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Vážení čtenáři, partneři,

již Tomáš Baťa při budování svého svě-
tového obuvnického impéria na počát-
ku minulého století zdůrazňoval, že jed-
ním ze základních pilířů úspěchu firmy 
je spolupráce a týmový přístup. Zaměst-
nance své firmy nazýval výhradně spo-
lupracovníky a již před více než sto lety 
cíleně budoval tým, který měl společný 
cíl - spokojenost zákazníka. 

Stejně jako mnoho dalších Baťových 
principů řízení platí i tento také v sou-
časné době. Možná jen některé věci 
nazýváme trochu jinak – světověji. 
Hlavní téma tohoto vydání tedy věnuje-
me tzv. teambuildingu. Školení zaměst-
nanců pro práci v týmu, rozdělení jejich 
rolí a práci ve stresových podmínkách. 
Většina z těch, kteří podobným škole-
ním prošli, potvrzuje, že je celá řada 
věcí, kterou lze aplikovat v praxi. Pře-
devším během nich mnohem rychleji 
a důkladněji poznali své kolegy v situa-
cích, které třeba nejsou součástí běžné-
ho pracovního dne, ale mohou někdy 
nastat a zkušenosti nabyté při tomto 
tréninku pak v praxi pomohou. 

Přinášíme také informace o překvapi-
vém vyhlášení čtyř programů z Operač-
ního programu Podnikání a inovace. Na 
stránkách naleznete také mnoho dalších 
zajímavých informací. Příjemné čtení.

David Grác
vydavatel
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Zpravodajství strana 4–5

Přes dvě stovky nových míst vzniknou ve Zlíně 
díky úmyslu Komerční banky zřídit v krajském 
městě nové telefonní centrum. To by mělo začít 
fungovat začátkem příštího roku v budově Cen-
troprojektu. Zlínské centrum bude sloužit jako 
záloha pro telefonní ústřednu v Liberci, která pře-
stává stíhat nápor hovorů. 

Podle Milana Okáníka, lektora, konzultanta 
a majitele společnosti O. K. Trenink, lze prostřed-
nictvím kvalitních komunikačních prostředků 
zajistit růst firmy. V dnešní době, kdy se očekávají 
od manažerů, ale i zaměstnanců doslova nad-
lidské výkony, je citlivá komunikace a navození 
důvěry mezi lidmi náročným úkolem.

Evropská unie  strana 8–10

Pro dosažení konkurenceschopnosti a dlouhodo-
bého úspěchu firmy již zdaleka nestačí jen mate-
riální vybavení. Dostatečně motivovaní a loajální 
zaměstnanci jsou podle Standardu Investors 
In People zárukou image firmy. Certifikátem se 
v republice pyšní pouhých deset firem a ve Zlín-
ském kraji je jeho nositelem pouze jediná firma. 

Do diáře strana 12

Komory  strana 11

OHK Zlín zve na seminář „ESF - Evropský sociální 
fond a veřejné zakázky v projektech ESF”.

Rubrika přináší přehled nemovitostí určených 
k prodeji a pronájmu v celém Zlínském kraji. 

Vzdělávání strana 13

V rubrice Do diáře zveme nejen na semináře, ale 
také na významnou konferenci Nástroje 2007. 

Realitní servis strana 14

Spolupracujte s profesionály! Jedině tak prezentace 
Vaší firmy na internetu přinese největší efekt. 

úvodem

�5/2007www.firemnipartner.cz



Event
marketing

Téma čísla Již delší dobu si všímáte, že 
se vaši zaměstnanci stěží 
pozdraví. Jejich spoluprá-
ce vázne a doby popracov-
ních posezení jsou dávno 
ty tam. Není pochyb, vaši 
zaměstnanci netáhnou za 
jeden provaz. Jak k tomu 
došlo a hlavně jak to změ-
nit? Odpověď je jednoduchá 
- teambuilding!

Společnými hrami k lepší 
komunikaci

Doslovný překlad slova 
teambuilding je stavění nebo 
budování týmů. Jeho cílem 
je rozvoj kolektivu a zvýšení 
efektivity práce. „Teambuilding 
se zaměřuje na zlepšení komu-
nikace, spolupráce i na pocho-
pení fungování skupiny. V praxi 
jde o kombinaci různých aktivit 
a her s jejich následným rozbo-
rem. Při něm si pak ukážeme, 
jak skupina pracovala, co 
by příště v podobné situaci 
měla zlepšit, kde jsou její silné 
stránky a kde naopak rezervy,“ 
vysvětlil Petr Mrkvica, ředitel 
společnosti MEK-IN s. r. o., která 
se teambuildingem profesio-
nálně zabývá. 

Účastníci jsou vedeni 
k přebírání odpovědnosti za 
mezilidské vztahy ve skupi-
ně a k odhodlání překonávat 
překážky. Navíc se tak děje 
nenásilnou formou v podobě 
her a outdoorových aktivit, 
jako jsou například lesní scrab-
le nebo překonávání nízkých 
lanových překážek. Cílem je 
navození neformální atmosfé-
ry, aktivní odpočinek a příjem-
né společné zážitky.

Základem je pečlivá 
analýza firmy

Ideální počet lidí pro team-
building je 20 až 25, jeho opti-
mální délka je dva a půl dne. 
Pro větší účinek je dobré po 
několika měsících akci zopa-
kovat. Doba přípravy záleží na 
konkrétních požadavcích firmy. 
„Nejdříve je třeba provést analý-
zu firmy a zjistit, co má být cílem 
vzdělávacího programu. Zajímá 
nás složení cílové skupiny, kolik 
je v ní mužů a kolik žen, zda mají 
zkušenosti se sportovními akti-
vitami a podobně,“ vypočítal 
Mrkvica. Podle něj je možné při-
pravit program i za čtrnáct dní, 
ale v zájmu výsledku by dopo-
ručoval akci plánovat s větším 
časovým předstihem.

Díky tomu, že každá akce je 
dělaná na míru, je proměnlivá 
také její cena. „Budeme-li se ale 
bavit o klasickém teambuildin-
gu, tedy dva a půl dne pro dva-
cet pět lidí, bude se cena pohy-
bovat kolem sta tisíc korun. To 
je 1.600 korun na osobu a den,“ 
uvedl Mrkvica.

Dobrá příležitost 
pro nové zaměstnance

České firmy se o teambuil-
ding ve větší míře zajímají 
až v posledních dvou třech 
letech. Ve Zlínském kraji vsa-
dila na vzdělávání zaměstnan-
ců formou zážitků například 
společnost HP Tronic. „Mimo 
školení pořádáme takovéto 
akce dvakrát do roka pro celou 
firmu,“ přiznala personalistka 
Petra Trčková. „Zejména pro 
nově příchozí zaměstnance 
je to dobrá příležitost, jak se 
poznat i s ostatními kolegy 
mimo kancelář nebo lokalitu 
svého pracoviště,“ dodala.

K aktivitám typu teambuil-
dingu ale tíhnou více nadná-
rodní firmy nebo společnosti 
s několika stovkami zaměstnan-
ců. Ty menší si k nim cestu stále 
hledají. „Pro nás to není. Jed-
nou do roka si jdeme někam 
společně sednout a to nám sta-
čí,“ potvrdil realitu ředitel rož-
novské firmy APRI s. r. o., která 
v roce 2005 bodovala v soutěži 
Štiky českého byznysu.

Průmyslovou zónu nabídne 
radnice místním firmám
Valašské Meziříčí – Hlavně místním 
firmám chce valašskomeziříčská rad-
nice nabídnout místa v průmyslové 
zóně v lokalitě Lešná. Jednání s velký-
mi investory, kteří by mohli více než 
padesátihektarovou zónu využít, totiž 
ztroskotala. Jedním z hlavních důvodů 
bylo chybějící napojení na dálniční síť. 
V průmyslové zóně nyní působí špa-
nělská skupina CIE Automotive, která 
se zabývá dodávkou komponentů pro 
automobilový průmysl.

Brazilský Centroprojekt očekává 
miliardový obrat
Zlín – Miliardový obrat očekává letos 
firma Centroprojekt do Brasil, kterou 
vlastní zlínská projektová a inženýrská 
společnost Centroprojekt. V loňském 
roce utržila brazilská společnost, která 
se specializuje na dodávky technologií 
a staveb na úpravu vody, zhruba 600 
milionů korun.

O2 otevřela ve Zlíně prodejnu
Zlín – Největší a nejmodernější regio-
nální prodejnu společnosti Telefónica 
O2 otevřeli představitelé firmy 2. května 
v ulici Sadová ve Zlíně. Prodejna nabíd-
ne osobní konzultanty a techniky, kteří 
budou schopni řešit požadavky společ-
ností přímo v jejich sídle. Zaměstnanci 
společnosti zde budou nabízet také 
optimalizace stávajících telefonních 
účtů pevných linek a mobilních tele-
fonů, jejich dodávky a připojení do 
internetového světa pomocí služby O2 
ADSL o rychlosti až 8MBit/s. Do čer-
vence  tohoto roku plánuje společnost 
otevřít pobočky také v Přerově, Břeclavi 
a Uherském Brodě.

ZPS-Elektromontáže v konkurzu
Zlín – Brněnský krajský soud prohlá-
sil minulý měsíc konkurz na majetek 
zlínské společnosti ZPS-Elektromon-
táže. Správcem konkurzní podstaty 
byl jmenován Pavel Bundil. ZPS-Elek-
tromontáže, a. s., dosáhly v roce 2005 
tržeb asi 153 milionů korun, hospo-
daření skončilo mírným ziskem. Na 
konci roku 2005 ve firmě pracovalo 
zhruba 50 lidí.

Vsetínský dopravce nakoupí  
nové autobusy
Vsetín – Společnost ČSAD Vsetín 
nakoupí letos 36 nových autobusů, 
které budou stát přibližně 180 milionů 
korun. Touto investicí firma obmění asi 
dvanáct procent vozového parku. ČSAD 
Vsetín má jako největší autobusový 
dopravce ve Zlínském kraji 290 autobu-
sů, jejichž průměrné stáří se pohybuje 
mezi deseti a jedenácti lety. Od náku-
pu nových vozů si vedení firmy slibuje 
hlavně zkvalitnění svých služeb a vyšší 
spolehlivost autobusů.

Cesta k lepší firmě? Zkuste teambuilding!

Zlín – Jak poděkovat firemním partnerům? Jak 
zaměstnancům? Jak zviditelnit vlastní výrobek 
před těmi konkurenčními? Všechny tyto otázky 
mají jedinou odpověď – Event marketing!

„Existují dva druhy Event marketingu. Prvním 
jsou společenské a firemní akce, které se děla-
jí za účelem společenských setkání, navázání 
lepších obchodních kontaktů, nebo k utužení 
vztahů mezi spolupracovníky či obchodními 
partnery. Dělali jsme již mnoho firemních ple-
sů, akcí k výročí firem, sportovních turnajů, 
vánočních zaměstnaneckých večírků, nebo 
například celodenní slavnost k otevření nové 
továrny. Tím druhým jsou pak akce zaměřené 
na prezentaci vlastních výrobků nebo služeb,“ 
vysvětlil Michal Žáček, ředitel Agentury Velry-
ba, která se dodávkou firemních a společen-
ských akcí na klíč zabývá již deset let.

Event marketing znaly již prvorepublikové fir-
my. Jeho cílem je upoutat pozornost a získat 
zájem potenciálního zákazníka, nikoliv běžnými 
reklamními akcemi, ale uspořádáním události, 
která mu přinese nevšední zážitky. 

Před lety zahajoval například jeden konferen-
ciér seminář pro pracovníky ministerstev a samo-
správ sólovou písní. Jeho cílem bylo, aby ihned 
upoutal pozornost a aby si posluchači i druhý 
den vzpomněli, o čem se mluvilo. Důležitost 
nevšedních zážitků pro větší povědomí o zboží 
si uvědomují například i pivovary, které se před-
hánějí v pořádání různých zábavných táborů 
a jiných sportovních setkání.

Jestli si více českých firem osvojí jako jeden 
z nástrojů propagace i Event marketing, uvidí-
me v budoucnu. Jisté je, že by to v záplavě téměř 
totožných reklam bylo osvěžující.

[mij]

Event marketing, staronový hráč na poli propagace

[mij]

zpravodajství
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Inzerce

Z kraje

Nová místa

Obdobné centrum stojí už 
devět let v Liberci a obsluhuje 
celou republiku. V brzké době 
už ale počet hovorů přesáh-
ne jeho možnosti, a proto se 
banka rozhodla postavit další 
telefonní ústřednu. „Ze zvažo-
vaných lokalit odpovídal Zlín 
nejlépe našim potřebám. Zvo-
lená budova Centroprojektu 
nabízí dostatečnou kapacitu 
s možností dalšího rozšiřování. 
Pro naše budoucí zaměstnan-
ce navíc bude dobře dostupná 
hromadnou dopravou,“ vysvět-
lil místopředseda představen-
stva a náměstek generálního 
ředitele Komerční banky Phi-
lippe Rucheton.

Komerční banka bude v Čes-
ku prvním finančním ústavem, 

který bude mít služby operáto-
rů na dvou místech. Liberecké 
telefonní centrum bylo otevře-
no v květnu 1998 jako jedno 
z prvních v České republice. 
Od té doby jeho zaměstnanci 
odbavili přes 67 milionů telefon-
ních hovorů. „Jeden telefonní 
bankéř jich denně vyřídí v prů-
měru 140. V Liberci zaměstná-
váme zhruba 380 pracovníků 
a dalších 150 je brigádníků, 
zejména vysokoškoláků, kteří 
v případě potřeby vypomá-
hají,“ řekl vedoucí přímého 
bankovnictví Komerční banky 
Mojmír Prokop.

Původně se rozhodovalo 
mezi devíti lokalitami, nako-
nec se výběr zúžil na Zlín 
a Olomouc. Zlín dostal před-

nost, protože je v centru měs-
ta k dispozici hotová budova, 
kterou vlastní Centroprojekt. 
V Olomouci by bylo potřeba 
objekt postavit. „S náborem 
pracovníků začneme zřej-
mě ve druhé polovině roku,“ 
dodal Prokop.

Zlínské centrum bude sloužit 
jako záloha pro libereckou 
ústřednu. Jeho hlavním poslá-

ním bude obsloužit neustále 
rostoucí počet klientů, kteří 
využívají telefonní či interneto-
vé bankovnictví. 

Komerční banka je v sou-
časné době třetí největší 
bankou v České republice 
a zaměstnává sedm a půl tisí-
ce lidí. V České republice má 
banka kolem jednoho a půl 
milionu zákazníků.

Nové telefonní centrum nabídne přes dvě stě míst

Zlín – Smlouvu o spolupráci podepsali 
na společném jednání ve Zlíně zástupci 
Obchodně-průmyslové komory Samarské 
oblasti a Krajské hospodářské komory Zlín-
ského kraje. Z dohody by v budoucnu moh-
ly vzejít vazby v oblasti průmyslu, obchodu, 
lázeňství nebo cestovního ruchu.

Z jednání vyplynula také možnost spo-
lupráce při opravách bytů v ruské Samar-

ské oblasti. Krajské firmy by měly spolu-
pracovat na rekonstrukci starých bytových 
domů i na nové výstavbě.

„V Samarské oblasti čeká na rekon-
strukci zhruba dvanáct tisíc bytových 
domů. Je nám jasné, že to sami nezvlád-
neme. Proto chceme využít potenciál sta-
vebních firem ze Zlínského kraje,“ uvedl 
náměstek ministra stavebnictví a bytové-
ho komunálního hospodářství Samarské 
oblasti, Vjačeslav Timošev. 

Kromě bytové oblasti by společnosti 
z kraje měly zajistit také výstavbu tepelné 
elektrárny. „Ročně postavíme asi osm set 
tisíc metrů čtverečních bytových ploch, 
v roce 2010 by to ale mělo být už kolem 
dvou milionů. Proto potřebujeme zajistit 
elektrickou energii pro nové bytové kapa-
city,“ vysvětlil Timošev.

Podnikatelům z kraje se otevírá Rusko

Zlín - Více než 230 nových pracovních míst vytvoří ve Zlíně 
v horizontu pěti let Komerční banka. Tato místa vzniknou díky 
záměru vedení banky zprovoznit v krajském městě začátkem 
příštího roku nové telefonní centrum. To bude zřízeno za 
několik desítek milionů korun v budově Centroprojektu. Pro 
potřeby telefonního centra bude upraveno celé jedno patro.

[mij]

Zlín – Největší stát světa má zájem spo-
lupracovat s obuvnickými firmami ze 
Zlínského kraje. Na setkání s podnikateli 
ve Zlíně to řekl zástupce ředitele Lidové 
vlády okresu Tung-ling Li Čching-čang.
„Čína sice nemá v obuvnickém průmyslu 
tak dlouhou tradici jako zlínský region, 
disponujeme ale velikou výrobní základ-
nou,“ podotkl Li Čching-čang. Podle něj 
se Čína velmi intenzivně seznamuje 
s hospodářskou situací ve Zlínském kraji 
a nachází mnoho oblastí pro budoucí 
spolupráci. „Nyní se nám jako nejperspek-
tivnější jeví obuvnický průmysl,“ dodal.
Na přímý dotaz Li Čching-čang připustil, 
že jednou z možných variant spolupráce 
je poskytnutí technologií a know-how 
ze strany českých podnikatelů a poskyt-
nutí výrobních prostor čínskou stranou. 

Čína se zajímá o obuvníky

[mij]

[mij]

www.kr-zlinsky.cz

zpravodajství
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Milan  
Okáník

Milan Okáník: Jediné překážky, které máte, jsou ve vaší hlavě

Představte čtenářům společ-
nost O. K. Trenink.

Zabýváme se rozvojem a růs-
tem lidských zdrojů. V praxi to 
znamená, že pomáháme lidem, 
aby prostřednictvím svých 
schopností v oblasti komunika-
ce byli schopni řešit problémy, 
a to jak se svými nadřízený-
mi, tak s kolegy. Už naše věta 
- Pomáháme Vám růst - značí, 
že také díky vhodným komu-
nikačním prostředkům dokáží 
zaměstnanci zajistit růst firmy. 

Vy jste studoval psychologii?
Ne, přesto psychologii využí-

vám hodně, dokonce jsem strá-
vil několik měsíců na psychiat-
rickém oddělení, abych poznal 
zákonitosti lidského vnímání. 
V našem oboru tvoří lektor 
devadesát  procent úspěchu 
firmy, a pro mne je důležité, aby 
lektor byl vždy osobností, a ta 
se nedá vystudovat na vysoké 
škole. Osobností se člověk stává 
tím, co zažil a prožil.

Kdo byl Vaším prvním klientem?
Byla to malá softwarová fir-

ma s pár nadšenci, kteří provo-
zovali tzv. garážové podnikání. 
Přesto se jejich firma postupně 
rozrostla v druhou nejlepší soft-
warovou firmu na Slovensku, 
ale schopnosti lidí na úrovni 
komunikační a manažerské byly 
tehdy pořád v té garáži. Firma 
jim začala přerůstat přes hlavu 
a mou první zakázkou bylo tedy 
koučování generálního ředitele. 
Zpětná vazba byla velká a do 
dneška spolupracujeme.  

Je obecně komunikace v sou-
časnosti horší?

Ne že by byla horší, ale je 
to spíše otázka rozvoje samot-
ných firem. Lidé jsou z různých 
odvětví či z různých poměrů 
a potřebují nalézt společnou 
řeč. Větší firmy mají daleko větší 
komunikační problémy, než ty 
malé. Ale i tam musí platit určitá 
komunikační pravidla, kde lidé 
ví, co od sebe mohou očekávat. 

Tématem FP jsou teambuildin-
gy (TB). Co je vlastně cílem TB?

Nejpoužívanějším cílem TB je 
právě stmelení kolektivu, naučit 
lidi mezi sebou efektivně komu-
nikovat. Existují i další TB, napří-
klad diagnostický, kdy v pod-
statě TB slouží nejen k utužení 
vztahů, ale slouží nadřízeným 
k vytipování přirozeného vůd-
ce, či toho, kdo se veze. Úkolem 
je rozdělit role v týmu a potom 
na jejich základě rozdělit lidem 
pracovní úkoly, případně lidi 
posílit nebo se, v tom horším 
případě, s nimi i rozloučit. 

Můžete uvést příklad cvičení 
v teambuildingu?

Obvykle lidé netuší, co je 
čeká. Vzpomínám si, že jsme při-
šli do restaurace a jeden z účast-
níků rozbalil papírek s úkolem 
a zjistil, že má pronést nekrolog. 
To je například jedna z možnos-
tí, druhou jsou fyzicky náročná 
cvičení, slaňování nebo aktivity 
ve smyslu boje o holé přežití. 

Jaké jsou konce teambuildin-
gových akcí?

Různé. Většinou z TB vychá-
zí nějaké výstupy. Pokud to byl 
diagnostický TB, tak vytipujeme 
člověka, kterého je vhodné více 
motivovat, nebo člověka, na 
kterého je spolehnutí. Většinou 

tato akce zanechává v lidech 
hluboký dojem, ať už pozitivní, 
nebo negativní. 

Vy je vlastně svlékáte z kůže.
Ano, lidé jsou zde často vysta-

veni situacím, se kterými se nor-
málně nesetkávají. Nemohou 
tedy používat svá naučená klišé 
a najednou se se vzniklou situací 
musí vyrovnat jednáním, vyplý-
vajícím z jejich vlastní podstaty. 
Tím se vlastně projeví jejich návy-
ky. Většina lidí totiž má nějakou 
masku, a tady ji postupně odha-
zují. A čím je TB náročnější, tak 
jako bychom je skutečně z té 
jejich kůže svlékali. Někdy dokon-
ce doslova...

Odmítl s vámi třeba někdo 
spolupracovat?

Samozřejmě. Je to o tom, že 
si člověk nedůvěřuje. Mám kli-
enta, člena vrcholového mana-
gementu, který zásadně nevy-
stoupí před kamerou. Prostě se 
mi to ještě nepodařilo, i když 
jsem zkoušel všechno možné...

Kolik klientů se na vás ročně 
obrací?

Pohybuji  se v oblasti finanč-
nictví, což jsou obecně velcí 
zákazníci - pojišťovny, banky 
- a stává se, že jeden zákazník 
mne vytíží na celý rok. Většinou 
jsou to dlouhodobé záležitosti. 

Milan Okáník

optimistický čtyřicátník 
původem ze Slovenska, 
ženatý, má šestiletého 
syna Ondru

vystudoval gymnázium, 
ale jak sám říka, nejvyšší 
vzdělání mu poskytl život

je absolventem řady pro-
fesních kurzů

prošel různými funkcemi, 
pracoval jako redaktor či 
ředitel agentury

od roku 2000 trenér  
a konzultant ve své firmě 
O. K. Trenink

k nalezení správné 
cesty ho inspiruje učení 
alternativní filozofie, rád 
se potápí a volný čas tráví 
jízdou na koni

nemá oblíbenou postavu 
z historie, neboť se snaží 
žít přítomností

vzorem je pro něj on sám

„Důležitější než CO je JAK“

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Problémy v komunikaci a obecně v lidských vztazích jsou staré jako 
lidstvo samo. Podle Milana Okáníka, lektora, konzultanta a maji-
tele firmy O. K. Trenink, nelze stanoveného cíle dosáhnout bez kva-
litní komunikace. Zejména v dnešní době, plné stresu a směřování 
na výkon, je absence lidské shovívavosti a důvěry velice citlivou 
otázkou. Mnohdy nedokážeme komunikovat v rodině, o to víc je to 
těžší v pracovním prostředí. Cílem pravidelného rozhovoru bude 
tentokrát hledání cesty, jak být lepší a kde hledat správné impulsy. 

rozhovor
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O firměMohl byste doporučit nějakou 
vskutku výjimečnou aktivitu?

Jistě. Nabídl bych vám svou 
specialitu, a tou je firewal-
king. Chůze po žhavém uhlí. 
Výsledkem je, že lidé dokáží 
v sobě nalézt něco nového, 
nepoznaného, a jejich sebevě-
domí obrovsky naroste. Pro-
tože pokud dokážou toto, tak 
dokážou všechno na světě! 

Tak kdybych viděla žhavé uhlí-
ky, tak řeknu - toto asi ne...

Samozřejmě, to řekne úplně 
každý... Sto procent lidí řekne - 
to nejde. Ale to je jen začátek. 
Nejprve provádíme mentální 
přípravu, aby lidé zjistili, jak 
to vlastně funguje. Začíná se 
v poledne a na druhý den večer 
se chodí přes žhavé uhlí. Musí-
te si uvědomit, že  jediné pře-
kážky, které máte, jsou ve vaší 
hlavě. A my lidi učíme, aby ty 
překážky ze své hlavy odstra-
nili. A když je odstraní, zjistí, že 
možné je úplně všechno. Pro-
chází se volně, po zhruba sed-
mimetrovém koberci žhavého 
uhlí, bez popálenin. Člověk 
musí v sobě odbourat strach 
a nedůvěru a pokud to dokáže, 
tak jednoduše jde...

Je to sugesce?
Všechno, co děláme, je suges-

ce. Kdybychom věřili tomu, že 
dokážeme létat, tak létáme. 

O jaké aktivity mají firmy nej-
větší zájem? 

Je to z velké míry dáno zamě-
řením společnosti. Pokud je to 
obchodní firma, tak požadu-
je zdokonalení obchodních 
dovedností. Firmy navíc nemají 
dostatečně vytvořen adaptační 
proces, tzn. že nejsou vytvořena 
pravidla, jak má člověk v novém 
zaměstnání postupovat v prv-
ních týdnech svého působení. 
Důsledkem je vysoká fluktuace, 
a to se děje právě u obchodních 
firem. U výrobních podniků 
nebo jiných firem je vyžado-
ván time či stress management 
a relaxační techniky.

Jak takové relaxační techniky 
vypadají?

Doporučuji meditativní tech- 
niky spojené se sportovními 
aktivitami. Západní společ-
nost nás naučila starat se o své 
tělo, ale nenaučila nás starat 
se o svou mysl. Dnešní společ-
nost klade obrovské nároky na 
duševní stránku, ale neví, jak 
dát odpočinout mysli. Manažer 
má v hlavě obrovský chaos 
a hledá cestu, jak odložit sta-
rosti a myšlenky na práci. Proto 
dochází k syndromům vyhoření 
a obecně k problémům, které 
snižují efektivitu manažerů.

Kde hledáte inspiraci pro vaše 
nápady?

Hlavně v alternativních filo-
sofiích, kde se hodně pracuje 
s osobností člověka a s jeho myslí, 
či dokonce už i v kvantové fyzice. 

Kterou aktivitu zatím nikdo 
nevyužil?

Tréninky pro generální mana-
gement. Ano... Top manage-
ment má pocit, že se nepo-
třebuje vzdělávat. Ale pokud 
probíhá obecné vzdělávání ve 
firmě, tak by to mělo probíhat 
od shora dolů. 

Jak vidíte svou budoucnost, 
kam se vydáte dál?

Jak už jsem říkal na úvod, 
nechci směřovat k nějakému 
cíli, pro mne je důležitá cesta. 
Chci dál fungovat jako malá fir-
ma, chci mít speciality v nabíd-
ce, chci umět zareagovat na 
speciální požadavky firem či 
klientů. Nechci se hlavně dostat 
do pozice, kdy se budu zabývat 
více ekonomikou, než filosofií. 

Chůze po žhavém uhlí je 
Vaše top nabídka, a co tedy 
bude dál?

Třeba levitace...

Máte nějakou radu na závěr?
Radu ani tak ne, jako spíše 

zamyšlení - všechno, co člověk 
dělá a kam jde, vychází z něho. 
Když začínám své tréninky, tak 
na úvod říkám - nevěřte mi ani 
slovo a já vás nic nenaučím. Pro-
tože já vám můžu pouze ukázat 
ty dveře, kterými se dá projít, 
ale projít musíte sami. Člověk 
sám musí udělat všechno pro 
to, aby těmi dveřmi prošel. Já 
ho jimi neprotáhnu...  [mat]

Název
Milan Okáník – O. K. 
Trenink
firma nemá žádné další 
pobočky

Založení společnosti
1. února 2000

Cíl společnosti
pomáháme Vám růst...

Hlavní zaměření 
pořádání a realizace kurzů 
a seminářů

Počet externích 
spolupracovníků 

7

Reference
ČSOB Poisťovňa, a. s.
Generali pojišťovna, a. s.
Slovenská národná banka 
– Institut vzdelávania
Datalock, a. s.
Prvá stavebná 
sporiteľňa, a. s. 

Působnost firmy
Slovensko 
Česká republika

Firmami nejvíce 
požadované aktivity 

komunikační dovednosti
manažerské dovednosti
obchodní dovednosti

Přibližná cena vzorové 
aktivity – např. 10 lidí, 3 dny

50.000 Kč

Kontakt
www.oktrenink.cz
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▪
▪
▪
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▪
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Inzerce

Firemní a společenské akce na klíč
event marketing

VYBRANÉ REFERENCE
ART PRODUCTION K2 / PIVOVAR ZUBR / LAPP KABEL / ČESMAD BOHEMIA / DOPRAVÁCKÁ ASOCIACE ČR / ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST
SYNOT AUTO BMW / FEMAX / TAJMAC-ZPS / SAFT FERAK / NADACE DĚTI - KULTURA - SPORT / GREINER PACKAGING / GLAVERBEL FENESTRA 
G.N.P. / TEPLÁRNA OTROKOVICE / ASTRON BUILDINGS / NOVESTA a.s. / BANG & OLUFSEN / DUPONT / KVĚTINOVÝ PLES / ZLÍNSKÝ KRAJ

AGENTURA VELRYBA s . r.o .  Zarámí  4432 ,  761  77  Z l ín  /  Czech  Republ i c
te le fon  577  218  849 ,  agentura@ve l ryba . cz ,  www.ve l ryba . cz velryba.cz

plesy / večírky / rauty / kongresy / konference / zákaznické akce / firemní prezentace

V y  s e  b a v t e ,  h o s t i t e l s k é  s t a r o s t i  p ř e n e c h e j t e  n á m . . .



Jak
postupovat

CzechInvest změnil vedení
Konec března znamenal pro agenturu 
CzechInvest výraznou změnu ve vedení. 
Ministr průmyslu a obchodu Martin Říman 
odvolal z funkce generálního ředitele 
CzechInvestu Tomáše Hrudu. Jak uvedl tis-
kový mluvčí MPO Tomáš Bartovský důvo-
dem byly závažné systémové a organizač-
ní nedostatky. Kromě toho chyběl i účinný 
manažerský dohled. Do čela CzechInvestu 
tak zasedl Roman Čermák, který působil 
na Magistrátu města Brna. 

Průvodce podnikatele je na světě
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
vydalo brožuru pro žadatele o podporu 
z Operačního programu Podnikání a ino-
vace. Průvodce kromě jiného usnadňuje 
orientaci v nabídce programů podpory,  
obsahuje popis procesů od zpracování 
žádosti až ke schválení projektu, včetně 
všech souvisejících aktivit. Téměř sto-
stránkového rádce naleznete na  webo-
vých stránkách www.mpo.cz.

Jan Kinšt ve Zlíně
Na počátku dubna navštívil Zlín na 
pozvání místního Eurocentra český 
zástupce u Evropského účetního dvora, 
Ing. Jan Kinšt. Bohatý program zahájil 
Kinšt přednáškou na téma „Role Evrop-
ského účetního dvora a jeho postavení 
mezi institucemi EU”. Po setkání se 
zástupci univerzity a představiteli Zlín-
ského kraje ukončil svou krátkou náv-
štěvu prohlídkou Baťova mrakodrapu 
a exkurzí v Eurocentru Zlín. 

Akční plán rozvoje cestovního ruchu
Do 15. května 2007 mohou být zasí-
lány vyplněné projektové záměry do 
projektu „Zpracování akčního plánu 
rozvoje cestovního ruchu pro turistic-
kou oblast Zlínsko“, který je financován 
z opatření 3.3 SROP. Informace poskytne 
Mgr. Radek Galousek na tel. čísle 519 
512 797. Vyplněné záměry zasílejte na  
e-mail: radek.galousek@avedon.cz nebo 
poštou na adresu společnosti AVEDON. 
Vzory vyplněného záměru naleznete na  
www.mestozlin.cz, v sekci Rady a infor-
mace - Rozvoj cestovního ruchu. 

Region 
a EU

Podniky, veřejné instituce a neziskové organizace 
mohou do konce roku 2007 získat finanční pod-
poru na Standard IIP.

 Informace o podmínkách poskytne agentu-
ra CzechInvest (CI) či některý z českých porad-
ců, kteří poskytují poradenství v oblasti zavá-
dění standardu IIP. Podnik nemusí zpracovat 
žádný projekt ani žádost o dotaci a do projektu 
je zařazen okamžitě. Kromě finanční podpory 
ve výši až 320.000 Kč nabízí CI také účast na 
bezplatném cyklu 9 školení. Zavádění stan-
dardu IIP v podniku nesmí trvat déle než 18 
měsíců, případně ne déle než do června 2008. 

Bez projektu a bez žádosti k certifikátu

www.czechinvest.org

Radíme vám jediné, inves-
tujte do rozvoje svých zaměst-
nanců a vaše firma bude 
schopna konkurence a dlouho-
dobý úspěch ji nemine. Tajem-
ství se skrývá v lidech, kteří 
svou firmu dokonale znají, věří 
v její filosofii a jsou dostatečně 
vzdělaní a loajální. To vše zajis-
tí mezinárodně uznávaný stan-
dard v oblasti řízení a rozvoje 
lidských zdrojů, který má za 

úkol sledovat schopnost pod-
niku, jak efektivně vede a roz-
víjí své zaměstnance. 

Historie standardu má své 
kořeny ve Velké Británii, kde si 
velmi rychle uvědomili význam 
lidského potenciálu. Standard 
IIP navíc vyniká dvěma výhoda-
mi - je tvořen pro každou firmu 
zcela individuálně a je pozitivní, 
což potvrzuje i finanční ředitel-
ka a koordinátorka evropských 

fondů Bc. Martina Vítková ze 
společnosti NWT Computer. 
Právě hulínská firma je ve Zlín-
ském kraji jediným držitelem 
certifikátu Standardu IIP. 

Při jeho zavádění je podnik 
omezen pouze několika málo 
podmínkami, přesto samotný 
zisk certifikátu není snadný. 
„Získání standardu IIP bylo 
poměrně náročné a v jeho prů-
běhu jsme spolupracovali s cer-
tifikovaným poradcem,” potvr-
zuje nelehkou cestu Vítková. 
Zavedení standardu se obecně 
doporučuje pro firmu s počtem 
deseti a více zaměstnanců. 

Standardem Investors In 
People se v České republice 
může pochlubit pouze deset 
společností a jeho zavedení 
firmám všeobecně prospělo. 
„Zaměstnanci jsou spokoje-
nější a mají možnost se dále 
vzdělávat na našich firemních 
školeních,” potvrdila účin-
nost standardu koordinátor-
ka a domnívá se, že se zvýšila 
i motivace zaměstnanců. Níz-
ký počet certifikovaných firem 
může další zájemce odradit, 
nicméně investice do lidských 
zdrojů je nedocenitelná.

Inzerce

Jak zlepšit image firmy? Standardem!

[mat]

[mat]

Investice do materiálního zařízení již pro zabezpečení úspěšné-
ho fungování firmy zdaleka nestačí. Nalézt kvalitní zaměstance 
také není až tak veliký problém, ten ale nastane ve chvíli, kdy 
zaměstnanec neví, za jakou firmu vlastně „kope”. Chybí mu 
motivace, zajištění vzdělávání a tato nejistota vrcholí mnohdy 
odchodem ze zaměstnání. Jak těmto situacím zabránit či jak jim 
předcházet je úkolem tzv. Standardu Investors in People (IIP).

www.czechinvest.org, www.nwt.cz

evropská unie
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Inzerce

Eko
Energie

Prioritní osa 4: Inovace
Forma podpory: Dotace
Vyhlášení programu: 25. 4. 2007
Příjem registr. žádostí: 1. 6. - 30. 9. 2007
Příjem plných žádostí: 1. 8. – 31. 10. 2007
Plánovaná alokace pro výzvu: 1,5 mld. Kč
Příjemce podpory: Malý a střední podnikatel
Poskytovatel dotace: Ministerstvo průmyslu  

      a obchodu
Zprostředkující subjekt: CzechInvest

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Cíl programu:
Výzvou jsou definovány podmínky programu INOVACE, jehož cílem je vytvoření 
vhodných podmínek pro posílení dlouhodobé konkurenceschopnosti, podpory 
udržitelného růstu a vyváženého regionálního rozvoje české ekonomiky. 
Podporované aktivity:
Inovační projekt je projekt zaměřený na některou z následujících aktivit - inovace 
produktu, inovace procesu, organizační inovace, marketingová inovace.
Podmínky přijatelnosti programu:
Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hlavního měs-
ta Prahy a nesmí porušovat horizontální politiky EU a udržitelný rozvoj.
Výše dotace:
Dotace  je poskytována ve výši 1 – 75 mil. Kč. Procentní limity dotace jsou uve-
deny ve výzvě.

▪

▪

▪

▪

www.mpo.cz, www.czechinvest.org

Program Inovace
Inovace

Prioritní osa 2: Rozvoj firem
Forma podpory: Dotace
Vyhlášení programu: 25. 4. 2007
Příjem registr. žádostí: 1. 6. - 30. 9. 2007
Příjem plných žádostí: 29. 12. 2007
Plánovaná alokace pro výzvu: 500 mil. Kč
Příjemce podpory: Malý a střední podnik
Poskytovatel dotace: Ministerstvo průmyslu  

      a obchodu
Zprostředkující subjekt: CzechInvest

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Cíl programu:
Výzva do programu ICT v podnicích naplňuje cíl podpořit konkurenceschopnost 
malých a středních podniků prostřednictvím kvalitativně vyššího využití jejich 
potenciálu v oblasti pořizování a rozšiřování informačních systémů.
Podporované aktivity:
Jádrem projektu musí být investice či pořízení nových služeb v oblasti informač-
ních a komunikačních technologií, především tedy software a hardware.
Podmínky přijatelnosti programu:
Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hlavního 
města Prahy a nesmí porušovat horizontální politiky EU.
Výše dotace:
Dotace je poskytována ve výši 0,5 - 20 mil. Kč, maximálně však do výše procentu-
álních limitů stanovených regionální mapou intenzity veřejné podpory pro regio-
ny ČR na období let 2007-2013. Procentní limity dotace jsou uvedeny ve výzvě.

▪

▪

▪

▪

Program ICT v podnicích

Prioritní osa 4: Inovace
Forma podpory: Dotace
Vyhlášení programu: 25. 4. 2007
Příjem registr. žádostí: 1. 6. - 30. 11. 2007
Příjem plných žádostí: 1. 8. – 31. 12. 2007
Plánovaná alokace pro výzvu: 600 mil. Kč
Příjemce podpory: Malý a střední podnikatel
Poskytovatel dotace: Ministerstvo průmyslu  

      a obchodu
Zprostředkující subjekt: CzechInvest

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Cíl programu:
Cílem výzvy je podpořit zavádění a zvyšování kapacit podnikatelských subjektů pro 
realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zároveň i zvýšení počtu pod-
nikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci.
Podporované aktivity:
Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající 
v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení nezbytného a výlučně 
využívaného pro zajištění aktivit tohoto centra.
Podmínky přijatelnosti programu:
Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hlavního měs-
ta Prahy a nesmí porušovat horizontální politiky EU a udržitelný rozvoj.
Výše dotace:
Dotace je poskytována ve výši 1 - 75 mil. Kč a procentní limity jsou uvedeny ve 
výzvě.

▪

▪

▪

▪

Program Potenciál
Potenciál

ICT 
v podnicích

Prioritní osa 3: Efektivní energie
Forma podpory: Dotace
Vyhlášení programu: 1. 5. 2007
Příjem registr. žádostí: 1. 6. - 31. 7. 2007
Příjem plných žádostí: 30. 9. 2007
Plánovaná alokace pro výzvu: 850 mil. Kč
Příjem žádostí o platbu: do 30. 9. 2010
Příjemce podpory: Malý a střední podnik
Poskytovatel dotace: Ministerstvo průmyslu  

      a obchodu
Zprostředkující subjekt: Česká energetická  

      agentura (ČEA)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

www.mpo.cz, www.ceacr.cz

Program Eko - Energie
Cíl programu:
Výzva do programu EKO-ENERGIE naplňuje cíl stimulovat aktivitu podnikatelů 
v oblasti snižování energetické náročnosti výroby, spotřeby primárních energe-
tických zdrojů a vyššího využití obnovitelných a druhotných zdrojů.
Podporované aktivity:
Podporovanými aktivitami jsou zejména využití obnovitelných a druhotných ener-
getických zdrojů a zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie. 
Podmínky přijatelnosti programu:
Projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hlavního měs-
ta Prahy. Pokud práce na projektu započnou před datem potvrzení přijatelnosti 
projektu, nebude celý projekt způsobilý pro přiznání podpory. 
Výše dotace:
Minimální absolutní výše dotace činí 0,5 mil. Kč, maximální absolutní výše dotace 
je 100 mil. Kč. Upřesnění výše podpory je uvedeno ve výzvě.

▪

▪

▪

▪

www.mpo.cz, www.czechinvest.org

www.mpo.cz, www.czechinvest.org

evropská unie evropská unie
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Inzerce

FP EHP
Norsko

evropská unie

Výzva:
Z Blokového grantu Fondu na přípravu 
projektů ve Finančním mechanismu EHP 
a Norska

Forma podpory: Grant

Počátek příjmu žádostí: 26. 3. 2007

Ukončení příjmu žádostí: 25. 5. 2007

Příjemce podpory: 
Instituce veřejné správy, profesní komory, pod-
nikatelské subjekty působící ve veřejném zájmu

Zprostředkovatel:
Centrum pro zahraniční pomoc - Národní 
kontaktní místo Finančních mechanismů 
EHP/Norsko

Příjemce žádostí:
Ministerstvo financí, Centrum pro zahraniční 
pomoc - příprava a koordinace, Letenská 15, 
118 10 Praha 1

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

O grantu:
Alokovaná částka pro výzvu je 560.000 EUR. Granty budou udělovány na aktivity 
související s přípravou žádostí a zpracováním relevantních dokumentů nutných 
na předložení žádostí o grant na individuální projekt nebo program, a to zejména 
na: zpracování studie proveditelnosti, finanční a ekonomické analýzy, přípravu 
relevantní technické dokumentace pro předložení žádosti a další jasně zdůvod-
něné ad hoc aktivity. 
Způsob předkládání žádosti:
Žádosti budou zpracovány v českém jazyce a na předepsaném formuláři. Žadatel 
musí předložit 2 výtisky kompletní žádosti a 1 elektronickou verzi žádosti zaslat 
na e-mailovou adresu: fpp@mfcr.cz. Žádost musí být předložena v samostatné 
obálce s označením „Fond na přípravu projektů”. 
Doba realizace sub-projektu:
Jednotlivé sub-projekty podporované v rámci Fondu na přípravu projektů mohou 
být v rozsahu 1 až 4 měsíce. Všechny sub-projekty musí být ukončeny 1 týden před 
datem ukončení další otevřené výzvy pro přijímání žádostí v České republice.
Výše grantu:
Granty budou udělovány do výše max. 90 % celkových oprávněných nákladů, 
v rozsahu od min. 5.000 do max. 20.000 euro. Výše grantu bude pro každou 
žádost posuzována individuálně.

▪

▪

▪

▪

www.eeagrants.cz 

Výzva pro předkládání žádostí o grant

Vývoj
Forma podpory: 
Dotace 

Počátek příjmu žádostí: 
1. 1. 2007

Ukončení příjmu žádostí: 
31. 12. 2007

Příjemce podpory: 
Malý a střední podnikatel

Správce programu:
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Příjemce žádostí:
Agentura pro podporu podnikání  
a investic - CzechInvest
www.czechinvest.org

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Cíl programu:
Cílem programu je podpora účasti malých a středních podnikatelů na řešení 
projektů výzkumu, technického rozvoje a demonstrací v rámci 7. rámcového 
programu, zaměřených na zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Cílem je dále 
motivovat malé a střední podnikatele k aktivnímu přístupu a práci na dalších 
projektech pokrytím části nákladů spojených s přípravou samotného projektu. 
Program má přispět ke zvýšení počtu malých a středních podnikatelů, aktiv-
ně zapojených do předkládaných projektů a slouží jako motivační prvek pro 
žadatele, kteří mají potenciál v oblasti příprav a realizace projektů 7. rámcového 
programu.
Podmínky programu:
Žádosti o poskytnutí podpory lze podávat pouze na projekty podané do výzev 
7. rámcového programu. Dotace se nesmí týkat výroby, zpracování a uvádění 
na trh produktů uvedených v příloze programu. Podmínkou pro získání podpo-
ry na úhradu části nákladů spojených s přípravou projektu je dosažení minimál-
ně 50 % z celkového ohodnocení. 
Druh a výše podpory:
Podpora je poskytována formou dotace do maximální výše 250.000 Kč pro 
koordinátora projektu a 100.000 Kč pro účastníka projektu. Dotace na zpraco-
vání studií proveditelnosti a poradenskou činnost související s touto studií do 
výše 75 % uznatelných nákladů, dotace na poradenské služby externích porad-
ců na zpracování projektu do výše 50 % procent uznatelných nákladů a dotace 
na mzdové a režijní náklady budou do výše 50 % uznatelných nákladů. 

▪

▪

▪

www.czechinvest.org/7-rp-eu

Program Vývoj
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CzechTrade

Obchodní a hospodářská komora ve Zlíně 
pořádá v polovině května seminář z projek-
tu „Posílení kapacity místních a regionálních 
orgánů při plánování a realizaci projektů ve 
Zlínském kraji“ s názvem „ESF - Evropský soci-
ální fond a veřejné zakázky v projektech ESF”.  

Prostředky z Evropského sociálního 
fondu umožní financovat oblasti rozvoje 
lidských zdrojů, rozvoje odborných zna-
lostí, kvalifikací a kompetencí zaměst-
nanců a zaměstnavatelů, rozšiřování 
možností pro uplatňování pružnějších 
forem zaměstnávání a rozvoje lidských 
zdrojů. Podpora je zaměřena zejména 
na rozvoj specifických služeb v oblasti 

zaměstnanosti a podpory zaměstnanců 
v souvislosti s restrukturalizací podni-
ků a odvětví. Mezi podporované oblasti 
patří především mezinárodní spolupráce 
v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Před-
nášející vás také seznámí s požadavky 
veřejných zakázek.

 
Termín: 15. května 2007

Čas: 9.00 - 12.00 hod.
Místo: Univerzita Tomáše Bati, 

ul. Mostní - učebna č.0111
Přednáší: Ing. Martina Tomášková 

Mgr. Marta Černá
Účast na semináři je zdarma.

Investujte do lidí z ESF

V rámci projektu Management kvality 
proběhne v Kroměříži třídenní seminář 
s názvem Kurz interních auditorů jakosti 
dle normy ISO 9001. Akci pořádá místní 
obchodní a hospodářská komora  a semi-
nářem bude provázet Ing. Milan Rozkoš, 
auditor společnosti KCM Consulting. Akce 
se uskuteční v prostorách OHK Kroměříž 
a pro získání bližších informací můžete 
své dotazy směřovat na tel. 573 331 650.

Termín semináře: 4. - 6. června 2007  

Kurz interních auditorů

komory

www.ohkzlin.cz

29. května 2007, Zlín
Seminář:
České firmy v tendrech Světové banky
Výběrová řízení Světové banky z pohledu 
jejího zástupce pro Českou republiku

19. června 2007, Zlín
Konzultační den Bulharsko
Osobní jednání o exportních 
příležitostech v Bulharsku

21. června 2007, Zlín
Seminář:
Obchod s Tureckem
Individuální jednání s ředitelem 
zahraniční kanceláře v Istanbulu 

Akce CzechTrade

www.czechtrade.cz

www.ohkkm.cz

23. - 24. května 2007
Řídicí a komunikační dovednosti – Hotel 
Slunce – Masarykovo náměstí, Uh. Hradiště

29. května - 26. června 2007 
Počítačová grafika – PC STUDIO, Mariánské 
náměstí 127, Uh. Hradiště

8. června 2007 
Interní auditor environmentálního mana-
gementu jakosti EMS – Centrum celo-
životního vzdělávání, Studentské náměstí 
1531, Uh. Hradiště

14. - 15. června 2007  
Řídicí a komunikační dovednosti – Hotel 
Slunce – Masarykovo náměstí, Uh. Hradiště

Akce a semináře OHK UH

Obchodní a hospodářská komora ve 
Vsetíně uzavřela dne 1. února 2007 pro-
jektové partnerství s Krajským úřadem 
Zlínského kraje (KÚ ZK) v rámci projektu 
3.3 SROP - „Partnerství pro novou stra-
tegii Zlínského kraje“ pro podnikatelský 
sektor. Cílem dlouhodobého rozvojové-
ho partnerství mezi OHK Vsetín a KÚ ZK 
bude celkové zkvalitnění přípravy pro-
jektů a efektivnější čerpání prostředků 
ze Strukturálních fondů EU v programo-
vacím období 2007 – 2013.

Projektoví manažeři:
Alena Dvorská 

ředitelka OHK ve Vsetíně

Ing. Ladislav Smílek 
projektový manažer OHK ve Vsetíně

OHK Vsetín, Dolní náměstí 1356, Vsetín
tel.: 571 421 080, 731 116 144

e-mail: ohkvsetin@tiscali.cz

Projekt OHK ve Vsetíně 

www.ohkvsetin.cz

Zástupce Světové ban-
ky pro Českou republiku 
Tomáš Rousek navštíví 
dne 29. května Zlínský kraj 

a ve spolupráci s agentu-
rou CzechTrade představí 
obchodní příležitosti, které 
nabízejí českým podnika-

telům tendry Světové ban-
ky na subdodávky zboží 
a služeb do zemí třetího 
světa.  Světová banka je 
hlavní světový zdroj pomo-
ci pro rozvoj a každoročně 
poskytuje úvěry a půjčky 
v hodnotě téměř 30 mili-
ard USD. Svými finančními 
prostředky, vysoce kva-
lifikovanými odborníky 
a rozsáhlou vědomostní 
základnou banka pomáhá 
každé rozvojové zemi na 
cestě ke stabilnímu rozvo-
ji. Zástupce Světové banky 
pro ČR je styčný pracovník, 
který napomáhá rozšíření 
a informovanosti o výběro-
vých řízeních Světové ban-
ky a má unikátní přístup 
k projektům Světové banky 
ve fázi přípravy, stejně tak 
k informacím o vypisova-
ných tendrech. 

Ing. Viktor Šimeček
viktor.simecek@czechtrade.cz

tel.: 576 011 541

 Zástupce Světové banky ve Zlíně

www.svetovabanka.cz

www.ohkuh.cz

OHK Zlín

OHK 
Uherské
Hradiště

http://forum.belmont.edu

Agrární komora Zlínského kraje (AK ZK) 
ve spolupráci se Zlínským krajem pořádá 
2. ročník soutěže „Perla Zlínska”. Zapojit se 
mohou všichni zpracovatelé základních 
potravin - masa, pečiva či mléka, jejichž 
provozovna se nachází na území Zlínské-
ho kraje. Informace o soutěži naleznete 
na stránkách AK ZK a Zlínského kraje. 
Přihlášky se podávají v zalepené obálce 
s označením „Výrobek ZK 2007”.

Termín příjmu přihlášek:
1. 5. - 30. 5. 2007

Místo podávání přihlášek:
Okresní agrární komora pro okres Zlín

Zarámí 88, 760 41 Zlín

Nej výrobek regionu

www.kis-zvzk.cz, www.kr-zlinsky.cz
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PaM

Firemní
komunikace

Semináře
a akce pro
 specialisty 

22. května 2007, Zlín
Firemní komunikace, asertivita, před-
cházení konfliktům
Lektor: PhDr. Jaromír Floryk
Místo konání: Comercio, Zlín-Příluky,
U Tescomy 245
Čas: 9.00 – 16.00 hod.
Kontakt: Vzdělávací středisko Comercio 
Zlín, spol. s r. o.
Telefon: 777 063 587
E-mail: lucie.janisova@comercio.cz
Informace a přihlášky: 
www.comercio.cz

23. května 2007, Zlín
Základy veřejného projevu aneb 
moderní rétorika v praxi
Lektor: Bc. Ondřej Kapusta
Místo konání:  Comercio, Zlín-Příluky,
U Tescomy 245
Čas: 9.00 – 12.00 hod.
Kontakt: Vzdělávací středisko Comercio 
Zlín, spol. s r. o.
Telefon: 777 063 587
E-mail: lucie.janisova@comercio.cz
Informace a přihlášky:
 www.comercio.cz

24. května 2007, Nový Hrozenkov
Informační management
Místo konání: hotel Permoník, Nový 
Hrozenkov, Vranča
Čas: 8.30 – 15.30 hod.
Kontakt: OHK Vsetín, Dolní náměstí 1356
Telefon: 571 421 080, 731 116 144
E-mail: ohkvsetin@tiscali.cz
Informace a přihlášky: www.ohkvsetin.cz

25.  května 2007, Zlín
Prezentační dovednosti pro manažery 
Lektor: Ing. Petra Kressová
Místo konání:  Comercio, Zlín-Příluky,
U Tescomy 245
Čas: 9.00 – 16.00 hod.

Kontakt: Vzdělávací středisko Comercio 
Zlín, spol. s r. o.
Telefon: 777 063 587
E-mail: lucie.janisova@comercio.cz
Informace a přihlášky: www.comercio.cz

6. června 2007, Nový Hrozenkov
Management vztahů a CRM
Místo konání: hotel Permoník, Nový 
Hrozenkov, Vranča
Čas: 8.30 – 15.30 hod.
Kontakt: OHK Vsetín, Dolní náměstí 1356
Telefon: 571 421 080, 731 116 144
E-mail: ohkvsetin@tiscali.cz
Informace a přihlášky: www.ohkvsetin.cz

14. června 2007, Rožnov p. Radhoštěm
Kreativní techniky v řízení
Určeno: majitelům firem, vedoucím mar-
ketingu a manažerům
Místo konání: hotel Eroplán,  
Rožnov p. Radhoštěm
Čas: 8.30 – 15.30 hod.
Kontakt: OHK Vsetín, Dolní náměstí 1356
Telefon: 571 421 080, 731 116 144
E-mail: ohkvsetin@tiscali.cz
Informace a přihlášky: www.ohkvsetin.cz

21. května 2007, Zlín
Pracovní doba a její mzdové souvislosti 
podle nového zákoníku práce
Lektor: JUDr. Bořivoj Šubrt 
Místo konání: IH Moskva,
nám. Práce 2512, Zlín
Čas: začátek v 9.00 hod.
Kontakt: ANAG, spol. s r. o., Olomouc
Telefon: 585 757 411
E-mail: seminare@anag.cz
Informace a přihlášky: www.anag.cz

5. června 2007, Zlín
Účtování cestovních náhrad
Nová právní úprava poskytování náhrad 
cestovních výdajů platná od 1. 1. 2007

Lektor: JUDr. Marie Saláčová
Místo konání: IH Moskva, 
nám. Práce 2512, Zlín
Čas: 9.00 - 13.00 hod.
Kontakt: Agentura Nemesis Ostrava
Telefon: 596 931 519, 721 457 627
E-mail: nemesis.ostrava@seznam.cz
Informace: www.nemesis-ostrava.wz.cz

19. června 2007, Zlín
Nový zákoník práce – první zkušenosti 
z aplikace, sporná ustanovení
Lektor: JUDr. Bořivoj Šubrt 
Místo konání: IH Moskva, 
nám. Práce 2512, Zlín 
Čas: začátek v 9.00 hod.

Kontakt: ANAG, spol. s r. o., Olomouc
Telefon: 585 757 411
E-mail: seminare@anag.cz
Informace a přihlášky: www.anag.cz 

Personalistika a mzdy

Firemní komunikace

20. - 23. května 2007, Zlín
VI. mezinárodní konference 
- Nástroje 2007
Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav 
Maňas, CSc.
Místo konání: Univerzitní areál U5 Jižní 
svahy, UTB ve Zlíně
Kontakt: UTB ve Zlíně, Fakulta technologická

Informace a přihlášky: 
www.toolszlin.cz

24. května 2007, Zlín
Hospodářská soudržnost EU, regionální 
a strukturální politika EU 
Lektor: RNDr. Oldřich Hájek
Místo konání: Comercio, Zlín-Příluky,
U Tescomy 245
Čas: 9.00 – 16.00 hod.
Kontakt: Vzdělávací středisko Comercio 
Zlín, spol. s r. o.
Telefon: 777 063 587
E-mail: lucie.janisova@comercio.cz
Informace a přihlášky: www.comercio.cz

31. května 2007, Zlín
Právo Evropské unie
Lektor: JUDr. Radka Chlebcová

Místo konání:  Comercio, Zlín-Příluky,
U Tescomy 245
Kontakt: Vzdělávací středisko Comercio 
Zlín, spol. s r.o.
Čas: 9.00 – 16.00 hod.
Telefon: 777 063 587
E-mail: lucie.janisova@comercio.cz
Informace a přihlášky: 
www.comercio.cz

6. června 2007, Zlín
Podnikatelské setkání Zlín
Místo konání: IH Moskva, 
nám. Práce 2512, Zlín
Čas: začátek v 16.00 hod.
Telefon:  234 071 383, 739 523 476
E-mail: loucka@profit.cz
Informace a přihlášky: 
www.profit.cz/setkani 

Semináře a akce pro specialisty
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IH Moskva Zlín

Univerzita Tomáše Bati

Hotel Eroplán

do diáře
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Inzerce

Webová
prezentace

Proč potřebujeme kvalitní web
Kvalitní internetové stránky 

jsou základem úspěchu. Když 
nejste „dobří“ na internetu 
– nejste (pravděpodobně) dobří 
vůbec. O rostoucí „síle“ internetu 
vypovídají například čísla udá-
vaná Sekcí vydavatelů interneto-
vých titulů: Zatímco ještě v roce 
2000 objem internetové reklamy 
dosahoval pouhých 125 milionů 
korun, v roce 2006 už překročil 
hranici dvou miliard. 

Kvalitně vytvořený web vyža-
duje profesionální přístup

Tvorba webových prezentací, 
webdesign, v sobě spojuje hned 
několik oborů: design (grafika), 
marketing, copywrite (psaní 
textů) a samozřejmě i progra-
mování. Jen ve výjimečných 

případech dokáže všechny tyto 
profese v plném rozsahu a kva-
litě zastat jedna jediná osoba. 
Existuje sice spousta „garážo-
vých“ webů, jejich kvalita však 
v porovnání se stránkami vytvo-
řenými profesionály uvedených 
profesí nesnese srovnání.

Design – první dojem
Grafické zpracování je to prv-

ní, co návštěvníka webu osloví. 
Grafika vytváří „první dojem“, kte-
rý se pak odráží v celkovém vní-
mání webové stránky. Grafický 
návrh by měl tedy působit pozi-
tivně nebo neutrálně, s patřičnou 
dávkou kreativity pro snadné 
odlišení od jiné webové stránky. 

Navigace – rychle k cíli
Správná navigace je půl 

úspěchu. Navigace odkazuje 

na všechna zákoutí webové 
stránky, její součástí mohou 
být i pomocné prvky – napří-
klad grafické či textové bannery 
odkazující na významnou část 
webu. Vhodně zvolená struktu-
ra odkazů a pomocných prvků 
je společně s použitou grafikou 
základem každé titulní stránky 
(homepage). Rozhodnutí o tom, 
jakým způsobem budou odkazy 
strukturovány, má pro úspěch 
webu zcela zásadní význam.

Obsah – potrava  
pro vyhledávače

Moderním trendem v oblas-
ti tvorby webových prezentací 
je tzv. optimalizace pro vyhle-
dávače (SEO – Search Engine 
Optimisation). Cílem každého 
internetového projektu přiro-
zeně je, aby ho návštěvníci z 
předpokládané cílové skupiny 
snadno a rychle našli. Jednou 
z nejdůležitějších zásad pro 
vytvoření úspěšného webu je 
proto zajištění jeho neustálé 
aktuálnosti. Sledujte proto dění 
a vkládejte aktuality ihned, jak-
mile se stanou! Texty by neměly 
být příliš dlouhé, je velmi vhod-
né text přehledně rozdělit do 

více menších částí, klíčová slova 
pak v textu vyznačit tučně.

Technické řešení
Nedílnou součástí kvalitní 

webové prezentace je i kvalitní 
technické zpracování. Dnešní 
webové stránky již nejsou jen 
„pouhé“ nástěnky s obsahem, 
ale jsou to často aplikace s další 
přidanou hodnotou. Například 
webové obchody, interaktivní 
manuály, hry apod. To vše již 
vyžaduje profesionální technic-
ké zpracování… 

Trendy
V oblasti tvorby webových 

stránek lze vysledovat tyto tren-
dy: tvorbu stránek se vyplatí 
zadat profesionální a speciali-
zované firmě, stránky se opti-
malizují pro mobilní zařízení 
(PDA/mobily), firemní webové 
stránky se realizují na webových 
publikačních systémech pro 
snadnou a rychlou správu obsa-
hu bez potřeby znalosti pro-
gramovacích technik, moderní 
webové stránky dodržují pro-
gramovací standardy a nabízejí 
přidanou hodnotu v podobě 
obchodů, interaktivních formu-
lářů, her a podobně.

Jak by měl vypadat kvalitní web

Podle zjištění Českého statistického úřadu má v Česku osobní 
počítač 36 % domácností, připojení k internetu má 27 % domác-
ností (z toho 57 % vysokorychlostní). Jinými slovy: Z domova se na 
internet dostane zhruba dva a půl milionu lidí. Další statisíce lidí 
jsou na internetu každý den v práci či ve škole. Na webových strán-
kách si vás může najít více lidí, než jste si možná doposud mysleli… 

[pen]

vzdělávání
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Prodej

Pronájem

Zlín – Malenovice
Rozestavěné restaurační 
zařízení v centru Maleno-
vic – v polyfunkčním domě 
nedaleko hlavní komunika-
ce. Je provedena hrubá stav-
ba, rozvody a další dílčí čás-
ti. Záměrem je vybudování 
větší restaurace s vinotékou, 
se salonkem a zázemím, lze 
však využít i k jiným účelům. 
Plocha cca 500 m2. 
Cena:  3.950.000 Kč
Tel.: 605 772 255

Brumov – Bylnice
Nebytový prostor (býva-
lé potraviny) se nachází 
v malebném městě Bru-
mov – Bylnice v CHKO 
Bílé Karpaty, cca 10 km 
od hranic se Slovenskem. 
Vhodné pro vybudování 
nového obchodního mar-
ketu, v blízkosti se plá-
nuje nová výstavba bytů 
(začátek r. 2007). 

Cena: 1.850.000 Kč
Tel.: 602 772 255Zlín – centrum

Pronájem komerčních pro-
stor 34 m2 v centru Zlína na 
nám. Míru. Jedná se o dvě 
místnosti se společným 
vstupem, vhodné jako kan-
celáře. Atraktivní a známá 
lokalita. 

Cena: 10.750 Kč/měsíc
Tel.: 800 100 446

Ludkovice
Kompletně zrekonstruo-
vaný menší rodinný dům 
v centru obce, přestavěný na 
hospůdku (35 míst) s barem 
(8 míst), letní zahrádkou (40 
míst) a altánkem (8 míst). 
V podkroví možno pro-
vést vestavbu pro bydlení. 
Výměra pozemku: 224 m2. 
Zastavěná plocha: 95 m2. 
Užitná plocha: 70 m2. 
Cena: na dotaz
Tel.: 603 869 510

realitní servis

Inzerce

Uherské Hradiště 
Pronájem v domě bytové 
kultury v 1. a 2. poschodí. 
Volné prostory 136 m2, 155 
m2, 30 m2, 32 m2, 138 m2, 
27 m2. Možno využít jako 
kanceláře, prodejny, sklado-
vé prostory, fitness centrum. 
Parkování je před budovou.
Cena: na dotaz
Tel.: 724 670 550

Spytihněv
Pronájem objektu v cent-
ru obce, v těsné blízkosti 
hlavního tahu ZL - UH. Nyní 
v rekonstrukci, možnost pro-
nájmu v průběhu května 
2007. Možnost využití jako  
restauraci, penzion, kavárnu.
Cena: 18.000 Kč/měsíc + 
energie
Tel.: 724 670 550

Staré Město
Prodej bývalé admin. budo-
vy s parkovištěm před budo-
vou. Zastavěná plocha 242 
m2, přilehlé pozemky 591 
m2. Možnost i jako sídlo 
firmy, obch. prostory, pen-
zion. U hlavního tahu na 
Brno. Nutná rekonstrukce.
Cena: 4.450.000 Kč
Tel.: 724 670 550

Holešov
Prodej hrubé stavby půlky 
dvojdomu  6+1. Platné sta-
vební povolení na dostavbu 
penzionu, další možné využi-
tí – kanceláře,  ordinace, pod-
nikání spojené s bydlením. 
Zahrada 900 m2. Na okraji 
průmyslové zóny.
Cena: 2.000.000 Kč
Tel.: 724 100 139

Staré Město
Prodej bývalé vily z 30. let s 12 
bytovými jednotkami. Mož-
nost využít i jako sídlo firmy, 
restauraci. U hlavního tahu na 
Brno, parkování před budo-
vou. Zast. plocha 671 m2, přil. 
pozemky 4520 m2. Nutná 
rekonstrukce.
Cena: 11.000.000 Kč
Tel.: 724 670 550

Zlín - Rybníky
Pronájem výrobních a sklado-
vých prostor včetně kanceláří 
a sociálního zařízení. Haly jsou 
vybaveny příjezdovými jeřá-
by: 0,8t, 3t, 5t. Vytápění: zemní 
plyn. Přívod elektrické energie: 
200 A - přípojnicový systém. 
Veřejný vodovod, kanalizace. 
Cena: na dotaz
Tel.:777 013 311
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BYDLENÍ OD A DO Z
R E A L I T N Í  K A N C E L Á Ř  S  1 5 - L E T O U  T R A D I C Í 

ZLÍN - OTROKOVICE - LUHAČOVICE -  UH. HRADIŠTĚ - UH. BROD - VSETÍN - VAL. MEZIŘÍČÍ

  Další nabídka bytů a nemovitostí k prodeji i k pronájmu na www.zvonek.cz                         

       

Objekt k podnikání v průmyslové zóně v 
Nedakonicích u Uherského Hradiště. Na 
pozemku 3000 m2 se nachází dvě haly. 
Hala č.1 – 360m2. Hala č.2 – 200m2.

Objekt NEDAKONICE u UH

603 432 409 Cena na dotaz

       

Atraktivní RD, na úpatí překrásné klid-
né oblasti. Dům je jednopatrový, atyp-
icky řešen. Prostorná obytná část s 
kuchyňským koutem. Zahrada 600 m2.

5.500.000 Kč731 842 999

Atraktivní RD 6+kk HROBICE        

Jednodomek strategicky umístěn u 
veškeré potřebné infrastruktury v 
Otrokovicích. Multifunkční využití. Ob-
jekt je podsklepen, garáž, parkování! 

Multifunkčn�� ����ktčn�� ����ktní objekt OTROKOVICE -centrum

775 339 531 Cena v RK

       PRO VÁŽNÉ KLIENT Y HLEDÁME KE KOUPI:

VOLEJTE ZDARMA 800 ZVONEK

Nebytové prostory, hotely, restaurace, 
kanceláře, haly, pozemky...

V ÝHODNĚ PRODÁME ČI PRONA JMEME VÁŠ OBJEKT  
K PODNIK ÁNÍ I BYDLENÍ!

Komerční budova u hlavní komunikace 
Vsetín-Velké Karlovice. Celková plocha 
3.000 m2.  Využití jako obchodní cen-
trum, provozovna, sídlo firmy, sklady.

K�m�rčn�� ����kt H�věz�� u VS

737 643 703 8.300.000 Kč

Velký RD podél hlavní komunikace 
Zlín - Otrokovice, v blízkosti Podhoří. 
ový nátěr fasády). Velmi vhodný pro 
nebytové účely (sídlo firmy). 

RD k bydlení i k podnikání ZLÍN

603 246 685 6.700.000 Kč

www.hexxa.cz

Nápl  práce: prodej tiskové inzerce 
komunikace s klienty 
jednoduchá administrativa 
vzd lávání se v oblasti prodeje a reklamy

·
·
·
·

Požadavky: SŠ vzd lání
komunika ní schopnosti 
pozitivní p ístup
samostatnost, zodpov dnost
znalost práce na PC, internet

·
·
·
·
·

Nabízíme: zajímavou práci v dynamicky se rozvíjející 
spole nosti
motivující a spravedlivé ohodnocení dle 
výkonu
tréninky obchodních dovedností a další 
školení
práci na ŽL nebo HPP

·

·

·

·

Pro vydavatelské aktivity naší spole nosti, 
magazíny Okno do kraje a Firemní PARTNER, 

hledáme kandidáty na pozici mediální poradce

Své životopisy zasílejte na adresu: 
HEXXA komunika ní agentura s.r.o., Pekárenská 42, Zlín, 760 01 

nebo na eva.krekova@hexxa.cz. Více o naší spole nosti: www.hexxa.cz

®

Sídlo firmy a výrobní závod Otrokovice
HART PRESS, spol. s r.o., tř. T. Bati 1574, 765 02 Otrokovice

Tel.: +420 577 926 206-8, fax: +420 577 925 662, mobil: +420 737 259 370
E-mail: hartpress@hartpress.cz

Obchodně technické zastoupení Praha
Slezská 45, 130 00 Praha 3 - Vinohrady

Tel.:  +420 271 733 249, fax: +420 271 735 141, mobil: +420 737 259 380
E-mail: praha@hartpress.cz

Obchodně technické zastoupení Vídeň
Mobil: +420 737 259 290
E-mail: wien@hartpress.cz

www.hartpress.cz

OFSETOVÁ TISKÁRNA
•  Periodika - časopisy, noviny, zpravodaje
•  Knihy, katalogy, brožury, výroční zprávy
•  Prospekty, plakáty, letáky
•  Hlavičkové papíry, tiskopisy, vizitky
•  Oznámení, pozvánky, blahopřání, diplomy
•  Obalový sortiment - etikety, viněty, krabičky, blistry

PAPÍRENSKÁ VÝROBA 
•  Faxové roličky
•  Pokladní kotoučky
•  Termokotoučky ...

...  a spoustu jiného - informujte se v našich obchodních kancelářích.
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