvědomuji si, že

i když mě práce výkonného manažera velice baví, člověk musí
hrát v životě i některé jiné role.
Musím a chci být někdy také tatínkem, manželem nebo se věnovat trochu i sám sobě.
Má na vaši společnost nějaký
dopad celosvětová nepříznivá ekonomická situace?
V loňském roce ještě určitě
ne. Tehdy jsme měli nejlepší hospodářské výsledky v historii firmy. Na přelomu let 2008/9 jsme
realizovali dvě velké investice
– do rekreačního zařízení Bunč
a do logistické haly včetně jejích
technologií. Nové technologie
z posledních let se nám projevují zvýšenou efektivností výroby,
snižováním nákladů. Letos cítíme
pokles tržeb, asi o devět procent,
ale to je standardní vývoj, který
nás nutí o to lépe a efektivněji
pracovat. Krize je příležitost. Co je
zdravé a dobré, se bude rozvíjet
o to rychleji. Věřím, že v krátké
době dokončíme – možná právě
v důsledku současné hospodářské situace – jednu novou výrobně-obchodní investici v další
zemi na Balkáně.
Jak jste se dostali od výroby
destilátů k provozování rekreačního zařízení?
Bereme byznys do určité míry
i společensky. Při provozování
rekreačních zařízení získáváme mimo jiné informace přímo
od zákazníka. Vlastníme rekreační areál Kamínka u Roštína a rov-

něž penzion Bunč, obě místa se
nacházejí v pohoří Chřibů. Penzion Bunč jsme za přispění peněz z Regionálního operačního
programu kompletně opravili.
Po rekonstrukci byl otevřen letos 1. května. Příjemně nás překvapilo, jak vysoké návštěvnosti
toto zařízení dosahuje. Podařilo
se nám takto využít nemovitost,
kterou postavil v roce 1924 Klub
českých turistů. V roce 1945 objekt vypálili Němci, ale o tři roky
později byl opět obnoven. My
jsme budovu koupili v roce 2004.
Chřiby si takovou investici zasloužily, bude to ku prospěchu všech.
Rekreační areál Kamínka nabízí
nejen stylovou restauraci a možnosti ubytování, ale také travnaté
plochy pro stanování, sociální zázemí, umělou víceúčelovou sportovní plochu a dostatek občerstvovacích zón. Areál je ideálním
místem pro dětské tábory, školy
v přírodě, sportovní a firemní
kurzy a soustředění a rovněž pro
soukromou rekreaci. Architektonicky jedinečná stylová Jelínkova
restaurace je vhodným místem
pro svatební hostiny, rodinné
oslavy či romantická posezení
u otevřeného krbu. Interiér voní
dřevem ze starých modřínových
a dubových sudů, ve kterých zrála zlatá slivovice a další věhlasné
destiláty. Kamínka jsme koupili
v roce 1996. Rekonstrukce skončila v roce 2006.
Vojtěch Cekota

O firmě

Název
▪▪ RUDOLF JELÍNEK a.s.
Založení společnosti
▪▪ Samotná společnost
vznikla v roce
1894, navazuje
však na Vizovicku
na doloženou tradici
od roku 1585.
Předmět činnosti
▪▪ Firma se zabývá výrobou
ovocných destilátů. Její
vlajkovou lodí je slivovice.
Vyrábí se v několika
variantách (např. bílá,
zlatá, jubilejní, košer).
Dále produkuje značkové
ovocné destiláty hruškovici, meruňkovici,
třešňovici nebo jablkovici.
Firma pořádá festivaly
a provozuje dvě rekreační
střediska.
Zajímavost
▪▪ Pro výrobu slivovice se
v minulosti používala
švestka domácí. Tento
druh je však v posledních
desetiletích silně
poškozován virovou
chorobou šarkou. Proto
se nyní dává přednost
výsadbě jiných odrůd
slivoní, které jsou proti
šarce rezistentní. Jde
především o odrůdy
vyšlechtěné na Balkáně
nebo v Německu.
Kontakt
▪▪ RUDOLF JELÍNEK a.s.
Razov 472
763 12 Vizovice
www.rjelinek.cz
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podpora podnikání
Soutěž

Které firmy ve Zlínském kraji jsou nejvíce inovační?
Odpověď na tuto otázku může poskytnout
hodnocení výsledků soutěže Inovační firma
Zlínského kraje, o jejímž vyhlášení jsme informovali v březnovém vydání.
Pilotní ročník soutěže, v níž byl na konci
června ukončen sběr přihlášek, přinesl registraci 22 firem podnikajících ve Zlínském
kraji, převážně z kategorie středních podniků (25 až 250 zaměstnanců). Z tohoto počtu
registrovaných firem bylo podáno 13 řádně
vyplněných přihlášek a v letních měsících
proběhlo jejich hodnocení za účasti odborníků s dlouhodobými zkušenostmi v oblasti
inovací z Asociace inovačního podnikání
České republiky, Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (Fakulty managementu a ekonomiky).
Jak dopadlo hodnocení firem přihlášených do soutěže? Která firma získá ocenění?
Co bylo základem pro vítězné či úspěšné
umístění konkrétní firmy v rámci soutěže?
Pokud vás zajímají odpovědi na všechny
tyto otázky, můžete se je dozvědět během
slavnostního večera vyhlášení výsledků
soutěže, který se uskuteční 30. září 2009
v Baťově vile ve Zlíně za účasti hejtmana
a dalších představitelů Zlínského kraje, partnerů soutěže, zástupců oceněných firem

a obecně podnikatelské veřejnosti. Zlínský
kraj společně s Technologickým inovačním
centrem a dalšími partnery vás srdečně zve
nejen na vyhlášení výsledků soutěže, které se uskuteční od 19:00, ale také na první
česko-slovenskou kooperační a technolo-

gickou burzu ve Zlíně, organizovanou společně se seminářem Plastikářského klastru
ve stejný den, již od 15:00. Tato akce je zaměřena na vznik nových obchodních příležitostí a partnerství v oblasti plastikářského
průmyslu a příbuzných oborů.
[red]

Komora

Pomůžeme vašemu obchodování na východních trzích
Již přes rok nabízí podnikatelům Zlínského
kraje služby Kontaktní centrum pro východní
trhy, působící při Krajské hospodářské komoře Zlínského kraje. Centrum postupně zavádí
nové služby a tím rozšiřuje svou nabídku zájemcům o podnikání na ruských trzích.
Kontaktní centrum přináší každodenní publikování zpráv z ruských tiskových
agentur, přichází k podnikatelům s nabídkou pořádání Poradenských dnů, kde
v rámci osobního kontaktu jsou nabízeny
služby orientované na podporu exportu
a importu na trhy zemí SNS. Optimalizace
webových stránek pro ruský internet je
doporučována Kontaktním centrem jako
jeden z prvních kroků pro posílení firemní
image a efektivní propagace výrobků firmy
a tím dosažení dobrých obchodních výsledků firmy. V tomto směru zajišťuje centrum jak překlad textu, tak i registraci v ruskojazyčných katalozích a vyhledávačích
a propojení s ruskojazyčným internetem.
Internet je místem efektivního získávání
klientů a obecného zviditelnění své činnosti prakticky pro každou společnost. O ruskojazyčném internetu to platí o to více.
V nabídce služeb centra je vyhledávání
obchodních partnerů v zemích SNS, pořádání obchodních podnikatelských misí.
V neposlední řadě centrum zprostředkuje
vyřízení víz do Ruské federace a Běloruska.
„Vycházíme ze zájmu a potřeb představitelů firem, kteří se na nás obracejí se
svými dotazy a požadavky“, uvedla ředitelka Kontaktního centra Marta Klimecká.
www.kcvt.cz
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„Jsme ojedinělým projektem v rámci České republiky a naším cílem je poskytovat
tyto služby i ostatním regionům. Současná doba je však ve znamení celosvětové
krize, která má vliv na rušení významných
mezinárodních akcí na území Ruska. Mnohé projekty, které Kontaktní centrum organizačně zabezpečovalo, bylo na ruské
straně zrušeno. Například v červnu se neuskutečnilo Mezinárodní obchodní setkání
„INTER-VOLGA“, které mělo být věnováno

„high technology“ v automobilovém průmyslu. Taktéž se neuskutečnila již dvakrát
plánovaná obchodní mise podnikatelů ze
Samarské oblasti do Zlínského kraje. Situace v Rusku není lehká, a právě proto cílené
informace znamenají zefektivnění procesu
vstupu na ruské trhy.
Zdrojem dalších informací pro podnikatele může být zveřejnění obsáhlého souboru „Přehled mezinárodních akcí na léta
2009-11“ o konání veletrhů, výstav, fór,
konferencí, seminářů a sympozií v Rusku,
Ázerbájdžánu, Arménii, Bělorusku, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Moldávii, Tádžikistánu a na Ukrajině na webu centra. V tomto
dokumentu lze nalézt informace o místě,
datu konání a kontaktu na příslušné akce,
které zahrnují nejrůznější oblasti lidské činnosti od automatizační techniky, strojírenství, potravinářského průmyslu, stavebnic-

tví přes inovační technologie, informatiku,
letecký průmysl až po životní prostředí.
K souboru je připojen rovněž přehled akcí
z Evropy, Asie, Ameriky, Afriky a Austrálie.
Kontaktní centrum nabízí celou řadu
konzultantských služeb s orientací na problematiku vstupu na nové trhy. „Zájemcům
sjednáme konzultaci s našimi odborníky
a pomůžeme objasnit některá úskalí obchodu a jeho přípravy na trzích zemí SNS.
Nalezení obchodního partnera je ve většině případů nejdůležitější část provozování
podnikatelské činnosti. Stavíme na zkušenostech našich odborníků z přímého i nepřímého prodeje v zemích SNS. K dispozici
máme také kvalitní zdroje s databázemi
firem a organizací v zemích SNS. Poradíme
jak postupovat při vytváření obchodních
vztahů, tedy i poté, kdy už první kontakty
máte za sebou a začíná se jednat o spolupráci“, uvedla ředitelka centra.
Na webových stránkách centra lze nalézt rovněž poptávkový a nabídkový formulář a můžete si současně sjednat novou
službu - uveřejnění profilu vaší firmy v ruštině, protože webové stránky centra budou
optimalizovány pro ruské vyhledávače.
„Zavítejte na naše pracoviště, získáte
mnoho informací z regionů Ruska a nabízených služeb prakticky zdarma nebo za přiměřenou finanční částku. Opravdu vám
můžeme pomoci při orientaci na ruském
trhu, ušetříme váš čas. Sledujte pravidelně
naše webové stránky, kde naleznete aktualizované informace,“ doplnila Klimecká.
[KHK Zlínského kraje]
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Veletrh Svět reklamy – pro úspěšnou reklamu
Každá firma potřebuje reklamu a marketingovou komunikaci. A v každé firmě je člověk, který za reklamu zodpovídá – vymýšlí strategii, zadává výrobu, připravuje reklamní kampaně. A právě na tyto manažery
cílí 4. ročník prezentačního veletrhu Svět reklamy, který se uskuteční
22. září 2009 v Interhotelu Voroněž v Brně a o 14 dní později, 6. října
2009, v hotelu Diplomat v Praze. Na podrobnosti jsme se zeptali manažerky veletrhu Ing. Veroniky Hasalové z veletržní správy Omnis.
V čem je prezentační veletrh
Svět reklamy ojedinělý?
Pod slovem veletrh si většinou představíme několikadenní finančně, logisticky i časově
náročnou akci s řadou někdy
zbytečných doplňkových aktivit.
Veletrh Svět reklamy je jednodenní, má jednoduché expozice,
nízké účastnické poplatky a vše
zaměřuje na jediné – na jednom
místě shromáždit pestrou nabídku a v neformální atmosféře
ji představit odborným návštěvníkům s reálnou poptávkou.
Tento koncept také umožňuje
účast menším firmám, které nevystavují na nákladných akcích,
ale jejich nabídka je zajímavá.

hy. Přitom Praha a české kraje
představují stejný, ne-li větší
potenciál návštěvnosti. Proto
pořádáme Svět reklamy na dvou
místech a vystavovatelé i návštěvníci si mohou vybrat podle
regionu své působnosti. Většina
vystavovatelů volí oba termíny.

Jsou výhodné podzimní termíny?
Na podzim se rozbíhá ve firmách příprava marketingových
plánů a rozpočtů na rok 2010,
případně se ještě ladí plány pro
podzimní a vánoční trh. Zářijový
termín umožňuje získat nové
kontakty a inspiraci a tyto nové
podněty zařadit do reklamních
strategií. Návštěvníci řeší problém, čím novým v reklamě
překvapit, a vystavovatelé zase
potřebují být se svými produkty
do těchto strategií začleněni.

Jaké jsou požadavky na vystavovatele veletrhu?
Svět reklamy je nízkonákladový veletrh v jednoduchých
expozicích. Říkáme, že stačí
sbalit prospekty, ceníky a vzorky a přijet – jeden den si vyčlení
i vytížení obchodní manažeři,
a kontaktů zde mohou získat
více než za týden cestování.

Proč je veletrh na dvou místech?
První dva ročníky veletrhu se
konaly v Brně, neboť na Moravě
reklamní veletrh 10 let chyběl.
Návštěvníci brněnského veletrhu byli převážně z Moravy
a z Vysočiny, v menší míře z Pra-

Reklama

Kdo jsou typičtí návštěvníci?
Především jsou to marketingoví manažeři, které ve velkém rozsahu adresně zveme.
Oslovujeme zejména obchodní
a výrobní společnosti v oborech
vyžadujících vyšší podíl reklamy
na nákladech. Významnou skupinou návštěvníků jsou i firmy
z reklamní branže hledající své
subdodavatele.

Jaké jsou termíny a jak se
na veletrh dostat?
Svět reklamy se koná 22. září
2009 v kongresovém areálu Interhotelu Voroněž v Brně, který
se nachází hned vedle výstaviště. V okolí je dostatek parkovacích míst. 6. října 2009 se koná
Svět reklamy v hotelu Diplomat
v Praze 6, který se nachází přímo
na stanici metra Dejvická. Otevírací hodiny jsou v obou případech od 9:00 do 17:00.

Inzerce

a to nejen na horské túře, ale i v oblasti kvalitního tisku!

Kromě standardní polygraﬁcké a papírenské výroby nově nabízíme

malonákladový tisk v profesionální kvalitě

Od vizitek po A3+, v nákladech desítek či stovek kusů, levně a rychle.

www.firemnipartner.cz

www.hartpress.cz

Tř. T. Bati 1574, 765 02 Otrokovice
telefon: +420 577 926 206-8
e-mail: hartpress@hartpress.cz
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Prostory

Nemovitosti
▪▪ Žadatel: podnik z oblasti zpracovatelského průmyslu, technologických center a strategických služeb bez ohledu na počet
zaměstnanců
▪▪ Účel: podpořit projekty na přípravu podnikatelských zón, rekonstrukci staveb a částečně i na výstavbu nájemních objektů
www.jvmrpic.cz

Výzkum

Potenciál

▪▪ Žadatel: podnik bez ohledu na počet zaměstnanců ve většině
oborů, které lze považovat za výrobu mimo ocelářství, zemědělství a syntetická vlákna
▪▪ Účel: podpořit zakládání oddělení průmyslového výzkumu a
vývoje v podnicích (vývojovou dílnu lze považovat za nejnižší
stupeň průmyslového výzkumu v podniku)
www.jvmrpic.cz

Vývoj

▪▪ Zvláštní omezení:nemovitost musí být ve vlastnictví příjemce
dotace, je nutný soulad s územním plánem, velikost území min.
500 m2 podlahové plochy
▪▪ Termín přihlášení: do 31. 3. 2010

▪▪ Výše dotace: 40 – 60 % výdajů (min. 1 mil. Kč, max. 100 mil.
Kč), minimální investice je 5 mil. Kč
▪▪ Zvláštní omezení: pořizované budovy a stroje musí přednostně sloužit vývoji, pokud budou používány i k výrobě, do
výdajů pro výpočet dotace se zahrne pouze alikvotní část
▪▪ Termín přihlášení: do 30. 9. 2009

Inovace – Patent
▪▪ Žadatel: malý a střední podnik, fyzická osoba, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy
▪▪ Účel: podpořit získání průmyslově-právní ochrany nehmotných statků v podobě patentů, užitných vzorů, průmyslových
vzorů a ochranných známek; zájemci mohou v programu
získat podporu na výdaje za patentové zástupce, správní
poplatky a překlady
▪▪ Výše dotace: do výše 1 mil. Kč ( 45 % pro malé a střední podniky, fyzické osoby, 55 % pro malé a střední podniky spoluprawww.jvmrpic.cz

ICT

▪▪ Výše dotace: 40 – 60 % výdajů (min. 500 tis. Kč, max. 50 mil. Kč)

cující s vysokými školami a veřejnými výzkumnými institucemi, 75 % pro vysoké školy, veřejné výzkumné instituce)
▪▪ Zvláštní omezení: podporu nelze získat na udržovací poplatky (ty nejsou zahrnuty mezi způsobilé výdaje, podporovány
jsou pouze výdaje vynaložené do doby udělení průmyslověprávní ochrany); s přihláškou užitného vzoru musí být vždy
podána přihláška vynálezu na stejné technické řešení
▪▪ Termín přihlášení: do 31. 5. 2010

ICT a strategické služby
▪▪ Žadatel: pouze právnická osoba.

▪▪ Účel: podpořit nabídku nových ICT (informační a komunikační
technologie) produktů a služeb, podpora vybraných služeb
s vazbou na ICT
▪▪ Výše dotace: 40 – 60 % výdajů (min. 1,5 mil. Kč, max. 80 mil.Kč),
minimální investice do dlouhodobého majetku je 0,5 mil. Kč.

▪▪ Zvláštní omezení: příjemce musí vytvořit minimálně 3 až 35
nových pracovních míst dle velikosti podniku a charakteru
žádosti, dotace nelze poskytnout současně na pořízení dlouhodobého majetku a úhradu mzdových nákladů; podmínky je
vhodné konzultovat individuálně
▪▪ Termín přihlášení: do 2. 10. 2009

www.jvmrpic.cz

Vzdělávání

Školení je šance
▪▪ Žadatel: právnická nebo fyzická osoba, která nemá s ÚP uzavřenu smlouvu o podpoře podle § 209 Zákoníku práce
▪▪ Účel: umožnit vzdělávání pracovníků, podpořit tvorbu vzdělávacích programů

▪▪ Zvláštní omezení: vzdělávání může být obecné (zaměstnanec ho uplatní i u jiných zaměstnavatelů), nebo specifické
(uplatnitelné jen u zaměstnavatele, který žádá o dotaci)

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

▪▪ Termín přihlášení: do 31.12. 2009

www.jvmrpic.cz

Školení

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

EDUCA
▪▪ Žadatel: právnická osoba působící ve vybraných oborech –
zpracovatelský průmysl, stavebnictví, a několika dalších sekcích a podsekcí v rámci CZ-NACE
▪▪ Účel: umožnit vzdělávání, podpořit tvorbu vzdělávacích
programů, umožnit přípravu podnikových lektorů (program je
určen především pro realizaci vzdělávacího systému ve firmě
www.jvmrpic.cz

▪▪ Výše dotace: až 100 % výdajů (min. 0,5 mil. Kč, max. 8 mil. Kč)

▪▪ Zvláštní omezení: vzdělávání může být specifické (uplatnitelné jen u zaměstnavatele, který žádá o dotaci), nebo obecné
(zaměstnanec ho uplatní i u jiných zaměstnavatelů); program
je určen především na specifické vzdělávání
▪▪ Termín přihlášení: do 30. 10. 2009

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

10

3/2009

www.firemnipartner.cz

evropská unie

Do regionu míří 1,6 miliardy korun

Již patnáctou výzvu pro předkládání
projektů financovaných z Regionálního
operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava schválil na svém jednání
Výbor Regionální rady. „Žadatelé mohou
do začátku listopadu předkládat své projektové záměry do výše 1,6 miliardy korun.
Pro Olomoucký i Zlínský kraj to znamená
významný objem investic, které kromě
svých rozvojových přínosů budou v dnešní době podporovat i zakázky pro stavební

sektor,“ okomentoval schválení finančního
objemu předseda Regionální rady Martin
Tesařík. Schváleno bylo celkem 10 oblastí
a podoblastí podpory: 1.1.1 Silnice II. a III.
třídy (celková alokace 700 milionů korun),
1.3 Bezmotorová doprava (50 milionů),
2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních
služeb (120 milionů), 2.2.5 Infrastruktura
pro rozvoj volnočasových aktivit (130 milionů), 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního
ruchu – výzva k předkládání projektů na-

plňujících IPRÚ Šumpersko (86,7 milionu),
3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu
– výzva k předkládání projektů naplňujících IPRÚ Jesenicko (90 milionů), 3.3.3
Specifická výzva na výstavbu či modernizaci aquaparků, golfových hřišť, výstavišť,
kongresových a informačních center (227
milionů), 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 Rožnovsko (86,8 milionu)
3.3.2 Podnikatelská infrastruktura a služby
na území definovaném oblastí podpory
3.2 (100 milionů) a 3.3.1 Podnikatelská
infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 Rožnovsko (74,7
milionu).
Všechny projekty předložené do této
výzvy budou již administrovány a hodnoceny podle nového modelu, který předpokládá tři etapy. V první etapě žadatel úřadu
předloží projektový záměr, který posoudí
Výbor Regionální rady. V případě, že záměr uspěje v soutěži s ostatními projekty,
výbor doporučí žadateli jeho záměr dopracovat do kompletní projektové žádosti. Stavební povolení se dokládá až ve 3.
etapě při podpisu smlouvy. Kromě toho se
na projekty předložené v patnácté výzvě
vztahuje i nový systém proplácení dotací,
který bude umožňovat předložení žádosti
o platbu bez její předchozí úhrady.

Evropské
dotace

[jjn]

Operační programy reagují na krizi
České operační programy,
které jsou zodpovědné za rozdělování zdrojů z evropských
fondů, průběžně mění vnitřní
strukturu a postupy tak, aby
bylo využití dotací v době
ekonomického útlumu snazší
a efektivnější.
Například v rámci Operačního programu Doprava došlo k přesunu 15 milionů eur
z technické podpory na realizaci konkrétních dopravních
projektů. Tyto prostředky budou k dispozici standardním

postupem – žadatelé na jejich
získání mohou podat projekty
v postupně vyhlašovaných výzvách OP Doprava.
OP Životní prostředí chce
usnadnit žadatelům přístup
k finanční pomoci. Zkrátí proces administrace a vyhlásí pro
letošní rok větší počet výzev,
než bylo plánováno. OP Životní prostředí se do konce roku
zároveň více zaměří na venkov.
Na podzim letošního roku
je plánována výzva na podporu projektů, které snižují

znečištění komunálních zdrojů
v menších obcích.
Regionální operační program regionu soudržnosti
Střední Morava hodlá ušetřit
náklady žadatelů tím, že finančně náročné odborné studie požadované jako příloha
žádosti o financování, budou
předkládat až projekty postoupivší z prvního kola do užšího výběru. Tento dvoukolový
systém představuje vstřícný
krok vůči žádajícím firmám,
orgánům samosprávy i státem

zřizovaným institucím, který
v obtížné ekonomické situaci
jistě uvítají.
K 3. červenci bylo evidováno 8.366 schválených projektů
v celkové výši 137,4 miliardy
korun. Za červen Češi podali
1.695 projektů, což znamená
meziměsíční nárůst o 7,6 procenta. Konečným příjemcům
bylo proplaceno 19,9 miliardy
korun. Nejlépe si v proplácení
vedou OP Podnikání pro inovace, ROP Severovýchod a ROP
Střední Morava.
[jjn]

OFSETOVÁ TISKÁRNA

OFSETOVÝ
ARCHOVÝ TISK

KOMPLEXNÍ TISKOVÉ SLUŽBY

Čtyřbarevný stroj
Man Roland 304
Dvoubarevný stroj
Man Roland 202

KODIAK print s.r.o.
Nábřeží 599
762 20 Zlín-Prštné
Tel.: 577 688 158
Mobil: 602 762 251
krahulik@kodiak.cz

www.kodiak.cz
www.firemnipartner.cz

Automatický denziometr
Maximální formát
530 x 740 mm

Inzerce

SORTIMENT
Katalogy, skládačky, brožury,
kalendáře, časopisy a knihy, letáky,
plakáty, formuláře, doklady,
dopisní papíry, mapy (formát A2),
pohlednice A6, panoramatické
pohlednice a leporela, mailingy,
etikety, samolepky, vizitky, visačky,
krabičky, lepené bloky, obaly,
vysekávané obálky s jednoduchým
a dvojitým hřbetem.

KNIHAŘSKÉ
ZPRACOVÁNÍ
Vazba V1 – šitá drátem
Vazba V2 – lepená
Falcování
Bigování
Laminace
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do diáře
Zákony

Daně
12. října 2009, Uherské Hradiště
Aktuálně k DPH + připravované změny
Lektor: Ing.Ivana Langerová
Místo: Hotel Grand, Palackého nám.
Čas: od 9:00
Firma: JVN – Vzdělávací agentura
Telefon: 572 554 423, 604 914 621
E-mail: jvn@jvn.cz
Web: www.jvn.cz

12. listopadu 2009, Zlín
Uplatňování DPH v roce 2009 a změny
připravované od 1. 1. 2010
Lektor: Ing. Dagmar Fitříková
Místo: IH Moskva, nám. Práce 2512
Čas: od 9:00
Firma: ANAG, spol. s r. o.

30. října 2009, Zlín
Mzdové výpočty bez chyb a omylů
Lektor: Ing. Růžena Klímová
Místo: IH Moskva, nám. Práce 2512
Čas: od 9:00
Firma: ANAG, spol. s r. o.
Telefon: 585 757 421
E-mail: seminare@anag.cz
Web: www.anag.cz

25. listopadu 2009, Zlín
Obsluha mzdy a platu v roce 2010
Lektor: JUDr. Bořivoj Šubrt
Místo: IH Moskva, nám. Práce 2512
Čas: od 9:00
Firma: ANAG, spol. s r. o.
Telefon: 585 757 421
E-mail: seminare@anag.cz
Web: www.anag.cz

18. listopadu 2009, Zlín
Praktické poznatky s uplatňováním
zákona o nemocenském pojištění a
pojistném na sociální zabezpečení
Lektor: Iva Žilinská
Místo: IH Moskva, nám. Práce 2512
Čas: od 9:00
Firma: ANAG, spol. s r. o.
Telefon: 585 757 421
E-mail: seminare@anag.cz

27. listopadu 2009, Zlín
Důchodové pojištění v praxi v roce 2010
Lektor: Bc. Taťána Sojková
Místo: IH Moskva, nám. Práce 2512
Čas: od 9:00
Firma:
ANAG, spol. s r. o.
Telefon: 585 757 421
E-mail: seminare@anag.cz
Web: www.anag.cz

13. října 2009, Zlín
Právní minimum obchodníka
Lektor: JUDr. Jiří Babiš
Místo: Podnikatelské inovační centrum
(23.budova)
Čas: od 9:00
Firma: Obchodní a hospodářská komora
ve Zlíně
Telefon: 573 776 001
E-mail: info@ohkzlin.cz
Web: www.ohkzlin.cz

12. listopadu 2009, Kroměříž
Dovoz a vývoz zboží zahraniční obchod EU
Lektor: JUDr. Pavel Matoušek
Místo: OHK Kroměříž, Komenského náměstí č. 435
Čas: od 9:00
Firma: OHK Kroměříž
Telefon: 573 331 650, 724 613 012
E-mail: ohkkm@ohkkm.cz
Web: www.ohkkm.cz

3. prosince 2009, Zlín
Rozpočtová skladba 2010
Lektor: Bc. Magdalena Češková
Místo: IH Moskva, nám. Práce 2512
Čas: od 9:00
Firma:
ANAG, spol. s r. o.
Telefon: 585 757 421
E-mail: seminare@anag.cz
Web: www.anag.cz

10. - 12. listopadu 2009, Rožnov p. R.
Školení a přezkoušení pracovníků z
vyhlášky ČÚBP č. 50/78 Sb. Odborná
způsobilost ELEKTRO
Místo: Penzion Travinář, Zemědělská 752
Čas: od 8:00
Firma: ROVS - Rožnovský vzdělávací servis
Telefon: 571 654 394, 725 777 965
E-mail:
info@rovs.cz
Web: www.rovs.cz

24. - 26. listopadu, Rožnov p. R.
Setkání koordinátorů
Lektor: Ing. Václav Kápl, Ing. František
Grossmann, Jiří Holinka, Karel Novotný,
Ing. Emil Rucký
Místo: Hotel RELAX
Čas: od 8:30
Firma: ROVS - Rožnovský vzdělávací servis
Telefon: 571 654 394, 725 777 965
E-mail: info@rovs.cz
Web: www.rovs.cz

Personální a mzdy
14. října 2009, Zlín
Pracovní právo v praxi - jak nechybovat
v personálních vztazích
Lektor: JUDr. Jaroslav Jakubka
Místo: IH Moskva, nám. Práce 2512
Čas: od 9:00
Firma: ANAG, spol. s r. o.
Telefon: 585 757 421
E-mail: seminare@anag.cz
Web: www.anag.cz
22. října 2009, Kroměříž
Zákoník práce
Lektor: JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
Místo: OHK KM, Komenského nám č. 435
Čas: od 9:00
Firma: OHK Kroměříž
Telefon: 573 331 650, 724 613 012
E-mail: ohkkm@ohkkm.cz
Web: www.ohkkm.cz

Ostatní

12

Telefon: 585 757 421
E-mail: seminare@anag.cz
Web: www.anag.cz
26. listopadu 2009, Uherské Hradiště
Zdaňování příjmů ze závislé činnosti v
roce 2009 a připravované změny
Lektor: Ing. Hanuš Kytle
Místo: Hotel Grand, Palackého nám.
Čas: od 9:00
Firma: JVN – Vzdělávací agentura
Telefon: 572 554 423, 604 914 621
E-mail: jvn@jvn.cz
Web: www.jvn.cz

11. listopadu 2009, Kroměříž
Uplatňování DPH
Lektor: Ing. Dagmar Fitříková
Místo: OHK Kroměříž, Komenského ná-

PaM

městí č. 435
Čas: od 9:00
Firma: OHK komora Kroměříž
Telefon: 573 331 650, 724 613 012
E-mail: ohkkm@ohkkm.cz
Web: www.ohkkm.cz

Různé

3/2009

3. prosince 2009, Zlín
Účetnictví v příspěvkových
organizacích
Lektor: Mgr. et Mgr. Karla Maderová Voltnerová
Místo:
IH Moskva, nám. Práce 2512
Čas: od 9:00
Firma: ANAG, spol. s r. o.
Telefon: 585 757 421
E-mail: seminare@anag.cz
Web: www.anag.cz

www.firemnipartner.cz

vzdělávání

Ještě jednou k osobním automobilům s mřížkou
Přestože již od změny právní úpravy
týkající se odpočtu daně z přidané hodnoty při pořízení osobního automobilu
uplynulo několik měsíců, stále se setkáváme s dotazy k této problematice. I proto
se k ní nyní znovu vracíme.
Již před 1. dubnem 2009 bylo možné
dosáhnout při koupi automobilu úspory
odpočtem daně z přidané hodnoty, a to
tak, že nově pořízený automobil podnikatel zařadil do obchodního majetku své
firmy a následně uplatnil nárok na odpočet daně. Do 31. března 2009 však nebylo možné takto postupovat při pořízení
osobního automobilu. Nárok na odpočet
DPH bylo tedy možné uplatnit pouze
u automobilů, které byly homologované
jako nákladní (nejčastěji jako kategorie
N1, tedy vozidla vyrobená a konstruovaná pro dopravu nákladů s maximální
hmotností nepřevyšující 3,5 tuny).
Na „nákladní“ automobily spadající
do této kategorie byly přestavovány i automobily osobní (především vozy typu
combi a SUV, ale i další typy), pokud splňovaly několik požadavků stanovených
vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů
č. 341/2002 Sb., o schvalování technické
způsobilosti a o technických podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích. Základními podmínkami bylo, že
automobil musel mít vyšší nosnost pro
náklad než pro posádku, dále musel mít
pevnou (nedemontovatelnou) přepážku
oddělující prostor pro náklad od prostoru pro posádku a rovněž znehodnocená
a pevnostně zabezpečená okna ve stěnách prostoru pro náklad (což se řešilo
nalepením neprůhledné ochranné fólie).
Odpočet i osobních vozů
Změnou zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. dubna 2009 se možnost uplatnit nárok na odpočet vztahuje
již i na osobní automobily (tedy kategorii
vozů M1). Není proto nutné provádět přestavbu osobních automobilů na nákladní
a pořizovat osobní automobily s přepážkou a dalšími omezeními jen proto, aby

bylo možné uplatnit nárok na odpočet
daně z přidané hodnoty.
Ještě krátce před účinností změny
zákona o dani z přidané hodnoty však
nebylo jasné, co s již provedenými přestavbami osobních automobilů na nákladní. Tedy zda bude možné od 1. dubna
2009 odmontovat zejména onu známou
přepážku mezi prostorem pro posádku
a prostorem pro náklad. Do 31. března
2009 totiž měla takový přestavba vždy
za následek vznik daňové povinnosti.
Odstranění přepážky
Naštěstí se novela zákona o dani z přidané hodnoty dotkla i této záležitosti –
ustanovení o přestavbě vozidla bylo ze
zákona o dani z přidané hodnoty vypuštěno. Od 1. dubna je tedy možné přepážku
oddělující prostor pro náklad od prostoru
pro posádku vymontovat bez jakýchkoliv následků týkajících se daně z přidané
hodnoty. Totéž platí i pro neprůhlednou
ochrannou fólii na oknech ve stěnách
prostoru pro náklad.
Jelikož však jde o přestavbu vozu (přepážka musí být „nedemontovatelná“),
není možné, aby si vlastník vozidla tuto
úpravu provedl sám a bez typicky české

Daně

administrativy. Navíc u některých typů
aut není tato přestavba vůbec možná
a mřížka i fólie budou muset zůstat zachovány.
U většiny typů vozů je však možné postupovat formou přestavby z kategorie
N1 na M1. Tato přestavba vyžaduje získání stanoviska výrobce a povolení k přestavbě (pro některé typy existují povolení
k hromadné přestavbě, a není tudíž nutné je požadovat individuálně ke každému vozu). Po samotné přestavbě následuje evidenční a přestavbová technická
prohlídka na stanici technické kontroly
a poté schválení změn příslušným odborem dopravy.
Demontáž přepážky bez uvedené administrativy sice nebude mít za následek
povinnost odvést daň z přidané hodnoty,
nicméně řidič se vystavuje riziku vysoké
pokuty za přestupek. Je nutné také zmínit
další důležitou věc – odstranění přepážky bez absolvování potřebných administrativních procesů má za následek to, že
automobil není z právního hlediska způsobilý k provozu. A to může být velký problém při jednání s pojišťovnou v případě
dopravní nehody.
JUDr. Zdeněk Hromádka, advokát

www.iadvokat.eu

www.firemnipartner.cz
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realitní servis
Pronájem
Zlín-Štípa

Zlín

K pronájmu výrobně-skladovací areál s administrativními
prostory. Hala o ploše 700 m2
a hala o ploše 860 m2 se sociálním zařízením a administrativními prostory. V přízemí
administrativní budovy jsou
obchodní prostory.
Cena: 500 Kč/m2
Tel.: 731 618 456

Slušovice

Uherský Brod

Přepuštění pronájmu obchodu na ul. Moravská.
Obchod s luxusním spodním prádlem a plavkami
světových značek. Nachází se na frekventované
ulici ústící do centra UB.
Prodejna je nově rekonstruovaná, nová výloha,
plocha 25 m2. K dispozici
od ledna 2010.
Cena: 10.000 Kč/měsíc
Tel: 731 618 456

Prostory v nově zrekonstruovaném domě, cca 115 m2, na
komerčně výhodném a viditelném místě. Vlastní měření
spotřeby el. energie, s centrální
klimatizací. Celý objekt je oplocen, s několika vlastními parkovacími místy, zabezpečen.
Cena: 20.000 Kč/měsíc
Tel.: 608 275 622

K pronájmu hala ve Slušovicích 72x18 m (1.296 m2). Hala
je zateplená, betonová podlaha, bez vytápění. V hale je
rozvod el. sítě, světla, přípojky
220, 380 V. Vhodné na sklady,
výrobu. Halu lze rozdělit příčkou. Vjezd z obou stran.
Cena: 499 Kč/rok/m2
Tel: 603 509 390

Kroměříž

Pronájem prostor v centru
města na Tylově ulici. Možnost využití např. na obchodní
prostory, kadeřnický, masažní,
kosmetický salón, kanceláře nebo skladovací prostory.
Užitná plocha cca 160 m². Prostory jsou před kolaudací
Cena: 25.000 Kč/měs.+ink.
Tel.: 724 670 542

Zubří

Budova pro výrobu a skladování. V přízemí je dílna, kancelář,
sociální zařízení, v podkroví je
skladovací prostor. V současnosti je objekt využíván jako
motoservis. Budova je po celkové rekonstrukci. Celý pozemek je oplocen.
Cena: 3.600.000 Kč
Tel.: 724 100 135

Kroměříž

Prostory k pronájmu na
ulici Kojetínské v Kroměříži. Možno využít jako prodejnu nebo kancelář firmy.
Součástí objektu jsou dvě
parkovacího místa. V blízkosti centra. Plocha kanceláří 35 m². Kolaudace objektu v roce 2006. Objekt je
volný, ihned k pronájmu.
Cena: 4.000 Kč/měs.+ink.
Tel.: 724 670 542

Kroměříž

Pronájem komerčních prostor o
rozloze 687 m² a 440 m². Budova
se nachází na okraji obce v průmyslové části. Lze pronajmout
prostory i po částech. Vytápění
celé budovy je tepelným čerpadlem. Objekt je novostavba
s možností úpravy.
Cena: 850 Kč/m²/měsíc
Tel.: 724 100 139
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Porovnání barevného rozsahu
běžného ofestového tisku (fialová),
technologie High CHROMA (duhová)
a sRGB barevného prostoru (černá).

EXPRESNÍ TISK
Novinka v ČR !
Tisk v rozšířeném barevném
prostoru. (High CHROMA)
Vyzkoušejte
V
k š j něco,
ě co běžný
běž ý
ofsetový tisk neumí!
Josef Kolařík
mobil: + 420 774
496 667
tel.: + 420 577
158 022
fax: + 420 577
981
e-mail: foxchip@jan 029
www.foxfood-internosa.cz
ational.com

Cork Janosa
Chmelník 1131
763 02 Zlín 4 –
Malenovice
Česká Republika

V tomto inzerátu, vytištěném obyčejným ofsetovým tiskem, vám bohužel nemůžeme ukázat víc.
Budete-li chtít ale využít nové barevné možnosti
tiskové technologie High CHROMA ve vašich
tiskovinách, neváhejte se ozvat.

Karl Fa

brick

IT Manag

er

Gti

Gerst
enberg
Ratha
usstr.
18-20
3113
4 Hildes
heim
Fax: 0
51 21
e-mail:
/10
fabrick@
6-498
gisten
berg.c
om

Zasloužíte si propagaci jakou nikdo jiný nemá !
Více informací na našich www stránkách.

telefon:
efon: 577
577 688 124,
124 776
77 083 128
28 • adresa:
d
tř.
tř T.
T Bati
B 627, 760 01 Zlín • e-mail: digitisk@tigris.cz • www.tigris.cz

W W W. ZAHRADYZLIN.CZ

Váš profesionální partner:
- péèe a údržba Vašich zahrad
- péèe o Vaše bonsaje
- tvarování stromkù a keøù
- seèení trávníkù
- poradenství

W W W. ZAHRADYZLIN.CZ
Tel.: 603 533 856
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inovujte s námi...

www.inovacnipodnikani.cz

