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Pestrý a šťavnatý rok 2011 plný splněných přání...

Strategická průmyslová zóna Holešov

Dálniční a silniční síť
Vybudovány hlavní vnitřní komunikace
Napojení na okolní silniční síť třemi směry
Dosažitelnost dálničního kříže u Hulína (D1, R55)

Přístup na železnici
Železniční vlečka dovedena přímo do zóny
Napojení na trať Kojetín – Valašské Meziříčí
Přístup na mezinárodní koridory

Připravená infrastruktura
Stavebně vhodná lokalita
Komplexní technická infrastruktura
Energie jsou do zóny přivedeny ze dvou směrů

Promyšlené dělení zóny
Možnost umístění pozemku podle konkrétní potřeby
Pozemky o velikosti již od 5 000 metrů čtverečních
Cena stanovena na 450 korun za metr čtvereční

Soustředěná podpora státu
Kroměřížsko je regionem se soustředěnou podporou státu
Investoři mají přístup k více dotačním titulům
Vyšší dotace na vytvořená pracovní místa

Strategická průmyslová zóna Holešov,
nová adresa pro Vaše podnikání.
Strategická průmyslová zóna Holešov nabízí nadstandardní pod-
mínky pro umístění investice. Komplexně připravená technická 
infrastruktura a skvělá dopravní dostupnost v kombinaci s polo-
hou uprostřed regionu s kvalifi kovanou pracovní silou vytvářejí 
předpoklad pro úspěšný rozvoj Vašeho podnikatelského záměru.

Strategická průmyslová zóna Holešov má promyšlenou studii 
vnitřního členění. V nabídce jsou tak pozemky o velikosti od 0,5 
do  100 hektarů. Ty lze navíc libovolně dále slučovat či dělit, 
přesně podle požadavku konkrétního investora. Cena pozemků 
v zóně byla stanovena na 450 korun za metr čtvereční.

Strategická průmyslová zóna Holešov má vynikající dopravní do-
stupnost: na okolní silniční síť je připojena třemi komunikacemi, 
dálnice D1 je vzdálena jen 6,5 kilometru. Jedinečnou nabídkou je 
pak železniční vlečka zavedená až do zóny.

Vybudována je splašková kanalizace s  vyústěním na  čističku 
i dešťová kanalizace. Do zóny je přivedena elektřina, plyn a pitná 
voda. Součástí infrastruktury je napojení na telekomunikační síť.

K dispozici pozemky již od 0,5 hektaru. 

Industry Servis ZK, a.s., Tovární 1268, 769 01 Holešov, tel.: 573 394 296, email: offi ce@industryzk.cz  www.zonaholesov.cz 
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Softwarovým pirátem může být každý. 
Kromě těch nejzjevnějších projevů, jako 
jsou vědomě nelegální instalace, se totiž 
tento nešvar může projevovat i zcela ne-
nápadně – například instalací více kopií, 
než kolik umožňuje zakoupená licence, či 
chybějícími právy k  fontům na  tiskových 
dokumentech. Sankce, které za  takové 
pochybení hrozí, pak mohou být velmi 
nepříjemné. Proto jsme tomuto tématu 
věnovali dvě strany magazínu.
Zneužívání softwaru je projevem jedné 
stále velmi rozšířené lidské vlastnosti – 
neúcty k práci druhých. V  tomto případě 
duševní práci. Tento problém je přitom 
širší. Každý, kdo nabízí nehmotné služby, 
se s tím již setkal: částky účtované za prá-
ci jsou v  těchto případech přirovnávány 
k  běžné hodinové mzdě. Mnohé objed-
navatele ani nenapadne vzít v  potaz, že 
za výsledným dílem (grafickým návrhem, 
textem, fotografií či programem) se skrý-
vá nejenom práce samotná, ale také ná-
pad a know-how.  Od takového vnímání 
věcí je pak jen krůček k  ignoraci toho, 
zda jsme všem, kdo nám softwarovým 
vybavením umožňují realizovat vlastní 
podnikání, zaplatili vše, co jim skutečně 
náleží. A to bez ohledu na to, zda se nám 
tato cena jeví jako akceptovatelná. Pokud 
se hodnota díla zdá uživateli přemrštěná, 
pak není řešením nelegální instalace, ale 
hledání jiného produktu. Pro mě osobně 
je nepochopitelné, že toto pravidlo, běž-
ně uplatňované u výrobků, je u některých 
služeb neustále porušováno.

Jaroslav Janečka
šéfredaktor

	 	

	

V	 historické	 budově	 Tomášova	 úspěšně	 rozvíjí	
svou	 činnost	 Klinika	 reprodukční	 medicíny	 a	 gy-
nekologie.
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Pohled zblízka strana 4-5

Myslíte	si,	že	jako	podnikatelé	plníte	veškeré	své	po-
vinnosti?	Daníte	zisk,	odvádíte	zdravotní	a	sociální	
pojištění,	na	účty	zaměstnanců	pravidelně	posíláte	
mzdy	a	žádnému	dodavateli	nic	nedlužíte?	I	pokud	
na	 všechny	 otázky	 odpovíte	 ano,	 stále	 to	 nestačí.	
Velmi	snadno	se	můžete	stát	softwarovým	pirátem.		
Nebo	jste	si	naprosto	jisti,	že	ve	všech	počítačích	ve	
vaší	firmě	je	jen	legální	software?

Společnost	 SWS,	 a.s.,	 sídlící	 ve  Slušovicích	 patří	
k nejvýznamnějším	firmám	ve svém	oboru.	Od sa-
mého	 počátku,	 kdy	 se	 firma	 vydělila	 jako	 samo-
statný	 subjekt	 ze	 slušovického	 agrokombinátu,	
za  ní	 stojí	 Evžen	 Varadínek.	 V  rozhovoru	 nazna-
čuje,	že	za růstem	SWS	stojí	tvrdá	práce	a vědomí	
toho,	že	nikdy	nemůžete	být	spokojeni	s dosaže-
nými	výsledky.

Více	než	13 000	registračních	žádostí	v hodnotě	
přesahující	160	miliard	korun	podali	do Operač-
ního	 programu	 Podnikání	 a  inovace	 tuzemští	
podnikatelé.	 Jen	 od  ledna	 do  konce	 října	 letoš-
ního	 roku	 do  něj	 přibylo	 dalších	 5  002	 žádostí	
v rekordní	hodnotě	67,2	miliardy	korun.	Dlouho-
době	největší	zájem	je	o program	Eko-energie.	

Podpora podnikání strana 11

Výběr	seminářů	z	oblasti	daní	a	financí	přinášíme	
na	straně	10.

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

Komerční prezentace strana 12-13

V	 areálu	 bývalých	 Vlárských	 strojíren	 u	 Slavičína	
vzniklo	centrum	informačních	technologií.	

Reality strana 14
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Ve Zlíně postaví repliky Bugatti
Zlín – Skupina Samohýl Motor Zlín 
bude ve své restaurátorské dílně vyrábět 
věrné repliky vozů Bugatti 35. První vůz 
by mohl být hotový do konce února. In-
formoval týdeník Ekonom. Samohýlové 
vlastní sbírku historických automobilů 
včetně vozů značky Bugatti. Při jejich 
restaurování museli například zhotovit 
zařízení na odlévání bloku motoru a vy-
robit formy potřebné k výrobě řady dílů. 
Podle Ladislava Samohýla by bylo škoda 
využít všechny nástroje, přípravky a for-
my jen jednou. Použije je proto k výrobě 
20 replik závodního automobilu. 

O inkubátory je zájem
Kunovice, Val. Klobouky – Ve  dvou 
menších městech Zlínského kraje, 
Kunovicích a  Valašských Kloboukách, 
připravují tamní radnice podnikatelské 
inkubátory. Jde o prostory pro začínající 
firmy, které mohou počítat se zvýhod-
něným nájmem. Přesto, že oba projekty 
budou dokončeny až v  příštím roce, již 
nyní je o  prostory velký zájem. Napří-
klad v Kunovicích, kde inkubátor vzniká 
v  objektu historického Panského dvora, 
bylo již v  září předběžně obsazeno 60 
procent ploch. Inkubátor bude dokončen 
v  červnu příštího roku, celkové náklady 
činí 163 milionů korun. Z  toho 123 mi-
lionů tvoří dotace. První zájemce již re-
gistrují také ve Valašských Kloboukách, 
kde bude inkubátor dokončen příští rok 
na podzim. Projekt přijde na 54 milionů, 
z  toho 40 milionů korun město získalo 
z evropských fondů. 

Zóna Jaktáře byla oceněna
Uherské Hradiště – Průmyslová zóna 
Jaktáře se dočkala prestižního ocenění 
– obsadila druhé místo v  soutěži pod-
nikatelských nemovitostí za  rok 2009, 
konkrétně pak v kategorii průmyslových 
zón. Stalo se tak v soutěži Investor roku 
a  Podnikatelská nemovitost roku 2009, 
kterou tradičně pořádá ministerstvo prů-
myslu a obchodu, agentura CzechInvest 
a  sdružení AFI. Uherskohradišťská zóna 
skončila za  projektem CTPark Ostrava. 
Zónu Jaktáře začalo město připravovat 
v roce 1998. Dnes je celá rozloha 135 000 
metrů čtverečních zcela obsazena. 

Město pro byznys 2010
Zlínský kraj – V soutěži Město pro byz-
nys 2010, vyhlašované týdeníkem Eko-
nom, uspěla i města ze Zlínského kraje. 
Do  výzkumu je automaticky zapojeno 
205 měst s  rozšířenou působností a  22 
městských částí města Prahy. Město pro 
byznys zahrnuje všechny oblasti, které 
mají pro podnikatele a firmy strategický 
význam. Na 19. místě celostátního finá-
le skončila Bystřice pod Hostýnem, která 
zároveň zvítězila v  krajském kole. Na 
33. místě skončil Zlín a na 38. Vizovice.

Nelegální 
software

Myslíte	 si,	 že	 jako	 podnikatelé	
plníte	 veškeré	 své	 povinnosti?	
Daníte	zisk,	odvádíte	zdravotní	
a sociální	pojištění,	na účty	za-
městnanců	 pravidelně	 posíláte	
mzdy	a žádnému	dodavateli	nic	
nedlužíte?	 I  pokud	 na  všechny	
otázky	 odpovíte	 ano,	 stále	 to	
nestačí.	 Velmi	 snadno	 se	 mů-
žete	stát	softwarovým	pirátem.	
A  ani	 o  tom	 nemusíte	 vědět.	
Nebo	 jste	 si	 naprosto	 jisti,	 že	
ve  všech	 počítačích	 ve  vaší	 fir-
mě	je	jen	legální	software?

Pirátství je stále rozšířené
Mezinárodní	 protipirát-

ská	 organizace	 BSA	 (Business	
Software	 Alliance),	 která	 za-
stupuje	 softwarové	 firmy	 z  ce-
lého	světa,	spolu	s analytickou	
agenturou	 IDC	 pravidelně	 sle-
duje	a vyhodnocuje	míru	soft-
warového	 pirátství.	 Průzkum	
sleduje	užívání	nelegálních	po-
čítačových	 programů	 ve  více	
než	 stovce	 zemí	 světa.	 Zatím	
poslední	 zveřejněná	 čísla	 se	
vztahují	k roku	2009.	Z nich	vy-
plývá,	že	meziroční	počet	insta-
lací	nelegálního	softwaru	v tu-
zemských	 osobních	 počítačích	
klesl	 o  1	 procentní	 bod	 na  37	
procent.	 „V  důsledku	 výrobci	
softwaru	 kvůli	 pirátství	 v  Čes-
ku	přišli	o  tržby	v hodnotě	3,6	
miliardy	 korun,“	 uvedl	 tiskový	
mluvčí	 BSA	 Jan	 Hlaváč.	 Pokud	
by	si	navíc	všichni	uživatelé	ne-
legálního	 komerčního	 softwa-
ru	 pořídili	 originální	 aplikace,	
přibylo	by	při	dvacetiprocentní	
sazbě	DPH	do státního	rozpoč-
tu	720	milionů	korun.

BSA	 je	 s  vývojem	 statistik	
spokojena.	 Celosvětový	 prů-
měr	totiž	činí	43	procent.	Česká	
republika	 vychází	 ve  srovnání	
s  ostatními	 zeměmi	 východní-
ho	 bloku	 velmi	 dobře.	 Ostudu	
si	Češi	nedělají	ani	před	země-
mi,	kde	je	úcta	k právům	autorů	

nejvyšší	–	mezi	země	s celosvě-
tově	 nejnižší	 mírou	 počítačo-
vého	 pirátství	 patří	 například	
Spojené	 státy	 či	 Japonsko.	
A zde	se	podíl	nelegálních	pro-
gramů	odhaduje	na 20,	respek-
tive	21	procent.

Co je počítačové pirátství?
Za  softwarové	 pirátství	 je	

obecně	 považováno	 neopráv-
něné	 užívání	 softwaru	 chráně-
ného	 autorskými	 právy.	 K  pi-
rátství	 nejčastěji	 dochází	 při	
kopírování,	 stahování,	 sdílení	
či	prodeji	 softwaru.	Pirátem	se	
ale	můžete	stát	i jinak.	A klidně	
i neúmyslně.	„Hodně	 lidí	si	ne-
uvědomuje,	že	při	nákupu	soft-
waru	 si	 nekupují	 vlastní	 soft-
ware	 (program),	 ale	 jen	 licenci	
na  jeho	 užívání.	 Tato	 licence	
určuje,	jakým	způsobem	lze	se	
softwarem	nakládat	-	například	
kolikrát	 lze	software	nainstalo-
vat	 -	 takže	 je	 třeba	 si	 ji	 dobře	
přečíst.	 Pokud	 zhotovíte	 více	
kopií,	než	dovoluje	licence,	do-
pouštíte	 se	 pirátství,“	 uvádí	 se	
na stránkách	BSA.

Zařadit	 mezi	 piráty	 se	 ale	
můžete	naprosto	nevinně.	„Ak-
tuální	 problém	 pro	 uživatele	
však	 představují	 stále	 doko-
nalejší	 padělky,	 které	 stěžují	
schopnost	 rozeznat	 nelegální	
software	 od  originálního.	 Uži-
vatel	 tak	 může	 v  dobré	 víře	
a často	nalákán	i nízkou	cenou	
zakoupit	 na  internetu	 nelegál-
ní	software,	aniž	by	to	předem	
tušil,“	 vysvětlila	 Zuzana	 Pre-
digerová,	 manažerka	 protipi-
rátských	 aktivit	 ve  společnosti	
Microsoft.	

Padělaný	 software	 je	 ne-
bezpečný,	protože	se	tváří	jako	
originální	 a  uživatel	 mu	 důvě-
řuje.	 Používá	 podobné	 balení	
i  napodobeniny	 ochranných	
prvků,	 jako	 jsou	 nálepky	 nebo	
hologramy.	 Ověřit	 pravost	 na-

bízeného	 produktu	 je	 ještě	
o  dost	 obtížnější,	 pokud	 jde	
o  nákup	 přes	 internet.	 Proto	
jsou	 nejčastějším	 terčem	 tvůr-
ců	 nelegálního	 a  padělaného	
softwaru	 internetové	 aukce.	
Oběťmi	podvodníků,	kteří	 jsou	
často	 součástí	 organizovaných	
skupin,	 se	 stávají	 i  české	 firmy	
a domácnosti.

Kolik zaplatíte?
Důvodem	 toho,	 proč	 uži-

vatelé	 stále	 porušují	 zákon	
a  využívají	 nelegální	 software,	
je	 zřejmý	 –	 v  naprosté	 většině	
případů	 jde	 o  snahu	 ušetřit	
vlastní	náklady.	Pokud	je	tako-
vé	 počínání	 odhaleno,	 může	
se	 velmi	 prodražit.	 Podle	 úda-
jů	 BSA	 činila	 v  loňském	 roce	
průměrná	 výše	 odškodného	
výrobcům	 softwaru	 240  000	
korun,	což	představuje	pětino-
vý	meziroční	růst.	„Za nárůstem	
výše	 odškodného	 stojí	 větší	
objemy	 nelegálního	 softwaru	
nalezeného	 při	 prohlídkách	
a přísnější	postoj	poškozených	
výrobců	softwaru,“	konstatoval	
Jan	 Hlaváč.	 Uváděná	 průměr-
ná	 částka	 se	 přitom	 vztahuje	
k  mimosoudní	 dohodě.	 	 Ne-
obsahuje	 náklady	 na  právní	
zastoupení	 obviněných	 a  další	
výdaje	 vyplývající	 z  trestního	
či	 občanského	 soudního	 říze-
ní.	 Nedojde-li	 k  mimosoudní	
dohodě,	 o  míře	 odpovědnosti	
a výši	trestu	rozhoduje	soud.

Přibývá udání
BSA	 se	 netají	 tím,	 že	 počet	

oznámení	 o  užívání	 nelegální-
ho	 softwaru	 vzrůstá.	V  případě	
firem	je	podává	jak	konkurence,	
tak	 i  například	 propuštění	 za-
městnanci.	Odborníci	dávají	vše	
do  souvislosti	 s  hospodářskou	
krizí	 –	 firmy	 vyostřují	 konku-
renční	 boj,	 někteří	 propuštění	
zaměstnanci	 se	 chtějí	 pomstít.	
Naprostá	 většina	 oznamovate-
lů	 je	 anonymní.	 Získané	 infor-
mace	 proto	 musí	 BSA	 vyhod-
nocovat.	 Jsou-li	 opodstatněné,	
podá	na dotyčné	subjekty	trest-
ní	 oznámení.	 „Policie	 většinou	
následně	 provede	 prohlídku	
ve firmě	či	domácnosti,	a pokud	
se	podezření	potvrdí,	následuje	
příslušné	trestní	řízení,“	vysvětlil		
Jan	 Hlaváč.	 Podle	 něho	 se	 ma-
nažeři	 dotyčných	 firem	 snaží	
téměř	 vždy	 s  poškozenými	 vý-
robci	 softwaru	 dohodnout	 mi-
mosoudně.

Každý může být pirát. A ani o tom nemusí vědět

[jjn]www.bsa.cz

pohled zblízka
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Inzerce

Firemní 
dokumenty

Legislativa

Protipirátská	 organizace	 BSA	
upozorňuje	i	na	další	problém	
–	 elektronická	 písma	 (fonty).	
Riziko	 může	 znamenat	 i	 oby-
čejná	 vizitka	 či	 leták.	 Mluvčí	
BSA	 Jan	 Hlaváč	 k	 tomu	 po-
znamenává:	 „Firma	 si	 objed-
ná	 grafické	 práce	 související	
například	 se	 změnou	 firemní	
identity.	Grafické	studio	dodá	
zakázku	 perfektně	 zpracova-
nou,	 ale	 již	 kupujícího	 neu-
pozorní,	 že	 pro	 dodané	 pís-
mo	 je	 třeba	 zakoupit	 licenci.	
Firma	 se	 tak	 stává	 majitelem	
grafiky,	 která	 porušuje	 práva	

majitelů	 písem“.	 BSA	 zazna-
menává	množství	dotazů,	kte-
ré	 se	 týkají	 fontů.	„Nejčastější	
otázkou	 je,	 jak	 zjistit,	 že	 jsou	
instalované	 fonty	 legální.	 Pří-
padně	jaké	jsou	podmínky	při	
užití	 fontů	ve	firemních	tisko-
vinách,“	řekl	Hlaváč.	V	každém	
případě	 mají	 lidé	 podle	 něho	
o	problematice	minimální	po-
vědomí.	

Ověřené zdroje
Řadu	fontů	získávají	uživa-

telé	 již	 jako	součást	zakoupe-
ných	aplikací	–	kancelářských	

typu	 MS	 Office	 či	 grafických	
nebo	 publikačních,	 například	
InDesign	 od	 firmy	 Adobe.	
Mnoho	fontů	se	však	do	počí-
tačů	dostane	nelegální	cestou	
nejčastěji	 z	 internetu.	 „Málo-
kdo	totiž	ověřuje	legální	mož-
nosti	užívání	takových	fontů	a	
jejich	původ.	Podobně	 jako	u	
softwaru	 je	 účinnou	 obranou	
proti	 nechtěnému	 pirátství	
získávání	 fontů	pouze	z	auto-
rizovaných	zdrojů	–	rozhodně	
se	 vyhnout	 anonymním	 vý-
měnným	 sítím	 či	 torentům,“	
varoval	Hlaváč.

Nejvíce	 k	 pirátství	 dochází	
ve	 firmách,	 v	 nichž	 se	 dodr-
žování	 licenčních	 podmínek	
hlídá	 velmi	 málo.	 Nečastěj-
ším	 prohřeškem	 je	 užívání	
písma	 ve	 více	 počítačích,	 než	
opravňuje	 licence.	 Rovněž	
není	 možné	 písmo	 zapůjčit	
například	 grafickému	 studiu.	
„Pokud	 designér	 nevlastní	
licenci	 pro	 potřebné	 písmo,	
musí	 si	 ji	 zakoupit,	 byť	 dané	
písmo	potřebuje	jen	pro	jedi-
nou	 zakázku.	 Zákazník	 by	 se	
poskytnutím	 písma	 designé-

rovi	 dopustil	 porušení	 práva,“	
vysvětlil	 Hlaváč.	 Podobně	 by	
ohrozil	 designér	 svého	 klien-
ta,	 pokud	 by	 ho	 neupozornil,	
že	písmo	použité	v	navrhova-
ných	 tiskovinách	 je	 licenco-
vané	 a	 je	 tudíž	 třeba	 uzavřít	
licenční	smlouvu	s	vlastníkem	
práv	k	tomuto	písmu.

Zatím mimosoudně
V	Česku	se	podle	informací	

BSA	 zatím	 případy	 porušová-
ní	 práva	 k	 písmům	 daří	 řešit	
mimosoudní	dohodou.	„Firmy	
téměř	 bez	 výjimky	 na	 upo-
zornění	 na	 porušování	 práva	
reagují	 okamžitým	 nákupem	
patřičných	 licencí	 a	 obvykle	
souhlasí	i	s	částkou	odškodně-
ní,“	tlumočil	zkušenosti	držite-
lů	práv	k	písmům	Jan	Hlaváč.	

Pokud	 by	 se	 autoři	 nele-
gálně	 užívaných	 písem	 začali	
aktivněji	domáhat	svých	práv,	
hrozily	by	tuzemským	firmám	
statisícové,	 či	 dokonce	 milio-
nové	náhrady	škod.	To	se	týká	
zejména	firem,	v	nichž	se	fon-
ty	mohou	neoprávněně	užívat	
v	mnoha	počítačích.	

Nejen software, ale i fonty

Software,	 jakožto	autorské	dílo,	 je	chrá-
něno	autorským	zákonem	–	přesněji	zá-
konem	číslo	121/2000	Sb.	o	právu	autor-
ském,	o	právech	souvisejících	s	právem	
autorským	a	o	změně	některých	zákonů.

Paragraf	2	definuje	autorské	dílo	ná-
sledovně:	 „Předmětem	 práva	 autorské-
ho	 je	 dílo	 literární	 a	 jiné	 dílo	 umělecké	
a	 dílo	 vědecké,	 které	 je	 jedinečným	 vý-
sledkem	tvůrčí	činnosti	autora	a	je	vyjá-
dřeno	 v	 jakékoli	 objektivně	 vnímatelné	
podobě	včetně	podoby	elektronické,	tr-
vale	nebo	dočasně,	bez	ohledu	na	 jeho	
rozsah,	 účel	 nebo	 význam...	 Za	 dílo	 se	
považuje	 též	 počítačový	 program,	 je-li	

původní	v	tom	smyslu,	že	je	autorovým	
vlastním	duševním	výtvorem“.

Zákon	dále	říká,	že	v	případě	užití	díla	
je	 nutný	 souhlas	 –	 autora	 nebo	 toho,	
kdo	 je	 nositelem	 autorských	 práv.	 Ten,	
kdo	 používá	 autorské	 dílo	 (tedy	 i	 soft-
ware)	 bez	 oprávnění	 vyplývajícího	 ze	
zákona	nebo	licenční	smlouvy,	porušuje	
autorská	práva.	

Sankce	 pak	 stanovuje	 trestní	 zákon,	
konkrétně	§	270	(Porušování	autorského	
práva,	 práv	 souvisejících	 s	 právem	 au-
torským	 a	 práv	 k	 databázi).	 Podle	 něho	
ten,	 „kdo	 neoprávněně	 zasáhne	 nikoli	
nepatrně	do	zákonem	chráněných	práv	

k	autorskému	dílu,	uměleckému	výkonu,	
zvukovému	či	zvukově	obrazovému	zá-
znamu,	rozhlasovému	nebo	televiznímu	
vysílání	 nebo	 databázi,	 bude	 potrestán	
odnětím	 svobody	 až	 na	 dvě	 léta,	 záka-
zem	 činnosti	 nebo	 propadnutím	 věci	
nebo	jiné	majetkové	hodnoty“.	

Tento	případ,	laicky	řečeno,	popisuje	
možné	důsledky	toho,	pokud	používáte	
nelegální	software	pouze	ve	svém	počí-
tači	a	pro	svoji	potřebu.	Pokud	si	ovšem	
někdo	 udělá	 ze	 softwarového	 pirátství	
byznys	 velkého	 rozsahu,	 je	 horní	 sazba	
definovaná	 trestním	 zákonem	 dokonce	
až	osmiletá.

Co říká zákon?

[tz]

[red]

www.bsa.cz

www.legalnisoftware.cz

pohled zblízka
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Evžen
Varadínek

Varadínek: Nikdy se nespokojím s dosaženými výsledky

Pane generální řediteli, jde 
ve  stručnosti charakterizovat 
činnost vaší společnosti?

SWS	 je	 broadline	 distributor	
informačních	 technologií.	 To	
znamená,	 že	 prodáváme	 kom-
pletní	 sortiment	 informačních	
a  komunikačních	 technologií	
(například	počítače,	software,	di-
gitální	 fotoaparáty	 a  podobně).	
Naším	úkolem	je	dostat	produk-
ty	od výrobců	k prodejcům,	kteří	
je	pak	nabízejí	konečným	uživa-
telům.	 Prodejcem	 přitom	 může	
být	živnostník	obsluhující	svůj	e-
shop	z obývacího	pokoje,	stejně	
jako	velké	firmy	v retailu,	napří-
klad	Tesco	 či	 Makro,	 a  význační	
internetoví	 prodejci,	 mezi	 něž	
patří	třeba	Alza	či	TS	Bohemia.

Jak silnou pozici na  trhu se 
vám podařilo získat?

V současné	době	jsme	na tře-
tím	 místě	 mezi	 distributory,	
pokud	 jde	 o  výši	 obratu.	 Trh	 je	
ovládán	v podstatě	pěti	distribu-

tory.	Tam,	kde	má	SWS	distribuč-
ní	 smlouvy,	 tak	 obvykle	 dokáže	
být	s tržním	podílem	na prvním	
nebo	druhém	místě	mezi	všemi	
distributory.	 Neustále	 ale	 mu-
síme	 své	 portfolio	 rozšiřovat,	
nikdy	 nemůžeme	 být	 spokojeni	
s  dosaženými	 výsledky.	V  opač-
ném	případě	by	se	lehce	mohlo	
stát,	 že	 začneme	 rychle	 ztrácet	
pozici	na trhu.

Jak na vás dopadla v loňském 
roce hospodářská krize?

Loni	 jsme	 poprvé	 v  historii	
zaznamenali	 meziroční	 pokles	
obratu	 o  pět	 procent	 na  4,56	
miliardy	 korun.	 Je	 ovšem	 po-
třeba	zdůraznit,	že	celý	trh	klesl	
o  12	 procent.	 Loňské	 výsledky	
tak	 nelze	 hodnotit	 negativně.	
Jde	 svým	 způsobem	 o  úspěch	
zapříčiněný	 odpovědnou	 prací	
naší	 firmy	 a  přízní	 dealerů.	 Po-
kud	jde	o letošní	rok,	přijali	jsme	
ambiciózní	 plán	 navýšení	 tržeb	
o 15	procent.	V praxi	to	zname-

ná,	 že	 náš	 obrat	 překročí	 hrani-
ci	 pěti	 miliard	 korun.	 Tento	 cíl	
bude	 rozhodně	 splněn,	 protože	
již	 na  konci	 listopadu	 jsme	 vy-
rovnali	 loňský	 obrat.	 Z  hlediska	
obchodního	tak	bude	letošní	rok	
velmi	 příznivý.	 Uživatelé,	 kteří	
loni	omezili	z obav	z krize	své	ná-
kupy,	nyní	přistoupili	k tomu,	že	
si	 modernizují	 a  doplňují	 vyba-
vení.	Doufáme,	že	náš	růst	bude	
i v důsledku	neustálého	rozšiřo-
vání	portfolia	vyšší	než	růst	trhu	
informačních	technologií.

Už jste se zmínil o tom, že jed-
ním z klíčů k úspěchu v broad-
line distribuci informačních 
technologií je neustálé roz-
šiřování nabídky produktů. 
Děje se tak pouze uzavíráním 
smluv s  dalšími a  dalšími vý-
robci? Nebo Jsou i jiné cesty?

Je	to	pochopitelně	i o hledá-
ní	 nových	 cest.	 Spektrum	 toho,	
co	se	dá	dnes	zahrnout	do naše-
ho	 oboru,	 se	 neustále	 rozšiřuje.	
Například	v 90.	letech,	kdy	se	za-
čaly	objevovat	první	cenově	do-
stupné	 digitální	 fotoaparáty,	 se	
obecně	předpokládalo,	že	jejich	
nabídka	 bude	 doménou	 pro-
dejců	fotografických	potřeb.	My	
jsme	 si	 uvědomili	 velmi	 rychle,	
že	jde	o omyl.	Pochopili	jsme,	že	
i  v  souvislosti	 s  rozvojem	 inter-

netu	se	stanou	produkty	prodá-
vánými	v rámci	počítačové	tech-
niky.	A čas	to	potvrdil.	Byli	 jsme	
proto	prvním	českým	distributo-
rem	 značky	 Olympus,	 která	 pa-
třila	 k  průkopníkům	 digitálních	
fotoaparátů.	Takže	 obecně	 stále	
hledáme	 podobné	 příležitosti	
u  výrobků,	 které	 navazují	 na  IT	
a  u  produktů,	 které	 mohou	 být	
zajímavé	 pro	 naše	 partnery.	
Jde	 obecně	 o  spotřební	 elek-
troniku.	 V  dnešní	 době	 jsou	 to	
například	 televizory,	 protože	
rozdíly	mezi	nimi	a monitory	se	
velmi	 rychle	 smazávají.	 Zmínit	
můžeme	 i  výrobky,	 které	 mají	
souvislost	 s  počítačovými	 sítě-
mi	 –	 spousta	 zařízení	 má	 dnes	
možnost	 se	 připojit	 na  internet	
a získat	například	aktualizovaný	
software.	 Příkladem	 mohou	 být	
satelitní	 přijímače.	 V  okamžiku,	
kdy	máme	k dispozici	odpovída-
jící	logistickou	kapacitu,	pak	pro	
nás	 není	 problém	 takové	 zboží	
do našeho	portfolia	zařadit.

Na  přelomu loňského a  letoš-
ního roku jste získali certifikát 
ISO 9001 a  navýšili základní 
kapitál. Můžete tyto události 
stručně komentovat?

Kvalitní	 logistika	 je	 v  našem	
oboru	 naprostý	 základ	 –	 být	
na  co	 nejvyšší	 úrovni	 je	 alfou	

Ing. Evžen Varadínek
	▪ narodil	se	v roce	1951	
v Kutné	Hoře

	▪ je	ženatý,	má	jedno	dítě
	▪ vystudoval	Vysokou	školu	
chemicko-technologickou	
v	Praze

	▪ v letech	1976	až	1983	
působil	na Vysoké	
škole	chemicko-
technologické	v Praze,	
konkrétně	na katedře	
Technické	kybernetiky,	
poté	nastoupil	
do Agrokombinátu	
Slušovice

	▪ ve Slušovicích	působil	
nejdříve	jako	programátor	
-	analytik,	následně	
jako	vedoucí	provozu	
a	později	jako	ředitel	
Závodu	vývoje	sofware

	▪ v roce	1991	založil	firmu	
SWS	Software,	později	
přejmenovanou	na SWS

	▪ ve firmě	působí	jako	
generální	ředitel,	je	
majoritní	akcionář

Společnost SWS a.s., sídlící ve Slušovicích, patří k nejvýznamnějším 
firmám ve svém oboru. Sbírá jedno ocenění za druhým. V loňském 
roce dokonce pronikla do žebříčku Czech Top 100, který je každo-
ročně sestavován ze stovky nejvýznamnějších tuzemských firem. 
Od samého počátku, kdy se firma vydělila jako samostatný subjekt 
ze slušovického agrokombinátu, za ní stojí Evžen Varadínek. V roz-
hovoru naznačuje, že za  růstem SWS stojí tvrdá práce a  vědomí 
toho, že nikdy nemůžete být spokojeni s dosaženými výsledky.

rozhovor
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O firměa  omegou.	 Certifikát	 je	 tak	 po-
tvrzením	toho,	že	v případě	naší	
firmy	 je	 toto	 realitou.	 Navýšení	
základního	 kapitálu	 z  43,495	
milionu	 na  hodnotu	 130,485	
milionu	korun	bylo	motivováno	
snahou	 akcionářů	 vyslat	 signál	
partnerům,	 především	 bankám,	
že	 i v době	krize	pevné	základy	
a myslíme	to	s dalším	rozvojem	
SWS	 opravdu	 vážně.	 Kapitál	 byl	
přitom	 navýšen	 z  nerozdělené-
ho	zisku	z minulých	let.	

Mluvil jste o  akcionářích. Jak 
vlastně vypadá majetková 
struktura společnosti?

Akcionáři	 jsou	 výhradně	 tu-
zemské	fyzické	osoby.	Není	žád-
ným	 tajemstvím,	 že	 majoritní	
podíl	akcií	držím	já.

Dnes se řadíte mezi lídry trhu 
v distribuci informačních tech-
nologií. V minulosti jste ale vy-
víjeli rovněž software…

SWS	se	v minulosti	profilova-
la	 jako	softwarehouse,	kdy	jsme	
vyvíjeli	 programy,	 zpracovávali	
odbornou	literaturu	a k tomu	na-
kupovali	 a  prodávali	 programy	
některých	renomovaných	světo-
vých	výrobců.	SWS	se	například	
stala	prvním	distributorem	firmy	
Microsoft	v  tehdejším	Českoslo-
vensku.	 V  okamžiku,	 kdy	 byla	
ve  Slušovicích	 ukončena	 výro-
ba	počítačů	TNS,	pro	které	jsme	
mimo	 jiné	 dodávali	 operační	
systém,	 jsme	 začali	 klást	 důraz	
na  nákup	 a  prodej	 programů.	
Jednalo	 se	 jak	 o  zahraniční,	 tak	

i  tuzemské	 programy.	 Byli	 jsme	
například	 první	 firmou,	 která	
koupila	 multilicenci	 na  tehdy	
velmi	 populární	 textový	 editor	
T	 602.	 Nicméně	 bylo	 zřejmé,	 že	
firma	si	musí	vybrat,	zda	se	bude	
věnovat	obchodní	činnosti,	tedy	
distribuci,	 nebo	 vývoji	 a  práci	
s  koncovými	 uživateli.	 Vybrali	
jsme	 si	 distribuci.	 V  první	 fázi	
představoval	 80	 procent	 obratu	
prodej	 software,	 zbytek	 připa-
dal	na hardware.	Tak	 tomu	bylo	
zhruba	do roku	1995.

Dnes jsou tyto podíly naprosto 
odlišné, kdy nastal zlom?

Stále	častěji	jsme	si	uvědomo-
vali,	že	software	nemůže	přinést	
takové	nárůsty	obratu,	jaké	jsme	
si	 představovali.	 Od  1.	 1.	 1996	
jsme	proto	změnili	název	společ-
nosti,	 který	 původně	 zněl	 SWS	
Software,	na prosté	SWS,	a změ-
nili	 jsme	právní	 formu	na akcio-
vou	 společnost.	 Zároveň	 s  tím	
jsme	 se	 začali	 výrazně	 věnovat	
získávání	 hardwarových	 smluv.	
Postupně	se	nám	dařilo	získávat	
významné	smlouvy,	takže	v roce	
2000	jsme	poprvé	překonali	hra-
nici	 obratu	 jedné	 miliardy.	 Nyní	
již	 máme	 podepsánu	 většinu	
nejvýznamnějších	 distribučních	
smluv	a každý	rok	naše	portfolio	
rozšiřujeme.

Cestu k miliardovým obratům 
provázel růst počtu zaměst-
nanců, nyní jich u  vás pracuje 
na 170. Jak se vám daří získá-
vat spolupracovníky?

Získat	 kvalitní	 zaměstnan-
ce	 je	 velmi	 obtížné.	 Ukazuje	 se	
mimo	jiné,	že	úroveň	školství	kle-
sá.	 Mnoho	 absolventů	 na  sobě	
nepracovalo	 ani	 v  době	 studia,	
natož	 po  jeho	 skončení.	 Naše	
personální	 politika	 je	 přesto	 ta-
ková,	 že	 absolventy	 přijímáme	
rádi.	 My	 v  inzerátech	 nepoža-
dujeme	pět	let	praxe,	zajímá	nás	
potenciál	 člověka,	 přihlížíme	
k  jeho	 osobnostním	 vlastnos-
tem.	Znamená	to	pro	nás	hodně	
práce,	 abychom	 jim	 následně	
dali	potřebnou	kvalifikaci.	

Ale	 vyplácí	 se	 to,	 máme	 vý-
borný	 kolektiv	 pracovníků.	 Jim	
patří	 hlavní	 zásluha	 na	 tom,	 ja-
kých	výsledků	jsme	schopni	do-
sahovat.	

Pomohla vám se startem sa-
mostatného podnikání sku-
tečnost, že jako firma máte 
kořeny v někdejším Agrokom-
binátu Slušovice?

Určitě	 to	 byl	 obrovský	 pří-
nos.	 Pro	 nás	 pro	 všechny,	 kteří	
jsme	si	 slušovickým	agrokombi-
nátem	 prošli.	 Získali	 jsme	 před	
ostatními	 velký	 náskok	 –	 věděli	
jsme,	 jak	 funguje	 trh,	 jak	 se	 má	
podnikat.Naproti	 tomu	 tehdejší	
společenské	klima	nám	přináše-
lo	i některé	nevýhody.	Pamatuji	
si	například	na to,	že	jeden	ma-
gazín	 odmítl	 přetisknout	 náš	
inzerát	jen	proto,	že	v něm	bylo	
slovo	 Slušovice.	 Ta	 doba	 již	 je	
naštěstí	za námi.	

Jaroslav	Janečka

Název
	▪ SWS	a.s.

Rok založení
	▪ 1991

Sídlo a pobočky
	▪ Hlavní	sídlo	společnosti	
se	nachází	ve	Slušovicích	
(Dostihová	1),	v	Praze	-	
Strašnicích	je	pobočka	
a	v	Bratislavě	funguje	
dceřiná	společnost	SWS	
Distribution	a.s.

Základní kapitál
	▪ 130	485	000	korun

Obrat
	▪ 4,56	miliardy	korun	(2009)
	▪ cca	5	miliard	(očekávaný	
výsledek	2010)

Počet zaměstnanců
	▪ 170

Zaměření firmy
	▪ SWS	je	velkoobchodním	
distributorem	moderních	
informačních	technologií.	
Již	od	svého	vzniku	si	
udržuje	pozici	jednoho	
z	největších	českých	
distributorů	software	
a	hardware.	SWS	klade	
důraz	na	optimalizaci	
e-obchodování	a	
logistiky.	Pravidelně	se	
umísťuje	na	předních	
příčkách	v	anketě	Český	
IT	distributor,	ve	které	
hlasují	zástupci	výrobců	
a	společnosti	zabývající	
se	prodejem	IT.	V	letech	
2007	až	2009	skončila	v	
absolutním	pořadí	první	
(výsledky	za	letošní	rok	
ještě	nebyly	vyhlášeny).

rozhovor
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Inzerce

Společný projekt Krajské hospodářské komory 
Zlínského kraje a Zlínského kraje

Usnadníme vám vstup a podnikání na ruských 
a ukrajinských trzích.
Služby realizujeme společně s našimi zahraničními 
spolupracovníky.

Krajská hospodářská komora garantuje úroveň nabízených 
služeb minimalizování výdajů a efektivnost v každém směru.

Nabízíme:
  Právní poradenství při založení  rmy

  Poradenství při vyhledávání a prověřování obchodních 
partnerů

  Poradenství v otázkách certi kace a standardizace
  Poradenství při označování zboží dle požadavků ruské 
a ukrajinské legislativy

  Pořádání obchodních podnikatelských misí
  Zřízení a obsluhu vaší virtuální kanceláře v Moskvě
  Optimalizaci webových stránek pro ruský a ukrajinský 
internet 

  Zhotovení hologramů jako prostředku proti zneužití 
ochranné značky a zvýšení účinnosti reklamy

  a další služby 

Více informací na kontaktu:
Mgr. Marta Klimecká, Kontaktní centrum pro východní trhy
ředitelka

 
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje

Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, tel.: +420 572 154 555, mobil: +420 725 596 631
e-mail: klimecka@kcvt.cz, web: www.kcvt.cz

Kontaktní centrum pro východní trhy



Vývoj

Právní 
ochrana

Poradenské 
služby

Snížení 
emisí

Ekologie

 ▪ Výzva II.
 ▪ Žadatel:	MSP,	veřejné	výzkumné	instituce,	VŠ.

 ▪ Účel: podpořit	získání	průmyslově-právní	ochrany	nehmot-
ných	statků	v	podobě	patentů,	užitných	vzorů,	průmys-
lových	vzorů	a		ochranných	známek;	zájemci	mohou	v		
programu	získat	podporu	na	výdaje	za	patentové	zástupce,	

příslušné	správní	poplatky	a	také	překlady.

 ▪ Výše dotace:	dotace	do	výše	1mil.	Kč,	45	%	pro	malé	a	střední	
podniky,	fyzické	osoby;	55	%	pro	malé	a	střední	podniky	spo-
lupracující	s	vysokými	školami	a	veřejnými	výzkumnými	insti-
tucemi;	75	%	pro	vysoké	školy,	veřejné	výzkumné	instituce.

 ▪ Příjem registračních žádostí: prodloužen	do	31.	května	2011.

www.jvmrpic.cz

Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

 ▪ Výzva I.
 ▪ Žadatel:	malý	a	střední	podnik.

 ▪ Účel: podpořit	poradenské	služby	v	rámci	individuálních	pro-
jektů	podnikatelů	související	se	zaváděním	inovací.	

 ▪ Výše dotace: dotace	0,1	mil.	Kč	až	0,5	mil.	Kč	pro	malé	a	střed-
ní	podniky,	fyzické	osoby;	maximálně	do	výše	50	%	způsobi-
lých	výdajů.

 ▪ Příjem registračních žádostí: do	31.	1.	2011.

Poradenství

 ▪ Podporované aktivity:	pořízení	nízkoemisního	spalovacího	
zdroje,	výstavba	nového	centrálního	zdroje	tepla,	rozšíření	
stávající	středotlaké	sítě	při	současném	zajištění	přechodu	na	
spalování	plynných	paliv	u	jednotlivých	zdrojů,	výsadba	a	rege-
nerace	izolační	zeleně,	pořízení	strojů	na	úklid	zpevněných	cest	

nebo	silničních	komunikací	za	účelem	snížení	prašnosti,	pořízení	
dalších	technických	zařízení	ke	snižování	prašnosti.

 ▪ Výše dotace: max.	85	%	z	celkových	způsobilých	výdajů.

 ▪ Příjem registračních žádostí: 	do	29.	července	2011.

Zlepšení kvality ovzduší

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

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

 ▪ Podporované aktivity: vznik	nebo	rozšíření	vývojového	cen-
tra	 zaměřeného	 na	 výzkum,	 vývoj	 a	 inovaci	 výrobků	 nebo	

technologií,	pokud	existuje	předpoklad	využití	ve	výrobě.

 ▪ Výše dotace: 1	–	100	mil.	Kč,	v	regionech	se	soustředěnou	pod-
porou	státu	až	200	mil.	Kč	(malý	podnik	60	%,	střední	podnik	
50	%,	velký	podnik	40	%	celkových	způsobilých	výdajů);	podpo-
řit	lze	výdaje	investiční	a	pro	MSP	i	vybrané	provozní	náklady

 ▪ Příjem registračních žádostí:  do	30.	9.	2011

www.jvmrpic.cz

Potenciál

www.jvmrpic.cz

www.jvmrpic.cz

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

organických	látek	do	ovzduší,	technická	opatření	na	zdrojích	
vedoucí	k	odstranění	či	snížení	emisí	NH3	do	ovzduší.

 ▪ Výše dotace: max.	85	%	z	celkových	způsobilých	výdajů.

 ▪ Příjem registračních žádostí: do	29.	července	2011.

Omezování emisí

www.jvmrpic.cz

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

OPPI
Operační	program	Podnikání	a	inovace	(OPPI)	je	zaměřen	hlavně	na	podporu	inovativního	přístupu	k	podnikatelským	aktivitám.	Dotaci	
lze	žádat	na	aktivity	ze	všech	činností	souvisejících	s	podnikáním	od	podpory	na	účast	na	zahraničních	veletrzích	přes	využití	obnovitel-
ných	zdrojů	energie,	až	po	podporu	rekonstrukce	či	výstavby	objektů	pro	účely	výrobních	hal,	školicích	středisek	a	kapacit	pro	výzkumné	
a	vývojové	aktivity.	V	rámci	OPPI	jsou	dotace	rozdělovány	v	sedmi	osách	pomocí	15	programů	podpory.	Aktuálně	lze	podávat	žádosti	do	
programů	podpory	Potenciál,	Inovace	–	Projekt	na	ochranu	práv	průmyslového	vlastnictví	a	programu	Poradenství.

Operační program podnikání a inovace

OPŽP
Operační	program	Životní	prostředí	(OPŽP)	je	zaměřen	na	ochranu	a	zlepšování	kvality	životního	prostředí.	Přesto,	že	je	tento	program	
primárně	zaměřen	na	podporu	projektů	předkládaných	ze	strany	veřejné	správy,	mohou	v	rámci	něho	žádat	dotaci	i	podnikatelské	sub-
jekty.	Aktuálně	mohou	podnikatelé	v	OPŽP	předkládat	žádosti	do	prioritní	osy	2,	oblasti	podpory	2.1	-	Zlepšení	kvality	ovzduší	a	oblasti	
podpory	2.2	-	Omezování	emisí.

Operační program Životní prostředí

evropská unie
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„V  Operačním	 programu	 Podnikání	
a  inovace	 je	připraveno	bezmála	100	mili-
ard	korun.	Ty	zamíří	do různorodých	oblas-
tí	–	od propagace	v zahraničí,	přes	výzkum	
a  vývoj	 a  následné	 převedení	 vědeckých	
výsledků	 do  výroby	 až	 po  výstavbu	 infra-
struktury	 nutné	 k  podnikání,“	 vysvětlil	 mi-
nistr	průmyslu	a obchodu	Martin	Kocourek.	
Rok	 2010	 ukazuje	 chuť	 českých	 podniků	

inovovat.	 „Šanci	 uspět	 s  žádostí	 o  dotaci	
mají	 všechny	 firmy	 s  kvalitním	 projektem	
a propracovaným	podnikatelským	plánem.	
Podpora	 ze	 strukturálních	 fondů	 Evropské	
unie	by	měla	být	pouze	jakousi	třešničkou	
na dortu	pro	ty,	kteří	opravdu	chtějí	inovo-
vat,	 neměla	 by	 být	 spouštěcím	 mechanis-
mem	celého	projektu,“	řekl	Miroslav	Křížek,	
generální	ředitel	agentury	CzechInvest.

Stejně	 jako	 počet	 přijatých	 žádostí	 se	
zvýšila	 i  částka,	 která	 odešla	 na  účty	 pod-
nikatelů.	Ministerstvo	průmyslu	a obchodu	
firmám	ke konci	října	2010	poslalo	7,1	mi-
liardy	korun.	Avšak	celková	částka	propla-
cené	podpory	z programu	je	ještě	výrazně	
vyšší.	Vedle	klasických	dotací	ministerstvo	
doposud	proplatilo	podnikatelům	také	té-
měř	 sedm	 miliard	 korun	 prostřednictvím	
Českomoravské	 záruční	 a  rozvojové	 ban-
ky	 n.	 Celkový	 objem	 vyplacené	 podpory	
z  Operačního	 programu	 Podnikání	 a  ino-
vace	tak	v říjnu	překročil	hranici	14	miliard	
korun.

Žádosti	o dotace	z Operačního	progra-
mu	 Podnikání	 a  inovace	 mohou	 podniky	
posílat	 agentuře	 CzechInvest	 už	 od  roku	
2007.	 Za  tu	 dobu	 Ministerstvo	 průmyslu	
a obchodu	ČR	v  jednotlivých	programech	
vyhlásilo	už	35	výzev	v hodnotě	převyšující	
67	miliard	korun.	Největší	zájem	je	o dota-
ce	 na  úspory	 energie	 a  využívání	 alterna-
tivních	zdrojů	(program	Eko-energie).	Dru-
hým	 nejúspěšnějším	 programem	 byl	 ten,	
který	podporuje	rozvoj	malých	a středních	
podniků	 působících	 ve  znevýhodněných	
regionech	ČR	(program	Rozvoj).	Na třetím	
místě	je	pak	program	ICT	v podnicích,	kte-
rý	 napomáhá	 k  rozšíření	 nebo	 zavedení	
informačních	a komunikačních	technologií	
do malých	a středních	firem.	

Operační	program	Podnikání	a inovace		
je	jedním	z nástrojů	podpory	českých	pod-
nikatelů	 prostřednictvím	 strukturálních	
fondů	Evropské	unie.	V období	2007-2013	
se	rozdělí	mezi	úspěšné	žadatele	částka	3,6	
miliardy	euro.

Pět stovek firem žádá každý měsíc o dotace

Více než 13 000 registračních žádostí v hodnotě přesahující 160 miliard korun podali do 
Operačního programu Podnikání a inovace tuzemští podnikatelé. Jen od ledna do konce 
října letošního roku do něj přibylo dalších 5 002 žádostí v rekordní hodnotě 67,2 miliardy 
korun. Dlouhodobě největší zájem je o program Eko-energie zaměřený na úspory a využí-
vání alternativních zdrojů energie. O evropské dotace pro podnikání se stará Ministerstvo 
průmyslu a obchodu a jeho agentura CzechInvest.

[tz]

Vláda	 České	 republiky	 projed-
nala	 další	 sérii	 opatření,	 kte-
rá	 mají	 zjednodušit	 čerpání	
prostředků	 z	 fondů	 Evropské	
unie.	 Materiál	 nazvaný	 Zpráva	
o	 pokroku	 v	 řešení	 vybraných	
legislativních	 oblastí	 za	 úče-
lem	zjednodušení	administrace	

strukturálních	 fondů	 a	 Fondu	
soudržnosti	připravilo	minister-
stvo	pro	místní	rozvoj	ve	spolu-
práci	s	ministerstvem	financí.

Souhrn	připravený	minister-
stvem	 pro	 místní	 rozvoj	 uvádí	
konkrétní	 přijatá	 opatření	 ve-
doucí	 ke	 zjednodušení	 čerpá-

ní	 prostředků	 z	 fondů	 EU.	 Jde	
například	 o	 stanovení	 jasné	
lhůty	 pro	 převod	 finančních	
prostředků	 z	 účtu	 poskytova-
tele	 dotace	 na	 účet	 příjemce.	
„Je	 nutno	 odstranit	 dosavadní	
podmínku	 cesty	 peněz	 zakot-
venou	 v	 tuzemských	 progra-

mech,	 kde	 stojí,	 že	 prostředky	
musí	 jít	 výhradně	 přes	 účty	
českých	bank.	To	 je	v	 rámci	EU	
považováno	 za	 diskriminační	
vůči	 jiným	 bankám	 působícím	
na	území	EU	a	odporuje	Schen-
genské	konvenci,“	uvedl	Daniel	
Braun,	1.	náměstek	ministra.

Čerpání dotací bude jednodušší 

[tz]

www.czechinvest.org

www.mmr.cz
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Inzerce

Zajišťujeme celoročně:

PRO FIRMY 
 skupinové nebo individuální jazykové kurzy
 semináře v angličtině/němčině/ ruštině 
 zohledníme časové možnosti vašich zaměstnanců

PŘÍPRAVA KE STÁTNÍ MATURITĚ Z CIZÍHO JAZYKA
 angličtina, němčina – pro studenty 4. a 3. ročníků 
středních škol

 kurzy a semináře praktického nácviku jazykových 
dovedností

Jazyková škola LINGUA Zlín
Zaháj i l i  jsme 20.  sezonu č innost i ! 

LINGUA, spol. s r. o.
nám. T. G. Masaryka 2433, 

760 01 Zlín

tel./fax: 577 222 067 
m: 605 464 801, 775 243 320                                                    

e: info@elingua.cz       
w: www.elingua.cz



Ostatní

Účetnictví

16. prosince 2010, Zlín
Kritika a zvládání konfliktů, jak uspět 
v kritice a efektivně kritizovat
Lektor: PhDr. Miroslav	Kadlčík
Místo konání: IH	Moskva,	
náměstí	Práce	2512	
Čas: od 9:00	do 13:30	
Firma: TSM,	spol.	s r.	o.
Telefon: 517 333 699,	602 777 283
E-mail:	tsm@tsmvyskov.cz
Web: www.tsmvyskov.cz

16. prosince 2010, Zlín
Vyhrajte nad stresem 
Lektor: Mgr. Terezie	Pilátová	Osecká
Místo konání: IH	Moskva,	
náměstí	Práce	2512
Čas: od 9:00	do 15:00	
Firma: TSM,	spol.	s r.	o.
Telefon: 517 333 699,	602 777 283
E-mail: tsm@tsmvyskov.cz
Web: www.tsmvyskov.cz	

17. prosince 2010, Uherské Hradiště
Důchodové pojištění a vedení ELDP 
Lektor: Jana	Dorčáková
Místo konání: bude	upřesněno	
Čas: od 9:00	do 13:00	
Firma: JVN	–	Vzdělávací	agentura
Telefon:	572 554 423,	604 914 621	
E-mail:	jvn@jvn.cz
Web:	www.jvn.cz

16. prosince 2010, Zlín
Metodika, měření a uplatnění elektrické 
impedanční spektrometrie pro potřeby 
místní správy, firem a dalších uživatelů
Lektor: Doc. Ing. Jana	Pařílková,	CSc.
Místo konání: IH	Moskva,	
náměstí	Práce	2512
Čas: od 9:00	do 13:30	
Firma: TSM,	spol.	s r.	o.
Telefon: 517 333 699,	602 777 283
E-mail:	tsm@tsmvyskov.cz
Web: www.tsmvyskov.cz		

21. prosince 2010, Zlín
Zvláštní matrika a mezinárodní právo
Lektor:	Marie	Nevečeřalová
Místo konání: IH	Moskva,
náměstí	Práce	2512
Čas:	od 9:00	do 13:30	
Firma: TSM,	spol.	s r.	o.
Telefon: 517 333 699,	602 777 283
E-mail: 
tsm@tsmvyskov.cz
Web:	www.tsmvyskov.cz	

25. ledna 2011, Vsetín
INTRASTAT v roce 2011
Lektor: Marek	Reinoha
Místo konání: Zasedací	místnost	Úřadu	
práce,	Pod	Žamboškou	1024
Firma: Okresní	hospodářská	komora	
Vsetín
Telefon:	571 421 080
E-mail: ohkvsetin@tiscali.cz
Web: www.ohkvsetin.cz

Různé

4. ledna 2011, Uherské Hradiště
Změny daně z příjmů právnických osob 
pro rok 2010
Lektor: Ing.	Eva	Nedorostková
Místo konání: Klub	kultury,	
Hradební	1198
Čas:	od	9.00	do	14.00
Firma: JVN	–	Vzdělávací	agentura
Telefon:	572	554	423,	604	914	621	
E-mail:	jvn@jvn.cz
Web: www.jvn.cz

6. ledna 2011, Uherské Hradiště
Nemocenské pojištění v roce 2011
Lektor: Bc.	Iva	Žilinská
Místo konání: Klub	kultury,	
Hradební	1198
Čas: od	9.00	do	14.00
Firma: JVN	–	Vzdělávací	agentura
Telefon: 572	554	423,	604	914	621	
E-mail:	jvn@jvn.cz
Web: www.jvn.cz

17. ledna 2011, Uherské Hradiště
DPH v roce 2011 – novela
Lektor: Ing.	Ivana	Langerová
Místo konání: Klub	kultury,	
Hradební	1198
Čas:	od	9.00	do	14.00
Firma:	JVN	–	Vzdělávací	agentura
Telefon: 572	554	423,	604	914	621	
E-mail:	jvn@jvn.cz
Web: www.jvn.cz

25. ledna 2011, Uherské Hradiště
Novela zákoníku práce a další změny od 
roku 2011, problémové otázky
Lektor: JUDr.Bořivoj	Šubrt
Místo konání: Klub	kultury,
Hradební	1198
Čas: od	9.00	do	14.00
Firma: JVN	–	Vzdělávací	agentura
Telefon: 572	554	423,	604	914	621	
E-mail: jvn@jvn.cz
Web: www.jvn.cz

28. ledna 2011, Uherské Hradiště
Roční zúčtování daně ze závislé činnosti 
a daňového zvýhodnění za rok 2010
Lektor: Ing.Hanuš	Kytler
Místo konání: 
bude	dodatečně	upřesněno
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

4. února 2011, Uherské Hradiště
Novela zákona o DPH od 1. 1. 2011 
Lektor:	Ing.	Václav	Benda
Místo konání: Klub	kultury,	
Hradební	1198
Čas: od	9.00	do	14.00
Firma:	JVN	–	Vzdělávací	agentura
Telefon: 572	554	423,	604	914	621	
E-mail: jvn@jvn.cz
Web: www.jvn.cz

Daně

BOZP
19. ledna 2011, Zlín
Seminář pro pracovníky BOZP
Místo konání: Dům	kultury,	s.r.o.,
Gahurova	5265
Čas: od	8.45	do	14.00	(registrace	od	8.00)	
Firma: ROVS	–	Rožnovský	vzdělávací	
servis	s.r.o.
Telefon:	725	777	965,	571	654	394
E-mail: info@rovs.cz
Web:	www.rovs.cz

24. - 26. ledna  2011, Rožnov p. R.
Prevence rizik v oblasti BOZP
Místo konání: hotel	Relax
Čas: od	9.00	(registrace	od	8.30)	
Firma: ROVS	–	Rožnovský	vzdělávací	
servis	s.r.o.
Telefon: 725	777	965,
571	654	394
E-mail: info@rovs.cz
Web:	www.rovs.cz

14. - 17. února 2011, Rožnov p. R. 
Koordinátor bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništích  
Místo konání: hotel	Relax
Čas: v	den	zahájení	od	11.30
Firma:	ROVS	–	Rožnovský	vzdělávací	
servis	s.r.o.
Telefon: 725	777	965,	571	654	394
E-mail:	info@rovs.cz
Web: www.rovs.cz

Bezpečnost práce

do diáře
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Informační
technologie

Inzerce

Panelová
diskuze

Cílem	 projektu	 je	 vybudování	 vědec-
ko-technologického	 parku	 a  centra	 pro	
transfer	dat	se	zaměřením	na bezpečnost	
informačních	 technologií	 právě	 v  Prů-
myslovém	areálu	Slavičín.	„Od projektu	si	
slibujeme	 zejména	 zvýšení	 technologic-
ké	 úrovně	 služeb	 poskytovaných	 firmám	

v tomto	areálu	a zejména	transfer	znalostí	
a  technologií	 zasídleným	 společnostem.	
Nové	 centrum	 bude	 zaměřeno	 na  infor-
mační	 a  komunikační	 technologie,	 které	
se	 stávají	 základním	 kamenem	 rozvoje	
podnikání.	V  oblasti	 spolupráce	 se	 bude-
me	 zaměřovat	 zejména	 na  bezpečnost	

počítačových	 sítí,	 bezpečnost	 aplikací,	
zabezpečení	přístupů,	autorizace,	identifi-
kace,	personifikace	a počítačovou	grafiku	
i multimediální	prezentaci,“	objasnil	za ga-
ranta	projektu	společnost	Regionální	cen-
trum	kooperace	předseda	představenstva	
Radomír	Bezděk.	

Projekt	otevírá	také	možnost	spoluprá-
ce	 se	 středními	 a  vysokými	 školami,	 jako	
například	 Fakultou	 informačních	 techno-
logií	VUT	v Brně.	Nové	centrum	bude	pří-
nosem	také	pro	firmy	v areálu,	protože	zde	
vzniká	 prostor	 k  připojení	 všech	 objektů	
na  páteřní	 optickou	 síť.	 Nové	 Centrum	
informačních	technologií	a aplikované	in-
formatiky	budou	moci	využívat	nejen	spo-
lečnosti	podnikající	v Průmyslovém	areálu	
Slavičín,	ale	i noví	investoři.

„V  tomto	 koutu	 Zlínského	 kraje	 byla	
tehdejší	 zbrojovka	 významným	 zaměst-
navatelem,	 postupem	 času	 a  vlivem	 teh-
dejší	 doby	 zde	 zmizelo	 přes	 2  500	 pra-
covních	 míst.	 Proto	 každé	 nové	 pracovní	
místo,	 které	 zde	 nyní	 vzniká,	 je	 dobrou	
zprávou	pro	tento	region,“	uvedl	hejtman	
Stanislav	 Mišák,	 který	 se	 zúčastnil	 slav-
nostního	otevření.

Celkové	náklady	na vybudování	nové-
ho	centra	činí	50,2	milionu	korun,	z čehož	
30,1	 milionu	 korun	 pokryla	 dotace	 z  Ev-
ropské	 unie.	 Zbylou	 část	 uhradil	 garant	
projektu,	 Regionální	 centrum	 kooperace,	
a.s.	Stavba	začala	v lednu	2009.	

V průmyslovém areálu ve Slavičíně vzniklo unikátní centrum

Přeměna areálu bývalých Vlárských strojíren u Slavičína, který patří k největším brownfiel-
dům ve Zlínském kraji, pokračuje. Dalším krokem na cestě k jeho dalšímu komerčnímu vyu-
žití je komplexní rekonstrukce jedné z budov na Centrum informačních technologií a apliko-
vané informatiky. Otevřeno bylo na začátku listopadu tohoto roku.

www.rckas.cz

Obecně	 prospěšná	 společnost	
Nová	ekonomika	ve spolupráci	
se	 Zlínským	 krajem	 a  dalšími	
institucemi	 uspořádala	 ve  Zlí-
ně	panelovou	diskuzi	na téma	
Jak	rozhýbat	sociální	podniká-
ní	ve Zlínském	kraji.	Setkání	se	
konalo	 za  účasti	 téměř	 40	 zá-
stupců	 státních	 i  neziskových	
organizací.	 Sociálním	 podni-
káním	 se	 přitom	 rozumí	 tržně	
orientované	 aktivity,	 při	 nichž	
získávají	 možnost	 získat	 kva-

litní	 pracovní	 místo	 lidé,	 kteří	
jsou	jinak	na trhu	práce	znevý-
hodněni.	

Panelová	 diskuze,	 která	 se	
konala	 v  budově	 krajského	
úřadu,	 se	 zaměřila	 především	
na témata,	jak	konkrétně	může	
sociální	 podnikání	 přispět	
k rozvoji	regionu,	co	bude	po-
třeba	udělat	pro	rozvoj	 těchto	
podnikatelských	 aktivit,	 jaká	
existuje	v současné	době	pod-
pora	 ze	 strany	 státu	 a  dalších	

institucí.	 Na  akci	 byly	 předsta-
veny	některé	úspěšné	projekty	
z  oblasti	 sociálního	 podniká-
ní.	 Jde	 například	 o  družstvo	
SENSA,	 které	 se	 zaměřuje	
na oblast	služeb	pro	veřejnost	
jako	 jsou	 prádelna,	 mandlov-
na	 či	 jídelna.	 Aktivní	 je	 druž-
stvo	 i  v  podnikatelské	 oblasti,	
kde	 poskytuje	 balicí,	 montáž-
ní	 a  další	 služby.	 V  současné	
době	 zaměstnává	 okolo	 30	
zaměstnanců.	 Dalším	 etablo-

vaným	 subjektem	 v  sociálním	
podnikání	je	Clear	Servis,	o.p.s.,	
který	 navazuje	 na  předchozí	
zkušenosti	 chráněné	 dílny	 Er-
gon	 a  poskytuje	 služby	 praní,	
žehlení	a oprav	prádla.	

Zájemci	o založení	sociální-
ho	podniku	a o prosazování	so-
ciálního	podnikání	ve Zlínském	
kraji	měli	možnost	zúčastnit	se	
skupinové	 konzultace	 s  pane-
listy,	 kteří	 jsou	 předními	 od-
borníky	na sociální	podnikání.	

Sociální podnikání ve Zlínském kraji 

[tz]

[red]

www.nova-ekonomika.cz

podpora podnikání

114/2010www.firemnipartner.cz

 
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 
Oznámení o ukončení projektu 

Finanční gramotnost ve školách Zlínského kraje 
CZ.1.07/1.3.09/01.0018 

Vážení přátelé a kolegové, vážení klienti projektu,  
dne 15. listopadu 2010 se konal Závěrečný seminář projektu. Chtěli bychom touto cestou Vám všem poděkovat za Vaši účast na 
pilotním ověření projektu i za oboustrannou spolupráci. Zároveň oznamujeme, že výstupem projektu je pět vzdělávacích modulů:  
1. Peníze, 2. Spotřebitel a jeho chování v oblasti financí, 3. Možnosti investování a spoření, 4. Daně a daňové přiznání  
a 5. Finanční problematika v jazyce anglickém, které úspěšně získaly akreditaci MŠMT. Zároveň bylo ukončeno pilotní ověření 
všech vzdělávacích modulů. Proto mohou být po ukončení projektu také nabízeny všem základním a středním školám v rámci své 
udržitelnosti. Bližší informace na esf@oazlin.cz.  HANA ŠEDOVÁ, autorka a manažerka projektu.  

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 
  

 



Reprodukční 
medicína

komerční prezentace

Název
	▪ Sanatorium	Tomášov

Vlastnictví
	▪ stoprocentně	vlastněné	
českými	akcionáři

Motto
 ▪ „Náš život je jediným 
předmětem na tomto 
světě, který nemůžeme 
považovati za své 
soukromé vlastnictví, 
neboť jsme ničím nepřispěli 
k jeho vybudování. Byl 
nám jenom propůjčen 
s povinností odevzdati jej 
potomstvu rozmnožený 
a zdokonalený.“	(Tomáš	
Baťa)

Využití
	▪ Budovu	Tomášova	
nechal	postavit	v roce	
1937	Jan	Antonín	Baťa	
podle	návrhu	architekta	
Vladimíra	Karfíka.	
Sl+oužila	původně	jako	
vzdělávací	institut	pro	
top	management	Baťovy	
firmy.	

	▪ Od roku	2001	zde	působí	
vysoce	specializované	
pracoviště	Klinika	
reprodukční	medicíny	
a gynekologie.	

	▪ V areálu	Sanatoria	
Tomášov	se	nacházejí	
rovněž	laboratoře	Imalab,	
s.	r.	o.,	které	zajišťují	
veškerá	vyšetření	nutná	
ke komplexní	diagnostice	
poruch	fertility.

Nabídka
	▪ nabídka	veškerých	léčiv	
z vlastní	lékárny

	▪ kompletní	servis	
laboratorních	vyšetření

	▪ hotelové	ubytování
	▪ stravování	s přípravou	
jídel	ve vlastní	kuchyni

	▪ restaurace	a kavárna
	▪ možnost	relaxace	ve Spa	
Tomášov

	▪ konferenční	sál	s moderní	
prezentační	technikou

Adresa
	▪ U Lomu	638
	▪ 760 01	Zlín

Tomášov v čase Baťovy firmy
Jan	Antonín	Baťa,	po tragic-

ké	smrti	Tomáše	Bati	 šéf	závo-
dů,	dal	12.	července	1932	pod-
nět	a později	i příkaz	ke zřízení	
institutu,	 který	 by	 vychovával	
mladé	 muže	 k  plnění	 zodpo-
vědných	 úkolů	 na  úrovni	 vyš-
ších	 řídicích	 stupňů.	 K  tomuto	
účelu	byla	v roce	1937	postave-
na	 samostatná	 budova	 ve  Zlí-
ně,	U lomu	638,	založen	institut	
“Tomášov”.	 Do  Tomášova	 bylo	
vybráno	60	absolventů	Baťovy	
školy	práce	z  ročníků	narození	
1919	 až	 1921,	 kteří	 byli	 přijati	
po posouzení	pracovních	výko-
nů	a podle	prospěchu	ve škole.

Činnost	 Tomášova	 byla	
zahájena	 na  jaře	 roku	 1938.	
Téměř	 polovinu	 počtu	 tvořili	
studenti	 I.	 ročníku	 mistrovské	
školy	obuvnické,	čtyři	členové	
byli	z I.	ročníku	chemické	ško-
ly	 mistrovské,	 13	 vyučených	
strojařů,	 frekventantů	 I.	 roční-
ku	 mistrovské	 školy	 strojnické	
a  16	 absolventů	 dvouleté	 ob-
chodní	školy,	připravujících	se	
v kurzu	ke studiu	na obchodní	
akademii.	

Každý	 Tomášovan	 byl	 za-
městnán	 v  podniku	 na  plný	
pracovní	 úvazek	 na  místech	
podle	své	odbornosti.	Pracov-
ní	 doba	 byla	 40	 hodin	 týd-
ně,	 denně	 od  7	 do  12	 hodin	
a  od  14	 do  17	 hod.	 V  sobotu	
se	 nepracovalo	 (s  výjimkou	

řídicích	 pracovníků,	 kteří	 se	
o  sobotách	 zúčastňovali	 pod-
nikové	 konference).	 Studium	
probíhalo	 ve  večerních	 hodi-
nách	od 18.30	do 21.30	a v so-
botu	dopoledne	v příslušných	
odborných	školách.	

Zbývající	 doba	 po  splnění	
pracovních	 a  školních	 povin-
ností	 byla	 využívána	 k  získání	
všeobecného	 vzdělání,	 k  vý-
chově	 dokonalého	 společen-
ského	vystupování,	k dosažení	
způsobilosti	manažera	a v cho-
vání	džentlmena.	

Budova	 Tomášova	 byla	
projektována	tak,	že	kromě	12	
pokojů	 pro	 60	 frekventantů	
a  příslušných	 hygienických	 za-
řízení	 v  1.	 a  2.	 poschodí,	 měla	
v suterénu	tělocvičnu,	místnost	
pro	sportovní	nářadí	(kola,	lyže	
apod.),	 v  přízemí	 kuchyň	 a  jí-
delnu	 s  kapacitou	 asi	 80	 míst,	
ředitelnu.	 Ve  druhém	 poscho-
dí	 byla	 prostorná	 studovna.	
V domě	byly	také	byty	pro	ku-
chaře	a ředitele,	dále	čtyři	 jed-
nolůžkové	pokoje	pro	výchov-
né	pomocníky	ředitele.	

Každý	 účastník	 Tomášova	
platil	za byt	a celodenní	stravu	
týdně	 140	 korun.	 Praní	 osob-
ního	prádla	bylo	zabezpečeno	
za úhradu.

K  výchovnému	 působení	
byl	 využíván	 čas	 společných	
ranních	 rozcviček,	 společné	
snídaně,	 společného	 oběda	

(polední	 přestávka	 byla	 v  to-
várně	 dvě	 hodiny),	 ale	 hlavně	
volná	 doba	 o  sobotách	 odpo-
ledne	 (celé	 soboty	 o  prázdni-
nách)	a v neděli.	

Volný	čas	využívali	Tomášo-
vané	k provozování	 řady	spor-
tů	jako	lyžování,	kopané,	volej-
balu	(hřiště	si	vybudovali	sami	
v  lese	 za  Tomášovem),	 tenisu,	
stolního	 tenisu,	 lehké	 atletiky	
a  jízdy	 na  koni.	 K  tomu	 byly	
vytvořeny	 příslušné	 kroužky.	
Tomášov	 měl	 svou	 fotbalovou	
jedenáctku	a volejbalové	druž-
stvo.	 Existovaly	 také	 jazykové	
kroužky,	 ve  kterých	 měl	 každý	
možnost	učit	se	třetímu	cizímu	
jazyku,	 protože	 dva	 cizí	 jazyky	
byly	povinné	ve školách.	Lekto-
ry	platil	podnik.

Koncem	 roku	 1940	 byl	 To-
mášov	jako	výchovná	instituce	
rozhodnutím	 Dominika	 Čipery	
zrušen.	 Tím	 nebylo	 dotčeno	
další	 fungování	 průmyslových	
škol.	 Ke  zrušení	 muselo	 dojít	
z důvodu	druhé	světové	války,	
mnoho	 Tomášovanů	 muselo	
tenkrát	do Německa,	byli	nasa-
zeni	i do válečné	výroby.

Sanatorium Tomášov nabízí komplexní péči pod jednou střechou

[zdroj:	Josef	Mayzlík,	BataStory.net]

Kolem letošních Vánoc přijde na svět už dvoutisící „dítě ze zkumavky“, které bylo počato v Klinice 
reprodukční medicíny a gynekologie ve Zlíně některou ze specializovaných metod asistované re-
produkce. Po odstěhování Nemocnice Atlas vzniklo z budovy původně vzdělávacího baťovského in-
stitutu Tomášov sanatorium, které poskytuje zájemcům o asistovanou reprodukci komplexní péči.
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komerční prezentace

Klienti	 Kliniky	 reprodukční	
medicíny	 a	 gynekologie,	 kteří	
podstupovali	 léčbu	 neplod-
nosti,	si	museli	dosud	hledat	ve	

Zlíně	 vlastní	 ubytování.	 Místní	
se	 mohli	 samozřejmě	 vracet	
domů,	 ale	 klientům	 ze	 vzdále-
nějších	 míst	 nebo	 ze	 zahraničí	

zpravidla	 nezbývalo,	 než	 si	 re-
zervovat	ubytování	v	některém	
z	hotelů.	Tato	komplikace	bude	
brzy	odstraněna.

„Od	 začátku	 roku	 2011	 bu-
deme	 mít	 přímo	 v	 budově	 sa-
natoria	zprovozněnu	ubytovací	
část	pro	pacienty,“	uvedl	ředitel	
David	Rumpík.	Klinika	pro	tento	
účel	 využila	 prostory	 bývalého	
interního	 lůžkového	 oddělení	
Nemocnice	Atlas.	Klienti	budou	
mít	v	objektu	k	dispozici	16	ho-
telových	 dvoulůžkových	 poko-
jů,	z	toho	tři	apartmá.

A	aby	neměli	ubytovaní	v	sa-
natoriu	 dlouhou	 chvíli,	 budou	
moci	 brzy	 využívat	 také	 rela-
xační	zónu	v	suterénu	budovy.	

Sanatorium – to je i hotel

Ne	příliš	starou	novinkou	v	čin-
nosti	Kliniky	reprodukční	medi-
cíny	 a	 gynekologie	 je	 možnost	
zmrazování	ženských	vajíček.	Je	
to	služba,	která	ženě	umožňuje	
uměle	 počnout	 vlastního	 po-
tomka	 i	 v	 době,	 kdy	 už	 z	 něja-
kého	důvodu	ztratila	schopnost	
početí	a	 její	organismus	 již	ne-
produkuje	nová	vajíčka.

„Je	 to	 pro	 ženu	 určitá	 jis-
tota	 do	 budoucna.	 Když	 má	
například	 podstoupit	 chemo-
terapii,	ještě	před	touto	léčbou	
se	 jí	 odeberou	 zdravá	 vajíčka	
a	 zmrazí	 pro	 pozdější	 použití	
v	době,	kdy	už	bude	mít	 léčbu	
úspěšně	 za	 sebou.	 Nebo	 tak-
to	 může	 počnout	 dítě	 i	 žena,	
která	 dlouho	 hledá	 partnera	 a	
které	hrozí,	že	kvůli	věku	přijde	
o	 vlastní	 plodnost,“	 vysvětlu-
je	 ředitel	 Kliniky	 reprodukční	

medicíny	 a	 gynekologie	 David	
Rumpík.	 Jde	 o	 takzvané	 rychlé	
mražení,	 kdy	 se	 vajíčka	 přene-
sou	do	tekutého	dusíku.	

Úspěšnost	 tohoto	 postupu	
je	 hodně	 vysoká	 –	 při	 použití	
zmrazených	 vajíček	 otěhotní	

30	až	50	procent	žen,	což	se	dá	
srovnat	 s	 úspěšností	 běžného	
umělého	oplodnění.

Zavedení	 nové	 metody	 vy-
šlo	 kliniku	 na	 zhruba	 milion	
korun,	 pro	 pacientky	 se	 cena	
pohybuje	v	desetitisících.

Zdravá vajíčka může klinika ženám zmrazit Uchování 
vajíček

Své	sídlo	mají	v	objektu	Sana-
toria	 Tomášov	 od	 ledna	 2010	
také	laboratoře	IMALAB,	s. r. o.	
Zajišťují	 kompletní	 diagnos-
tiku	 neplodnosti.	 Za	 účelem	
kompletního	 diagnostiková-
ní	 příčin	 neplodnosti	 nemusí	
pacientka	 Kliniky	 reprodukční	
medicíny	a	gynekologie	opus-
tit	budovu	Sanatoria	Tomášov.	
„Tuto	 výhodu	 máme	 jako	 je-
diné	 z	 obdobných	 pracovišť	 v	
České	 republice,“	 říká	 ředitel	
kliniky	David	Rumpík.

IMALAB	jsou	medicínské	la-
boratoře,	ve	kterých	se	provádí	
široké	spektrum	laboratorních	

vyšetření	 z	 mnoha	 oborů.	 Na	
Tomášově	 pracuje	 imuno-
analytická	 laboratoř,	která	po-
skytuje	 laboratorní	 výsledky	
nejen	 Klinice	 reprodukční	
medicíny,	ale	také	mnoha	am-
bulantním	 specialistům,	 jako	
jsou	například	endokrinologo-
vé,	 gynekologové,	 urologové,	
onkologové	 a	 další.	„Naše	 la-
boratoř	 je	 také	 jediným	 pra-
covištěm	 ve	 Zlínském	 kraji,	
které	 provádí	 vyšetření	 z	 ob-
lasti	 lékařské	 genetiky,“	 uve-
dl	 ředitel	 laboratoří	 Jaroslav	
Loucký.	 Výsledky	 z	 genetické	
laboratoře	 využívá	 pracoviště	

klinické	 genetiky	 PREDIKO,		
s.	 r.	 o.,	 a	 Klinika	 reprodukč-
ní	 medicíny.	 IMALAB	 má	 své	
pracoviště	 rovněž	 v	 budově	
zlínské	polikliniky.	V	roce	2011	
otevře	IMALAB	nové	pracoviš-
tě	průtokové	cytometrie,	které	
se	 bude	 specializovat	 na	 ob-
last	hematoonkologie.

„Podnikáme	ve	zdravotnic-
tví	od	roku	1995.	Do	roku	2010	
jsme	působili	na	několika	mís-
tech.	 Přesunutí	 na	 Tomášov	
považujeme	 za	 správný	 krok.	
Úroveň	 pracovního	 prostředí	
pro	naše	lidi	se	zde	hodně	zvý-
šila,“	dodal	Jaroslav	Loucký.

Co umějí v laboratořích IMALAB Laboratoře

Název
	▪ Klinika	reprodukční	
medicíny	a gynekologie

Předmět podnikání
	▪ činnost	nestátního	
zdravotnického	zařízení	–	
gynekologická	ambulance	
–	IVF	centrum	pro	
asistovanou	reprodukci	
včetně	embryologické	
laboratoře

	▪ výzkum	a	vývoj	v	oblasti	
přírodních	a	technických	
nebo	společenských	věd

	▪ pořádání	odborných	
kurzů,	školení

Počet zaměstnanců
	▪ 50

Roční obrat
	▪ cca	100	mil.	Kč

Zajímavosti
	▪ kolem	Vánoc	2010	se	
narodí	již	2000.	miminko	
počaté	na	této	klinice	
technikami	asistované	
reprodukce

	▪ patří	mezi	3	největší	
pracoviště	v	ČR

Kontakt:
	▪ MUDr.	David	Rumpík	
U	Lomu	638	
760	01	Zlín	
Tel.	577	005	911	
E-mail:	info@crmzlin.cz	
www.crmzlin.cz	

Název
	▪ IMALAB,	s.	r.	o.

Předmět podnikání
	▪ laboratoře	
imunodiagnostiky,	
biochemie,	molekulární	
biologie	a	cytogenetiky	a	
průtokové	cytometrie

Počet zaměstnanců
	▪ 40

Kontakt
	▪ RNDr.	Jaroslav	Loucký	
U	Lomu	638	
760	01	Zlín	
Tel.	577	001	637	
E-mail:	imalab@imalab.cz	
www.imalab.cz
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Prodej,
pronájem

OC Zlín
OC	 Zlín	 je	 umístěno	 v	 centru	
krajského	 města	 Zlína.	Tato	 ob-
last	 je	 považována	 za	 hlavní	
obchodní	 a	 kancelářské	 cent-
rum	 města.	 Leží	 v	 bezprostřed-
ní	 blízkosti	 obytné	 zóny:	 přímo	
nad	hlavní	pěší	trasou	(pěší	zóna	
–	podchod),	vedle	dopravní	tra-
sy	 (třída	 T.	 Bati),	 zastávek	 MHD	
(Dlouhá	 ulice)	 a	 parkovacího	
domu.	 Součástí	 projektu	 jsou	
dvě	 parkoviště.	 Prosklená	 fasá-
da	poskytuje	vynikající	 světelné	
podmínky.	Objekt	disponuje	vy-
sokou	technickou	vybaveností	a	
nízkou	energetickou	náročností.	
Projekt	byl	dokončen	v	září	2010.

Vybavení
Všechna	 podlaží	 jsou	 do-

stupná	 eskalátory	 a	 dvěma	
prosklenými	 panoramatickými	
osobními	 výtahy.	 Prostory	 jsou	
kompletně	klimatizovány.

Nájemní jednotky
Nadstandardní	 vybavenost	

nájemních	 jednotek	 tvoří:	 žulo-
vé	podlahy,	prosklené	stěny,	po-
suvné	a	uzamykatelné	skleněné	
zástěny,	 klimatizace,	 vzducho-
technika,	fancoily.	Podhledy	jsou	
osazené	 svítidly	 a	 sprinklery.	
Samozřejmostí	je	hlavní	elektro-
rozvaděč.	

Dále	 jsou	v	obketu	k	dispo-
zici	tři	nákladní	výtahy,	sociální	
zázemí	 pro	 zaměstnance	 (den-
ní	místnost	s	kuchyňkou,	šatna,	
WC,	sprchy),	kartový	přístupový	
systém,	kamerový	systém,	EPS,	
EZS.	Služby	facility	(úklid,	ostra-
ha	a	podobně)	na	vyžádání.

Kontakty OC Zlín
	▪ A:	Kvítková	4352,	760	01	Zlín	

	▪ T:	+420	725	716	835

	▪ E:	jana.hlavacova@mpu.cz

Zlín – Filmové ateliéry
Prodej	 tří	podlaží	ve	zrekon-
struované	 budově.	 Užitná	
plocha	3x340	m2.	V	ceně	cel-
ková	 rekonstrukce	 budovy	
a	 interiéru	 a	 dvě	 parkovací	
místa	 u	 vchodu.	 Vnitřní	 čle-
nění	lze	upravit	podle	zadání.	
Vhodné	 pro	 lehkou	 výrobu,	
výuku,	 uměleckou	 dílnu,	 fil-
mový	ateliér	a	podobně.	

Cena: 7 695 000 Kč
Tel.: 602 522 231 

Tlumačov – Skály
Prodej	 komerčního	 objektu	
s  výhodnou	 polohou	 k  budo-
vané	 dálnici.	 Objekt	 se	 skládá	
ze	 dvou	 budov	 (starší	 a	 nové).	
Má	 jedno	 podzemní	 a  tři	 nad-
zemní	podlaží.	Veškeré	inženýr-
ské	sítě,	nákladní	výtah,	rampy,	
příjezd	a prostorné	parkoviště.	
Cena: 19 900 000 Kč
Tel.:  603 246 680

Razula – Velké Karlovice
Prodej	 komerční	 plochy	
o  výměře	 350	 m2	 v  příze-
mí	 apartmánového	 domu.	
Poloha	 přímo	 u  sjezdovky,	
v	   domě,	 který	 bude	 využí-
ván	 k  rekreaci	 v  centru	 ski	
areálu	 –	 prostory	 určeny	
převážně	 pro	 provozování	
restaurace,	 bufetu,	 ski	 ser-
visu	 a	 podobně.	 Parkovací	
místa	před	domem.	
Cena: na dotaz
Tel.: 777 749 126Zlín 

Pronájem	nebytového	prosto-
ru	v	centru	Zlína,	celková	plo-
cha	je	53	m2.	Prodejna	+	záze-
mí	v	jedné	z	nejlukrativnějších	
částí	 města.	 Nejrušnější	 zóna	
ve	Zlíně,	vysoká	průchodnost	
lidí,	 ideální	 pro	 kancelář	 či	
prodejnu.	
Cena: na dotaz
Tel.: 603 246 680

OC Zlín: Atraktivní prostory pro vaše podnikání
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Službu DMS zajišťuje Fórum dárců
Cena DMS je 30 Kč, „HANDICAP(?)“ Zlín obdrží 27 Kč

„HANDICAP(?)“ ZLÍN
Padělky 1367, Zlín 760 01
IČO: 46277633   č.ú.: 2531036001/5500

www.handicap.cz

PŘEPRAVA IMOBILNÍCH OSOB
OSOBNÍ ASISTENCE VOZÍČKÁŘŮM
VOLNOČASOVÉ PROGRAMY DĚTÍ A MLÁDEŽE
SPORT ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH

KAŽDÝ MŮŽEME POMOCI
Stačí odeslat dárcovskou SMS ve tvaru

DMS KLIKA 
           na tel. číslo 87 777



Věnujte jim dárkové poukazy
do Zlatého jablka v hodnotě 500 Kč nebo 1000 Kč.

K dostání ve stylové obálce na sekretariátu ve 4. podlaží OZC Zlaté jablko, každý 
všední den od 8 do 16 hodin nebo v prodejně Blue style v přízemí naproti s.Oliver.

Další informace na www.zlatejablko.cz
Tel.: 571 817 111

Potěšte své 
zaměstnance
a blízké 
o Vánocích

Zlaté jablko 
na Facebooku

K sekretariátu Zlatého jablka se dostanete
bočním vchodem z náměstí Míru, napravo 

od prodejny H&M. Odtud pak výtahem do 4. patra.

ěnujte jjjiim dárko
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Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:

DOBE-CAR s.r.o. 
Tovární 1250 
769 01 Holešov 
Tel./Fax: 573 397 424 
www.dobecar.cz

SIMPLY CLEVER

ŠkodaYeti 4x4S vozem Škoda Yeti 
se můžete vypravit za
neobyčejnými zážitky
i mimo běžné cesty.
Stiskněte tlačítko 
„Off–road“ a s vyspělým
systémem pohonu 4×4
snadno překonáte 
i obtížně sjízdný terén.
Elektroničtí pomocníci
Vám pomohou jak 
s rozjezdem do prudkého
kopce, tak i při strmé
cestě z něj.

Odhalte všechny výhody 
vozu Yeti osobně. Přijďte 
do 4x4 Škoda Parku 
nebo na zkušební jízdu 
do našeho autosalonu.

Kombinovaná spotřeba  
a emise CO2 modelu Yeti 4×4:  
5,9–8,0 l/100 km, 155–189 g/km

OBJEVTE NEPOZNANÉ

DOBE-CAR s.r.o. 
Tovární 1250 
769 01 Holešov 
Tel./Fax: 573 397 424 
www.dobecar.cz

 
NABÍDKA  

FINANČNÍ GRAMOTNOSTI  
PRO ŠABLONY  

ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH 
ŠKOL 

V rámci udržitelnosti projektu „Finanční gramotnost ve 
školách Zlínského kraje“ nyní nabízíme následující 
akreditované vzdělávací programy: 

- Peníze 
- Spotřebitel a jeho chování v oblasti financí 
- Možnosti investování a spoření 
- Daně a daňové přiznání 
- Finanční problematika v jazyce anglickém. 

Tyto programy můžete využít zcela zdarma v rámci 
šablony „finanční gramotnosti“, kterou máte nyní 
k dispozici od MŠMT nebo mimo tyto šablony pouze 
za náklady na lektora. Informace na esf@oazlin.cz, 
Ing. Hana Šedová, Ph.D. a PaedDr. Josef Rydlo.  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


