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Na dopravce čekají změny

Firemní facebook? 
Jak pro koho!



   Chcete změnu, posunout se? Chcete získat něco navíc?

   Objevte nový směr. Zkuste inovovat s vysokou školou.

   Vaši spolupráci podpoříme inovačním voucherem 

     v hodnotě až 149 999 Kč.

   Objevte víc než spolupráci.

Příjem žádostí o inovační vouchery do 6. ledna 2012

www.objevtesmer.cz

K dispozici pro spolupráci jsou Vám tyto vysoké školy:

  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  Vysoké učení technické v Brně
  Mendelova univerzita v Brně
  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
  Evropský polytechnický institut, s.r.o.
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Když jsem si nedávno kupoval nový te-
lefon, vybral jsem si přístroj bez operač-
ního systému. Z trhu pomalu mizí a říká 
se jim hloupé. Sám jsem zvědav, zda pro 
mě v tomto případě platí rčení „jaký pán, 
takový krám“. Možné to je, ale já si pořád 
myslím, že pokud s telefonem dokážu 
volat a posílat zprávy, pak mi stačí. Nic 
dalšího od něho nečekám.
Podobně to mám se sociálními sítěmi – 
myšleno těmi virtuálními, samozřejmě. 
Facebook nemám, blog nepíšu a ne-
přispívám na žádné internetové fórum. 
Nezajímá mě, co právě v 8.56 udělal můj 
kamarád, nebo na co o hodinu později 
myslí. Pokud je to něco důležitého, do-
zvím se to. Pokud ne, vědět to nepotře-
buju. 
Nicméně to neznamená, že bych vý-
znam těchto, jak se dnes moderně říká, 
sociálních médií nedokázal docenit. 
Spíše naopak, jsem přesvědčen, že jejich 
využití pro určité typy podnikání je, po-
kud ne zcela nezbytné, tak alespoň velmi 
vhodné.
To, že více než tři čtvrtiny uživatelů Face-
booku věří více doporučení svých přátel 
než reklamě, není žádný odborný po-
znatek. Určitě se to dá doložit výzkumy. 
Nicméně při použití zdravého selského 
rozumu je to jasné jako facka. Takže 
úvaha je jasná – získám přátele a mám 
vyhráno, respektive prodáno. Ale zase 
tak jednoduché to není. Ale o tom již více 
v našem hlavním tématu.

Jaroslav Janečka,
šéfredaktor
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Když Mark Zuckerberg jako student v roce 2004 
přivedl na  svět Facebook, asi těžko mohl tušit, 
jaký fenomén vlastně vytvořil. Z  projektu, který 
měl původně sloužit jen studentům Harvardské 
univerzity, se stala nejdynamičtější sociální síť 
na  světě. Nicméně na  obdobném principu fun-
gují i  jiné sociální sítě. Všechny, spolu s  dalšími 
nástroji, patří do  skupin, pro něž marketingoví 
odborníci razí termín sociální média. Dají se vyu-
žít i pro vaše podnikání?

Milan Hasala se od  většiny podnikatelů, které 
jsme na  těchto stránkách v  minulých číslech 
představili, poněkud odlišuje. Nezačal totiž pod-
nikat hned na  začátku 90. let. Důvod je jasný. 
V  době, kdy lidé v  Praze zvonili klíči, měl zcela 
jiné starosti - učil se číst, psát a  počítat v  první 
třídě. Nicméně k podnikání si cestu našel rychle 
a dnes spoluvlastní firmy, které se zabývají inter-
netovým prodejem spotřebního zboží a  prode-
jem zánovních aut.

Evropská unie  strana 14

Wellness, Spa, Relax strana 11

Evropská unie  strana 13

Zlínský kraj připravil zajímavý projekt, kterým chce 
podpořit jak podnikatele, tak i univerzity. Pomoci 
tomu mají inovační vouchery.

Podpora podnikání strana 8-9

Průmyslová zóna Holešov strana 10 

Všechny podpořené projekty ROP Střední Morava 
lze nalézt na interaktivní mapě.

Strategická průmyslová zóna získala významné 
ocenění v soutěži Podnikatelská nemovitost.

Na střední Moravu již doputovalo z Evropské 
unie přes osm miliard korun. Dokončené pro-
jekty je vidět na každém kroku.

Na východní Moravě vyrostla v poslední době 
wellness a spa centra.
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Sociální sítě Úspěšný TAJMAC-ZPS
Společnost TAJMAC-ZPS Zlín skončila 
uplynulé období po  předchozí ztrátě 
v  černých číslech. Ve  srovnání s  rokem 
2010 tržby za  hospodářský rok 2011, 
který uzavřela v  září, vzrostly o  40 pro-
cent na  1,075 miliardy Kč. TAJMAC-ZPS 
se zabývá především výrobou obrábě-
cích center a vícevřetenových automatů. 
V  několika předchozích letech musela 
firma přijmout úsporná opatření. Díky 
nim se ale stabilizovala a  podařilo se jí 
optimalizovat její chod. Například vý-
robu sestěhovala do  jedné haly, snížila 
počet zaměstnanců. TAJMAC-ZPS nyní 
zaměstnává přes 600 lidí.

Lázně opraví rehabilitační pavilon 
Luhačovice – Lázně Luhačovice zre-
konstruují v  příštím roce rehabilitační 
pavilon, který je centrálním léčebným 
lázeňským domem. Přesunou do  něj 
procedury z  nevyhovujícího a  zastara-
lého vodoléčebného pavilonu, jenž se 
pak uzavře. Investice přijde společnost 
na 20 až 25 milionů korun. Vodoléčebný 
pavilon se po přesunutí procedur do zre-
konstruovaných prostor uzavře, nicméně 
zřejmě ne napořád. Lázně Luhačovice 
mají několik nevyužívaných objektů, 
v nichž dříve pacienti nacházeli léčebné 
procedury. Trendem je ale nabízet co 
nejvíce procedur pod jednou střechou, 
a poskytovat tak maximální komfort.

Vsetínská vodárna zdražuje
Vsetín – Vodné a  stočné na  Vsetínsku 
od  ledna příštího roku výrazně podraží. 
Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín 
(VaK) zvýší domácnostem sazbu o téměř 
deset procent ze současných 65,78 korun 
na 72,28 korun za metr krychlový. Plát-
cům DPH se cena za metr krychlový zvýší 
z letošních 59,80 korun na 63,40 Kč, tedy 
o šest procent. Je to v důsledku zvýšení 
snížené sazby DPH z  deseti na  14 pro-
cent. Důvodem zvýšení ceny vodného 
a  stočného je zvyšování přímých nákla-
dů, a  to zejména navýšení ceny surové 
vody, vyšší potřeba oprav sítě u  pitné 
i odpadní vody a změna sazby DPH. 

Rudolf Jelínek opravuje stáčírnu 
Vizovice – Firma Rudolf Jelínek zača-
la s  modernizací více než 80 let staré 
stáčírny. Současná hala i  zázemí pro 
zaměstnance již neodpovídají moder-
ním požadavkům na pracovní prostředí, 
rekonstrukcí se navíc zefektivní výroba. 
Náklady činí asi 30 milionů korun. Kvůli 
rekonstrukci se společnost připravuje 
na  několikaměsíční odstávku výroby 
ve  stáčírně. Úpravy mimo jiné přinesou 
i  výhodu návštěvníkům Distillery Lan-
du, tedy muzea pálení destilátů ve  Vi-
zovicích. Díky rekonstrukci stáčírny lidé 
budou mít možnost nahlédnout i do vý-
robních prostor stáčírny. 

Sociální média
V úvodu byla řeč výhradně 

o  Facebooku, který je zřejmě 
nejznámější. Nicméně na  ob-
dobném principu fungují 
i  jiné sociální sítě. Všechny, 
spolu s  dalšími nástroji, patří 
do  skupin, pro něž marke-
tingoví odborníci razí termín 
sociální média. Souhrnně 
tak nazývají online projekty, 
na jejichž obsahu se výraznou 
měrou podílejí přímo uživate-
lé. Prostřednictvím sítě Face-
book (a dalších sociálních mé-
dií) lze šířit rovněž klasickou 
internetovou reklamu. Skvělé 
na  ní je, že může být velmi 
přesně cílena, firma může 
oslovit naprosto specifickou 
skupinu. Vedení kampaně při-
tom není příliš složité.

Nicméně kouzlo sociálních 
médií není ve vytváření vlast-
ních inzertních kampaní. Ten 
hlavní důvod, proč má firma 
vyrazit na sociální sítě či psát 
blog a  podobně,  leží jinde – 
v  možnosti obousměrné ko-
munikace. Někteří marketéři 
přirovnávají Facebook k  tržiš-
ti, na němž prodejce nejenom 
prodává, ale zároveň mluví se 
svými zákazníky. Poznává je, 
buduje si s nimi vztah a podle 
jejich potřeb modifikuje své 
produkty a tak dále.
Dříve platilo, že sociální sítě 
jsou pro holobrádky bez 

vlastního příjmu. To už ale 
dávno není pravda – napří-
klad ve  Spojených státech je 
podle nejnovějších výzkumů 
průměrný věk uživatele My 
Space 32 let, Twitteru 33 let 
a  Facebooku dokonce 38 let. 
Takže otázka, zda jsou na  so-
ciální síti naši potenciální zá-
kazníci, již není tak kardinální 
jako dříve.

Mluviti stříbro
Jaká úvaha má tedy 

předcházet založení vlast-
ní prezentace, například 
na  Facebooku? „Přemýšlet 
o  prezentaci má smysl jedině 
tehdy, pokud máme co říci 
a můžeme své „přátele“ bavit, 
vzbudit u  nich emoce. A  to 
pravidelně a  dlouhodobě. 
Mluvíme ale o  interaktivním 
médiu, takže záleží i  na  cílo-
vé skupině, především na  její 
ochotě s  námi komunikovat. 
To všechno je potřeba zvá-
žit. Pokud toto nedokážeme 
zajistit, raději se na  sociální 
sítě ani nepouštějme. Může 
to totiž být kontraproduktiv-
ní. Statická prezentace bez 
„přátel“ a  aktualizovaného 
obsahu má stejný efekt, jako 
prázdná hospoda – odrazuje,“ 
říká Lukáš Friedrich z  agen-
tury Ogilvy & Mather. Pokud 
jsou všechny podmínky spl-
něny a my začneme o takové 

prezentaci uvažovat, je nutné 
k  další debatě pozvat účetní-
ho. To aby vás případně včas 
zabrzdil v  rozletu. To, že pre-
zentace na Facebooku je zdar-
ma, je totiž mýtus. 

„Potřebujeme lidi, kteří 
stránky založí, graficky upraví, 
vymyslí obsah a dají přidanou 
hodnotu, budou je spravovat 
a  podobně. Aby byla prezen-
tace opravdu funkční, efektní 
a  efektivní, pak potřebujeme 
skutečně velký rozpočet,“ po-
dotýká Friedrich.

Jak to má vypadat
To, jak může facebooková 

prezentace vypadat, ukazuje 
například Coca Cola, Heine-
ken, z  domácích firem pak 
například pojišťovna Direct. 
Kvalitních projektů je ale sa-
mozřejmě daleko více. Pro 
začátek se ale postačí podí-
vat, jak to dělá konkurence. 
Za  prvé nás tato analýza nic 
nestojí, za  druhé získáme 
představu, co všechno musí-
me udělat. Základem totiž je 
mít v  rámci trhu co nejlepší, 
pokud možno úplně nejlepší 
prezentaci. Někdy to je snad-
né, jindy můžete být nepří-
jemně překvapeni z toho, jak 
moc jste zaspali.

„V tom je síla sociálních sítí. 
Pokud dokážeme přitáhnout 
množství „přátel“, nabídnout 
jim obsah či aktivity vzbuzují-
cí emoce a pocit sounáležitos-
ti, pak získáváme obrovskou 
konkurenční výhodu – zvyšu-
jeme image firmy, posilujeme 
loajalitu, vytváříme „přátelské 
prostředí“ firmy. To vše se pak 
samozřejmě projeví na prode-
ji produktů či služeb,“ dodává 
Friedrich.

Každý má své přátele
Zde je dobré si znovu uvě-

domit, že toto všechno něco 
stojí – minimálně čas lidí, kte-
rý je nutné zaplatit. Mít firem-
ní prezentaci na  sociální síti 
je sice moderní, ale v  mnoha 
případech zbytečné. Nezapo-
mínejte na  to, že Facebook 
(stejně jako ostatní) je založen 
na  interakci a  sdílení. Pokud 
máte špatnou prezentaci, 
určitě si toho někdo všimne 
a  velice rychle vám to řekne 
– a nejenom vám. Má své přá-
tele…

Sdílím, sdílíš, sdílíme

[jjn]

Když Mark Zuckerberg jako student v  roce 2004 přivedl na  svět 
Facebook, asi těžko mohl tušit, jaký fenomén vlastně vytvořil. 
Z projektu, který měl původně sloužit jen studentům Harvardské 
univerzity, se stala nejdynamičtější sociální síť na  světě. A  Mark 
Zuckerberg? Hospodářské výsledky své společnosti sice nezveřej-
ňuje, ale novináři to udělali za  něj. Podle agentury Reuters jeho 
firma Facebook v  první polovině letošního roku utržila 1,6 mili-
ardy dolarů, zisk pak činil téměř pět set milionů dolarů. Hodnota 
firmy Facebook se momentálně pohybuje kolem osmdesáti mili-
ard dolarů a míří na burzu. Minimálně jednomu člověku tak Face-
book pomohl. Na této celosvětové sociální síti se ale může pokusit 
vydělat peníze každý.  

pohled zblízka
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Inzerce

Web, 
blog

Dnes se již vlastnictví inter-
netových stránek nebere u  fi-
rem jako konkurenční výhoda, 
ale naprostá nezbytnost. Otáz-
kou ale zůstává, jak kvalitní 
jsou. Na tomto místě pomine-
me grafiku, informační boha-
tost, kvalitu textů, optimaliza-
ci pro vyhledávače a  mhoho 
dalších aspektů. Pozornost 
upneme k nabídce možností 
na obousměrnou komunikaci 
na firemních stránkách.

Prostor pro otázky
Vstupenkou do  světa in-

terakce prostřednictvím fi-
remních webových stránek 
je rubrika, většinou nazvaná 
často kladené otázky. Mnoh-
dy je označována jako FAQ 
(Frequently Asked Questi-
ons). Ta sice přímý kontakt 
nezajišťuje, ale v  mnoha pří-
padech díky ní zákazník otáz-
ku na  svůj dotaz nalezne - a 
to ihned. Stále levnou nástav-

bou je pak možnost položit 
konkrétní dotaz přes připra-
vený formulář.

Vhodnější variantou je ale 
dát zákazníkům možnost po-
ložit dotaz přímo na  webové 
stránce. Nejlepší je, pokud se 
dotaz ihned po odeslání zob-
razí na  webu a  veřejně čeká 
na  odpověď. To sice klade 
vyšší nároky na  obslužnost 
stránek (prodlevu mezi do-
tazem a  odpovědí vidí každý 
návštěvník stránky), efekt je 
ovšem větší. Návštěvníci vidí, 
že se zákazníky pravidelně 
komunikujete.

Samostatnou kapitolou 
pak je, pokud na svých strán-
kách provozujeme e-shop. 
Tam je nabídka možnosti po-
ložení dotazu prakticky po-
vinnost.

Nebojte se psát
Vhodnou formou, jak ko-

munikovat s  potenciálními 
zákazníky, zvýšit popularitu 
vlastních stránek a  získat in-
formace od  naší cílové sku-
piny, je firemní blog. Pojem 
blog vznikl zkrácením ze slo-
va weblog, což je něco jako 
webový záznamník. 

A  jak má vypadat firemní 
blog? Texty musí mít vysokou 
odbornou úroveň, nesmí být 
klamavé či dokonce lživé. 

Ale pozor, blog musí ne-
jenom informovat, ale také 
bavit. Není důležité mít každý 
den nový příspěvek z vašeho 
oboru, všechny ale musí být 
z  pohledu čtenářů zajímavé. 
Výsledkem by měly být bo-
haté komentáře pod každým 
příspěvkem. Tím to ale ne-
končí – nezbytné je, aby autor 
článku na  komentáře pokud 
možno okamžitě reagoval. 
Jedině tak získáte potřebné 
podněty a  vzbudíte aktivitu 
čtenářů, vašich potenciálních 
zákazníků.

Svébytnou formou blogu 
je mikroblog. Světově nej-
známějším mikroblogovacím 
prostředím je Twitter. Mikro 
v  názvu mimo jiné znamená, 
že příspěvky jsou velmi krát-
ké. Většinou do 200 znaků. 

Na  rozdíl od  klasického 
blogu, který je určen prak-
ticky pro jakékoliv čtenáře, 
na  mikroblogu navíc vaše 
příspěvky směřují ke konkrét-
ním uživatelům – těm, kteří se 
k jejich odběru přihlásí. 

Facebook není všechno

V hlavním materiálu jsme se věnovali hlavně Facebooku, který je 
pro mnohé synonymem k termínu sociální média. Ale skutečnost 
je pestřejší – interakci s potenciálními zákazníky lze na internetu 
získat i v jiných sítích či dokonce zcela jinými prostředky. Zřejmě nej-
snazší je přitom začít na vlastní internetové prezentaci.

VideoKdyž se řekne vyhledávač, většinou si 
každý představí Google. V tuzemsku pak 
samozřejmě také Seznam. A co Youtube? 
Tento celosvětově největší projekt pro 
sdílení videí je na  poli vyhledávání rov-
něž velmi silným hráčem. Tak proč toho 
nevyužít? Nespočetně firem to již dávno 
dělá – a evidentně nemají o diváky nouzi.

Zřízení vlastního účtu na  internetové 
adrese www.youtube.cz je snadné, stej-
ně jako vkládání videí. Výsledky kampaní 
jsou přitom velmi snadno měřitelné – to, 
kolikrát bylo vaše video uživateli přehrá-

váno, vidí každý. Důvody, proč je video 
oblíbené či naopak, pak můžete odhalit 
v komentářích.

Odkaz na  konkrétní video lze navíc 
umístit třeba na  firemním blogu či zá-
jmových serverech a  zvýšit tím jeho po-
pularitu. Pokud je video opravdu něčím 
výjimečné, třeba informacemi, vtipnou 
zápletkou či netradičním zpracováním, 
pak mohou na vaše video odkazovat i jiní 
uživatelé – často k tomu využívají sociál-
ní sítě. V podstatě tak za vás někdo zcela 
jiný nezištně dělá kampaň, která může 

mít až virální charakter. Není přitom žád-
nou výjimkou, že i klasický reklamní spot 
má na videoportálu Youtube sledovanost 
i v řádu desítek tisíc. 

Většinou jde přitom o  uživatele, kteří 
video zhlédli i  s  vědomím toho, že jde 
o reklamu. V době, kdy je reklama diváky, 
posluchači a čtenáři obecně vnímána ne-
příliš pozitivně, to je argument minimál-
ně k zamyšlení. 

Zvláště v  kombinaci s  využitím soci-
álních sítí může být Youtube výkonným 
nástrojem propagace firmy.

Být viděn
[red]

[red]

pohled zblízka
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Milan 
Hasala

Milan Hasala: Internetový prodej vyžaduje automatizaci 

Společnosti s  názvem Amilo 
loni vykázaly tržby přes 46 mi-
lionů korun. Jaké ale byly po-
čátky vašeho podnikání? Jaký 
byl váš první byznys?

Počátky podnikání byly poně-
kud humorné. Ještě jako student 
jsem se potkal s člověkem, který 
mě uvedl do  oblasti mobilních 
telefonů a  v  začátcích mi pře-
dával cenné zkušenosti. V době, 
kdy mi začaly letní prázdniny, 
jsem si otevřel malou prodejnu 
o 9 čtverečních metrech v cent-
ru Zlína a  říkal jsem si, že budu 
prodávat jen o  prázdninách, 
protože potom musím zpátky 
do  školy. V  té době ještě nebyli 
zákazníci naučeni chodit do pro-
dejny, proto jsem ve  volných 
chvílích rozvážel mobilní tele-
fony a příslušenství zákazníkům 
přímo domů. Počátek podnikání 
tedy byl u prodeje mobilních te-
lefonů, ale už tehdy jsem tíhnul 
k  automobilům a  jejich prodeji. 
V té době to však zůstalo pouze 
u myšlenek. 

V  letošním roce jste přešli 
na  uspořádání podnikatel-
ských činností do dvou divizí. 
Jedna z nich, Amilo Tech, vlast-
ně navazuje na vaše podnika-
telské začátky…

Amilo Tech rozvíjí tradici 
podnikání s  mobilními telefo-
ny. Dnes Amilo Tech prodává 
robotické vysavače, autobate-
rie a provozuje e-shop Amilo.cz 
s téměř desetiletou tradicí. Stále 
více se však zaměřujeme na vý-
voj nových produktů a budování 
vlastních značek. Máme napří-
klad vlastní značku příslušenství 
pro Apple iPhone nebo vysavače 
iRobot s názvem iDress a v této 
řadě chystáme další inovativní 
produkty. 

Prodeji produktů přes inter-
net se věnujete již dlouhodo-
bě. Můžete přiblížit, jak se ten-
to sektor vyvíjí?

Je to velmi dynamický seg-
ment, který roste s  tím, jak 
rostou jednotlivé segmenty 

ve spotřební elektronice. Pokud 
má dnes doslova každý v  kap-
se jeden, někteří i  dva mobily, 
na  každém stole v  kanceláři 
nebo škole leží notebook, ros-
te i  potřeba náhradních baterií. 
Samozřejmě s růstem segmentu 
roste i konkurence, která v Česku 
bojuje hlavně cenou. My se těm-
to trendům musíme přizpůsobit, 
což není vždy jednoduché. Bo-
jujeme hlavně tak, že neustále 
doplňujeme sortiment, snažíme 
se prodávat pouze kvalitní zboží 
a  přicházet s  novými perspek-
tivními značkami jako například 
italskou značkou příslušenství 
Celly. Samozřejmě sem zapadá 
i  naše snaha tvořit vlastní pro-
dukty a značky. 

Co je pro prodej na  internetu 
ve vašem oboru klíčové? Je to 
nejnižší cena? Rychlost dodáv-
ky? Případně kombinace mno-
ha faktorů?

Je to kombinace všeho. Mu-
síte být pohotoví, rychlí, důvě-
ryhodní, určitě nemít dlouhé 
dodací lhůty, ale zároveň si umět 
nastavit zásobování tak, aby 
vám na skladě neležela hromada 
starého zboží. Hodně interneto-
vých obchodů rychle naroste, 
přestanou to vlastními silami 
zvládat a  naberou lidi. Tím do-

jde k raketovému růstu nákladů 
a skončí, protože zisky nepokryjí 
náklady. Proto naším hlavním 
heslem pro e-shop Amilo.cz 
i všechny další internetové akti-
vity je maximální automatizace 
a  co nejvyšší efektivita. V  sou-
časné době máme téměř 27 000 
obsloužených a věřím, že i  spo-
kojených zákazníků.

V  roce 2008 jste založili spo-
lečnost Amilo Car, prostřed-
nictvím které jste vstoupili 
na  trh ojetých vozidel. Co vás 
k tomu vedlo?

K  autům nebo motorkám 
jsem měl vždycky blízko. A stej-
ně tak můj společník. Když se 
tedy naskytla příležitost nastar-
tovat prodeje v krásném prostře-
dí autosalonu a vnést do tohoto 
oboru něco nového, neváhali 
jsme, a  do  tohoto rizika šli. Trh 
byl obsazený, všude se mluvilo 
o krizi, ale byli jsme přesvědčení, 
že s naším otevřeným přístupem 
a kvalitními ojetinami, kterých je 
na českém trhu pořád jako šafrá-
nu, prorazíme. I  po  třech letech 
na  trhu musíme lidem vysvět-
lovat, že nízká cena má vždyc-
ky svůj důvod, a  že se vyplatí 
investovat do jistoty, nicméně 
jsme tady, bojujeme a  budeme 
bojovat dál. 

Milan Hasala
 ▪ narodil se v roce 1983 ve 
Zlíně

 ▪ ženatý, bezdětný
 ▪  od roku 1999 se zabýval 
prodejem mobilních 
telefonů

 ▪ v posledních třech letech 
se věnuje zejména nové 
akciové společnosti 
Amilo Car, kde zastává 
funkci předsedy 
představenstva a 
obchodního ředitele

 ▪ dále je jednatelem ve 
společnosti Amilo Group, 
s.r.o., a Amilo, s.r.o.

 ▪ v roce 2009 získala firma 
Amilo Car titul Byznys 
Rebel Zlínského kraje 

 ▪ v současné době jezdí 
automobilem Škoda 
Superb Combi

 ▪ k jeho největším 
koníčkům patří mimo 
automobilismus horská 
turistika, cestování 
a četba

Milan Hasala se od  většiny podnikatelů, které jsme na  těch-
to stránkách v  minulých číslech představili, poněkud odlišuje. 
Nezačal totiž podnikat hned na začátku 90. let. Důvod je jasný. 
V době, kdy lidé v Praze zvonili klíči, měl zcela jiné starosti - učil 
se číst, psát a počítat v první třídě. Nicméně k podnikání si cestu 
našel rychle a dnes spoluvlastní firmy, které se zabývají interne-
tovým prodejem spotřebního zboží a prodejem zánovních aut.

rozhovor
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O firměBazarů je ale nespočet. Čím se 
odlišujete?

Já si myslím, že kdokoliv, kdo 
projel kolem Amilo Caru, ten 
rozdíl poznal na  první pohled. 
Vypadáme jako autorizova-
ný prodejce prestižní němec-
ké značky, ale přesto si u  nás 
mohou klienti pořídit nové, 
referenční nebo rozumně oje-
té auto i  kolem 400 tisíc korun 
s DPH. Za naše hlavní přednosti 
považuji férovost, otevřenost 
a kvalitní zboží. Nikdy před svý-
mi klienty nemlžíme, nazýváme 
věci pravými jmény a  nevy-
mýšlíme si pohádky. Naše auta 
jsou kvalitní, nebouraná, vždy 
s  jasným původem doloženým 
certifikátem. Navíc umíme 
prodloužit záruku, nabídnout 
výhodné financování, kvalitní 
doplňkové služby a  umíme se 
ke svým klientům chovat. 

S  takovým přístupem ale asi 
těžko můžete mít profit z pro-
deje aut za několik desítek ti-
síc korun…

Však také ojetiny za 100 000 
korun neprodáváme. Jsme 
možná jediný nezávislý prodej-
ce v  Česku, který dokázal letos 
dovézt a prodat dva vozy Aston 
Martin, přitom rádi klientům 
seženeme a  prodáme Škodu 
Superb za 500 000 korun. Nyní 
zkoušíme přenést kvalitu vozů 
z vyšších tříd i na ojetá auta s ce-
nou do 200 000 korun a to s kon-
ceptem Amilo Car Economy. Jak 

to dopadne, ukáže čas, nicméně 
jsem toho názoru, že i lidé, kteří 
nemají peníze na prémiový vůz, 
si zaslouží prémiové služby. 

Jak je to s  další péčí o  vaše 
zákazníky? Dokážete se o  ně 
postarat i po prodeji vozu?

Samozřejmě, je to jeden 
z  pilířů značky Amilo Car. Se 
svými klienty navazujeme prv-
ním prodejem vztah, který dále 
rozvíjíme v  rámci pravidelných 
servisních prohlídek. Většinou 
to dopadá tak, že u nás zakou-
pené auto klienti přes Amilo Car 
i  dále prodávají a  my dodává-
me auto nové. Zkrátka pokud 
jednou začneme, už nechceme 
nikdy skončit. 

Jak se bude trh s ojetými vo-
zidly v  nejbližších letech vy-
víjet? Je v  tomto segmentu 
prostor pro další službu?

Jako každý jiný i  trh ojetých 
vozů je velmi konkurenční. 
V  Česku to bude i  v  budoucnu 
hlavně boj o nejnižší cenu, a to 
často bohužel za  každou cenu. 
Toho se my nechceme účastnit, 
ale nežijeme na izolovaném os-
trově, takže reagovat budeme 
muset. Tak či tak neustoupíme 
ani o  píď z  konceptu kvality 
za  dobrou cenu a  budeme se 
snažit tento koncept přenášet 
do  dalších zemí. Naše pozor-
nost se upírá na východní trhy, 
kde roste zájem o  prověřená 
ojetá auta ze západu. Aktuálně 
máme pobočku ve  Švédsku, 

kde umíme dobře nakupovat, 
a  postupně přidáváme místa, 
kde se dá dobře a efektivně pro-
dávat. Tímto směrem půjdou 
naše další kroky. 

Jakým způsobem si vybíráte 
spolupracovníky? Pro podni-
kání v  oblasti prodeje aut je 
jejich kvalita možná stejně 
důležitá jako kvalita aut…

Vybrat dobré lidi a mít dob-
rý tým je určitě velmi důležité. 
Obecně bych řekl, že hledáme 
týmové hráče, kteří mají hodně 
výkonný vnitřní motor a nebojí 
se tento výkon použít. Je pro 
nás moc důležité, aby všich-
ni v  týmu Amilo Car měli tah 
na  branku, dokázali přemýšlet 
tak trochu jako podnikatelé 
a cítili s firmou. Nepotřebujeme 
někoho, kdo si sedne na zadek, 
sem tam zvedne telefon, sem 
tam něco prodá. Za dobrou prá-
ci a dobré výsledky rádi vyplatí-
me dobrou odměnu. 

Máte nějakou vizi? 
Ano, chci efektivní, moder-

ní firmu, která bude dosaho-
vat stabilně dobrých výsledků. 
Bude pružná, takže se bude 
umět rychle přizpůsobit mě-
nícím se podmínkám na  trhu, 
budou v  ní pracovat schopní 
a  pracovití lidé a  hlavně bude 
generovat spoustu spokoje-
ných klientů. Ti jsou naším cí-
lem, největší odměnou a  tím 
zmíněným motorem zároveň. 

 Jaroslav Janečka

Amilo Group
 ▪ Amilo Group, s.r.o.
 ▪ společnost založena 
v roce 2011 

Divize Amilo Tech
 ▪ Amilo, s.r.o.
 ▪ společnost funguje 
od roku 1993, v současné 
podobě a vlastnické 
struktuře od roku 2006

 ▪ internetový prodej baterií, 
robotických vysavačů, 
příslušenství ke spotřební 
elektronice a podobně

 ▪ v několika internetových 
obchodech společnosti 
bylo obslouženo již více 
než 27 000 zákazníků 

Divize Amilo Car
 ▪ Amilo Car, a.s.
 ▪ společnost založena 
v roce 2008

 ▪ prodej zánovních vozů, 
orientace na kvalitní 
vozy s prověřeným 
původem; individuální 
dovoz vozidel; pobočka 
ve Švédsku 

Tržby
 ▪ celkové tržby v roce 2010 
činily 46 milionů korun 

Kontakt
 ▪ Amilo Group

     Prštné 526
     760 01 Zlín

 ▪ www.amilo.cz
 ▪ www.amilocar.cz

Barevný tisk

Inverzní varianta

Barevný tisk

Inverzní varianta

amilo tech

amilo tech

rozhovor
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Vznik tisíců nových pracovních 
míst a příspěvek v řádu miliard 
korun ročně do HDP České re-
publiky si slibuje agentura Cze-
chInvest od sady svých nových 
produktů a služeb pro podnika-
tele. Strategii Nový CzechInvest 
společně představili Petr Očko, 
ředitel sekce fondů EU, výzku-
mu a vývoje Ministerstva prů-
myslu a obchodu, Miroslav Kří-
žek, generální ředitel agentury 
CzechInvest, a Jaromír Veber, 
děkan Fakulty podnikohospo-
dářské VŠE.

Jedním z nových úkolů 
agentury bude po vzoru jiných 
zemí, kde se tento koncept 
osvědčil, zavedení speciálních 
ekonomických zón. „Tyto zóny 
fungují na základě odlišností 
jednotlivých regionů například 
v prioritních oborech, kvalitě in-
frastruktury a míře nezaměstna-
nosti. Ty méně rozvinuté bude 
možné zvýhodnit tak, aby byly 
pro investory zajímavé. Zave-
dení zón by tak mělo přispět ke 
zmenšení rozdílů mezi regiony,“ 
vysvětlil Miroslav Křížek. Agen-
tura pro podporu podnikání a 

investic CzechInvest bude také 
nově pro české podnikatele vy-
hledávat vhodné akviziční a in-
vestiční příležitosti v zahraničí.

Úplnou novinkou bude 
vznik inkubačních center pro 
české firmy na růstových trzích 
v zahraničí. Centra poskytnou 
domácím podnikatelům záze-
mí a služby potřebné pro ex-
panzi v daném regionu za úče-
lem vytvoření zahraniční právní 
entity, nalezení lokálního part-
nera a proniknutí na nový trh. 
Pilotní projekt takového centra 
se připravuje v Chile.

CzechInvest si také před-
sevzal stát se infocentrem pro 
business. Bude poskytovat 
do hloubky propracované in-
formace jak pro firmy, tak pro 
vládu. „V současné době neexis-
tuje na centrální úrovni žádná 
státní analyticko-prognostická 
organizace, která by vyhledá-
vala a analyzovala ekonomická 
data, sledovala trendy a z nich 
vytvářela pravidelné prognózy 
a výhledy,“ řekl Miroslav Křížek.

Kromě toho se chce CzechIn-
vest také víc zapojit do regionál-
ního rozvoje. 

Česká správa sociálního za-
bezpečení (ČSSZ) očekává, že 
v důsledku změn zákona o in-
formačních systémech veřej-
né správy dojde se závěrem 
roku 2011 k ukončení pro-
vozu transakční části Portálu 
veřejné správy (PVS). Klienti, 
kteří tuto cestu elektronické 
komunikace s ČSSZ využívají, 
by měli přejít na nový systém 
přenosu s názvem Veřejné 
rozhraní pro e-podání (VREP). 

E-podání je zvláštní for-
mou elektronického podání, 
které ČSSZ zavedla pro nej-
častěji přijímané formuláře. 
Jeho podstatou je, že se pře-
dávají pouze data formulá-
řů ve formě datové věty v 
přesně definované struktuře 
(formát XML). Výhody toho-
to způsobu podání vyniknou 
zejména tam, kde je třeba 
pracovat s velkým množstvím 
formulářů během krátké 
doby. Je úsporný, pokud jde 
o velikost, umožňuje rychlejší 
zpracování a informování kli-
enta o správném či chybném 
vyplnění. Při letošní dubnové 
špičce při sběru evidenčních 

listů důchodového pojištění 
zpracovávala ČSSZ přes 10 
tisíc takových elektronických 
podání denně. 

Služba e-podání byla na 
PVS spuštěna koncem roku 
2004 a je dnes využívána 
desítkami tisíc podávajících. 
Proto ČSSZ zprovoznila vlast-
ní alternativní kanál pro pře-
dávání e-podání – takzvaný 
VREP. Tento kanál byl spuštěn 
v říjnu 2010 pro zasílání e-ne-
schopenky, od března 2011 
je k dispozici i pro předávání 
ostatních typů e-podání.

Zaměstnavatelé mohou 
takto zasílat evidenční lis-
ty důchodového pojištění, 
oznámení o nástupu do za-
městnání, přehled o výši po-
jistného, přílohu k žádosti 
NEM-PRI, nahlášení nového 
kvalifikovaného certifikátu po 
jeho obnově, potvrzení o stu-
diu/teoretické a praktické pří-
pravě. Pro osoby samostatně 
výdělečně činné je připraven 
přehled o příjmech a výdajích 
OSVČ.

Jak uvedl mluvčí ČSSZ 
Pavel Gejdoš, provoz kanálu 

VREP bude klientům i v bu-
doucnu k dispozici bezplatně. 
Klienti musí svá podání pode-
pisovat elektronickým podpi-
sem na bázi kvalifikovaného 
certifikátu. Pro drobné po-
dávající, kteří zasílají nejvýše 
několik formulářů najednou, 
bude ČSSZ i nadále na svém 
webu vystavovat příslušné ša-
blony pro vyplnění a program 
pro odeslání formuláře a pří-
jem odpovědi s výsledkem 
zpracování. 

„Klientům, kteří k zasílání 
e-Podání využívají formuláře 
vystavené na webu ČSSZ, je 
k dispozici verze programu 
XML602Filler a odpovídající 
šablony formulářů s funkč-
ností odesílání na VREP. Klien-
ti, kteří pro odesílání e-podá-
ní používají vlastní software, 
potřebují mít takový software 
a jeho verzi, které komunika-
ci přes VREP podporují,“ řekl 
Gejdoš.  

Pro dotazy k elektronické 
komunikaci s ČSSZ je možné 
využít i nově zřízeného call 
centra pro technickou pomoc 
e-podání 585 708 290. 

Novinky v elektronické komunikaci s ČSSZ

Strategie Nový CzechInvest slibuje pracovní místa

[vc]

[tz]

Opravy chodníků levněji
Zlín – Méně peněz za opravu jednoho 
čtverečního metru chodníku bude pla-
tit zhotovitelům zlínská radnice. Za-
tímco v minulých letech to bylo kolem 
2 300 korun za čtvereční metr, letos 
město srazilo cenu přibližně na 1 400 
korun včetně DPH. Od ledna se také 
změní podmínky výběrových řízení. 
Kromě ceny bude magistrát zohled-
ňovat rychlost, kvalitu a především 
způsob organizace výstavby, aby ne-
vznikaly situace, kdy se lidé nemohou 
kvůli stavbě dostat ke dveřím svého 
domu. Město bude do oprav chodníků 
v roce 2012 investovat 18 milionů ko-
run. Letos to bylo asi 11 milionů.

RIM-CZ očekává zisk
Ukončení hospodářského roku dosa-
žením zisku očekává po  dvouletém 
propadu společnost RIM-CZ, výrobce 
kancelářského sedacího nábytku z Ot-
rokovic. Obrat meziročně navýší o  20 
procent na 150 milionů korun. RIM-CZ 
si letos připomíná 20 let od svého za-
ložení. „V  nejlepších letech jsme měli 
do  100 zaměstnanců, momentálně 
jich je šedesát. Museli jsem zefektivnit 
výrobu. V  budoucnu nepředpokládá-
me, že se počty zaměstnanců budou 
významně zvyšovat. Trend je zvyšo-
vání výkonnosti se stávajícím počtem 
zaměstnanců,“ řekl jednatel firmy 
Milan Nagy. V  roce 2009 v  Tlumačo-
vě na  Zlínsku podnik otevřel novou 
výrobní halu. Díky této investici se 
maximální výrobní kapacita zvýšila 
na zhruba 6 000 židlí za měsíc. V sou-
časné době jich podnik měsíčně vyrobí 
okolo 3 500. 

UTB vzdělává podnikatele
Na Fakultě managementu a ekonomi-
ky Univerzity Tomáše Bati ve  Zlíně již 
čtvrtým rokem probíhá výuka kurzu 
Základy podnikání. Ta je připravována 
ve spolupráci s Centrem pro začínající 
podnikatele společnosti JVM-RPIC 
a Technologickým inovačním centrem. 
Každoročně ji absolvuje téměř stovka 
studentů,  kteří studují některou z fa-
kult UTB. V rámci seminářů se studenti 
seznamují se specifiky malého a střed-
ního podnikání, učí se sepsat vlastní 
podnikatelský záměr a  nad příklady 
z  praxe diskutují. Díky kurzu mají 
možnost individuálně konzultovat 
svůj podnikatelský záměr s odborníky, 
kteří se přípravou a konzultacemi plá-
nů začínajících podnikatelů zabývají. 
V  kurzu je využíváno také moderních 
e-learningových  vzdělávacích metod. 
Pro přípravu podnikatelských záměrů 
mají studenti možnost využít inter-
aktivní nástroj pro tvorbu podnikatel-
ského plánu na  internetovém portálu 
ipodnikatel.cz.

[red]

www.cssz.cz

www.czechinvest.org

Nová 
pracovní 

místa

e-podání

podpora podnikání
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Žádosti o  inovační voucher mohou 
podnikatelé předkládat od  26. října 2011 
do  6.  ledna 2012. Podmínkou je, aby na-
koupená služba od  vysoké školy přispěla 
k vytvoření nového či inovovaného produk-
tu s  předpokladem posílení pozice firmy 

na stávajících trzích či získání nových trhů. 
„To na jedné straně posílí konkurenceschop-
nost podnikatelského subjektu, na  straně 
druhé pak umožní univerzitním pracovištím 
rozvinout vazby na  firmy ve  Zlínském kraji 
a  tím vytvořit předpoklady pro dlouhodo-

bější spolupráci,“ vysvětlil náměstek hejtma-
na Libor Lukáš.

Firma žádající o inovační voucher se musí 
nejprve na spolupráci dohodnout s konkrét-
ním univerzitním pracovištěm některé z ná-
sledujících vysokých škol: Univerzita Tomáše 
Bati ve Zlíně, Vysoké učení technické v Brně, 
Vysoká škola báňská - Technická univerzi-
ta Ostrava, Mendelova univerzita v  Brně 
a  Evropský polytechnický institut. Každá 
z  těchto škol určila kontaktního pracovní-
ka, který zájemcům poskytne podrobnější 
informace. Jejich seznam je k dispozici na in-
ternetových stránkách www.objevtesmer.
cz. Následně firma vyplní žádost o inovační 
voucher a společně se zpracovanou nabíd-
kou vysokoškolského pracoviště ji předloží 
na pracovišti Úřadu Regionální rady ve Zlíně 
v 22. budově Baťova areálu. Po úspěšné re-
alizaci služby ze strany vysoké školy a úhra-
dě ceny bude její část ve  výši maximálně 
75 procent proplacena. Firmy mohou zís-
kat inovační voucher v  hodnotě 60  000 až 
149 999 korun, který využijí k nákupu služeb 
v ceně od 80 000 do 199 999 korun.

Na  inovační vouchery ve  Zlínském kraji 
jsou vyčleněny prostředky ve výši 3,9 milio-
nu korun. Větší část je financována z Regio-
nálního operačního programu Střední Mo-
rava. Podobné programy spolupráce firem 
a vysokých škol existují rovněž v Jihomorav-
ském či Moravskoslezském kraji.

Zlínský kraj podporuje spolupráci podnikatelů s univerzitami

Zlínský kraj ve spolupráci s Úřadem Regionální rady připravil projekt, jehož cílem je roz-
voj inovačního potenciálu firem v regionu prostřednictvím spolupráce s pěti vysoký-
mi školami. Firmy mohou nákup vědeckovýzkumných služeb od těchto institucí uhra-
dit formou inovačních voucherů. Jde o finanční příspěvek až do výše 149 999 korun.

[red]

Zvýšení příspěvku na podporu řemesel 
pro školy zřizované Zlínským krajem o 
téměř 1,8 milionu korun schválili v po-
lovině listopadu krajští radní. Celková 
částka na podporu řemesel ve školách 
zřizovaných hejtmanstvím nyní činí  roč-
ně 4,6 milionu korun.

Peníze jsou určeny pro žáky vybraných 
oborů středního vzdělávání s výučním lis-
tem, který je poskytován v průběhu jejich 
profesní přípravy. „Jedná se o motivační 
opatření, kdy je naším cílem získat pro 
řemeslné obory dostatečný počet zájem-
ců a pomoci tím změnit dosavadní neu-
spokojivou situaci na trhu práce. Tento 

systém realizujeme ve Zlínském kraji od 
roku 2007, a tudíž má náběhovou tenden-
ci – zatímco před čtyřmi lety se podpora 
vztahovala pouze na žáky prvních roční-
ků, dnes již je třeba přispívat stipendiem 
na mnohem víc učňů, a proto i objem fi-
nančních prostředků na tento náš záměr 
stoupá,“ vysvětlil krajský radní pro oblast 
školství, mládeže a sportu Josef Slovák.

Ve Zlínském kraji je podle radního Slo-
váka v současné době formou stipendií 
podporováno celkem 1 226 žáků, z toho 
754 učňů ve stavebních oborech (zedník, 
tesař, malíř-lakýrník, podlahář, klempíř, in-
stalatér), 437 učňů ve strojírenských obo-

rech (strojní mechanik, nástrojář, karosář, 
autolakýrník, obráběč kovů), dále 15 sklá-
řů a 20 řezníků-uzenářů.

Radní mají možnost seznam podpo-
rovaných učebních oborů podle potřeby 
inovovat.

Žáci prvních ročníků dostávají stipen-
dium 300 korun měsíčně, za vyznamenání 
na konci školního roku jednorázově 1 500 
korun. Druhákům se stipendium zvyšuje 
na 400 korun měsíčně, za vyznamenání 
2 500 korun. Ve třetím ročníku se učňům 
podporovaných oborů vyplácí měsíčně 
500 korun, prémie za vyznamenání na 
konci školního roku činí 5 000 korun.

Kraj přidal peníze na podporu učňů Podpora 
učňovského
školství

[red]
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SPZ 
Holešov

TP 
Holešov

Slavnostní vyhlášení 
za  účasti zástupců vlády 
se uskutečnilo 1. listopadu 
v Praze. Do soutěže se přihlá-
silo několik stovek projektů.  

Soutěžní investiční projekty 
posuzovala komise odborníků 
z Ministerstva průmyslu a ob-
chodu ČR, Ministerstva práce 
a  sociálních věcí ČR, sdružení 
pro zahraniční investice AFI 

a  agentury CzechInvest. Po-
suzovány byly jak realizované 
investice, tak i  ty připravo-
vané. Tímto přístupem jsou 
zohledněny skutečnosti, že 
příprava konkrétní investice 
může být i několik let a strate-
gické zóny jsou dlouhodobě 
orientované projekty. Cenu 
pro Zóna roku 2010 převzal 
na slavnostním vyhlášení sta-

tutární náměstek hejtmana 
Zlínského kraje Libor Lukáš. 
„Je to pro nás potvrzení toho, 
že záměr kraje na vybudování 
strategické rozvojové plochy 
byl správným krokem. Zájem 
investorů o holešovskou zónu 
je ve srovnání s  jinými areály 
v  České republice evidentně 
nadstandardní. A  to navíc 
v  kontextu vleklé hospodář-

ské krize,“ poznamenal Lukáš.
Strategická průmyslová 

zóna Holešov navíc ve srovná-
ní s  jinými projekty disponuje 
komplexní nabídkou ploch pro 
podnikání. Kromě pozemků 
od 0,5 do 100 hektarů mohou 
podnikatelé využít také ná-
jemní prostory. „Ty se nacházejí 
v  dokončovaném komplexu 
budov Technologického parku 
Progress v centru zóny. Určeny 
jsou pro výrazně inovačně za-
měřené podnikatelské záměry, 
případně pro zcela začínající 
podnikatele,“ vysvětlil manažer 
zóny Jakub Černoch.

Současný stav
Strategická průmyslová 

zóna Holešov má od  konce 
roku 2009 dokončenou zá-
kladní infrastrukturu, nyní 
se postupně budují přípojky 
k  jednotlivým pozemkům. 
Od  loňského roku byla dota-
žena do  konce jednání s  již 
celkem 11 vážnými zájemci 
o  investování a  mohla proto 
s nimi být podepsána Deklara-
ce o porozumění. Nejnovějším 
investorem je společnost AGC 
Fenestra, která hodlá v Holešo-
vě vybudovat závod na  zpra-
cování plochého skla. Zájem 
má o  pozemek o  velikosti 2,9 
hektaru.

Jako nejúspěšnější průmyslovou zónu. Tak vidí projekt u Holešova porotci prestižní ankety Podnikatelská 
nemovitost roku 2010, kterou tradičně pořádá vládní agentura CzechInvest. Zástupci Strategické průmy-
slové zóny Holešov v loňském roce úspěšně uzavřeli jednání s šesticí významných investorů, kteří dekla-
rovali svůj zájem o investici podpisem smlouvy se Zlínským krajem.

Strategická průmyslová zóna Holešov je 
otevřena všem zájemcům. K  dispozici totiž 
nejsou jenom pozemky pro výstavbu vlast-
ního závodu. V  příštím roce si bude možné 
v zóně pronajmout kancelář, laboratoř či vý-
robní prostory. V areálu zóny se totiž buduje 
Technologický park Progress. Jde o komplex 
tří budov, který vzniká přímo v centrální části 
zóny. Investorem projektu je společnost In-
dustry Servis ZK, která má na  starosti i  pří-
pravu a následný provoz holešovského prů-
myslového areálu.
Stavba byla zahájena letos v únoru, celko-
vé investiční náklady činí asi 150 milionů 
korun. Z  toho 112,5 milionu tvoří dotace 
z  Operačního programu Podnikání a  ino-
vace, který administruje ministerstvo prů-
myslu a obchodu. 

Větší část Technologického parku Pro-
gress tvoří dvě univerzální haly, v nichž je 
možné realizovat výrobní činnost. Kromě 
toho jsou ale v  halách k  dispozici i  kan-
celáře, laboratoře a  příslušné zázemí. „Vý-
robní i  další prostory jsou v  tomto přípa-
dě určeny pro inovačně zaměřené firmy 

s  výrazným potenciálem růstu. Častým 
klientem by měla být společnost se spíše 
kratší historií, která má k dispozici jedineč-
né technologie či know-how, ale je ve fázi, 
kdy si výstavbu vlastního areálu nemůže 
dovolit,“ poznamenal výkonný ředitel spo-
lečnosti Industry Servis ZK Jakub Černoch. 

Podpora, která byla projektu poskytnu-
ta ze strany Evropské unie, přispěla k mož-
nosti stanovit velmi zajímavé ceny. Za metr 
čtvereční výrobní plochy zaplatí zájemce 
450 korun ročně, v případě kanceláří a la-
boratoří to bude 700 korun.

 „Jde o cenu včetně základních služeb, 
jako je úklid společných prostor, ostraha 
a  podobně,“ poznamenal manažer Tech-
nologického parku Progress Petr Stibora. 
V  univerzálních halách je k  dispozici při-
bližně 2 200 čtverečních metrů výrobních 
ploch, 600 čtverečních metrů laboratoří 
a více než 200 čtverečních metrů kanceláří.

V  další budově, která je koncipována 
jako administrativní, bude umístěn mimo 
jiné podnikatelský inkubátor. Toto ozna-
čení se vžilo pro prostory, jež jsou určeny 

výhradně pro začínající podnikatele. Ti vět-
šinou poptávají spíše kancelářské prostory, 
případně laboratoře. 

V podnikatelském inkubátoru je nájem 
zvýhodněn a  některé služby dotovány. 
Tato podpora přitom v  čase klesá, cílem 
je postupná adaptace na  tržní podmínky. 
Doba inkubace je zpravidla tříletá, poté 
jsou již nájem i  služby účtovány komerč-
ně,“ uvedla Daniela Sobieská ze společnos-
ti Technologické inovační centrum. Tato 
společnost, již společně založily univerzita 
a hejtmanství, bude mít na starosti provoz 
části parku určeného pro začínající podni-
katele.

V  podnikatelském inkubátoru je cena 
za čtvereční metr a rok stanovena na 700 
korun. Jde přitom o  cenu, která platí 
od čtvrtého roku.

Technologický park nabídne i  další 
možnosti, a  to i  ve  vztahu k  investorům 
přímo ve  Strategické průmyslové zóně 
Holešov. V  komplexu budou k  dispozici 
prostory pro školení či jednání, počítá se 
i s kavárnou, případně restaurací. 

Začínající podnikatelé a inovační firmy mohou do Holešova

[pr]

[pr]

Holešovská zóna získala prestižní ocenění

www.zonaholesov.cz

www.progresspark.cz

komerční prezentace

10 4/2011 www.firemnipartner.cz



Wellness, 
Spa a Relax

Na Východní Moravě vyrostla v 
poslední době wellness a  spa 
centra. Návštěvníkům se tímto 
výrazně rozrostla nabídka ak-
tivního využití volného času, ale 
nejen to, je zde řada příležitostí, 
jak kombinovat pracovní poby-
ty s  relaxačními a  regenerační-
mi aktivitami. 

Valašsko – teplá slaná voda 
i koupele v pivní lázni
Turistický resort Valachy ve Vel-
kých Karlovicích na Vsetínsku je 
vybaven novým relaxačním are-
álem, jehož srdcem jsou bazény 
naplněné ohřívanou vodou. 
Sportovně relaxační centrum 
s výhledem do údolí leží u hote-
lu Horal. Tvoří je prosklená hala 
s několika bazény, k dispozici je 
také Vital bar, kardio fitness, pro-
storný saunový svět s nabídkou 
saunových rituálů, relaxační le-
hátka, vodní lůžka. Bazény jsou 
plněny kvalitní vodou z vlastní-
ho vrtu o  hloubce 100 metrů, 
která se chemicky neupravuje, 
jen se dohřívá - plavecká část 
na  32° C a  relaxační na  36° C. 
Blahodárný vliv ještě násobí po-
užití mořské soli. Pobyt ve Well-
ness Horal byl oceněn v soutěži, 
kterou vyhlašuje Centrála ces-
tovního ruchu Východní Mora-
vy, jako HIT SEZONY. Je součás-
tí řady cenových balíčků, pro 
firemní klientelu je v  nabídce 
konferenční balíček, který vstup 
do wellness a bazénů zahrnuje.  
www.valachy.cz

Luhačovice – bohatý výběr 
V  lázeňském městě Luhačovi-
cích naleznete kromě tradičních 
léčebných lázeňských domů 
řadu hotelů, které nabídnou 
krátkodobé wellness pobyty. 
Špičkové wellness centrum je 
v  rekonstruovaném ALEXAND-
RIA **** SPA & WELLNESS HO-
TELU v  Luhačovicích. Produkt 

Medical wellness, který je v na-
bídce tohoto hotelu od  roku 
2011, byl oceněn jako HIT SE-
ZONY. Alexandria je tvořena 
dvěma vzájemně propojenými 
objekty, které vytvářejí dva od-
lišné světy. Hosté zde najdou 
jak oblíbenou Francouzskou 
restauraci, tak noční klub; obojí 
neodmyslitelně patří k  histo-
rii tohoto proslulého hotelu.  
www.lazneluhacovice.cz 
Hotel Augustiniánský dům v Lu-
hačovicích má přímo v nabídce 
krátkodobé pobyty k  prevenci 
syndromu vyhoření. Pod ná-
zvem Manažerské hýčkání je 
nabízen komplex procedur za-
hrnující zábaly z různých druhů 
čajů, k  efektivnímu prokrvení 
svalstva, stimulaci krevního 
oběhu, zrychlení metabolismu, 
peeling těla, protistresovou 
masáž hlavy, která odstraňuje 
bolest hlavy, očí, šíje, ramenou, 
stimuluje růst vlasů, uvolňující 
reflexní masáže a  celotělové ri-
tuály. www.augustian.cz 

Pivní koupele a  wellness 
v Rožnově pod Radhoštěm
Spojení s  atraktivním prostře-
dím pivovaru využili v  Rožno-
vě pod Radhoštěm, kde jsou 
od loňského podzimu otevřeny 
Rožnovské pivní lázně. Zdejší 
procedury využívají blahodár-
ných účinků piva a  jeho ingre-
diencí. Kromě koupelí v pivě se 
zde setkáte s prvky alternativní-
ho léčitelství s běžnými i méně 
běžnými lázeňskými a  fyziote-
rapeutickými postupy. Filozofií 
lázní je dosažení harmonie těla 
a duše, které vedou k možnosti 
žít šťastný život. Koupele v pivu, 
včetně jeho vnitřního užívání, 
a  blahodárné účinky pivovar-
ských kvasnic již dávno využí-
valo lidové léčitelství. V  lázních 
si můžete dopřát aromaterapii, 
jemný peeling a  koupele, aby 

poté v  hluboké relaxaci mohla 
kůže a tělo vyloučit vše škodlivé. 
Zábaly z  pivovarských kvasnic 
jsou fantastickým prostředkem 
na výživu, úplný „doping kůže“, 
vyhlazení vrásek a  její hydrata-
ci a  to nemluvě o  anticelulitid-
ních a  zeštíhlujících účincích.  
www.roznovskepivnilazne.cz 
Novinku ve městě pod Radhoš-
těm představuje nově rekon-
struovaný hotel ENERGETIC, 
který patří do řetězce Royal Spa. 
Energii navracející pobyty re-
prezentuje nejen název hotelu, 
ale také kvalitní wellness cent-
rum. www.royalspa.cz 

Relaxace na Slovácku
Péči o tělo a ducha v příjemném 
prostředí naleznete v  klido-
vé zóně nedávno otevřeného 
akvaparku v  Uherském Hradi-
šti. Bohatě vybavené wellness 
centrum nabízí finskou saunu, 
balnárium, tureckou a  bylin-
nou lázeň. Pro ochlazení slouží 
ochlazovací bazének na  ven-
kovní terase nebo zážitkové 
sprchy uvnitř - stačí si jen vy-
brat mezi „dešťovým tancem“, 
„ledovou mlhou“ nebo „polár-
ním bleskem“. Ochlazení zajistí 
polévací vědra nebo studna 
s  ledovou tříští. A  jako bonus 
nabízí wellness centrum v  hra-
dišťském akvaparku whirl-
pool se slanou vodou. Více na 
www.aquapark-uh.cz. 
Zcela jinou atmosféru než ruš-
né Uherské Hradiště má takřka 
rodinný hotel Kopanice, ležící 
v  „zapomenuté“ obci Žitková 
v  Bílých Karpatech. Naleznete 
zde klid biosférické rezervace 
Bílé Karpaty.  Relaxační ba-
zén, whirlpool, sauna, Kneipův 
chodník jsou spojeny s relaxač-
ní zimní zahradou. Wellness pro-
voz je doplněn fitness centrem. 
www.hotelkopanice.cz 

Wellness centra naleznete v celém kraji

[pr]

Wellness – cesta k pohodě 
a rovnováze

Slovo WELLNESS má 
několik poloh. Jednak jde 
o  označení stavu, kterým je 
navozen stav či pocit bla-
ha, který je maximálně ori-
entovaný na  individuální 
možnosti člověka. V  tomto 
případě jde o  déletrvající, 
případně rostoucí, stupňující 
se proces přeměny psychic-
ké, intelektuální, emoční, 
sociální, duchovní a  okolní 
pohody. Takto vnímané pa-
rametry jsou nejdůležitější 
součástí wellness.

Druhé chápání slova well-
ness je také označení pro 
zařízení, prostory a  progra-
my, které jsou realizovány 
k  tomu, abychom zažívali 
výše uvedené blahé pocity. 
Wellness prostorem nutně 
nemusejí být jen sofistiko-
vaná ultramoderní relaxační 
zařízení, mnohým z nás zajiš-
ťuje pocit uvolnění či blaže-
nosti pobyt v přírodě, uveď-
me třeba originální finskou 
saunu umístěnou v prostém 
srubu u  jezera. Rozhodující 
je, že nám prostředí a vyba-
vení poskytuje prožitek krá-
sy, klidu a míru. 

Na  wellness se můžeme 
dívat jako na  součást život-
ního stylu, kterým se brání-
me dnešnímu hektickému 
způsobu života, ve  kterém 
jsme vystavováni zátěžovým 
a  stresovým situacím. Well-
ness nám nabízí odpočinek 
pro tělo i duši. Při pobytu se 
oddáváme příjemným, osvě-
žujícím procedurám, které 
navozují fyzickou pohodu, 
duševní rovnováhu a  dob-
rou náladu. To jsou efektivní 
nástroje k  prevenci únavy, 
známek tzv. syndromu vyho-
ření, pocitů stárnutí, mohou 
pomoci i při rekonvalescenci 
či léčbě některých chorob. 

Wellness centra na  Vý-
chodní Moravě mají jedno 
společné. Jejich služby jsou 
k  dispozici po  celý rok, mají 
vysokou kvalitu jak estetic-
kou, technickou, tak pro-
fesionální personál. A  také 
propojují příjemné pocity 
s přírodou. 

 
Zdeněk Urbanovský, 

Centrála cestovního ruchu 
Východní Moravy

komerční prezentace
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Potřebujete kvalitně potisknout své vý-
robky, reklamní předměty, štítky, sklo, 
plast, kov, dřevo nebo i vyfrézovat drob-
nější trojrozměrné předměty neobvyk-
lých tvarů? Dobrou volbou pro vás mo-
hou být v případě rotačního a plošného 
sítotisku služby firmy Jiří Křístek – OFSI-
TO, s. r. o.

„V oblasti reklamních potisků plastů pů-
sobíme na trhu již od roku 1992. Postupně 
jsme se rozrostli a stali jsme se důležitým 
obchodním partnerem mnoha českých i 
zahraničních firem. Klientům zajišťujeme 
komplexní služby od prvopočátečního 
zpracování podkladů jejich zakázky, vy-
hotovení grafického návrhu, tisku a do-
končovacích prací až po dopravu výrobku 
na místo určení,“ říká zakladatel firmy Jiří 
Křístek. Firma tiskne převážně UV barvami 
(vytvrzovanými ultrafialovým zářením).

Výrobní provozovna společnosti OF-
SITO nyní sídlí ve vlastním objektu v Bílo-
vicích na Uherskohradišťsku. Firma má 15 
zaměstnanců. Žádný rok se firma ve svém 
hospodaření nedostala do ztráty. OFSITO 
vystavuje na veletrhu Reklama polygraf. 

Mezi nejznámější produkty společnosti 
OFSITO patří například potisk stavebnice 

Lego. Spolupracuje s obchodním řetěz-
cem Makro. Vyrábí pro automobilový i 
letecký průmysl. Vyváží do Polska, Norska 
a balkánských zemí. Významnou část vý-
robního programu tvoří potisk výherních 
automatů. „Na rozdíl od jiných podobných 
firem neděláme pro zákazníky jen tisk, ale 
zajišťujeme i celou výrobu drobnějších 
trojrozměrných předmětů - hotových vý-
robků nebo polotovarů, které si zákazník 
zkompletuje. Natištěné výrobky vyseká-
váme, ohýbáme a vakuově tvarujeme,“ 
upřesňuje Jiří Křístek. OFSITO na fréze gra-
víruje textové tabulky a tabulky s různou 
grafikou do vrstveného plastu. Zejména 
výrobky z plexiskla lze nařezat do atypic-
kých tvarů laserem. Ke službám firmy patří 
také výroba řezané grafiky, která má uplat-
nění především v oblasti světelné reklamy, 
vývěsních štítů, polepů automobilů a vý-
loh obchodů. Na pracovišti v Loučce OFSI-
TO potiskuje rotačním sítotiskem plastové 
lahve a dózy. Výrobní program je zaměřen 
spíše na malosériovou technicky náročněj-
ší produkci.

Tiskařský stroj Jetrix
Ty nejkvalitnější tiskařské práce prová-

dí firma OFSITO na špičkovém stroji Jetrix 
3015FQ. Tento stroj jihokorejského výrob-
ce InkTec firma OFSITO nejen sama pou-
žívá, ale i prodává zákazníkům, kterým se 
vyplatí tisknout na vlastním zařízení. „Stroj 
si u nás na ukázkovém pracovišti mohou 

zájemci prohlédnout, seznámit se se všemi 
jeho funkcemi a také objednat a zakoupit. 
Dodávku a instalaci stroje u zákazníka za-
jistíme v termínu do jednoho měsíce od 
podpisu smlouvy. Společnost OFSITO má 
pro prodej tohoto stroje v České republice 
výhradní zastoupení. OFSITO má technika 
vyškoleného přímo u výrobce. Zajišťuje ne-
přetržitý záruční i pozáruční servis zařízení. 
V Bílovicích je sklad náhradních dílů i barev.

Tiskařský stroj Jetrix má na rozdíl od 
většiny podobných zařízení možnost pří-
mého lakování potištěných ploch. Tiskne 
barevně až do rozměru 1,5×3 metry, po-
tiskovaný materiál – papír, všechny druhy 
plastů, dřevo, kov, sklo - může být až 100 
milimetrů silný.

„Jsme přesvědčení, že v současné době 
na trhu v této kategorii nic lepšího neexis-
tuje. Naše výhoda je v tom, že nejsme jen 
prodejní firma, ale především tiskárna se 
svou vlastní produkcí. Naše přidaná hod-
nota proti konkurenci je v tom, že toto 
technologické zařízení také prodáváme. 
Nejsme tlačeni do žádného počtu proda-
ných strojů,“ dodal Jiří Křístek.

Kontakt:
Jiří Křístek – OFSITO, s.r.o.
P.O. Box 25
687 12 Bílovice 224
tel./fax: 572 501 039
www.ofsito.cz, www.jetrix.cz
kristek@ofsito.cz

Kvalitní tisk na různorodá média

[pr]www.ofsito.cz
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Dotace 
2014

Přehled 
staveb 
na webu

Za finanční pomoci Regionálního operačního 
programu Střední Morava už bylo ve Zlínském 
a v Olomouckém kraji dokončeno přes 430 
staveb. Jejich přehled je zveřejněn na interne-
tových stránkách www.mujprojekt.eu. Uživa-
telé internetu měli v tomto podzimním období 
možnost dávat jednotlivým projektům své 
hlasy a určit, který z nich se těší největší oblibě 
veřejnosti. 

I když byl termín ukončení hlasování sta-
noven na 27. listopadu 2011, internetové 
stránky www.mujprojekt.eu vyhodnoce-
ním soutěže neskončí. „Tento web bude mít 
nadále svou informační funkci a budeme 
na jeho stránky doplňovat i všechny další 
ukončené projekty,“ řekl vedoucí kanceláře 
ředitele Úřadu Regionální rady regionu sou-
držnosti Střední Morava Miroslav Žbánek.

Jak najít konkrétní projekt?
Projekty lze na webu vyhledávat několi-

ka způsoby. První variantou je hledat projek-
ty nad mapou. Pomocí volby „Najdi projekt 
podle místa“ lze vybrat okres a zobrazí se 
všechny projekty dokončené ve vybraném 
okrese. Pokud vás zajímá jen některé téma, 
můžete vybrat pod mapou. Téma lze vybí-
rat i bez volby okresu. Kliknutím na ikonu 
projektu se zobrazí bublina s podrobnějšími 
informacemi.

Projekty jsou rozděleny do 15 tematic-
kých oblastí. Každá oblast má vlastní gra-

fickou ikonu. Pokud se zajímáte o projekty 
z konkrétní oblasti, například cyklostezky, 
kliknete na ikonu cyklisty a budou zobraze-
ny všechny projekty na cyklostezky. Pokud 
kliknete na konkrétní projekt, zobrazí se 
karta s informacemi o projektu a fotodoku-
mentací.

„Pokud uživatel internetu hledaný pro-
jekt nenašel, znamená to, že ještě není 
ukončen. Možná je ve fázi realizace. Po svém 
dokončení se na webu určitě objeví,“ uvedla 

mluvčí Úřadu Regionální rady Renata Škro-
bálková.

Regionální operační program Střední 
Morava patří mezi investiční programy, kte-
rými Evropská unie v České republice pod-
poruje vyrovnávání rozdílů mezi regiony 
nejen v České republice, ale i regiony zemí 
Evropské unie. V letech 2007 až 2013 bylo 
prostřednictvím Regionálního operačního 
programu Střední Morava vyčleněno Evrop-
skou unií 16,8 miliardy korun. 

Můžete hledat mezi projekty ROP

Ministerstvo pro místní rozvoj 
se rozhodlo do  příprav příš-
tího programového období 
Evropské unie na roky 2014 
až 2020 zapojit širokou veřej-
nost. Pro nápady, jak zlepšit 
práci se strukturálními fondy 
po roce 2013, již zřídilo emai-
lovou adresu (priprava2014@
mmr.cz) a  plánuje i  sekci 
v  rámci webových stránek. 
„K  tomuto kroku nás inspi-
roval obrovský úspěch letní 
fotografické soutěže „Vyfoť 

projekt“, do které bylo zasláno 
více než deset tisíc alb. Pokud 
veřejnost dokáže vnímat, jak 
evropské peníze pomáhají 
naší republice v tomto progra-
movém období, může vox po-
puli přinést i zajímavé nápady 
pro období po roce 2013,“ uve-
dl Daniel Braun, 1. náměstek 
ministra pro místní rozvoj.

Ministerstvo pro místní 
rozvoj České republiky v rámci 
příprav nového programové-
ho období dosáhlo již znač-

ného pokroku. „Mezi novými 
členskými státy jsme absolut-
ní jedničkou. Zatímco ostatní 
teprve začínají, my již máme 
vládou schválenou pětici 
národních rozvojových pri-
orit, kterou rozpracováváme 
do  vymezení budoucích ope-
račních programů. Intenzivně 
také diskutujeme o  možných 
změnách systému čerpání 
prostředků z  evropských fon-
dů tak, aby byl pro příjemce 
uživatelsky příjemnější. A  na-

příklad právě v  této oblasti 
může být námět od  občanů 
velmi cenný,“ pokračoval Da-
niel Braun. 

Vybranými národními pri-
oritami jsou: zvýšení konku-
renceschopnosti ekonomiky, 
rozvoj páteřní infrastruktury, 
zvýšení kvality a  efektivnos-
ti veřejné správy, podpora 
sociálního začleňování, boje 
s  chudobou a  systému péče 
o  zdraví a integrovaný rozvoj 
území. 

Do dotací může mluvit každý

[tz]
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evropská unie

134/2011www.firemnipartner.cz

Inzerce

PUR ochranná vrstva
Vinylová designová vrstva
HDF vrstva se zvýšenou odolností proti vlhkosti
Uniclic® systém pro jednoduchou montáž
Korková vrstva pro zvukovou a tepelnou izolaci
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novinkaVÝHODY VINYLOVÉ PLOVOUCÍ 
PODLAHY FATRACLICK
•	 dokonalý design imitující dřevo
•	 rychlá a snadná pokládka bez lepení
•	 vynikající tepelná a zvuková izolace
•	 antibakteriální povrchová úprava
•	 možnost pokládky na podlahové topení
•	 patentovaný zámkový systém Uniclic®

•	 odolnost proti špinění a běžným chemikáliím
•	 vysoká životnost a komfort chůze
•	 záruka 10 let

PLOVOUCÍ VINYLOVÁ PODLAHA

www.fatrafloor.cz



Legislativa

Regionální 
operační 
program

Osm miliard korun bylo již vyplaceno z Regio-
nálního operačního programu Střední Mora-
va v  Olomouckém a  Zlínském kraji. Projekty 
v  řádu osmimiliardové investice už dnes lze 
v regionu vidět téměř na každém kroku. 

„Investice s  podporou ROP Střední 
Morava mají za cíl především zvýšit kva-
litu života obyvatel v  regionu,“ řekl ředi-
tel Úřadu Regionální rady Ivan Matulík. 

V  Olomouckém a  Zlínském kraji už bylo 
schváleno 682 projektů za  dvanáct mili-
ard korun.  Více než čtyři sta projektů již 
slouží uživatelům. Projekty za  přibližně 
čtyři miliardy jsou prozatím v  realizaci 
nebo před dokončením. 

Na  území Olomouckého a  Zlínského 
kraje vzniklo například 91 kilometrů no-
vých a  zrekonstruovaných silnic II. a  III. 

tříd nebo 90 kilometrů nových cykloste-
zek. Mezi finančně nejnáročnější inves-
tice patří výstavba Kulturního a  univer-
zitního centra ve  Zlíně (dotace ROP 331 
milionů korun), silnice Mohelnice – Sta-
venice (239 mil. Kč), přednádraží v  Olo-
mouci a v Přerově (každé s dotací 100 mil. 
Kč), dále také projekt vsetínské automo-
bilové školy (51 mil. Kč), sportovního a re-
laxačního centra v Nezamyslicích (45 mil. 
Kč) nebo domov pro seniory v Karolince 
(35 mil. Kč). Do konce roku 2013 by mělo 
být díky ROP Střední Morava vytvořeno 
celkem 938 nových pracovních míst. 

Z  pohledu čerpání dotace na  jedno-
ho obyvatele si velmi polepšily obce 
do pěti tisíc obyvatel. Ty totiž patří mezi 
nejúspěšnější žadatele. Jsou to zejména 
sportovní areály, venkovní hřiště, revi-
talizovaná náměstí, zdravotní střediska 
či hasičské zbrojnice, které zlepšují život 
lidem na  venkově. „Realizace projektu 
víceúčelového nízkoenergetického kom-
plexu pro všechny generace má zásadní 
význam pro rozvoj obce především v ob-
lasti podpory a  udržení kulturně-spole-
čenského života. Společenské centrum 
slouží všem generacím,“ potvrdil starosta 
Lidečka Vojtěch Ryza, jehož obec získala 
na projekt dotaci 28 milionů korun.

Osm miliard už je v regionu vidět

Novinkám v legislativě by měli věnovat 
pozornost všichni dopravci. Dne 4. pro-
since 2011 nabývají účinnosti některá 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
ze dne 21. října 2009. V této souvislos-
ti Ministerstvo dopravy ČR zpracovalo 
návrh novely zákona č. 111/1994 Sb., o 
silniční dopravě. Tento předpis je v sou-
časné době v legislativním procesu, který 
pravděpodobně nebude do 4. prosince 
ukončen. 

„Předmětná nařízení bude ale nutno 
aplikovat za každé situace, ať již novela 
zákona o silniční dopravě bude v účin-
nosti, či nikoliv,“ uvedl Jan Vandík z tisko-
vého odboru Krajského úřadu Zlínského 

kraje. Odkazuje na internetové stránky 
www.kr-zlinsky.cz a upozorňuje doprav-
ce na některé změny.

1. Eurolicence budou muset mít nově 
též nákladní vozidla s největší povolenou 
hmotností (celkovou hmotností) nad 3,5 
tuny. Eurolicence budou vydávány na 
dobu 10 let. Dosud vydané eurolicence  
zůstávají v platnosti po dobu, která je v 
nich uvedena.

2. Vnitrostátní nákladní doprava se 
rozšiřuje – nově to bude i doprava mezi 
dvěma místy v ČR, kdy část trasy vede po 
území unijního státu, pokud nebude na 
území cizího státu provedena nakládka 
nebo vykládka.

3. Odpovědný zástupce musí mít sku-
tečnou vazbu na podnikatele v silniční 
dopravě (nejčastěji jeho zaměstnanec), 
a nebude-li vazbu mít, bude moci tuto 
činnost odpovědný zástupce vykonávat 
nejvíce pro padesát vozidel a zároveň 
nejvíce pro čtyři podnikatele v silniční 
dopravě.

4. Zkoušky odborné způsobilosti se 
od 4. prosince 2011 skládají z 8 předmě-
tů, stejně tak se tomu přizpůsobí i přípa-
dové studie.

Případné další informace lze získat 
na Odboru dopravy a silničního hospo-
dářství, oddělení dopravy a správních 
agend, Krajského úřadu Zlínského kraje.

Dopravci, pozor na novou legislativu EU

[red]www.kr-zlinsky.cz
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Hledáte kvalitní zaměstnance?
Uvažujete o rozšíření Vašeho týmu?

Jste přetíženi a hledáte výpomoc?
Chybí vám možnost prezentovat svou nabídku našim studentům 

a studentkám?

Odpovědí je projekt

SYNAPSE
Systémový nástroj pro praxe a stáže

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT?
• Inzerci nabídky prostřednictvím centrální webové aplikace pro 

praxe a stáže studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
• Individuální konzultace při řešení specifi ckých požadavků.
• Distribuci vaší nabídky zájemcům z řad studentů.
• Vaši účast na Dnech praxí s možností prezentovat nabídku v pří-

mém kontaktu se studenty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
• Výše uvedené zcela zdarma!

ZAUJALI JSME VÁS?
www.synapse.utb.cz

www.hartpress.cz



univerzální haly pro inovačně zaměřené  rmy
• kanceláře, laboratoře, výrobní prostory

• cena pronájmu prostor pro výrobu od 450 Kč/m2/rok

• cena pronájmu kanceláří a laboratoří 700 Kč/m2/rok

• k dispozici od roku 2012

• nabídka dalších služeb

podnikatelský inkubátor
• zvýhodněný nájem po dobu tří let

• inkubační služby

• nabídka dalších služeb

Technologický park Progress
areál Strategické průmyslové zóny Holešov

SPZ Holešov – nová adresa pro Vaše podnikání

Strategická průmyslová zóna Holešov

• pozemky stavebně – technicky připraveny 
• pozemky ve vlastnictví Zlínského kraje  
• území vyčleněno pro průmyslovou výstavbu 
• bez ekologických zátěží, mimo povodňová území 
• z hlediska archeologického výzkumu území zmapováno 
• výhodná rovinatost pozemků 
• velikost pozemků od 0,5 ha 
• kvalitní dálniční napojení 
• cena pozemků 450 Kč/m2 
• možnost využití dalších služeb 

• podpora a konzultace průběhu správních řízení
• inženýring, technická pomoc
• právní a odborná pomoc
• dotační tituly EU, projekty

Více informací 
na e-mailu petr.stibora@industryzk.cz či na www.progresspark.cz

Allianz Šestý smysl je nový aktivní a in-
teligentní systém rychlé pomoci moto-
ristům ve  rmách. V kabině vozu je in-
stalovaný „voicebox“ se dvěma tlačítky. 
Jedno je nouzové a druhé poruchové. 
Každopádně v obou případech se spojí 
s asistenční službou Allianz, která lokali-
zuje klienta a zajistí mu rychlou pomoc.

Šestý smysl vám pomůže v případech:
  Havárie – při velkém nárazu se vozidlo 

automaticky spojí s asistenční službou, 
pokud se řidič ohlásí sám, dohodne se 
na dalším postupu, pokud se řidič ne-
hlásí, automaticky je vyslána pomoc 
rychlé záchranné služby podle sou-
řadnic GPS, takže nedojde k žádnému 
prodlení.

  Poruchy – při poruše stačí stisknout 
tlačítko a asistenční služba zná GPS 
souřadnice vozidla a pošle potřebnou 
servisní pomoc.

  Odcizení – aktivní systém přenosu 
poplachu – vozidlo samo nahlásí, že 
došlo k jeho neoprávněnému pohybu. 
Allianz navíc poskytuje 100% garanci 
při odcizení, takže pokud není odci-
zené vozidlo nalezeno, uhradí Alli-
anz majiteli 100 % jeho obvyklé ceny 
po odečtení spoluúčasti.

Šestý smysl je tu pro vás a váš vozový 
park! Již od října může mít inteligentní 
systém, který zavedla Allianz pojišťovna, 
každý  remní vozový park. A do konce 
letošního roku dokonce s 30% slevou! 
Potřebujete poradit se správným 
výběrem pojištění svého auta nebo 
bytu, nevíte si rady s životním pojiš-
těním, penzí, nebo chcete vědět, jak 
se pojistit do zahraničí? 
S těmito a dalšími otázkami se 
můžete obrátit na kancelář Allianz 
pojišťovny, Kvítková 552, Zlín, tel.: 
577 220 782-3. 

Pomoc pro motoristy, 
která má smysl

S vámi od A do Z

9 000 poboček 70 zemí světa
165 000 makléřů

•

SVĚTOVÁ JEDNIČKA V REALITÁCH

DOČKAL

CENTURY 21 Dočkal
Tř. T. Bati 39, 760 01 Zlín
tel.: 577 018 811 a 736 611 616

www.century21.cz
Každá kancelář je nezávisle vlastněna a provozována.

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI PRO VAŠI FIRMU

Prodej pozemku v průmyslové zóně Tečovice k výstavbě hal pro skladování
a výrobu o velikosti 1075 a 900 m , celkem 16000 m plochy. Příjezd po
obecní komunikaci, všechny sítě. Možnost rozdělení na díly min. 4000 m .
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Pozemek Tečovice 1200 Kč/m2

Prodej výrobního areálu v Babicích u Uherského Hradiště pro chemickou
výrobu hořlavých látek. Budova 1088 m užitné plochy, pozemky celkem
6223 m oplocených zpevněných ploch.
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Areál Babice (UH) 5.990.000 Kč

PRODÁME I TU VAŠI – TEL. 736 611 616


