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Dotace pro investory ve Strategické průmyslové zóně Holešov

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

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

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

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

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

Zájemci o umístění investice 
ve Strategické průmyslové zóně Holešov 
mají širší přístup k dotacím 
ze strukturálních fondů
Vláda České republiky v letošním roce zařadila Kroměřížsko, včet-
ně Holešova, mezi regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstna-
ností. Až do roku 2013 se tak Kroměřížsko řadí mezi lokality se 
soustředěnou podporou státu. To značným způsobem zvyšuje 
šance žadatelů na získání podpory pro investici ve Strategické 
průmyslové zóně Holešov z dalších dotačních titulů, například 
i z programu ROZVOJ (Operační program Podnikání a Inovace). 
Jeho již třetí výzva byla vyhlášena letos 31. března. K dispozici je 
ale také několik dalších dotačních titulů, které jsou velmi vhodné 
pro potenciální investory v holešovské zóně.

Společnost Industry Servis ZK, která má na starosti přípravu hole-
šovské zóny, nabízí ve spolupráci s odborníky z Technologického 
inovačního centra Zlín zájemcům o vstup do zóny konzultace 
ohledně možnosti získání dotací.

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

Industry Servis ZK, a.s., Tovární 1268, 769 01 Holešov, tel.: 573 394 296, email: offi ce@industryzk.cz  www.zonaholesov.cz 
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Novináři z  ekonomických periodik ji mi-
lují, mezi podnikateli se většinou valné 
oblibě netěší. Řeč je o sbírce listin, do které 
jsou ukládány pozoruhodné dokumen-
ty. Taková dobře sepsaná výroční zpráva 
umožňuje napsat hned několik zpravo-
dajských článků o  dané firmě. Je tam 
vše podstatné: tržby z  prodeje vlastních 
výrobků a  služeb v  aktuálním i  minulém 
období, míra zisku a  podobě. Většinou 
se navíc ve  výroční zprávě objevuje slo-
vo předsedy představenstva s  hezkým 
komentářem k  dosaženým výsledkům – 
článek tak nepostrádá ani přímou řeč. Jen 
místo klasické formulace „řekl“ se uvede 
„ve  výroční zprávě to uvedl“. Pokud větší 
a veřejnosti známá firma takovou výroční 
zprávu uveřejní, novinář prostě jásá.
Najdou se ale i  jiné skupiny, než ta novi-
nářská, které výroční zprávu rády pro-
čtou – konkurence v  odvětví, odborná 
veřejnost či, ještě obecněji řečeno, širší 
okolí dané firmy. Zajímavá je zřejmě i pro 
menší akcionáře. Pokud již ovšem nebyli 
vytěsněni.
Stačí ale krátký pohled do  sbírky listin 
a  člověk zjistí, že zveřejňování výroční 
zprávy (případně jen výkazu zisků a ztrát) 
není mezi podnikateli příliš oblíbenou kra-
tochvílí. Dokumenty tam mnohdy nejsou 
buď vůbec, či se tam objeví se značným 
zpožděním. Nemáme ambice pátrat, proč 
tomu tak je. Pokud je ale jedním z motivů 
i  nevědomost, pak toto číslo magazínu 
Firemní partner nabízí pohled na  téma 
z několika stran.

Jaroslav Janečka
šéfredaktor

	 	

	

Eventmarketingové	 firmy	 zbaví	 hostitele	 všech	
starostí.	Připraví	klientům	akci	na	klíč	od	originál-
ního	návrhu	až	po	její	realizaci.	

Rozhovor  strana 6-7

Pohled zblízka strana 4-5

Každý	podnikatel	se	již	setkal	s pojmem	„obchodní	
rejstřík“	–	ať	je	již	sám	zapsán	v obchodním	rejstříku	
nebo	 alespoň	 u  svých	 obchodních	 partnerů.	 Zá-
konná	definice	říká,	že	obchodní	rejstřík	je	veřejný	
seznam,	do kterého	se	zapisují	zákonem	stanovené	
údaje	 o  některých	 podnikatelích.	 Názory	 podni-
katelů	 na  něj	 se	 různí,	 pro	 někoho	 jde	 o  strašáka,	
druhý	se	na něj	dívá	jako	na důležitého	pomocníka.

Linea	 Nivnice	 je	 ryze	 česká	 firma,	 která	 funguje	
už	 šestnáct	 let.	 Jako	 součást	 bývalého	 státního	
podniku	Slovácké	konzervárny	se	úspěšně	trans-
formovala	 do  nových	 ekonomických	 podmínek.	
O tomto	výrobci	ovocných	šťáv,	sirupů,	dětských	
výživ,	 ovocných	 vín,	 ale	 i  lihovin,	 jsme	 hovořili	
s  jejho	 generálním	 ředitelem	 a  spolumajitelem	
Gabrielem	Slanicayem.	

Deklarace	 společného	 zájmu	 obou	 krajů	 na	
rozvoji	 letiště	 v	 Přerově-Bochoři	 a	 rekapitulace	
současného	 stavu	 příprav	 tohoto	 projektu	 byly		
tématem	 společného	 jednání	 Rady	 Zlínského	
a	 Olomouckého	 kraje	 v	 Luhačovicích.	 Oba	 kra-
je	 považují	 vybudování	 regionálního	 letiště	 na	
střední	Moravě	za	velmi	důležité.

Do diáře  strana 12

V	rubrice	Evropská	unie	se	můžete	seznámit	s	no-
vinkami	v	ROP	Střední	Morava.

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

Vzdělávání strana 13

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

Reality strana 14

Obsah
Evropská unie  strana 10-11

Podpora podnikání strana 8-9
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Obchodní centrum Zlín se otvírá
Zlín – Ve čtvrtek 16. září se slavnostně 
otevřou dveře nově rekonstruovaného 
Obchodního centra Zlín, které se nachází 
v samotném centru Zlína, na ulici Kvítko-
vá. Objekt prošel rekonstrukcí, která byla 
započata 4. ledna 2010. Stavbu realizuje 
Moravský Peněžní Ústav – spořitelní 
družstvo, jež je vlastníkem budovy. 
„Cílem je zatraktivnění centra města a 
okolí hlavně novou tváří budovy a také 
různými úpravami chodníků, dále pak 
parkovými úpravami a úpravou části 
podchodu,“ říká Ivo Lapčík, člen předsta-
venstva MPU. Projekt zahrnuje komplet-
ní rekonstrukci objektu a také přiléhající 
podchod, který bude upraven do zcela 
bezbariérové podoby. Uvnitř budou 
návštěvníky vozit eskalátory a dva pa-
noramatické výtahy. Nové Obchodní 
centrum Zlín bude sloužit lidem hlavně 
ke každodennímu nákupu. Návštěvníci 
zde najdou mimo jiné TESCO.

Magneton má nového majitetele
Kroměříž – Kroměřížský výrobce alter-
nátorů a startérů Magneton má nového 
majitele. Za 80 milionů korun ho získala 
dceřiná společnost hulínské firmy Ro-
vina Group. Krajský soud v  Brně poslal 
Magneton do konkurzu v srpnu loňské-
ho roku. Nabídku na  koupi společnosti 
podaly celkem tři firmy, z  toho dvě ze 
Slovenska. Nový vlastník hodlá zachovat 
provoz a také současnou úroveň zaměst-
nanosti. Magneton ještě v  roce 2008 
patřil k  největším zaměstnavatelům 
na Kroměřížsku, v jeho provozech praco-
valo více než 800 lidí. Kvůli hospodářské 
krizi jich ale musel několik set propustit, 
na začátku roku 2009 dával práci zhruba 
550 lidem. Nyní jich je přibližně 330. 

Holešovskou zónu si vybral Mitas
Holešov – Dalším investorem, který 
se rozhodl pro Strategickou průmyslo-
vou zónu Holešov, je společnost MITAS. 
Firma hodlá investovat přibližně jednu 
miliardu korun. Výrobní závod začne bu-
dovat na konci příštího roku, plná výroba 
pak bude zahájena v  roce 2014. Počet 
pracovníků nového závodu odhaduje 
investor na  500 až 550. Pro svůj záměr 
potřebuje 6,5 hektarů, na  dalších šest 
pak získá opci. MITAS je výrobcem pneu-
matik pro zemědělské a stavební stroje, 
vysokozdvižné vozíky a sportovní moto-
cykly. Společnost MITAS, a.s., chce v Ho-
lešově vyrábět především zemědělské 
pneumatiky. Pro svůj záměr vytipovala 
několik lokalit, nakonec se rozhodla pro 
Holešov. Společnost Mitas vlastní čtyři 
výrobní závody na výrobu pneumatik – 
v  Praze, Zlíně, Otrokovicích a  ve  městě 
Ruma v Srbsku. V Holešově vznikne nový 
závod, který rozšíří výrobní kapacitu. 
Nyní společnost připravuje projektovou 
dokumentaci. 

Obchodní 
rejsřík a 

podnikatelé

Každý podnikatel se již se-
tkal s  pojmem „obchodní 
rejstřík“ – ať je již sám za-
psán v  obchodním rejstří-
ku nebo alespoň u  svých 
obchodních partnerů. Zá-
konná definice říká, že ob-
chodní rejstřík je veřejný 
seznam, do  kterého se za-
pisují zákonem stanovené 
údaje o některých podnika-
telích. Názory podnikatelů 
na  něj se různí, pro něko-
ho jde o  strašáka, druhý se 
na  něj dívá jako na  důleži-
tého pomocníka.

Obchodní	rejstřík	je	v kaž-
dém	 případě	 jeden	 z  několi-
ka	 málo	 institutů	 veřejného	
práva,	který	zasahuje	do jinak	
soukromoprávní	 sféry	 práva	
obchodního.	 Obchodní	 rej-
střík	 je	 veden	 v  elektronické	
podobě,	 a  jelikož	 se	 v  jeho	
případě	uplatňuje	tzv.	princip	
publicity,	je	každému	přístup-
ný,	 každý	 do  něj	 může	 nahlí-
žet	a pořizovat	si	z něj	kopie	či	
výpisy.	Dostupný	je	například	
na  internetových	 stránkách	
Ministerstva	spravedlnosti	ČR	
www.justice.cz.

Kdo má povinnost
Obchodní	 rejstřík	 plní	

hned	 několik	 funkcí.	 V  prvé	
řadě	 eviduje	 některé	 záko-
nem	 stanovené	 podnika-
telské	 subjekty,	 informuje	
širokou	 veřejnost	 a  jsou	
s  ním	 spojeny	 účinky	 někte-
rých	 právních	 úkonů.	 Zápi-
su	 do  obchodního	 rejstříku	
podléhají	 zejména	 obchod-
ní	 společnosti,	 družstva,	 ale	
také	 osoby	 fyzické,	 které	
splňují	 zákonné	 podmínky.	
Údajů	 povinně	 zapisovaných	
do  obchodního	 rejstříku	 je	
celá	řada,	od firmy	–	tedy	ná-
zvu	 společnosti,	 sídla	 či	 byd-
liště,	 předmětu	 podnikání,	

právní	 formy,	 identifikačního	
čísla	 až	 po  údaje	 o  členech	
statutárních	a dalších	orgánů	
společnosti.	 Svou	 strukturou	
je	 rejstřík	 poměrně	 jedno-
duchý.	 Je	 rozdělen	 do  pěti	
oddílů	 –	 A  (zejména	 osobní	
společnosti,	 státní	 podniky	
a  samostatně	 podnikající	
fyzické	 osoby),	 B	 (akciové	
společnosti),	 C	 (společnos-
ti	 s  ručením	 omezeným),	 Dr	
(družstva),	 Pr	 (příspěvkové	
organizace).	 O  každém	 evi-
dovaném	 subjektu	 je	 potom	
veden	rejstříkový	spis	zařaze-
ný	do jednoho	z oddílů	podle	
jeho	právní	formy.

Konstitutivní a deklarativní
Obchodní	 rejstřík	 vede	

a veškeré	zápisy	do něj	prová-
dí	 rejstříkový	 soud,	 kterým	 je	
krajský	 soud,	 v  jehož	 obvodu	
má	 příslušný	 podnikatel	 síd-
lo.	 Pro	 podnikatele	 se	 sídlem	
ve  Zlínském	 kraji	 je	 jako	 rej-
stříkový	soud	příslušný	Krajský	
soud	 v  Brně.	 Zápisy,	 změny	
údajů	nebo	jejich	výmaz	z ob-
chodního	 rejstříku	 mají	 dvojí	
charakter	 podle	 toho,	 jaké	
účinky	se	na ně	váží.	Pokud	se	
účinnost	 nějakého	 právního	
jednání	 váže	 na  okamžik	 zá-
pisu	 do  obchodního	 rejstříku,	
mluvíme	o tzv.	konstitutivním	
zápisu.	 Právní	 jednání	 je	 sice	
platné,	ale	účinnosti	nabývá	až	
zápisem.	

Tím	 jsou	 chráněna	 pře-
devším	 práva	 třetích	 osob,	
jelikož	 zákon	 chrání	 ty,	 kteří	
jednají	v důvěře	v zápis	v ob-
chodním	 rejstříku.	 Je	 tedy	
hlavně	 v  zájmu	 samotného	
podnikatele,	aby	zápis	v rejst-
říku	odpovídal	realitě.	Typicky	
konstitutivními	 jsou	 zápisy	
týkající	 se	 vzniku	 nebo	 záni-
ku	 společnosti,	 změny	 výše	
základního	 kapitálu,	 případ-

ně	 zápis	 prokury.	 Na  druhé	
straně	 existují	 i  zápisy	 dekla-
ratorní,	které	pouze	informují	
o  nějakém	 právním	 jednání,	
které	 účinnosti	 nabylo	 již	
v  minulosti.	 Typicky	 volba	
nebo	odvolání	členů	statutár-
ních	orgánů.	Návrhy	na zápis	
se	 podávají	 v  českém	 jazyku.	
Podkladem	 pro	 zápis	 do  rej-
stříku	 může	 být	 i  listina	 v  ji-
ném	 jazyku,	 s  výjimkou	 slo-
venského	jazyka	je	však	vždy	
podmínkou	 doložení	 úředně	
ověřeného	překladu	této	listi-
ny	do českého	jazyka.

Sbírka listin
V  rámci	 obchodního	 rej-

stříku	je	vedena	i sbírka	listin,	
jejímž	 smyslem	 je	 uchovávat	
zákonem	 stanovené	 doku-
menty,	 které	 souvisejí	 s  pod-
nikateli	 zapsanými	 do  ob-
chodního	 rejstříku.	 Jedná	 se	
především	 o  zakladatelské	
dokumenty	 (zakladatelské	
smlouvy	 nebo	 listiny),	 roz-
hodnutí	 o  volbě	 a  odvolání	
členů	orgánů	společnosti,	vý-
roční	zprávy	a účetní	závěrky,	
listiny	 spojené	 se	 zrušením	
nebo	 přeměnou	 právnických	
osob,	 znalecké	 posudky,	
podpisové	 vzory,	 rozhodnutí	
soudu	 týkající	 se	 insolvence,	
smlouvy	 o  převodech	 podni-
ků,	ovládací	smlouvy	a smlou-
vy	 o  převodu	 zisku,	 smlouvy	
o  převodu	 nebo	 o  zastavení	
obchodního	podílu	a rozhod-
nutí	o exekucích	týkajících	se	
obchodního	podílu.	

Jaké jsou sankce?
Podnikatel	zapsaný	 do ob-

chodního	 rejstříku	 má	 po-
vinnost	 příslušné	 listiny	
do sbírky	doložit.	V opačném	
případě	 mu	 hrozí	 pořádko-
vá	pokuta	do výše	20 000	Kč.	
Stejně	 jako	 obchodní	 rejstřík	
je	 i  sbírka	 listin	 veřejně	 pří-
stupná.	 Setkal	 jsem	 se	 však	
ve  své	 praxi	 i  s  tím,	 že	 pod-
nikatel	 raději	 riskuje	 pokutu,	
než	 aby	 zakládal	 do  sbírky	
listiny	 s  údaji	 o  hospodaření	
vlastní	firmy.	

Není	tak	zejména	pro	kon-
kurenci	 „čitelný“,	 stejné	 platí	
i  pro	 jeho	 případné	 účasti	
ve  veřejných	 zakázkách,	 kde	
se	 ziskovost	 firmy	 doložená	
listinami	ze	sbírky	listin	mylně	
interpretuje	 jako	důkaz	o vy-
sokých	cenách	firmy.	

Obchodní rejstřík – strašák i pomocník

[JUDr.	Zdeněk	Hromádka]www.iadvokat.eu

pohled zblízka
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Inzerce

Výroční	 zpráva	 je	 skvělá.	 No-
vináři	 je	 milují,	 konkurence	
do  nich	 ráda	 nahlédne	 a  ak-
cionáři	 si	 je	 spokojeně	 založí	
do  šuplíku.	V  mnoha	 firmách	
ale	 výroční	 zprávu	 vnímají	
jako	 důležitý	 prvek	 komuni-
kace	 s  mnoha	 cílovými	 sku-
pinami.	 V  takovém	 případě	
jejímu	 vzniku	 věnují	 velkou	
pozornost.	 Kdo	 ale	 vlastně	
musí	výroční	zprávu	pořizovat	
a  následně	 posílat	 na  rejstří-
kový	soud?

Povinnost	vymezuje	zákon	
o  účetnictví	 č.  563/1991	 Sb.	
Vše	 je	posuzováno	podle	cel-
kových	 aktiv,	 ročního	 úhrnu	
čistého	obratu	a průměrného	
přepočteného	 stavu	 zaměst-
nanců.	Limit	aktiv	v aktuálním	
účetním	 období	 a  bezpro-
středně	 předcházejícím	 je	 40	
milionů	 korun,	 obratu	 80	 mi-
lionů	 korun	 a  přepočteného	
stavu	 pracovníků	 50.	 Pokud	
akciová	 společnost	 naplní	
alespoň	jeden	z těchto	limitů,	
musí	 výroční	 zprávu	 zpraco-
vat.	 U  ostatních	 obchodních	
společností	 a  družstev	 jsou	
podmínky	 méně	 přísné,	 mu-
sejí	 překročit	 minimálně	 dva	
limity.	 Rovněž	 splnění	 dvou	
z  uvedených	 podmínek	 má	

za následek	povinnost	zpraco-
vat	výroční	zprávu	pro	zahra-
niční	 osoby,	 pokud	 na  území	
ČR	 podnikají,	 fyzické	 osoby,	
které	 jsou	 jako	 podnikatelé	
zapsané	 v  obchodním	 rejst-
říku,	 a  ostatní	 fyzické	 osoby,	
které	 jsou	podnikateli,	pokud	
jejich	 obrat	 v  bezprostředně	
předcházejícím	 období	 pře-
sáhl	částku	25	milionů	korun.

Náležitosti výroční zprávy
Hlavním	kritériem	pro	ob-

sah	zprávy	 je	 to,	zda	firma	 je	
či	 není	 emitentem	 přijatým	
k  obchodování	 na  regulova-
ném	 trhu	 se	 sídlem	 v  člen-
ském	státě	EU.	Zde	uvedeme	
jen	 výčet	 informací	 povin-
ných	u společností,	které	k ta-
kovému	 obchodování	 přijaty	
nejsou:	 důležité	 skutečnosti	
po rozvahovém	dni,	o předpo-
kládaném	 vývoji	 společnosti,	
o  aktivitách	 ve  vědě	 a  vý-
zkumu,	 o  ochraně	 životního	
prostředí	 a  pracovněprávních	
vztazích,	 o  organizačních	
složkách	v zahraničí,	případně	
o metodách	řízení	rizik	a o ce-
nových,	 úvěrových	 a  likvidač-
ních	rizicích.	A samozřejmě	to	
nejdůležitější:	 účetní	 závěrka	
a zpráva	o auditu.

Internet

Podoba
dokumentů

Ačkoliv	 v  tom	 leckdo	 nemusí	
vidět	 žádnou	 logiku,	 za  ob-
chodní	 listinu	 jsou	 z  pohledu	
české	 legislativy	 považovány	
i  internetové	 stránky	 podni-
kající	 osoby.	 To	 znamená,	 že	
na  nich	 musejí	 být	 uvedeny	
i patřičné	údaje.

Pro	 webovou	 prezenta-
ci	 jsou	 tak	 stanoveny	 stejné	
podmínky	 jako	 pro	 fakturu	 či	
obchodní	smlouvu.	Musí	tedy	
obsahovat	 identifikační	 úda-
je	 tak,	 jak	 je	 definuje	 v  para-
grafu	 13a	 Obchodní	 zákoník:	
„Každý	 podnikatel	 je	 povinen	
na  všech	 objednávkách,	 ob-
chodních	dopisech,	fakturách,	
smlouvách	a v rámci	informací	
zpřístupňovaných	 veřejnosti	
prostřednictvím	 dálkového	
přístupu	(dále	jen	„internetové	

stránky“)	uvádět	údaj	o své	fir-
mě,	 jménu	 nebo	 názvu,	 sídle	
nebo	místu	podnikání	a  iden-
tifikačním	čísle…“

Zákon	 naštěstí	 nepředepi-
suje,	kde	přesně	mají	být	iden-
tifikační	 údaje	 na  internetové	
prezentaci	 uvedeny.	 Lze	 je	
tedy	 schovat	 (uklidit)	 do  ně-
které	z vnořených	stránek,	kde	
nebudou	 působit	 rušivě	 (na-
zvané	 například	 O  nás,	 Kon-
takty	a podobně).	

Pokud	tyto	informace	stále	
na  svém	 webu	 nemáte,	 může	
vás	 pokutovat	 místně	 přísluš-
ný	 živnostenský	 úřad.	 Tato	
povinnost	 se	 přitom	 vztahuje	
nejenom	na „mateřskou	inter-
netovou	 prezentaci“,	 ale	 také	
na  všechny	 její	 fungující	 jazy-
kové	mutace.

Internetové stránky firmy

Dokumenty,	 určené	 pro	 zveřejnění	
ve sbírce	listin,	se	takřka	vždy	musejí	před-
kládat	v českém	jazyce.	Pokud	tedy	firma,	
především	 se	 zahraničními	 vlastníky	 či	
působící	 v  rámci	 nadnárodních	 struktur,	
běžně	 komunikuje	 a  vše	 standardně	 pu-
blikuje	v  jiném	jazyce,	má	smůlu.	Rejstří-
kový	soud	ji	vyzve,	aby	předložila	překlad.	
Výjimka	se	ovšem	vztahuje	na slovensky	
psané	dokumenty.	Podle	smlouvy	o práv-

ní	 pomoci	 mezi	 Českou	 a  Slovenskou	
republikou	není	potřeba	překládat	ty	 lis-
tiny,	které	jsou	na Slovensku	považovány	
za  veřejné	 (tedy	 například	 výpisy	 z  Ob-
chodného	registra	SR	a podobně).

Dokumenty	pro	sbírku	listin	se	musejí	
rejstříkovému	 soudu	 předkládat	 v  listin-
né	 podobě,	 a  to	 ve  dvojím	 provedení.	
Od  1.  ledna	 2007	 ale	 musí	 navíc	 podni-
katel	 vše	 dodat	 rovněž	 v  elektronické	

podobě.	 Cílem	 je	 urychlení	 zveřejnění	
v  internetové	 aplikaci	 sbírky	 listin.	V  mi-
nulosti	 postupnou	 digitalizaci	 listinných	
dokumentů	prováděli	především	pracov-
níci	 rejstříkových	 soudů.	 Šlo	 však	 pouze	
o pozvolný	proces.	Ve sbírce	listin	tak	není	
problém	 najít	 dokumenty	 založené	 na-
příklad	před	pěti	lety,	které	nejsou	dosud	
převedeny	do elektronické	podoby	a  tu-
díž	nejsou	dostupné	na internetu.	

Česky a elektronicky?

Kdo si musí dát práci s výroční zprávou

[jjn][jjn]

[jjn]

pohled zblízka
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Gabriel
Slanicay

Slanicay: Lidé dnes více pijí opět vodu se sirupem

Jak to všechno začalo? 
Na místě	naší	firmy	se	praco-

valo	 už	 v  19.	 století.	 Byla	 to	 ze-
mědělská	 usedlost,	 která	 patřila	
Lichtenštejnům	až	do pozemko-
vé	 reformy	 v  roce	 1918.	 Potom	
se	 vlastníci	 střídali.	 Až	 v  roce	
1946	 byl	 tento	 tehdy	 už	 obecní	
majetek	prodán	Jaroslavu	Hrom-
číkovi.	Začal	zde	vyrábět	ovocné	
destiláty	a  likéry.	Jeho	působení	
považujeme	 za  historický	 počá-
tek	našeho	výrobního	programu	
zpracovávání	 ovoce.	 Do  roku	
1990	 byl	 provoz,	 později	 závod,	
součástí	Slováckých	konzerváren	
a lihovarů.	Rozpad	státního	pod-
niku	 k  1.	 1.	 1991	 umožnil	 vznik	
osmi	 nových	 státních	 podniků,	
které	 se	 později	 v  letech	 1993	
a 1994	transformovaly	na akcio-
vé	společnosti.	Nyní	 fungují	 tři	 -	
Linea,	Hamé	a Rudolf	Jelínek.

Teď něco o  výrobním sorti-
mentu vaší firmy...

Naše	 společnost	 je	 nápojová	

firma.	Od lihovin	jsme	se	postup-
ně	dostávali	přes	sirupy	a ovocná	
vína	až	k ovocným	šťávám.	Sorti-
ment	doplňuje	ještě	dětská	výži-
va.	Vyrábíme	přes	250	produktů	
na 13	výrobních	linkách,	plníme	
do  skla,	 do  PET	 lahví	 i  do  kar-
tonových	 obalů	 firmy	 TetraPak.	
Jsme	vedoucí	firmou	na českém	
trhu	 ovocných	 šťáv,	 s  podílem	
přes	 35	%.	 Naše	 značka	 Hello	 je	
úspěšná	 velmi	 dobrým	 pomě-
rem	kvalita/cena.

Co konkurence?
Z  malé	 firmy	 jsme	 se	 přes	

všechny	 problémy,	 konkurenční	
boj,	 globalizaci	 a  neplatiče	 do-
stali	 až	 k  současné	 dominantní	
pozici.	Naším	 jediným	domácím	
konkurentem	 v  ovocných	 šťá-
vách	je	Pepsicola	,	většina	konku-
rentů	 je	ze	zahraničí.	V sirupech	
je	to	Kofola.

Jak se vyvíjí výroba sirupů?
To	je	náš	tradiční	výrobek,	si-

rupy	vyrábíme	už	téměř	50	let.	Je	

to	rostoucí	kategorie	díky	tomu,	
že	spotřebitelé	se	postupně	pře-
svědčují,	 že	 voda	 z  vodovodní	
sítě	 je	 stejně	 kvalitní	 jako	 voda	
balená.	 Lidé	 tedy	 pijí	 ve  vět-
ší	 míře	 opět	 vodu	 z  vodovodu	
a do ní	si	dávají	na ochucení,	jak	
to	bylo	běžné	v minulosti,	sirupy.

Ovocná vína vyrábíte v  Česku 
jenom vy.

V  tomto	 sortimentu	 jsme	
v  naší	 zemi	 monopolním	 vý-
robcem.	 Ale	 máme	 opět	 silné	
konkurenty	 v  zahraničí.	 Silně	
nás	v konkurenčním	boji	znevý-
hodňují	 štědré	 dotace	 EU,	 které	
čerpají	pěstitelé	hroznů	zejména	
v  Itálii	 a  Španělsku.	 Je	 to	 defor-
movaný	trh.	Například	lze	dovézt	
révové	víno	v cisterně	z jižní	Itálie	
za 7	korun	na litr.

Odkdy vyrábíte  dětské výživy?
Ty	 vyrábíme	 od  roku	 2002.	

Jsme	 třetí	 značka	 na  trhu	 mezi	
domácími	výrobci.

Vaše výrobní portfolio doplňu-
jí lihoviny.

To	 má	 také	 dlouhou	 tradici.	
Podíl	 na  naší	 celkové	 produkci	
není	 veliký.	 Jde	 například	 o  tu-
zemák,	vodku,	průtahovou	boro-
vičku.	Chystáme	však	zajímavou	
obalovou	 inovaci,	 uvidíme,	 jak	
bude	náš	spotřebitel	reagovat.

Kde získáváte suroviny?
Naším	 klíčovým	 produktem	

jsou	 ovocné	 šťávy	 a  nektary,	
máme	 v  nabídce	 snad	 všechny	
druhy,	včetně	exotických	druhů,	
jako	 je	 mango	 a  banán.	 Surovi-
ny	nakupujeme	po celém	světě,	
výčet	 států	 je	 dlouhý:	 Brazílie,	
Španělsko,	 Polsko,	 USA,	 Kuba,	
Chile,	Thajsko,	Filipíny,	Indonésie,	
Čína,	 Indie	 atd.	 Principem	 je	 to,	
že	 ovoce	 se	 zpracovává	 v  místě	
pěstování	 a  pak	 ve  formě	 dření	
a koncentrátů	se	přepraví	k nám.	
Doma	zpracováváme	ovoce	mír-
ného	pásma,	 jde	zejména	o viš-
ně	 a  jablka.	 Ovoce	 vykupujeme		
od  velkých	 i  drobných	 pěstitelů	
v  našem	 regionu.	 Máme	 velkou	
zpracovatelskou	kapacitu,	za se-
zonu	zpracujeme	až	20	tisíc	 tun	
ovoce.	 S  tímto	 množstvím	 jsme	
největším	 zpracovatelem	 ovoce	
v České	republice.

Můžete přiblížit obchodní pro-
fil vaší firmy?

V  Česku	 prodáváme	 naše	
výrobky	 zejména	 do  velkých	
obchodních	sítí	–	Kaufland,	Lidl,	
Hypernova,	 Makro,	 Tesco,	 Billa,	
ale	taky	do Jednoty	a na takzva-
ném	nezávislému	trhu,	jako	je	síť	
Hruška,	Rosa	Market	aj.	Necelých	
dvacet	 procent	 našeho	 obratu		
tvoříme	 na  Slovensku,	 pět	 pro-

Ing. Gabriel Slanicay
	▪ narodil	se	28.	května	1950
	▪ je	ženatý,	má	dva	syny
	▪ v	letech	1968	–	1973	
vystudoval	Slovenskou	
vysokou	školu	technickou		
Bratislava	(dnes	Slovenská	
technická	univerzita	
v	Bratislavě),	Fakultu	
chemicko-technologickou	

	▪ v	letech	1988	–	1990	
absolvoval	na	SVŠT	
Bratislava,	Fakultě	
chemicko-technologické,	
postgraduální	studium

	▪ v	letech	1974	–	1978	
studoval	na	Jazykové	
škole	Zlín

	▪ v	nivnické	firmě	pracuje	
od	roku	1974,	od	října	
1990	tam	pracoval	jako	
ředitel	státního	podniku

	▪ nyní	vykonává	funkci	
generálního	ředitele	a	
předsedy	představenstva	
Linea	Nivnice,	a.s.,	a	
funkci	konateľa	firmy	
Linea	Slovensko,	s.r.o.

Ryze česká firma, která už šestnáct let vyrábí, prodává, zaměstná-
vá lidi, čelí konkurenci. Jako součást bývalého státního podniku 
Slovácké konzervárny se úspěšně transformovala do nových eko-
nomických podmínek. To je Linea Nivnice. V hospodářském světě 
to není nic samozřejmého. A je za tím hodně práce. I kousek štěstí. 
O firmě, která je známým výrobcem především ovocných šťáv, siru-
pů, dětských výživ, ovocných vín, ale i lihovin, jsme hovořili s jejím 
generálním ředitelem a spolumajitelem Gabrielem Slanicayem. 

rozhovor
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O firměcent	 jinde	v zahraničí.	Vyvážíme	
do  okolních	 států,	 ale	 například	
i  do  Mongolska,	 USA,	 Velké	 Bri-
tánie,	Slovinska,	Rumunska,	Bul-
harska,	 Malty,	 arabských	 států.	
Ročně	 se	 naše	 tržby	 pohybují	
kolem	miliardy	korun.

Kolik šťáv máte ve skladu a jak 
rychle můžete reagovat na ob-
jednávky zákazníků?

Zásoby	 hotových	 výrobků	
nejsou	 velké,	 ve  skladu	 máme	
produkci	jen	asi	za pět	dnů.	Jsme	
však	výrobně	pružní.	Když	přijde	
velká	 objednávka,	 jsme	 schop-
ni	 rozběhnout	 výrobu	 daného	
produktu	 téměř	 okamžitě,	 aby	
se	 hotové	 výrobky	 mohly	 už	
na  druhý	 den	 odvézt	 k  zákazní-
kovi.	 Standardně	 děláme	 závoz	
do  48	 hodin	 od  objednávky.	 To	
je	možná	ta	největší	změna	proti	
minulosti.	Měl	jsem	i  jednu	hez-
kou	osobní	zkušenost,	když	jsem	
šel	 jednou	 odpoledne	 nakupo-
vat	 a  našel	 jsem	 na  regálu	 pro-
dejny	 náš	 výrobek	 ze	 stejného	
dne...	Není	všechno	jenom	cena,	
ale	právě	i tato	schopnost	rychle	
reagovat	na přání	zákazníků.

Vyrábíte i pod privátními znač-
kami, například řetězců?

Prakticky	všechny	hlavní	pro-
dukty	 vyrábíme	 jak	 pod	 svou	
vlastní	 značkou,	 tak	 i  pod	 znač-
kami	 odběratelů.	 Cena	 je	 nižší,	
především	 jde	 o  využití	 výrob-
ních	kapacit	a tím	i o rozmělnění	
fixních	nákladů.	Je	to	velký	sou-
boj	 na  pultech,	 značka	 výrobce	

proti	tzv.	privátní	značce.

Jak se to promítá do kvality?
Každý	 výrobek	 je	 přesně	 na-

zván	 a  popsán,	 v  případě	 ovoc-
ných	 šťáv	 jsou	 přesné	 zákonné	
definice	a složení,	co	je	šťáva	a co	
už	 není.	 Jednoduše	 řečeno,	 jde	
o  pravost	 a  autenticitu,	 která	 je	
kontrolována	 Státní	 inspekcí	 ja-
kosti.	Proto	stoprocentní	ovocné	
šťávy	 jsou	stejné,	ať	už	se	 jedná	
o  značku	 Hello,	 nebo	 o  zmíně-
nou	tzv.	privátní	značku.

Projevuje se v poptávce měnící 
se životní styl, důraz na  zdra-
vou výživu?

Ovocné	šťávy	patří	mezi	zdra-
vé	výrobky,	ale	spotřebu	ovlivňu-
je	zejména	kultura	a pitné	a stra-
vovací	návyky	dané	země.	U nás	
se	 vypije	 asi	 12	 litrů	 ovocných	
šťáv	na osobu	a rok.	V Německu	
je	 to	 ale	 40	 litrů.	 Přitom	 křivka	
naší	spotřeby	v posledních	dese-
ti	letech	nijak	neroste.	U nás	je	asi	
zvykem	více	pít	pivo	nebo	si	dát	
ke snídani		spíše	kávu	než	ovoc-
nou	šťávu.	A spotřebu	ovlivňuje	
i cena.	Po  letošním	roce	nepříliš	
dobré	úrody	půjdou	i ceny	ovoc-
ných	šťáv	zvolna	nahoru.	

Prospěl vám vstup do  EU 
a do shengenského prostoru?

Zásadně.	Díky	tomu	můžeme	
fungovat	 například	 na  Sloven-
sku,	 jako	by	to	byla	naše	vlastní	
země.	 Neexistují	 žádné	 dovozo-
vé	ani	finanční	bariéry,	v případě	
Slovenska	je	výhodou	naše	polo-

ha.	 Kamiony	 na  hranicích	 neče-
kají	 ve  frontě	 a  mohou	 plynule	
a rychle	zásobovat	zákazníky.

Budete se podílet na projektu 
Ovoce do škol?

Úkolem	 projektu	 je	 přede-
vším	 přispět	 k  trvalému	 zvýšení	
spotřeby	 ovoce	 a  zeleniny,	 vy-
tvořit	 zdravé	 stravovací	 návy-
ky	 ve  výživě	 dětí,	 bojovat	 proti	
epidemii	dětské	obezity.	Projekt	
se	 vztahuje	 na  žáky	 prvních	 až	
pátých	 ročníků	 základních	 škol.	
Dodávané	 produkty	 dostávají	
děti	zdarma.	Předmětem	podpo-
ry	 jsou	čerstvé	ovoce	a zelenina	
a  balené	 ovocné	 a  zeleninové	
šťávy.	 Podíl	 balených	 ovocných	
a  zeleninových	 šťáv	 může	 činit	
nejvýše	 25	 procent	 celkového	
počtu	dodávek	produktů	do kaž-
dé	školy.	To	je	příležitost	pro	nás.	
Linea	 Nivnice	 je	 do	 tohoto	 pro-
jektu	 zapojena	 prostřednictvím	
distributorů,	 dodáváme	 do  škol	
stoprocentní	šťávy	v balení	Tetra-
Pak	250	ml.	V uplynulém	školním	
roce	 jsme	 takto	 dodali	 600	 tisíc	
kusů	 nápojů.	 V  novém	 školním	
roce	by	jich	mohly	být	miliony.

Ovlivnila vás nějak krize?
Prodej	 v  roce	 2009	 se	 pro-

ti	 předchozímu	 roku	 o  něco	
snížil.	 Asi	 pětkrát	 jsme	 nechali	
zaměstnance	 v  pátek	 doma	 se	
šedesátiprocentním	platem,	ale	
nepropouštěli	 jsme.	 Vyškolené	
zaměstnance	 budeme	 při	 zvý-
šené	 poptávce	 určitě	 zase	 po-
třebovat.	 Vojtěch	Cekota

Název
	▪ Linea	Nivnice,	a.	s.

Vlastnictví
	▪ stoprocentně	vlastněná	
českými	akcionáři

Historie
	▪ likér	z	bylin	Jaroslava	
Hromčíka	se	zde	začal	
vyrábět	v	roce	1946.	
Jako	Linea	Nivnice,	a.	s.,	
zapsána	v	obchodním	
rejstříku	od	1.	1.	1994

Sídlo společnosti
	▪ U	Dvora	190,	687	51	
Nivnice

Zaměření firmy
	▪ výroba	a	prodej	ovocných	
šťáv,	nektarů	a	nápojů,	
sirupy,	ovocná	vína,	
ovocné	přesnídávky,	
lihoviny,	ovocné	
koncentráty

Záruka kvality
	▪ ocenění	kvality	Klasa	pro	
přesnídávky	HELLO.	Firma	
každoročně	prochází	
auditem	certifikace	IFS	
od	firmy	EFSIS	a	tuto	
německo-francouzskou	
normu	stvrzuje	udělením	
certifikátů	kvality	IFS

Počet zaměstnanců
	▪ 242

Tržby v roce 2009
	▪ 949	926	tisíc	korun

Rozloha výrobního areálu
	▪ 6	hektarů

Internetové stránky
	▪ www.lineanivnice.cz

rozhovor
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Zážitková gastronomie
Masáže, francouzské procedury
Rituály Sothys PARIS

K dispozici nejen hotelovým hostům

A. Václavíka 241, 763 26 Luhačovice
Tel.: +420 577 113 666, recepce@augustian.cz

www.augustian.cz

Objevte nové
wellness centrum
& restaurant Symfonie 



Podnikatel
roku

Ocenění	 mezi	 ženami	 zís-
kala	 ředitelka	 Lázeňských	 ho-
telů	 Miramare	 v  Luhačovicích	
Veronika	 Záhorská.	 Tato	 žena	
také	stála	u vzniku	občanského	
sdružení	KORUNKA	LUHAČOVI-
CE,	 které	 pomáhá	 handicapo-
vaným	dětem.

Organizátorem	 slavnostní-
ho	 vyhlášení	 výsledků	 soutě-
že	 bylo	 Sdružení	 podnikatelů	
Zlínského	 kraje.	 O  laureátech	
za  rok	 2009	 rozhodla	 sedmi-
členná	výběrová	komise,	která	
posuzovala	 celkem	 49	 návrhů,	
z nichž	do užšího	kola	postou-
pilo	18	mužů	a 8	žen.	Při	posu-
zování	 porota	 zvažovala	 dvě	
zásadní	 kritéria,	 kterými	 bylo	
vnímání	firmy	jejími	zákazníky,	
zaměstnanci,	 dodavateli,	 tedy	
okolím,	 a  druhým	 kritériem	
bylo	 chování	 firmy	 směrem	
k veřejnosti.

Společnost	VOMA,	s.	r.	o.,	se	
zaměřuje	 na  výrobu	 masných	
a  uzenářských	 výrobků.	 Řadí	

se	 k  významným	 a  úspěšným	
středním	 podnikům	 potravi-
nářského	průmyslu	v České	re-
publice,	o čemž	svědčí	ocenění	
jejích	12	výrobků	značkou	kva-
lity	KLASA,	udělovanou	po spl-
nění	 náročných	 podmínek	
stanovených	 Ministerstvem	
zemědělství	 České	 republiky.	
Společnost	 je	 také	 držitelem	
pěti	 ocenění	 Perla	 Zlínska	
udělovaného	 Zlínským	 kra-
jem.	 Není	 bez	 zajímavosti,	 že	
produkce	 firmy	 VOMA,	 s.	 r.	 o.,	
byla	 oceněna	 také	 samotným	
ministrem	 hospodářství	 Fran-
cie	v roce	2008,	či	německými	
spotřebiteli	na výstavě	v Mag-
deburgu	 v  letošním	 roce.	
Začátek	 společnosti	 VOMA,	
s.  r.	o.,	 lze	sledovat	 již	od roku	
1992.	 O  opravdové	 expanzi	
lze	 ovšem	 hovořit	 až	 po  roce	
2004,	 kdy	 byl	 dokončen	 nový	
závod	uzenářské	výroby	vyba-
vený	 špičkovými	 technologie-
mi	a novou	prodejnou.	Vedení	

společnosti	 směřuje	 veškeré	
úsilí	na komplexní	rozvoj	firmy.	
Ten	 v  sobě	 zahrnuje	 budovy,	
technologie,	 organizaci,	 kva-
lifikaci	 pracovníků,	 sortiment	
výrobků,	 hygienu	 a  kvalitu.	
Výrobky	 firmy	 vycházejí	 z  re-
gionální	tradice,	mají	regionál-
ní	 názvy	 a  při	 jejich	 výrobě	 je	
dbáno	 na  ekologické	 procesy	
výroby	a odbourávání	chemie.	
Činnost	firmy	navazuje	na tra-
dici	z let	1929	-	1948,	kdy	v Bys-
třici	 pod	 Lopeníkem	 provozo-
val	 otec	 současného	 majitele	
Bohumil	Mahdalík	jako	živnost	
řeznictví	a uzenářství.

Veronika	 Záhorská	 stála	
na  začátku	 roku	 2010	 u  zro-
du	 občanského	 sdružení	 KO-
RUNKA	 LUHAČOVICE,	 jehož	
hlavním	 cílem	 je	 pomoc	 ne-
mocným	dětem	v dětských	od-
děleních	 nemocnic,	 ústavech	
pro	 handicapované	 děti,	 ko-
jeneckých	 ústavech,	 ústavech	
sociální	péče,	dětských	domo-
vech	a stacionářích,	především	
ve  Zlínském	 kraji.	Tyto	 aktivity	
plynule	 navazují	 na  činnost	
agentury	 KORUNKA,	 vedené	
rovněž	 Veronikou	 Záhorskou,	
která	za posledních	7	 let	v Lu-
hačovicích	 uspořádala	 několik	
módních	 přehlídek	 a  vánoč-
ních	 koncertů	 s  charitativním	
posláním.	 Po  posledním	 vá-
nočním	koncertě	byl	například	
zakoupen	 speciální	 vozík	 pro	
nemocného	 šestiletého	 chlap-
ce,	 který	 se	 díky	 této	 pomoci	
zařadil	 mezi	 děti	 do  mateřské	
školky.	Akce	již	přinesly	výtěžek	
přes	 tři	miliony	korun,	čímž	se	
řadí	 mezi	 největší	 charitativní	
projekty	ve Zlínském	kraji.

Zlínský kraj zná nejlepší podnikatele uplynulého roku

Majitel a jednatel uherskobrodského producenta masových a uzenář-
ských výrobků společnosti VOMA Miroslav Mahdalík získal v  rámci 
vyhlášení výsledků 10. ročníku titul Podnikatel roku Zlínského kraje.

Dopravní 
dostupnost

Deklarace	 společného	 zájmu	 obou	 krajů	 na	
rozvoji	 letiště	 v	 Přerově-Bochoři	 a	 rekapitulace	
současného	 stavu	 příprav	 tohoto	 projektu	 byly	
dalším	 tématem	 společného	 jednání	 Rady	 Zlín-
ského	a	Olomouckého	kraje	v	Luhačovicích.

Oba	 kraje	 považují	 vybudování	 regionálního	
letiště	 na	 střední	 Moravě	 za	 důležité	 z	 důvodu	
zajištění	vybavenosti	běžné	ve	vyspělých	evrop-
ských	regionech.	Oběma	kraji	a	statutárním	měs-
tem	Přerov	založená	společnost	Regionální	letiš-
tě	Přerov,	a.	s.,	bude	zajišťovat	provozování	civilní	
části	letiště.	Důležitým	mezníkem	projektu	letiště	
v	Přerově-Bochoři	je	rozhodnutí	Vlády	ČR	z	roku	
2007,	kterým	bylo	schváleno	zachování	základny	
Přerov	 se	 smíšeným	 provozem.	 Cílem	 činnosti	
obou	krajů	je	vybudovat	zde	letiště	se	smíšeným	

vojenským	 a	 civilním	 provozem.	 Na	 tento	 pro-
jekt	by	pak	mohly	oba	kraje	získat	také	finanční	
podporu	z	Evropské	unie	v	řádech	stovek	milionů	
korun.	Letiště	v	Přerově	má	zásadní	význam	z	hle-
diska	 dopravní	 dostupnosti	 a	 zvyšování	 konku-
renceschopnosti	Zlínského	i	Olomouckého	kraje	
a	také	celé	střední	Moravy.	Je	důležitým	prvkem	
také	 ve	 vazbě	 na	 fungování	 Integrovaného	 zá-
chranného	systému	obou	krajů	využívající	vrtul-
níky	ze	zdejší	základny.	Zlínský	spolu	s	Olomouc-
kým	 krajem	 budou	 po	 schválení	 zastupitelstva	
poskytovat	dotace	ze	svých	rozpočtů.	Maximální	
výše	dotace	Zlínského	kraje	ve	prospěch	společ-
nosti	Regionální	letiště	Přerov	bude	v	roce	2010	
tři	miliony	korun	a	v	letech	2011	a	2012	maximál-
ně	pět	milionů	korun.

Kraje podporují rozvoj letiště v Přerově-Bochoři

[red]

[tz]

Technologický park Progress 
 se začne stavět na podzim
Na  podzim letošního roku zahájí stav-
baři výstavbu Technologického parku 
Progress. Jeho areál vznikne přímo 
ve  Strategické průmyslové zóně Ho-
lešov. Projekt významným způsobem 
rozšiřuje nabídku celé zóny tím, že je 
orientován na  zcela začínající či zatím 
jen krátce podnikající subjekty s inovač-
ním potenciálem, pro které by nákup 
pozemku a  výstavba vlastních prostor 
byly výraznou bariérou při rozjezdu jejich 
podnikání. Technologický park Progress 
bude tvořen třemi budovami – podnika-
telským inkubátorem a dvojicí univerzál-
ních hal. Dokončení stavebních prací je 
plánováno na  závěr roku 2011. Celkové 
náklady činí asi 150 milionů korun, 
z toho 112,5 milionu korun tvoří dotace 
od Evropské unie a ze státního rozpočtu. 

Zakládání malých podniků 
Evropská unie má nový nástroj pro mi-
krofinancování, který bude poskytovat 
malé úvěry lidem, kteří chtějí založit 
nebo rozvinout své vlastní malé podni-
ky. Nástroj je určen zejména těm, kdo 
mají za  normálních podmínek ztížený 
přístup k  úvěrům. To jsou zejména ne-
zaměstnaní, mladí nebo starší lidé a lidé 
vracející se na trh práce či lidé znevýhod-
nění na trhu práce. Formou úvěrů bude 
možno získat až 25 000 EUR na zahájení 
podnikání. Tím může být např. restau-
race, autodoprava, místní výroba, pečo-
vatelská služba apod. Podpora bude po-
skytována rovněž mikropodnikům, tedy 
podnikům zaměstnávajícím méně než 
10 lidí. V  současné době vybírá Evrop-
ský investiční fond poskytovatele půjček 
v  rámci nástroje pro mikrofinancování 
v  jednotlivých zemích EU. Těmi mohou 
být banky, neziskoví poskytovatelé mi-
kroúvěrů, instituce poskytující finanční 
záruky a další poskytovatelé mikroúvěrů 
mikropodnikům.  Informace o vybraných 
poskytovatelích, u  kterých budou moci 
zájemci žádat o půjčky, jsou na stránkách 
Evropského investičního fondu. 

Nová výzva pro cestovní ruch 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlá-
silo časově uzavřenou výzvu k podávání 
žádostí o  poskytnutí podpory v  rámci 
Integrovaného operačního programu 
v  oblasti intervence 4.1 - Národní pod-
pora cestovního ruchu. Výzva se zamě-
řuje na prezentaci a propagaci kulturního 
a  přírodního bohatství, kulturního prů-
myslu a  služeb s  využitím pro cestovní 
ruch na  národní úrovni.  Oprávněnými 
žadateli v této výzvě jsou nestátní nezis-
kové organizace, církevní právnické oso-
by a zájmová sdružení právnických osob 
s  celorepublikovou působností. Termín 
pro podávání žádostí je do 30. září 2010. 

podpora podnikání
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Brownfields
Podnikatelé	ze	Zlínského	a Olo-
mouckého	kraje	mohou	revita-
lizovat	 nevyužité	 objekty	 pro	
další	 podnikání.	 Umožňuje	 to	
výzva	 na  podporu	 podniká-
ní	 vyhlášená	 z  Regionálního	
operačního	 programu	 Střední	
Morava.	

„Na  revitalizaci	 brownfields	
je	 pro	 podnikatele	 k  dispo-
zici	 366	 milionů	 korun,“	 řekl	
předseda	 Regionální	 rady	 ROP	
Střední	 Morava	 Martin	 Tesa-
řík.	 Jde	 především	 o  stavební	
úpravy	 a  rozšíření	 stávajících	
objektů	pro	podnikání,	investi-
ce	do dopravní	a technické	in-
frastruktury	 průmyslových	 zón	
či	demolice	nevyužitých	staveb	
a  zchátralých	 objektů	 brown-
fields.	 V  porovnání	 s  výzvou,	
která	 byla	 na  podporu	 podni-
kání	vyhlášená	na začátku	roku	
2008,	 se	 nyní	 mohou	 z  deseti	
procent	 do  realizace	 projek-
tů	 zapojit	 i  obce.	 Umožňují	 to	
takzvané	 koncepty,	 které	 musí	
žadatelé	 (podnikatelé	 a  obce)	
zpracovat	 ještě	 před	 tím,	 než	
na úřad	začnou	předkládat	své	
projekty.	„Pro	 tuto	 oblast	 pod-
pory	 jsme	 se	 rozhodli	 využít	

model	 konceptu,	 kdy	 žadatel	
úřadu	 nejdříve	 předkládá	 ná-
vrh	 řešení	 a  až	 poté	 konkrétní	
projekty,“	 doplnil	 Tesařík.	 Dů-
vodem	 pro	 takový	 postup	 je	
snaha	 o  komplexní	 řešení	 ne-
využitých	 ploch	 na  vybraném	
území.	 „Nechceme	 jen	 bourat	
staré	 haly,	 ale	 chceme,	 aby	
vznikly	 nové	 objekty	 pro	 pod-
nikání	s dopravním	napojením	
a parkovacími	plochami.	Užitek	
z takového	projektu	by	měl	mít	
nejen	 podnikatel,	 ale	 i  obec,	
na jejímž	území	se	brownfields	
nachází,“	dodal	Tesařík.	Od de-
vátého	srpna	mají	podnikatelé	
tři	 měsíce	 na  to,	 aby	 na  úřad	
předložili	koncepty	řešení.	V té	
době	 mají	 také	 možnost	 návr-
hy	konzultovat	přímo	s pracov-
níky	Úřadu	Regionální	rady.	

Z  pohledu	 realizace	 Regio-
nálního	 operačního	 programu	
Střední	Morava	se	jedná	o první	
výzvu,	 která	 primárně	 podpo-
ruje	 spolupráci	 mezi	 podnika-
telským	 a  veřejným	 sektorem.	
Doposud	 projekty	 předkládaly	
buď	samotné	obce,	nebo	pod-
nikatelé.	 Ti	 se	 v  ROPu	 realizují	
zejména	 u  podnikatelských	

aktivit	 ve  vztahu	 k  cestovní-
mu	 ruchu.	 Do  poloviny	 roku	
2010	 podnikatelé	 na  projekty	
v  cestovním	 ruchu	 získali	 půl	
druhé	miliardy,	z toho	projekty	
za necelou	půlmiliardu	 jsou	 již	
v provozu.

Revitalizace podporuje i kraj
Pozornost	 nevyužívaným	

areálům	 věnuje	 již	 delší	 dobu	
také	 Zlínský	 kraj.	 Zatím	 po-
slední	 aktivitou	 v  tomto	 smě-
ru	 je	 aktivní	 propagace	 zma-
povaných	 a  vyhodnocených	
nevyužívaných	 lokalit:	 vznikl	
katalog	 brown-fields,	 brožura,	

nástěnná	 mapa	 brownfields,	
leták	a CD	obsahující	strategic-
ký	 dokument	 Zlínského	 kraje	
v  této	 oblasti.	 Veškeré	 infor-
mační	 materiály	 propagující	
staré	 a  nevyužívané	 plochy	
a objekty	po průmyslové	nebo	
zemědělské	 činnosti	 ve  Zlín-
ském	 kraji	 jsou	 bezplatně	 dis-
tribuovány	 městům	 a  obcím	
ve Zlínském	kraji,	odborné	ve-
řejnosti,	specialistům	v oblasti	
revitalizace	brownfields,	agen-
tuře	 CZECHINVEST,	 Krajské	
hospodářské	 komoře	 Zlínské-
ho	 kraje	 a  také	 potenciálním	
investorům.

Dotace na revitalizaci brownfields

Chtěli	 byste	 využít	 výhod	 spo-
lupráce	 s  čínskými	 partnery,	
ale	 personální	 kapacity	 či	 ne-
dostatek	zkušeností	se	specific-
kým	čínským	trhem	vám	brání?	
Tyto	časté	překážky	se	rozhodli	
odstranit	 v  Centru	 pro	 hospo-
dářskou	 spolupráci	 s  Čínou	
a  „na  míru“	 těmto	 případům	
připravili	 službu	 outsourcingu.	
Jak	 tomu	 rozumět?	 Jednoduše	
-	služba	představuje	vykonává-

ní	 všech	 potřebných	 činností	
souvisejících	 s  čínským	 dovo-
zem	či	vývozem,	a to	nejen	při	
jednorázových	 obchodech,	
ale	 především	 při	 navazování	
dlouhodobých	vztahů	s čínský-
mi	 obchodními	 partnery.	 Zá-
kazníkům	 tak	 odpadají	 starosti	
s realizací,	šetří	náklady	časové	
i personální.	

Mezi	typické	outsourcované	
činnosti	 	 patří	 průzkum	 trhu,	

zajištění	 cenových	 nabídek	
od  čínských	 výrobců	 na  zá-
kladě	 technické	 specifikace	
výrobků,	 výběr	 nejvhodnější-
ho	 partnera	 a  jeho	 prověření	
kontrolory	centra	přímo	v Číně,	
zajištění	 vzorků,	 certifikace	
pro	 potřeby	 cílového	 trhu,	 vy-
jednání	 technických	 podmí-
nek,	 zastupování	 při	 podpisu	
smlouvy	 a  dohled	 nad	 její	 re-
alizací	 (kontrola	 výroby,	 hoto-

vých	 výrobků,	 zboží),	 zajištění	
dopravy	včetně	proclení	(zboží	
si	 zákazník	 převezme	 ve  svém	
skladu,	kdekoliv	si	určí)	a v ne-
poslední	řadě	též	řešení	případ-
ných	reklamací.

Na trhu	služeb	se	tak	objevu-
je	možnost,	jak	efektivně	zahájit	
spolupráci	 s  Čínou,	 minimali-
zovat	 rizika	 a  současně	 šetřit	
náklady.	 Více	 informací	 najdete	
na www.china-business.cz.

Centrum pro hospodářskou spolupráci s Čínou nabízí možnost outsourcingu Spolupráce 
s Čínou

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

www.velryba.czwww.velryba.cz

fi remní
a společenské akce na klíč

Abyste se neutopili v moři hostitelských starostí.
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 ▪ Výzva III.
 ▪ Žadatel: podnikatelské	subjekty	v	ICT	sektoru	bez	rozdílu	

velikosti,	které	mají	uzavřena	2	po	sobě	jdoucí	zdaňovací	ob-
dobí.	Příjemce	dotace	musí	v	rámci	realizace	projektu	vytvořit	
minimální,	stanovený	počet	nových	pracovních	míst.

 ▪ Podporované aktivity: tvorba	nových	IS/ICT	řešení	a	aplikací;	
zakládání	a	rozvoj	center	sdílených	služeb;	zakládání	a	rozvoj	
center	oprav	high-tech	výrobků	a	technologií

 ▪ Výše dotace:	1,5	–	100	mil.	Kč

 ▪ Příjem registračních žádostí: do	15.	října	2010

www.jvmrpic.cz

ICT a strategické služby

 ▪ Výzva IV.
 ▪ Žadatel:	podniky	bez	rozdílu	velikosti	zapsané	v	obchodním	

rejstříku	a	působící	především	ve	zpracovatelském	průmyslu.

 ▪ Podporované aktivity: inovace	produktu	-	zvýšení	technic-
kých	a	užitných	hodnot	výrobků,	technologií	a	služeb;	inovace	
procesu	-	zvýšení	efektivnosti	procesů	výroby	a	poskytování	

služeb;	organizační	inovace	-	zavedení	nových	metod	orga-
nizace	firemních	procesů	a	spolupráce	s	firmami	a	veřejnými	
institucemi;	marketingová	inovace	-	zavedení	nových	prodej-
ních	kanálů	

 ▪ Výše dotace: 1	–	75	mil.	Kč

 ▪ Příjem registračních žádostí: do	30.	9.	2010

INOVACE - Inovační projekty 

 ▪ II. výzva
 ▪ Žadatel:	malý	a	střední	podnik,	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: dotace	do	výše	1mil.	Kč

 ▪ Příjem registračních žádostí: 	do	31.	května	2011

Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

 ▪ Výzva III.
 ▪ Žadatel: malý	a	střední	podnik,	který	má	uzavřena	dvě	po	

sobě	jdoucí	zdaňovací	období,	převažující	ekonomická	čin-
nost	žadatele	a	projektu	musí	směřovat	převážně	do	zpraco-
vatelského	průmyslu	a	vybraných	CZ-NACE.

 ▪ Podporované aktivity: zavádění	a	rozšiřování	informačních	
systémů	pro	zvyšování	vnitřní	efektivity	podniků;	zavádění	
a	rozšiřování	informačních	systémů	pro	zvyšování	efektivity	

dodavatelsko-odběratelských	vztahů;	rozvoj	a	zdokonalová-
ní	technické	infrastruktury	a	programového	vybavení;	zavá-
dění	 a	 rozšiřování	 informačních	 systémů	 při	 vývoji	 nových	
nebo	 inovaci	 stávajících	 výrobků	 a	 technologií;	 zavádění	 a	
rozšiřování	 outsourcingu	 informačních	 systémů	 nebo	 jeho	
částí	v	podnicích.

 ▪ Výše dotace: 0,35	–	20	mil.	Kč

 ▪ Příjem registračních žádostí:  do	15.	října	2010

www.jvmrpic.cz

ICT v podnicích

www.jvmrpic.cz

www.jvmrpic.cz

 ▪ program OP LZZ
 ▪ Žadatel:	podnikatelské	subjekty	bez	rozdílu	velikosti.	Podpo-

rovány	budou	projekty,	jejichž	výstupy	se	projeví	v	podporo-
vaných	odvětvích	CZ-NACE.	

 ▪ Podporované aktivity: musí	být	zejména	zaměřeny	na	
specifické	vzdělávání	zaměstnanců	(vzdělávání	specifické	je	
vzdělávání,	které	zahrnuje	výuku	s	přímým	a	zásadním	vzta-

hem	k	současnému	nebo	budoucímu	postavení	zaměstnanců	
v	podniku	a	poskytuje	kvalifikace,	které	jsou	nepřenositelné,	
nebo	přenositelné	v	omezeném	rozsahu,	do	dalších	podniků	a	
pracovních	oborů).

 ▪ Výše dotace: 0,5	–	8	mil.	Kč.	

 ▪ Příjem registračních žádostí: do	31.	10.	2011

EDUCA - další profesní vzdělávání zaměstnanců podnikatelských subjektů v oblasti průmyslu

www.jvmrpic.cz

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

Vývoj
 ▪ Výzva III.
 ▪ Žadatel:	podnikatelské	subjekty	bez	rozdílu	velikosti.	Podpo-

rovány	budou	projekty,	jejichž	výstupy	se	projeví	v	podporo-
vaných	odvětvích	CZ-NACE.	

 ▪ Podporované aktivity: vznik	nebo	rozšíření	vývojového	

centra	zaměřeného	na	výzkum,	vývoj	a	inovaci	výrobků	nebo	
technologií,	pokud	existuje	předpoklad	využití	ve	výrobě

 ▪ Výše dotace: 1	–	100	mil.	Kč,	v	regionech	se	soustředěnou	
podporou	státu	až	200	mil.	Kč	

 ▪ Příjem registračních žádostí: do	30.	9.	2011

Potenciál 

www.jvmrpic.cz

evropská unie
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Například	366	milionů	je	určeno	na roz-
voj	 podnikání	 v  Olomouckém	 a  Zlínském	
kraji.	Podporovány	budou	 investice	do no-
vého	 využití	 takzvaných	 brownfields,	 které	
zhoršují	 atraktivitu	 prostředí	 ve  městech	
a obcích.	Tyto	brownfieldy	pak	mají	sloužit	
k  rozvoji	 nových	 podnikatelských	 aktivit	
v  regionu.	 Oproti	 minulé	 výzvě	 na  podpo-
ru	 podnikání	 žadatelé	 z  řad	 podnikatelů	
v  tuto	 chvíli	 předloží	 koncept	 řešení	 pro-
blémového	 území	 a  až	 posléze	 budou	 vy-

zváni	 k  dopracování	 konceptu	 a  následně	
ke  zpracování	 konkrétního	 projektu.	 Nově	
se	na řešeném	území	mohou	podílet	i obce	
a spolu	s podnikateli	se	tak	mohou	připojit	
ke koncepčnímu	řešení	území	brownfields.	
Formou	konceptu	se	podnikatelům	otevírá	
prostor	pro	řešení	problémových	území.

Nové	 tramvaje	 a  trolejbusy	 mohou	 pak	
v průběhu	příštího	roku	očekávat	obyvatelé	
Olomouce	 a  Zlína.	 Právě	 na  nákup	 nových	
ekologických	 nízkopodlažních	 drážních	

vozidel	byla	připravena	výzva	z Regionální-
ho	 operačního	 programu	 Střední	 Morava.	
Od 9. srpna	budou	moci	dopravní	podniky	
Olomouce	a Zlína	předkládat	své	projekto-
vé	záměry	Úřadu	Regionální	rady.	Na nákup	
nových	vozidel		je	v ROP	Střední	Morava	při-
praveno	641	milionů	korun.	Spolu	s drážní-
mi	vozidly	dojde	k obměně	vozového	parku	
i  u  linkových	 autobusových	 spojů.	Ve  stej-
nou	dobu	jako	nové	tramvaje	budou	v Olo-
mouckém	a Zlínském	kraji	jezdit	nové	nízko-
podlažní	autobusy,	ve kterých	bude	i prostor	
na přepravu	kočárků	či	vozíku	pro	invalidy.	
Právě	 uzpůsobení	 autobusů	 pro	 přepravu	
osob	se	sníženou	schopností	pohybu	a ori-
entace	 je	 podmínkou	 pro	 získání	 dotace.	
Přehled oblastí a podoblastí podpory:	
1.2.3		Obnova	drážních	vozidel	–	trolejbusy	

a tramvaje	–	641	mil.	Kč	
1.2.4		Obnova	vozidel	v systému	veřejné	do-

pravy	–	181	mil.	Kč
2.4      Podpora	podnikání	–	366	mil.	Kč	
3.1.1		Integrovaný	rozvoj	cestovního	ruchu	

–	IPRÚ	Luhačovicko	–	5	mil.	Kč	
3.1.1	 	 Integrovaný	rozvoj	cestovního	ruchu	

–	IPRÚ	Rožnovsko	–	40	mil.	Kč	
3.1.1 	 Integrovaný	rozvoj	cestovního	ruchu	

–	IPRÚ	Horní	Vsacko	–	8,75	mil.	Kč
3.3.1	 Podnikatelská	 infrastruktura	 a  služby	

na území	definovaném	oblastí	podpo-
ry	3.1	–	IPRÚ	Luhačovicko	–	50	mil.	Kč	

3.3.1	 Podnikatelská	 infrastruktura	 a  služby	
na  území	 definovaném	 oblastí	 pod-
pory	3.1	–	IPRÚ	Rožnovsko	–	7	mil.	Kč	

3.3.1	 Podnikatelská	 infrastruktura	 a  služby	
na území	definovaném	oblastí	podpo-
ry	3.1	–	IPRÚ	Horní	Vsacko	–	13	mil.	Kč

V pořadí již jednadvacátá výzva vyhlášena

Úřad Regionální rady vyhlásil v srpnu v pořadí již jednadvacátou výzvu pro podávání žá-
dostí o dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava. Projekty mohou ža-
datelé odevzdávat na Úřadu Regionální rady do 7. října, podnikatelé mají na zpracování 
projektů čas až do 8. listopadu. Celková alokace v rámci této výzvy činí 1,3 miliardy korun.

[tz]

Podle	 údajů	 ministerstva	 fi-
nancí	 za	 letošní	 první	 pololetí	
dostalo	Česko	od	EU	o	22,7	mi-
liardy	 korun	 více,	 než	 do	 unij-
ního	 rozpočtu	 přispělo.	 Česká	
republika	čerpala	41,4	miliardy	
korun	 a	 do	 rozpočtu	 Evropské	
unie	odvedla	18,7	miliardy.	

Těchto	 necelých	 23	 miliard,	
které	Česko	jen	za	první	půlrok	
na	 dotacích	 z	 Unie	 vydělalo,	
tvoří	přes	0,6	procenta	českého	
HDP.	 Protože	 však	 letoní	 růst	
ekonomiky	má	být	podle	minis-
terstva	financí	jen	1,5	procenta,	
přispívají	 peníze	 z	 evropských	

fondů	výrazně	k	tomu,	že	česká	
ekonomika	 letos	 vůbec	 roste.	
Za	 pozitivním	 saldem	 ČR	 vůči	
evropskému	 rozpočtu	 stály	
především	příjmy	ze	strukturál-
ních	 fondů,	 Fondu	 soudržnosti	
a	prostředky	ze	Společné	země-
dělské	 politiky	 EU.	 Na	 politiku	

soudržnosti	 za	 první	 pololetí	
obdržela	 Česká	 republika	 19,2	
miliardy	korun	a	příjmy	ze	Spo-
lečné	 zemědělské	 politiky	 do-
sáhly	 21,7	 miliardy	 korun.	 Od	
května	 2004	 už	 čerpala	 z	 roz-
počtu	EU	celkem	o	120,2	miliar-
dy	korun	více,	než	přispěla.

Česká republika získala letos od EU 41,4 miliard korun

[tz]
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Ostatní

Účetnictví

21. září 2010, Zlín 
Matrika s cizím prvkem v praxi
Lektor:		Marie	Nevečeřalová
Místo: Centroprojekt,	a.	s.,	Štefánikova	167
Čas:	od	9.00	do	13.30
Firma: TSM,	spol.	s	r.o.
Telefon:		517	333	699,	602	777	283
E-mail: tsm@tsmvyskov.cz
Web:	www.tsmvyskov.cz

30. září 2010, Zlín 
Správní řád prakticky (aktuální stav)
Lektor: 	JUDr.	Eva	Šarapatková
Místo: Hotel	Moskva,	nám.	Práce	2512
Čas: od	9.00	do	13.30
Firma: TSM,	spol.	s	r.o.
Telefon: 	517	333	699,	602	777	283
E-mail:	tsm@tsmvyskov.cz
Web:	www.tsmvyskov.cz

14. října 2010, Zlín
Zdravotní péče o zaměstnance – 
seznámení s aktuální právní úpravou
Lektor: 	MUDr.	Dana	Kuklová	

Místo: Hotel	Moskva,	nám.	Práce	2512
Čas: od	9.00	do	13.30
Firma: ANAG,	spol.	s	r.o.
Telefon: 585	757	421
E-mail: seminare@anag.cz
Web: www.anag.cz

15. října 2010, Zlín 
Nájem obecný, nájem bytu, nájem 
nebytových prostor
Lektor:  JUDr.	Markéta	Selucká,	Ph.	D.
Místo: Centroprojekt,	a.	s.,	Štefánikova	167
Čas:	od	9.00	do	14.00
Firma: TSM,	spol.	s	r.o.
Telefon: 	517	333	699,	602	777	283
E-mail: tsm@tsmvyskov.cz
Web: www.tsmvyskov.cz

20. října 2010, Zlín
FKSP a sociální fondy dle platných 
předpisů
Lektor:  Ing.	Věra	Zděnková	
Místo: Hotel	Moskva,	nám.	Práce	2512
Čas: od	9.00	do	13.30

Firma: ANAG,	spol.	s	r.o.
Telefon:	585	757	421
E-mail:	seminare@anag.cz

26. října 2010, Zlín 
Osobnost v zátěži – jak se vyrovnat se 
stálou zátěží
Lektor: 	PhDr.	Miroslav	Kadlčík
Místo: Centroprojekt,	a.	s.,	Štefánikova	167
Čas:	od	9.00	do	14.30
Firma:	TSM,	spol.	s	r.o.
Telefon:  517	333	699,	602	777	283
E-mail: tsm@tsmvyskov.cz
Web:	www.tsmvyskov.cz

Různé

30. září 2010, Zlín
Cestovní náhrady, jejich správné 
účtování a nové prováděcí předpisy
Lektor: 	JUDr. Eva	Hofmannová	
Místo:	Hotel	Moskva,	nám.	Práce	2512
Čas: od 9.00	do 13.00
Firma:	ANAG,	spol.	s r.o.
Telefon: 585 757 421
E-mail: seminare@anag.cz
Web: www.anag.cz

30. září 2010, Zlín	
Daňový řád se zaměřením na místní 
poplatky
Lektor: 	JUDr. Ing. Michal	RADVAN,	PhD.
Místo: Hotel	Moskva,	nám.	Práce	2512
Čas: od 9.00	do 15.00
Firma: TSM,	spol.	s r.o.
Telefon:		517 333 699,	602 777 283
E-mail: tsm@tsmvyskov.cz
Web: www.tsmvyskov.cz

4. října 2010, Zlín
Velká novela zákona o veřejných 
zakázkách 
Lektor:		Mgr. Libuše	Podolová	
Místo: Hotel	Moskva,	nám.	Práce	2512
Čas:	od 9.00	do 14.00
Firma: ANAG,	spol.	s r.o.
Telefon: 585 757 421
E-mail: 
seminare@anag.cz
Web:	www.anag.cz

7. října 2010, Zlín
Odměňování členů představenstev 
akciových společností a jednatelů s.r.o. 
zejména z daňového hlediska
Lektor:  Ing. Pavel	Běhounek	
Místo:	Hotel	Moskva,	nám.	Práce	2512
Čas: od 9.00	do 14.00
Firma: ANAG,	spol.	s r.o.
Telefon: 585 757 421
E-mail:	seminare@anag.cz
Web: www.anag.cz

21. října 2010, Zlín
Exekuce na mzdu zaměstnance v roce 
2010
Lektor:		JUDr. Jan	Breburda	
Místo: Hotel	Moskva,	nám.	Práce	2512
Čas: od 9.00	do 14.00
Firma: ANAG,	spol.	s r.o.
Telefon:	585 757 421
E-mail: seminare@anag.cz
Web: www.anag.cz

8. listopadu 2010, Kroměříž
Uplatňování DPH 
Lektor: 	Ing. Dagmar	Fitříková
Místo:		OHK	Kroměříž,	Komenského	
náměstí		435
Čas: od 9.00	(od 8.30	prezence)
Firma: OHK	Kroměříž
Telefon: 	573 331 650,	724 613 012
E-mail: ohkkm@ohkkm.cz
Web: www.ohkkm.cz

16. listopadu 2010, Zlín
Novinky a změny v daních od 1. 1. 2011
Lektor: 	Ing. Pavel	Běhounek	
Místo: Hotel	Moskva,	nám.	Práce	2512
Čas:	od 9.00	do 14.00
Firma: ANAG,	spol.	s r.o.
Telefon: 585 757 421
E-mail: seminare@anag.cz
Web:	www.anag.cz

18. listopadu 2010, Zlín
Daňový řád aneb správa daní od roku 
2011 – nové postupy při správě daní 
od 1. 1. 2011
Lektor: 	Ing. Pavel	Prudký	
Místo: Hotel	Moskva,	nám.	Práce	2512
Čas:	od 9.00	do 14.00
Firma: ANAG,	spol.	s r.o.
Telefon: 585 757 421
E-mail: seminare@anag.cz
Web:	www.anag.cz

18. listopadu 2010, Zlín
Zákoník práce, obsluha mzdy a platu 
a pracovněprávní aktuality
Lektor: JUDr. Bořivoj	Šubrt	
Místo: Hotel	Moskva,	nám.	Práce	2512
Čas: od 9.00	do 14.00
Firma:	ANAG,	spol.	s r.o.
Telefon:	585 757 421
E-mail: 
seminare@anag.cz
Web: www.anag.cz

Daně

do diáře
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event 
marketing

Věda 
a výzkum

Zlínská Agentura Velryba byla 
dlouhá léta známým pojmem pře-
devším pro příznivce kvalitní hud-
by - v  roce 1992 se začala nejen 
ve Zlíně, ale postupně i na území 
celé Moravy prosazovat v  oblasti 
pořádání koncertů českých i  za-
hraničních interpretů. V  posled-
ních letech se stala významným 
hráčem také mezi eventovými 
agenturami. „Dnes díky přibýva-
jícím zakázkám a  narůstajícímu 
počtu klientů představuje event 
marketing dominantní oblast na-
šeho podnikání,“ říká ředitel Agen-
tury Velryba Michal Žáček.

Co vše event marketing ve va-
šem pojetí představuje?

Naším	hlavním	heslem	je	„Vy	
se	bavte,	hostitelské	starosti	pře-
nechejte	 nám“.	 V  tomto	 duchu	
jsme	 schopní	 klientům	 připra-
vit	 akci	 na  klíč	 od  originálního	
návrhu	 až	 po  realizaci.	 Zkrátka	
uděláme	 vše	 tak,	 aby	 klient	
pouze	 „musel“	 přijít	 v  určitou	
hodinu	 na  určité	 místo.	 Pak	 už	
se	jen	může	bavit,	věnovat	svým	
hostům	 a  nemusí	 se	 zabývat	
praktickými	 záležitostmi	 kolem	
organizace.

Proč jste se začali zaměřovat 
právě na event marketing?

Každý	 event	 přináší	 velkou	
příležitost	pro	kreativitu,	pro	kte-
rou	 –	 troufám	 si	 tvrdit	 i  s  ohle-
dem	 na  reference	 od  klientů	
–	 máme	„buňky“.	 Za  dobu	 exis-
tence	 agentury	 se	 u  nás	 ustálil	
kreativní	 tým	 lidí,	 kteří	 získali	
praxi	v divadlech,	filmových	štá-
bech	 či	 reklamních	 agenturách	
a mají	tvůrčí	a neotřelé	nápady.	
Akce	neděláme	„podle	šablony“,	
ale	 ke  každé	 přistupujeme	 jako	
k  jedinečnému	 dílu.	 Troufnu	 si	
tvrdit,	že	nás	hned	tak	něco	ne-
překvapí.	A navíc	nás	to	baví	čím	
dál	víc.

Proč dávat peníze za  agen-
turu, když chlebíčky koupím 
v obchodě, kapelu mi dohodí 
kamarád a  kouzelníka seže-
ne sekretářka – takto nejspíš 
uvažuje člověk, který dosud 
nepřišel s  eventovou agentu-
rou do kontaktu. Proč by si vás 
tedy měl najmout?

Odpověď	 je	 jednoduchá,	
i když	zprvu	pro	takového	člově-
ka	 nepochopitelná:	 protože	 ho	
to	vyjde	levněji…	Sekretářka	vě-
nuje	shánění	všeho	potřebného	
desetkrát	víc	času,	protelefonuje	
desetkrát	víc	peněz	a výsledkem	
je	 většinou	 klasický	 podniko-
vý	 večírek,	 jakých	 už	 proběhly	

stovky.	Nás	naopak	baví	vymýš-
let	 každý	 event	 jako	 originální	
kus.	Když	už	to	vymyslíme,	víme	
i přesně,	kde	co	sehnat	a u koho	
co	objednat,	nemluvě	o tom,	že	
díky	opakované	spolupráci	s do-
davateli	 máme	 výrazné	 množ-
stevní	 slevy	 a  ty	 postupujeme	
našim	klientům.

Jak široké spektrum akcí máte 
za sebou?

Od  menších	 večírků	 pro	 za-
městnance,	 seminářů	 či	 školení	
přes	kongresy	až	po firemní	akce	
pro	 VIP	 klienty,	 reprezentační	
plesy,	 openingy	 nových	 budov,	
obchodních	 center	 či	 firemních	
sídel.	V referencích	máme	i per-

ličky	 typu	 slavnostní	 večer	 pro	
prezidenta	ČR,	slavnostní	řezání	
hraniční	závory	pro	Ministerstvo	
vnitra	 při	 vstupu	 do  Schenghe-
nu	 nebo	 doprovodný	 program	
pro	 ministry	 a  jejich	 partnerky	
při	 zasedání	 v  Luhačovicích.	
A z jiného	soudku	-	jednou	z po-
sledních	akcí,	které	jsme	pořáda-
li,	bylo	vyhlášení	Sportovce	roku	
Zlínského	 kraje	 letos	 v  dubnu.	
Ale	 chci	 zdůraznit,	 že	 pro	 nás	
je	 každá	 akce	 důležitá,	 ať	 už	 se	
jedná	 o  večírek	 pro	 třicet	 za-
městnanců,	 nebo	VIP	 party	 pro	
stovky	důležitých	hostů.

Fotografie: Slavnostní zahá-
jení stavby nové výrobní haly 
v Holešově.

Neutopte se v moři hostitelských starostí

[pr]www.velryba.cz

Národní	 orgán	 pro	 koordinaci,	 působící	 při	
ministerstvu	pro	místní	rozvoj,	který	zastře-
šuje	 všechny	 operační	 programy	 financo-
vané	z fondů	Evropské	Unie,	vyjednal	nové	
podmínky	pro	čerpání	finančních	prostřed-
ků	z Operačního	programu	Výzkum	a vývoj	
pro	inovace.	Tento	operační	program	byl	de-
finitivně	schválen	s ročním	zpožděním	opro-
ti	ostatním.	Časový	 limit	čerpání	byl	ovšem	
pro	všechny	programy	stejný.	Proto	hrozilo,	
že	prostředky	 již	ČR	přidělené,	ale	nevyčer-

pané	do konce	roku	2011,	budou	ztraceny.	
Jednalo	se	celkem	o 6,5	miliard	korun.	Podle	
nově	 vyjednaných	 podmínek	 se	 možnost	
čerpání	 těchto	prostředků	rozloží	do násle-
dujících	šesti	let.	

„Vytvořili	 jsme	 další	 prostor	 pro	 čerpání	
finančních	 prostředků	 na  rozvoj	 vědecko-
technického	 potenciálu	 v  České	 republice.	
Průběžně	 jsme	 sledovali	 postup	 čerpání	
v tomto	programu	a spolupracovali	s minis-
terstvem	školství	na zlepšení	situace.	Riziko	

nevyčerpání	 této	 části	 prostředků	 Operač-
ního	programu	Výzkum	a vývoj	pro	inovace	
fakticky	nulové,“	uvedl	1.	náměstek	ministra	
pro	 místní	 rozvoj	 Daniel	 Braun.	 Operační	
program	Výzkum	a vývoj	pro	inovace	dispo-
nuje	 celkovými	 prostředky	 ve  výši	 přes	 60	
miliard	korun	a jeho	investice	směřují	do no-
vých	 výzkumných	 center,	 na  vysoké	 školy	
a  do  spolupráce	 vědeckého	 prostředí	 se	
soukromým	sektorem.	Dosud	bylo	z tohoto	
programu	podpořeno	14	projektů.	

Česká věda o dotace z fondů Evropské Unie nepřijde
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Prodej

Pronájem
Zlín    
Prostory	 v  zrekonstruova-
ném	 obchodním	 centru.	
K dispozici	je	patro	o výměře	
700	 m2	 s  rozdělením	 ploch	
do úseků.	Záměrem	je	proná-
jem	 pro	 účely	 zdravotnictví	
a služeb	s tím	souvisejících.	
Cena: 3 400 Kč (za m2/rok + 
energie)
Tel.: 603 246 680

Zlín-Vršava
Kancelářské	 nebo	 obchod-
ní	 prostory	 v  novostavbě.	
K dispozici	je	otevřená	plo-
cha	 o  velikosti	 76	 m2.	 Ku-
chyňka	 a  toaleta	 se	 sprch.	
koutem.	 Celková	 plocha	 je	
91	 m2.	 K  dispozici	 je	 sklep	
a  možnost	 přikoupení	 ga-
ráže.	 Před	 domem	 jsou	
venkovní	parkovací	stání.	

Cena: 3 191 540 Kč
Tel.: 603 246 680

Bystřička
Restaurace	 s	 terasou	 a	 bufe-
tem,	 která	 se	 nachází	 na	 pláži	
u	 přehrady.	V	 přízemí	 objektu	
je	 situována	 kuchyně,	 terasa,	
sklady,	 WC,	 restaurace	 s	 výče-
pem,	 krbová	 kamna.	Vytápění	
elektrické.	Ve	 II.	 NP	 se	 nachází	
4	dvojlůžkové	pokoje.
Cena: 3 100 000 Kč 
Tel.:  724 670 553

Staré Město
Nově	 zbudovaný	 obchod	
v	 centru	 města.	 V	 přední	
části	 cihlového	 domu	 se	
nachází	 prodejní	 míst-
nost,	za	ní	jsou	2	místnosti	
v	současné	době	využívá-
ny	 jako	 přípravna	 a	 kan-
celář.	 Před	 prodejnou	 lze	
parkovat.	 V	 domě	 jsou	
veškeré	IS.	

Cena: 1 600 000 Kč
Tel.: 724 670 552

Spytihněv   
Zavedená	 pizzerie	 s  možností	
bydlení	v centru	obce.	Kapacita	
pizzerie	 je	 35	 osob,	 v  domě	 je	
bytová	jednotka	o velikosti	2+1	
se	samostatným	vchodem	a te-
rasou,	 další	 dvě	 místnosti	 jsou	
k dokončení.	Sklep	o výměře	50	
m²	byl	využíván	jako	sklad.
Cena: 14 000 Kč/měsíc 
Tel.: 724 670 539

Vsetín
	 Areál	bývalého	pivovaru	neda-

leko	 centra	 města.	V	 areálu	 se	
nachází	 několik	 budov	 a	 hal,	
které	 lze	 využít	 ke	 skladová-
ní,	 výrobě,	 pro	 obchod	 nebo	
logistiku.	 Zastavěná	 plocha	
budov	 činí	 4	 135	 m²,	 výměra	
pozemků	je	3	392	m².	
Cena: 5 000 000 Kč
Tel.: 724 620 135

Otrokovice 
Nebytový	 prostor	 v  centru	
města	 se	 skládá	 z  jedné	 velké	
místnosti,	 předsíně,	 úklidové	
místnosti	 a  toalety.	 Vzhledem	
k umístění	a ideální	dostupnos-
ti	 je	možné	prostor	využít	 jako	
kancelář,	 ordinaci,	 kosmetiku	
a podobně.
Cena: 2 500 000 Kč 
Tel.: 603 246 680

Kvasice
Nebytové	 prostory	 bývalé	
školy.	Využití	na	výrobu,	skla-
dy,	nebo	se	objekt	může	pře-
budovat	 na	 penzion,	 bytový	
dům	aj.	Prostory:	3	x	430	m2,	
pozemek	2	300	m2,	přístavba	
86	 m2,	 skladovací	 hala	 106	
m2.	Parkování	ve	dvoře.	
Cena: 3 080 000 Kč
Tel.: 603 246 680
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Katalogy, letáky, ceníky, vizitky, pozvánky, poukázky...
Tiskoviny s proměnlivým obsahem (jazykové 
a obsahové mutace, adresně personalizované tiskoviny)

• Šetřete své peníze!

•   Tiskněte jen takové množství, jaké skutečně 
potřebujete.

•  Vaši zakázku nejen vytiskneme, ale i grafi cky 
zpracujeme.

Další reklamní servis:

• Banery a poutače.

• Polepy automobilů a výloh.

• Reklamní předměty, oblečení a textil.

KKatalogy, letáky, ceníky, vizitky, pozvánky, poukázky...yy
Tiskoviny s proměnliivým obsahem (jazykové

 Když rozpočty 

 HOŘÍxtil.
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 E X P R E S N Í  T I S K Á R N A

www.tigris.cz 

 tel.: 577 688 187, 776 083 128 tttttttttteeeeellllllll...:::: 555555577777777777777777 6666666668888888888888 1111118888877777777,,, 77777777777777666666666 0000000088888333333333 1111112222288888888 tel.: 577 688 187, 776 083 128

tel.: 577 200 100 | 603 246 680 | www.zvonek.cz

● Zlín ● Uh. Hradiště ● Vsetín ● Otrokovice
www.zvonek.cz
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Zlín / okres Zlín

Nový zrekonstruovaný byt v novém bytovém 
domě, 36 m2, 2. patro. Ihned k nastěhování.
Vyřídíme Vám výhodné fi nancování.

tel.: 774 221 515       350.000 Kč
Realitní kancelář: Agentura Novák
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Komerční prostory Zlín - centrum

Nebytové prostory v nově rekonstruovaném 
obchod. centru. K dispozici je celé patro 
(700 m2), vhodné pro zdravotnictví či služby.

tel.: 603 246 680  3.400 Kč/m2/rok

Realitní kancelář: AGENTURA ZVONEK
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Zlín / okres Zlín

Nový zrekonstruovaný byt v novém bytovém 
domě, 36 m2, 2. patro. Ihned k nastěhování.
Vyřídíme Vám výhodné fi nancování.

tel.: 774 221 515       350.000 Kč
Realitní kancelář: Agentura Novák
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Prodejna/kancelář Zlín - centrum

Pronájem prodejny/kanceláře, 53 m2, 
prodejna + zázemí na nejrušnější zóně 
ve Zlíně, vysoká průchodnost lidí.

tel.: 603 246 680   30.000 Kč/měs.

Realitní kancelář: AGENTURA ZVONEK

Vstup

Prodejna

Zázemí

K
O

M
E

R
C

E

Zlín / okres Zlín

Nový zrekonstruovaný byt v novém bytovém 
domě, 36 m2, 2. patro. Ihned k nastěhování.
Vyřídíme Vám výhodné fi nancování.

tel.: 774 221 515       350.000 Kč
Realitní kancelář: Agentura Novák
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Pizzerie Racková / okres Zlín

Zavedená a prosperující pizzerie u hlavní 
cesty. V přízemí je restaurace s barem, 
v podkroví ubytování. Výhodná investice!

tel.: 603 246 680     6.695.000 Kč

Realitní kancelář: AGENTURA ZVONEK
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Zlín / okres Zlín

Nový zrekonstruovaný byt v novém bytovém 
domě, 36 m2, 2. patro. Ihned k nastěhování.
Vyřídíme Vám výhodné fi nancování.

tel.: 774 221 515       350.000 Kč
Realitní kancelář: Agentura Novák
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Penzion a restaurace Velké Karlovice / okres Vsetín

Atraktivní penzion po rekonstrukci z roku 2003 v samotném srdci Velkých Karlovic, 
po kompletní rekonstrukci z roku 2003, disponuje kapacitou 90 lůžek. Sauna, půjčov-
na horských kol, multifunkční hřiště, dětský vlek se sněžným dělem, snowtubing.

tel.: 739 456 087 11.100.000 Kč

Realitní kancelář: AGENTURA ZVONEK
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PROFESIONÁLNÍ PARTNER v oblasti komerčních nemovitostí

Hledáme komerční nemovitosti k prodeji 
či k pronájmu v celém Zlínském kraji

V DATABÁZI MÁME MNOHO 
POPTÁVAJÍCÍCH KLIENTŮ!

Prosím nabídněte na tel.: 603 246 680



telefon: 733 155 587, e-mail: info@restauraceuzajicku.cz
www.restauraceuzajicku.cz/penzion/

• Klidné prostředí 15 km od Brna

• Nízké ubytovací ceny

• Nadstandartní vybavení pokojů 
   s LCD televizory, pevným připojením 
 k internetu zdarma a vlastním 
 sociálním zázemím

• Možnost stravování ve vlastní restauraci 
 s výbornou českou i zahraniční kuchyní, 
 dětským koutkem a venkovní zahrádkou
• V blízkosti penzionu koupaliště, 
 turistické a cyklistické trasy, příroda

Nově otevřený penzion 
U Zajíčků, Mokrá 94

Mokrá-Horákov

telefon: 733 155 587, e-mail: info@restauraceuzajicku.cz
www.restauraceuzajicku.cz/penzion/

• Klidné prostředí 15 km od Brna

• Nízké ubytovací ceny

• Nadstandartní vybavení pokojů 
   s LCD televizory, pevným připojením 
 k internetu zdarma a vlastním 
 sociálním zázemím

• Možnost stravování ve vlastní restauraci 
 s výbornou českou i zahraniční kuchyní, 
 dětským koutkem a venkovní zahrádkou
• V blízkosti penzionu koupaliště, 
 turistické a cyklistické trasy, příroda

Nově otevřený penzion 
U Zajíčků, Mokrá 94

Mokrá-Horákov

Exekutorský úřad Přerov

soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána

Komenského 38, 750 00 Přerov

telefon: 581 216 030

fax: 581 738 020

mail: urad@exekuce.cz


