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Technologický park Progress v Holešově je ideálním místem pro start vašeho podnikání či roz-
voj inovačního záměru. Má k tomu všechny předpoklady. Díky tomu, že byl projekt podpořen
Evropskou unií, jsou k dispozici atraktivní ceny pronájmu. Kroměřížsko je navíc region se 
soustředěnou podporou státu, což usnadňuje přístup k dotacím.

Pro koho je park určen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Podnikatelský inkubátor - prostory pro nové projekty či zcela začínající podnikatele se zvýhod-
něnou cenou již od 500 Kč za čtvereční metr. Technologický park - výrobní prostory, laboratoře 
a kanceláře pro  rmy, které realizují inovačně zaměřený projekt. 

Podmínky vstupu do technologického parku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Aby  rma mohla uvažovat o výhodném pronájmu v Technologickém parku Progress, musí 
splnit dvě základní kritéria – spadat do podporovaných oborů (preferován je zpracovatelský 
průmysl a služby, vyloučeno je například primární zpracování surovin) a mít kvalitní, inovačně 
zaměřený projekt. 

Podmínky vstupu do podnikatelského inkubátoru  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Základním předpokladem pro působení v podnikatelském inkubátoru je historie žadatele, která 
nesmí překročit dvě po sobě následující účetní období. Další kritéria jsou shodná s režimem tech-
nologického parku – tedy oborové začlenění a kvalitní podnikatelský záměr. U  rem, využívajících 
výhod režimu podnikatelského inkubátoru, probíhá každoroční hodnocení rozvoje a benchmar-
king s následnou spoluprací na dalším rozvoji.  

více informací: +420 734 513 864, petr.stibora@industryzk.cz 

Typ plochy Podnikatelský inkubátor Technologický park

výrobní prostory individuální posouzení 450 Kč/m2/rok

laboratoře od 500 Kč/m2/rok 700 Kč/m2/rok

kanceláře od 500 Kč/m2/rok 700 Kč/m2 /rok

Nájemní prostory
pro inovační  rmy
a nové projekty

technologický park progress

www.progresspark.cz
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  Editorial
 Obsah
Tiráž

Úvod

Plastový tác, hliníkový příbor, univerzální hnědá omáčka, klid a bodrá nálada. Tak nějak si 
pamatuju prostředí závodní jídelny v 80. letech. V následující dekádě se rozmohl restaurační 
byznys s poledním menu a v mnoha hospodách není v době oběda k hnutí. V posledních letech 
se pak koše u pracovních stolů v kancelářích plní prázdnými krabičkami, z nichž odkapávají 
zbytky nudlí, či trčí poslední přepálený hranolek. Výjimkou ale nejsou ani zbytky tofu či robi 
plátku. No a úplně posledním trendem jsou kouzelné krabičky na celý den. Nezvednout se 
od stolu a přitom být zdravý a hubený – to je, panečku, prodejní argument. 

Pro mě osobně mají všechny zmíněné způsoby stravování své kouzlo. Se závodní jí-
delnou mám spojené příjemné zážitky z letních prázdninových brigád, hospody (klidně i ty 
zakouřené se špinavým ubrusem) mám rád z principu, fastfood v žádném případě neodmítám 
a proti zdravé výživě taky nic nemám. Je mi tak jedno, co z toho si v daný den dopřeju, či co 
mi čas umožní.

To manažeři velkých firem mají rozhodování těžší. Nejde ani tak o to, jak se zasytí 
oni sami, ale jakým způsobem zajistí stravování zaměstnanců. A právě o tom je hlavní 
téma tohoto vydání magazínu Firemní partner. A aby to čtení nebylo jen o tak příjemných vě-
cech, jako je jídlo, v rubrice Rádce přinášíme zajímavé postřehy o rozvodu a společném jmění 
manželů z pohledu podnikatele.       
       Jaroslav Janečka,

       šéfredaktor
 

4–5
ZBLÍZKA
ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ
Starostí s vařením obědů, provozováním 
kuchyně a hledáním kuchařů zbaví zaměst-
navatele externí firma. Řešením mohou být 
i stravenky. Celodenní stravování může alter-
nativně zajistit i tzv. krabičková dieta.

6–7
ROZHOVOR
JOSEF HUDEČEK:
PrůmySl POStráDá vzDělané 
tEcHniKy
„Je to problém všech. A myslím, že nebudu 
přehánět, když řeknu, že jde zároveň i o pro-
blém největší. Konkrétně i my neustále hle-
dáme vysokoškolsky vzdělané techniky, ale 
nabídka na trhu práce je nedostatečná,“ říká 
v rozhovoru generální ředitel společnosti 
MESIT holding a.s., Josef Hudeček. 

9–10
zPravODaJStvÍ z FirEm
inOvaČnÍ Firma rOKU
Inovační firmou roku 2012 se stala Česká 
zbrojovka, a.s. Titul získala uherskobrodská 
společnost za rozsáhlou inovaci sortimentu. 
Čestná uznání pak obdržely společnosti Aus-
tin Detonator, s.r.o., ze Vsetína a Koma Modu-
lar Construction, s.r.o., z Vizovic.

11, 12, 16
PODPORA PODNIKÁNÍ
STAVBA ROKU 
Ve Zlínském kraji byly již podesáté vyhlášeny 
nejlepší stavby roku.

17
RÁDCE
DělEnÍ maJEtKU
Rozvod není nikdy jednoduchý. Když se roz-
vádí podnikatel, jsou na stole další starosti. 

vyDavatEl
magazínu Firemní PARTNER
 
HEXXA komunikační agentura s.r.o. 
Registrace MK ČR E 16830

Vychází v nákladu 20 500 ks. 
Uzávěrka 30. května 2012.
 
Neprodejné. 

www.firemnipartner.cz
 
REDAKCE 
Pekárenská 42, 760 01 Zlín 
tel./fax: 577 271 206 
e-mail: redakce@firemnipartner.cz
Mgr. Jaroslav Janečka - šéfredaktor 
Mgr. Vojtěch Cekota - redaktor 
MgA. Tamara Burešová - grafická úprava 
Ivo Hercik - zlom, fotograf

INZERCE 
Pavel Zapletal – 777 708 489  
Ing. Jana Nováková – 774 438 700 
Martina Hofrová – 776 452 474

DISTRIBUCE
Česká pošta, s.p. 
Distribuce do všech firemních schrá-
nek ve Zlínském kraji, na určená místa 
a adresy.



4

je. Zhruba před čtyřmi lety byla jídelna zre-
konstruována ze samoobslužného provozu 
na plně obslužný provoz restauračního typu. 
Denně je nabízeno pět až sedm druhů jídel. 
Samotné vaření zajišťuje pro krajský úřad 
Střední odborná škola Otrokovice, což je or-
ganizace, kterou kraj zřizuje. Pro studenty je 
práce v kuchyni i v číšnických profesích sou-
časně školní výukou a praxí. Zaměstnanec 
platí za oběd 25 nebo 39 korun, zaměstnava-
tel mu doplácí do tržní ceny obědů asi  55 až 
60 korun podle typu jídla. 

Stravenky do restaurací
Tam, kde není závodní jídelna, přicházejí 

v úvahu jako náhradní řešení stravenky plat-
né do běžných restaurací. Velmi rozšířený je 
například systém stravenek Ticket Restau-
rant, Gastro Pass, Cheque Dejeuner. Podle 
počtu odpracovaných směn obdrží zaměst-
nanec na každý měsíc odpovídající počet 
stravenek. V restauracích, které je přijímají, 
fungují jako platidlo. Z nominální hodnoty 
stravenky zaplatí zaměstnanec ze svého jen 
část. Až 55 procent z hodnoty stravenky, 
maximálně 53,20 Kč, může zaměstnavatel 
zahrnout do svých nákladů, a tudíž z tohoto 
benefitu neodvádí státu daň.

Zaměstnanci vybavení stravenkami to 
mají v určitém smyslu složitější, když musejí 
vyrazit během pracovní přestávky za jídlem 
do ulic města. Pro někoho, zejména při seda-
vé profesi, to však může být i vítané zpest-
ření pracovní směny. Navíc stravenkami lze 
platit za potraviny i v mnohých běžných ob-
chodech či supermarketech. Zaměstnanec 
tak má větší svobodu a nepřichází o benefit 
ani v případě, že mu teplý oběd z nějakého 
důvodu nevyhovuje. Stravenkami může za-
platit nákup pro domácnost a do práce si 
může přinést svačinu nebo si něco na praco-
višti ohřát v mikrovlnce.    

Například formou stravenek od firem 
Edenred CZ a Sodexo Pass ČR řeší stravo-
vání svých zaměstnanců, kterých je asi 450, 
Magistrát města Zlína. Stravenka má hodno-
tu 65 korun. Zaměstnanec za ni zaplatí 24 
korun, zaměstnavatel 21 korun a z fondu 
kulturních a sociálních potřeb je uhrazeno 
20 korun. „Zaměstnanci mají v centru Zlína 
na výběr hned z několika restaurací či jíde-
len, kde platí tyto stravenky a kam můžou 
zajít na oběd,“ řekl mluvčí magistrátu Zde-
něk Dvořák. /vc/

Dáváte svým zaměst-
nancům najíst? Osmiho-
dinová pracovní doba je 

dlouhý čas, během kterého 
člověk zpravidla vyhlád-
ne. Poskytnout nejméně 

půlhodinovou přestávku 
na jídlo a oddech nejpozdě-

ji po šesti hodinách práce 
– to je zaměstnavatelova 
povinnost vyplývající ze 

zákoníku práce. 
O přípravu jídla se však již zaměstnava-

tel starat nemusí. Je to významný benefit pro 
zaměstnance, když jeho firma provozuje zá-
vodní jídelnu, zajišťuje dovážku obědů nebo 
alespoň poskytuje pracovníkům stravenky.

Teplý oběd během pracovní směny je 
výhoda. Jsou firmy, které dají svým pracov-
níkům raději o něco vyšší mzdu, ale už se 
o žádné další výhody nestarají. Český za-
městnanec si na určité sociální vymoženosti 
v pracovním procesu potrpí. A když se roz-
hoduje (pokud není nucen vzít pod exis-
tenčním tlakem jakoukoli práci, která se na-
skytne) o svém budoucím pracovišti, ptá se 
i na obědy, stravenky, podnikové rekreační 
středisko, dárky k jubileím... Firma, která má 
zájem na pozitivním a dlouhodobém vztahu 
k zaměstnancům, na to nezapomíná.

Stravování zaměstnanců v průběhu jejich 
pracovní směny je možno považovat výhrad-
ně za jejich soukromou záležitost. Může však 
být i významnou součástí sociální politiky 
zaměstnavatele. Zajištění stravování a po-
skytnutí příspěvku na jeho úhradu je častou 
a efektivní výhodou poskytovanou zaměst-
navatelem zaměstnancům. Pro zaměstnava-
tele je výhodnou formou stabilizace a pra-
covní motivace zaměstnanců. Zaměstnanec 
získává v příspěvku na stravování nedaněný 
příjem, který nepodléhá ani odvodům pojist-
ného na sociální a zdravotní pojištění.

závodní jídelny
Zpravidla jen ty největší podniky a in-

stituce si mohou dovolit provozovat vlastní 

stravovací zařízení. Nebo existuje varianta, 
že zaměstnavatel má vlastní kuchyň a jídel-
nu, ale jejich provozování svěří externí firmě. 
Nebo má jenom výdejnu stravy a jídlo nechá 
každý den dovážet z nějaké cizí velké výva-
řovny. Záleží na konkrétních ekonomických 
propočtech, co je pro kterého zaměstnavate-
le výhodnější.

Pojíst v závodní jídelně mohou během 
směny zaměstnanci pneumatikárny Barum 
Continental v Otrokovicích. Zaměstnavatel 
se sám o vaření stravy nestará. Zajišťování 
stravování svěřil externí firmě. „Jsme s tímto 
systémem poměrně spokojeni,“ uvedl Martin 
Mušínský, který má tento zaměstnanecký be-
nefit v pneumatikárně na starosti. Také zde 
část z ceny oběda hradí zaměstnanec, část 
zaměstnavatel. Objednávání a platby obědů 
si zaměstnanci zajišťují moderním elektro-
nickým způsobem pomocí čipových karet. 
Stravenky do restaurací mohou dostat místo 
oběda v jídelně zaměstnanci, kteří jsou vy-
sláni na pracovní cestu.

O pravidelné stravování svých zaměst-
nanců pečuje rovněž společnost TAJMAC-
-ZPS. Podle finančního ředitele Jana Kurince 
hradí firma svým zaměstnancům 55 procent 
hodnoty jídla. Závodní stravování je zajišťo-
váno externí cateringovou společností. Sou-
časně je ve firmě ještě kantýna, která nabízí 
zaměstnancům možnost občerstvení i mimo 
čas oběda. Stejně tak mohou lidé využít také 
automaty.

Naproti tomu vlastní stravovací provoz 
má ve Zlíně například Univerzita Tomáše 
Bati, která má v současnosti na 930 zaměst-
nanců. „Ceny stravného pro zaměstnance se 
pohybují v rozmezí od 4,50 do 6,80 korun 
za polévku, od 33,50 do 55 korun za hotové 
jídlo. Minutka stojí 40 - 55 korun, pizza je 
za 50 - 64 korun. Příspěvek zaměstnavate-
le na jedno hlavní jídlo denně je 35 korun,“ 
upřesnil Jan Malý z rektorátu univerzity. 
Důvod pro poskytování stravenek do jiných 
restaurací za těchto okolností už univer-
zita nemá. Také Krajská nemocnice T. Bati 
ve Zlíně má vlastní kuchyň a dvě jídelny 
pro zaměstnance. Pracovníci platí za oběd 
30 korun, zaměstnavatel doplácí 36 korun. 
Obědy vaří pro zaměstnance i pacienty 
jedna nemocniční kuchyň. Nemocnice má 
2 190 zaměstnanců. 

Vlastní jídelnu provozuje pro svých 470 
zaměstnanců též Krajský úřad Zlínského kra-

aby zaměstnanci neměli hlad

  Jak na stravování v práci Zblízka

PŘIJEĎTE SI PRO       VÝHODY NISSAN4 
Využijte akční nabídky od uNIcARS cz

*Výhody platí pouze do 30. 6. 2012. Detailní přehled výhod najdete na www.nissan.unicars.cz. Kombinovaná spotřeba Qashqai: 4,5–8,2 l/100 km, kombinované emise CO2: 119–194 g/km. Kombinovaná spotřeba Juke: 4,9–7,6 l/100 km, kombinované emise CO2: 129–175 g/km. 

uNIcARS cz – nový autorizovaný dealer Nissan 
www.nissan.unicars.cz
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INZERCE

/ Závodní jídelny / Hlídáme kilojouly

Poměrně novým nápadem, jak si za-
jistit nejen kvalitní oběd, ale kompletní 
celodenní stravu, dodávat tělu všechny 
potřebné živiny a ještě při tom neztloust-
nout, nebo dokonce zhubnout, je takzva-
ná krabičková dieta. Specializovaná fir-
ma převezme starosti o vyváženou stravu 
a počítání kalorií na svá bedra.

Jak to funguje? Firma připraví podle od-
borně sestaveného jídelníčku a přesně na-
váží do pěti polystyrénových krabiček jídlo 
pro strávníka na celý den. Snídaně, svačina, 
oběd, odpolední svačina a večeře. Na jídel-
níčku má strávník vyčíslen přesný počet 
kilojoulů, které jeho tělo s každou dávkou 
přijme. Podle svého tělesného stavu se roz-
hodne, jestli má zájem o program Redukce 
s 5 000 kJ za den, o program Standard s den-
ním příjmem 7 000 kJ či o program Aktivní 
s obsahem 10 000 kJ nebo Sport s obsahem 

15 000 kJ denně. V prvním případě redukč-
ní diety lze podle provozovatelů systému 
dosáhnout u zdravého člověka váhového 
úbytku 4 až 6 kilogramů za měsíc. 

Dodavatel krabičkové diety přiveze 
zákazníkovi sadu pěti krabiček celodenní 
stravy vždy ve vychlazeném stavu odpole-
dne předchozího dne. Domů nebo i do za-
městnání, jak kdo potřebuje. Krabičky si zá-
kazník uloží do ledničky a následující den si 
jídla před konzumací většinou ohřívá v mik-
rovlnné troubě. Jídlo si zákazník vybírá dva 
dny dopředu. Komunikuje s dodavatelem 
telefonicky nebo po internetu. Platit může 
hotově, na účet nebo i stravenkami.

Na Zlínsku se výrobou a rozvozem kra-
bičkové diety zabývá například živnostnice 
Bohumila Pukancová. Celodenní menu u ní 
stojí 200 až 380 korun – podle energetické 
vydatnosti. Dietnější a energeticky chudší 

jídelníček je levnější. „Je to fajn podnikání, 
baví mě to. Už dříve jsem pracovala v po-
hostinství. Mám už několik desítek zákaz-
níků,“ řekla Pukancová. Jídla pro ni připra-
vuje kuchyň ve Strážnici. Pukancová rozváží 
krabičkovou dietu do Babic, Napajedel, Ot-
rokovic, Zlína, Vizovic, Slušovic, Luhačo-
vic, Uherského Brodu, dokonce i za hranici 
na Slovensko. „Konkurence v tomto oboru 
podnikání je ale značná,“ připouští.

Firem nabízejících krabičkovou dietu je 
víc a zájemce si může vybrat z mnohem širší 
cenové nabídky.  Přitom samozřejmě nemu-
sí být všechno stejně kvalitní. Jak ukázal ne-
dávný test deníku MF DNES, nejčastějšími 
nedostatky krabičkových diet byly kromě 
nízké energetické hodnoty a špatného po-
měru základních živin také velké množství 
soli, nedostatek čerstvého ovoce a zeleniny 
a špatně připravená jídla bez nápadu. /vc/

Řada firem se na závodní stravování 
specializuje a má je za své hlavní podni-
kání. Znamená to vařit obědy pro někoho 
jiného. Někdy dokonce přímo v jeho ku-
chyni a s vybavením zákazníkova stravo-
vacího provozu. Může to vyjít levněji než 
s vlastními kuchaři.

Jedním z velkých hráčů v oboru závod-
ního stravování je na Zlínsku akciová spo-
lečnost Jospo Holešov. Ani ne před dvěma 
lety dokonce vyhrála výběrové řízení na za-
jišťování jídel pro pneumatikárnu Barum 
Continental v Otrokovicích. Měsíčně tam 
pracovníci firmy Jospo připraví na sto tisíc 

jídel. Jospo podniká v závodním stravování 
už asi pět let. Navázala ale na ještě starší 
tradici. Základem nabídky jsou především 
jídla tradiční české kuchyně. Jídelníček zve-
řejňuje na internetu. V nabídce jsou jak tep-
lá jídla, tak jídla chlazená, která si zákazník 
před konzumací sám ohřívá.

„Máme asi dva tisíce zákazníků. Zajiš-
ťujeme závodní stravování v Holešově, Bys-
třici pod Hostýnem, Hulíně, Napajedlích, 
v Chropyni a Otrokovicích,“ upřesnil vedou-
cí obchodního oddělení společnosti Jospo 
Jaroslav Janek. Jospo zaměstnává na 250 až 
300 lidí. Dohromady prodá měsíčně kolem 
tří set tisíc jídel. Denně nabízí asi čtyřicet 
druhů jídel a šest polévek. „Ale krize má 
určité dopady i do našeho podnikání. Lidé 
hledají, kde ušetřit, a jídlo je jednou z mož-
ností. Také firmy se snaží připívat svým za-
městnancům na stravování čím dál méně 
nebo třeba závodní stravování úplně ruší,“ 
dodal Jaroslav Janek.    /vc/

aby zaměstnanci neměli hlad

Krabičková dieta

PŘIJEĎTE SI PRO       VÝHODY NISSAN4 
Využijte akční nabídky od uNIcARS cz

*Výhody platí pouze do 30. 6. 2012. Detailní přehled výhod najdete na www.nissan.unicars.cz. Kombinovaná spotřeba Qashqai: 4,5–8,2 l/100 km, kombinované emise CO2: 119–194 g/km. Kombinovaná spotřeba Juke: 4,9–7,6 l/100 km, kombinované emise CO2: 129–175 g/km. 

uNIcARS cz – nový autorizovaný dealer Nissan 
www.nissan.unicars.cz

za měsíc navaří na půl milionu jídel
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Slovo MESIT má v názvu hned několik fi-
rem, navenek vystupujete jako holding. 
Jde ve stručnosti popsat celou strukturu?

Není to tak těžké. V podstatě jde o osm 
výrobních firem v oblasti elektrotechniky 
a strojírenství, dále pak jednu obchodní 
společnost a dvě obslužné. Celé to zastře-
šuje a kapitálově spravuje firma MESIT 
holding a.s. Celkem ve všech firmách, včet-
ně naší vlastní Střední školy MESIT, o.p.s., 
pracuje téměř 1 000 lidí. Toto uspořádání 
je výsledkem restrukturalizace, kdy jsme 
museli reagovat na změny světové ekono-
miky, hledat i jiné tržní příležitosti a zvy-
šovat efektivitu. Rozčlenění na menší spo-
lečnosti je navíc velmi výhodné. Snáze se 
například hledají úspory či další, byť třeba 
menší, ale perspektivní příležitosti. 

Hlavními zákazníky holdingu z pohledu 
tržeb stále zůstává letecký, obranný a bez-
pečnostní průmysl. Zvláště letecký průmy-
sl si přitom prošel krizí, která se přenesla 
i na vás. Jak je na tom toto odvětví dnes?

Uherskohradišťský MESIT je jed-
nou z mála tradičních průmys- 

lových firem regionu, která se 
prakticky od svého vzniku drží 

svého oboru a představuje v něm 
technologickou špičku. V letoš-

ním roce si připomíná 60. výročí 
vzniku. Při nutné restruktura-

lizaci v 90. letech sice přešla 
na holdingové uspořádání, pro-

nikla i do dalších oborů, nicméně 
vlajkovou lodí je stále totéž.  „Jde 

o přístrojové a komunikační 
vybavení pro letecký, obranný 

a bezpečnostní průmysl,“ říká ge-
nerální ředitel společnosti MESIT 

holding a.s., Josef Hudeček.

Z nejhoršího je venku a nabírá nové síly. 
Letecký průmysl v České republice je dnes 
v daleko lepší kondici, než by kdo ještě 
před deseti lety očekával. Firma Aircraft 
Industries, a.s., která převzala kunovický 
LET, stále zvyšuje výrobu i prodej, daří se 
i ostatním firmám. To pochopitelně ve světě 
obnovuje důvěru v český letecký průmysl, 
zákazníci se tak nebojí přistupovat k inves-
ticím do generálních oprav letounů L 410 či 
L 39. Nicméně v loňském roce jsme vykázali 
nekonsolidované tržby na úrovni 1,7 miliar-
dy, z toho z letecké výroby pochází asi 200 
milionů korun. Velmi důležitými zákazníky 
jsou pro nás proto rovněž firmy dodávají-
cí své výrobky armádám a bezpečnostním 
službám. Podceňovat rozhodně nelze ani 
naše strojírenské firmy. Přestože se potýkají 
s velkou konkurencí, jsou schopny fungovat 
samostatně a především ziskově. 

Když je řeč o konkurenci, jak jste na tom 
v tomto směru v oblasti přístrojového 
a komunikačního vybavení?

Josef Hudeček: Průmysl postrádá vzdělané techniky

 Josef 
Hudeček

Rozhovor

       ing. Josef Hudeček

/ absolvoval SPŠ elektrotechnickou 
v Brně a VUT Brno, Fakultu elek-
trotechnickou

/ od roku 1978, kdy ukončil vy-
sokoškolské studium, pracoval 
ve společnosti MESIT na pozicích 
zkušební technik,vedoucí oddělení 
řízení kvality, vedoucí technické 
přípravy výroby, vedoucí řízení 
výroby, výrobní náměstek, ředitel 
a nyní generální ředitel

TEXT Jaroslav Janečka / FOTO archiv
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Konkurence na globálním trhu je po-
četná a tvrdá, u řady výrobků máme kon-
kurenci i v České republice. Naší hlavní 
konkurenční výhodou ve srovnání se za-
hraničními výrobci je nabídka technicky 
vyspělých a kvalitně vyrobených produktů 
za zajímavé ceny.

Většina průmyslových firem přitom po-
ukazuje právě na značný nedostatek 
odborně zdatných pracovníků. Je to i váš 
problém?

Je to problém všech. A myslím, že ne-
budu přehánět, když řeknu, že jde záro-
veň i o problém největší. Konkrétně i my 
neustále hledáme vysokoškolsky vzdělané 
techniky, ale nabídka na trhu práce je ne-
dostatečná. 

O něco lepší je situace v případě dělnic-
kých profesí. Díky tomu, že máme vlastní 
střední školu, daří se nám to zvládat. I v na-
šem oboru platí pravidlo: Firma je tak dob-
rá, jak dobří jsou její zaměstnanci. A nejde 
zdaleka jen o lidi na klíčových místech.

Zmínil jste vlastní střední školu. To není 
zcela běžný jev. V čem spatřujete její nej-
větší přínos? 

Mít vlastní vzdělávací centrum je smy-
sluplné. Proto jsme se rozhodli pokračo-
vat v provozování někdejšího učňovského 
střediska. Studenti naší střední školy se 
v rámci praktické výuky podílejí na reálné, 
tedy sériové výrobě v našem areálu, mají 
přístup k moderním strojům i nejnovějším 
technologiím. 

Pokud se pak u nás rozhodnou pracovat, 
je to následně snazší pro ně a výhodné pro 
nás. Nicméně nabízíme i studium v obo-
rech, které nesouvisejí s výrobním progra-
mem dceřiných společností.

Koncem 80. let pracovaly v MESITu bez-
mála 3 000 lidí. Dnes dáváte v celém hol-
dingu práci tisícovce zaměstnanců. Co 
se stalo s nevyužitými objekty v areálu? 
Podařilo se je využít?

Celý areál žije. Nemáme tady žádnou 
nevyužitou plochu, žádný brownfield. Po-
stupně se nám podařilo prostřednictvím 
dceřiné společnosti MESIT reality prona-
jmout všechny objekty. Momentálně do na-

šeho komplexu dojíždí za zaměstnáním 
zhruba 4 000 pracovníků z desítek firem. 
Tedy více, než kolik tu pracovalo před ro-
kem 1989. Jsme vlastně jedna z největších 
průmyslových zón ve Zlínském kraji.

Takže původní zaměstnanci MESITu 
vlastně o práci nepřišli…

To určitě ne, krize leteckého průmyslu 
v 90. letech byla tak hluboká, že bez pro-
pouštění v celém odvětví se to prostě nikde 
neobešlo. Řada firem v České republice 
musela v této souvislosti i skončit. Je tak 
pochopitelné, že k redukci počtu zaměst-
nanců muselo dojít i u nás. Nechtěli jsme je 
jen tak propustit. Snažili jsme se o to, aby 
v maximální možné míře našli uplatnění 
u firem, kterým jsme nabídli prostory v na-
šem areálu. Hned na začátku tohoto pro-
cesu se nám podařilo domluvit se s firmou 
AVX, která si pronajala několik budov. 

Další naše bývalé zaměstnance převza-
ly i jiné podniky. Nicméně pro všechny se 
uplatnění prostě najít nepodařilo.  

Areál vznikl na počátku 50. let minulé-
ho století. Není to přece jenom handicap 
v době, kdy každá firma osekává provoz-
ní náklady na dřeň?

Podle zájmu firem jsem přesvědčen, že 
ne. Momentálně je obecně poptávka spíše 
po pronájmech prostor, než zájem stavět 
nové firmy na „zelené louce“. Naše budo-
vy jsou technicky zcela v pořádku, je tady 
kompletní infrastruktura, firmy získávají 
nadstandardní servis. 

Pokud bych hledal nějaká negativa, tak 
se jedná spíše o architektonické řešení ně-
kterých budov. Vícepatrové objekty jsou 
z dnešního pohledu v oblasti průmyslo-
vých realit již překonány.

V roce 1997 celý areál zaplavila voda až 
do výšky přes dva metry. Jak se vám po-
dařilo s následky vypořádat?

K tomu, aby se taková situace dala 
zvládnout, potřebujete nejenom peníze, 
ale hlavně ochotné a schopné lidi. Zkrátka 
„mesiťáky“. 

S mírnou nadsázkou dnes říkáme, že 
když jsme přežili jako firma tuto povodeň, 
tak už přežijeme všechno… 

mesit holding
/ MESIT holding a.s., je podnikatelské 

seskupení koncernového typu za-
hrnující aktivity dceřiných společ-
ností v elektrotechnickém průmys-
lu, kovovýrobě a slévárenství.

výrobní společnosti
/ MESIT přístroje (přístroje a přesná 

mechanika)
/ DICOM (úplný sortiment pro hla-

sovou a datovou komunikaci, časo-
měrnou techniku a speciální elek-
troniku)

/ MESIT PCB (výroba desek vícevrst-
vých plošných spojů)

/ FIMES (přesné odlitky a formy pro 
vstřikování a tlakové lití)

/ MESIT & RÖDERS (tlakové lití)
/ MESIT ronex (výroba přesných 

strojních dílů)
/ MESIT povrchové ochrany (gal-

vanické a chemické pokovování 
a mokré lakování)

/ AIR ČENKOV (výroba elektromag-
netických vzduchových ventilů)

Obchodní a obslužné společnosti
/ AERO TRADE (vývoz a dovoz letec-

ké, simulační a vojenské techniky, 
generální opravy a modernizace 
letadel)

/ MESIT reality (služby v oblasti sprá-
vy budov v areálu MESIT)

/ MESIT ekologie (služby v oblasti ži-
votního prostředí)

/ Střední škola MESIT

Kontakt
/ mESit holding a. s. 

Sokolovská 573
  686 01 Uherské Hradiště
 e-mail: holding@holding.mesit.cz
 www.mesit.cz

INZERCE

/ O firmě Josef 
Hudeček
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PředstavujemeSpirit
Restaurant

Moderní na druhou. Tak by se dal cha-
rakterizovat Spirit Restaurant. Pracuje totiž 
podle nejnovějších gastronomických trendů 
a využívá prostory architektonicky unikátní-
ho Kongresového centra Zlín od světově uzná-
vané architektky Evy Jiřičné. Spirit Restaurant 
je tak součástí genius loci moderního Zlína.

Čerstvé, čerstvé a zase čerstvé
Jídelní lístek Spirit Restaurantu je jako 

aprílové počasí. Pořád se mění. „Minimálně 
každé tři měsíce výrazně obměňujeme jídelní 
lístek. Vaříme totiž zásadně z čerstvých suro-
vin. To je spolu s jednoduchostí přípravy, kte-
rá nechává vyniknout přirozenou chuť a vůni, 
základ naší gastronomie,“ vysvětluje šéfku-
chař restaurace Lukáš Bakalík.

Střízlivý styl a svěžest. To ve Spirit Restau-
rantu platí nejen o jídle. Ve stejném duchu se 
nesou rovněž interiéry restaurace a zahradní 
terasy s nezaměnitelným podpisem architekt-
ky Evy Jiřičné. Prostory jsou plné světla, bez 
bariér. „Jsme místem pro setkávání, pro vzá-
jemnou komunikaci,“ podotýká provozovatel 
restaurace Jaroslav Mikoška.

Spirit Party Servis na míru  
Každý, kdo někdy zařizoval oslavu, firem-

ní akci či večerní párty, ví, že nejvíce práce je 
s hledáním vhodných prostor a poptávkou ca-
teringu. K tomu se pak přidává zajištění mul-
timédií, sestavení doprovodného programu 
a podobně. 

„Náš tým vše zajistí za vás přímo na míru. 
Díky spojení s kongresovým centrem mů-
žeme nabídnout kromě restaurace a terasy 
nejrůznější prostory od sálu přes foyer až 
po menší salonky. A veškeré pohoštění bude 
připraveno těsně před podáváním a tedy za-
ručeně čerstvé,“ vysvětlil Michal Bakalík. 

Se Spirit Party Servisem vás bude bavit 
nejen samotná akce, ale i její příprava.

co můžete využít?
Restaurace s letní terasou
/ kapacita až 80 míst
/ jedinečný charakter interiérů

Salonky
/ kapacita od 20 do 40 míst
/ možnost datového projektoru

Malý sál
/ maximální kapacita až 100 míst
/ multimediální vybavení

Foyer
/ kapacita až 150 míst
/ variabilní uspořádání
/ LCD stěny

Kontakt
/ Spirit Restaurant
/ Kongresové centrum Zlín
/ nám. T. G. Masaryka 5556
/ 760 01 Zlín
/ spirit@spiritrestaurant.cz
/ www.spiritrestaurant.cz /PR/

netradiční svatba
Všechno je jednou poprvé. I svatba. 
Chcete-li, aby byl tento den netuctový, 
neobvyklý, zkrátka netradiční, může 
vám pomoct tým Spirit Restaurantu. 
A nejde jen o skvělé pohoštění v trendu 
současné gastronomie umocněné oso-
bitým moderním prostředím kongreso-
vého centra. Personál Spirit Restauran-
tu zajistí kompletní organizaci svatby. 
Pomůže vám se scénářem akce, připra-
ví detailní plán, a to včetně obřadu. 
Ve spolupráci s kuchaři a cukráři si na-
vrhnete svatební menu na míru a pře-
dem ochutnáte vybraná jídla v kuchyni. 
K jídlu budou podávána vhodná vína, 
jejichž výběr i degustace může být pří-
mo u vinaře – i samotná příprava svat-
by by měla být příjemným zážitkem. 
Jednoduchost a péče o detail. To jsou 
zaručené ingredience úspěchu nejen 
v gastronomii. Platí to i pro akce. A prá-
vě doplňkům, jako jsou květiny a origi-
nální dekorace, je ve Spirit Restaurantu 
věnována mimořádná pozornost. Sa-
mozřejmostí je příprava dárků a drob-
ností pro vaše hosty. I takové maličkosti 
jsou důležité.
Aby vše bylo na jedničku, musíte mít 
fotografa, kameramana či hudbu. Nic 
z toho není nutné shánět, Spirit Restau-
rant vám dá na výběr a vše zajistí. 
A večer, až bude po všem, můžete na te-
rase vypustit balony štěstí a připít si 
pravým šampaňským s jahodami. Jedi-
né, co bude na vás, je říct ano.

Spirit Tip
Podle vašich požadavků zajistíme pro 
oslavu tyto prostory:
/ Spirit Restaurant
/ Spirit garden restaurant
/ komorní sál kongresového centra
/ foyer Kongresového centra
/ hlavní sál Kongresového centra

Spirit restaurant zlín
moderní gastronomie v originálních prostorách
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   TOMA, a.s.
  Moravský Peněžní Ústav
 

  Zpravodajství
            z firem

Otrokovická tOma zvýšila zisk
Společnost TOMA, a.s., která mimo jiné provozuje průmyslový areál v Otrokovicích, 

vykázala v loňském roce zisk po zdanění ve výši 52,5 milionu korun. Ve srovnání s ro-
kem 2010, kdy byl dosažen čistý zisk 31,9 milionu, tak došlo k výraznému meziročnímu 
nárůstu. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti. Hlavními důvody růstu zisku je prodej 
pozemků v areálu a přijetá dividenda od jednoho z dceřiných podniků. 

Otrokovická firma, která zaměstnává 
přes 130 lidí, je také významným develope-
rem s řadou realizací v oblasti bytové i ob-
čanské výstavby. Tento obor ale v posledních 
letech zaznamenal útlum. Bytové i nebytové 
prostory se prodávají velmi pomalu, a jsou 
proto pronajímány. „Vedení společnosti se 
na základě tohoto negativního vývoje roz-
hodlo pozastavit realizaci nových developer-
ských projektů,“ píše se ve výroční zprávě.

TOMA, a.s., vznikla v roce 1991 delimi-
tací ze státního podniku Svit Zlín, následně 
byla privatizována. Svou činností, organizací 
a pracovními postupy navazuje na Baťovy 
pomocné závody, které zahájily v roce 1935 
v areálu průmyslovou výrobu. V současné 
době je podstatná část činnosti podniku za-
měřena na poskytování služeb subjektům 
v průmyslovém areálu společnosti, provo-

zování čistírny odpadních vod, poskytová-
ní finančního leasingu a pronájem objektů 
ve Zlíně. Nejvýznamnější službou, kterou 
společnost poskytuje firmám sídlícím v prů-
myslovém areálu, je nákup, výroba a rozvod 
energetických médií. V areálu přitom pod-
niká okolo 130 firem, ve kterých je zaměst-
náno asi 2 000 pracovníků. Firma v loňském 
roce zahájila také řádný provoz fotovoltaické 
elektrárny. Vyrobená elektrická energie je 
distribuována v lokální síti, jejímž vlastní-
kem je přímo společnost TOMA a jsou čerpá-
ny zelené bonusy. 

Představenstvo společnosti předpoklá-
dá, že v nejbližších letech zůstane zachován 
růst zisku. „V minulosti byla přijata středně-
dobá strategie, která si mimo jiné klade za cíl 
dosáhnout do konce roku 2015 zisk ve výši 
75 milionů korun,“ stojí ve zprávě. /jjn/

Zisk ve výši 18 milionů korun 
vykázal za první čtvrtletí roku 2012 
Moravský Peněžní Ústav (MPU). Na 
dosažení zisku se podílí především 
nárůst objemu poskytnutých úvěrů, 
který se od 1. 1. 2012 zvýšil o 16 % 
na celkem 6,195 miliardy korun. 
MPU poskytuje úvěry převážně za-
jištěné nemovitostí. Jedná se o nej-
bezpečnější formu zajištění. „Jsem 
rád, že v takto silném konkurenčním 
prostředí dokážeme soustavně růst. 
V rámci meziročního srovnání jsme 
dosáhli téměř trojnásobně vyššího 
zisku. Ziskové hospodaření je základ-
ním předpokladem pro další růst,“ 
upřesnil Radomír Lapčík, předseda 
představenstva.

MPU je největší spořitelní druž-
stvo v České republice. Pobočky má 
v Praze a ve Zlíně.   /tz/

moravský Penežní 
Ústav vykázal zisk 

INZERCE
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/ Uherský Brod / Vizovice / Vsetín 

nejlépe inovovala uherskobrodská zbrojovka
Inovační firmou roku 2012 se stala Česká zbrojovka, a.s. Titul získala uherskobrod-

ská společnost za rozsáhlou inovaci sortimentu. Čestná uznání pak obdržely společ-
nosti Austin Detonator, s.r.o., ze Vsetína a Koma Modular Construction, s.r.o., z Vizovic. 
Slavností vyhlášení soutěže, jejímž cílem je ocenit firmy z regionu, kterým se díky ino-
vacím podařilo výrazným způsobem rozvinout své podnikání, se uskutečnilo 22. květ-
na v prostorách Podnikatelského inovačního centra v areálu Svitu.

Do třetího ročníku soutěže Inovační firma 
Zlínského kraje 2012 se přihlásilo více než 
20 společností. Všechny přihlášky hodnotili 
odborníci. „Posuzovali především přidanou 
hodnotu inovací a to, jak zavedení nových 
technologií či nabídka nového výrobku nebo 
služby zvýšila konkurenceschopnost dané 
společnosti,“ uvedla za pořadatele Daniela 
Sobieská. Pořadatelem soutěže je prostřed-
nictvím Technologického inovačního centra 
Zlínský kraj. 

„Rozvoj regionu není možný bez rozvoje 
místních firem. V současné době, kdy se svě-
tová ekonomika potýká s  krizí, to platí dvoj-
násob. Jsem rád, že v našem kraji máme fir-
my, které investují, inovují a posilují tak svoji 
stabilitu a dávají lidem práci. Tato soutěž je 
mimo jiné poděkováním za jejich aktivity,“ 
uvedl hejtman Stanislav Mišák. 

Česká zbrojovka
Nejvyšší ocenění zaslouženě získala Čes-

ká zbrojovka. Jednomu z nejvýznamnějších 
zaměstnavatelů v kraji se podařilo díky ino-
vovanému sortimentu zvýšit tržby i zisk o 20 
až 30 procent, navíc při snížení výrobních ná-
kladů. K inovovaným produktům byly podány 
dva patenty a dva užitné vzory. Nové produk-
ty zastupuje například automatická puška CZ 
805 BREN nebo pistole CZ 75 PHANTOM. 

Koma modular construction
Čestné uznání si z třetího ročníku krajské 

soutěže odnáší vizovická společnost Koma 
Modular Construction, která se zabývá vý-
robou obytných a sanitárních kontejnerů 
a výstavbou objektů z prostorových modulů. 
Firma realizovala jak inovace produktů, tak 
i výrobních procesů. Výsledkem je mimo jiné 
naprosto ojedinělý nízkoenergetický kontej-
ner s možností rekuperace. Inovací výrob-
ních procesů se pak podařilo hlavně zvýšit 
produktivitu práce.

Austin Detonator
Výrazným způsobem do inovací investo-

val rovněž vsetínský výrobce roznětných sys-
témů Austin Detonator. Firma takřka tři roky 
pracovala na unikátním produktu ekologické 
řady rozbušek, které neobsahují těžké kovy. 
Tyto rozbušky, které na globálním trhu do-
sud chybějí, budou pro celý svět vyráběny vý-
hradně v České republice. Podnik si od pro-
duktu slibuje nárůst tržeb až o 25 procent 
během tří let. Důležitý je i aspekt ochrany 
životního prostředí. Od hodnotitelů soutěže 
proto firma rovněž získala čestné uznání.

Elko EP, Spur
Do užšího finále dále postoupily firmy 

Spur, a.s., a Elko EP, s.r.o. Zlínský Spur je vý-
robcem produktů z plastů, například potrub-
ních systémů, chrániček, desek či profilů. 
Firma se intenzivně věnuje oblasti nanotech-
nologií. Elko EP z Holešova je výrobcem elek-
tronických přístrojů. V posledních letech se 
společnost s dvacetiletou tradicí věnuje rov-
něž inteligentním elektroinstalacím. /tz/

První, pilotní ročník soutěže, se 
konal v roce 2009. Následující hned 
o rok později. Zároveň ale padlo roz-
hodnutí o dvouletém cyklu pořádání, 
do soutěže se tak firmy mohly přihlá-
sit právě v letošním roce. 

V minulém ročníku se do soutě-
že registrovalo 16 firem. Jako vítěze 
vybrala porota společnost Koma Mo-
dular Construction, s. r. o., z Vizovic. 
Držiteli čestných uznání se staly firmy 
TES Vsetín, a.s., zabývající se výrobou 
elektrických strojů, a firma 5M, s. r. o., 
z Kunovic, která vyrábí lepidla, kom-
pozitní a sendvičové materiály. V prv-
ním ročníku zvítězila firma 5M, s.r.o. 
Čestná uznání získaly firmy Taj-mac-
-ZPS, a.s., a Koma Modular Construc-
tion, s.r.o. 

Pořadatel soutěže
Zlínský kraj pořádáním soutě-

že pověřil Technologické inovační 
centrum, s. r. o. Firma byla založena 
v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati 
ve Zlíně a Zlínským krajem. Tyto dva 
subjekty hrají významnou roli při roz-
voji a podpoře inovačního podnikání 
v regionu.

Hlavním cílem Technologické-
ho inovačního centra je naplňovat 
strategii ekonomického rozvoje Zlín-
ského kraje, vytvářet podmínky pro 
vznik a rozvoj inovačních firem, pro 
využívání výsledků výzkumu a vývo-
je v podnikatelské praxi s důrazem 
na vyspělé technologie a pro rozvíjení 
nových oborů, technologií a služeb. 

Partneři soutěže 
/ Strategický partner: 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
/ Generální partner: 

Sdružení pro rozvoj Zlínského 
kraje

/ Mediální partner: 
Mladá fronta DNES, iDNES.cz

/ Další partneři: 
Agentura pro podporu podnikání 
a investic CzechInvest, Asociace 
inovačního podnikání ČR, Česká 
spořitelna, a. s., Krajská hospo-
dářská komora Zlínského kraje, 
Inovační infrastruktura Zlínského 
kraje

Soutěži pomohla i agentura HEXXa 
Na přípravách soutěže se podílela 

také HEXXA komunikační agentura, 
s.r.o., která je mimo jiné vydavatelem 
magazínu Firemní partner. Kromě po-
moci s publicitou agentura věnovala 
vítězi poukaz na reklamní prostor 
v tomto magazínu v hodnotě 50 000 
korun. Cenu si přímo na vyhlášení 
převzal zástupce České zbrojovky.

O soutěži

Inovační firma Zlínského kraje
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Stavba Kongresového centra ve Starém 
Městě začala na konci roku 2010 a dokon-
čena byla loni v červnu. Celkové náklady či-
nily asi 33 milionů korun, dodavatelem byla 
Navláčil stavební firma, s.r.o. Soutěž Stavba 
roku Zlínského kraje, která se pravidel-
ně koná pod záštitou hejtmana Zlínského 
kraje, vstoupila letos do svého jubilejního 
desátého ročníku. Odborná porota složená 
ze zástupců organizátorů z  krajské orga-
nizace  Svazu podnikatelů ve stavebnictví, 
České komory autorizovaných inženýrů 
a techniků, České komory architektů a Zlín-
ského kraje  měla i letos  na co navazovat. 
V posledních třech ročnících se Zlínský 
kraj vždy umístil na prvním místě ze všech 
krajů v počtu přihlášených staveb. „Letos 
členové komise hodnotili 51 staveb, což je 
sice o deset méně než v roce minulém, ale 
přesto jsme opět v počtu přihlášených sta-
veb nejlepší mezi kraji. Tyto stavby jsou dů-
kazem toho, že i přes hospodářskou situaci, 
která stavebnictví rozhodně nepřeje, jsou 
u nás investoři, kteří se nebojí investovat 

ve Zlínském kraji, a stavební firmy, které je-
jich záměry dokáží na profesionální úrovni 
realizovat,“ uvedl místopředseda odborné 
poroty Petr Mikulec.

A jak dopadly ostatní kategorie? Mezi 
stavbami pro občanskou vybavenost po-
rotu nejvíce zaujala rekonstrukce zámku 
Nový Světlov v Bojkovicích. Mezi domy 
pro bydlení získala hlavní cenu Rezidence 
Hradební v Uherském Hradišti; v kategorii 
rodinných domů získala nejvyšší příčku 
vila v Uherském Brodě. Mezi rozvojovými 
projekty měst a obcí obdržel hlavní cenu 
podnikatelský inkubátor v Kunovicích 
a v kategorii dopravních, inženýrských 
a ekologických staveb porotu nejvíce za-
ujal projekt zavodnění Kněžpolského po-
toka v Uherském Hradišti. Cenu novinářů 
získala výstavba víceúčelového sálu Otro-
kovická Beseda. Cena hejtmana připadla 
modernizaci silnice mezi obcemi Šarovy 
a Březolupy. Porota hodnotila také stavby 
realizované mimo kraj, na kterých se podí-
lely firmy z regionu. /red/

Průmyslová stavba roku je ve Starém městě 

Stavba roku
Aktuálně

     Podpora
 podnikání                 

Kongresové centrum ve Starém Městě získalo titul v jubilejním ročníku ankety 
Stavba roku Zlínského kraje. Stavba, jejímž investorem byla společnost Kovosteel, 
dominovala mezi všemi přihlášenými v kategorii průmyslových a zemědělských sta-
veb. Ve stejné kategorii pak porotce zaujala výrobní hala společnosti Pokart v Ho-
lešově a administrativní budova návrhového centra společnosti On Semiconductor 
Czech Republic v Rožnově pod Radhoštěm.  

Šance v Bosně a Hercegovině
/ Praha /
Bosna a Hercegovina představuje 

pro české exportéry a investory ne-
využitý potenciál. Takový je jeden ze 
závěrů dvoudenního zasedání smíšené 
komise pro hospodářskou spoluprá-
ci mezi Českou republikou a Bosnou 
a Hercegovinou, které se uskutečnilo 
v květnu v Praze. Přes skutečnost, že 
vzájemný obchod v posledních dvou 
letech po poklesu v roce 2009 opět 
rostl, jeho absolutní hodnota v rekord-
ní výši 202 milionů eur v roce 2011 
neodpovídá možnostem obou eko-
nomik. České firmy realizují v Bosně 
a Hercegovině několik velkých infra-
strukturálních projektů. Jde například 
o výstavbu dálničního křížení u obce 
Mihovljani v řádu několika desítek 
miliónů eur. České hospodářské sub-
jekty také nedávno získaly zakázku 
na výstavbu části dálnice v délce pěti 
kilometrů na panevropském koridoru 
za přibližně 60 milionů eur.

Nové podmínky pro dopravce
/ Zlín /
Od června platí jiné podmínky 

pro dopravce v souvislosti s novelou 
zákona o silniční dopravě. Doprava 
pro cizí potřebu může být nově pro-
vozována pouze na základě koncese. 
Mění se podmínky pro provozování 
silniční motorové dopravy, a to přede-
vším velkými vozidly. Tím se rozumí 
vozidlo nebo jízdní soupravy o největ-
ší povolené hmotnosti přesahující 3,5 
tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat 
nebo věcí, nebo vozidlo určené pro 
přepravu více než 9 osob včetně řidi-
če. Stávající živnostenská oprávnění 
zůstávají zachována s tím, že doprav-
ci velkými vozidly musí do jednoho 
roku, to je do 1. června 2013, prokázat 
splnění všech zvláštních podmínek. 
Pokud tak neučiní, bude jim po tom-
to datu snížen rozsah dopravy pouze 
na provozování silniční motorové do-
pravy malými vozidly. 

INZERCE

BALANCED SCORECARD - BSC
Metoda BSC patří mezi jednu z nejefektivněj-
ších a nejúčinnějších metod určených k im-
plementaci strategií, koncepcí a strategických 
změn. Naučte se ji efektivně implementovat 
a využívat.
Termín: 21. – 22. 6. 2012   9:00 – 16:00, 
Interhotel Moskva, Zlín

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ 
Naučte se soustředit na to, jakým způso-
bem do zaběhnutého procesu řízení zavést 
projektové prvky a jakým způsobem co nej-
efektivněji naplánovat, připravit a zrealizovat 
projekt.
Termín: 22. 6. 2012   9:00 – 16:00, Interhotel 
Moskva, Zlín

SEBEMOTIVACE OBCHODNÍKA
Rádi byste výrazně zvýšili výsledky v obchod-
ní činnosti? Všechno děláte správně, a přesto 
se Vám v obchodních vztazích nedaří? Zvyšte 
s námi vlastní motivaci.
Termín: 25. 6. 2012   9:00 – 16:00, Interhotel 
Moskva, Zlín

EFEKTIVNÍ PREZENTACE
Prodejte sebe a své myšlenky. Staňte se 
přesvědčivější a působivější. Naučte se zvládat 
nečekané námitky a nepříjemné dotazy. 
Ukážeme Vám cestu.
Termín: 19. 7. 2012   9:00 – 16:00, Interhotel 
Moskva, Zlín

Navštivte stránky www.profi ma.cz pro více 
informací o těchto i dalších kurzech.

PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.
vzdělávací a poradenská společnost
Tyršovo nábřeží 760
760 01 Zlín

Tel.: 577 220 095
GSM : 603 213 549
E-mail : profi ma@profi ma.cz
web: www.profi ma.cz

Nabídka letních kurzů - PROFIMA EFFECTIVE
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/ Panský dvůr / Nemovitosti / Aktuálně

To je hlavním cílem prodloužení druhé 
výzvy programu Nemovitosti, ze kterého 
mohou žadatelé od 11. června žádat o do-
tace až do výše 16 milionů korun na jeden 
projekt. Program je součástí operačního 
programu Podnikání a inovace (OPPI), kte-
rý administruje agentura CzechInvest. 

„Naším cílem je, aby dotaci získaly 
opravdu kvalitní projekty, posilující české 
podnikatelské prostředí a konkurence-
schopnost české ekonomiky. Podporovat 
budeme i regenerace a rekonstrukce ne-
movitostí, jejichž dřívější potenciál stačí 
pouze obnovit,“ říká ministr průmyslu 
a obchodu Martin Kuba. V rámci prodlou-
žení výzvy bude k dispozici miliarda korun.

„Registrační žádosti začne CzechInvest 
přijímat 11. června v poledne, jejich sběr 

je garantován do 18. června. Pokud objem 
dotací v žádostech přesáhne po tomto datu 
6 miliard korun, bude příjem ukončen. 
V opačném případě se budou registrační 
žádosti přijímat do 11. října či do dosažení 
6 miliard korun,“ popsal postup generální 
ředitel CzechInvestu Miroslav Křížek.

Od 1. srpna budou moci žadatelé po-
sílat plné žádosti o dotace. Na podání žá-
dosti mají u této výzvy čtyři měsíce. Oproti 
předchozí výzvě v programu Nemovitosti 
došlo k několika změnám: už nebude pod-
porován nákup nemovitostí, byla snížena 
maximální výše podpory a každý žadatel 
bude moci podat pouze jednu žádost. Nově 
budou muset žadatelé předkládat stavební 
povolení už jako součást registrační žádos-
ti o dotaci. /tz/

inkubátor pomáhá mladým podnikatelům

Program nemovitosti nabízí miliardu korun  

Podnikatelský inkubátor Kunovice-Panský dvůr funguje mimo jiné jako poraden-
ská a konzultační firma s prioritním zaměřením na mladé a začínající podnikatele. 

Podpořit vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruk-
tury, a přispět tak ke vzniku funkčního trhu nemovitostí a ke zlepšení investičního a 
životního prostředí v České republice. 

„Od založení společnosti Podnikatelský 
inkubátor Kunovice-Panský dvůr podporu-
jeme podnikatelského ducha mezi mladými 
lidmi. Zejména podnikatelé jsou hybnou si-
lou ekonomiky a právě mladí lidé jsou nadějí 
naší společnosti. I proto je Podnikatelský 
inkubátor jedním z partnerů studentské 
soutěže Nejlepší podnikatelský záměr,“ říká 
starostka Kunovic Ivana Majíčková.

Letošní ročník soutěže Nejlepší podnika-
telský záměr, vyhlašované Technologickým 
inovačním centrem, byl již pátým v pořadí 
a studenti Střední školy průmyslové, hotelo-
vé a zdravotnické (SŠPHZ) Uherské Hradiště 
navázali na úspěchy z předchozích ročníků.

Cenu za podporu podnikatelského myš-
lení u studentů si odnesl Jaroslav Zatloukal, 
ředitel SŠPHZ. V kategorii střední školy – 
nejlepší podnikatelský záměr získali dru-
hé místo studenti téže školy David Sobota 
a Vít Zdílna se zajímavým podnikatelským 
záměrem Ekologická likvidace a recyklace 

fotovoltaických panelů. Třetí místo v soutě-
ži si odnesl podnikatelský záměr Soukromá 
mateřská školka Beruška studentů Robina 
Tomášů, Jany Lekešové a Daniela Hlavačky – 
opět studentů SŠPHZ.

Jana Bánovská, ředitelka Podnikatelské-
ho inkubátoru Kunovice, již po tři roky spo-
lupracuje se studenty SŠPHZ při přípravě 
jejich projektů v rámci soutěže Nejlepší pod-
nikatelský záměr. Jako konzultantka se podílí 
na přípravě studentských projektů.

„Během přípravy studentského projek-
tu poskytuji studentům motivační semináře 
a konzultace v přípravě podnikatelského 
záměru, vysvětluji jim zásady financování 
a cash flow. Neznamená to však, že bych jim 
snad jejich projekt vymýšlela. Nápad je vždy 
jejich a já je pouze upozorňuji na různá úska-
lí při jeho realizaci, případně se je snažím na-
směrovat na správnou cestu. Obdivuji jejich 
invenci při hledání témat pro podnikatelský 
záměr a zápal,“ řekla Jana Bánovská. /tz/

Seminář o proexportní politice
/ Zlín /
Krajská hospodářská komora 

Zlínského kraje pořádá ve čtvrtek 
21. června od 10 do 12 hodin diskus-
ní seminář na téma Cesta k novým 
trhům – Česká Exportní Banka, a.s., 
klíčový partner exportérů Zlínského 
kraje a jejich zahraničních zákazní-
ků. Seminář se uskuteční v sídle KHK 
ve Zlíně ve Vavrečkově ulici 5262, 
účast je bezplatná. Přednášet bude 
manažer akvizic Mojmír Res. Na pro-
gramu budou například základní 
fakta o ČEB, možnosti podpořeného 
financování jednotlivých produktů, 
zejména do rizikovějších zemí, klíčo-
vé body nové strategie ČEB.

On-line mapa projektů
/ Zlín /
Informace o zdrojích financování 

projektů, o příjemcích dotací, popisy 
projektů, jejich fotografie a umístě-
ní. Tyto a další informace o více než 
9 000 finalizovaných projektech fi-
nancovaných z evropských fondů 
v České republice jsou od května 
2012 k dispozici na internetových 
stránkách www.mapaprojektu.cz. 
Mapaprojektu.cz má podobu interak-
tivní mapy s jednoduchým rozhraním 
umožňujícím vyhledávání projektů 
podle kritérií. Najít jednotlivé projek-
ty lze jak kliknutím přímo na mapu, 
tak zadáním místa, názvu projektu 
nebo jména jeho předkladatele do vy-
hledávacího pole. V současné době je 
na portálu zobrazeno na devět a půl 
tisíce projektů. Nechybí ani více než 
patnáct set fotografií a videospo-
tů. Jedná se o projekty, které byly již 
úspěšně ukončeny. Celkem bylo v ČR 
dosud schváleno  téměř 40 000 pro-
jektů. 

Poláci chystají Evropský veletrh 
regionálních produktů

/ Zakopane /
Evropský veletrh regionálních 

produktů se uskuteční ve dnech 9. 
až 16. srpna v polském Zakopanem. 
Akci organizuje Tatranská agentura 
pro rozvoj, propagaci a kulturu, je-
jímž cílem je šířit komplexní informa-
ce o hodnotě a kvalitě regionálních 
produktů mezi širokou veřejnost. 
Veletrh je určen také výrobcům cer-
tifikovaných regionálních produktů. 
Mezi zahraniční účastníky předcho-
zích ročníků veletrhu patřili výrobci 
z Bulharska, České republiky, Dánska, 
Francie, Gruzie, Litvy, Maďarska, Por-
tugalska, Rakouska, Rumunska, Řec-
ka, Slovenska, Španělska a Turecka. 
Více informací je k dispozici na webu 
www.tatry.pl.
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V kompletně zrekonstruované budově 
Tomášova v současnosti nabízejí své 
služby tři společnosti. Dvě z nich jsou 
zaměřeny na zdravotnictví a mimo jiné 
se zásadně podílejí na léčbě neplodnosti 
ve Zlínském kraji, třetí – vlastník budovy 
– vedle péče o nemovitost provozuje lé-
kárnu, restauraci a nově otevřený hotel.

Hotel tomášov
/ moderní hotel na úrovni čtyřhvěz-

dičkového hotelu 
/ otevřen v únoru 2012
/ 15 dvoulůžkových pokojů,  

1 apartmán

restaurace tomášov 
/ 34 míst k sezení
/ výběr jídel z denního menu nebo 

a la carte

Stravování tomášov 
/ příprava a expedice obědů pro firmy 

ve Zlíně a blízkém okolí
/ denně polévka a výběr ze tří jídel
/ www.stravovani-tomasov.cz

Kontakt
/ HOtEl tOmáŠOv

Zlín, U Lomu 638
Tel.: 577 005 915
www.hotel-tomasov.cz
hotel.tomasov@crmzlin.cz

Funkcionalistická budova Tomášov, dří-
ve součást baťovského školství, prošla pod 
taktovkou manželů Davida a Taťány Rumpí-
kových v uplynulých letech rozsáhlou vnější 
i vnitřní rekonstrukcí, která byla úspěšně do-
končena na počátku letošního roku. Architek-
tonické dědictví po rodině Baťů se proměnilo 
v Sanatorium Tomášov.   Multifunkční zaříze-
ní nabízí -vedle již tradičních služeb v oblasti 
zdravotnictví- nově také možnost ubytování 
v moderním a designově zajímavém hotelu 
Tomášov či stravování v restauraci stejného 
jména.

„Hotel, jehož původním záměrem byla 
možnost poskytnout pohodlné a moderní 
ubytování klientům Kliniky reprodukční 
medicíny a gynekologie Zlín, disponuje 
kapacitou 15 dvoulůžkových pokojů a jed-
noho apartmá,“ říká ředitelka hotelu a re-
staurace Tomášov MUDr. Taťána Rumpíko-
vá a dodává, že hotel mohou využít i jiní 
návštěvníci Zlína bez vazby na kliniku.

Výhodou hotelu je jeho poloha. Ačkoli 
se nachází v těsné blízkosti centra města, 
bezprostřední okolí je velmi klidné a uby-
tovaným hostům zaručuje nerušený pobyt. 
Část hotelových pokojů včetně apartmánu 
nabízí výhled na město a jeho dominanty, 
část je situována směrem k přiléhající-
mu lesu. Všechny pokoje jsou vybaveny 
sprchovým koutem, LCD TV se satelitním 
přijímačem a DVD, minibarem a  trezo-
rem. Hostům je k dispozici nepřetržitá 
služba recepce. Recepční jsou připraveny 
obstarat hostům vstupenky na kulturní či 
sportovní akce, zorganizovat výlet spojený 
s návštěvou turisticky zajímavých míst ne-
jen Zlínského kraje, pronájem automobilu 
či obecně zajistit dopravu.

Snídaně jsou hotelovým hostům podá-
vány v restauraci Tomášov, která nabízí 
gastronomické služby i neubytovaným 
hostům. Restaurace, stejně jako hotel a kli-
nika, je přísně nekuřácká. 

„Vedle výběru jídel a la carte nabízíme 
hostům od pondělí do pátku cenově vý-
hodná polední menu. Vybrat si mohou ze 
tří hotových jídel, součástí je  samozřejmě 

polévka“, láká MUDr. Rumpíková  k ná-
vštěvě nové restaurace a kavárny, která 
se nachází v přízemí sanatoria, a uvádí, 
že kuchyně má na Tomášově mnohaletou 
tradici. Původně sloužila nemocnici, kte-
rá se zde nacházela. V současnosti se zde 
vaří  pro hosty restaurace, zaměstnance 
sídlících firem,  Nemocnici Atlas a obědy 
jsou expedovány i do dalších firem ze Zlína 
a blízkého okolí. 

Jídla převážně tradiční české kuchyně 
jsou  připravována denně čerstvá, nemusí 
tak být dodatečně konzervována. Pro regi-
onální firmy, jejichž zaměstnanci  nemají 
možnost stravovat se v blízkosti svého 
pracoviště, tak nabízíme řešení -  kvalitní 
jídlo za rozumnou cenu, které může být 
dovezeno až na pracoviště.

Ačkoli se zdá, že Sanatorium Tomášov 
již další rekonstrukci nepotřebuje, manže-
lé Rumpíkovi nepřestávají plánovat další 
stavební úpravy. „Rozhodli jsme se, že revi-
talizujeme i suterén sanatoria. Dříve se zde 
nacházela tělocvična, bazén a rehabilitační 
jednotka včetně vodoléčby.  Napadlo nás 
tedy původní určení prostor zachovat a vy-

užít  pro vybudování relaxačního a well-
ness centra. Do tělocvičny si pak můžete 
přijít zacvičit pilates či powerjogu“, uvádí 
s úsměvem Dr. Rumpíková a dodává, že by 
ještě letos rádi otevřeli zahrádku, která 
bude navazovat na restauraci a hosté si tak 
v teplých dnech budou moci vychutnat ob-
čerstvení na čerstvém vzduchu.  /PR/

PředstavujemeSanatorium    
Tomášov       
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Znalecká oprávnění
Znalectví v oboru ekonomika
/ Ceny a odhady nemovitostí 
/ Ceny a odhady věcí movitých, moto-

rových vozidel, strojů a zařízení 
/ Ceny a odhady podniků 
/ Ceny a odhady cenných papírů 
/ Oceňování podílů v obchodních 

společnostech a účastí v družstvech 
/ Oceňování pohledávek a investic 

Znalectví pro ostatní ekonomické obory 
/ Přezkoumávání správnosti ceny 

podniku a jeho části 
/ Přezkoumávání činnosti statutár-

ního orgánu z hlediska hospodář-
ských zájmů 

/ Přeměny společností 
/ Zpracování znaleckých zpráv o fúzi
/ Posouzení hodnoty zastaveného 

obchodního podílu pro účely pře-
vodu na úhradu dluhu 

/ Posouzení přiměřenosti ceny nebo 
směnného poměru cenných papírů 
při povinné nabídce, převzetí, nebo 
odkoupení cenných papírů na zá-
kladě veřejného návrhu smlouvy 

/ Prozkoumání ovládací smlouvy 
nebo smlouvy o převodu zisku 

/ Posouzení hodnoty majetku za pro-
tihodnotu ve výši alespoň jedné de-
setiny upsaného základního jmění 

/ Přezkoumání návrhu smlouvy o fúzi 
/ Posouzení hodnoty nepeněžitého 

vkladu či výše vypořádacích podílů 
/ Přezkoumání vztahů mezi propoje-

nými osobami 

Znalecké posudky v oboru stavebnictví 
/ Stavební materiál 
/ Stavby inženýrské, dopravní, obyt-

né, průmyslové, zemědělské, ob-
čanské vybavenosti 

Znalectví v oboru školství a kultura 
/ Obrazy, sklo, porcelán, starožitný 

nábytek  

Posudky pro obor umělecká řemesla  
/ Užité umění, architektura, nábytek 

Kontakt
/ Znalecký a oceňovací ústav, s. r. o.
   Přemyslovka 3, 796 02 Prostějov 
   Tel.: +420 582 334 822 
   E-mail: ustav@znalecky.cz 
   Web: www.znalecky.cz

   Pobočka Zlín 
   Příluky 42, 760 01 Zlín 
   Tel.: +420 602 529 039 
   E-mail: pestuka@znalecky.cz 

 PředstavujemeZnalecký 
a oceňovací

 ústav

Společnost Znalecký a oceňovací ústav, 
s.r.o., byla založena třemi společníky na po-
čátku roku 2000. Hlavním motivem založení 
bylo poznání, že problematika oceňování ma-
jetku je v dnešní době čím dál tím složitější 
a jednotlivé případy vyžadují stále více sou-
činnosti jednotlivých odborníků. Týmová prá-
ce je tedy hlavním mottem. „Jednotliví spo-
lečníci působí v oblasti oceňování a odhadů 
již delší dobu. V průběhu své individuální 
podnikatelské a znalecké činnosti dochá-
zelo k různým konzultacím, které postupně 
přerostly v potřebu sjednotit své postupy 
v jednotnou činnost zastřešenou jedinou 
společností. Cíleně je kolem firmy vytvářen 
okruh spolupracovníků, ať již specializova-
ných soudních znalců nebo poradců v nej-
různějších oborech tak, aby bylo možné 
zajistit co nejkomplexnější pohled v rámci 
jednotlivých projektů, zejména pak u slo-
žitějších případů,“ uvedl jeden ze společ-
níků Petr Peštuka. V rámci činnosti firmy se 
postupně projevil i zájem klientů o doplnění 
služeb o poradenskou činnost. Jde především 
o služby spojené s hlavními produkty. V rám-
ci poradenství se jedná hlavně o investiční, 
finanční, ekonomické a daňové poradenství. 

co je znalecký posudek?
Vypracovávání znaleckých posudků je 

hlavní činností firmy. Jde o odborné dílo po-
dané znalcem nebo znaleckým ústavem, které 
splňuje náležitosti posudku a stanovuje hod-
notu oceňovaného majetku podle požadavků 
Zákona o oceňování majetku nebo podle po-
žadavků soudu. K výkonu této činnosti je nut-
né mít oprávnění Ministerstva spravedlnosti 
České republiky.

Posudek nemusí být jen stanovení hodno-
ty majetku. Úkolem znaleckého posudku mo-
hou být rovněž odborné odpovědi na otázky 
zadavatele. Zpracovatel však musí vždy při 
vypracování posudku respektovat ustanovení 
Zákona o oceňování majetku a musí mít pří-
slušné znalecké oprávnění. Znalecký a oceňo-

vací ústav, s.r.o., vypracovává soudní znalecké 
posudky z oblasti občanského, obchodního 
i trestního práva. Mezi oblasti, se kterými má 
bohaté zkušenosti, patří ekonomické obory, 
stavebnictví, školství, kultura a umělecká ře-
mesla. 

K čemu slouží?
Znalecký posudek je potřeba pořídit 

k těmto účelům: 
• koupě a prodej majetku 
• nepeněžité vklady do obchodních společ-

ností 
• vypořádání podílu společníků při likvidaci 

či dělení firmy 
• změny vlastnictví (dědictví, darování, roz-

vod manželů, převod majetku, atd.) 
• ocenění pro potřeby bankovních domů 
• oceňování při exekuci 
• oceňování pro dražby 
• oceňování pro insolvenční správce 
• zástavy movitého majetku 
• oceňování pro leasingové společnosti 

Oceňování
Oceňování majetku v tržních cenách je sa-

mostatnou odhadcovskou disciplínou, která 
je čím dál častěji požadována a to i pro běžné 
znalecké posudky. Stanovení ceny obvyklé je 
mnohdy i východiskem pro samotný zákon 
o oceňování majetku. Znalecký ústav, v rámci 
svých živnostenských listů nebo na základě 
spolupráce s jinými subjekty, zabezpečuje 
nejrůznější druhy tržních ocenění. 

• tržní ocenění nemovitostí – pro bankovní 
účely obecně 

• tržní ocenění pro hypotéční účely pro 
všechny hypotéční banky 

• tržní ocenění movitého majetku všeho 
druhu – především však technologické 
celky, rozsáhlé soubory strojů a zařízení 

• tržní ocenění pohledávek 
• tržní ocenění dalších druhů nehmotných 

aktiv
• tržní ocenění podniků /PR/

znalecký a oceňovací ústav
Komplexní služby ve znalectví, expertízách a poradenství



INZERCE

www.areal-chropyne.cz

„Předprojektovou přípravou se rozu-
mí například studie využitelnosti území 
ve variantním řešení, koncepce napojení 
na dopravní a technickou infrastrukturu, 
architektonické a objemové studie pláno-
vaného záměru nebo studie proveditelnos-
ti. Příjemci dotace se mohou stát jak obce, 
tak i fyzické a právnické osoby, které jsou 
vlastníky, spoluvlastníky, případně dlou-
hodobými nájemci lokality brownfields 
o velikosti nejméně půl hektaru,“ vysvětlil 
náměstek hejtmana Libor Lukáš.

Nevyužívané a mnohdy chátrající vý-
robní areály často fyzicky, ekonomicky či 
sociálně zatěžují své okolí, přitom však 
disponují potenciálem stát se po regene-
raci atraktivní lokalitou, a to vzhledem 
ke své časté poloze v blízkosti center měst. 
Z ekonomického hlediska mohou být zají-
mavou nabídkou pro investory, což může 

vést ke vzniku nových pracovních příleži-
tostí a zlepšení sociálního a ekonomického 
prostředí v daném místě.

Zlínské hejtmanství v minulosti vypra-
covalo tzv. „Strategii využití brownfields 
ve Zlínském kraji“, která mapuje nevyuží-
vané lokality a identifikuje možné zdroje 
veřejného spolufinancování jejich obnovy. 
V současné době se nabízí pro účely pod-
pory regenerace brownfields několik spe-
ciálních národních, ale i evropských zdrojů 
financování.

„Krajský dotační program má za cíl ge-
nerovat poptávku po změně v jednotlivých 
problémových lokalitách a rovněž přiblí-
žit jejich vlastníkům či správcům aktuální 
možnosti veřejné finanční podpory, která 
je mnohdy nezbytná k tomu, aby k očeká-
vané obnově mohlo v území vůbec dojít,“ 
uzavřel Libor Lukáš. /tz/

Dva miliony na revitalizaci brownfields

 Záchrana starých 
průmyslových areálů

     Podpora
 podnikání                 

Znovuoživení starých průmyslových či zemědělských areálů, tzv. brownfields, pod-
poří i v letošním roce Zlínský kraj. Krajští radní schválili pro tento účel dotaci v celkové 
výši dva miliony korun. Dotace budou určeny na předprojektovou přípravu při zpraco-
vání jednotlivých investičních záměrů. Podmínky pro udělení dotace splnilo osm žada-
telů, kteří do poloviny letošního března předložili své žádosti.

Zlínským krajem podpořené 
projekty a výše dotace 

/ Hřiště pro celou rodinu v obci 
Machová – schválená dotace 115 
tisíc korun

/ Regenerace lokality brownfield 
Cihelna Napajedla – 315 tisíc 
korun

/ Revitalizace objektu kravína pro 
činnost technických služeb městy-
se Buchlovice – 399 tisíc korun

/ Revitalizace objektu kravína země-
dělského družstva Buchlovice na 
moderní stolařskou výrobu – 291 
tisíc korun

/ Revitalizace objektu bývalých 
dílen, kotelny na pevná paliva a 
údržby v zemědělském družstvu 
Buchlovice – 291 tisíc korun 

/ Regenerace brownfieldu společ-
nosti MEDIA MIX v průmyslovém 
areálu Slavičín – 190 tisíc korun

/ Revitalizace brownfieldu na výrob-
ní objekt společnosti HOPA CZ v 
průmyslovém areálu Slavičín – 199 
tisíc korun

/ Revitalizace území brownfieldu 
společnosti E. C. S. – East v průmy-
slovém areálu Slavičín – 200 tisíc 
korun
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Když se rozvádí podnikatel

Dělení společného
jmění manželů

Rádce

Předmětem společného majetku mezi manželi může být ledacos. Nicméně obecně je 
zřejmé, že nejčastěji bude předmětem sporu to, co má největší hodnotu vyjádřenou 
v penězích. Obvykle ten, jemuž majetek zůstane po rozvodu ve vlastnictví, tvrdí, že 
jeho reálná hodnota je nízká, a ten, který má být vyplacen, naopak tvrdí, že obvyklá 
reálná cena je vyšší, než tvrdí odpůrce. 

Pravděpodobně nejběžnějším druhem ma-
jetku, o který se manželé přou, jsou nemovi-
tosti. Není ani tak problémem, kde kdo bydlí, 
jako kolik a komu má být vyplaceno. Situace 
je umocněna tím, že každý druhý Čech se cítí 
být realitním makléřem a znalcem, a tak své 
spřízněné straně dává zaručené rady. Pokud 
však jde o standardní případy, tedy nejčastě-
ji byt v osobním vlastnictví či běžný rodinný 
dům (domek), není situace až tak dramatická. 
Na trhu se poměrně dobře orientují i soudci, 
je k dispozici celá řada internetových portá-
lů, které ukazují vývoj cen srovnatelných ne-
movitostí, případně komentují cenový vývoj 
na trhu. To vše znamená, že vývody znalce 
jsou poměrně snadno ověřitelné a daný typ 
nemovitostí tak není častým předmětem spo-
rů. Když už k němu dojde, obvykle již revizní 
znalecký posudek znamená z pohledu soud-
ce konečné rozhodnutí. Horší je to u atypic-
kých nemovitostí, jako jsou rozsáhlé rodinné 
domy, přesahující obvyklý standard, činžovní 
domy či komerční nemovitosti s možnostmi 
pronájmu. Právě zde totiž přichází ke slovu 
rady nejrůznějších expertů. Hodnota majetku 
se zvyšuje a míra agrese účastníků sporu rov-
něž. Podle našeho mínění však účastníkům 
obvykle stejně nezbývá než respektovat závě-
ry znalce, zejména pokud jsou podpořeny ar-
gumenty k místu, které v tomto případě bývá 
rozhodující. Manželka si sice může pama-
tovat, že rodinné sídlo sice stálo 25 milionů 
korun, ale zapomíná už, že jeho prodejnost je 
právě proto významným způsobem omezena 
a může být ráda, když jeho hodnota v dané 
lokalitě bude nakonec jen milionů patnáct. 
Podobně je tomu i u komerčních objektů, 
kde o prodejnosti nakonec rozhoduje pře-
devším ekonomická výkonnost nemovitosti 
a to, kde se nalézá, spíše než to, kolik stála 
výstavba nemovitosti či její rekonstrukce. 
Častým předmětem sporů je potom exis-
tence věcných břemen, která někdy rovněž 
podstatným způsobem působí na obvyklou 
hodnotu stavby. 

cenné papíry nejsou jen akcie
Cenné papíry jsou majetkem, který se 

ve sporech začal objevovat přibližně před 15 
lety. Jen malá část případů se však vztahuje 
k akciím nabytým v průběhu kuponové priva-
tizace. Důvod je zřejmý, v tomto případě jde 
o poměrně malé částky. Horší je to však s ak-
ciemi veřejně neobchodovatelnými u soukro-
mých společností často zakládanými jedním 
z manželů. Zde se však problematika velmi 
blíží podnikům a podílům v obchodních spo-
lečnostech a o té se zmiňujeme dále v textu. 

Cenným papírem však nutně není jen ak-
cie. Stále častěji se v majetku objevují dluho-
pisy a směnky. Obvyklou hodnotu dluhopisů 

je poměrně snadné zjistit na trhu, a pokud 
zrovna nejsou předmětem obchodování, jsou 
schopni jejich tržní cenu poměrně přesně ur-
čit obchodníci s cennými papíry. To směnky 
jsou již zcela jinou disciplínou. V první fázi 
pomineme složitosti celé řady jejich druhů, 
způsobů užití a vůbec možností uplatnění 
směnek a soustřeďme se nyní na to, zda je 
směnka vůbec majetkem SJM. Prvním aspek-
tem je, že její držitel musí být směnečným 
věřitelem. To v našem případě znamená, že 
výstavce musí uvést jako příjemce plnění ze 
směnky někoho z manželů. Ale pozor - pokud 
je takto vystavená směnka vyplněná na řad 
jednoho z manželů avšak s uvedeným iden-
tifikačním číslem podnikatele, jedná se o ob-
chodní majetek, který spadá do podniku této 
uvedené fyzické osoby. Směnka by tedy ne-
měla být posuzována jako samostatná majet-
ková položka při dělení SJM, ale jako součást 
podniku, který je předmětem majetkového 
vypořádání mezi manželi. Dopady mohou být 
významné a to na obě strany, a je jen na drži-
teli směnky, jak bude prokazovat soudu, zda 
je směnka majetkem osoby jako takové nebo 
podnikatelského subjektu. Samotné oceňová-
ní směnek je samostatnou a poměrně složi-
tou disciplínou a nemá smyslu se jí v tomto 
článku zabývat. Na co je však nutné v této 
souvislosti upozornit, je čas, či rozhodný den, 
ke kterému se oceňuje. Ten totiž v mnoha pří-
padech může významným způsobem ovliv-
ňovat hodnotu směnky.

Podíly ve firmách
Nakonec jsme si nechali skupinu nejpestřejší. 
Spadají do ní majetkové cenné papíry (akcie, 
zatímní listy) soukromých společností, podí-
ly v soukromých obchodních společnostech, 
podíly ve sdruženích podnikatelů a podniky 
fyzických osob. Prvním, a zatím poměrně 
častým mýtem, je tvrzení, že tento majetek 
není předmětem společného jmění manže-
lů, vždyť přece byl investicí mě samotného 
(-é)! Těm, kdož žijí v tomto bludu manžel-
ského soužití u stolu, doporučujeme, aby si 
problematiku nechali podrobně vysvětlit 
od rozvodového právníka. Druhý mýtus, 
který se již vztahuje k hodnotě takového ma-
jetku, je ten, že přeci jeho hodnotou je jen to, 
co do něj na počátku bylo vloženo (co jsme 
zaplatili za akcie či obchodní podíl). Naše 
zkušenost ukazuje, že pokud se účastník 
sporu vyléčí z mýtu prvního, tak u druhého 
je toto léčení o to rychlejší. Lidovou defini-
ci obvyklé hodnoty totiž pochopí poměrně 
rychle a poté podle předpokládaného výsled-
ku upadá do deprese (když si spočítá, kolik 
bude nucen vyplatit) nebo lehce ožije (když 
mu vyjde, že vyplácet nemusí nic). Zde již ov-
šem tolik nefungují rady z řad příbuzenstva 

či známých ohledně výše hodnoty takového 
majetku. Není totiž tolik expertů jako v přípa-
dě rodinných sídel či osobních vozů a hlavně 
mnohdy ani blízcí příbuzní nemají ponětí 
o skutečném rozsahu manželova podnikání. 
A tak výkřiky do tmy typu „To má hodnotu 
nejmíň deseti milionů!“ oproti „Jsem zadlu-
žený, nikdo by za to nedal víc jak 10 tisíc!“ 
musí obvykle spočítat znalec a spolu s ar-
gumenty předložit soudci k rozhodnutí.

Proč jsme všechny tyto typy majetku shr-
nuli do jedné hromady, je nasnadě. Jde o ma-
jetek, jehož výchozím oceněním je ocenění 
podniku. Výsledná cena podílu, akcie či jiné 
formy účasti je již jen matematickým vyjá-
dřením z výsledné hodnoty podniku. A pro 
oceňování podniku je jedno, jestli se oceňu-
je podnik s miliardovými obraty či podnik 
živnostenského typu. Základní metodiky 
oceňování jsou dvě – výnosové a majetkové, 
pomineme-li možnost použití srovnávacích 
metod, které jsou u podniků problematické. 
Nechceme v tomto článku zacházet do po-
drobností, k dispozici je celá řada odborných 
publikací, statí či studií. Na co bychom však 
rádi upozornili nyní, je faktor času, a uvede-
me to na zcela konkrétním příkladě.

Byli jsme ustanoveni znalcem pro určení 
obvyklé hodnoty obchodního podílu ve spo-
lečnosti zabývající se strojařskou výrobou. 
Manželství bylo rozvedeno v roce 2002, spor 
se táhl od roku 2005, a my jsme zpracovávali 
revizní posudek (tehdy třetí v pořadí) v roce 
2008. Názory stran se rozcházely v řádu asi 
5 milionů. Žalující strana se dožadovala vyšší 
částky, neboť podnik byl úspěšný a v součas-
né době vydělával celkem pravidelně. Naopak 
odpůrce se snažil dokázat, že podnik převza-
la skupina nových majitelů ve špatném stavu 
a byla do něj nucena investovat. 

Nicméně naše šetření ukázalo, že manžel 
má v zásadě pravdu. Rozhodující pro ocenění 
je totiž den rozvodu. V této době společnost 
dosahovala mírně záporného vlastního ka-
pitálu a to znamená, že z pohledu účetního 
měla vlastně nulovou hodnotu. Výkonově ji 
nebylo možné hodnotit, protože prošla řa-
dou transformací a historické výkony nebylo 
možné použít a majitelé v této době neměli 
zpracovanou žádnou strategii ani podnikatel-
ský plán. Mělo to logiku, protože v této době 
bylo základní cílem společnost finančně sta-
bilizovat, nastavit výrobní procesy a poté se 
soustředit na obchodní záležitosti. Na dru-
hou stranu nešlo tvrdit, že by společnost 
měla nulovou hodnotu. Disponovala totiž 
majetkem, a to jak movitým, tak nemovitým, 
jehož hodnota v obvyklých cenách přesaho-
vala hodnotu závazků. Proto jsme tedy pou-
žili majetkovou metodu a její výsledek byl ně-
kde v řádu 600 000 korun za příslušný podíl. 
Ne tedy nula, jak se dožadoval odpůrce, ale 
v žádném případě ani pět milionů, jak žalo-
vala žalobkyně.

/ing. Petr Peštuka, 
Znalecký a oceňovací ústav, s. r. o., 

pobočka Zlín/
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   Aktuální výzvy
 Tipy

Termíny

/ Operační program Podnikání a inovace /
/ Ekoenergie (prodloužení výzvy iii):  příjem registračních žádostí z oblasti Obnovitelné zdroje energie do 8. 6. 2012, z oblasti Úspor 
energie od 27. 6. 2012 do 4. 7. 2012, příjem plných žádostí od 9. 7. 2012 do 30. 9. 2012.
/ marketing (2. prodloužení výzvy iii) - individuální projekty mSP podporující vstup mSP na zahraniční trhy: příjem registrač-
ních žádostí do 15. 8. 2012, příjem plných žádostí od 1. 6. 2012 do 30. 9. 2012.
/ rozvoj (1. Prodloužení výzvy iii): lhůta pro příjem registračních žádostí uplynula, příjem plných žádostí do 30. 6. 2012.
/ nemovitosti (prodloužení výzvy ii): příjem registračních žádostí od 11. 6. 2012 do 18. 6. 2012, příjem plných žádostí od 1. 8. 2012.
/ ict v podnicích (prodloužení výzvy iii): lhůta pro příjem registračních žádostí uplynula, příjem plných žádostí do 15. 5. 2012.
/ inovace - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví (prodloužení výzvy ii): příjem registračních žádostí do 30. 9. 2012, 
příjem plných žádostí do 4. 1. 2013
/ Školicí střediska (prodloužení výzvy ii): lhůta pro příjem registračních žádostí uplynula, příjem plných žádostí do 15. 6. 2012.

EKOEnErGiE: Cílem programu je stimulovat aktivitu podnikatelů 
v oblasti snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby pri-
márních energetických zdrojů.

marKEtinG: Cílem aktuální výzvy je posílení mezinárodní kon-
kurenceschopnosti malých a středních podniků se sídlem v ČR 
prostřednictvím individuálních účastí na veletrzích a výstavách 
v zahraničí.

rOzvOJ: Aktuální výzva naplňuje cíl podpořit růst výkonů a kon-
kurenceschopnosti malých a středních podniků v regionech 
s vyšší mírou nezaměstnanosti vedoucí ke zlepšení jejich pozice 
na trhu a v souvislosti s tím i k udržení, případně růstu počtu pra-
covních míst.

nEmOvitOSti: Cílem programu Nemovitosti je podpořit vznik 
a rozvoj podnikatelských nemovitostí včetně související infra-
struktury, a přispět tak ke vzniku funkčního trhu nemovitostí 
a ke zlepšení investičního a životního prostředí. Registrační žá-
dosti začne CzechInvest přijímat 11. června 2012, jejich sběr je 
garantován do 18. června 2012. Pokud objem dotací v žádostech 
přesáhne po tomto datu 6 miliard korun, bude příjem ukončen. 
V opačném případě se budou registrační žádosti přijímat do 11. 
října 2012 či do dosažení 6 miiliard korun.

ict v PODnicÍcH: Cílem aktuální výzvy je podpořit konkurence-
schopnost malých a středních podniků prostřednictvím kvalitativ-
ně vyššího využití jejich potenciálu v oblasti pořizování a rozšiřo-
vání informačních systémů včetně dalších prvků ICT.

inOvacE – PrOJEKt na OcHranU Práv PrůmySlOvéHO 
vlaStnictvÍ: Cílem programu je prostřednictvím dotací podpo-
řit zvýšení intenzity využívání nástrojů ochrany práv průmyslové-

ho vlastnictví malými a středními podnikateli, vědeckovýzkumný-
mi institucemi, vysokými školami a fyzickými osobami.

ŠKOlicÍ StŘEDiSKa: Aktuální výzva si klade za cíl podpořit bu-
dování infrastruktury určené pro vzdělávání a rozvoj lidských 
zdrojů podnikatelských subjektů a tím zlepšit kvalitu zázemí pro 
vzdělávání, jeho organizaci a pro řízení personálních činností 
a dalších aktivit souvisejících s komplexním rozvojem lidských 
zdrojů v sektoru průmyslu a podnikání.

Projekt czechEkoSystem: Projekt CzechEkoSystem je připraven 
v rámci OPPI, programu Poradenství. Cílem projektu je zlepšení 
kvality a dostupnosti specifických poradenských služeb zaměře-
ných na přípravu projektů inovačních malých a středních podni-
ků jako potenciálních příjemců rizikového kapitálu pro zvýšení 
jejich konkurenceschopnosti. Příjemce podpory může být pouze 
podnikatelský subjekt, který splňuje definici malých a středních 
podniků a od započetí jeho podnikatelských aktivit neuplynula 
doba 5 let. Příjem žádostí je do 29. 6. 2012. Kontaktním místem 
je Technologické inovační centrum s. r. o., Ing. Petr Konečný, tel. 
739 570 790.

zajímavý tip

vÝzva K PŘEDKláDánÍ GrantOvÝcH PrOJEKtů OP lzz: 
Globální grant. Další profesní vzdělávání zaměstnanců podnika-
telských subjektů v oblasti průmyslu – EDUCA: Hlavním cílem je 
prostřednictvím zvýšení kvalifikační úrovně, profesních doved-
ností a znalostí zaměstnanců a zaměstnavatelů přispět ke zvýšení 
konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů ve vybraných CZ 
- NACE. Podporováno je profesní vzdělávání zaměstnanců zaměst-
navateli. Příjem žádostí je od 3. 9. 2012 do 14. 11. 2012.
 /Technologické inovační centrum s.r.o., Zlín/

Podrobnosti o vybraných dotačních titulech OPPi 

INZERCE

www.hartpress.cz



Škola angličtiny Helen Doron a Callanovy metody.
Výuka individuální, skupinková i �remní.
54. budova, areál Svit Zlín,  tel. 773 628 551-2

www.anglictinazlin.cz, e-mail: info@anglictinazlin.cz  

Naučíme Vás anglicky mluvit, psát, myslet....

Ukázková hodina zdarma!

Den otevřených dveří 15. 6. 2012 od 14 do 18h

tel.: +420 577 432 891 
fax: +420 577 433 350

e-mail: suszlin@suszlin.cz

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

Prodej kameniva

Výškové úpravy uličních vpustí 
a poklopů šachet v komunikacích

www.suszlin.cz
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