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Potřebujete cestovat ze Zlínského kraje do Prahy?
Mnohé ani nenapadne, že by mohli použít jiný
dopravní prostředek než automobil. Podnikatelé zpravidla dopravu autem do hlavního města
upřednostňují. Důvodem je flexibilita, soukromí
či obavy ze zpoždění spojů. Od cesty autem podnikatele neodradí ani vyšší náklady, únava z řízení
či komplikované hledání parkovacího místa.

Rozhovor 

Podpora podnikání

Letošní, v pořadí již čtvrtý ročník projektu Top 10
firem Zlínského kraje přišel s řadou novinek. Časopis
Firemní partner byl i letos mediálním partnerem.
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Do dvou let hodlá Univerzita Tomáše Bati ve
Zlíně vybudovat druhý vědeckotechnický park
zaměřený na informační technologie. Na stavbu
objektu chce univerzita získat prostředky z EU.

Vzdělávání
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David Vítek začal v IT podnikat v roce 1992. Dnes
řídí jednu z největších českých firem v oboru
s obratem kolem půl miliardy korun. Kromě informačních technologií se NWT zabývá také zpracováním biologicky rozložitelného odpadu, chce
postavit několik fotovoltaických elektráren. Do
skupiny firem kolem NWT Computer patří i jedna
z největších chráněných dílen ve Zlínském kraji.

Evropská unie 
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V rubrice Vzdělávání najdete hlavní zásady, podle
kterých je dobré vybírat poradenskou firmu pro
zpracování žádosti o dotace.

Reality

Editorial
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Milí čtenáři, vážení partneři,
cesta do Prahy se v diářích podnikatelů
objevuje velmi často. Ve většině případů
je přitom nutné si na jednání v hlavním
městě vyčlenit celý den. Praha sice není ze
Zlínského kraje zase tak daleko, chybějící
dálnice ale cestu vozem protahují. Kolony
na D1 a v Praze pak ukrojí z časového plánu další nemalý díl. Nabízí se tak otázka,
zda nezvolit cestu prostředkem hromadné dopravy.
Ani autobus či vlak sice z cesty do Prahy
neudělají půldenní záležitost, jízdu lze ale
využít k přípravám na jednání, jiné práci
či spánku. Zajímavá může být i finanční
úspora. K tomu, aby vagony vlaků vyšší
kvality či autobusy dálkových linek zaplnili manažeři a podnikatelé s notebooky
a koženými aktovkami, ale pořád brání
několik překážek.
Pokud odhlédneme od subjektivních příčin, například nižší prestiže jízdy veřejnou
dopravou, je největším problémem nulová časová flexibilita. Pendolino se s vámi
asi bude jen těžko vracet zpět do kanceláře kvůli náhlému problému ve firmě. Další úskalí pak spočívá v nehezkém stavu
infrastruktury veřejné dopravy. Florenc
opravdu není dobrou reklamou autobusové dopravy.
Přesto může být cesta vlakem či autobusem vhodnou alternativou, proto jde o
hlavní téma tohoto čísla magazínu Firemní partner.
Přeji vám příjemné čtení.
Jaroslav Janečka
šéfredaktor

Tři nové výzvy v oblasti podpory podnikání
byly vyhlášeny v květnu. Jde o druhé kolo výzvy
k podání žádosti v programu ICT V PODNICÍCH,
druhou výzvu k předkládání projektů v rámci
programu podpory INOVACE - Inovační projekt
a o první výzvu v programu podpory SPOLUPRÁCE - Technologické platformy.
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Služební
cesta
bez auta

Do Prahy za obchodem – jde to i bez auta

Potřebujete cestovat ze Zlínského kraje do Prahy? Mnohé ani
nenapadne, že by mohli použít jiný dopravní prostředek než
automobil. Podnikatelé zpravidla dopravu autem do hlavního města upřednostňují. Důvodem je časová flexibilita,
soukromí či obavy ze zpoždění vlaku a či autobusu. Od cesty
auta většinu podnikatelů neodradí ani vyšší náklady, únava
z řízení či mnohdy komplikované hledání parkovacího místa.
„Už jsem v Praze delší dobu
nebyl, ale určitě bych jel osobním autem. Považuji to za rychlejší než vlak nebo autobus.
Protože bych měl zaručeno, že
přijedu včas. Také bych asi něco
vezl s sebou, co bych si uložil
do auta. Veřejná doprava by
asi byla levnější, ale nemám to
vyzkoušené,“ uvedl majitel zlínské společnosti Kerastyl, s.r.o.
Josef Knotek.
Podobný názor zastává také
restaurátor Petr Káňa z Návojné
na jižním Valašsku: „Z našeho
konce je to vzhledem k času
autem do Prahy nejvýhodnější. Vyřídím si tam, co potřebuji,
nemusím se ohlížet na jízdní
řády, vrátím se, kdy chci, a ještě
využiji auto k přepravě nějakého materiálu. Občas někam
jedu vlakem nebo autobusem
a vím, že se na ně nedá časově
zcela spolehnout. A cenově to
vlakem moc levnější nebude.“
Naopak zlínský podnikatel v oboru poradenství Josef
Němeček cestuje do Prahy převážně vlakem. „Je to nejrychlejší

a nejpohodlnější. Se zpožděním
jsem problém neměl,“ tvrdí.
Nabídka přepravy ze Zlínského kraje do hlavního města
veřejnou dopravou je poměrně
široká. A má i své výhody. Třeba
v tom, že si cestující po cestě
odpočine, na rozdíl od jízdy
autem, kdy si musí sám řídit.
A v centru hlavního města mu
odpadnou starosti s hledáním
parkoviště.
Vlakem za čtyři hodiny
Jedním ze způsobů dopravy
do Prahy je cestování přímým
vlakem ze Zlína. Ten odjíždí z nádraží Zlín střed v 5:02,
v Praze je v 9:00. Soupravu tvoří vagony druhé i první třídy,
v jednom z nich by měly být
k dispozici i zásuvky s napětím
230 voltů pro připojení notebooků. Nechybí ani restaurační
vůz. Obyčejná jednosměrná
jízdenka pro 2. třídu stojí do
Prahy 382 Kč, ale zpáteční je
v každém směru o deset procent levnější.
Přímé vlakové spojení s Prahou má i Vsetín, dokonce ve více

časových polohách. Z Uherského Hradiště jede do Prahy
přímý expres Mojmír až v 6:57.
Z Kroměříže přímý vlak do
Prahy nejezdí. Za zmínku stojí
i možnost cestovat do Prahy
lůžkovým vagonem. Nastoupíte do něj v Otrokovicích v 0:48,
v hlavním městě jste v 6:21.
Autobusy jsou levnější
Cesta autobusem je časově
jen o málo delší než vlakem.
Pokud na vlak nemáte žádnou
slevu, je autobus levnější. Ze
Zlína do Prahy stojí autobus
260 korun. Několik přímých
autobusů jezdí do Prahy ze Zlína, Uherského Hradiště i Kroměříže. Ze Vsetína je veden jen
jeden autobusový spoj v odpoledních hodinách.
Když srovnáváme cenu vlaku nebo autobusu s náklady
na dopravu osobním automobilem, musíme brát v úvahu
nejen cenu benzinu, ale i opotřebení vozidla. Dostáváme se
tak k nákladům asi 1.900 korun
za jednu cestu do Prahy. I při
obsazení vozidla pěti lidmi je to
na osobu víc než jízdenka autobusem a ne méně než vlakem.
A co letadlo
Žádná pravidelná letecká
linka ze Zlínského kraje do Prahy neexistuje. Přesto přeprava
letadlem není zcela vyloučena.
Malým i větším letadlem vás
na vaši objednávku přepraví
do Prahy, ale i na řadu dalších
menších českých letišť, letouny
aeroklubů. „Přeprava z místa
na místo je po dohodě možná kdykoli, i za horšího počasí
nebo v noci. Platí se 120 korun
za minutu letu plus přistávací
poplatky. Za tuto cenu mohou
letět až tři osoby,“ uvedl Petr
Šťastný ze Slováckého aeroklubu v Kunovicích. Cenu letu zvyšuje například protivítr, nutnost
odloženého přistání či čekání.
[vc]

Historie

Letadlem do Prahy

Ještě před 28 lety byla cesta z regionu do Prahy
velmi snadná a rychlá. Československé aerolinie
totiž provozovaly pravidelnou leteckou dopravu
mezi Prahou a Holešovem. Linka byla zřízena
v dubnu 1953, pravidelný provoz pak skončil
až v závěru roku 1980. Letadla do Prahy přitom
odlétala z Holešova několikrát denně. Přímo
z dnešního krajského města, tehdejšího Gottwaldova, jezdil od kanceláře aerolinií na holešovské
letiště autobus. Důvodem zavedení pravidelného leteckého spojení mezi Holešovem a Prahou

byla absence kvalitní a rychlé pozemní dopravy.
Ze stejného důvodu dopravní letadla Československých aerolinií zalétala také do Košic, Sliače,
Bratislavy, Ostravy a Karlových Varů.
V roce 2004 se na čas podařilo pravidelné
spojení mezi Prahou a Zlínským krajem obnovit.
Tehdy se o to postarala soukromá společnost,
jejíž letadla startovala do hlavního města z mezinárodního letiště v Kunovicích. Po přibližně půl
roce byl ale provoz nevytížené linky ukončen
a na společnost byl prohlášen konkurz.

Albo Schlenk s nižšími výnosy
Bojkovice – Společnost Albo Schlenk
z Bojkovic, která se zabývá výrobou
hliníkových prášků a past, dosáhla loni
výnosů 255 milionů korun. Ve srovnání
s rokem 2006 je to o 15 procent méně.
Zisk společnosti činil 13,5 milionu
korun, o rok dříve to bylo osm milionů.
Společnost je proexportně zaměřená,
v zahraničí končí zhruba 95 procent
produkce. Hospodaření tak negativně
ovlivňuje posilování kurzu koruny.
Gumárny se vrátily do zisku
Zubří – Gumárny Zubří vykázaly
v roce 2007 zisk více než dva miliony
korun. O rok dříve přitom hospodaření
skončilo ztrátou zhruba 15 milionů.
Tržby meziročně vzrostly o přibližně 13
procent na více než 843 milionů korun.
Růst byl zapříčiněn hlavně vyšším prodejem produktů z lisované pryže pro
automobilový průmysl. V letošním roce
firma očekává výnosy z gumárenské
výroby a výroby plastů ve výši asi 936
milionů korun.
Plastiku vede Michal Nosek
Kroměříž – Představenstvo společnosti
Plastika pověřilo vedením firmy předsedu představenstva Ing. Michala Noska,
MBA, který je zároveň předsedou představenstva Plastika Group, vlastníka 100
% akcií Plastika. Konsolidovaný obrat
Plastika Group byl v roce 2007 téměř
900 milionů korun, z toho dceřiná společnost Plastika loni vykázala obrat přes
730 milionů korun a spustila investiční
program do technologického rozvoje ve
výši více než 100 milionů.
Mesit holding úspěšnější
Uherské Hradiště – Mesit holding,
který sdružuje několik firem vyrábějících elektroniku, dosáhl loni zisk 65,6
milionu korun. O rok dříve to bylo 24,9
milionu korun. Firmy kapitálově a technologicky provázané skupiny Mesit se
zabývají především vývojem a výrobou
komunikační a navigační techniky,
digitální a analogové elektroniky pro
armádu, policii a průmyslové aplikace.
Holding loni zvýšil výnosy na přibližně
161 milionů korun.
Do Kunovic zamířili Rusové
Kunovice – Společnost PAMCO INT
se rozhodla přijmout nabídku společnosti Ural Mining and Metallurgical
Company na odprodej 51% podílu
v dceřiné společnosti Aircraft Industries, která se zabývá hlavně výrobou
civilních turbovrtulových letounů
řady L-410/420. Tato transakce zajistí
společnosti Aircraft Industries nové
finanční zdroje, nezbytné pro plánované navýšení výroby a zásadní
modernizaci nosného produktu.

[jjn]
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Anketa

Cesta po silnicích bude stále rychlejší

Jaký dopravní prostředek
volíte pro cestu do Prahy?

Pro plynulost a rychlost cesty
ze Zlínského kraje do hlavního
města osobním automobilem,
ale i autobusy, je podstatný
stav silniční sítě.
V současné době ujede
motorista jen 3,6 kilometru po
rychlostní komunikaci kolem
Otrokovic a na dálnici D1 se
pak dostane až na 43. kilometru své jízdy před Vrchoslavicemi. Co ještě chybí k tomu, aby
se komfortní čtyřpruhová silnice dostala až ke Zlínu?
Letos na podzim má být
zprovozněn poněkud osamocený tříkilometrový úsek dálnice D1 Kroměříž-západ – Kroměříž-východ. Na tento úsek
vzápětí navážou ještě čtyři kilometry dálnice Kojetín – Kroměříž-západ. Chybějící úsek mezi
Kojetínem a Vrchoslavicemi
v délce sedmi kilometrů by měl
být v provozu v říjnu 2009. Letos

Josef Kocháň
ředitel Dopravní
společnosti Zlín
– Otrokovice
Do Prahy jezdím většinou
autem, ale v hlavním městě
často využívám parkoviště
P+R a dál se pohybuji metrem a městskou hromadnou
dopravou. S kulturou cestování vlaky jsem měl v minulosti špatné zkušenosti. Ale
mám signály, že se na železnici situace zlepšuje.

John
Němeček
majitel firmy
Kabco Pharm.,
Inc.
Pro jízdu do Prahy pravidelně volím vlak. Cestuji první
třídou, kde bývá méně lidí.
Někdy jsem v Olomouci
přestupoval na Pendolino,
v poslední době jezdím spíše bez přestupu expresem
ze Zlína. Cestou si probírám podklady pro jednání.
U nádraží si vezmu taxi.

Pavel Pospíšil
podnikatel
Do Prahy jezdím zásadně
vlastním autem. Potřebuji
totiž být mobilní. Kdybych
se potřeboval náhle vrátit
domů, nevím, jak bych to
Profilřešil
barev:
Obecn profil tiskÆrny
ve vlaku.
Sazba V choz rastr

v červnu byla zahájena stavba
dálnice Kroměříž-východ – Říkovice (zprovoznění v říjnu 2010).
Jde o důležitý úsek s budoucím
napojením na rychlostní silnici
R49 do Fryštáku a R55 ve směru
na Otrokovice.
Rychlostní komunikace R49
Hulín – Fryšták má být odevzdána motoristům někdy

v roce 2011 nebo 2012. Současně by měl být dokončen také
dálniční přivaděč ke Zlínu ze
severní strany. Už koncem roku
2010 plánuje Ředitelství silnic
a dálnic otevřít také rychlostní komunikaci R55 od Hulína
do Otrokovic a jihovýchodní
obchvat Otrokovic. Tyto termíny však ještě nejsou definitivní.

[vc]

Cestovat lze vlakem i autobusy

CMYK

Obyvatelům Zlína a blízkého
okolí se nabízí pro cestu do
hlavního města asi nejpohodlnější spojení přímým vlakovým expresem, který odjíždí
z nádraží Zlín-střed každý den
ráno v 5:02, zastavuje v Otrokovicích (přípoj od Uherského
Hradiště) a Hulíně (přípoj od
Kroměříže), a do Prahy na hlavní nádraží přijíždí v 9:00. Zpátky stejný přímý vlak odjíždí
z pražského hlavního nádraží
v 17:06 a ve Zlíně je ve 20:56.
Potřebujete-li dojet do Prahy dříve než v devět hodin,
můžete ze Zlína cestovat přímými autobusy. Buď se společností Student Agency ve 3:00
s příjezdem do Prahy v 7:20,
nebo autobusem ČSAD Vsetín, který vyjíždí už ve 2:50 od

radnice ve Slavičíně, v Luhačovicích zastavuje ve 3:15, ze zlínského autobusového nádraží
odjíždí ve 3:55 a na autobusovém nádraží Praha-Florenc je
v 8:30.
Přímé vlakové spojení s Prahou má také Vsetín. Rychlík
Šírava, který má i lůžkový vůz,
odjíždí ze vsetínského nádraží
v 1:20, zastavuje ve Valašském
Meziříčí (1:39) a na pražském
hlavním nádraží je v 6:21. Další přímý vlak do Prahy jede ze
Vsetína ve 4:40 a přijíždí do
cíle v 9:19. Z Uherského Hradiště odjíždějí přímé vlaky do
Prahy v 6:57 a v 8:46, přímé
autobusy jedou v 1:50, ve 4:10,
4:55 a v 5:40. Z Kroměříže jezdí
autobusy do hlavního města
ve 3:45, ve 4:30 a v 5:30.

Jak do Ostravy?

Veřejnou dopravou lze
poměrně snadno dojet i do
Ostravy. Cestující ze Zlína
mohou cestovat „pražským“
expresem v 5:02 a v Přerově
přestoupit na osobní vlak,
který je v Ostravě již v 7:20.
O něco déle trvá jízda ze
Zlína do Ostravy přímým
autobusem.
Odjíždí ze Zlína v 5:40,
zastavuje ve Vsetíně (6:30)
i Valašském Meziříčí (7:00),
a příjezd do Ostravy má
v 8:30. Přímý autobus přes
Holešov (7:16) a Bystřici
pod Hostýnem (7:30) odjíždí ze Zlína v 6:45 a v Ostravě
je v 9:30. Obyčejná jízdenka
vlakem Zlín – Ostrava stojí 156 Kč, autobusem 129
nebo 121 Kč.
[vc]

[vc]

www.firemnipartner.cz

Dálniční
síť

4/2008

Veřejná
doprava

Inzerce



rozhovor
David Vítek
▪ narozen 7.11.1972
▪ ženatý, 3 děti
▪ 1992 – počátky
podnikání v oboru IT
▪ 1999 – zprovoznění
internetového
obchodu patro.cz,
který se nakonec stává
internetovým obchodem
s nejširší nabídkou v ČR
▪ 2003 – založení sesterské
firmy EMEA s.r.o.
▪ Generální ředitel NWT
Computer s.r.o. a EMEA
s.r.o, člen představenstva
A. Westwood holding
a.s., majoritní akcionář
ZlínNet a.s.
▪ Je členem Hospodářské
komory ČR a
klubu UNESCO, je
certifikovaným
odborníkem na
biologické zpracování
odpadu
▪ Koníčky – cestování,
fotografování, potápění

David
Vítek

David Vítek: Důležité je obklopit se kvalitními spolupracovníky
David Vítek začal v IT podnikat v roce 1992. Dnes řídí jednu z největších českých firem v oboru s obratem kolem půl miliardy korun.
Kromě informačních technologií se NWT zabývá také zpracováním biologicky rozložitelného odpadu, chce postavit několik fotovoltaických elektráren. Do skupiny firem kolem NWT Computer
patří i jedna z největších chráněných dílen ve Zlínském kraji, kde
přes polovinu zaměstnanců tvoří lidé se zdravotním postižením.
jsme agregovat nákupy s dalšími
Společnost NWT Computer
firmami a vznikl tak velkoobchod
patří mezi největší tuzemské
s výpočetní technikou. PostupIT firmy. Jak dlouhá byla cesta
k tomuto postavení?
ně, jak jsme rostli, dokázali jsme
Neřekl bych až tak trnitá, jako
uspokojit stále více cílových skuspíše pokorná. Každý rok o 15 až
pin zákazníků. Dnes tvoří majo20 procent více a za 15 let je to
ritní část zákaznického portfopřes půl miliardy ročního obratu.
lia především organizace státní
Mít věrné zákazníky a získávat
správy a samosprávy, významné
regionální střední a velké podninové rychleji než konkurence
a rychleji než klesá cena techniky.
ky i koncoví prodejci výpočetní
a kancelářské techniky. Koncoví
Nabízet služby, rozšiřovat portfolio, aplikovat cross-sale, up-sale,
zákazníci, jsou pro nás nicméně
dělat PR, prostě nezapomínat na
stejně důležití.
marketing. Obklopit se kvalitními
V posledních letech roste
a poctivými lidmi, investovat do
obrat společnosti každý rok
rozvoje jak lidí, tak technologií,
zhruba o pětinu. Jak náročné
ale i do vývoje služeb a dalších
je to pro vás z pohledu logistifiremních zdrojů.
ky a lidských zdrojů?
V úplných počátcích byla společnost orientována na koncové zákazníky. Jak významný je
pro vás tento segment nyní?
Ano, v počátcích jsem prodával sám z kanceláře se vstupem rovnou z ulice, „přes pult“.
Postupně jsem přibíral kamarády, pak zaměstnance. Začali
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Šíleně. Již několik let platí, že
pro stejný obrat je třeba prodat
o třetinu více kusů zboží. Pro
nás to při růstu obratu znamená
téměř o 50 procent větší počet
prodaných kusů. Snažíme se
to dohánět optimalizací procesů, investováním do techniky.
Loni jsme koupili nový sklad,

spojili do něj dva staré a zjednodušili některé další procesy.
Také se pokoušíme zavádět
novoty v dodavatelsko-odběratelských vztazích. Chceme
po zastoupeních značkových
firem a distributorech, aby místo nám poslali zboží přímo na
námi uvedenou adresu, tedy
k zákazníkovi. Někteří to již po
letech začali chápat, doprogramovali si tuto funkcionalitu do
svých systémů a začíná to fungovat. My jim přes SOA funkce
pošleme adresu v XML rovnou
z našeho informačního systému
do jejich logistického programu.
Zákazník tak má zboží o den dříve a o pár korun levněji. Našim
skladem to nemusí projít. Stále
častěji se objevuje také prodej
nehmotných komodit, jako písničky v MP3 nebo softwarové
klíče k aplikacím, které si zákazník stáhne z webu.

Jakým směrem se podle
vašeho odhadu bude vyvíjet
tuzemský IT trh v B2B v následujících dvou až třech letech?
B2B se bude vyvíjet stejným
směrem jako na západě. Ať si říká
kdo chce co chce, tak jsme stále
minimálně dva roky - a v některých oblastech si troufnu tvrdit,
že i pět let - pozadu. Velké škody

napáchal státní telecom, který
neinvestoval do širokopásmového internetu – na rozdíl od
rakouského nebo německého
– a lidé u nás se tak nemohli e-vyvíjet. Tím myslím vyvíjet
a akceptovat nové obchodní
modely. Nabrali jsme skluz,
který se na mnohem menším
trhu nebude snadno dohánět.
A obchodní procesy, o kterých
nevíte, že existují, se špatně kopírují. My jsme si před dvěma lety
zaplatili konzultanta, odborníka
na B2B z Německa, který radí
po celém světě. Věci, které nám
objasnil, vysvětlil, poradil, naznačil během tří dnů, nás navedly
na mnohá zajímavá řešení, která
aplikujeme u velkých zákazníků.
Například co se týká e-procurementu, tedy nákupu zboží do
firmy, tak oni už tehdy zjistili, že
se jim nevyplatí dělat výběrová
řízení ani na notebooky, protože
ušetří méně, než kolik je stojí tendrování. U nás zatím firmy moc
neumí počítat. Ale B2B pořád
poroste, bude se zdokonalovat,
zatím je v plenkách. Bude infiltrovat zatím nedotčené obory.
Často je to o jednom lídrovi
nebo i outsiderovi na trhu, aby
se rozhodl něco zavést a ostatní
ho zkopírují.

www.firemnipartner.cz

rozhovor
A co koncoví zákazníci?
V B2C očekávám, mimo standardního rozvoje - šíře a kvalita
nabídky, také další vlnu krachů.
Druhá generace firem, které často založili studenti s malou mírou
odpovědnosti, dospěje do stádia, kdy už nebudou moci skrýt
trvale ztrátové hospodaření, které vyvažují pouze rychlým růstem obratu. Žijí na dluh, a pokud
nenajdou bohatého a naivního
investora nebo třeba nevkročí
na burzu a nezískají nový kapitál
na pokrytí starých dluhů, tak se
položí nebo budou převzati za
minimální cenu někým, kdo také
potřebuje oddálit svůj krach.
Dodnes existují eShopy, které udávají falešná čísla o svém
hospodaření, konsolidují obrat
s cizími firmami, udávají obrat
s DPH nebo dokonce je obratem
„myšleno kumulovaně za čtyři
roky od vzniku firmy“ a podobné posunutí výkladu pojmů. Na
serveru justice.cz jsou pak údaje jiné. I v nich jsou vidět snahy
o zkreslení výsledků - jako třeba, že měli na konci roku šest
milionů v pokladně. Kde by
se tam vzali a proč by si je tam
nechávali, když jim platí všichni
elektronicky? Zákazníků by se
to ale nemělo nějak významně
dotknout, pocítí to spíše jejich
dodavatelé.
Jiný pohled je ještě otázka
vývoje cen. Výrobci se snaží,
abychom na webu prodávali

dráž než dnes, aby mohli přežít
i jejich „kamenní“ prodejci, kteří
poskytují větší přidanou hodnotu. Vymýšlí na to různé strategie, vyhrožují nedodáním zboží,
poskytují zpětné rabaty jen těm
„hodným“, vymýšlí kluby.
Založili jste dceřinou společnost Emea, v které pracují i lidé
se zdravotním postižením. Čím
se společnost zabývá?
Společnost EMEA s.r.o. je jednou
z největších chráněných dílen ve
Zlínském kraji – více než polovina
jejich zaměstnanců jsou osoby se
zdravotním postižením. Z toho
15 plně invalidních. Hendikepovaní kolegové zde najdou uplatnění v profesích, odpovídajících
jejich vzdělání a často i zálibám.
Část z nich pracuje jako telefonní operátoři na CallCentru, další
pracují z domu a hodnotí kvalitu práce operátorů. Jiní připravují databáze pro volání nebo
reporty. EMEA se zaměřuje na tři
okruhy služeb: telekomunikační
služby pro firmy i domácnosti,
služby komerčního CallCentra
především pro finanční instituce a služby přímého prodeje
produktů třetích stran. Nabízí
po telefonu například platební
karty pro jednu velkou banku.
Postupně rozšiřuje svou nabídku i pro potřeby menších firem,
jako třeba provoz zelené linky,
průzkum spokojenosti zákazníků, nově připravujeme nonstop
dohledové centrum a podobně.

V loňském roce jste založili
divizi pro ekologickou likvidaci biologicky rozložitelného
odpadu. Jaké máte v této činnosti plány?
My této divizi říkáme Divize obnovitelné zdroje energie
nebo jen OZE. Divize vznikla
proto, že v regionu je tato oblast
dost zanedbaná a nikdo se tím
nezabýval. Byla tu tedy tržní nika
a evidentní trend a také snaha
o zlepšení vlastního životního
prostředí v regionu. Po roce
práce již pracuje kogenerační
jednotka na skládkový plyn.
Investice 10 milionů korun se jistě vyplatila. Podle myslivců se do
okolí skládky vrátila zvěř. Další
projekty jsou fotovoltaické elektrárny. Nebudujeme je ale na
polích, to nepovažuji za rozumné. Projekty, které jsou v běhu,
jsou na velkých střechách a na
uzavřené skládce, kterou nelze
jinak využít. Další dlouhodobý
projekt je EKOPARK – středisko
pro využití a zpracování bioodpadů a hlavně kejdy z vepřína,
která obtěžuje zápachem, který
se snažíme eliminovat zpracováním v bioplynové stanici. To
je projekt na několik let za asi
350 milionů korun. V této oblasti
poskytujeme také poradenství.
Divize by se postupně měla přetvořit v malý výzkumný ústav,
který by se zabýval aplikovaným
výzkumem v oblasti OZE. To je
také „pole neorané“.

O firmě

Název
▪ NWT Computer s.r.o.
Předmět podnikání
▪ Velkoobchodní distribuce
informačních technologií
▪ Internet service provider
▪ Networking, komplexní
řešení
▪ Tisková řešení
▪ Internetové obchodní
domy PATRO GROUP
▪ E-learning
▪ Obnovitelné zdroje
energie
Počet zaměstnanců
▪ 130

Roční obrat
▪ Zhruba 550 milionů Kč

Zajímavosti
▪ Společnost patří mezi
největší IT firmy v ČR
▪ Firma je pro rok 2008
podle odborníků
„nejobdivovanější
firmou roku“ v oboru
„elektrotechnický průmysl
a elektronické obory
a služby IT“ v kraji
▪ Významné certifikace:
ČSN ISO 9001, ČSN ISO
14001, OHSAS 18001,
Microsoft Gold Certified
Partner, Microsoft Small
Business Specialist,
HP Preferred Partner,
Investors in people, IBM
Premier Partner Member,
Intel Product Integrator
▪ Cena biskupa Karla
Lichtensteina Castelcorna
za podporu kulturní
činnosti Klubu UNESCO
Kroměříž 2008

www.nwt.cz

Inzerce

NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ

NEJVĚTŠÍ NOVÉ
BYTY VE ZLÍNĚ

NEJLEPŠÍ VÝHLED NA ZLÍN Z VAŠICH NOVÝCH TERAS NA JIŽNÍCH SVAZÍCH
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www.firemnipartner.cz

bytové
jednotky

I. etapa k nastěhování

tel.: 774 200 480 / www.realkredit.cz • tel.: 737 263 924 / www.hbreal.cz
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evropská unie
Nové
výzvy

Podnikatelé se mohou přihlásit do tří nových výzev

Tři nové výzvy v oblasti podpory podnikání byly vyhlášeny začátkem května. Jde o druhé kolo výzvy programu ICT V PODNICÍCH,
který vyhlásilo ministerstvo průmyslu a obchodu, dále pak o druhou
výzvu k předkládání projektů v rámci programu podpory INOVACE
– Inovační projekt a v neposlední řadě jde o první výzvu k předkládání projektů v rámci programu podpory SPOLUPRÁCE – Technologické platformy. Ostatní výzvy z OPPI najdete na straně 12.
Program ICT V PODNICÍCH
umožňuje získat prostředky
na rozšíření nebo zavedení
informačních a komunikačních technologií v malých
a středních podnicích. Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí
dotace bude probíhat od
11. července 2008 do 28. února 2009 prostřednictvím internetové aplikace eAccount.
Příjem plných žádostí se pak
uskuteční od 3. října 2008 do
31. května 2009. Plánovaná
alokace pro tuto výzvu činí
jednu miliardu korun.
www.czechinvest.org

Region
a EU

[mij]

Zájem předčil očekávání

Úřad Regionální rady ROP Střední Morava
zaznamenal přetlak projektů odevzdaných
v podoblasti podpory Sociální infrastruktura na venkově. Jednalo se o příjem žádostí
v rámci celkově třetí výzvy z Regionálního
operačního programu Střední Morava.
Na úřadě bylo odevzdáno na 145 projektů, jejich finanční objem pak dosáhl téměř
dvou miliard korun. V celkovém souhrnu tak
poptávka na venkově převýšila stanovenou
finanční alokaci osmkrát. Alokace činila 250
milionů korun.

www.nuts2strednimorava.cz



Druhá výzva k předkládání projektů v rámci programu
podpory INOVACE – Inovační
projekt byla vyhlášena 1. května. Tento program pomáhá
podnikům, které na základě
vlastní výzkumné a vývojové
činnosti či prostřednictvím
transferu technologie uvádí
inovované produkty do výroby a na trh nebo zavádějí inovovaný výrobní proces. Příjem
elektronických registračních
žádostí o poskytnutí dotace
bude zahájen 11. července
2008 prostřednictvím internetové aplikace eAccount a bude
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ukončen 3. září 2008. Příjem
plných žádostí pak bude probíhat od 3. října 2008 do 31.
prosince 2008. Alokace pro
tuto výzvu jsou rovné dvě
miliardy korun.
Začátkem května byla
vyhlášena rovněž první výzva
k předkládání projektů v rámci programu podpory SPOLUPRÁCE – Technologické platformy, a to formou kolového
příjmu žádostí. Tato výzva
naplňuje cíl podpory vzniku
a rozvoje kooperačních odvětvových seskupení – technologických platforem na národní
úrovni jako nástroje rozvoje
konkurenceschopnosti ekonomiky a s ní spojeného ekonomického růstu.
Cílem programu Spolupráce je kontinuální vytváření
příznivého podnikatelského
prostředí, zlepšování podmínek pro podnikání a inovace
a rozvoj konkurenční výhody
díky zkvalitňování vazeb mezi
výzkumem, vysokými školami a podnikatelskou sférou.
Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí
dotace je možný prostřednictvím internetové aplikace eAccount od 11. července 2008
do 1. října 2008, pro příjem
plných žádostí je stanoven
termín od 3. října 2008 do
31. prosince 2008. Plánovaná
alokace pro tuto výzvu je 100
milionů korun.

[mij]

V EU fondech ještě 16 miliard

České republice zbývá z minulého rozpočtového období vyčerpat z evropských fondů ještě
více než 677 milionů eur, což v přepočtu znamená částku ve výši 16,7 miliardy korun. Nejvíce peněz zbývá Česku vyčerpat z Operačního
programu Rozvoj lidských zdrojů, ve kterém
zbývá stále 58 procent z alokace, tedy zhruba
7,8 miliardy korun. Více než polovinu prostředků zbývá vyčerpat i u Operačního programu
Průmysl a podnikání. Nejúspěšnějším programem je Společný regionální operační program
(SROP), ze kterého čeští žadatelé získali již 74
procent všech prostředků.
Podle pravidla N+2 je možné čerpat peníze ještě dva roky po skončení rozpočtového
období. Tato lhůta za rozpočtové období 2004
až 2006 tak vyprší posledním dnem letošního
roku. Česko patřilo v minulých letech v získávání evropských peněz mezi země s nejmenší úspěšností. V letošním roce proto musí být
vynaloženo zvýšené úsilí při čerpání evropských prostředků, jinak dojde ke zrušení závazků a vrácení finančních prostředků.

Ministerstvo spustilo aplikaci
na zadávání veřejných zakázek
Ministerstvo pro místní rozvoj zahájilo
provoz aplikace E-ZAK, která má fungovat jako jednoduchý nástroj na zadávání
veřejných zakázek. Aplikace umožní realizaci některých úkonů v zadávacím řízení
jednoduchou elektronickou formou. Pro
provozování E-ZAK postačí běžný internetový prohlížeč s několika nastaveními,
která jsou popsána v uživatelské příručce
na úvodní stránce aplikace. Aplikace EZAK je provozována na adrese: https://
ezak.mmr.cz. Bez přihlášení do systému
mají uživatelé z řad veřejnosti k dispozici
přehled veřejných zakázek se základními
informacemi, případně dodatečnými
informacemi, a zadávací dokumentací.
Přihlášením do systému získává uživatel další možnosti v rámci jednotlivých
veřejných zakázek. Může například
požádat o zadávací dokumentaci, je-li
poskytována na vyžádání, poslat žádost
o dodatečné informace nebo obdržet
výzvu v rámci zadávacího řízení.
Program pro mladé podnikatele
Evropská komise publikovala časově omezenou výzvu na granty, které
umožní předávání zkušeností mezi
začínajícími a zkušenými podnikateli.
Prostřednictvím grantů Erasmus pro
mladé podnikatele se mohou zástupci
vznikajících firem učit od svých zkušenějších kolegů v zavedených společnostech v jiné členské zemi Evropské
unie. Cílem této akce je přispět k rozvoji
podnikání, internacionalizaci a zvýšení
konkurenceschopnosti nově založených
mikropodniků, malých a středních podniků a potenciálních nově začínajících
podnikatelů v rámci EU. Projekty je
možné předávat přímo Evropské komisi
do 20. srpna letošního roku. Celkem projekt disponuje částkou 2,85 milionu EUR.
Finanční podpora Komise nesmí přesáhnout 90 procent celkových způsobilých
nákladů. Výše jednotlivých grantů činí
maximálně 140.000 EUR.
O záruční a úvěrové programy
byl velký zájem
Záruky a úvěry poskytované v rámci
programů PROGRES, START a ZÁRUKA
zaznamenaly vysokou poptávku ze strany podnikatelů. Z programů PROGRES,
START a ZÁRUKA byly doposud podpořeny projekty podnikatelů v hodnotě přesahující šest miliard korun. V programu
ZÁRUKA bylo podpořeno 1.209 žádostí
o bankovní záruku a dosud bylo uzavřeno 895 smluv ve výši 3,2 miliardy korun.
V programu STRAT bylo přijato 42 žádostí a uzavřeno 37 smluv ve výši 24 milionů
korun. V programu PROGRES bylo přijato
262 žádostí o podřízený úvěr ve výši 2,3
miliardy korun a celkově uzavřeno 113
smluv ve výši 930 milionů.

[mij]

www.firemnipartner.cz

podpora podnikání
Obdivované
firmy

Anketa Top 10 firem Zlínského kraje

S řadou novinek přišel letošní v pořadí již čtvrtý ročník projektu Top
10 firem Zlínského kraje, který pořádají studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati. Soutěž Top 10 firem
hodnotí a oceňuje nejlepší společnosti v regionu. Výsledky jsou
přitom stanoveny na základě rozsáhlého výzkumu, který probíhá
mezi veřejností, odborníky a vysokoškolskými studenty. Časopis
Firemní partner byl i letos mediálním partnerem celého projektu.
Známé klání v novém hávu
Oproti loňsku byla ale
spousta věcí jinak. Především
se změnila struktura kategorií,
v nichž byly firmy hodnoceny. Na rozdíl od předešlého
ročníku, v němž se realizátoři
ptali veřejnosti, kterou firmu
považuje za nejvýznamnější
pro kraj, letos se organizátoři
pídili po firmě nejsympatičtější.
„Chtěli jsme ocenit firmu, kterou mají zákazníci rádi. Ať už je
to díky dobrým zkušenostem,
kvalitním výrobkům a službám,
výbornému zákaznickému servisu či dobré image,“ vysvětlila
změnu manažerka projektu
Hana Kundrátová. Navíc díky
online dotazníku, který byl
zpřístupněn na webu projektu,
bylo hlasování přístupné široké
veřejnosti.
I další kategorie, a to Top
10 podle odborníků, změnila
svou strukturu. Rozčlenění na
deset dílčích oborů podnikání
mělo přinést nová jména mezi
stálice oceňované v projektu.
Kategorie byly konzultovány
s Evropskou databankou firem,
která se členěním firem zabývá.
Hodnocení měli na starost specialisté na marketing, management, ekonomiku, představitelé kraje, starostové větších měst
a obcí, ale také top management velkých krajských firem.
Kritériem hodnocení ale zůstal
přínos pro Zlínský kraj.
Třetí složkou projektu bylo
dotazníkové šetření mezi studenty Univerzity Tomáše Bati
ve Zlíně. Jeho cílem bylo zjistit,

zda se budou studenti ucházet o práci ve Zlínském kraji,
co očekávají od budoucího
zaměstnavatele, jestli při studiu
pracují nebo zda je lákají pracovní příležitosti v zahraničí.
Výsledky mají poskytnout cenné informace firmám o jejich
budoucích potenciálních zaměstnancích.
Ročník 2008
Snahou a pomyslnou metou organizátorů je vybudovat
tradici respektované, prestižní
a nezávislé soutěže, která bude
jakousi regionální odnoží celostátní soutěže Czech Top 100.
Cílem projektu je ocenit nejúspěšnější firmy kraje, rozvoj
spolupráce komerční, akademické a správní sféry a podpora
a posílení univerzitních vztahů
s krajskými firmami.
Nově zavedená kategorii
Top 10 nejsympatičtějších
firem Zlínského kraje hodnotí
firmu z pohledu cílového spotřebitele. Hledá firmu, která
má sympatie svých zákazníků.
Taková firma je lidmi posuzována jako úspěšná, protože
dosáhla svých cílů a vybudovala si image a postavení.
Výzkum navíc poskytuje
potřebnou zpětnou vazbu firmám, protože vyzdvihuje jejich
kvality pozorované zákazníky.
Kritérium hodnocení nebylo
nijak omezeno. Lidé mohli volit
firmu, která poskytuje nejlepší servis, produkuje kvalitní
výrobky, přispívá k rozvoji regionu, pečuje o své zákazníky,

kultivuje životní prostředí, rozvíjí kulturu a sport nebo tu, jež
má dobrou image. Svůj názor
mohl vyjádřit každý občan Zlínského kraje pomocí hlasování
na internetu.
Druhou vyhlašovanou kategorií bylo Top 10 nejobdivovanějších firem podle odborníků.
Firmy byly hodnoceny vysokoškolskými specialisty, hospodářskými odborníky, řediteli
významných firem kraje, starosty větších měst a v neposlední řadě členy samosprávy
Zlínského kraje. V této kategorii
hodnotí tato odborná porota
firmy, které jsou z jejího pohledu nejvýznamnější.
V letošním roce bylo vybíráno z firem roztříděných na deset
oblastí podle druhu podnikání.
Byly to například stavebnictví,
stavební řemesla, zemědělství
a lesnický průmysl nebo potravinářský průmysl.
Kdo je tedy nejsympatičtější
Vítězné firmy vzešly z rozsáhlého internetového výzkumu probíhajícího téměř dva
měsíce mezi laickou i odbornou veřejností. Lidé hodnotili
firmy na základě svých osobních sympatií, zatímco odborníci hledali nej firmy regionu
v deseti oborech podnikání.
Jedničkou ve stavebnictví se
tak stala firma Manag, za nejlepšího dopravce zase považují
odborníci Dopravní společnost
Zlín-Otrokovice. Ve školství
bezkonkurenčně zvítězila Univerzita Tomáše Bati. Cenu pro
Zlínský kraj v kategorii státní
a veřejná správa a instituce převzal hejtman Libor Lukáš.
KategorieTop 10 podle veřejnosti přinesla stejná jména jako
v předešlých letech. O přední příčky se podělily podniky
Baťa, Hamé, Tescoma či Barum
Continental. „Mezi tyto stálice
se však vloudily i drobné firmy,
jako například Svoboda-Březík
pečivo. Tím se naplnil náš cíl
- ocenit společnosti, které sice
nejsou obrovské, ale produkují
kvalitní výrobky a lidé je mají
rádi,“ okomentovala žebříček
manažerka projektu Hana Kundrátová.
V rámci slavnostního večera
byla vyhlášena i nejvyhledávanější firma v databázi EDB a z ní
vyplynulo, že lidé na internetu
nejvíce hledali firmu V-Okno.

Výsledky projektu Top 10 firem
Zlínského kraje 2008
Top 10 nejobdivovanějších firem
podle odborníků:
stavebnictví, stavební řemesla
MANAG, a. s.
zemědělství a lesnický průmysl
CE WOOD, a. s., LUKROM, spol. s r.o.
potravinářský průmysl a potravinářské
obory
HAMÉ, a. s.
chemický, obuvnický a gumárenský
průmysl
BARUM CONTINENTAL, spol. s r.o.
elektrotechnický průmysl,elektronické
obory a služby IT
NWT COMPUTER, s.r.o.
strojírenský průmysl
TAJMAC-ZPS, a.s.
doprava
DOPRAVNÍ SPOLEČNOST ZLÍN–OTROKOVICE, s.r.o., KRODOS BUS, a.s.
ubytování, pohostinství, cestovní ruch,
zábava
LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.
výzkum a věda a školství
UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ
státní a veřejná správa a instituce
ZLÍNSKÝ KRAJ
Cena za nejlepší image
UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ
Nejvyhledávanější firma podle
Evropské databanky:
V OKNO, s.r.o.
E-SHOP JUPITER, ONDŘEJ SADÍLEK
BOSCH SERVIS CENTRUM, spol. s r.o.
Top 10 nejsympatičtějších firem
podle veřejnosti:
1. místo
BAŤA, a.s.
2. místo
BARUM CONTINENTAL, spol. s r. o.
3. místo
TESCOMA, s. r. o.
4. místo
AV ENGINEERING, a. s.
5. místo
HAMÉ, a. s.
6. místo
AUSTIN DETONATOR, s. r. o.
7. místo
TAJMAC ZPS, a. s.
8. místo
AREA ZLÍN, spol. s r. o
9. místo
UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ
10. místo
CENTROPROJEKT, a. s.
11. místo
SVOBODA A BŘEZÍK – PEČIVO, s. r. o.
12. místo
DSZO, s. r. o.

[mij]
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Univerzita plánuje další vědeckotechnický park z evropských zdrojů
Do dvou let hodlá Univerzita Tomáše Bati
(UTB) vybudovat druhý vědeckotechnický
park, který by měl ještě více propojit univerzitní výzkum a podnikání ve Zlínském
kraji. Po nedávno otevřeném centru, kde
působí zejména firmy zabývající se vývojem
plastů a potravinářstvím, bude plánovaný
park zaměřený zejména na vývoj softwaru
a otázky bezpečnosti. Na stavbu objektu
chce univerzita získat prostředky z evropských fondů.
„Naše univerzita vychovává odborníky
v oblasti výpočetní techniky. Ve Zlíně je
však pro tyto odborníky málo příležitostí
k uplatnění,“ uvedl kvestor UTB Alexander
Černý, proč univerzita zvolila jako hlavní
směr parku informační technologie. Změnit nepříznivou situaci by měl právě připravovaný vědeckotechnický park. V něm
budou podle plánů UTB sídlit IT firmy, které
využijí spolupráce s odborníky i studenty
doktorských studijních programů fakulty
aplikované informatiky. „Spolupráce by tak
byla výhodná pro obě strany,“ konstatoval
Černý. Nový vědeckotechnický park by měl
vyrůst ve Zlíně na Jižních svazích, v těsné
blízkosti fakulty aplikované informatiky.
Plány počítají s tím, že stavba začne v příštím roce, slavnostní otevření se předpokládá v roce 2010. Na vybudování vědeckotechnického parku plánuje univerzita
využít prostředků z Operačního programu
Podnikání a inovace, který spravuje ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím agentury CzechInvest.

„Stavby vědeckotechnických parků
podporuje program jménem Prosperita. Zájemci se do něj mohou hlásit už od
dubna letošního roku. Podpora může
dosáhnout až 300 milionů korun,“ uvedl
náměstek generální ředitelky agentury
CzechInvest pro podporu podnikání Jiří
Nykodým. Prosperita navazuje na stejnojmenný program z minulého grantového
období, ve kterém si 32 projektů rozdělilo
1,6 miliardy z prostředků Evropské unie.
Vzniklo díky nim přes 31.000 metrů čtverečních ploch vědeckotechnických parků.

Park
pro IT

Univerzita už letos otevřela vědeckotechnický park zaměřený především na
podniky zabývající se vývojem a inovacemi
plastů a také potravinářstvím. Kompletní
přestavba budovy, kterou Tomáš Baťa kdysi postavil jako internát pro své studenty,
přišla na čtvrt miliardy korun a díky podpoře z programu Prosperita získala univerzita od Evropské unie 142 milionů korun.
Za vybudování parku také škola získala
ocenění v soutěži Podnikatelský projekt
roku 2007, a to v kategorii Vědeckotechnický park.
[mij]

Magazín ROP

První číslo Magazínu ROP vydala začátkem června Regionální rada regionu
soudržnosti Střední Morava. Cílem bulletinu je poskytnout dostatečný prostor
pro odborné a úplné informace o možnostech a realizaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti
Střední Morava. Distribuce magazínu
probíhá elektronicky a v tištěné podobě. V případě zájmu o Magazín ROP je
třeba vyplnit kupon, který je na stránkách www.nuts2strednimorava.cz.
[mij]

Přeshraniční spolupráce

Řídící a Národní orgán změnil harmonogram v OP Přeshraniční spolupráce
Česko - Polsko pro rok 2008. Konání II.
zasedání Monitorovacího výboru se
přesouvá z termínu 23. a 24. června na
9. a 10. říjen 2008. Hlavním důvodem
změny je vysoká chybovost žádostí přijatých letos v březnu. Přesouvá se i termín pro další příjem žádostí, a to na 31.
října 2008. Aktualizované verze příruček pro žadatele budou k dispozici od
1. srpna na www.strukturalni-fondy.cz.
[mij]
www.dotaceonline.cz

Ubytovací zařízení

Na webové stránky Regionální rady byla
doplněna Oficiální jednotná klasifikace
ubytovacích zařízení České republiky.
Jedná se o kategorie hotel, hotel garni,
pension a motel 2006 - 2009. Celý text
dokumentu je k dispozici na webové
stránce ww w.nuts2strednimorava.cz/
article/2323.jednotna-klasifikace-ubytovacich-zarizeni. Dokument spravuje
Sdružení podnikatelů v pohostinství,
stravovacích a ubytovacích službách
ČR na www.unihostostrava.cz.
[mij]

Inzerce

Austin Detonator s.r.o. je jedním z předních evropských výrobců a prodejců iniciačních systémů pro průmyslové trhací práce
Austin Detonator se zabývá vývojem, výrobou a distribucí těchto výrobků:  neelektrické rozbušky  elektrické rozbušky  komponenty pro výrobu (sestavu) rozbušek  iniciační prostředky  pilule a palníky
Austin Detonator je významným exportérem  95% produkce je určeno pro země Evropské Unie, Spojené
Státy Americké, země Středního Východu, Taiwan, Japonsko, země Jižní Afriky
Austin Detonator je v současné době nejvýznamnějším zaměstnavatelem ve vsetínském regionu
Austin Detonator je součástí korporace Austin Powder Company, Cleveland, Ohio, USA

Austin Detonator s.r.o.
Jasenice 712, Vsetín
www.austin.cz
www.firemnipartner.cz
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podpora podnikání
Použitá
lešení

Gerd Schmidt: Nejvhodnější chvíle pro založení půjčovny lešení je právě teď
Jaké použité lešení je vhodné nakoupit?
Velmi důležité je, pro jakou značku lešení se rozhodnete. Renomované značky jako
Plettac, Layher a MJ mají velmi dlouhou
životnost a je o ně velký zájem i při nákupu
použitého lešení. Výrobky méně rozšířených
a neznámých značek jsou však již prakticky
neprodejné. Je obtížné či téměř nemožné
dokoupit náhradní díly, nebo rozšířit později sady o další prvky. I pro firmy v ČR je proto
důležité, aby nakupovaly pouze lešení velkých výrobců s certifikátem kvality. Ušetří si
tak mnoho starostí nejen při používání, ale
i při případném dalším prodeji lešení.

Společnost PGSA je největším dovozcem použitého lešení z Německa. V letošním roce počítá s prodejem zhruba 200.000 m2 rámového lešení. „Prodáváme pouze kvalitní lešení renomovaných značek Plettac, Layher a MJ,“ zdůraznil při rozhovoru majitel firmy Gerd Schmidt.
Přestože dovážíte tolik lešení, v půjčovnách lešení často slyšíme „nemáme“. Proč
je lešení na trhu stále nedostatek?
V Německu má každá „vesnice“ s třemi
tisíci obyvatel alespoň jednu prosperující
půjčovnu lešení, ve které si můžete půjčit sestavu lešení podle svých požadavků.
Kupříkladu město Krnov se 27.000 obyvateli
nemá půjčovnu lešení vůbec.
To je půjčovna lešení riziková investice?
Myslím si, že podnikatelé mají obavy, že
půjčovna je dlouhodobá investice s pomalou návratností. Já jsem však přesvědčen, že
právě teď je nejvhodnější chvíle pro založení
půjčovny lešení. Poptávka po něm je velká
a peníze investované do kvalitního lešení se
vrátí obvykle už po první sezoně.

Inzerce
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Kolik lešení by začínající půjčovna měla
mít k dispozici?
Aby mohla půjčovna uspokojit potřeby
stavebních firem, měla by mít k dispozici
alespoň 4.000 m2 lešení. To znamená, že
k „rozjezdu“ půjčovny jsou potřeba zhruba
www.pouzite-leseni.cz

4/2008

dva miliony korun. Pokud však při nákupu využijete leasing, tak při 20% akontaci
potřebujete jen 400.000 korun. Osobně rád
poradím každému, jak si půjčovnu založit.
Můžeme pomoci nejen s výběrem lešení, ale
i s provozním know-how a marketingem.
V čem jsou výhody použitého lešení?
Současná konstrukce rámového lešení zaručuje dlouholeté použití při 100%
zachování užitné hodnoty. Vizuálně rozeznáte nové lešení od použitého při prvních několika použitích. Funkčně jsou však
naprosto shodné. Po dvou sezonách pak
vypadá nové lešení stejně, jako kdybyste
jej zakoupili už použité. Použité lešení je
ovšem podstatně levnější než nové, takže
můžete za stejné peníze nakoupit mnohem
větší plochu lešení a samozřejmě můžete
zvládnout mnohem více práce. Můj osobní
názor je, že stavební boom, který nyní probíhá, také jednou skončí. Takže je potřeba
využít nabízené příležitosti a přitom je
zcela nepodstatné, zda pracujete na lešení
použitém nebo zcela novém.

Vaše lešení je z Německa. Proč tam firmy
prodávají kvalitní použité lešení?
Po spojení východního a západního
Německa v devadesátých letech nastal
obrovský stavební boom, který trval zhruba deset let, a s příchodem nového milénia pomalu skončil. Zůstaly však obrovské
nadkapacity lešení, které už stavební firmy
nepotřebují a proto je začaly prodávat.
PGSA poskytuje 100% záruku. Jaký je
způsob kontroly použitého lešení, které
je dále poskytováno zájemcům?
Naše společnost je s velkým odstupem
největší dovozce použitého značkového
rámového lešení nejen do ČR, ale i na Slovensko. Na nákup použitého materiálu jezdí
do Německa vždy nejméně dva vyškolení
pracovníci, aby zkontrolovali před nakládkou kvalitu všech prvků. Nakupujeme
materiál jen v perfektním stavu. Další kontrola pak probíhá při přejímce zboží v našem
prodejním skladu, kdy nám projde rukama
doslova každý díl. Rovněž zákazník má možnost si na místě před nákupem ověřit kvalitu
vybraného materiálu.
Nabízíte svým zákazníkům další servis?
Veškeré náhradní díly máme vždy skladem a ihned k odběru. I na náhradní díly
poskytujeme vysoké slevy. Spolupracujeme také s leasingovými společnostmi, které našim zákazníkům zajišťují financování
s akontací již od 20%. Rozhodnutí o poskytnutí leasingu získají maximálně do tří dnů.

www.firemnipartner.cz

vzdělávání

Jak vybrat vhodného poradce pro zpracování žádostí o dotace
ISO u poradenského subjektu,
zejména s ohledem na důvěrné informace, které poradci
svěřujete. Zjistěte si také, zda
poradce poskytuje služby klientům s obdobným profilem
jako vy.

S nástupem nového plánovacího období pro strukturální fondy (2007-2013) došlo od poloviny roku 2007 k výraznému
nárůstu počtu poradců a poradenských firem, které nabízejí
zpracování žádostí o dotační tituly. Výrazný nárůst poradců vede nevyhnutelně i k poklesu odborné úrovně těchto
služeb jako celku. V těchto souvislostech je velmi důležité
pro každou firmu, která o dotační prostředky z EU chce žádat,
pečlivý výběr poradenského subjektu. Poradce nejen že se
dostává do styku s důvěrnými informacemi o zákazníkovi,
ale má i přímý vliv na reálnost a úspěšnost celé spolupráce.
Na místě je jistě i otázka,
zda poradce vůbec využívat. Rozhodnutí bude záležet
na konkrétních podmínkách
v dané firmě. Svoji roli bude
hrát i dotační program, protože podpor je celá řada a mezi
náročností jejich vyřízení jsou
velké rozdíly. Pokud se rozhodnete využít služeb poradce,
přinášíme vám stručný návod,
který vám umožní při výběru
poradce zohlednit všechny
důležité aspekty.
Řešení, komplexnost a péče
Pro zákazníka je podstatná
schopnost poradce „diagnostikovat a použít správný lék“.
V praxi to znamená, že poradce
musí mít širokou bázi znalostí
a zkušeností tak, aby je mohl

využít v okamžiku, kdy se seznámí s konkrétní situací v podniku. Po této fázi by měl poradce
být schopen sestavit žádost
a potřebné dokumenty při minimální zátěži vašich pracovníků.
A v případě vašeho požadavku
odevzdat žádost „na klíč“ pověřené agentuře. V nabídce poradce by měla být i následná péče
a servis po úspěšném získání.
Zajímejte se také o velikost
a úroveň firmy poradce. Důležitá je týmová práce a zastupitelnost v týmu. Je vhodné sledovat
počet pracovníků poradenského
subjektu a jejich skladbu – počet
odborných a administrativních
pracovníků. Rovněž určitá kultura kanceláře a zaměstnanců
mnohé napoví. V této souvislosti může být výhodou certifikace

Zjistěte si ceny
Obecně platí pravidlo, že cena
by při hodnocení neměla být na
prvním místě. Spíše se zajímejte,
co je vám v rámci ceny nabízeno.
Zpravidla se setkáte s různými
způsoby kalkulace ceny za poradenské služby - základní cena,
cena kombinovaná se success
fee a konečná cena. V případě
základní ceny poradce nabízí cenu za zpracování žádosti
a žádnou další cenu si neúčtuje.
V tomto případě je vhodné si
smluvně zajistit, že podmínkou
pro proplacení ceny je minimálně úspěšné hodnocení žádosti
po formální stránce. Výhodou
tohoto způsobu je zpravidla
celkově nižší cena. Nevýhodou
je, že i při splnění formální stránky nemusí projekt dotaci získat
a objednatel přijde o celou částku uhrazenou poradci. U ceny
kombinované se success fee
poradce nabídne cenu za zpracování žádosti s kombinací další
dodatečné úhrady v případě, že
žadatel dotaci získá. Tato dodatečná úhrada (success fee) se
kalkuluje v procentech z objemu požadovaných prostředků.
Výhodou je, že žadatel část ceny
platí pouze v případě úspěšnosti projektu. V této souvislosti je
potřeba upozornit na dvě skutečnosti, které často nebývají
zákazníkům patrny.
První je princip velmi nízkých cen za zpracování žádosti
a vysokých success fee. Nízké
ceny za zpracování umožní zís-

kat velké množství zákazníků,
které však lze uspokojit pouze
za cenu zjednodušené a šablonovité práce bez individuálního přístupu. To vede k vysoké
četnosti zpracovaných žádostí
a tím i celkovým tržbám poradenské firmy. Z principu však
také k celkově nižší úspěšnosti
podaných žádostí.
Druhou skutečností je obsah
služeb v success fee. Tento ze
své podstaty zpravidla neobsahuje žádné služby. Pokud zákazník požaduje následné služby
v podobě výběrových řízení,
konzultace podmínek přidělení
dotace a podobně, bývají součástí nové samostatné smlouvy a dohody o ceně. Proto je
nutné při výběrovém řízení na
poradenskou firmu „porovnávat
porovnatelné“, nikoliv pouze
absolutní výše cen.
V případě ceny za práci jde
o cenu stanovenou za zpracování žádosti a za poradenský servis po získání dotace. Cena za
zpracování žádosti je nižší než
odpovídá množství vynaložené
práce. Část této ceny se totiž
přenáší do ceny za poradenský
servis, která je kalkulována pouze v případě, že žadatel dotaci
získá. Výše ceny za poradenský
servis se dále odvíjí od předpokládaného rozsahu prací v rámci následného servisu. Tento
způsob kalkulace si zachovává
výhody předchozího způsobu,
tedy rozložení rizika mezi poradce a žadatele. Pro poradce je
výhodná v tom, že mu zajišťuje
další práci a pro zákazníka v tom,
že vedle rozložení rizika její výše
odpovídá množství odvedené
práce. V praxi poradenskými
subjekty není příliš využívána,
protože není tak výnosná jako
cena se success fee.
[Ing. Jiří Kučera]

Služby
poradců

Inzerce

Centrum pro podnikatele
ve Zlínském kraji (zkušenosti od r.1992)
Dotace: • poradenství pĥi hledání dotaĆního titulu
• zpracování a pĥedání kompletních žádostí a projektĭ
• pomoc pĥi plnĕní povinností po získání dotace
• výhodné cenové kalkulace s ohledem na konkrétního zákazníka
• zkušený tým poradcĭ
Kontaktujte nás pro informace na tel. 577 210 729, rpiczlin@jvmrpic.cz
www.firemnipartner.cz
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realitní servis
Prodej
Valašské Klobouky

Bojkovice – Přečkovice

Cena: 8.950.000 Kč
Tel: 777 081 360

Cena: 1.790.000 Kč
Tel.: 777 081 360

Rekreační středisko Královec,
které se skládá z hlavní budovy, rehabilitační budovy, velké
chaty pro 8 osob, dvou chat
se čtyřmi lůžky, 11 bungalovů
a 10 letních chatiček. Krásné
prostředí Bílých Karpat.

Bývalý hostinec o výměře 174
m2 (výčep, sál) + zázemí, dvůr,
sklep na pivo. Prodejna stále
v provozu. Byt 3+1 po rekonstrukci, nové dřevěné dveře,
okna, podlahy, ústřední topení, soc. zázemí, vlastní vstup.

Otrokovice

Zlín-Mladcová

Obchodní prostory na velmi
lukrativním místě v centru
Otrokovic, nacházející se v přízemí domu. Prodejna o výměře
74 m2 se skládá z jedné velké místnosti + dvou menších
a sociálního zázemí. Výhodná
investice!
Cena: 3.000.000 Kč
Tel: 777 081 360

Dva objekty k podnikání
– 500 m2 výroba + 200 m2
kanceláře + 200 m2 sklad,
bazén, skleník, nádvoří,
zahrada 2000 m2, 8x parkování. Vhodné pro sídlo
firmy, drobnou výrobu,
ubytování, školicí nebo
rehabilitační centrum.

Jarošov

Funkcionalistická vila po
kompletní modernizaci těsně před dokončením. Dispozičně řešená jako 8+2 s třemi
koupelnami, garáží, zázemím
pro sklep, saunu a prádelnu. V domě jsou nachystány
rozvody pro satelit, internet,
zabezpečovací systém a centrální shoz na prádlo.

Cena: 15.990.000 Kč
Tel: 777 570 725

Cena: 13.000.000 Kč
Tel: 732 600 200

Pronájem

Zlín-Louky (u OBI)

Velmi atraktivní pozemek
o výměře 1322 m2 ke komerčnímu využití ve Zlíně-Loukách blízko OBI. Elektrika
a kanalizace na pozemku. Po
domluvě možnost odkoupení
dalších pozemků.
Cena: 2.590 Kč/m2
Tel.: 732 600 200

Zlín

Pronájem kanceláří 33 m2 a 54
m2 v centru Zlína. Rekonstruovaný objekt, dobrá dopravní
dostupnost, vlastní sociální
zařízení, parkovací místo zdarma. Možnost velmi výhodně
pronajmout celé patro.
Cena: 1.800 Kč/m2
Tel.: 777 081 360

Zlín-Rybníky

Pronájem nadstandardních
nových prostor v otevřené
části areálu Rybníky. Celková plocha 150 m2 – 2 velké
místnosti 90 m2 + 45 m2,
WC, kuchyňka, 4x parkování.
Vhodné jako vzorkovna, prodejna nebo sídlo firmy.
Cena: 30.000 Kč/měsíc
Tel.: 777 570 725

Inzerce
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