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Sluneční energie se u nás začala v širší míře využívat už od konce minulého století. Na střechách
domů se začaly objevovat sluneční kolektory,
v nich proudící voda se zahřívala a následně předávala tepelnou energii. Výhodně se tak ohřívala také voda na některých koupalištích. Dnes
jsme ovšem o nemalý krok dál a dokážeme ji
využít k výrobě energie elektrické.

Rozhovor 

Evropská unie 

V rubrice Evropská unie se můžete seznámit s aktuální nabídkou dotačních programů.

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

Vzdělávání
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Nejkrásnější věci na světě jsou zadarmo.
Slunce, které stejně štědře obdarovává
svou září dobré i zlé, bohaté i chudé, je zároveň zdrojem tepla a lidská společnost již
desítky let umí toto teplo soustředit a využít. Ovšem teprve v posledních letech jej
umí také přímo transformovat ve zdroj
elektrické energie. A zpeněžit.
Hovořili jsme s generálním ředitelem jedné ze společností, které se ve Zlínském
kraji na přímou přeměnu sluneční energie
v elektrickou zaměřují. Vedle základního
principu fungování tzv. fotovoltaických
elektráren, jichž u nás v poslední době
přibývá, objasníme také, proč jich přibývá
a jak se solární panely mohou stát zlatým
dolem.
V rubrice vzdělávání se ještě krátkým
upřesněním vrátíme k minule pojednanému tématu automobilů s mřížkou a
shrneme základní informace o povinnostech plynoucích právnickým osobám ze zákona o datových schránkách.

Kovárna „VIVA“ Zlín, spol. s.r.o., vznikla původně
jako součást firmy Baťa. Přední česká průmyslová
kovárna se specializuje na výrobu zápustkových
výkovků z legovaných, mikrolegovaných, uhlíkových a konstrukčních ocelí. O firmě a o jejích
podnikatelských zkušenostech jsme hovořili s generálním ředitelem a jednatelem Kovárny VIVA
Čestmírem Vančurou.

Podpora podnikání

Editorial
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Od listopadu se u nás naplno rozbíhá systém datových schránek, který má postupně zcela odstranit
klasickou papírovou poštovní korespondenci.

Reality

strana 14

O firmě Kovárna VIVA a o jejích podnikatelských zkušenostech za sedmnáct let
úspěšného fungování v bývalém Baťově
továrním areálu ve Zlíně jsme mluvili s jejím generálním ředitelem a jednatelem
Čestmírem Vančurou – mimo jiné také
o tom, jak obstát v době krize.
Jménem redakce Firemního partnera
vám přeji příjemné čtení i uzavření letošního roku a vstup do toho nadcházejícího.

Krajská hospodářská komora nabízí podnikatelům
Zlínského kraje spektrum služeb a podpory. Představujeme její jednotlivá pracoviště zaměřená na
různá témata v oblasti podnikání. Vedle Kontaktního centra pro východní trhy, o němž jsme v této
rubrice informovali v předchozím čísle, nabízí informační servis, poradenství i podporu exportu.

Vydavatel magazínu Firemní PARTNER:
HEXXA komunikační agentura s.r.o.
Registrace MK ČR E 16333
Vychází v nákladu 20.500 ks.
Uzávěrka 25. den v měsíci.
Neprodejné.
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šéfredaktorka
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pohled zblízka
Energie
slunce

Sluneční energie. Dá se s ní podnikat?

Sluneční energie se u nás
začala v širší míře využívat
už v devadesátých letech
minulého století, ale téměř
výlučně k ohřevu vody. Sluneční kolektory se začaly objevovat na střechách domů.
Proudila jimi voda, ta se zahřívala a následně předávala
tepelnou energii například
topným systémům v domech.
Slunečními kolektory se výhodně ohřívala i voda na některých koupalištích. Ale přímá přeměna sluneční energie
v mnohem lépe využitelnou
energii elektrickou? To je novinka posledních let. A zatím
se zdá, že nadějná.
Základní princip solárních
elektráren je jednoduchý. Sluneční paprsky v solárních panelech neohřívají vodu, ale
dopadají na fotocitlivý (fotovoltaický) článek. Nejrozšířenější
jsou nyní články na bázi křemíku. Mohou být monokrystalické, polykrystalické nebo amorfní. Po dopadu fotonů tento
článek emituje elektrony. Jejich
pohyb mezi kladným a záporným pólem článku (kde vzniká
napětí 0,5 voltu) představuje
stejnosměrný elektrický proud.
Další technické zařízení – střídač – přeměňuje stejnosměrný elektrický proud na proud
střídavý, který protéká běžnou
elektrickou sítí. Transformátor
vhodně upraví napětí a potom
již nic nebrání tomu, aby elektrická energie z fotovoltaických
článků proudila dál do sítě
a ke spotřebitelům.
Má to jednu nevýhodu. Zatímco u fototermických článků,
které jen ohřívají nějakou kapalinu, může být účinnost pře-

měny sluneční energie na teplo
více než devadesátiprocentní,
při použití fotovoltaických
článků se dosahuje maximální
účinnosti jen asi 18 procent.
A vzhledem k pořizovací ceně
fotovoltaických článků, panelů
a nezbytné technické infrastruktury je vyrobená elektrická energie stále ještě výrazně
dražší, než je cena, za kterou
se prodává elektřina z běžných
elektráren. Naproti tomu – při
výrobě elektřiny z energie
slunce nevznikají žádné emise
a zdroj sluneční energie se použitím solárních elektráren pochopitelně nijak nevyčerpává.
Solární panely využívají energii,
která na zemský povrch od našeho slunce neustále dopadá.
Proč najednou začalo fotovoltaických elektráren v naší
zemi přibývat? „Jednak poněkud pokročily technologie pro
převádění sluneční energie
na energii elektrickou, ale hlavně byla výrobcům legislativně
garantována výkupní cena, při
které se již tato výroba energie
může vyplácet,“ říká generální
ředitel společnosti NWT Computer David Vítek. Tato firma,

Atel Energetika mění název
Zlín – Zlínská teplárna, společnost Atel
Energetika Zlín s.r.o. změnila k datu
1.11.2009 název na Alpiq Zlín s.r.o.
O změně názvu bylo rozhodnuto v souvislosti s fúzí mateřské společnosti Atel
a další švýcarské energetické společnosti
EOS do nově vzniklé firmy Alpiq. Společnost vyrábějící veškeré teplo prostřednictvím moderních fluidních bloků splňujících všechny evropské i české emisní
normy bude i nadále zajišťovat výrobu
a dodávku tepla a elektřiny pro obyvatelstvo a podniky na území města Zlín.

zaměřená především na informační techniku, se sídlem
v Hulíně, se také začíná stavbou
solárních elektráren zabývat.
Je to zlatý důl, nový druh
bezrizikového
podnikání,
na kterém se dá dobře vydělat? David Vítek vyzývá k opatrnosti. Vydělat na provozu
fotovoltaické elektrárny, to je
především běh na dlouhou trať.
Skrývá v sobě jedno riziko: že
vám solární panely nevydrží
dostatečně dlouho. Ekonomika
fotovoltaických elektráren je
postavena na tom, že vám bude
toto zařízení nejméně deset let
řádně fungovat. Výrobci udávají dokonce pětadvacetiletou
životnost panelů. Ale máte jistotu, že panely vyrobené kdovíkde opravdu tak dlouho vydrží?
A bude po jejich případném selhání ještě existovat firma, která
vám elektrárnu postavila?
Podle techniků z NWT Computer existuje také obrovský
rozdíl mezi evropským fotovoltaickým panelem, čínským
panelem z evropského křemíku
a čínským panelem z čínského
křemíku. Na to všechno je třeba
myslet.
[vc]

Legislativa

Prostudujte si platné zákony

Kdo chce vyrábět elektřinu z obnovitelných zdrojů, měl by si nejdříve prostudovat některé zákony.
Jde zejména o tyto právní předpisy:
1. zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů (energetický zákon),
2. zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání
obnovitelných zdrojů,
3. vyhláška ERÚ č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů,
4. vyhláška MŽP č. 482/2005 Sb., o stanovení
druhů, způsobů a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy,
5. vyhláška ERÚ č. 502/2005 Sb., o stanovení
způsobu vykazování množství elektřiny při spo-

lečném spalování biomasy a neobnovitelného
zdroje,
6. vyhláška ERÚ č. 541/2005 Sb., o pravidlech
trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti
operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona.
Dalším důležitým dokumentem pro výrobce
elektřiny z obnovitelných zdrojů je cenové rozhodnutí ERÚ č. 8/2006, ve kterém jsou stanoveny
výkupní ceny a zelené bonusy. Výkupní ceny se
počítají s ohledem na znění § 6 zákona 180/2005
Sb. a byly nastaveny tak, aby za dobu životnosti
jednotlivých typů výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů byla výrobcům zaručena patnáctiletá
návratnost vložených investic a přiměřený zisk.

Solární elektrárna v zóně Lešná
Valašské Meziříčí – Asi 30 hektarů nevyužitých pozemků v průmyslové zóně
Lešná připadne podle rozhodnutí valašskomeziříčských radních společnosti
Sidia z Ústí nad Labem, která zde má
zájem postavit na místě solární elektrárnu. Úředníci posuzovali sedm projektů
a vybrali projekt stavby fotovoltaické
elektrárny, která nijak nezatíží a neznehodnotí pozemky v blízkosti, využívané
k zemědělským účelům. Pronájem
pozemků do konce r. 2036 je podmíněn tím, že si nájemce zajistí u správce
energetické sítě odběr vyrobené elektřiny a že do konce příštího roku získá
povolení ke stavbě sluneční elektrárny
a doplňkových objektů.
Z cukrovaru autovrakoviště
Kvasice – Jedna z možností využití části areálu bývalého cukrovaru v průmyslové zóně v Kvasicích na Kroměřížsku,
kterou úředníci zlínského kraje posuzují,
je zřízení provozovny na zpracování autovraků. Podnikatel z Mysločovic, který
záměr krajskému úřadu předkládá,
chce v zimě provést v objektu cukrovaru
stavební úpravy a zahájení sběru a zpracování autovraků má v plánu od dubna
2010. Pro upřednostnění takového využití prostor mluví i zastaralost vozového
parku v ČR a legislativní požadavek
na ekologicky šetrnou likvidaci autovraků, jejichž počet se bude zvláště v případě zavedení šrotovného zvyšovat.
Projekt počítá se zpracováním zhruba
250 vozidel za rok.
Dopravce v insolvenčním řízení
Uherské Hradiště – Krajský soud
v Brně poslal koncem září do insolvenčního řízení firmu 1. Hradišťská dopravní společnost. Návrh na úpadek firmy
dodal soudu jednatel firmy a jediný
společník Ivan Racin s tím, že firma vykazuje dlouhodobě ztrátu a je zadlužena. 1. Hradišťská dopravní společnost
se sídlem v Uherském Hradišti vznikla
podle Obchodního rejstříku v roce 1998.
Zaměřovala se na nákladní kamionovou
dopravu především na území České
a Slovenské republiky.

[vc]
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Anketa

Jaké máte zkušenosti
s provozem fotovoltaické
elektrárny?

František
Kostelník
ředitel
Technických
služeb Zlín
Solární elektrárnu provozujeme od června 2008 na
osluněném svahu rekultivované části skládky Suchý
důl. Maximální instalovaný
výkon soustavy panelů je
200 kW. Po více než ročním
provozu můžeme s uspokojením konstatovat, že vyrobené množství elektrické
energie je téměř o deset
procent vyšší, než jaký byl
předpoklad dodavatele. Jen
v tomto roce jsme vyrobili a
dodali do sítě 17.300 kWh
elektrické energie.
Vladimír
Mléčka
jednatel
uherskohradišťské společnosti
HiTechSolar
Solární elektrárna v Ostrožské Lhotě o celkovém výkonu 2,250 MWp patří k největším tuzemským zdrojům
ekologické energie. Výstavba
trvala dva roky. Elektrárna se
skládá ze tří samostatných
celků. K výstavbě jednotlivých částí byly použity technologie různých výrobců a
mírně jiná technická řešení.
Výroba elektřiny jednotlivých etap se prakticky neliší, probíhá nepřetržitě bez
technických problémů, pod
neustálým dohledem.

V Hulíně vyrobilo slunce za rok na 45 megawatthodin
Vzorový fotovoltaický systém
je umístěn v Hulíně na střeše
objektu skladové a administrativní budovy NWT Computer.
Ta byla postavena klasickou zděnou technologií v roce
1989. Jedná se o samostatně
stojící objekt jednopodlažní
se sedlovou střechou nesenou
dřevěným krovem. Sklon střechy je 20 stupňů. Střešní krytina je tvořena hliníkovými šablonami. Pro zastropení objektu
je použito železobetonových
stropních panelů. V objektu se
nachází skladové a administrativní prostory.
Instalovaný výkon fotovoltaických panelů je 43 kW. Zařízení je v provozu od září 2008.
„K 15. září 2009 bylo vyrobeno
45 MWh elektrické energie,“
říká generální ředitel firmy
David Vítek. Vyrobená energie
bude převážně využita formou
zelených bonusů pro vlastní
potřebu a přebytky budou dodávány do rozvodné sítě.

„Dali jsme si práci s vybíráním panelů, každý jsme si
přeměřili a vyžadovali pečlivou montáž. Vymysleli jsme
dalších deset nadstandardních
kroků. Čas a práce navíc se vyplatila. Elektrárna vyrábí více,
než podle energetického auditu má. Díky dobrému roku dokonce o více než 21 procent.
S tím jsem velmi spokojen.
Vylepšení z první stavby stále
zdokonalujeme a tyto zkuše-

Solární
elektrárna

nosti uplatňujeme na dalších
stavbách o podstatně větší kapacitě,“ dodal David Vítek.
NWT Computer nyní dokončuje fotovoltaickou elektrárnu u Domaželic na Přerovsku. Ta už bude mít instalovaný
výkon 1 MW. Dalším připravovaným projektem je fotovoltaická elektrárna v Suchohrdlech
na Znojemsku s plánovaným
dokončením v prosinci 2009.
Její výkon dosáhne 2 MW.

www.nwt.cz

Víte, že...

▪▪Zatím největší solární elektrárna ve Zlínském
kraji byla uvedena do provozu v roce 2007 v Ostrožské Lhotě. Má výkon 1,6 MW.
▪▪Pokud se v příštím roce podaří dokončit záměr pražské společnosti Divalia, největší solární
elektrárna v kraji – o výkonu 9,9 MW - vznikne v
Uherském Brodu. Solární zařízení se firma chystá postavit na zhruba 20hektarovém pozemku
na okraji katastru města, v blízkosti areálu Slováckých strojíren, na pozemku vymezeném pro
průmyslovou zónu. Uvedení do provozu se plánuje v roce 2010.
▪▪Odhaduje se, že vzhledem k počtu slunečných
dnů dokáží v českých podmínkách solární panely vyrábět elektřinu na plný instalovaný výkon
asi 1.000 hodin v roce. Jeden kW instalovaného
výkonu tedy vyrobí za rok asi 1.000 kWh elektrické energie.

[vc]

▪▪Při stavbě „na klíč“ přijde každý jeden kilowatt
instalovaného výkonu přibližně na 70 až 80 tisíc
korun. Při současných výkupních cenách elektřiny z toho vychází teoretická ekonomická návratnost sedm let, při započítání úroků z úvěru
asi devět let.
▪▪Solární panely mají rozměry 170 x 100 centimetrů a v ideálním případě mají mít sklon proti
rovině asi 34 stupňů.
▪▪S nižší účinností však lze získávat elektřinu z
fotovoltaických panelů i při jiném sklonu, dokonce i na svislých osluněných stěnách budov.
▪▪Fotovoltaické panely na střeše průměrného
rodinného domku mohou mít výkon 5 až 10 kW
a mohou snížit odběr ze sítě asi o polovinu.
▪▪Podporu pro výrobu elektřiny z obnovitelných
zdrojů energie stanoví cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008.
[vc]

Zajímavosti

Inzerce

Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána
Komenského 38, 750 00 Přerov • telefon 581 216 030 • fax 581 738 020 • mail urad@exekuce.cz
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rozhovor
Ing. Čestmír Vančura
▪▪ narodil se v roce 1953
v Prostřední Bečvě
▪▪ je ženatý, má jednoho
syna
▪▪ vystudoval SPŠ stavební
ve Valašském Meziříčí
▪▪ v roce 1978 absolvoval
Strojní fakultu VUT
Brno, obor strojírenská
metalurgie
▪▪ od roku 1978 pracoval
v Závodech přesného
strojírenství ve Zlíně
▪▪ v roce 1992 spoluzaložil
firmu Kovárna VIVA
Zlín, je jejím generálním
ředitelem a jednatelem
▪▪ je předsedou
představenstva
Sdružení podnikatelů
Baťova areálu ve Zlíně,
prezidentem Sdružení
výrobních kováren v ČR
a členem výkonného
výboru evropské asociace
výrobních kováren
EUROFORGE

Čestmír
Vančura

Vančura: Baťovský areál bude zase dobrou adresou
V Baťově továrním areálu ve Zlíně v současnosti podniká více než
devět desítek subjektů. Mezi ty velké a úspěšné patří už sedmnáct
let Kovárna VIVA. O firmě, jejích podnikatelských zkušenostech
a celém areálu bývalých Baťových závodů jsme hovořili s generálním ředitelem a jednatelem Kovárny VIVA Čestmírem Vančurou.
Co znamená slovo VIVA v názvu vaší firmy?
Jsou to počáteční písmena
dvou příjmení zakladatelů, když
jsme v roce 1992 začínali (Vičánek, Vančura; dalším společníkem byl Milan Julina). Od letošního roku je spoluvlastníkem
Moravia Steel, a.s.
Přibližte netechnikům, co je to
kovárna, čím se zabývá vaše
firma.
Zabýváme se průmyslovou
výrobou zápustkových výkovků
z oceli. Působením mechanické
síly za tepla, tvářením na lisech,
se zlepšují mechanické vlastnosti
kovu a dává se mu potřebný tvar.
Zápustkový výkovek je poměrně
drahá záležitost. Používá se proto
zejména tam, kde je potřebná vysoká jakost a bezpečnost výrobků. Jde především o extrémně
namáhané kovové díly, například
součásti motorů, převodovek,
nebo o bezpečnostní díly, jako
jsou podvozky aut, systémy řízení, komponenty letadel. Náš
produkt není finální výrobek, ale
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typická průmyslová subdodávka. Více než polovinu produkce
v oboru odebírá automobilový
průmysl. Našimi zákazníky jsou
také strojírenské, stavební, chemické firmy, letecký průmysl, agrotechnika, energetika. Pro naše
zákazníky vyvíjíme i nové výrobky. VIVA je také výrobcem tzv.
strategických dílů s jedinečným
know-how. Jde o složité, technologicky náročné díly, na jejichž
dodávkách zákazníkům mimořádně záleží.
Navazuje vaše firma na činnost Závodů přesného strojírenství, které byly původně
vaším zaměstnavatelem?
Kovárna za doby ZPS byla
spíše jen malou výrobní dílnou.
ZPS měly tehdy jiné priority.
Když jsme ji nejdříve pronajali
a následně koupili, byla téměř
bez výrobního programu. Obrat
v roce 1992 byl asi deset milionů
korun, o patnáct let později jsme
ho dosahovali za jeden týden.
Prvních několik let bylo tvrdým
bojem o holé přežití, postupně

se však naše postavení zlepšilo.
Podařilo se nám v posledních
letech komplexně modernizovat
výrobní základnu. Hodně jsme
investovali do všech provozů
od přípravy výroby až po finální
zpracování výkovků a výstupní
kontrolu. Nyní naše firma působí
ve čtyřech budovách továrního
areálu: 74, 83, 92 a 92/2. Většinou
byly postaveny za Bati v meziválečném období, jednu z nich
jsme stavěli sami.

Jaké postavení máte v porovnání s jinými podobnými
podniky?
V Česku je více než dvacet
pět firem zápustkových kováren,
z toho necelá desítka má významný vliv na český průmysl. VIVA je
s ročním obratem přes 650 milionů korun na třetím nebo čtvrtém místě. Největší množství
zápustkových výkovků se vyrábí
v Německu a v Japonsku a dnes
i v Číně. Celá česká produkce
tvoří méně než pět procent z celkové výroby v EU. Ostatní firmy
v republice jako konkurenci nevnímáme. Až do loňského roku
jsme se potýkali spíše s extrémní
poptávkou po našich výrobcích.
Měli jsme kapacitní problém
uspokojit všechny zákazníky, pomáhali jsme si kooperacemi.

Ale pak přišla světová ekonomická recese.
Ano, letos se situace výrazně
změnila. Také náš obor postihla
krize. V porovnání s loňským rokem se naše výroba snížila téměř
o padesát procent. V březnu činil
objem prodeje méně než pětadvacet procent stejného období
předchozího roku. Poprvé v sedmnáctileté historii jsme museli
bohužel i propouštět. O práci
u nás přišlo třicet procent zaměstnanců. To nás hodně zasáhlo. Museli jsme propouštět i pracovníky, kteří se u nás výborně
zapracovali a byli dobří. Ostatním
jsme museli po výraznou část
roku zkracovat pracovní dobu.
Přitom ještě před rokem a půl
jsme zaměstnance těžko hledali.
Skončíte letos kvůli krizi
ve ztrátě?
Přizpůsobili jsme se a teď to
vypadá, že máme pořád naději
vyprodukovat alespoň malý zisk.
Je za tím velká práce celého týmu
lidi, kteří pochopili, že je potřeba
udělat i věci, které bolí. Schopnost rozpoznat realitu a vymyslet a udělat opatření, která firmě
pomohou v této době, to je pro
nás klíčové.
Co očekáváte v ekonomice
od příštího roku?

www.firemnipartner.cz

rozhovor
Z informací, které máme k dispozici, soudím, že složitá situace
bude v příštím roce pokračovat.
Nemyslím si, že by nás čekal další
výrazný pokles, ale na růst je ještě
brzy. Naši zákazníci snižovali skladové zásoby a rozpracovanou
výrobu. Řadě podniků dnes scházejí hotové peníze na zaplacení
dodávek. Jsou tím narušené celé
dodavatelské řetězce. Je to dnes
nesnadné pro všechny. Současně však mohu říci, že portfolio
našich zákazníků je velmi kvalitní.
Máme jich asi stovku, z toho více
než patnáct významných. Máme
připravenu řadu nových projektů, které však začnou přinášet
zisk až ve druhém pololetí příštího roku nebo v roce 2011.
Jste také prezidentem Sdružení podnikatelů Baťova
areálu. Jak se dnes podniká
v tomto specifickém a pro Zlín
už historickém prostoru?
Pracuji ve Zlíně od roku 1978.
Tehdy jsem se zde ještě setkal
s několika pro mne významnými,
noblesními lidmi, kteří jako mladí pracovali u Baťů. Pro mne, tak
jsem to vnímal, to byli napořád
nositelé významné části baťovské firemní kultury. Mohl jsem
sdílet několik let jejich blízkou
přítomnost, mnohé se naučit
a po letech postupně něčemu
snad i porozumět.
Tento areál je prostřednictvím
firmy Baťa synonymem úspěchu
Zlína a jeho obyvatel. Zajišťoval

Zlínu ekonomickou prosperitu
a společenskou prestiž po několik desítek let. Ovšem, situace
se hodně změnila. Z původního
průmyslu zde zůstalo jen velmi
málo. Zůstaly budovy. Mnohé
obtížně využitelné pro dnešní
potřeby. Vlečky, silnice, parkovací plochy – to všechno neodpovídá standardu areálů, které
se dnes stavějí na zelené louce.
Celý areál byl vytvořen pro specifický druh výroby, který zde dnes
prakticky neexistuje. Navzdory
tomu tu už nyní pracuje celá řada
výborných, dobře prosperujících
firem. Vytvořily se tu nové vztahy
mezi subjekty, vznikl nový průmysl, specifický technologický
park. Dohromady v celém areálu podniká více než devadesát
subjektů a je zde zaměstnáno
několik tisíc lidí. Ročně se zde
vyprodukují výrobky v hodnotě
několika miliard korun.
Co považujete za hlavní úlohu
vašeho sdružení?
Naše družstvo je složeno
z více než dvaceti významnějších výrobních firem včetně těch
největších. V době, kdy vrcholily
problémy Svitu a ZPS a nastala
zde bezprizorní situace, jsme byli
nuceni hledat řešení pro správu
areálu. Museli jsme mezi sebou
hodně komunikovat a snažit se
vždy nějak dohodnout a nalézt
kompromisní řešení. Podařilo se
dosáhnout toho, že vlastníkem
inženýrských sítí je dnes město.

To je velmi významné pro
budoucnost areálu. Odstranilo
to strach, především menších firem, ze spekulace o budoucnosti
v areálu. Teď je potřeba dotáhnout do konce provoz a další rozvoj a renovaci infrastruktury areálu. Pro tento účel jsme dohodnuti
s městem a krajem na založení
obecně prospěšné společnosti.
Snažíme se jednotlivě i jako sdružení fungování areálu promýšlet
dopředu. Jakékoliv vztahy nebo
i firmy se snadno znehodnotí
a zruší. Nesnadno a už ne vůbec
levně se nové, fungující a prosperující firmy, výrobní nevyjímaje,
budují.
Má to šanci vyrábět dál v baťovském továrním areálu?
Určitě. Máme ambici, aby se
z tohoto areálu opět stala pro
firmy dobrá adresa a pro město a region dobrá vizitka. To by
myslím mělo být naší společnou
ambicí do budoucna. Vzhled
tzv. výrobní části areálu, která
je dnes provozována jako neveřejně přístupná část areálu,
je do značné míry konzervován
ve své historické podobě. To mně
připadá, přes všechna omezení
a limity, které to přináší, mnohem lepší, než kdyby už byl dříve nekvalitně „modernizován“.
S dnešními znalostmi a podmínkami máme mnohem lepší šanci
zde vytvářet prostředí důstojné
pro Zlín i pro podnikání.
Vojtěch Cekota

O firmě

Název
▪▪ Kovárna „VIVA“ Zlín, spol.
s r.o.
Založení společnosti
▪▪ Původní kovárna vznikla
jako součást firmy Baťa
v roce 1932. Kovárna
VIVA byla zapsána do
obchodního rejstříku
koncem r. 1992.
Základní kapitál
▪▪ 1 milion korun.
Obrat firmy
▪▪ Cca 650 mil. Kč (2008)
Předmět činnosti
▪▪ Přední česká kovárna
se specializuje na
výrobu zápustkových
výkovků z legovaných,
mikrolegovaných,
uhlíkových a
konstrukčních ocelí.
Její výrobky jsou
používány především v
automobilovém průmyslu,
energetice, hydraulice,
všeobecném strojírenství,
zdravotnictví. Soustřeďuje
se na výrobu náročných
výkovků včetně jejich
vývoje pro své obchodní
partnery. Je strategickým
dodavatelem pro řadu
zákazníků.
▪▪ Počet zaměstnanců
163
Kontakt
▪▪ Kovárna VIVA Zlín
tř. T. Bati 5266
760 01 Zlín
kovarna@viva.cz
www.viva.cz

Inzerce

Vrcholně kvalitní práce

Rodinné
domy na klíč
tel. 731 616 919
www.valentik.cz
www.firemnipartner.cz
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KHK nabízí

Proč zavítat na Krajskou hospodářskou komoru Zlínského kraje
V posledním letošním čísle
bychom Vám rádi představili
náš pracovní tým. Na Krajské
hospodářské komoře Zlínského kraje naleznete několik
pracovišť, která jsou zaměřena
na různá témata v oblasti podnikání. Podnikatelé u nás tak
získají spoustu užitečných informací a rad na jednom místě.
Nejnovější služba je poradenství k Datovým schránkám.
Nabízíme Vám osobní i telefonické konzultace, můžeme
Vám také předvést práci v Da-

tové schránce. Na pracovišti
CzechPOINT Vám zneplatníme
údaje a vystavíme nové a poskytneme celkové poradenství.
Pracoviště CzechPOINT nabízí
také ověřené výpisy z registru
veřejné správy, jedná se například o výpis z Obchodního
rejstříku, Živnostenského, z Katastru nemovitostí, ale také
z Rejstříku trestů a další. Celou
řadu výpisů lze objednat také
telefonicky a Vy si výpis už jen
vyzvednete, bez čekání!
Novinkou, která je stále více
využívána, se stalo ověřování
podpisů a listin. Od prosince
tohoto roku si k nám našlo

Informační místa pro podnikatele

Informační místa pro podnikatele jsou kontaktní místa
Hospodářské komory ČR, kde
podnikatelé mohou na jednom místě získat informace

potřebné pro své podnikání.
Tyto informace obdrží každý
podnikatel z veřejných informačních zdrojů formou nárokové služby rychle, přehledně
a hlavně bezplatně. Projekt
informačních míst pomáhá
začínajícím i stávajícím podnikatelům v orientaci v podnikatelském prostředí a šetří jejich
čas a kapacity.

Regionální exportní místo CzechTrade

Regionální exportní místo
CzechTrade pro Zlínský kraj
bylo zřízeno v rámci společného projektu Hospodářské komory ČR a agentury CzechTrade
v roce 2006 a poskytuje úplnou

nabídku služeb na podporu exportu malým a středním podnikům ve Zlínském kraji.
Klíčovým prvkem s nejvyšší přidanou hodnotou činnosti agentury je poskytování exportního
poradenství a individuálních
asistenčních služeb českým
exportérům ve 34 pobočkách
v zahraničí – nově např. v Kazachstánu či Makedonii.
Mezi nejčastější služby, které

Kontaktní centrum pro východní trhy

O
činnosti
Kontaktního
centra pro východní trhy
jsme již informovali v minulých číslech
magazínu. Proto se chceme
nyní zaměřit na nově zavedené služby, které jsou dalším
krokem vedoucím ke zefektivnění vstupu na ruský trh. Přicházíme s výhodnou službou
vyhledávání ruských státních
tendrů a privátních poptávek.
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Základem možnosti využívat
naše služby je vytvoření zadání
- obor, tématika, klíčové slovo,
podle kterého vyhledáme tendry a poptávky a poté Vám pošleme jednotlivé popisy. Po Vašem
výběru jsme připraveni Vám pomoci i se zpracováním nabídky
a účastí ve výběrovém řízení.
Nabízíme tendry a poptávky
z různých oborů, podoborů
a zaměření: strojírenství, automobilový, plastikářský průmysl,
potravinářství, letecký průmysl,
stavebnictví a další.

cestu již téměř 500 klientů.
„Na ověřování listin a podpisů
máme vyškoleny dvě pracovnice, takže klienti se u nás vyvarují čekání v pořadí, což zcela
jistě všichni ocení,“ uvedla Mgr.
Marta Klimecká.
Nabízíme podnikatelům poradenství v oblasti podnikání,
dotačních titulů, na našem
webu naleznou podnikatelé
aktuality z podnikatelského
prostředí a od prosince tohoto
roku jsme připravili novinku –
Zpravodaj KHK ZK, ve kterém
informujeme podnikatelskou
veřejnost o novinkách prostřednictvím krátkého e-mailu.

Registraci k zasílání zpravodaje
lze provést na našich webových stránkách www.khkzlin.cz.
Těšíme se na Vaši návštěvu
Kontakt: Bc. Jana Plachá
e-mail: info@khkzlin.cz
Tel.: 576 011 362

Bc. Jana Plachá

Podnikatel se může na kontaktní místo se svým dotazem
obrátit osobně, telefonicky,
pomocí elektronické pošty
nebo prostřednictvím formuláře na internetové stránce:
http://poradna.komora.cz. Více
informací na www.khkzlin.cz.
Od začátku projektu bylo vyřešeno již více než 57 500 požadavků.

Kontakt: Ing. Veronika Hladká
e-mail: hladka@komora.cz
Tel.: 576 011 362

agentura CzechTrade poskytuje
podnikatelům, patří vyhledání
obchodního partnera na základě Vámi zvolených kritérií
a ověření zájmu o Váš produkt
v zahraničí. Dále pro Vás můžeme zorganizovat obchodní
jednání, pomoci při zakládání
zahraničního zastoupení či provést marketingový průzkum
trhu. Samozřejmostí je konzultace přímo ve Vaší firmě.

Kontakt: Ing. Lenka Švrčinová
e-mail:
lenka.svrcinova@czechtrade.cz
Tel. / Fax: 576 011 541

Díky spolupráci s našimi ruskými spolupracovníky, kteří mají
více jak dvacetileté zkušenosti
s problematikou certifikace
a standardizace, Vám pomůžeme získat certifikáty o shodě,
hygienické a epidemiologické
posudky prakticky na jakékoliv výrobky (nábytek, nádobí,
kovovýroba, domácí elektrospotřebiče, stavební materiály
a výrobky, výrobky z technické
pryže a další). V optimálních
termínech a za optimální ceny
můžete získat celou sadu do-

kumentů: certifikáty o shodě
systému řízení jakosti, hygienické a epidemiologické posudky,
protokoly o zkouškách a další.

Ing. Veronika
Hladká

Ing. Lenka
Švrčinová

Kontakt: Mgr. Marta Klimecká
e-mail: klimecka@khkzlin.cz
Tel.: 576 011 363

Mgr. Marta
Klimecká
ředitelka

www.firemnipartner.cz

podpora podnikání

Z Panského dvora v Kunovicích se stane podnikatelský inkubátor

Velkou příležitost k rozjezdu nových firem a k získání prostor pro nejrůznější rozvojové projekty dostanou podnikatelé během roku 2011 v Kunovicích. Město se zde pustilo do rekonstrukce rozsáhlého areálu Panského dvora. Po dokončení této investice v hodnotě 163 milionů korun se starý zchátralý objekt změní na moderní podnikatelský inkubátor. Podnikatelé
v něm budou moci využívat prostory o celkové podlahové ploše přes 3.000 čtverečních metrů.
Kunovicím se podařilo získat na realizaci
rita ve výši 123 milionů korun. Slavnostní
tohoto záměru dotaci z operačního prograzahájení rekonstrukce Panského dvora se
mu Podnikání a inovace – program Prospeuskutečnilo 26. září u příležitosti letošních

kunovických hodů s právem. Podle manažerky projektu Jany Bánovské mohou budoucí uživatelé areálu Panského dvora počítat s výhodným nájemným jen asi tisíc korun
na metr čtvereční za rok.
Záměrem města je zrevitalizovat zchátralý objekt Panského dvora ve středu Kunovic na podnikatelský inkubátor, který bude
poskytovat služby spojené se zasídlením
a rozvojem pro menší a střední domácí firmy
a pro nově vznikající společnosti přinášející
nové technologie. „Protože Panský dvůr je
památkově chráněnou stavbou, bude rekonstrukce finančně, ale i stavebně velmi
náročná. Po rekonstrukci by měl být Panský
dvůr krásnou dominantou Kunovic,“ poznamenala Jana Bánovská. Zhotovitelem stavby
je na základě výsledku výběrového řízení
společnost Stavby, a.s.
„Pro město je získání dotace velký úspěch.
Můžeme realizovat projekt, který bychom
z vlastního rozpočtu nikdy nemohli zafinancovat. Je to zásadní strategická investice,“
zdůraznil starosta Kunovic Jiří Vařecha. Město vloží do rekonstrukce asi 40 milionů korun. Rekonstrukce Panského dvora představuje pro Kunovice dlouhodobý proces, který
začal už někdy kolem roku 2000 postupnými
výkupy nemovitosti. Jde o první podnikatelský inkubátor na Uherskohradišťsku.
[vc]

www.china-business.cz

Kunovice
podporují
podnikání

Inzerce

[vc]

Podnikatelský inkubátor Kunovice
bude, po rozsáhlé rekonstrukci areálu
Panský dvůr v centru města, pronajímat kancelářské prostory pro začínající
podnikatele a inovační rmy, laboratoře,
skladovací prostory, přednáškový sál a
prezentační prostory.

Co nabízí podnikatelský inkubátor:
• cenově výhodné nájemné
• možnost rozvoje a expanze do dalších prostor
• možnost využít adresy inkubátoru jako sídlo společnosti
• dobrá adresa
• zabezpečení společných prostor
• vysokorychlostní internetové připojení,strukturovaná kabeláž
• společné služby recepce (pošta, vzkazy, poskytování informací)
• dotovaný pronájem školícího a prezentačního centra
• snadnou dopravní dostupnost a možnost parkování

Máte zajímavý podnikatelský
nápad? Rádi byste jej realizovali?
Hledáte pomoc a vhodné prostory pro start svého podnikání?

JSTE NA SPRÁVNÉ ADRESE.

• pomoc při organizování seminářů, školení, obchodních setkání apod.
• konzultační a poradenské služby

www.firemnipartner.cz

www.pi.kunovice.eu

Zájemci mohou kontaktovat
Mgr. Janu Bánovskou,
ředitelku Podnikatelského
inkubátoru Kunovice –
Panský dvůr, s.r.o.

775 40 10 40
4/2009
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evropská unie
Prostory

Nemovitosti
▪▪ Výzva II.

▪▪ Žadatel: podnik z oblasti zpracovatelského průmyslu, technologických center a strategických služeb bez ohledu na počet
zaměstnanců
▪▪ Účel: podpořit projekty na přípravu podnikatelských zón, rekonstrukci staveb a částečně i na výstavbu nájemních objektů
▪▪ Podporované aktivity: podnikatelské zóny (příprava zóny
- realizace nové investičně připravené plochy nebo zvýšení
www.jvmrpic.cz

ICT

ICT a strategické služby

▪▪ Výzva II.

▪▪ Termín přihlášení: do 31. 3. 2010

hardware, související se založením nové provozovny, rozšířením stávající provozovny a rozšířením výrobního sortimentu
provozovny o nové, dodatečné výrobky nebo se zásadní
změnou celkového výrobního postupu

▪▪ Účel: podpořit nabídku nových ICT především software a

▪▪ Termín přihlášení: do 15.10.2010

Inovace – Patent
▪▪ Žadatel: malý a střední podnik, fyzická osoba, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy

▪▪ Výše dotace: max.1mil. Kč, (45 % pro malé a střední podniky,
fyzické osoby, 55 % pro malé a střední podniky spolupracující
www.jvmrpic.cz

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

Školicí střediska
▪▪ Žadatel: podnikatelské subjekty bez rozdílu velikosti působící ve
vymezených CZ-NACE (dříve OKEČ), sdružení podnikatelů, podnikatelská seskupení vzniklá na základě Obchodního zákoníku
nebo jiného právního předpisu, nestátní neziskové organizace
(obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení)
▪▪ Účel: podpořit subjekty, které usilují o vytvoření kvalitního
zázemí pro vzdělávání. Podmínkou však je, aby se ve školicím
středisku vzdělávali především zaměstnanci podniků, které
www.jvmrpic.cz

Vzdělávání

▪▪ Zvláštní omezení: nemovitost musí být ve vlastnictví příjemce dotace, v souladu s územním plánem, velikost území min.
500 m2 podlahové plochy objektu (po realizaci projektu).

▪▪ Výše dotace: 0,35 – 20 mil. Kč (malý podnik 60%, střední
podnik 50 % celkových způsobilých výdajů)

▪▪ Účel: podpořit získání průmyslově-právní ochrany nehmotných statků v podobě patentů, užitných vzorů, průmyslových
vzorů a ochranných známek. Zájemci mohou v programu
získat podporu na výdaje za patentové zástupce, správní
poplatky a překlady

Školení

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

▪▪ Žadatel: malý a střední podnik, který má uzavřena 2 po sobě
jdoucí zdaňovací období , převažující ekonomická činnost
žadatele a projektu (pokud lze určit) musí směřovat do zpracovatelského průmyslu a dále NACE - 38.32, 41.2, 42, 43, 53.2,
58, 62, 63.1, 71, 72.1 a 95
www.jvmrpic.cz

Vývoj

kvality a rozvoj stávající podnikatelské zóny), objekty (rekonstrukce objektů min. 500 m2 podlahové plochy po realizaci
projektu), výstavba nájemního objektu

působí ve vymezených oborech. Tyto obory jsou přesně definovány ve Výzvě
▪▪ Výše dotace: 0,2-100 mil. Kč. Malý podnik 60 %, střední podnik
50 % a velký podnik 40 % celkových způsobilých výdajů
▪▪ Zvláštní omezení: školicí středisko je nutno využít min. ze
30 % pracovních dnů v roce. Min. 50 % této doby musí směřovat do podporovaných sektorů
▪▪ Termín přihlášení: do 31. 5. 2010

Školení je šance
▪▪ Žadatel: jakýkoliv podnikatelský subjekt bez omezení

▪▪ Účel: snížit dopady krize ve firmách při nuceném omezení výroby, zachovat pracovní týmy firem podporou po přechodnou
dobu, která bude využita na další vzdělávání pracovníků
▪▪ Výše dotace: až 100 % výdajů, délka aktivit až 6 měsíců

▪▪ Zvláštní omezení: vzdělávání musí být obecné (zaměstnanec
ho uplatní i u jiných zaměstnavatelů), vyloučeno je vzdělávání
realizované ze zákona (BOZP)
▪▪ Termín přihlášení: periodicky je vyhlašují ÚP; žádosti se
podávají na místně příslušném ÚP

www.jvmrpic.cz

Přehled byl sestaven ve spolupráci se společností JVM-RPIC, spol. s r.o., která se specializuje na dotační poradenství. Znění programů bylo zjednodušeno, tak aby se v rychlosti mohli podnikatelé zorientovat v problematice a rozhodnout se, kterým směrem vyvinou své aktivity. Před přípravou žádosti je nezbytné seznámit se s podmínkami a omezeními programů. Více o dotacích a poradenství po získání dotací na www.jvmrpic.cz.
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Kraj vybral firmy, které jsou nejlepší v inovacích
Jednou z podmínek prosperity firem jsou inovace. Které podnikatelské subjekty v našem
kraji jim věnují největší pozornost? Na tuto
otázku by měla odpovídat soutěž, kterou
v tomto roce poprvé uspořádal Zlínský kraj.
Soutěž nese název Inovační firma Zlínského
kraje. První slavnostní vyhlášení jejích výsledků se uskutečnilo na konci září ve zlínské
Baťově vile.
Nová soutěž je jednou z aktivit schválené regionální inovační strategie Zlínského
kraje. Soutěž má prezentovat Zlínský kraj
jako region disponující inovačním potenciálem. Specifickým cílem soutěže je přispět
k trvalému vytváření prostředí podporující
inovace a spolupráci.
Do soutěže se mohl po splnění obecných předpokladů přihlásit v období
od března do června 2009 každý podnikatelský subjekt se sídlem nebo místem
podnikání na území Zlínského kraje. Šanci
uspět měli ti podnikatelé, kteří dokázali popsat své inovační aktivity s vyčíslením jejich
dopadu na rozvoj podnikání. Využít této
možnosti veřejného poměření vlastních
inovačních aktivit a přihlásit se do soutěže
se rozhodlo 22 firem.
„Organizací soutěže bylo pověřeno
Technologické inovační centrum, s.r.o., nicméně spolupráce probíhala také s řadou
dalších partnerů. Strategickým partnerem
soutěže byla Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, která se podílela na hodnocení přihlášených firem a přípravě programu slavnostního vyhlášení soutěže,“ upřesnil David
Mareček z oddělení koncepcí a analýz Odboru strategického rozvoje Krajského úřadu Zlínského kraje. Generálním partnerem
soutěže bylo Sdružení pro rozvoj Zlínského
kraje a na zajištění soutěže se podílela také
Česká spořitelna, CzechInvest, Asociace
inovačního podnikání ČR, jednotlivé Obchodní a hospodářské komory Zlínského
kraje, Agentura pro ekonomický rozvoj
Vsetínska, Regionální centrum kooperace,
Valašskokloboucké podnikatelské centrum
a Regionální podpůrný zdroj.

se zabývá výrobou lepidel, kompozitních a sendvičových materiálů pro široké
uplatnění zejména při výrobě letadel, kolejových a silničních vozidel, sportovních
potřeb a ve stavebnictví. Filozofie společnosti je založena na jejím neustálém
kvalitativním rozvoji. „Vlastníci společnosti
5M se rozhodli budovat firmu tak, aby se
stala významným hráčem v oboru kompozitů a sendvičů na globálním trhu. Každý
rok přichází na trh minimálně se dvěma
novými výrobky či podstatnými inovacemi a většina jejích výrobků pochází přímo
z vlastního vývoje, případně vychází ze
spolupráce s výzkumnými ústavy nebo
univerzitami,“ uvedl David Mareček. Zvýšená inovační aktivita nepřináší firmě
úspěchy pouze na ekonomickém poli, ale
společnost již byla také oceněna např. Asociací inovačního podnikání České republiky
za nejlepší průmyslovou inovaci roku 2008
či stříbrnou medailí na letošním mezinárodním Salónu inovací v Moskvě.
„Vítězství v této soutěži pro nás znamená v prvé řadě uznání našich dlouhodobých
aktivit, firemní filozofie a strategie. Protože
už od prvopočátku našeho podnikání jsme
spoléhali na vlastní vývoj jak výrobků, tak
i technologií jejich zpracování, přicházíme

už více než 15 let na trh každoročně minimálně se dvěma novinkami či vylepšeními.
Takže letošní ocenění chápeme jako uznání
kvality dlouhodobé, mnohaleté, kontinuální
činnosti,“ řekl ředitel firmy Antonín Zelinka.

Inovační
firmy

Čestná uznání
Organizátoři soutěže v rámci slavnostního večera ve zlínské Baťově vile ocenili
inovační aktivity regionálních společností také dvěma čestnými uznáními. První
získala vizovická firma KOMA MODULAR
CONSTRUCTION, s.r.o. Systémem prostorové výstavby tato firma buduje hlavně
kancelářské objekty, školy, mateřské školy,
restaurace, ubytovny, prodejny, autosalony, bytové domy, domovy důchodců
apod. Firma je vlastníkem několika patentů
a užitných vzorů. V roce 2000 byla oceněna
Zlatou medailí na mezinárodním stavebním veletrhu IBF v Brně.
Čestné uznání získala také zlínská strojírenská společnost TAJMAC - ZPS, a.s.,
zabývající se vývojem a výrobou obráběcích strojů. Výrobní program společnosti
se skládá z vysoce výkonných obráběcích
center a ze světového hlediska špičkových
vícevřetenových automatů. Stroje se uplatňují v nejnáročnějších průmyslových odvětvích na všech světových trzích.

Vítěz
V prvním ročníku soutěže zvítězila
společnost 5M, s.r.o., z Kunovic. Tato firma
[jjn, foto: Petr Zákutný]

www.firemnipartner.cz
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do diáře
BOZP

Přelom
roku

Bezpečnost práce
20. ledna 2010, Zlín
BOZP 2010
Lektoři: ved. a odb. pracovníci obl. inspektorátu práce pro JM a ZK
Místo: Dům kultury, Gahurova 5265
Čas: od 8:45 do 14:00
(prezence od 8:00)
Firma: ROVS – Rožnovský vzdělávací
servis s. r. o.
Telefon: 571 654 970, 724 902 429
E-mail: info@rovs.cz
Web: www.rovs.cz

14. prosince 2009, Vsetín
Účetní uzávěrka a závěrka roku 2009
Lektor: Květoslava Novotná
Místo: restaurace Bečva (salonek),
Školní ul. 1824
Čas: od 9:00 do 13:00
(prezence 8:30)
Firma: Vzdělávací agentura KPS
Telefon: 571 418 958, 737 621 154
E-mail: bundil@agenturakps.cz
Web: www.agenturakps.cz
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15. - 18. února 2010, Rožnov p. R.
Koordinátor bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništích
Lektoři: odb. pracovníci obl. inspektorátu
práce pro JM a ZK
Místo: Hotel Relax, Lesní 1689
Čas: od 11:30 (prezence od 11:00)
Firma: ROVS – Rožnovský vzdělávací
servis s. r. o.
Telefon: 571 654 970, 725 777 965
E-mail: info@rovs.cz
Web: www.rovs.cz

15. prosince 2009, Kroměříž
Daň z přidané hodnoty – uplatňování
ve vztahu k EU a třetím zemím
Lektor: Ing. Jiří Klíma
Místo: OHK Kroměříž, Komenského
náměstí č. 435,
Čas: od 9:00 (prezence od 8:30)
Firma: OHK Kroměříž
Telefon: 573 331 650, 724 613 012
E-mail: ohkkm@oh kkm.cz
Web: www.ohkkm.cz

18. ledna 2010, Uherské Hradiště
Novela DPH
Lektor: Ing. Ivana Langerová
Místo: Hotel Grand,
Palackého nám. 349
Čas: od 9:00 do 14:00
Firma: JVN - Vzdělávací agentura
Telefon: 572 554 423, 604 914 621
E-mail: jvn@jvn.cz
Web: www.jvn.cz

Účetnictví a daně
3. prosince 2009, Zlín
Praktický průvodce účetní závěrkou
a změny v účetnictví s ohledem na
změny od 1. 1. 2010
Lektor: Mgr. et Mgr. Karla Maderová
Voltnerová
Místo: IH Moskva, Náměstí Práce 2512
Čas: od 9:00 do 13:00
Firma: ANAG, spol.s.r.o.
Telefon: 585 757 421
E-mail: seminare@anag.cz
Web: www.anag.cz
3. prosince 2009, Zlín
Rozpočtová skladba 2010
Lektor: Bc. Magdalena Češková
Místo: IH Moskva, Náměstí Práce 2512
Čas: od 9:00 do 14:00
Firma: ANAG, spol.s.r.o.
Telefon: 585 757 421
E-mail: seminare@anag.cz
Web: www.anag.cz

Ostatní

25. - 27. ledna 2010, Rožnov p. R.
Prevence rizik v oblasti BOZP
Lektoři: ved. a odb. pracovníci obl. inspektorátu práce pro JM a ZK
Místo: Hotel Relax, Lesní 1689
Čas: od 9:00
(prezence od 8:30)
Firma: ROVS – Rožnovský vzdělávací
servis s. r. o.
Telefon: 571 654 970, 725 777 965
E-mail: info@rovs.cz
Web: www.rovs.cz

16. prosince 2009, Uherské Hradiště
Zákoník práce a aktuality v pracovním
právu
Lektor: JUDr. Bořivoj Šubrt
Místo: Hotel Grand,
Palackého nám. 349
Čas: od 9:00 do 14:00
Firma: JVN - Vzdělávací agentura
Telefon: 572 554 423, 604 914 621
E-mail: jvn@jvn.cz
Web: www.jvn.cz

20. ledna 2010, Kroměříž
Daň z příjmů fyzických osob
Lektor: Ing. Jindřich Klaška
Místo: OHK Kroměříž, Komenského
náměstí č. 435,
Čas: od 9:00
(prezence od 8:30)
Firma: OHK Kroměříž
Telefon: 573 331 650, 724 613 012
E-mail: ohkkm@ohkkm.cz
Web: www.ohkkm.cz

5. ledna 2010, Uherské Hradiště
Celní – 2010, JUDr. Pavel Matoušek
Lektor: JUDr. Pavel Matoušek
Místo: Hotel Grand,
Palackého nám. 349
Čas: od 9:00 do 14:00
Firma: JVN - Vzdělávací agentura
Telefon: 572 554 423, 604 914 621
E-mail: jvn@jvn.cz
Web: www.jvn.cz

9. února 2010, Kroměříž
Daň z příjmů ze závislé činnosti
Lektor: Ing. Milan Lošťák
Místo: OHK Kroměříž,
Komenského náměstí č. 435
Čas: od 9:00
(prezence od 8:30)
Firma: OHK Kroměříž
Telefon: 573 331 650, 724 613 012
E-mail: ohkkm@ohkkm.cz
Web: www.ohkkm.cz

9. prosince 2009, Uherské Hradiště
Umění relaxace a zvládání stresu
Lektor: Mgr. Věra Veitová
Místo: Pedagogicko-psychologická
poradna, Františkánská ul. 1256
Čas: 12:30 – 17:00
(prezence 12:00)
Firma: Vzdělávací agentura KPS
Telefon: 572 541 405, 731 316 507
E-mail: blechova@agenturakps.cz
Web: www.agenturakps.cz

14. prosince, Zlín
Rétorika v praxi – aneb Jak na velké
nezdvořáky
Lektor: PhDr. Jiřina Salaquardová
Místo: IH Moskva, Náměstí Práce 2512
Čas: od 9:00 do 15:00
Firma: TSM, spol. s r. o.,
vzdělávací agentura
Telefon: 517 330 543, 602 777 283
E-mail: tsm@tsmvyskov.cz
Web: www.tsmvyskov.cz

Různé
3. prosince 2009, Zlín
Etiketa v zaměstnání
Lektor: PhDr. Antonín Bryks
Místo: IH Moskva, Náměstí Práce 2512
Čas: od 9:00 do 14:00
Firma: TSM, spol. s r. o.,
vzdělávací agentura
Telefon: 517 330 543, 602 777 283,
736 216 375
E-mail: tsm@tsmvyskov.cz
Web: www.tsmvyskov.cz
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Auto-mřížka aktuálně

Datové schránky se stávají realitou

Již poněkolikáté se nechtěně vracíme
k tématu změny zákona o DPH, kterou
bylo umožněno provádět odpočet DPH
i u osobních automobilů. Její dopady
se totiž řeší až s půlročním zpožděním –
konkrétně postup při odstraňování mřížky u automobilů, u nichž byl odpočet
DPH uplatněn podle předchozí úpravy.
Zatímco dříve bylo možné odpočet
DPH uplatnit pouze u nákladních automobilů, nyní jej lze uplatnit i u automobilů osobních. Jak však postupovat u osobních automobilů s mřížkou,
na které byl již dříve uplatněn odpočet
DPH jako na nákladní automobily, nebylo zpočátku jasné. Nějakou dobu jediným způsobem byla forma přestavby
vozu z nákladního na osobní.
Změnou vyhlášky o schvalování technické způsobilosti vozidel došlo nyní
ke zjednodušení i tohoto postupu. Vlastníci užitkových vozidel kategorie N1,
pokud jejich vůz konstrukčně vychází
z osobního vozu M1 mohou přepážku
jednoduše odstranit bez jakýchkoliv
dalších kroků. Administrativně složitější
možnost přestavby vozu z nákladního
na osobní zůstává zachována.
JUDr. Zdeněk Hromádka, advokát
redakčně kráceno
www.iadvokat.eu

Systém datových schránek, který se u nás
od léta rozbíhá, má své příznivce, odpůrce
i první zádrhele. Přechod na elektronizaci komunikace mezi orgány státní moci
a právnickými osobami má za cíl postupně
zcela odstranit klasickou papírovou poštovní korespondenci.
Na začátku července byl spuštěn provoz informačního systému tzv. datových
schránek. Tato novinka v komunikaci mezi
orgány státní moci - tedy například soudy, policií, finančními úřady a podobně
- a soukromými osobami má za cíl úplně
odstranit klasickou papírovou poštovní
korespondenci. Fakticky tak skončí doručování obálek s pruhem. Dokument, uložený v datové schránce, bude dle zákona
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech
a autorizované konverzi dokumentů - zákona o datových schránkách, považován
za doručený v okamžiku přihlášení osoby,
která má povolení přístupu k dokumentu. Po tomto přihlášení se má za to, že je
adresát s dokumentem seznámen. Pokud
se tato osoba nepřihlásí do datové schránky do 10 dnů od doručení dokumentu
do schránky, dokument se považuje za doručený posledním dnem 10denní lhůty.
Tato „fikce doručení“, doposud uplatňovaná u klasických obálek s pruhem, se uplat-

www.firemnipartner.cz

ní například u žalob, různých výzev, upozornění atd. Neuplatní se tam, kde zákon
neumožňuje náhradní doručení.
Zákonem uložená povinnost používat pro komunikaci s orgány státní moci
datovou schránku a odpovědnost za její
„vybírání“ se prozatím vztahuje pouze
na právnické osoby zapsané v obchodním
rejstříku. Úřední dokumenty jim budou
doručovány téměř výhradně do datových
schránek a doručování písemností do datové schránky se bude považovat za doručení do vlastních rukou. Jestliže se
do zřízené datové schránky zaslanými
příhlašovacími údaji nikdo do 15 dní nepřihlási, schránka je k 1. listopadu 2009
automaticky aktivována a úřady budou
od té chvíle komunikovat s dotyčným
subjektem pouze jejím prostřednictvím.
Právnickým osobám v obchodním rejstříku nezapsaným jakož i všem fyzickým osobám bude schránka zřízena ministerstvem
vnitra na základě jejich žádosti.
Schránky je vhodné kontrolovat alespoň
jednou týdně, jinak se firma vystavuje stejným rizikům jako v případě nevyzvednutí
papírové obsílky. K udržení přehledu o obsahu datové schránky si můžete aktivovat
službu notifikace o doručení datové zprávy
prostřednictvím SMS oznámení na mobil.
[jdp]
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realitní servis
Prodej
Uherský Brod

Zlín

Obchůdek/trafika s napojitelností na celý komplex sítí. Jedná se o 3 ks propojených buněk/stavebnice. Skelet buněk
je zateplený skelnou vatou,
vytápěn elektrickými přímotopy. Okna i dveře jsou chráněny
bezpečnostními mřížemi.
Cena: 197.600 Kč
Tel.: 731 618 456

Nový prodejní prostor
o výměře 57 m2, WC, kuchyňka. Přímo nad konečnou MHD 9 a 10 ve Zlíně,
Nad Nivami, v přízemí novostavby bytových domů.
Velký pohyb lidí od zastávky do sídliště.

Horní Lideč

Obchodní prostory – přízemí
nákupního střediska v centru
obce na hlavním tahu. Výměra 432 m2. Prostory je možno
rozdělit. Rampa, plynové ÚT,
parkování 20 míst před domem.

Cena 1.814.000 + DPH.
Tel: 736 611 616

Vizovice

Zlín

Areál s nemovitostmi vhodnými pro výrobu a skladování.
Je oplocený a zabezpečený
systémem el. ostrahy. Administrativní prostory, výrobní
haly, zpevněné manipulační
a skladovací plochy, před budovou je parkoviště.
Cena: na dotaz
Tel.: 608 275 622

Zlín

Vila 5+1, rozloha 120 m2 blízko
centra. Byla navržená významným zlínským architektem Karfíkem. Dům je po rekonstrukci.
Vhodné jako sídlo firmy, kanceláře, ap. V ceně pronájmu je
připojení k internetu a elektronické zabezpečení objektu.
Cena: 19.500 Kč/měsíc
Tel.: 608 275 622

Prodej sportovního centra
s restaurací. Součástí centra jsou bowlingové dráhy,
boxy na squash, venkovní
posezení a salonky. Pozemky 2882 m2 u objektu lze
využít na vybudování dalších sportovních zařízení.
Cena: na dotaz
Tel.: 603 273 456

Cena: 3.390.000 Kč.
Tel.: 736 611 616

Pronájem

Otrokovice

Nebyt. prostory o výměře 40m2
se soc. zázemím, dříve využívány jako prodejna oděvů, cukrárna, vinotéka. Objekt je umístěn na frekventované Tř. T.Bati
s výbornou nákupní i dopravní
dostupností v centru města.
Parkování před objektem.
Cena: 10.700 Kč/měsíc
Tel.: 608 275 622

Uherský Brod

Obchod o CP 45 m2 (6 x 7,5
m) ve III.NP OD Kvanto. Měsíční nájemné 3.375 Kč + DPH
(neplátcům lze účtovat bez
DPH), měsíční zálohy na energie a služby 900 Kč. Parkoviště
pro zákazníky umístěno u obchodního domu.
Cena: 3.375 Kč + DPH/měsíc
Tel.: 603 529 252

Inzerce

PODLAHY DVEØE REALIZACE INTERIÉRÙ
Albertova 4197/27A, Kromìøíž 767 01
telefon / fax: 573 333 960, mobil: 602 762 662
e-mail: kovar@kp-interier.cz
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Porovnání barevného rozsahu
běžného ofestového tisku (fialová),
technologie High CHROMA (duhová)
a sRGB barevného prostoru (černá).

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

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

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

Karl Fa

brick

IT Manag

er

Gti

Gerst
enberg
Ratha
usstr.
18-20
3113
4 Hildes
heim
Fax: 0
51 21
e-mail:
/106-4
fabrick@
98
gisten
berg.c
om

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

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

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

VOLEJTE ZDARMA

800 560 560

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

elektrárny!

www.nwt.cz/solar

inovujte s námi...

www.inovacnipodnikani.cz

