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STŘEDNÍ PRUMYSLOVÁ
ŠKOLA POLYTECHNICKÁ

evropský
sociální
fond v ČR

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY ZLÍN

EVROPSKÁ UNIE

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Název projektu

Další vzdělávání pro Vás
Realizace projektu
1. 11. 2010 - 30. 6. 2012

Financování
Evropský strukturální fond: 85 %
Státní rozpočet: 15 %
Partnery projektu jsou SPŠ polytechnická - COP Zlín, Střední škola průmyslová,
hotelová a zdravotní Uherské Hradiště, Střední průmyslová škola Uherský Brod,
Střední průmyslová škola Otrokovice, Střední odborná škola technická Uherské Hradiště,
Střední odborná škola Otrokovice, Střední odborná škola Luhačovice,
Gymnázium Jana Pivečky Slavičín, Obchodní akademie, Vyšší odborná škola
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoužky Uherské Hradiště

Nabídka vzdělávacích programů pro Vaše zaměstnance v oblastech
ekonomika, strojírenské činnosti (obsluha a programování CNC strojů,
3 D metrologie, škola TPM), laboratorní technika, gastronomie,
ovládání kancelářského SW, práce s digitální fotografií, ARCHICAD,
AUTOCAD pro truhláře, zvyšování jazykových dovedností
(francouzština v obchodním styku), zvyšování kompetencí v oblasti
rehabilitačního ošetření, výběrových řízení pro pracovníky státní
správy, řízení životního prostředí aj., která je po dohodě s Vámi
uskutečněna v rámci jejich odzkoušení zdarma v rozsahu
v průměru 40 hodin.

Více na tel. 605 052 142 ing. Radomil Hanulík nebo
605 587 645 ing. Vladimír Urbánek a na
http://vzdelavaniprovas.spspzlin.cz/
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SPZ Holešov – nová adresa pro Vaše podnikání
Technologický park Progress

Strategická průmyslová zóna Holešov

areál Strategické průmyslové zóny Holešov

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

univerzální haly pro inovačně zaměřené rmy
• kanceláře, laboratoře, výrobní prostory
• cena pronájmu prostor pro výrobu od 450 Kč/m2/rok
• cena pronájmu kanceláří a laboratoří 700 Kč/m2/rok
• k dispozici od roku 2012
• nabídka dalších služeb

podnikatelský inkubátor
• zvýhodněný nájem po dobu tří let
• inkubační služby
• nabídka dalších služeb
Více informací
na e-mailu petr.stibora@industryzk.cz či na www.progresspark.cz

pozemky stavebně – technicky připraveny
pozemky ve vlastnictví Zlínského kraje
území vyčleněno pro průmyslovou výstavbu
bez ekologických zátěží, mimo povodňová území
z hlediska archeologického výzkumu území zmapováno
výhodná rovinatost pozemků
velikost pozemků od 0,5 ha
kvalitní dálniční napojení
cena pozemků 450 Kč/m2
možnost využití dalších služeb
• podpora a konzultace průběhu správních řízení
• inženýring, technická pomoc
• právní a odborná pomoc
• dotační tituly EU, projekty

úvodem
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Při mnoha obchodních jednáních se prakticky
nedá obejít bez tlumočníka, jehož profesionální
kvality mohou být pro zdar jednání možná stejně klíčové jako vaše nabídka. Pokud se tlumočník na jednání nepřipraví stejně poctivě jako vy,
máte zaděláno na problémy. Zvláště opatrní při
výběru musíte být v případě, že se jednání týká
specifického oboru – a nemusí jít zrovna o jadernou fyziku. I obyčejné pekárenství má svá jazyková úskalí.

Rozhovor 

Technologický park

V areálu Strategické průmyslové zóny vzniká Technologický park Progress.

Incentivní turistika

strana 11

strana 6-7

Zlínský kraj má bohatou nabídku v oblasti incentivní turistiky. Přinášíme vám několik tipů.

Evropská unie 

Společnost Zelenka působí na trhu již 21 let a patří k lídrům trhu v oblasti překladů, tlumočení
a jazykových kurzů. Přestože nyní firma spolupracuje s více než třemi tisíci jazykových expertů, stále ji její zakladatelé považují za rodinnou.
„Každý náš zaměstnanec by se mohl jmenovat
Zelenka,“ říká s trochou nadsázky výkonný ředitel agentury Roman Zelenka. Právě v zaměstnancích je ale podle něho klíč k úspěšnému růstu
společnosti.

Do diáře 

strana 8

strana 13-15

Evropské peníze pomohly k vybudování cyklostezky, která spojuje Valašsko s Hanou.

Podpora podnikání

Editorial

strana 10

strana 16-18

Cizí jazyky. Pro někoho noční můra, pro
jiného naprostá samozřejmost. I v českém prostředí se již znalost anglického jazyka nepovažuje za výhodu, ale
za nezbytný základ. Při letmém pohledu
na inzeráty, prostřednictvím kterých hledají firmy vhodné kandidáty na manažerské posty, musí být člověku jazykově
nezdatnému docela úzko. Výjimkou
nejsou požadavky na aktivní znalost
angličtiny a němčiny, další jazyk je pak
údajně výhodou. A k tomu ještě loajalita, časová flexibilita a kreativnost. Cesta
ke stravenkám, služebnímu autu, telefonu, zázemí silné firmy a dalším blíže
nespecifikovaným benefitům je mnohdy
opravdu jen těžko schůdná.
Přesto se na ni již dnes mnoho Čechů
může vydat. Úroveň jazykové vybavenosti se zvyšuje. Nicméně jsou stále situace, kdy i takto zdatní podnikatelé či
manažeři musejí sáhnout po službách
odborníků. Zatímco u překladů může
jít jen o snahu dělat svůj hlavní byznys
a ostatní činnosti kupovat, pak u tlumočení platí, že opatrnost je na místě.
Ono umět si popovídat se Španělem
v angličtině není totéž jako tlumočit při
obchodním jednání Čechů se Španěly.
Tady se určitě vyplatí mít specialistu, který je v obou jazycích na úrovni rodilého
mluvčího. Právě proto jsou tlumočení
a překladatelská činnost hlavním tématem tohoto čísla.
Škoda, že se více neujalo esperanto. Pak
by naše téma bylo zcela jiné. Třeba o rekvalifikačních kurzech pro tlumočníky.
Jaroslav Janečka,
šéfredaktor

Přinášíme vám tradičně přehled zajímavých seminářů a školení z mnoha oborů, například daňové
oblasti či bezpečnosti práce.

Vydavatel magazínu Firemní PARTNER:
HEXXA komunikační agentura s.r.o.
Registrace MK ČR E 16333
Vychází v nákladu 20 500 ks.
Uzávěrka 25. den v měsíci.
Neprodejné.

www.firemnipartner.cz
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Nové podnikatelské centrum ve Valašských Kloboukách v hodnotě padesáti milionů korun se
blíží ke svému dokončení.
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pohled zblízka
Tlumočení

Tlumočení – nejde pouze o jazyk

Při mnoha obchodních jednáních se prakticky nedá obejít bez
tlumočníka, jehož profesionální kvality mohou být pro zdar jednání možná stejně klíčové jako vaše nabídka. Pokud se tlumočník na jednání nepřipraví stejně poctivě jako vy, máte zaděláno
na problémy. Zvláště opatrní při výběru musíte být v případě, že
se jednání týká specifického oboru – a nemusí jít zrovna o jadernou fyziku. I obyčejné pekárenství má svá jazyková úskalí.
„Tlumočník se na odbornou
práci musí vždy připravovat,
protože dokonce ani ve svém
mateřském jazyce nemůže
znát veškerou slovní zásobu
všech oborů. Čas na přípravu
je v ceně za tlumočení obvykle
již zohledněn. Je na zákazníkovi a v jeho vlastním zájmu, aby
tlumočníkovi v předstihu poskytl materiály, podle nichž se
na tlumočení může připravit.
Řada tlumočníků se také do jisté míry specializuje na určité
obory, naopak mnohé firmy,
které tlumočnické služby využívají opakovaně, se obracejí

na tlumočníky, s nimiž byly
v minulosti spokojeny a kteří
již firemní problematiku do určité míry znají,“ vysvětluje Lucie
Cekotová, která se zabývá tlumočením v anglickém, španělském a slovenském jazyce.
Dobrý tlumočník navíc
musí mít i dobrou znalost kulturních rozdílů u zemí, na které
se specializuje. Profesionál si
musí najít způsob jak zákazníka upozornit na věci, které
by mohly ohrozit hladký chod
akce. „Na druhé straně je třeba
mít se na pozoru před poskytováním nevyžádaných rad

a vždy být v podobných případech velice taktní. Proto je také
součástí profesionální přípravy
tlumočníků i protokol a etiketa,“ doplnila Cekotová.
Následné či simultánní
Tlumočení má dvě základní
podoby - simultánní a následné. Simultánní tlumočení se
všeobecně považuje za královnu tlumočnických disciplín, což
se samozřejmě odráží v ceně.
Pracovní stres pro tlumočníka
je u simultánního tlumočení
nesrovnatelně vyšší. Vyžaduje
velkou pohotovost, vysokou
míru soustředění a samozřejmě špičkovou znalost jazyka.
„Nemáte možnost dělat si poznámky, nemůžete čekat, až
pochopíte všechny souvislosti.
Když něco přeslechnete, což se
může stát každému, může vám
to snadno zkomplikovat porozumění většímu celku,“ uvedla
Cekotová.
Konferenční
tlumočení
konsekutivní – tedy následné – vyžaduje od tlumočníka
trochu jiné dovednosti, především schopnost dělat si poznámky (a posléze se v nich
vyznat), lepší střednědobou
paměť (nutnost udržet větší
celek v paměti po delší dobu),
schopnost odlišit nejpodstatnější informace a shrnout je
tak, aby adresát projevu o žádnou z nich nepřišel.
[jjn]

Moderní
technologie

4

Jen slovník u překladu nestačí. V oboru nastupují nové technologie

Zákazníci, kteří se obracejí
na překladatelské agentury,
mají dva základní požadavky: snižovat cenu a zvyšovat
kvalitu překladů. Aby agentura mohla tyto na první pohled zcela protichůdné požadavky plnit, musí mít nejen
kvalitní překladatele, ale také
používat moderní technologické nástroje. Představa, že
lze rozsáhlou zakázku kvalitně a za přijatelné peníze zrealizovat jen s pomocí slovníků, je prakticky nereálná.
Renomované překladatelské agentury proto používají
nástroje CAT (computer-assisted translation). Jde o zkratku
pro překlad podporovaný
počítačem za použití speciálního softwarového vybavení. Nejedná se ale o strowww.zelenka.cz
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jový překlad, ale o překlad
lidský, podporovaný vytvářenou překladovou pamětí.
V podstatě tak tento přístup
spojuje kvalitu přinášenou
člověkem a úsporu, danou
částečnou automatizací.
Mezi nejznámější programy, které jsou k tomuto účelu celosvětově využívány, patří SDL Trados, Transit, SDLX,
Wordfast nebo Across.
A jaké výhody tyto technologie přinášejí klientům?
Využívání
CAT
nástrojů
především zajišťuje terminologickou konzistenci. To
znamená, že v celém dokumentu jsou použity jednotné
termíny.
To pochopitelně zvyšuje
přehlednost a vytváří předpoklady pro správné pocho-

pení textu. Spolu s tím je
zároveň vytvářena překladová paměť a terminologický
slovník.
„Pokud není vytvářena
překladová paměť, potom
ani terminologie v celé firemní dokumentaci nemůže být
používána jednotně a dochází k chybám, které se ještě dále rozmnožují s počtem
překládaných
jazykových
kombinací,“ poznamenává
Roman Zelenka z překladatelské agentury ZELENKA.
CAT nástroje samozřejmě
podporují různé typy souborů. To vše pak nejen zlepšuje
kvalitu celého překladu, ale
samozřejmě přináší výrazně nižší náklady na překlad.
Stejné věty se totiž překládají
pouze jednou.

Farmáři měli větší výnosy
Zlínský kraj – V průměru o 20 procent
větší výnosy zaznamenaly během letošních žní zemědělské podniky ve Zlínském kraji. Průměrný hektarový výnos
meziročně vzrostl u všech významných
obilovin. Například u pšenice ozimé
činí výnos 6,65 tuny na hektar. Loni to
přitom bylo 5,26 tuny na hektar. Letos
agrárníci sklízí obiloviny z asi 49 000
hektarů půdy. Kvalita obilovin je ale
různá. Podle předsedy kroměřížské
agrární komory Milana Hebnara první
sklizené obiloviny, tedy sladovnická pšenice a sladovnický ječmen, jsou kvalitní.
Ovšem jinak je tomu u zemědělských
plodin sklízených později. Spíše se bude
jednat o krmné obilí.
Lázně Royal Spa expandovaly
Luhačovice/Rožnov p. R. – Luhačovická lázeňská společnost Royal Spa
rozšířila své působení do Rožnova pod
Radhoštěm. Začala provozovat hotel
Energetic spolu s hotelem Forman
a kolibou Kordulka. Vlastníkem objektů
zůstává společnost Forman Adamec.
Společnost Royal Spa tak nově spravuje
o zhruba 200 lůžek více, celkově téměř
1 200. Společnost Royal Spa je privátní
řetězec lázeňských a wellness hotelů
na území České republiky s patnáctiletou tradicí. V současnosti ho tvoří pět
lázeňských komplexů a dva wellness
hotely v Luhačovicích, Velkých Losinách,
Mariánských Lázních, Rožnově pod Radhoštěm a Ostrožské Nové Vsi.
Výrobci čipů se dařilo
Rožnov p. R. – České divizi amerického
koncernu ON SEMICONDUCTOR z Rožnova pod Radhoštěm se vloni dařilo lépe
než o rok dříve - podnik zvýšil zisk i tržby.
Čistý zisk za rok 2010 činil 26,1 milionu
korun. O rok dříve to bylo téměř 10,6 milionu korun. Tržby dosáhly úrovně 1,91
miliardy korun, meziročně o pětinu více.
Firma se zabývá především výrobou čipů
a křemíků, vloni jejich produkce vzrostla.
Společnost se řadí k největším zaměstnavatelům ve Zlínském kraji. Na konci
roku 2010 zaměstnávala 1 112 lidí.
Autobusový dopravce loni tratil
Kroměříž – Kroměřížský autobusový
dopravce Krodos Bus v loňském roce
hospodařil se ztrátou 0,77 milionu
korun. Dopravce se do ztráty propadl
po letech, kdy vykazoval zisk. Předloni
hospodařil se ziskem 2,8 milionu Kč,
v roce 2008 to bylo 4,4 milionu korun.
Firma skončila ve ztrátě, přestože se její
tržby oproti roku 2009 zvýšily o 1,5 milionu korun na 81,7 milionu Kč. Firma se
loni potýkala s velkým úbytkem cestujících, špatným stavem silniční sítě, četnými uzavírkami, rozšiřováním mýtného
i s růstem cen pohonných hmot.

[red]
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Jak se správně učit cizí jazyky?

Chceme-li se naučit cizí jazyk tak, abychom v něm mohli komunikovat nebo vyřizovat běžné pracovní záležitosti, měli bychom
si nejprve uvědomit pár věcí. Nejdůležitější z nich jsou asi určitá
osobní rozhodnutí, která si musíme „vyříkat“ sami se sebou. To
hlavní je, zda jsme připraveni na dlouhodobou a usilovnou práci.
Proč se chci učit cizí jazyk?
Mám nějaký základní důvod?
A tedy motivaci? Chci tento jazyk používat na dovolené, při
komunikaci se zahraničními
kamarády? Pomůže mi jeho
znalost v mé pracovní kariéře?
Zlepší mi to finanční situaci?
Nebo jsem jazykový nadšenec
a učení jazyků mě zkrátka baví?
Pokud najdeme alespoň
jeden základní důvod, proč se
chceme učit, a tento důvod
nám potom po celou dobu
bude připomínat náš cíl, máme
z poloviny vyhráno. Motivace bývá označována za hlavní
„hnací motor“ studia. Musíme
si ji vždy uvědomit ve „slabších
chvílích“, kdy se nám moc nechce studovat a kdy hledáme
nejrůznější výmluvy, proč studovat nemusíme.
Existují nejrůznější metody
výuky, klasické studium v učebně s kvalitním lektorem je ale
stále považováno za nejúčinnější – ale jen v případě, že je propojeno s vhodnými osobními

metodami studia a především
velkým úsilím, pravidelností
i opakováním probrané látky.
Lektoři využívají různé nátlakové metody na žáky a i bez nich
žáci sami pociťují určitý tlak
sami na sebe. Jestliže se nepřipravím do hodiny, budu považován za lajdáka, budu ostatní
zdržovat, budu se stydět před
ostatními žáky nebo před lektorem, nemalé peníze za kurz
budu považovat za vyhozené…
Během vlastního studia v jazykovém kurzu pod vedením
lektora a návazně samostatně
doma se doporučuje dodržovat
následující pravidla:
1. Na začátku je nutné si udělat jasný a přehledný plán studia
a stanovit si konkrétní cíl. Projít
si naplánovanou látku, abychom věděli, co nás čeká a kolik
času tomu budeme muset věnovat. Stanovený cíl s konkrétním harmonogramem každý
týden kontrolujme!
2. Pravidelné domácí studium je základ. Lektor v hodině

http://blog.zelenka.cz

především vysvětluje, procvičuje, kontroluje, ale naučit se to
musíme sami doma! Je nutno si
umět spočítat čas, který je potřebný na naučení určitého počtu slov, frází, gramatiky.
3. Pravidelné navštěvování
kurzu (alespoň dvakrát týdně
dvě vyučovací hodiny) je nutnost.
4. Psaní slovníčku a učení se
jednotlivým slovům a frázím je
nutné – jsou to stavební kameny jazyka! Zkoušení slov a frází
oboustranně (z češtiny i do češtiny) je velmi důležité. Pokud
nás může slovíčka a fráze zkoušet někdo známý, je to ideální.
5. Studium gramatiky je bezpodmínečnou součástí studia,
abychom mohli vytvářet jakékoli věty. Nelze se učit zpaměti
jen určité fráze, jak se mnozí
„rychlostudenti“ pokoušejí.
6. Připravme se na překonávání krizí, které zákonitě přicházejí. Ty se projevují jako touha
ukončit studium. První se dostaví zcela určitě po přibližně pěti
až deseti lekcích, další po zhruba 20 lekcích a tyto krize se budou opakovat!
7. Mějme na mysli především
splnění daného cíle. Například
pokud máme za cíl domluvit se
na zahraničních cestách, zaměřme se trochu více na mluvení
a konverzační fráze.
8. Nebojme se mluvit s chybami, ale včas si nechme tyto
chyby opravit.
9. Na konci každého vyučování si udělejme rekapitulaci. Je
dobré si udělat pořádek v tom,
co nového jsme se dozvěděli.
10. Jestliže máme schopnost ukládat si nové znalosti
do dlouhodobé paměti, je to
ideální. Vyžaduje to však určité
schopnosti a také určitý trénink.

11. Na začátku každé další
lekce je vždy nutno zopakovat
slovní zásobu, fráze a gramatiku
z předchozí lekce!
12. Po každých dvou až třech
lekcích je třeba udělat opakování těchto lekcí, potom po pěti
a po deseti lekcích ještě větší
opakování a zjistit účinnost
studia – kolik procent slovíček
a frází si pamatujeme.
13. Slovíčka a fráze, které považujeme za velmi důležité, je
dobré si nějak označit a umět je
používat okamžitě.
14. Pokud již známe jiný cizí
jazyk, využívejme podobností k rychlejšímu zapamatování – porovnávejme gramatiku,
základy slovíček a nebojme se,
že se nám to bude plést. Spíše
naopak – přesně si uvědomíme
rozdílnosti obou jazyků.
15. Používejme nejrůznější
mnemotechnické
pomůcky,
abychom se lépe naučili slovíčka, která si nemůžeme zapamatovat nebo se nám pletou.
16. Nestřídejme různé druhy
učebnic. Poraďme se s lektorem, která učebnice je kvalitní.
17. Neohlížejme se na ostatní žáky a studujme co nejpilněji.
Buďme raději vedoucí osobností skupiny než tím, kdo se skrývá před zraky lektora. Pokud se
„probojujeme“ až do „třetího
kola“ (1. – začátečníci, 2. – mírně
pokročilí, 3. – pokročilí), nebojme se číst neznámé cizojazyčné
texty. Pamatujme si, že nejhorší
je vždy první kniha a z ní je úplně nejhorších prvních několik
kapitol. Pak již jde vše snáz.

Výuka
jazyků

Poznámka redakce: Autor
tohoto textu se sám naučil šest
světových jazyků a založil agenturu ZELENKA, která se mimo jiné
zabývá výukou cizích jazyků.
[Ing. Zbyněk Zelenka, redakčně kráceno]

Inzerce

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

www.klimastav.cz
www.firemnipartner.cz

KLIMASTAV, s.r.o., Uherskobrodská 962, Luhačovice, tel.: 577 131 166
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rozhovor
Ing. Roman Zelenka
▪▪ narodil se v roce 1981
ve Zlíně
▪▪ je ženatý, má jednoho
syna
▪▪ absolvoval Gymnázium
na Lesní čtvrti ve Zlíně
▪▪ následně vystudoval
Univerzitu Tomáše
Bati ve Zlíně, Fakultu
managementu
a ekonomiky
▪▪ v roce 1998 začal již při
studiu pracovat v rodinné
firmě ZELENKA
▪▪ posledních 5 let zastává
funkci jednatele
a výkonného ředitele
společnosti ZELENKA,
zároveň je jedním ze
společníků firmy
▪▪ k jeho největším
koníčkům patří sport,
cestování a studium
cizích jazyků
▪▪ domluví se celkem čtyřmi
jazyky

Roman
Zelenka

Roman Zelenka: Jsme stále rodinná firma
Společnost Zelenka působí na trhu již 21 let a patří k lídrům trhu
v oblasti překladů, tlumočení a jazykových kurzů. Přestože nyní
firma spolupracuje s více než třemi tisíci jazykových expertů, stále ji její zakladatelé považují za rodinnou. „Každý náš zaměstnanec by se mohl jmenovat Zelenka,“ říká s trochou nadsázky výkonný ředitel agentury Roman Zelenka. Právě v zaměstnancích
je ale podle něho klíč k úspěšnému růstu společnosti.
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Firma ZELENKA patří k nejvýznamnějším hráčům na trhu.
Jaké byly ale její začátky?
Základy dnešní firmy položili
rodiče v roce 1990. Šli do toho
bez vlastních prostředků, v začátcích jim pomohla půjčka.
Již tehdy byla činnost stejná
jako dnes – tedy překladatelská
agentura a jazyková škola. Bylo
to ale pochopitelně v daleko
menším rozsahu, vše mělo jen
regionální rozměr. Když jsem se
do rodinného podnikání zapojil
já, to byl rok 1998, zrovna se začínal rozvíjet v České republice
internet. To byla skvělá příležitost k dalšímu rozvoji – zakoupili jsme domény, zřídili internetové stránky a začali pracovat
pro klienty z celé země a následně i Evropy. Za posledních
šest let jsme zpětinásobili obrat.
To asi hovoří za vše.

Před osmi či sedmi lety nás
to trápilo, velmi vážně jsme uvažovali o přesunu sídla do Prahy.
V té době to mimochodem nebylo nic obtížného, podobný
problém řešily další firmy ze
zlínského regionu. My jsme se
ale nakonec rozhodli zůstat i nadále ve Zlíně – a to jak z osobních důvodů, protože tohle
město prostě máme rádi, tak samozřejmě především z důvodů
ekonomických. Pokusili jsme se
z nevýhody udělat výhodu a vyšlo to. Náklady na provoz firmy
ve Zlíně jsou samozřejmě nižší
než v Praze. Každý se dnes snaží
optimalizovat náklady, zajímá
ho poměr ceny a kvality. A v tom
jsme podle mě na špičce.
Také se nám podařilo klientům dokázat, že v případě
problému jim nemusí vadit, že
nemáme sídlo přes ulici.

Stále ale zůstáváte firmou ze
Zlína. Není to pro vás nevýhoda?

Ale Praha patří k několika evropským městům, v kterých
máte obchodní zastoupení.
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Ano, kromě překladatelské
agentury provozujeme rovněž jazykovou školu, pobočky máme kromě Zlína, Brna a
Olomouce také v Praze. Tyto
fungují také jako obchodní zastoupení – toto spojení je pro
nás ekonomicky výhodné, snižuje náklady. Vše podstatné se
ale řeší ze Zlína.

Mnoho tuzemských firem výrazně zasáhla světová finanční krize. Pocítili jste ji také?
Ano, ale paradoxně naopak.
Přispěla k našemu dalšímu růstu. Dříve některé firmy spolupráci s námi odmítaly z toho
důvodu, že mají své stálé dodavatele překladatelských služeb
či jazykového vzdělávání. Cenu
prostě neřešily. Krize jejich přístup změnila. Jak jsem již uvedl
– za posledních šest let, do kterých spadá právě i recese, jsme
zpětinásobili obrat.
Mluvíte o zvyšování obratu,
tím pádem i o růstu vašeho
tržního podílu. Jak je to ale
s celým trhem?
Firmy a úřady produkují stále více textů. Ty je pochopitelně
nutné překládat. Jde o exponenciální nárůsty. Standardně
ale globální trh překladů ros-

te o 10 až 15 procent ročně,
po dobu krize to bylo asi pět
procent. Zde by bylo dobré
uvést, že řadu dokumentů si již
firmy lokalizují do jiných jazyků
vlastními silami. My jsme dříve
běžně překládali i obyčejnou
obchodní korespondenci. To
je dnes již naprosto výjimečné.
Na stůl nám přicházejí specializované dokumenty k překladu.
Jaké jsou vlastně trendy?
Jaké jazyky jsou nyní v kurzu?
V počátku našeho podnikání to byly pochopitelně
„standardní“ jazyky. Tedy angličtina, němčina, případně
románské jazyky. To se ovšem
mění. Neuvěřitelně roste zájem
o ruštinu, která je dnes třetím
nejpřekládanějším
jazykem.
Posiluje i maďarština, rumunština, chorvatština a podobně.
Rovněž korejština, japonština či
čínština jsou pro nás již naprosto běžnými jazyky. Na prvním
místě ale pochopitelně zůstává
angličtina.
Kolik pro vás pracuje jazykových expertů?
Nyní jich je kolem 3 000. Jejich jazykové kombinace a specializace pokryjí asi 99,9 procenta zakázek.

www.firemnipartner.cz

rozhovor
Sám jste uvedl, že zdrojem
vašeho úspěchu jsou zaměstnanci. Jak je motivujete?
Celý náš obor je o lidech –
ve Zlíně máme skvělý výběr lidí.
S trochou nadsázky lze říct, že
by se všichni mohli jmenovat
Zelenka. Od začátku sázíme
v tomto směru na kvalitu, raději
si připlatíme. Je pro nás zásadní prioritou, abychom dosáhli
takové spokojenosti zaměstnanců, aby co nejdéle zůstávali
věrní své firmě. To považujeme za jeden z hlavních faktorů
pro umožnění růstu firmy a její
kvalitní fungování ve všech oblastech. Proto se snažíme maximálně využívat všechny nástroje od dodržení dané firemní
kultury až po různé formy benefitů, do kterých je možno zařadit jazykové kurzy, příspěvky
na stravování, cesty do zahraničí, flexibilní pracovní dobu či
možnost studia při práci.
Výsledkem je fakt, že naši klíčoví zaměstnanci u nás pracují
minimálně pět, často i deset let.
To je ovšem dáno i naší propracovanou personální politikou. Naše personální oddělení
se zabývá denně přibližně pěti
žádostmi o spolupráci a z těchto zájemců přijímáme přibližně
0,4 %. Toto číslo vypovídá celkem hodně o naší náročnosti
na spolupracovníky.
Jaký je současný stav zákaznického portfolia?

Nyní máme pobočky v sedmi státech – kromě České republiky jde o Slovensko, Německo, Rakousko, Francii, Itálii,
Japonsko a USA. Celkem obsluhujeme více než 2 000 stálých
zákazníků, kteří se rekrutují
většinou právě z těchto zemí.
Mezi naše zákazníky patří nejenom řada významných firem ze
Zlínského kraje, jako například
BAŤA, BARUM CONTINENTAL,
FATRA nebo TESCOMA, ale také
firmy působící v jiných regionech a oborech.
Za 21 let působení zajišťovala naše firma zakázky pro
kancelář prezidenta republiky,
ministerstvo vnitra, úřad vlády
a také orgány Evropské unie.
Dokázali jsme, že i malá firma se
může pochlubit velkými zákazníky. Nyní spolupracujeme také
se společnostmi AXA, ASUS, ALSTOM, HEIDELBERG, KOOPERATIVA nebo UNILEVER. Mezi naše
nejvýznamnější zakázky v poslední době patří také překlady
v oboru energetiky.
Rozvoj technologií se v posledních letech zrychluje. Zatímco elektronické překladače již zřejmě odvál čas, online
translátory jsou čím dál využívanější. Vidíte v tom potenciální hrozbu pro některou
část vašeho podnikání?
O tom, že překladatele nahradí počítače, se mluví již
dlouho. Odborníci na tuto pro-

blematiku to předpovídali již
před dvaceti lety – tedy v době,
kdy jsme s podnikáním začínali.
Realita je ale taková, že počítače překladatele nenahrazují,
ale pomáhají jim. Vlastnosti
počítače jsou zatím používány v naší branži k obohacení
vlastností mozku překladatele.
Tyto vlastnosti jsou zatím stále nepřekonané. Nebo opačně
řečeno, některé jazyky jsou tak
komplikované, že kvalitní, plně
automatizovaný překlad je stále
nad síly počítačů.
Nicméně my s těmito technologiemi dlouhodobě pracujeme. Množství dokumentů
roste, zároveň jsou lidé ochotni
platit méně a méně. Například
mnohonásobný překlad nápovědy k informačnímu systému
by standardní cestou stál třeba
15 milionů, firma má ale k dispozici třeba jen desetinu částky.
Tyto informativní překlady pak
lze řešit strojově. Samozřejmě
role člověka je nezastupitelná –
musí se naplnit překladová paměť a následně vše korigovat.
Tyto technologie mají v oboru
překladů některých typů dokumentů budoucnost.
Jiný případ je tlumočení. Jde
o velmi konzervativní obor založený stále na stejném lidském
principu. Automatizovaný překlad mluveného slova je opravdu ještě hodně velká utopie.

Jaroslav Janečka

O firmě

Název
▪▪ ZELENKA Czech Republic
s.r.o.
Založení společnosti
▪▪ od roku 1990 nejdříve
jako OSVČ
▪▪ od roku 2007 spol. s r.o.
Sídlo společnosti
▪▪ Hlavní sídlo: Zlín
▪▪ Pobočky: ČR (Praha, Brno,
Olomouc), Slovensko
(Bratislava), Německo
(Mnichov), Francie (Paříž),
Itálie (Treviso), USA
(Orlando) a Japonsko
(Tokio)
Počet zaměstnanců
▪▪ 18 interních
▪▪ 3 000 externích
Zaměření firmy
▪▪ Překladatelská agentura
se zaměřuje na odborné
překlady, lokalizace
a tlumočení.
▪▪ Jazyková škola se
specializuje na individuální
a firemní jazykové kurzy.
Škola působí ve Zlíně, Brně
a v Praze.
Certifikace společnosti
▪▪ Firma pravidelně provádí
interní i externí audity
▪▪ Společnost aktivně působí
v několika mezinárodních
profesních asociacích
a organizacích.
Kontakt
▪▪ www.zelenka.cz
▪▪ www.jazykova-skolazelenka.cz
▪▪ info@zelenka.cz
▪▪ Kvítková 4703, Zlín

Inzerce

www.firemnipartner.cz
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do diáře
Daňové
zákony,
důchody

BOZP,
stavebí
zákony

Daně
7. října 2011, Zlín
Daňový řád se zaměřením na místní
poplatky
Lektor: JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
Místo konání: IH 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

Čas: od 11.30 (registrace od 11.00), ostatní
dny od 9.00
Firma: ROVS – Rožnovský vzdělávací
servis s.r.o.
Telefon: 725 777 965, 571 654 394
E-mail: info@rovs.cz
Web: www.rovs.cz

E-mail: tsm@tsmvyskov.cz
Web: www.tsmvyskov.cz

25. října 2011, Zlín
Stavební řád (stavební řízení, kolaudace
a odstraňování staveb)
Lektor: JUDr. Alena Kliková, Ph.D.
Místo konání: IH Moskva, náměstí Práce
2512
Čas: od 9.00 do 15.00
Firma: TSM, spol. s r. o.
Telefon: 517 333 699, 602 777 283

8. listopadu 2011, Frenštát pod Radhoštěm
Seminář pro montéry, revizní techniky
a projektanty plynových zařízení
Lektoři: Ing. Zdeňka Kaňoková, Ph.D.
a Petr Pavlát
Místo konání: Radegastovna Za Vodou,
Závodí 71
Čas: od 8.30 do 15.00 (prezence od 8.00)
Firma: ROVS – Rožnovský vzdělávací
servis s.r.o.
Telefon: 725 777 965, 571 654 394
E-mail: info@rovs.cz
Web: www.rovs.cz

Různé
22. září 2011, Zlín
Vedoucí odboru a oddělení – co by měl
znát a umět nejen nový vedoucí odboru
(oddělení) úřadu
Lektor: Mgr. Jiří Moskala, MPA
Místo konání: IH Moskva, nám. Práce 2512
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
5. října 2011, Uherské Hradiště
Veřejné zakázky v praxi – novela
zákona
Lektor: Mgr. Martin Budiš
Místo konání: Orel jednota, Mariánské
nám. 78
Čas: od 9.00 do 13.00
Firma: JVN – Vzdělávací agentura
Telefon: 572 554 423, 604 914 621
E-mail: jvn@jvn.cz
Web: www.jvn.cz
11. října 2011, Zlín
Datové schránky
Lektor: Ing. Mgr. Eva Urbanová
Místo konání: IH Moskva, náměstí Práce
2512
Čas: od 9.00 do 13.00
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14. září 2011, Valašské Meziříčí
Důchodové pojištění od 30. 9. 2011
Lektor: Marie Bělíková
Místo konání: PONAST spol. s r.o., Na Potůčkách 163
Čas: od 9.00 do 13.30 (prezence od 8.30)
Firma: Vzdělávací agentura KPS
Telefon: 571 418 958, 737 621 154
E-mail: bundil@agenturakps.cz
Web: www.agenturakps.cz

Stavebnictví
22. září 2011, Zlín
Stavební zákon a související předpisy
v praxi v judikatuře správních soudů
Lektor: Dr. Jana Řezníčková
Místo konání: IH Moskva, náměstí 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
17. – 20. října 2011, Rožnov pod Radhoštěm
Koordinátor bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi
Místo konání: hotel Relax

Datové
schránky,
místní
poplatky

11. října 2011,
Uherské Hradiště
Aktuálně k DPH
Lektor: Ing. Ivana Langerová
Místo konání: Klub kultury, Hradební 1198
Čas: od 9.00 do 14.00
Firma: JVN – Vzdělávací agentura
Telefon: 572 554 423, 604 914 621
E-mail: jvn@jvn.cz
Web: www.jvn.cz
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Firma: TSM, spol. s r. o.
Telefon: 517 333 699, 602 777 283
E-mail: tsm@tsmvyskov.cz
Web: www.tsmvyskov.cz
18. října 2011, Zlín
Vidimace a legalizace – právní úprava
ověřování listin a pravosti podpisů
Lektor: Ing. Bc. Helena Machalová
Místo konání: IH Moskva, náměstí 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
2. listopadu 2011, Uherské Hradiště
Cestovní náhrady 2011
Lektor: Ing. Karel Janoušek
Místo konání: Klub kultury, Hradební 1198
Čas: od 9.00 do 14.00
Firma: JVN – Vzdělávací agentura
Telefon: 572 554 423, 604 914 621
E-mail: jvn@jvn.cz
Web: www.jvn.cz
25. listopadu 2011, Zlín
Obřady v působnosti měst a obcí
Lektor: Marie Nevečeřalová

Místo konání: IH 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
29. listopadu 2011, Zlín
Místní poplatky – zákon o místních
poplatcích a výkon jejich správy se
všemi změnami
Lektor: JUDr. Alena Šneberková
Místo konání: IH Moskva, náměstí 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
29. listopadu 2011, Zlín
Katastr nemovitostí
Lektor: Ing. Naděžda Vitulová
Místo konání: IH Moskva, náměstí 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
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BYTCENTRUM v.o.s.,
Podzámčí 61
763 61 NAPAJEDLA
tel./fax: +420 577 941 012
bytcentrum@volny.cz

NOVÁ KOLEKCE

SEDACÍCH SOUPRAV Z LUXUSNÍCH LÁTEK A KŮŽÍ

www.bytcentrum.com
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komerční prezentace
TPP
Holešov

Začínající podnikatelé a inovační firmy mohou do Holešova

Projekt
▪▪ Technologický park
Progress
Investor
▪▪ Industry Servis ZK, a.s.
(100 % akcií drží Zlínský
kraj)
Náklady
▪▪ 150 milionů korun (z toho
112,5 milionu dotace
OPPI)

Strategická průmyslová zóna Holešov je otevřena všem zájemcům. K dispozici totiž nejsou jenom pozemky pro výstavbu vlastního závodu. V příštím roce si bude možné v zóně pronajmout kancelář, laboratoř či výrobní prostory. V areálu zóny se totiž buduje Technologický park Progress. Jde o komplex tří
budov, který vzniká přímo v centrální části zóny. Investorem projektu je společnost Industry Servis ZK,
která má na starosti i přípravu a následný provoz holešovského průmyslového areálu.
Projekt podpořila EU
Stavba byla zahájena letos
v únoru, celkové investiční náklady činí asi 150 milionů korun. Z toho 112,5 milionu tvoří
dotace z Operačního programu Podnikání a inovace, který
administruje ministerstvo průmyslu a obchodu. „Holešovská
průmyslová zóna patří mezi
nejdůležitější rozvojové projekty České republiky. Je důležité,
že vedle průmyslu bude díky
technologickému parku schopná podpořit i vědu, výzkum
a inovace,“ řekl ministr Martin
Kocourek.
V parku se počítá rovněž
s místem pro podnikatelský
inkubátor. Díky rozšíření strategické průmyslové zóny o Technologický park Progress jsou
tak u Holešova k dispozici prostory vhodné pro každou fázi
rozvoje podnikání.

entem by měla být společnost
se spíše kratší historií, která má
k dispozici jedinečné technologie či know-how, ale je ve fázi,
kdy si výstavbu vlastního areálu nemůže dovolit,“ poznamenal výkonný ředitel společnosti
Industry Servis ZK Jakub Černoch.
Podpora, která byla projektu poskytnuta ze strany Evropské unie, přispěla k možnosti
stanovit velmi zajímavé ceny.
Za metr čtvereční výrobní plochy zaplatí zájemce 450 korun
ročně, v případě kanceláří a laboratoří to pak bude 700 korun.
„Jde o cenu včetně základních
služeb, jako je úklid společných
prostor, ostraha a podobně,“
poznamenal manažer Technologického parku Progress Petr
Stibora.
V univerzálních halách je
k dispozici přibližně 2 200 čtverečních metrů výrobních ploch,
600 čtverečních metrů laboratoří a více než 200 čtverečních
metrů kanceláří.

Místo pro inovace
Větší část Technologického
parku Progress tvoří dvě univerzální haly, v nichž je možPodnikatelský inkubátor
né realizovat výrobní činnost.
V další budově, která je
Kromě toho jsou ale v halách
koncipována jako administrak dispozici i kanceláře, laborativní, bude umístěn mimo jiné
toře a příslušné zázemí. „Výrobpodnikatelský inkubátor. Toto
ní i další prostory jsou v tomto
označení se vžilo pro prostopřípadě určeny pro inovačně
ry, jež jsou určeny výhradně
zaměřené firmy s výrazným
pro začínající podnikatele. Ti
potenciálem růstu. Častým kliwww.progresspark.cz, www.zonaholesov.cz
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většinou poptávají spíše kancelářské prostory, případně
laboratoře. „V podnikatelském
inkubátoru je nájem zvýhodněn a některé služby dotovány.
Tato podpora přitom v čase klesá, cílem je postupná adaptace
na tržní podmínky. Doba inkubace je zpravidla tříletá, poté
jsou již nájem i služby účtovány
komerčně,“ uvedla Daniela Sobieská ze společnosti Technologické inovační centrum. Tato
společnost, již společně založily
univerzita a hejtmanství, bude
mít na starosti provoz části
parku určeného pro začínající
podnikatele. V podnikatelském
inkubátoru je cena za čtvereční
metr a rok stanovena na 700
korun. Jde přitom o cenu, která
platí od čtvrtého roku.
Další prostory
Technologický park Progress
nabídne i další možnosti, a to
i ve vztahu k investorům přímo ve Strategické průmyslové zóně Holešov. V komplexu
budou k dispozici prostory
pro školení či jednání, počítá
se i s kavárnou, případně restaurací. „Technologický park
výrazným způsobem zvyšuje atraktivitu celého projektu
Strategické průmyslové zóny
Holešov v mnoha ohledech,“
poznamenal Jakub Černoch.

Celková vybudovaná
plocha
▪▪ 5 958 m2
Počet vytvořených
pracovních míst
▪▪ až 140 v technologickém
parku i podnikatelském
inkubátoru
Parametry haly 1
▪▪ výrobní prostory 1 021 m2
▪▪ laboratoře 235 m2

▪▪ kancelářské prostory
194 m2
Parametry haly 2
▪▪ výrobní prostory 1 135 m2
▪▪ laboratoře 358 m2

▪▪ kancelářské prostory
19 m2
Podnikatelský inkubátor
▪▪ plocha kanceláří 156 m2
Ostatní prostory
▪▪ zasedací místnost,
sál 243 m2
Kontakt
▪▪ Technologický park
Progress
▪▪ Industry Servis ZK, a.s.

▪▪ Strategická průmyslová
zóna Holešov
▪▪ Tovární 1268

▪▪ 769 01 Holešov

▪▪ Česká republika

▪▪ www.progresspark.cz
▪▪ info@industryzk.cz

[pr]
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Region nabízí příležitosti
k incentivní turistice
Slovo „incentivní“ znamená povzbuzující, stimulující,
motivační. Incentivní turistika tedy zahrnuje pobyty,
kterými stimulují, motivují
či odměňují firmy své zaměstnance. Patří sem i stále
oblíbenější teambuildingové
akce, kterými se firmy snaží
motivovat a stmelovat celé
pracovní kolektivy.
Turistický region Východní Morava má pro tento typ
aktivit skvělé podmínky. Jsou
dány především rozmanitostí regionu a infrastrukturou,
která je pro tyto účely jako
stvořená. Jednou z atraktivních lokalit je Baťův kanál.
Kombinaci plavby po řece
Moravě a plavebním kanále
s cykloturistikou či poznáváním nepřeberného množství
zajímavých cílů lze doplnit
gastronomickými zážitky přímo na lodi, na zámku v Napajedlích, v některém sklípku
či stylové restauraci. Kdo má
rád adrenalin, může si dopřát adrenalinový zážitek při
seskoku padákem nebo se
vznášet v horkovzdušném
balonu. Střídání intenzivní
práce s blahodárnou relaxací
se přímo nabízí v lázeňském
městě Luhačovice, kde naleznete jak vysloveně sportovní
hotely, tak léčebné lázeňské domy, ale také noblesní
objekty dýchající historií.
Rožnov pod Radhoštěm si
rozhodně zapamatujte jako
místo zaslíbené incentivnímu turismu. Lanové centrum,
cyklostezka Bečva, horské
prostředí, golfový klub, stylové koliby, wellness hotely,
pivní lázně v historických
prostorách - to jsou jen některé z předností této lokality. Ve Velkých Karlovicích
a blízkém okolí naleznete
skvělé podmínky pro firemní
akce celoročně. Zdejší resorty, především resort Valachy,
disponují jak prostorami pro
semináře a konference, tak
stylovými restauracemi, nabídkou wellness, na hotelu
Horal naleznete dokonce termální lázně. Místní golfové
hřiště se v zimě mění na sjezdovku.
Zdeněk Urbanovský,
Centrála cestovního ruchu
Východní moravy

Doprovodný program oživí každý kongres či konferenci

Ačkoliv hlavním motivem
pro účast na konferenci či
kongresu je získávání odborných poznatků a komunikace
s kolegy z oboru, doprovodné
programy mohou kvalitu každé takové akce pozvednout
o stupínek výše. Proto se organizátoři kongresů snaží přicházet se zajímavými nápady.
Východní Morava je v tomto
ohledu regionem vskutku rozmanitým.
„Svého času jsme pořádali
akci pro odborníky z oblasti
lékařské biologie. Jako relaxaci
po dni náročných přednášek
a diskusí jsme lékařům naordinovali několikakilometrový
pochod, na jehož konci čekalo
stádo ovcí, které měli ostříhat
a některé i podojit,“ přibližuje
jednu z aktivit Bořek Procházka, majitel agentury BPP, která
ročně organizuje řadu kongresů či konferencí. „Přestože
již v průběhu turistické části
začalo pršet a do hotelu se
všichni vrátili mokří a špinaví,
byla akce vyhodnocena jako
skvělá relaxace a únik od běžného denního stresu. A něco
podobného po nás zákazník
chtěl i v dalším roce,“ doplňuje
Procházka.
Jinou alternativou je uspořádání pracovního jednání
na palubě lodi. S tím má zkušenosti například Stanislav Hampala, provozovatel lodi Morava, kotvící ve Spytihněvi. Není
žádný problém pronajmout
loď i s posádkou, připravit
stoly, občerstvení a pracovní
jednání může nerušeně probíhat za vrčení lodních motorů
mimo civilizaci. Navíc loď může
zastavit v některém z přístavišť,
ze kterých se pro pracovním
jednání může celá skupina přesunout do některého z vinných
sklípků. www.batacanal.cz

Noblesu pracovním akcím
dodávají důstojné historické
prostory. Továrník Jan Antonín
Baťa k tomuto účelu koupil
zámek v Napajedlích. Dnešní
majitelé se snaží tento účel
naplnit. Bohatě zdobené sály
s výtečnou akustikou poskytují skvělý rámec všem důležitým a klíčovým jednáním
a rozhodnutím. „Dohodami
a smlouvami, které se uzavíraly
na zámcích, se to v učebnicích
dějepisu hemží. Není divu, že
se na zámcích daří také svatebním obřadům, svatba je také
důležité rozhodnutí, které se
patří přijmout v co nejslavnostnějších podmínkách,“ říká Petra Psotková, manažerka Zámku
Napajedla. Zámek, ležící nedaleko zmíněného Baťova kanálu, je zajímavým turistickým cílem, pořádá výstavy, semináře,
prohlídky, ale také zde získáte
exkluzivní ubytování a vybranou kuchyni. Manažerské ladění objektu doplňuje golfový
driving range v zámecké zahradě. www.zameknapajedla.cz
Podobně je zaměřen nově
rekonstruovaný zámek Nový
Světlov v Bojkovicích. Zde
byla část zámku přeměněna
na hotel a restauraci, dva historické sály se přímo nabízejí
k pořádání svatebních obřadů, ale hlavní změnu zámek
prodělal zastřešením nádvoří.
Takto vzniklý prostor s 500
místy s technicky dokonalým
ozvučením, klimatizací a osvětlením poslouží jako koncertní
a divadelní sál, ale stejně tak se
hodí pro uspořádání konference či kongresu.
Přitom zůstaly zachovány i prohlídkové trasy pro
veřejnost, protože o zámek
ve stylu anglické tudorovské gotiky je velký zájem.
www.zameksvetlov.cz

Dnes je takřka nemyslitelné, aby v incentivní nabídce
scházela možnost relaxace
a odpočinku ve wellness. V Luhačovicích, proslulých léčivými
prameny a atmosférou, jsou
na firemní klientelu zvyklí a připraveni. Odehrávají se zde ty
největší akce v regionu. Výběr
ubytovacích kapacit různých
typů a úrovní, kvalitně vybavené jednací prostory a špičkově
vybavené wellness a lázeňské
hotely, činí z Luhačovic top destinaci. www.luhacovice.cz
Komplexností služeb může
Luhačovicím konkurovat resort Valachy ve Velkých Karlovicích. Disponuje desítkou jednacích sálů ve třech hotelích,
kvalitním ubytováním, špičkovými wellness službami včetně
termálního bazénu se slanou
vodou, originální gastronomií.
„U nás můžete udělat akci pro
250 lidí – od vysoce společenských akcí přes firemní jednání
až po teambuilding s outdoorovým programem, pro každého vytvoříme podmínky.
V létě to může být třeba adrenalinové vyžití a golf na našem
devítijamkovém hřišti, v zimě
pak zimní sporty,“ říká Martina
Žáčková, tisková mluvčí resortu. www.valachy.cz
Na Valašsku ještě zůstaneme. Rožnov pod Radhoštěm
usiluje o obnovení tradice
klimatických lázní. Nedávno
zprovozněnou novinkou jsou
Rožnovské pivní lázně v historickém sklepení pivovaru.
Do Rožnova pod Radhoštěm
zamíří všichni, kdo rádi po náročné duševní práci vyrazí
do přírody, sednou na kolo či
na koně. A také milovníci lidových tradic. Programy ve skanzenu se konají velmi často.
www.roznov.cz, www.vmp.cz

Incentivní
turistika

[pr]
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komerční prezentace
Atrium

Projekt budoucnosti

Postavit v centru Otrokovic unikátní multifunkční budovu vycházející z principů baťovské architektury, ale přitom moderně
ztvárněnou? Koho to vlastně napadlo? To
není podstatné. Důležité je, že se tento zajímavý projekt podařilo jediné ženě vůbec
zrealizovat a dokonce bez dotací.
Na počátku byla skromná vize postavit
„malý penzion“ ve vyšším standardu, kde
bychom se nemuseli stydět ubytovávat

zahraniční partnery. Vzhledem k pozemku - vysoutěženému přímo na náměstí - se
z původního penzionu stal postupně hotel
s byty a službami. Objekt je navržen jako
stavba v originálním architektonickém designu. Pochází z pera jednoho rodinného
atelieru. Podíleli se na něm otec, matka, syn
i snacha. Exteriery, interiery i všechny detaily byly vytvořeny jedním autorským rukopisem, což přispívá k integritě celého díla.
Vše je založeno na jednoduchých a čistých
liniích. Funkcionalistická budova je měkkého oválného tvaru. Vnější plášť je sametově
cihlový. Charakteristickým prvkem je vnitřní
atrium - otevřené a propojené ve čtyřech
spodních podlažích. Je v nich situována hotelová část. Poslední podlaží této komerční
části budovy je uzavřeno prosklenou konstrukcí. Nad ní už je atrium otevřeno slunci
www.atriumotrokovice.cz
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a vzduchu a zde je 15 jedinečných bytových
prostor, které jsou prodávány do osobního
vlastnictví nebo pronajímány. Dokončení
těchto prostor je ponecháno na individuálním dotvoření majitelů nebo nájemců.
Tyto bytové (příp. nebytové) prostory jsou
přístupné samostatnými schodišti a výtahy.
Mohou být využity i jako ordinace pro lékaře, kanceláře pro právníky, advokáty, OSVČ
nebo sídla menších společností. Rezidenti
nebo nájemci mohou využívat hotelového
servisu. Dále služeb restaurace a prostor

atria nebo konferenčních sálů ke schůzkám
i jednáním s obchodními partnery. V objektu sídlí i pobočka České spořitelny.
V podzemí jsou situována parkovací
stání se zabezpečeným vjezdem. V přízemí
hotelu naleznete recepci, restauraci se zázemím a dva konferenční prostory pro 100120 osob, které jsou kvalitně ozvučené a vybavené projekční technikou. V dalších třech
podlažích jsou hotelové pokoje a apartmány. Celková kapacita je 108 lůžek v 46 pokojích a 5 apartmánech. Dva apartmány jsou
řešeny jako pracovní s konferenčním stolem
pro 6-8 osob a s připojením notebooků. Každé podlaží je laděno do jiné barevnosti.
Přijďte a ochutnejte naši restauraci „Colosseo“. Název dostala podle tvaru budovy,
která v mnohých evokuje římské koloseum.
Posaďte se v atriu a vnímejte tento jedinečný prosluněný prostor bez pravoúhlých
stěn. Působí velmi příjemně. Ubytujte vaše
obchodní partnery v hotelových pokojích
designově navržených a kvalitně vybave-

ných. Jsme tu pro vás, vaše známé a vaše
obchodní partnery. Připravíme Vám svatbu,
rodinnou oslavu či firemní akci.
V sousedním objektu dokončuje město
rekonstrukci sálu až pro 500 osob. Od počátku projektu s tím bylo počítáno, a proto byl
hotel navržen jako kongresový. Otrokovice
jsou dnes velmi dobře dopravně dostupné.
Z dálnice jste u hotelu za 5 minut.

Chcete se stát spolumajitelem tohoto
mimořádného projektu? Investujte s námi
do budoucnosti – tento projekt má zajištěn
trvalý růst hodnoty v čase. Kontaktujte nás:
+420 724 258 822.

[pr]
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evropská unie

Nová výzva pomůže silnicím II. a III. třídy a dá práci firmám
V pořadí již šestadvacátá výzva byla vyhlášena 10. srpna z Regionálního operačního programu Střední Morava. Největší finanční částka byla vyčleněna na silnice II. a III. tříd, kde své
projekty předkládají kraje a jimi zřizované organizace. Rozděleno bude 376 milionů korun.
Základním cílem je zvýšení ekonomické
vyspělosti, zlepšení konkurenceschopnosti regionu a životní úrovně jeho obyvatel.
V prioritní ose 1 jde o zajištění efektivní, flexibilní a bezpečné dopravní infrastruktury
v rámci regionu soudržnosti Střední Morava
a spolehlivé, kvalitní a integrované veřejné
dopravní služby. Má dojít ke zvýšení kvality
dopravní infrastruktury uvnitř regionu a jejího napojení na nadřazenou dopravní síť
modernizací regionální sítě silnic II. a III. třídy. Na střední Moravě se připravuje napojení na sítě TEN-T (transevropská dopravní síť).
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektů podporovaných v rámci této
výzvy je 31. prosince 2014. Minimální výše
dotace na jeden individuální projekt je 5
milionů korun. Maximální výše dotace na jeden projekt je 300 milionů korun. Žadatel by
měl nejméně 25 procent nákladů na realizaci projektu financovat z vlastních zdrojů.

I když jsou žadateli o tuto podporu kraje,
ROP má i v tomto směru velký význam pro
podnikatelské subjekty. Kraj zadává všechny stavby soukromým stavebním firmám.
Na každou stavbu podpořenou v rámci ROP
vypisuje Ředitelství silnic Zlínského kraje

Dotace
na silnice

obchodní soutěže a stavební firmy se o tyto
zakázky ucházejí. Jen v letošním roce se
na šesti investičních stavbách na krajských
silnicích podílely firmy PSVS, Eurovia CS, ALPINE, STRABAG, KKS, VHS Javorník-CZ a Berger Bohemia. 
(red)

www.rr-strednimorava.cz

[red]

EU podpoří rozvoj území Luhačovicka a Pozlovicka
Individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje
území Luhačovicka podpoří
svými prostředky v rámci Regionálního operačního programu
Střední Morava Evropská unie.
Výzva na předkládání projektů
byla vyhlášena v srpnu a žádosti budou přijímány do 10. října.
Rozdělovat se budou čtyři miliony korun.
Cílem podpory je zvýšení
ekonomické vyspělosti, zlepšení
konkurenceschopnosti
ve správní oblasti Luhačovicka
a Pozlovicka a životní úrovně
jejich obyvatel. Má se zlepšit
atraktivnost regionu soudržnosti inzerce
Střední Avonet_FP_210x74_2.pdf
Morava pro účely ceswww.rr-strednimorava.cz

www.firemnipartner.cz

tovního ruchu zlepšením jeho
infrastruktury, služeb, informovanosti a propagace. Má docházet k využití klíčových aktivit
a potenciálu, který zatraktivní
území pro cestovní ruch a přispěje k jeho větší návštěvnosti,
k rozvoji podnikání, ke zvýšení
privátních investic a k tvorbě či
udržení pracovních míst.
Podporované projekty musí
vést k rozvoji a obnově infrastruktury pro aktivní, kulturně-poznávací, sportovní formy
cestovního ruchu a lázeňství.
Projekty budou zaměřené
na budování infrastruktury pro
aktivní formy cestovního ruchu
a sport,
např.16:22
pro rozvoj pěší tu1
29.8.11

ristiky (naučné stezky, gastronomické cesty, spojení naučných
stezek s historickými a přírodními památkami), rozvoj vodní
turistiky (infrastruktura pro rekreační plavbu) a na rozvoj zařízení pro poznávání přírodních
zajímavostí, lidových zvyků,
folkloru, řemesel.
Oprávněnými žadateli o tuto
podporu se mohou stát kraje,
obce, svazky obcí, organizace
zřizované kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace,
zájmová sdružení právnických
osob a další subjekty, jejichž
individuální projekt je součástí schváleného integrovaného
plánu rozvoje území.

Dotace bude poskytnuta
z rozpočtu Regionální rady
regionu soudržnosti Střední
Morava. Žadatel musí u projektu, který nezakládá veřejnou
podporu, zajistit financování
nejméně 15 procent nákladů
z vlastních zdrojů.
Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je jeden milion korun. Maximální
výše dotace na jeden projekt
jsou čtyři miliony korun. Konečný termín pro předložení
projektových žádostí je 10. října
2011 do 12 hodin na zlínském
pracovišti Úřadu Regionální
rady regionu soudržnosti Střední Morava. 
(red)
[red]
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evropská unie
OPPI

Školicí střediska
▪▪ Výzva II. - pokračování

▪▪ Účel: podpořit vznik infrastruktury pro vzdělávání zaměstnanců.

▪▪ Žadatel: Podnikatelské subjekty působící v podporovaných
odvětvích bez omezení velikosti, sdružení podnikatelů, podnikatelská seskupení, nestátní neziskové organizace.

▪▪ Podporované aktivity: Výstavba, pořízení, rekonstrukce, mo-

dernizace prostor určených pro vzdělávání a jejich vybavení,
zařízení školicími pomůckami a programy a zařizovacími předměty.
▪▪ Výše dotace: 0,5 – 100 mil. Kč, malý podnik 60 %, střední podnik 50 %, velký podnik 40% celkových způsobilých výdajů.
▪▪ Příjem registračních žádostí: 1. 6. 2011 – 15. 3. 2012.

www.jvmrpic.cz

OPPI

Marketing

▪▪ Výzva II. - pokračování

▪▪ Účel: podpořit exportní příležitosti malých a středních podniků.

▪▪ Žadatel: Malé a střední podnikatelské subjekty působící
v podporovaných odvětvích.

▪▪ Podporované aktivity: Účast na veletrzích a výstavách v zahraničí. Vytvoření marketingových propagačních materiálů.
▪▪ Výše dotace: 50 % z rozpočtu způsobilých výdajů.

▪▪ Příjem registračních žádostí: 1. 7. 2011 – 15. 10. 2011.

www.jvmrpic.cz

OPPI

Potenciál
▪▪ Výzva III.

▪▪ Účel: podpořit vznik infrastruktury pro výzkum a vývoj.

▪▪ Žadatel: podnikatelské subjekty bez rozdílu velikosti. Podporovány budou projekty, jejichž výstupy se projeví v podporovaných odvětvích CZ-NACE.
▪▪ Podporované aktivity: vznik nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum, vývoj a inovaci výrobků

nebo technologií, pokud existuje předpoklad jejich využití ve
výrobě.
▪▪ Výše dotace: 1 – 100 mil. Kč, v regionech se soustředěnou
podporou státu až 200 mil. Kč (malý podnik 60 %, střední podnik 50 %, velký podnik 40 %). Podpořit lze výdaje investiční a
pro MSP i vybrané provozní náklady.
▪▪ Příjem registračních žádostí: 26. 2. 2010 - 30. 9. 2011

www.jvmrpic.cz

OPPI

ICT a strategické služby
▪▪ Účel: Program ICT a strategické služby umožňuje podnikatelským subjektům vytvořit podmínky pro rozvoj a vývoj
vlastního softwarového řešení nebo vytvářet tzv. centra
strategických služeb.
▪▪ Žadatel: podnikatelské subjekty bez rozdílu velikosti.

▪▪ Podporované aktivity: tvorba a vývoj IS/ICT řešení a aplikací; zakládání a rozvoj center sdílených služeb s výrazným
mezinárodním zaměřením; zakládání a rozvoj high-tech

opravárenských center.
▪▪ Výše dotace: 1,5 – 100 mil. Kč, (malý podnik 60 %, střední
podnik 50 %, velký podnik 40 % celkových způsobilých výdajů). Podpořit lze investiční výdaje nebo hrubé mzdy zaměstnanců a povinné odvody zaměstnavatele a služby poradců,
expertů, studie.
▪▪ Příjem registračních žádostí: předpoklad od 1. 10. 2011

www.jvmrpic.cz

OPŽP

Zlepšení kvality ovzduší
▪▪ Podporované aktivity: pořízení nízkoemisního spalovacího
zdroje, výstavba nového centrálního zdroje tepla, rozšíření
stávající středotlaké sítě při současném zajištění přechodu
na spalování plynných paliv u jednotlivých zdrojů, výsadba
a regenerace izolační zeleně, pořízení strojů na úklid zpevwww.jvmrpic.cz

OPŽP

něných cest nebo silničních komunikací za účelem snížení
prašnosti, pořízení dalších technických zařízení ke snižování
prašnosti z plošných zdrojů.
▪▪ Výše dotace: max. 85 % z celkových způsobilých výdajů.
▪▪ Příjem žádostí: 2. 5. 2011 - 30. 11. 2011.

Omezování emisí
▪▪ Podporované aktivity: rekonstrukce spalovacích zdrojů
s instalovaným výkonem větším než 5 MW, rekonstrukce
nespalovacích zdrojů nebo instalace dodatečných zařízení
pro záchyt emisí, záměna technologií a technická opatření
na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí těkavých

organických látek do ovzduší, technická opatření na zdrojích
vedoucí k odstranění či snížení emisí NH3 do ovzduší.
▪▪ Výše dotace: max. 85 % z celkových způsobilých výdajů.
▪▪ Příjem žádostí: 2. 5. 2011 - 30. 11. 2011.

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 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 pro získání dotací na www.jvmrpic.cz.
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Cyklostezka Bečva má 141 kilometrů. Spojuje Valašsko s Hanou

O další kilometry se za podpory Evropské
unie prodloužila cyklostezka Bečva mezi
Velkými Karlovicemi a Vsetínem. Regionální operační program Střední Morava
přispěl částkou 107,2 milionu korun.
www.cyklostezkabecva.com

Cyklostezka Bečva je základním pilířem
rozvoje cestovního ruchu na území Horního
Vsacka. Od pramenů Rožnovské a Vsetínské
Bečvy až po soutok s Moravou je již v provozu na 141 kilometrů cyklotrasy, která umož-

Podpora
turistického
ruchu

[tz]

Zámek Nový Světlov je po rekonstrukci
Dva a půl roku trvala rekonstrukce zámku Nový Světlov
v Bojkovicích. Regionální operační program Střední Morava
přispěl na jeho rekonstrukci
dotací 85 milionů korun.
Zámek koupil v roce 2003
Josef Novotný v dezolátním
stavu. „Pro mě jako investora
bylo nejobtížnější přesvědčit
úředníky státní památkové
péče, že nejsem jejich nepřítel,“
vzpomíná na počáteční práce
majitel zámku. „Když jsem zde
přijel poprvé, byl na zámek
velmi strnulý pohled. Dnes tu
naopak vidím spoustu odvedené práce,“ řekl při slavnostním otevření místopředseda

ňuje poznávat na kolech pamětihodnosti,
přírodní krásy, lidové tradice i místní speciality Valašska, Moravské brány a Hané.
Cyklisté na úpatí Javorníků a Vsetínských
vrchů využijí 28 kilometrů komunikací určených jen pro ně, na zbývajících úsecích je
zklidněn provoz motorových vozidel. Minimální šířka stezky jsou tři metry.
Cyklostezka Bečva se skládá ze tří úseků.
První úsek kolem Vsetínské Bečvy začíná
ve Velkých Karlovicích a končí ve Valašském
Meziříčí. Na více než 50 kilometrech se mohou cyklisté těšit na přírodu Hornovsacka,
valašské dřevěnice a jedno z center Valašska
- město Vsetín. Druhý úsek tvoří část cyklostezky sledující tok Rožnovské Bečvy. Vede
z obce Horní Bečva do Valašského Meziříčí
a měří 33 kilometrů. Úsek patří k vůbec nejmodernějším cyklostezkám u nás. Provede
cyklisty kromě jiného i významným valašským městem Rožnovem pod Radhoštěm.
Třetí úsek spojuje dva soutoky řek - Vsetínské s Rožnovskou Bečvou a Bečvy s Moravou. Začíná ve Valašském Meziříčí a končí
v Tovačově. Měří 65 kilometrů a dovede cyklisty z valašských kopců Moravskou bránou
až do hanáckých rovin kolem Přerova.

Regionální rady a zlínský hejtman Stanislav Mišák. „Bojkovice v zámku získávají unikátní
zařízení, které bude sloužit
veřejnosti,“ doplnil statutární
náměstek Zlínského kraje Libor Lukáš.
Kromě rekonstrukce komerční části zámku, kde vznikly prostory pro ubytování (72
lůžek), bylo uvnitř vybudováno zázemí pro kulturní a společenské aktivity. Vznikly prostory pro muzeum, byla opravena
obřadní síň, zámecká kaple
a sál. Zámek bude schopen
na jedno představení či společenskou akci pojmout až pět
set osob.

Fryšták získal novou hasičskou zbrojnici
Nová budova polyfunkčního objektu s hasičskou zbrojnicí byla otevřena ve Fryštáku
v areálu technických služeb.
ROP Střední Morava na ni přispěl 9 miliony korun.
„Dlouhodobě
jsme
ve Fryštáku neměli prostor,
kde by se mohli setkávat
obyvatelé města při různých
příležitostech. Navíc máme
poloprofesionální sbor dobrovolných hasičů, proto se jevilo
jako ideální spojit tyto dvě věci
do jednoho projektu,“ řekl starosta Fryštáku Lubomír Doležel. Od ledna příštího roku zde
radnice plánuje řadu aktivit

pro občany. Mají se zde konat
například jazykové kurzy nebo
kurzy práce s počítačem. Pravidelně se zde budou setkávat lidé z různých zájmových
spolků. Bylo vytvořeno i jedno
nové pracovní místo manažera
pro využití objektu a správce
v jedné osobě. Stavba polyfunkčního objektu ve Fryštáku
přišla na necelých dvanáct milionů korun.
Kromě dotace na hasičskou
zbrojnici získal Fryšták z ROP
rovněž desetimilionovou dotaci na revitalizaci náměstí. Práce
na náměstí budou dokončeny
v příštím roce.
[tz]

[tz]

Obnova
památek

Inzerce

Najděte si budoucí členy vašich týmů.
Přijďte se podělit o své zkušenosti na akademickou půdu.
Zapojte se do projektu Inovace výuky marketingových komunikací.

www.firemnipartner.cz
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podpora podnikání
Kunovice

Kunovice mají nový podnikatelský inkubátor
Přes 123 milionů korun z programu Prosperita, který je součástí operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) Evropské
unie, získalo město Kunovice na výstavbu
podnikatelského inkubátoru Panský dvůr.
Město si od něj slibuje růst podnikatelských
subjektů a snížení nezaměstnanosti ve Zlínském kraji. Kunovice projekt zahájily v roce
2009, stavebně byl dokončen letos v červnu.
Vše bude stát asi 165 milionů korun.
„Česká republika má excelentní výsledky ve vědě a výzkumu, bohužel je
příliš neumíme převádět z laboratoře
do praxe, neumíme na nich vydělávat,
což je také podle mezinárodních srovnání
jednou z nejsilnějších brzd naší konkurenceschopnosti. Proto je jedním z hlavních cílů operačního programu Podnikání
a inovace tuto propast překonávat. Podnikatelské inkubátory, jako je například ten
v Kunovicích, jsou konkrétním výsledkem
naší snahy o sbližování vědců a podnikatelů,“ řekl ministr průmyslu a obchodu
Martin Kocourek.
„Poslední výzvu programu Prosperita
vyhlásilo ministerstvo průmyslu a obchodu letos v březnu. Registrační žádosti o dotace bude CzechInvest přijímat
do září. Na budování a fungování vědeckotechnických parků, podnikatelských
inkubátorů nebo například sítí business
angels jsou v rámci této výzvy vyčleněny

čtyři miliardy korun,“ uvedl Petr Očko, ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje
MPO. „Začínající podnikatelé s dobrými
nápady často nemají finanční prostředky
na rozjezd podnikání. Situaci jim usnadňují právě inkubátory, kde mohou získat
dotaci na nájem kancelářských, laboratorních a dalších prostor a rovněž na konzultantské služby, školení nebo rekvalifikace,“ vysvětlil generální ředitel agentury
CzechInvest Miroslav Křížek. Díky sdílení

prostor a laboratoří navíc mohou firmy
v podnikatelském inkubátoru efektivněji
komunikovat a na svých projektech vzájemně spolupracovat.
„Tento projekt jsme realizovali v rámci
programu rozvoje města Kunovice pro
období 2006-2010 ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou
v Praze, Vysokým učením technickým
v Brně, Evropským polytechnickým institutem, s. r. o., a dalšími organizacemi. Naším cílem je kromě podpory podnikatelů
zpřístupnění výsledků výzkumu zájemcům z podnikatelské sféry, a motivovat
tak vědecké pracovníky,“ detailněji popisuje projekt starostka Kunovic Ivana Majíčková a dodává: „Inkubátor jsme nepostavili na zelené louce, ale rozhodli jsme
se pro regeneraci brownfieldu v centru
města. Podařilo se nám tedy skloubit dvě
velice užitečné věci najednou.“
Program Prosperita podporuje zakládání a další rozvoj subjektů infrastruktury pro
průmyslový výzkum, technologický vývoj
a inovace zaměřených zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb. V souvislosti s podporou inovační infrastruktury pro nově
vznikající inovační firmy se zaměřuje také
na podporu zakládání, činnosti a dalšího
rozvoje podnikatelských inkubátorů.
[tz]

Valašské
Klobouky

V Kloboukách dokončují podnikatelské centrum

Výstavba Valašskoklobouckého podnikatelského centra
v lokalitě Zákostelí vstoupila
do poslední etapy, kterou je
vznik klidové zóny na nádvoří
komplexu a dokončení interiérů instalací kompletního
kancelářského vybavení. Projekt v hodnotě bezmála 50
milionů korun, z nichž téměř
38 milionů pokrývá dotace
z Evropského fondu pro regionální rozvoj, tak stojí na prahu zahájení své činnosti. První
začínající firmy by se měly zasídlit v říjnu.
www.vpcsro.eu
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„Valašskokloboucké podnikatelské centrum je projekt,
na kterém město Valašské
Klobouky usilovně pracuje
už řadu let. Nyní se realizace blíží do finále a inkubátor
již brzy přivítá první firmy,
které budou moci využívat
dotovaného nájmu i širokého spektra podporovaných
služeb. Věříme, že nové centrum napomůže ke zlepšení
podnikatelského
prostředí
a k růstu konkurenceschopnosti našich firem,“ vyjádřil se
k projektu starosta Valašských

Klobouk Dalibor Maniš. „Velký
přínos si od něj ale slibujeme
také v oblasti tvorby nových
pracovních míst, která jsou
v našem regionu vyvažována
zlatem,“ dodal starosta Valašských Klobouk. Inkubátor by
totiž měl dát prostor pro fungování až čtyřiadvaceti firem.
Míra nezaměstnanosti zde
přesahuje krajský průměr.
Oficiální zahájení provozu
podnikatelského centra se
plánuje na začátek října. „Projektu do úplného završení
stavebních prací zbývá už jen
dokončit interiéry a následně
nastěhovat kancelářský nábytek a veškeré vybavení. Závěrečné kroky jsou realizovány
také v exteriéru, kde probíhají
sadové úpravy klidové zóny.
Vše se může chystat na kolaudaci, kterou plánujeme
ve druhé polovině září,“ informoval jednatel společnosti
Valašskokloboucké podnikatelské centrum Karel Šoman.
Ve spolupráci s městským
úřadem se uskutečnila i oprava vedlejšího objektu a rovněž
historické studny na nádvoří.

Valašskokloboucké podnikatelské centrum vzniká
za účelem podpory malého
a středního podnikání v oblasti jižního Valašska. Firmy
díky modernímu zázemí získají širokou podporu ve svých
aktivitách, a to od zvýhodněných nájmů prostor
a techniky až po bezplatná
školení a workshopy s odborníky. Město Valašské Klobouky na realizaci získalo dotaci
z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši bezmála
38 milionů korun.

[lz]
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Ministerstvo podpoří české exportéry na veletrzích

Ministerstvo průmyslu a obchodu podpoří v příštím roce účast českých firem na více než
80 světových výstavách a veletrzích. Na celkem třiceti veletrzích bude mít Česká republika i svůj oficiální stánek, pro ostatní akce mohou firmy využít podporu pro svou individuální prezentaci. Dohromady účast českých exportérů na akcích v zahraničí podpoří na
210 milionů korun. Díky kombinaci evropských a národních peněz tak na příští rok ministerstvo průmyslu a obchodu může exportéry podpořit vyšší částkou než v minulých letech.
„Naše zkušenosti z předchozích ročníků
ukazují, že každá koruna vložená do oficiálních účastí se v podobě uzavřených kontraktů firmám vrátí více než stonásobně. České
oficiální účasti na veletrzích a výstavách
v zahraničí jsou tak jednou z nejvýznamnějších a nejúčinnějších forem podpory exportérů. Pro příští rok očekávám, že projekt
využijí zhruba čtyři stovky českých firem,“
říká ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek.
Soupisku podpořených veletrhů přitom
určují podnikatelé sami. „Seznam akcí pro
podporu totiž vždy sestavujeme na základě
jejich požadavků. Pro rok 2012 jsme oslovili
celou řadu podnikatelských asociací a oborových svazů, od kterých nám přišly požadavky na více než stovku výstav a veletrhů,“
doplnil náměstek ministra průmyslu a obchodu.
Oficiální účasti českých firem pod záštitou České republiky se tak dočkají tři desítky

Název veletrhu
AGROSALON
AUTOMECHANIKA
ECWATECH
ELEKTRO MOSKVA
EUROSATORY
EXPOCOATING
FARNBOROUGH INTERNATIONAL AIRSHOW
CHILLVENTA
ILA BERLIN
INNOTRANS
MAISON ET OBJET
METALLOOBRABOTKA
POLLUTEC
PREZENTACE ČR V ČOD
TECHNIKA
TECHNODREV SIBERIA
WOD-KAN
ZDRAVOOCHRANENIE

veletrhů, které se budou konat například
v Brazílii, Číně, Indii, Kazachstánu, Rusku,
ve Vietnamu, ale také v Srbsku nebo v Německu. Definitivní výběr podpořených akcí
kladl důraz na teritoriální rozložení všech
výstav, preferenci oborů s vysokou přidanou
hodnotou a rozložení v průběhu roku s ohledem na plynulost organizace i na cashflow.
Vyšší prioritu přitom měly veletrhy mimo
Evropskou unii, což umožnilo i lépe pokrýt
seznam prioritních zemí. Přednost dostaly ty veletrhy, o které projevilo zájem více
asociací. Takto vzniklý seznam odsouhlasil
Výbor pro veletrhy a výstavy Svazu průmyslu a dopravy za účasti představitelů většiny
relevantních asociací a svazů.
Účast na dalších více než padesáti akcích
podpoří projekt společné účasti na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí,
který v rámci operačního programu Podnikání a inovace spolu s ministerstvem průmyslu a obchodu zajišťuje agentura CzechTrade a Hospodářská komora ČR.
Díky kombinaci obou projektů se tak podle náměstka Hovorky pro rok 2012 podaří
vyjít vstříc nejméně třem čtvrtinám požadavků firem na podporu účasti na zahraničních veletrzích a výstavách.
Místo

Země

Termín

Moskva
Frankfurt
Moskva
Moskva
Paříž
Moskva
Farnborough
Norimberk
Berlín
Berlín
Paříž
Moskva
Lyon
Londýn
Bělehrad
Krasnojarsk
Bydhošť
Moskva

Rusko
Německo
Rusko
Rusko
Francie
Rusko
Velká Británie
Německo
Německo
Německo
Francie
Rusko
Francie
Velká Británie
Srbsko
Rusko
Polsko
Rusko

říjen
září
červen
červen
červen
únor
červenec
říjen
září
září
leden
květen
listopad
červenec/srpen
květen
září
květen
prosinec
[red]

Veletrhy a
výstavy
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Budeme platit na krajských silnicích mýto?

Nic není zadarmo. Ani jízda automobilu po silnici. Každou silnici musel někdo
vybudovat a musí ji také udržovat. A čím
těžší automobil a čím častější jízda, o to
více a rychleji se silnice opotřebovává. Tak
vznikl systém dálničních známek a později elektronického mýtného. Není žádným
tajemstvím, že se vedou úvahy o zpoplatňování i méně významných komunikací –
tedy například krajských silnic II. třídy.
Elektronické mýtné pro vozidla s celkovou hmotností nad 12 tun bylo v České republice zavedeno od 1. ledna 2007 novelou
zákona o pozemních komunikacích. Mýtné
se začalo vybírat na 970 kilometrech dálnic
a silnic pro motorová vozidla. Pro sledování
vozidel a registraci mýtného bylo postaveno asi 178 mýtných bran. Na rozdíl od Německa se u nás mýtné vztahuje i na autobusy. Od 1. ledna 2008 se začalo platit také
na 200 kilometrech silnic I. třídy.
Ve Zlínském kraji je zpoplatněna nová
dálnice D1 a rychlostní komunikace R55
a rovněž silnice I. třídy z Kroměříže do Hulína a z Hulína směrem na Říkovice.
Za moderní způsob zpoplatnění pozemních komunikací se považuje elektronické
mýtné, což je elektronické sledování pohybu vozidel. Vozidla musejí být vybavena
příslušnou palubní jednotkou. Používají se
dva základní typy systémů:

1. mikrovlnný, kdy jsou vozidla sledována pomocí takzvaných mýtných bran, tedy
portálů nad vozovkou s detektory vozidel
(snímači mikrovlnného signálu a kamerami). Je použit ve většině evropských zemí
a je standardizován v rámci Evropské unie,
2. satelitní, který umožňuje celoplošné
sledování vozidel nejen na speciálně vybavených komunikacích. Je použit pouze
v Německu, a i tam je doplněn mikrovlnným kontrolním systémem.
Pro zavedení mýtného na silnicích II.
nebo i III. třídy u nás zatím nejsou vytvořeny zákonné předpoklady. Ale bude-li pro to
politická vůle, zákon se může změnit. Krajům by to mohlo přinést pravidelný zdroj
příjmů na údržbu a rekonstrukci krajské silniční sítě. A také by vznikl regulační prvek,
kterým by bylo možno při různých sazbách
mýta ovlivnit používání jednotlivých silnic
a bránit se tomu, že by došlo při zpoplatnění všech silnic I. třídy k přesunu těžké dopravy na silnice nižších tříd, které na takovou
zátěž většinou nemají technické parametry.
Ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje
Bronislav Malý není žádným nadšeným zastáncem mýta na krajských silnicích. Nicméně dovede si je představit a má také k dispozici dokument, ve kterém jsou potenciálně
zpoplatnitelné krajské komunikace vytipovány. Za vhodné pro případné zavedení

Inzerce

mýtného jsou považovány ve Zlínském kraji
především silnice II. třídy takzvané vybrané
sítě krajských silnic. Ta byla vymezena usnesením Rady Zlínského kraje z roku 2007.
Krajské silnice vybrané ke zpoplatnění
musí být buď paralelními trasami k silnicím
I. třídy, k dálnicím či rychlostním komunikacím, nebo by měly tvořit jejich spojnici.
Při výběru je podle ekonomů nezbytné zohlednit délku úseku a průměrnou měsíční
intenzitu vozidel s hmotností nad 3,5 tuny.
Zpoplatněný úsek by neměl být kratší než
10 kilometrů při průjezdu minimálně 900
nákladních vozidel denně.
Z dosud zpracovaných studií vyplývá, že
po zavedení mýtného systému na silnicích
I. třídy by došlo ke zvýšení výkonu nákladní dopravy na krajských silnicích přibližně
o deset procent. Po zavedení mýtného
na silnicích II. a III. třídy by podle těchto studií objem nákladní dopravy opět asi o osm
procent poklesl, neboť tranzitní nákladní
doprava by se raději vrátila zpátky na zpravidla přímější a kvalitnější silnice I. třídy.
Jak nedávno uvedl server AutoRevue.cz,
uvažované rozšíření mýtného pro vozy nad
3,5 tuny na zhruba pět tisícovek kilometrů
českých silnic prvních tříd a dalších stovek
kilometrů silnic II. a III. třídy se nesetkává
s všeobecným pochopením. Naopak sdružení automobilových dopravců Česmad
Bohemia to považuje za nepřijatelné. Obává se, že takový postup může nejen snížit
konkurenceschopnost české ekonomiky,
ale dostat stát do sporu s Evropskou unií.
Sdružení požaduje, aby vznikla seriozní
studie, která by vyčíslila nejen cenu budoucího mýta, ale i to, jaké bude mít plánované
zpoplatnění silnic vliv na makroekonomiku a v regionech na místní dopravce. „Ono
to vypadá, že na malých silnicích se motá
spousta náklaďáků, ale podle našich zjištění jich není zase tolik a v případě zavedení mýtného se na nich nedá moc vybrat.
Z valné většiny se nejedná o vozy, které by
kvůli šetření kopírovaly dálnice, ale dojíždějí do podniků, které tam sídlí, nebo zásobují místní firmy. Často jde o rozvoz pečiva,
masa nebo zeleniny, a na tyto malé dopravce by mýtné hlavně dopadlo,“ řekl pro AutoRevue.cz Martin Felix z Česmad Bohemia.
[vc]

Použití logistického sytému Witness
Zřízeno Ústavem logistiky
Fakulty logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně při

Okresní hospodářské komoře Uherské Hradiště
Studentské náměstí 1531, 686 01 Uherské Hradiště
v rámci projektu “Logistické centrum”
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„4 BUSINESS POINTS“

tel.: +420 577 432 891
fax: +420 577 433 350
e-mail: suszlin@suszlin.cz

Informační a poradenská místa na Okresních hospodářských
komorách ve Zlínském kraji nabízejí podnikatelské i široké veřejnosti:
Užitečné informační a poradenské služby se zaměřením zejména na:
Aktuální využití dotačních programů
Podnikatelskou infrastrukturu a možnosti uplatnění v regionu
Realizaci inovačních aktivit
Kariérní poradenství žáků ZŠ
Zvýhodněné kurzy a semináře
Pružnější služby CzechPOINT
Bližší informace lze získat na Okresních hospodářských komorách:
Okresní hospodářská komora
Kroměříž
Komenského náměstí 435
Kroměříž
Tel.: 573 331 650
E-mail:ohkkm@ohkkm.cz
www.ohkkm.cz

Okresní hospodářská komora
Uherské Hradiště
Studentské náměstí 1531
Uherské Hradiště
Tel.: 572 557 097-99
E-mail: ohk@ohkuh.cz
www.ohkuh.cz

Okresní hospodářská komora
Vsetín
Smetanova 1484, Vsetín
Tel.: 571 421 080
E-mail: ohkvsetin@tiscali.cz
www.ohkvsetin.cz

Okresní hospodářská komora
Zlín
Vavrečkova 5262, Zlín
Tel.: 573 776 001
E-mail: info@ohkzlin.cz
www.ohkzlin.cz

Realizace projektu 4 BUSINESS POINTS
je spolunancována z prostředků Zlínského kraje.

Realizace a opravy komunikací, chodníků,
parkovišť a zpevněných ploch
Pokládka asfaltového betonu nišerem
Vysprávky komunikací
a ploch asfaltovými technologiemi
Čištění komunikací a ploch
Realizace a opravy mostních objektů
a silničního příslušenství
Údržba zeleně a sečení trávy
Prodej kameniva
Výškové úpravy uličních vpustí
a poklopů šachet v komunikacích
Instalace svislého a vodorovného
dopravního značení i příslušenství
Nákladní doprava

www.suszlin.cz

