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Obchodní a zábavní centrum

ZLATÉ JABLKO nabízí:
Reprezentativní kancelářské prostory k pronájmu, vhodné pro sídlo společnosti či
obchodní zastoupení, případně pro provoz typu fitness/wellness/spa apod.
a) prostory ve 4.

patře, 320 m2, 2 vstupy: samostatný vstup z obchodní galerie Zlaté

jablko a samostatný vstup z ulice Rašínova (schodiště, výtah)
b) prostory ve 4. patře, 350 m2 + 50 m2 letní terasa, 2 vstupy: samostatný vstup
z obchodní galerie Zlaté jablko a samostatný vstup z náměstí Míru (schodiště, výtah)

K oběma prostorům navíc:
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zařizovacích předmětů), kompletní elektrické rozvody, podlaha vylitá stěrkou atd.
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Zatímco běžná domácnost má platit koncesionářský poplatek za rozhlas nebo za televizi
jenom jednou a členové rodiny mohou mít libovolný počet přijímačů včetně autorádia ve vozidle, podnikatelé by měli platit za každý přístroj
zvlášť. Za rok může jít o nemalé částky. Někteří drobnější podnikatelé někdy ani netuší, co
všechno se považuje za přijímač.

Rozhovor 

Evropská unie

CzechInvest ukončil hodnocení projektů, které
budou podpořeny z první výzvy programu Inovace
- Inovační projekt.

Do diáře
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V pravidelné rubrice najdete pozvánky na
odborné semináře konané ve Zlínském kraji.

Vzdělávání

strana 17

V oboru výroby ráfků pro kola je firma Remerx s.r.o.
ze Slavičína skutečným pojmem. Její výrobky jsou
součástí jízdních kol předních světových výrobců.
Za jeden den vyprodukuje společnost sídlící v areálu bývalých Vlárských strojíren na 15.000 kol. Druhů vyráběných ráfků jsou pak zhruba tři stovky.
I přes velké úspěchy zůstává majitel firmy Antonín
Remeš více vizionářem, než pouhým výrobcem.

Podpora podnikání 
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S postupnými změnami charakteru práce se prodlužuje doba, po kterou sedíme. A jaké je to sezení? Téměř 67 % zaměstnanců sedí nesprávně.

Reality

Editorial
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Milí čtenáři, vážení partneři,
koncesionářské poplatky jsou terčem
kritiky velmi často. Je to logické. Jde
o zvláštní daň, která se obtížně zdůvodňuje, a které se takřka nedá vyhnout.
Peníze jsou určeny pro média veřejné
služby, tedy Českou televizi a Český rozhlas. Poplatky tak přispíváme například
na to, aby ve vysílání dostaly prostor
pořady pro menšiny, jedno jaké. To je
sice podle mého názoru v pořádku, proč
ale k plnění veřejné služby potřebují tato
média zvláštní poplatky?
Výběr obrovského množství peněz je určitě nákladný. Správa agendy, popohánění
dlužníků či dokonce kampaně obhajující
smysl těchto poplatků. Proč by nemohl
být tento balík peněz výdajem státního rozpočtu? Tento efektivnější způsob
by navíc ukončil věčné debaty o smyslu
poplatků a především arogantně nastaveném systému výběru. Platili bychom sice
dál, možná i více, ale už by to tak nebolelo.
Co oči nevidí, to srdce nebolí.
Případné rušení poplatků, narozdíl od
Polska, se u nás ale zatím nechystá.
Takže vám aspoň přinášíme několik rad
a postřehů k současné situaci. Kromě
toho na následujících stránkách naleznete rozhovor s Antonínem Remešem, spolumajitelem společnosti Remerx, a další
informace, které vám mohou pomoci.
Přeji vám příjemné čtení.
Jaroslav Janečka
šéfredaktor

Seriálem, který začíná v pátém čísle časopisu
Firemní partner na straně 9, chceme přispět
k diskuzi na téma „Čína“, seznámit podnikatelskou veřejnost s vývojem a formováním tohoto trhu a zprostředkovat praktické zkušenosti
ze servisní činnosti pro české firmy projevující
zájem spolupracovat s čínskými podniky.

Vydavatel magazínu Firemní PARTNER:
HEXXA komunikační agentura s.r.o.
Registrace MK ČR E 16333
Vychází v nákladu 20.500 ks.
Uzávěrka 25. den v měsíci.
Neprodejné.
www.firemnipartner.cz
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Rozhlas
a televize

Koncesionářské poplatky – za co všechno se má platit

Zatímco běžná domácnost
má platit koncesionářský
poplatek za rozhlas nebo
za televizi jenom jednou
a členové rodiny mohou mít
libovolný počet přijímačů
včetně autorádia ve vozidle,
podnikatelé by měli platit za
každý přístroj zvlášť. Za rok
může jít o nemalé částky.
Někteří drobnější podnikatelé někdy ani netuší, co všechno se považuje za přijímač.
Při přípravě tohoto článku
jsme narazili na nápadný rozdíl od mnohých jiných témat,
kdy podnikatelé s novinářem
rádi spolupracují. „Ne, promiňte, na toto téma se pro
média bavit nebudu,“ odmítali
někteří položené otázky. Mimo
mikrofon potom naznačili, že
za všechny přijímače určitě
neplatí. Přesvědčili se, že se to
dá zpravidla dosti těžko zjistit, a tak dokud nedostanou
písemnou upomínku a někdo
je z neplacení poplatků neusvědčí, nic přihlašovat ani platit
nehodlají. Ale výčitky svědomí  
necítí. Platnou zákonnou úpravu nazývají šikanováním.
Za co se platí
Některá ustanovení zákona
o rozhlasových a televizních
poplatcích citujeme v rámečku
pod tímto článkem. Podle § 5
odst. 3 a 4 platí právnické osoby a fyzické osoby-podnikatelé poplatek za každý jednotlivý
rozhlasový nebo televizní přijímač zvlášť. A nejde jen o klasické přijímače. Povinnost
platit koncesionářský poplatek
vám vzniká, i když si kupříkladu pořídíte mobilní telefon,
který má schopnost příjmu
rozhlasového vysílání. Aby

nikdo nezůstal na pochybách,
na stránkách www.rozhlasovepoplatky.cz najdete celý
výčet technických zařízení, za
která byste měli každý měsíc
odvést 45 korun rozhlasového
poplatku. Zejména se jedná
o přenosná rádia, mini a mikro věže s tunerem, autorádia,
radiobudíky, mobilní telefony
s rádiem, set-top-boxy (DVB-T)
napojené k televizi, PC s nainstalovanou FM nebo DVB-T
kartou.
V případě televizního přijímače činí poplatek 135 korun
měsíčně za každý přístroj.
Platí se i za televizor, který si
poplatník upraví k jinému účelu. Povinnost platit televizní
poplatek za televizní přijímač
se nemění ani v případě, když
se televizor používá pouze pro
projekci videopořadů.
Je to moc peněz
„Platíme poplatek ze všech
rádií v našich autobusech a je
to dost velká částka. Téměř
150.000 korun za rok,“ uvedl
ředitel osobní dopravy ze společnosti ČSAD Vsetín Oldřich
Holubář. Dopravce provozuje
asi 300 autobusů. Autorádi-

Likérce vzrostl vývoz o čtvrtinu
Vizovice – Společnost Rudolf Jelínek
z Vizovic loni zvýšila prodej v zahraničí.
Export představoval loni částku přes 85
milionů korun, což představuje meziroční nárůst o 26 procent. Zboží směřovalo
do celkem 17 zemí. Nejvýznamnějším
zahraničním trhem je dlouhodobě Slovensko. Celkové výnosy vizovické firmy
činily loni 392 milionů korun. Odvod
daní do státního rozpočtu dosáhl loni
výše takřka 294 milionů korun na
spotřební dani, asi 72 milionů na dani
z přidané hodnoty a na dani z příjmu
právnických osob včetně záloh zhruba
6,6 milionu korun.

em je vybaveno asi devadesát
procent z nich. Rádio se pro
řidiče autobusu považuje za
užitečné pro seřizování času
a také pro získávání aktuálních dopravních informací. Za
dvacet autorádií a přehrávačů
v zájezdových autobusech,
kde přichází v úvahu možnost
pouštění programu cestujícím,
platí ČSAD Vsetín ještě dalších asi 100.000 korun ročně
občanským sdružením OAZA
(Ochranná asociace zvukařů –
autorů) a Intergram (Nezávislá
společnost výkonných umělců
a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů).
Rozladěn z koncesionářských i autorských poplatků,
které by se měly platit z každého přijímače i v pokojích hostů,
je také majitel penzionu Regina v Kašavě Miroslav Halůzka.
„Když už se platí koncesionářský poplatek, nechápu, proč se
má ještě platit autorským svazům. Dokonce i když pokoj není
obsazen,“ říká podnikatel. Aby
se nedostal do rozporu se zákonem, raději přijímače v pokojích
i v místnosti baru zrušil. „Aspoň
máme klid,“ uvedl.
[vc]

Zákon



Co říká zákon

Zákon č. 348/2005 Sb.:
§ 2 odst. 1: Rozhlasový poplatek se platí ze
zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového vysílání bez ohledu na způsob příjmu. Toto zařízení
se považuje za rozhlasový přijímač i v případě, že si jej poplatník upraví k jinému účelu.
(Obdobně pro televizní poplatek v odst. 2).
§ 3 odst. 1: Poplatníkem rozhlasového
poplatku je fyzická osoba nebo právnická
osoba, která vlastní rozhlasový přijímač. Jestliže drží nebo z jiného právního důvodu alespoň 1 měsíc užívá rozhlasový přijímač fyzická osoba nebo právnická osoba, která není
jeho vlastníkem, je poplatníkem tato osoba.

5/2008

(Obdobně pro televizní poplatek v odst. 2).
§ 3 odst. 3: Je-li rozhlasový nebo televizní
přijímač příslušenstvím dopravního prostředku, poplatníkem je provozovatel dopravního
prostředku.
§ 3 odst. 4: Jestliže je fyzická osoba nebo
právnická osoba, která není přihlášena v evidenci poplatníků rozhlasového poplatku nebo
v evidenci poplatníků televizního poplatku,
odběratelem elektřiny připojeným k distribuční
soustavě, považuje se za poplatníka rozhlasového a televizního poplatku s povinností platit,
pokud Českému rozhlasu nebo České televizi
po jejich písemné výzvě neoznámí písemným
čestným prohlášením opak.

Sklárny loni navýšily prodej
Květná – Společnost Moravské sklárny
Květná v loňském roce znovu navýšily
objem výroby. Tržby za prodej vlastních
výrobků a služeb činily 106,2 milionu
korun, v roce 2006 to přitom bylo 87,4
milionu. Hospodaření skončilo stejně
jako předloni mírným ziskem. Většinu
produkce tvoří ručně vyráběné výrobky a polotovary, které jsou následně
dekorovány. Sklárny původně patřily
do struktury Crystalexu Nový Bor, který
se je rozhodl uzavřít. Výrobu zachránili
odboráři, kteří zároveň hledali investora. Tím se stala společnost Synex.
Deza byla loni úspěšná
Valašské Meziříčí – Valašskomeziříčská Deza, jedna z největších společností
ve Zlínském kraji, vykázala loni tržby
asi 8,58 miliardy korun, přibližně o 700
milionů více než v roce 2006. Vzrostl
i zisk, z předloňských 370 na loňských
486 milionů. Značná část produkce firmy, která se věnuje hlavně zpracování
surového dehtu a benzolu, je určena na
export. V loňském roce činily tržby firmy
ze zahraničí 6,15 miliardy korun. Nejdůležitějšími trhy jsou pro meziříčskou
chemičku Německo, Slovensko, Polsko
a Itálie. Jediným akcionářem společnosti je Agrofert Holding. Deza zaměstnává
zhruba 1070 pracovníků.
Slovácké strojírny posílily
Uherský Brod – Slovácké strojírny
z Uherského Brodu vykázaly v roce 2007
tržby 1,6 miliardy korun, zisk činil necelých deset milionů korun. Nejvíce se do
výše tržeb loni promítly dodávky nástaveb mobilních jeřábů a rámů pro italského zákazníka. Významné byly i dodávky
drtičů kamene do Rakouska. Strojírny,
které jsou výrazně proexportně orientované, musely přitom v loňském roce
kvůli rostoucím cenám surovin a posilující koruně zvýšit ceny produktů. Jediným akcionářem uherskobrodské firmy
je americká společnost Macfan Enterprises Limited. Strojírny zaměstnávají
kolem 900 pracovníků.

www.firemnipartner.cz
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Anketa

Autorské svazy – černá můra podnikatelů?

Patrik Kamas,
tiskový mluvčí
Zlínského kraje
Krajský úřad Zlínského kraje
platí ročně asi 70.000 korun
koncesionářských poplatků
za rozhlasové a televizní
přijímače. Rozhlasových přijímačů vlastní kraj 93 kusů,
televizních 12 kusů. Úhradu
poplatků provádíme dvakrát ročně, začátkem měsíce
ledna a července. Úhradu
poplatků považujeme za
samozřejmou věc. Úhradu
poplatků má v kompetenci
pracovnice zajišťující správu
majetku, která provázaně při
pořízení nových přijímačů
aktualizuje počty koncesovaných přijímačů a potažmo
platby. V prostorách kavárny
v   budově 21 provozujeme
reprodukovanou hudbu,
z níž platí provozovatel (SOŠ
Otrokovice) poplatek autorské organizaci OSA.

„Mezi podnikateli se tomu říká
legalizované výpalné,“ vyjádřil
se jeden z oslovených živnostníků, který nechtěl být jmenován. Provozuje penzion a připadá mu absurdní, že by měl
z televizoru na pokoji hostů
platit koncesionářský poplatek
a ještě autorskému svazu, když
podle něj nejde o veřejnou

Jaké jsou náklady na koncesionářské poplatky?

Eva
Stejskalová,
tisková mluvčí
města Vsetín
V letošním roce jsme platili 10.260 korun za rozhlas
a 8.100 korun za televizi.
Město Vsetín ale platí pouze za přijímače v budovách
radnice, protože v ostatních
městských objektech sídlí
organizace, které se o tuto
povinnost starají samy.

produkci. Ale zákony dávají za
pravdu autorským svazům.
„Novela autorského zákona
č. 168/2008 Sb. s účinností od
19. května 2008 ukládá v § 23
provozovatelům ubytovacích
zařízení opět platit autorské
odměny za televizní a rozhlasové přijímače na pokojích.
Novela však zároveň určuje

maximální výši  poplatků, která
nesmí přesáhnout 50 procent
výše poplatků koncesionářských,“ upřesnila Kateřina Šebková z oddělení komunikace
Ochranného svazu autorského
pro práva k dílům hudebním.
Kdo, za co a kolik by měl platit,
najdou zájemci na internetových stránkách www.osa.cz,
případně na www.intergram.cz
nebo také www.oaza.eu. „Okresy Zlínského kraje nepatří právě
k nejlepším. Důvodem je nízké
povědomí lidí o Ochranném
svazu autorském jako takovém,
o ochraně duševního vlastnictví
vůbec a samozřejmě o povinnosti mít uzavřenou licenční smlouvu, pokud dochází
k veřejnému šíření reprodukované hudby například pomocí rádia, televize v restauraci,  
kadeřnictví a podobně,“ uvedla
Kateřina Šebková.
[vc]

Počítejte s námi

Vlastnictví rozhlasového nebo
televizního přijímače nemusí
být zejména pro drobného
živnostníka, který chce důsledně splnit všechny zákonné
povinnosti, levnou záležitostí.
Představme si malou firmu, ve
které jsou v provozu tři televizory, čtyři rozhlasové přijímače
na pracovištích, tři autorádia,
šéf a jeho zástupce mají každý služební mobilní telefon
s příjmem rádia a obchodní
zástupce používá MP3 přehrávač se zabudovaným rádiem.
Podnikatel by měl platit
za tři televizory ročně 4.860
korun. Za rozhlasový přijímač
se považují i zmíněné mobilní telefony a MP3 přehrávač,
firma tedy zaplatí celkem za
deset rozhlasových přijímačů

za rok 5.400 korun. Dohromady je to 10.260 korun.
Pokud by firma používala
některý z přístrojů ve veřejně
přístupných prostorách (například restaurace, hostince, bary,
pizzerie, bufety, kavárny, vinárny, cukrárny, jídelny, kantýny,
stánky s občerstvením, hotely,
penziony, rekreační zařízení,
lázeňské domy, sanatoria, prodejny, obchodní domy, supermarkety, prostory bank), bude
muset kromě toho platit ještě
Ochrannému svazu autorskému. Sazebník OSA stanoví výši
poplatku podle počtu obyvatel
obce a druhu přístroje. Například za zvukový přístroj v obci
do 1.000 obyvatel se platí ročně 1.326 korun (bez DPH), za
televizi pak 3.233,40 koruny.

Sankce

Neplacení koncesionářských poplatků se nemusí
vyplatit. Dlužníci se vystavují riziku předepsání přirážek ve výši 1.000 korun.
Český rozhlas je oprávněn
předepisovat přirážky ve
výši 5.000 korun za každý nepřihlášený, a také
opožděně přihlášený nebo
neoprávněně
odhlášený
rozhlasový přijímač. Pokuta
za nepřihlášenou televizi je
10.000 korun.
Nezaplatí-li poplatník
včas ani na základě výzvy
provozovatele ze zákona,
ve které bude stanovena
přiměřená lhůta k úhradě,
je provozovatel vysílání
podle oprávněn domáhat
se svého práva u soudu.
[vc]

[vc]

OFSETOVÁ TISKÁRNA

OFSETOVÝ
ARCHOVÝ TISK

KOMPLEXNÍ TISKOVÉ SLUŽBY

Čtyřbarevný stroj
Man Roland 304
Dvoubarevný stroj
Man Roland 202

KODIAK print s.r.o.
Nábřeží 599
762 20 Zlín-Prštné
Tel.: 577 688 158
Mobil: 602 762 251
krahulik@kodiak.cz

www.kodiak.cz
www.firemnipartner.cz

Ochranné
svazy

Automatický denziometr
Maximální formát
530 x 740 mm

Pokuty

Inzerce

SORTIMENT
Katalogy, skládačky, brožury,
kalendáře, časopisy a knihy, letáky,
plakáty, formuláře, doklady,
dopisní papíry, mapy (formát A2),
pohlednice A6, panoramatické
pohlednice a leporela, mailingy,
etikety, samolepky, vizitky, visačky,
krabičky, lepené bloky, obaly,
vysekávané obálky s jednoduchým
a dvojitým hřbetem.

KNIHAŘSKÉ
ZPRACOVÁNÍ
Vazba V1 – šitá drátem
Vazba V2 – lepená
Falcování
Bigování
Laminace
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rozhovor
Antonín Remeš
▪ jednatel společnosti
Remerx s.r.o.
▪ narozen 17. září 1950
v Petrůvce u Slavičína
▪ ženatý, tři děti
▪ původní zaměstnání
elektromechanik
▪ jeho největším koníčkem
zůstává i po dvaceti
letech v oboru cyklistika
▪ rád fotografuje, ale jen
pro vlastní potěšení
▪ jeho přáním je
vybudovat v areálu firmy
malou elektrárnu, která
by továrnu zásobovala
elektřinou a teplem
▪ všechny nové výrobky se
Antonín Remeš se svými
lidmi snaží navrhnout
tak, aby byli o generaci
napřed před konkurencí
▪ motto: Člověk by se měl
snažit, aby všechno, co
dělá, dělal v harmonii
s přírodou.

Antonín
Remeš

Antonín Remeš: Snažíme se dělat věci o generaci dopředu
V oboru výroby ráfků pro kola je firma Remerx s.r.o. ze Slavičína skutečným pojmem. Její výrobky jsou součástí jízdních kol
předních světových výrobců. Za jeden den vyprodukuje společnost sídlící v areálu bývalých Vlárských strojíren na 15.000 kol.
Druhů ráfků, které Remerx vyrábí, jsou pak zhruba tři stovky.
I přes nezpochybnitelné výsledky zůstává majitel firmy Antonín
Remeš   vizionářem, ne pouhým výrobcem. „Každá věc by měla
být ze sedmdesáti procent výrobek a ze třiceti procent výzkum,“
vysvětlil Antonín Remeš při rozhovoru své chápání podnikání.
Já se na cyklistiku dívám jako
Když se člověk podívá na
na obor, který trochu zaspal
nabídku kol v obchodech a vidí
dobu. Do Evropy se nyní dováží
všechny ty zahraniční značky,
hodně asijských kol, ale podle
nenapadlo by ho, že zrovna
mě jde Evropa jiným směrem.
ve Slavičíně sídlí jedna z nejreKdyž totiž budete dlouhodospektovanějších firem s tímto
bě vyrábět výrobek, u kterého
zaměřením. Jak jste se dostal
nepoznáte, jak se chová v praxi,
k podnikání v cyklistice?
výrobek stagnuje. A tím pádem
Cyklistika byla koníček,
se vyrábí spíš pro obchodníky
z počátku jsem své podnikání
než pro spotřebitele. Vezměte
v tomto oboru bral jako zájmosi to tak: když upečete chleba
vou činnost. Prostě jsem si zařídil
a prodáte ho na ulici, máte na
dílnu, ve které jsem se chtěl bavit.
jeho chuť okamžitou odezvu od
Začínali jsme v objektu bývalého
zákazníků. Když ho ale upečete
statku, který byl městem Slavičín
a pošlete do Prahy, tak se o jeho
zrekonstruován pro podnikákvalitě moc nedozvíte.
ní. Jenže požadavky zákazníků
začaly narůstat, a tak jsme přiVaše činnost je zaměřena
stavěli novou budovu a po čase
především na výrobu ráfků.
další pro třetí směnu. Nakonec
V současné době pracujete na
ale ani to nestačilo, a tak jsme se
vývoji zcela nového produkpustili do rekonstrukce objektů
tu. V čem má spočívat jeho
v bývalém areálu Vlárských strojedinečnost?
jíren. Dnes  tu působíme čtvrtým
U všech našich produktů si
rokem a už zase pošilháváme po
dáváme záležet hlavně na tom,
dalších parcelách.
aby jejich výroba nebyla energe-
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ticky náročná a hlavně, aby měl
náš výrobek kvalitní mechanické
vlastnosti a zvyšoval estetickou
hodnotu kola. Nyní se snažíme
vyvinout takové kolo, které by po
skončení životnosti bylo možné
stoprocentně recyklovat. Podstatou je vyrobit celé kolo z hliníku. Když si nyní koupíte kolo, tak
je složené z několika částí. Jde
o ráfek, který se již v současné
době z hliníku dělá. Dalšími částmi jsou ale náboj s ocelovými
ložisky, nerezové špice a mosazné poniklované šroubečky. To
znamená, že kdybyste kolo po
skončení životnosti chtěli dát
do huti, tak by takový materiál
nechtěli, protože to není železo. A když ho zase zkusíte dát
hliníkářům, tak jej taky nechtějí,
protože to zase není tak úplně
hliník. Takže kolo nakonec skončí na skládce jako nepoužitelná
věc. Ale teď si představte, že
takových kol se ročně vyhodí 60
milionů. To znamená, že to není
zanedbatelná věc.

Cílem je tedy vyrobit ekologické kolo, které ani po skončení životnosti nezatíží životní prostředí?
Ano. Ráfek bude hliníkový a konstruovaný tak, aby
nemusel mít žádná vyztužení.

To samé náboj, osa i kazeta,
vše z hliníku. Největší problém
byl s paprsky. Nakonec se nám
ale podařilo vyrobit hliníkovou
špici, která je o dva gramy lehčí
než standardní špice ocelová.
Což při klasickém kole s dvaatřiceti paprsky sníží váhu celého bicyklu o 120 gramů.
V současné době jsou vyrobené první prototypy. Teď
připravujeme linku, abychom
mohli vyzkoušet hromadnou
výrobu recyklovatelného kola.
To nám bude trvat ještě zhruba jeden rok. Naším cílem je do
dvou let začít dodávat ekologická kola na trh. Pro zákazníka
budou zajímavé tři věci: atraktivní vzhled, nižší váha a možnost recyklace.

Jaký byl váš původní obor, od
kterého jste přešel ke kolům?
Původně jsem se zabýval
elektromechanikou. Když jsem
v roce 1989 začínal podnikat,
tak jsem  chtěl dělat něco jiného,
než co jsem dělal do revoluce.
No a vzhledem k tomu, že kolo
bylo moje hobby, stalo se také
mým zaměstnáním. Poslední
dobou mám ale v hlavě takovou
myšlenku, a to vrátit se trochu
do svého původního zaměření
a začít se věnovat energiím.

www.firemnipartner.cz

rozhovor
Podle mě má totiž naše společnost špatně řešenou energetickou situaci. Například nyní se
rozhoduje, zda si nepostavíme
větší jadernou elektrárnu. Ale
já se na to dívám tak, že když ji
postavíme, tak sice bude vyrábět spoustu elektrické energie,
ale účinnost takové elektrárny je
maximálně 60 procent. Zbylých
40 procent tepla už není kam
dát a musí se vyfoukat do atmosféry. Proto podle mě ideální
energetický zdroj je ten, který
působí přímo v areálu firmy.
Podle vás by měla mít každá
větší firma svou vlastní elektrárnu?
Ano. Vraťme se do třicátých
let, kdy měla každá továrna
malou teplárnu, která vyráběla pro účely firmy elektrickou
energii a odpadem z této výroby topila. Dnes se tomu odborně říká kogenerace. Vtip je
v tom, že takto získaná elektřina přijde firmu na stejné peníze jako nyní, ale topí zadarmo.
Navíc by se ušetřila po republice spousta elektrického vedení
a v krajině by nestálo tolik zbytečných sloupů.
Nezatížilo by to příliš životní
prostředí, kdyby měla každá
firma vlastní elektrárnu?
Výzkum samozřejmě musí
postoupit takovým směrem,
aby bylo možné využívat nové
energetické zdroje. Ty  by měly
být na bázi vodíku, nebo zamě-

řené na akumulaci velkého
množství energie. Ve Slavičíně
byla teď například postavena
kotelna na biomasu, ale to je
podle mě trochu technologický omyl. Zařízení na spalování biomasy by mělo fungovat
spíše na výrobu elektriky, protože přijde léto a co s teplem...
Navíc, dokud nepostoupí vývoj
dál, tak je lepší biomasu zplynovat, protože plyn si pak můžete
kohoutkem regulovat.
Vývoj takového zařízení ale
bude trvat ještě dlouhá léta.
Nebo si myslíte, že je to otázka několika roků?
Osobně si myslím, že do
pěti až deseti let přijde lidstvo
na to, jak efektivním způsobem
rozdělit vodu na kyslík a vodík,
který se pak využije jako zdroj
energie. S profesorem Horákem z Vysoké školy báňské
jsme už zkoušeli vyrobit kolo
na vodík. Upravit kolo nebyl
problém, ale potíže byly s palivovým článkem, protože stojí
asi 60.000 korun a nádrž pak
dalších 30.000 korun.
Chtěl bych se dočkat chvíle, kdy bude lidstvo rozumným způsobem vyrábět vodík
z vody. My to zatím umíme
jen násilným způsobem. Přirovnal bych to k situaci, kdy
jdou tři stovky policajtů chytat
jednoho zloděje. Voda je „živá
bytost“ a člověk by s ní měl
umět komunikovat a zacházet.

Společnost Remerx už má na
svém kontě také výrobu celého jízdního kola. A i to, jak
je vaším zvykem, se hodně
lišilo od kol klasických. V čem
bylo jiné?
To kolo se lišilo v několika
věcech. První, na co jsem myslel, bylo pohodlí. Když si chcete
doma odpočinout, tak si sednete a dáte nohy dopředu. Z toho
jsme vycházeli. Proto bylo naše
kolo prodloužené a byl na něm
posed mírně jako na harleji.
Další věcí, kterou se lišilo, byl
takzvaný ocas nad zadním
kolem. To mně poradili konstruktéři. Každé zvíře má ocas
a kromě jiných důvodů jej má
také proto, aby odváděl negativní energie. A musím říct,
že to fungovalo. Zkusili jsme
jednou ocas uřezat a výsledek
byl takový, že po jízdě na kole
bez ocasu byl člověk mnohem
unavenější. Když jsme uváděli naše kolo na trh, říkali jsme
si, že je pro zákazníka možná
nezajímavé a nebude se prodávat. Vyrobili jsme asi tisíc kusů
a všechny jsou dávno pryč.
Snažíme se dělat věci, které
jsou o generaci dopředu. Proto
už nyní vymýšlíme kolo, které
bude zase vývojově dál. Bude
vycházet ze starého rámu,
ale jeho proporce budou více
dynamické, aby bylo rychlejší
a konkurovalo například okamžité rychlosti bruslařů.

O firmě

Název
▪ Remerx s.r.o.
Založení společnosti
▪ 1989, v krátké době bude
firma slavit dvacet let od
svého vzniku
Předmět podnikání
▪ výroba ráfků a kol na
jízdní kola
▪ výroba jízdních kol,
vozíků pro invalidy
a jiných nemotorových
dopravních prostředků
▪ výzkum a vývoj v oblasti
přírodních a technických
věd
Současnost
▪ firma vyrábí kolem
3.000.000 ráfků ročně
v různých kategoriích
a provedeních; sortiment
nabízených ráfků zahrnuje
více jak 25 profilů ráfků
určených pro všechny
druhy všech kol od MTB
přes silniční až po dětská
kola; firma vyrábí také
kompletní zapletená
kola a pro high-tech
modely zapletených kol
vyvíjí speciální ráfky; při
výrobě je velká pozornost
věnována bezpečnosti
a kvalitě produktů
Počet zaměstnanců
▪ 120
Kontakt
▪ REMERX s.r.o.
Lipová č. e. 0248
Průmyslový areál
763 21 Slavičín
remerx@remerx.cz

Inzerce

NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ

NEJVĚTŠÍ NOVÉ
BYTY VE ZLÍNĚ

NEJLEPŠÍ VÝHLED NA ZLÍN Z VAŠICH NOVÝCH TERAS NA JIŽNÍCH SVAZÍCH

204
www.firemnipartner.cz

bytové
jednotky

I. etapa k nastěhování

tel.: 774 200 480 / www.realkredit.cz • tel.: 737 263 924 / www.hbreal.cz
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podpora podnikání

Čína – příležitost nebo hrozba

Seriálem, jehož první část čtete, chceme přispět k diskuzi na téma „Čína“, seznámit podnikatelskou veřejnost s vývojem a formováním tohoto trhu a zprostředkovat praktické zkušenosti ze servisní činnosti pro české firmy projevující zájem spolupracovat s čínskými podniky.
Čína, její hospodářský vzestup a jeho
globální dopady - toto téma patří k těm
nejdiskutovanějším. Na dnešní Čínu se
díváme se směsicí obav, ale i úžasu a obdivu. S obavami pozorujeme, jak se Číňané
rychle učí, získávají dovednosti, které kdysi
byly doménou Západu. Na druhou stranu obdivujeme čínskou vůli k úspěchu
a s úžasem sledujeme, jak daleko se Čína

za 30 let hospodářských reforem dostala.
V každém případě platí, že Čína díky své
ekonomice patří mezi klíčové světové hráče a je nutné s ní počítat.
Zde vyvstává základní otázka, a to, zda
s ní počítat jako s potenciální hrozbou,
nebo naopak příležitostí. Tradiční pohled
se kloní spíše k prvnímu úhlu pohledu.
Čína je tak chápána především jako produ-

www.china-business.cz

cent nekvalitního zboží, plagiátor. V lepším
případě továrna pro západní firmy, kde se
vyrábí za zlomek nákladů potřebných na
Západě. Zastánci druhého názoru tvrdí,
a analýzy jim dávají za pravdu, že na Čínu
nelze pohlížet pouze jako na levného producenta zboží. Čína je s téměř půldruhou
miliardou obyvatel především obrovským
trhem. Trhem, který má nesporný potenciál, do budoucna násobený vlastními
technologiemi vyvinutými na základě stávajících, v současnosti intenzivně získávaných znalostí. Navíc Čína usiluje o to, aby
se ekonomická prosperita šířila i do dosud
jen málo rozvinutých oblastí, což v sobě
skrývá další velký potenciál růstu. Již dnes
má Čína největší množství uživatelů internetu na světě, míra užití mobilní komunikace roste geometrickou řadou, úspěšně
je rozvíjen kosmický program. Už neplatí,
že jediné, co Číňané dovedou, je levně
a rychle smontovat výrobek a pak jím zahltit západní trhy. Čínu zajímají vyspělé technologie a know-how, kterým se rychle učí
a které umí sama dále rozvíjet.
Snad všechny podniky, které usilují
o růst, o působení v Číně minimálně uvažují, pokud se již do spolupráce s čínskými
partnery nepustily. Čína představuje silného konkurenta. Stejně tak ale může představovat silného partnera. Jak se k dnešní
Číně postavíme, záleží jen na nás, pokud se
rozhodneme konkurovat, je na čase hledat
úspory nákladů v průměru o 30 – 50 %.
[Centrum pro hospodářskou spolupráci s Čínou]

Program Lidské zdroje a zaměstnanost
Ministerstvo práce a sociálních věcí otevřelo koncem
srpna nové výzvy v rámci
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
k předkládání grantových
projektů v Prioritě 1 - Adaptabilita a konkurenceschopnost a v Prioritě 3 - Podpora
sociální integrace a sociálních
služeb. Pro profesní vzdělávání zaměstnanců je otevřena

Podnikání
a Čína

oblast podpory 1.1. – Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti
podniků. Prostřednictvím této
oblasti mohou zaměstnavatelé žádat dotace na podnikové
vzdělávací programy či motivační systémy řízení lidských
zdrojů v podniku. Žadatelé
si rozdělí 600 milionů korun,
ukončení příjmu žádostí je
stanoveno na 15. října.

U oblasti 3.1. – Podpora
sociální integrace a sociálních
služeb jsou aktuálně otevřeny
dvě výzvy. U výzvy s číslem 21
bude mezi žadatele rozděleno
129 milionů korun na sociální
integraci vyloučených osob
a jejich zaměstnanost. U výzvy
číslo 22 poputuje 108 milionů
korun na podporu vzdělávání
v sociálních službách. Podpora
je určena pro organizace a další

subjekty v postavení zadavatelů sociálních služeb, poskytovatelů sociálních služeb a dalších
subjektů poskytujících služby
napomáhající sociální integraci. Žadatelé mohou buď
nabízet vzdělávání jiným subjektům, nebo žádat o finance
na vzdělávání svých pracovníků v rámci akreditovaného
programu. Žádosti je možné
podávat do 13. října 2008.
[mij]

Lidské
zdroje

Inzerce

Centrum pro hospodáĜskou spolupráci s ýínou
• Informace, prĤzkumy, analýzy þínského trhu ve Vašem oboru
• Vyhledávání obchodních partnerĤ v ýínČ
• ZajištČní vzorkĤ, atestĤ, podmínek dovozu a uvedení na trh
• Pomoc pĜi vyjednávání o zakázce a podmínkách kontraktu
• Organizace pracovních cest do ýíny
• PĜeklady, tlumoþení z/do þínštiny
www.firemnipartner.cz

www.china-business.cz
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podpora podnikání
Zákony

Novela živnostenského zákona zjednodušuje start podnikání

V červenci letošního roku nabyla účinnosti novela živnostenského zákona publikovaná ve Sbírce zákonů pod č. 130/2008 Sb., která si klade za cíl
ulehčit podnikatelským subjektům, zejména pak těm začínajícím, jejich
podnikatelský život a snížit stále poměrně velkou administrativní zátěž
při kontaktu se živnostenskými úřady. Novinek, které novela přináší, je
více, a proto se v následujícím textu zaměřuji jen na ty nejpodstatnější.

Snad nejvýznamnější změnou, kterou nová úprava živnostenského zákona přinesla,
je zavedení jedné volné živnosti místo dosavadních 125. Tato
volná živnost, mimochodem
v souladu s dikcí zákona nazvaná „Výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona“, se člení na 80 oborů, které se obsahově shodují s náplní dřívějších
volných živností. Začínající podnikatel tedy ohlašuje pouze jednu volnou živnost, v rámci které získává oprávnění vykonávat
svou podnikatelskou činnost
ve všech jejích oborech. Je však
povinen specifikovat konkrétní
obory činnosti, ve kterých bude
podnikat, což mu ovšem nebrání, aby si zvolil všech 80.
Nově se upouští od vydávání průkazů živnostenského
oprávnění (živnostenských listů

a koncesních listin), které jsou
nahrazeny jediným dokladem
- výpisem ze živnostenského
rejstříku. Ten soustředí veškeré
údaje do jednoho dokumentu,
což v praxi znamená, že podnikatel nebude mít nadále pro
každou živnost samostatný
živnostenský list. Stávající živnostenské listy zůstávají nadále
v platnosti. S vydáváním jediného dokumentu souvisí i „sleva“
na správních poplatcích, kdy
podnikatel platí vždy pouze
jeden poplatek bez ohledu na
počet ohlašovaných živností,
a to při vstupu do podnikání
1.000 korun a při každém dalším ohlášení 500 korun. Správnímu poplatku nepodléhá
změna oborů činností v rámci
nově zavedené volné živnosti.
Dosavadní příslušnost k živnostenskému úřadu u fyzických
osob podle trvalého bydliště

a u právnických osob podle
sídla se mění tak, že ohlášení
živnosti či jakékoli jiné podání
je možné učinit u kteréhokoli
živnostenského úřadu v zemi.
Podání (tedy i ohlášení živnosti)
lze ale učinit i mimo živnostenský úřad, a to na kontaktních
místech CZECH POINT (kterýkoli obecní úřad, notář, vybraná
pracoviště pošty a podobně).
Dalším usnadněním je
snížení počtu živností, u nichž
je požadována odborná způsobilost a také upuštění od
požadování praxe v některých
případech, což nepochybně
pomůže začínajícím podnikatelům ke snazšímu vstupu na
podnikatelský trh. Za důležité
považuji i upuštění od prokazování bezdlužnosti podnikatele. Novela dále zmírňuje
požadavky na prokazování
bezúhonnosti. Zatímco v dosavadní právní úpravě se za bezúhonného nepovažoval také ten,
kdo spáchal některý z vybraných nedbalostních trestných
činů, od tohoto principu se
v novele upouští a bezúhonný
není pouze člověk, jenž spáchal
úmyslný trestný čin.
Novela živnostenského zákona je prezentována ze strany
státních orgánů jako výrazné
zjednodušení administrativní zátěže, jako administrativní
úlevy pro živnostníky a uchazeče o živnostenské oprávnění. I když některé otázky stále
zůstávají stranou pozornosti, lze
přesto konstatovat, a dosavadní několikaměsíční praxe tomu
dává za pravdu, že ke zjevnému
zjednodušení skutečně v některých oblastech došlo.
[JUDr. Zdeněk Hromádka, advokát]

Investice

Tucet nových investic do Zlínského kraje
Zlínský kraj získal prostřednictvím agentury CzechInvest
v letošním prvním pololetí
dvanáct nových investic v celkové hodnotě 1,355 miliardy
korun. Celková hodnota všech
investic v zemi ve stejném
časovém období činí 19,76
miliardy, na region tak připadá
sedm procent. Investoři počítají ve Zlínském kraji s přijetím
169 pracovníků, z toho 40 procent poptávaných zaměstnanců tvoří vysokoškoláci.
V celé České republice je
podle agentury CzechInvest
u investic patrný odklon od

manuální práce. Od ledna do
června agentura zprostředkovala 124 investic, zhruba
dvě třetiny investorů přitom
zakládají technologická centra
nebo centra sdílených služeb.
„Je to poprvé, kdy investice do
výzkumu a vývoje nebo služeb
tvoří většinu námi přilákaných
projektů. A to je jasný důkaz
příklonu naší republiky směrem k ekonomice založené na
znalostech,“ řekla pověřená
generální ředitelka agentury
Alexandra Rudyšarová. Noví
investoři plánují vytvořit 9.669
nových pracovních míst, ze

kterých bude 34 procent patřit vysokoškolsky vzdělaným
odborníkům.
Největší počet nových investic připravily firmy zabývající se
vývojem softwaru. S přispěním
agentury CzechInvest vzniká
šestnáct programátorských
center v hodnotě 233,35 milionu korun, ve kterých najde
zaměstnání 2.561 odborníků.
Až na druhém místě jsou s třinácti investicemi výrobci automobilů a jejich součástek, třináct společností se také bude
věnovat výzkumu a vývoji ve
strojírenství.

Soutěž Podnikatel roku
Soutěže, kterou pořádá společnost
Ernst & Young, se může zúčastnit každý
tuzemský podnikatel, který je alespoň čtvrtinovým vlastníkem firmy, jež
existuje minimálně dva roky. Soutěží
se v kategoriích Podnikatel roku České
republiky, Technologický podnikatel roku
a Začínající podnikatel roku. Kromě celorepublikového vítěze, který bude Českou
republiku reprezentovat na světovém
finále v Monte Carlu, porota vyhlásí
i regionální vítěze. Již třetím rokem bude
součástí projektu také soutěž Sociálně
prospěšný podnikatel. Nominace jsou
přijímány do 30. listopadu 2008. „Naše
zkušenost z minulých ročníků potvrzuje,
že zisk titulu je pro firmu povzbuzením
do další činnosti, pozitivně se projeví
na jejím renomé, vztazích se zákazníky,
zájmu o práci ve společnosti i jejím dalším rozvoji,“ uvedl Dirk Kroonen, vedoucí
partner Ernst & Young v České republice.
Hospodářská spolupráce s Čínou
V letošním roce zahájilo ve Zlínském
kraji činnost Centrum pro hospodářskou spolupráci s Čínou, které vzniklo
v rámci projektu Kontaktní centrum
pro východní trhy, jehož iniciátorem
je Zlínský kraj. Centrum bylo ustaveno
na základě uzavřené Dohody o spolupráci mezi Zlínským krajem a provincií
Shandong. Cílem centra je poskytovat
podnikatelům servis při jejich aktivitách s čínskými partnery. Od státních
nástrojů na podporu exportu se činnost
liší především v úzkém zacílení na vybranou provincii, a z toho plynoucí možnost
pracovat s většími detaily. Tato strategie
je dále podpořena velmi úzkými vztahy
se servisními organizacemi v dané provincii, které není možné rozvíjet v takové
kvalitě při působení po celé Číně. Bližší
informace o nabídce centra najdete na
www.china-business.cz.
Program Životní prostředí
V páté výzvě Operačního programu
Životní prostředí mohou o dotace žádat
i podnikatelé. Otevřeny jsou prioritní
osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady
a odstraňování starých ekologických
zátěží a prioritní osa 5 – Omezování
průmyslového znečištění a snižování
enviromentálních rizik. Peníze je možné
získat například na vybudování bioplynové stanice, stavbu zařízení na úpravu
stavebních odpadů, autovraků či elektroodpadu. Dotace jsou určeny i pro ty,
kteří chtějí odstranit starou ekologickou
zátěž. Ovšem pouze v případě, že žadatel sám není původcem kontaminace.
Žádosti o dotace z obou uvedených prioritních os je možné podávat do 10. října
letošního roku. Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových
stránkách www.opzp.cz.
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Land Rover ve Zlínském kraji, to je ROKO-MOTOR

Defender je pak nabízen ve
dvou limitovaných nabídkách,
stejně jako dynamický Range
Rover Sport, který zaujal velkou většinu mladě smýšlející
populace svým sportovním
vzhledem, spojujícím tradiční
vůz 4x4 se sportovním duchem
a neokázalou elegancí.

Přesně šedesát let uplynulo 30. dubna 2008 od představení historicky prvního Land Roveru na
amterodamském autosalonu. Od té chvíle se začala psát historie britských vozů do nejtěžšího terénu, které našly uplatnění v armádách celého světa, v záchranných složkách a jako vozy do náročných podmínek. Výhradním prodejcem vozů Land Rover ve Zlínském kraji je firma ROKO-MOTOR.
Nová kategorie automobilů
I když byly automobily ze
Spojeného království určeny
původně ryze pro praktické
účely, postupem času přibývaly do škály vyráběných modelů
také vozy, které, ač neztratily
ani kousek ze svých terénních
schopností, se více zaměřily
také na komfort cestujících.
Tím se vozy Land Rover staly zakladatelem zcela nové
kategorie v odvětví terénních
automobilů.
Range Rover, který byl představen v roce 1970, je do dnešního dne považován za etalon
té nejluxusnější třídy, jeho
dnešní provedení je v současnosti vyhledáváno nejrůznějšími celebritami celého světa.
Produkci značky Land Rover
tvoří v současnosti pět základ-

ních modelů: Freelander 2, Discovery 3, Range Rover Sport,
Defender a Range Rover. V dalších letech se připravují další
modely, v letošním roce byl
představen koncept cross-coupe - Land Rover LRX.
Limitované edice
Při příležitosti oslav šedesáti let automobilky byly
vytvořeny speciální limitované
edice jednotlivých vozů, které
nabízejí zákazníkům možnost
užít si pocit vlastnictví Land
Roveru za ceny, jež jsou většinou v relacích daleko méně
prestižních značek. Například
nový Land Rover Freelander 2,
oceněný mnoha mezinárodními cenami (mezi jinými například cenou časopisu What Car?
za Nejlepší kompaktní vůz
4x4), je nyní nabízen za cenu

599.000 korun bez DPH včetně
nadstandardní výbavy, zahrnující například možnost zvolit jakoukoliv metalízu nebo
perleťový lak, automatickou
dvojitou klimatizaci s nezávislým ovládáním pravé a levé
strany, přestavbu na kategorii
N1 a mnoho dalšího.
Dalším akčním modelem je
Land Rover Discovery 3 TDV6
James Cook, kterému stejný
časopis udělil titul Nejlepší
velký vůz 4x4 od roku 2005.
Tato edice je nabízena za
948.000 korun bez DPH opět
s množstvím nadstandardní
výbavy. Vzduchové odpružení,
automatická šestistupňová
převodovka, plnohodnotné
rezervní kolo, metalíza a další
jsou jen krátkým výčtem jeho
výbavy. Tradiční Land Rover

ROKOMOTOR

Land Rover na Vršavě
Současné zázemí značky
Land Rover je ve Zlíně a v celém
kraji zastoupeno společností
ROKO-MOTOR, s.r.o., která sídlí
ve Zlíně na Přílukách. Nezůstane zde ale dlouho. V minulém roce totiž začala výstavba
zcela nového obchodně-servisního Land Rover centra na
Vršavě, která bude ukončena
v letošním roce, a značka Land
Rover tak dostane odpovídající
zázemí splňující ty nejpřísnější
standardy kladené na vozy
prémiových značek. „Novým
i stávajícím zákazníkům bude
k dispozici rozsáhlá prodejní
plocha se všemi aktuálními
modely, moderní, technicky
vyspělé servisní zázemí, ruční
myčka, pneuservis a ostatní
doplňkové služby, které k této
třídě vozů neodmyslitelně patří,“ představil budoucí zázemí
značky vedoucí prodeje společnosti ROKO-MOTOR Radim
Machala.
V současné době byl podle
něj navíc zaznamenán zvýšený
zájem o ojeté, zánovní nebo
předváděcí vozy Land Rover.
Všechny modely značky Land
Rover jsou u zlínského prodejce
připraveny k bezplatné testovací
jízdě. Množství dalších informací o společnosti ROKO-MOTOR,
s.r.o., vozech Land Rover, nabídkách a další informace jsou
k nalezení také na stránkách
www.landrover.cz.

Inzerce

FREELANDER 2 4x4

LIMITOVANÁ EDICE

TD4 za 599 000 Kč *
*CENA BEZ DPH.

ROKO-MOTOR,
www.firemnipartner.cz s.r.o. Zlín

tel. 576 014 710

www.landrover.cz
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evropská unie

Inovativní podnikatelé si rozdělí téměř dvě miliardy
CzechInvest ukončil hodnocení projektů, které budou podpořeny z první výzvy programu Inovace - Inovační projekt. Příjem žádostí do této výzvy byl ukončen v září loňského roku.
Letos v květnu ale začal CzechInvest od podnikatelů přijímat žádosti o dotace v rámci druhé výzvy tohoto programu.
V první výzvě programu
miliardy korun. Z nich bylo
Inovace – Inovační projekt
vybráno 105 projektů, mezi
obdržela agentura CzechInvest
které se rozdělí zhruba 1,74
celkem 209 žádostí ve výši 3,4
miliardy korun.

„Na finanční podporu z programu Inovace – Inovační projekt mohou dosáhnout pouze
podniky, které vytvářejí inovované produkty nebo zavádějí
inovovaný výrobní proces,“
vysvětlil náměstek generální
ředitelky agentury CzechInvest
Jiří Nykodým. „Díky dotacím
určeným na realizaci vybraných projektů je podporován
růst inovačního potenciálu
podnikatelského sektoru, čímž
se zároveň zvyšuje jeho konkurenceschopnost v Evropě i ve
světě,“ dodal Nykodým.
V rámci druhé výzvy programu Inovace – Inovační projekt mohou zájemci o dotace
posílat registrační žádosti do
30. září. Tentokrát si mezi sebe
úspěšné projekty rozdělí dvě
miliardy korun.
Druhá výzva programu Inovace – Inovační projekt byla
zveřejněna 1. května a je urče-

na pro malé, střední a nově
také velké podniky. Podpořeny
budou inovační projekty zaměřené na zvýšení technických
a užitných hodnot výrobků,
technologií a služeb či projekty
zvyšující efektivnost procesů
výroby a poskytování služeb.
Malé a střední podniky
mohou v rámci druhé výzvy
požádat o podporu na zavedení nových organizačních
metod nebo prodejních kanálů. Firmy si mohou v rámci
programu pořídit zejména
moderní stroje, zařízení, knowhow a licence nutné k realizaci
inovačních projektů.
Program Inovace – Inovační
projekt je součástí Operačního
programu Podnikání a inovace,
jehož správcem je ministerstvo
průmyslu a obchodu a příjemcem žádostí je Agentura pro
podporu podnikání a investic
CzechInvest.

Inovační
projekt

[mij]

Šestá výzva programu CORNET

Dotace z LIFE+ i pro firmy

Projekt CORNET je evropskou iniciativou, která spojuje
výzkumné a inovační programy z třinácti evropských zemí
či regionů v rámci programu
ERA-NET, který je součástí rámcového programu pro výzkum
a technologický vývoj. Partnerem projektu za Českou republiku je ministerstvo průmyslu
a obchodu. Aktuální výzva je
určena pro sdružení malých
a středních podniků. Podporovány jsou partnerské projekty
z minimálně tří participujících
zemí, zaměřené na kolektivní
výzkum. Příjem žádostí je otevřen pro partnerské projekty
z Rakouska, Německa, České
republiky, Kypru, Belgie, Fran-

Až do 21. listopadu mohou zájemci předkládat návrhy pro
druhé výběrové kolo evropského programu LIFE+, který je
zaměřen na ochranu životního prostředí. Byl schválen na
celé sedmileté období 2007 - 2013 a skládá se ze tří prioritních oblastí.
První je LIFE+ příroda a biodiverzita. Druhou oblastí programu je LIFE+ politika a správa v oblasti životního prostředí
a třetí prioritou je LIFE+ informace a komunikace o otázkách
týkajících se životního prostředí. Pro rok 2008 je plánována
alokace ve výši 4,117 milionu eur. Velikost podpory projektu
z programu LIFE+ bude do 50 procent uznatelných nákladů.
Ve výjimečných případech je možné získat podporu ve výši až
75 procent. Žádosti se předkládají na národní kontaktní místo,
kterým je ministerstvo životního prostředí. Hodnocení a výběr
projektů se uskuteční na evropské úrovni v Bruselu. O dotace
mohou usilovat státní instituce, agentury, asociace, firmy, jednotky územní samosprávy, malé a střední podniky, univerzity,
výzkumná centra a nevládní organizace. Pro zájemce uspořádá
Evropská komise semináře, kde je připraví na způsob, jak správně připravit projekt a podat žádost.

cie, Maďarska, Slovinska, Španělska, Holandska a Turecka.
Účast českých sdružení je pro
tuto výzvu podmíněna podáním úspěšného projektu do
výzvy programu Spolupráce
– Klastry, z něhož je možné
hradit způsobilé výdaje související s účastí v projektu
CORNET, především osobní
náklady a náklady na externí odborníky. V době podání
přihlášky do projektu CORNET
není nutné mít podanou registrační žádost do programu
Spolupráce – Klastry.
Společnou elektronickou
přihlášku je nutno podat do 7.
listopadu na webové stránce
www.cornet-era.net.
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Účetnictví a daně
8. října 2008, Uherské Hradiště
Aktuálně k DPH, Novela 2009
Lektor: Ing. Ivana Langerová
Místo konání: Hotel Grand
Čas: 9:00 – 14:00
Firma: JVN – Vzdělávací agentura
Telefon: 572 554 423, 604 914 621
E-mail: jvn@telecom.cz
Web: www.jvn.cz

16. října 2008, Uherské Hradiště
Pokladna a fakturace - 2008
Lektor: Ing. Lenka Prášková
Místo konání: Hotel Grand
Čas: 9:00 – 14:00
Firma: JVN – Vzdělávací agentura
Telefon: 572 554 423, 604 914 621
E-mail: jvn@telecom.cz
Web: www.jvn.cz

Mzdy a personalistika
21. října 2008, Zlín
Pracovní právo 2008/2009
Lektor: JUDr. Bořivoj Šubrt
Místo konání: IH Moskva
Čas: od 9:00
Firma: ANAG, spol. s r. o., Olomouc
Telefon: 585 757 421
E-mail: seminare@anag.cz
Web: www.anag.cz

E-mail: stepanka.kurkova@nemesis-ostrava.cz
Web: www.nemesis-ostrava.cz
30. října 2008, Zlín
Cestovní náhrady platné v roce 2008
Lektor: JUDr. Eva Hofmannová

19. listopadu 2008, Zlín
Mzdové aktuality a změny v práci účetních od 1. 1. 2009
Lektor: Ing. Růžena Klímová
Místo konání: IH Moskva
Čas: od 9:00
Firma: ANAG, spol. s r. o., Olomouc
Telefon: 585 757 421
E-mail: seminare@anag.cz
Web: www.anag.cz

23. října 2008, Zlín
Změny zákoníku práce
Lektor: Mgr. Zdeněk Schmied
Místo konání: Hotel Garni
Čas: 9:00 – 13:00
Firma: Agentura Nemesis Ostrava
Telefon: 596 931 519, 721 457 627

Pojištění

Místo konání: IH Moskva
Čas: od 9:00
Firma: ANAG, spol. s r. o., Olomouc
Telefon: 585 757 421
E-mail: seminare@anag.cz
Web: www.anag.cz

Ostatní
14. října 2008, Zlín
Odškodňování pracovních úrazů
a nemocí z povolání
Lektor: JUDr. Jan Mikyska
Místo konání: IH Moskva
Čas: od 9:00
Firma: ANAG, spol. s r. o., Olomouc
Telefon: 585 757 421
E-mail:
seminare@anag.cz
Web: www.anag.cz

14. října 2008, Zlín
Změny v nemocenském pojištění
k 1. 9. 2008 a nový zákon o nemocenském pojištění účinný od 1. 1. 2009
Lektor: Iva Žilinská
Místo konání: IH Moskva
Čas: od 9:00
Firma: ANAG, spol. s r. o., Olomouc
Telefon: 585 757 421
E-mail: seminare@anag.cz
Web: www.anag.cz

24. října 2008, Zlín
Veřejné zakázky od startu až k cíli
Lektor: Mgr. Martin Budiš
Místo konání: Hotel Garni
Čas: 9:00 – 13:00
Firma: Agentura Nemesis Ostrava
Telefon: 596 931 519, 721 457 627
E-mail:
stepanka.kurkova@nemesis-ostrava.cz
Web: www.nemesis-ostrava.cz
29. října 2008, Zlín
Nový zákon o nemocenském pojištění
platný od 1. 1. 2009
Lektor: Ing. Marta Ženíšková
Místo konání: IH Moskva
Čas: od 9:00
Firma: ANAG, spol. s r. o., Olomouc
Telefon: 585 757 421
E-mail:
seminare@anag.cz
Web: www.anag.cz
30. října 2008, Zlín
Důchodové pojištění a ELDP
Lektor: Jana Dorčáková
Místo konání: IH Moskva
Čas: od 9:00
Firma: ANAG, spol. s r. o., Olomouc
Telefon: 585 757 421
E-mail:
seminare@anag.cz
Web: www.anag.cz
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komerční prezentace

Klenoty - krása pro radost

Klenotnictví Monmar působí ve Zlíně už patnáctým rokem a za tu dobu uspokojilo luxusním
zbožím již tisíce zákaznic a zákazníků. „Naším sloganem je Prodáváme krásu pro radost a já
jsem přesvědčena, že tomu tak skutečně je,“ svěřila se majitelka klenotnictví Pavla Andrlová.
Obchodní činnost klenotnictví Monmar se ale nevztahuje jen na prodej šperků a bižuterie.
Mezi zbožím zájemci naleznou také hodinky světových značek nebo vyhlášené psací potřeby. Sama majitelka pak pomáhá lidem s ohodnocováním cenností, jelikož je soudní znalkyní.
Hlad po špercích
Po svém otevření v roce
1993 bylo klenotnictví Monmar jedním z prvních obchodů
s luxusním zbožím ve Zlíně.
Porevoluční roky se nesly ve
znamení vysoké poptávky po
kvalitním klenotnickém sortimentu. Za totality totiž i zde
fungoval takzvaný přídělový
systém, a to mělo za následek,
že příliš zboží k prodeji nebylo.
Uvolnění atmosféry ve společnosti se tak příznivě odrazilo
i v prodeji drahocenností.
Boxerská rukavička i pudl
Klenotnictví Monmar prodává kompletní klenotnický sortinemt.„To znamená zlato, stříbro,
české granáty a šperky z nerez
a chirurgické oceli. Jako součást

klenotnického zboží prodáváme i šperkovnice. V nabídce ale
máme i luxusní psací potřeby
špičkových značek Mont Blank
a Parker a deset značek švýcarských   hodinek a další kvalitní
značky japonské v cenové relaci pět až sedmdesát tisíc korun,“
uvedla Andrlová.
Stěžejním prodejním artiklem klenotnictví Monmar ale
zůstává zlato, které tvoří větší
část obratu. „V současné době
je módní bílé zlato a také kombinace bílého zlata se žlutým.
Dalším zbožím, které je nyní
takzvaně v kurzu, jsou ocelové
šperky,“ uvedla majitelka s tím,
že v obchodě navíc najdou
zákazníci bohatý výběr briliantových šperků z tuzemska, ale

také dovozové, například francouzské Guy Laroche a Féraud.
Prostřednictvím klenotnictví Monmar si zákazníci mohou
nechat také vyrobit šperky pod-

le vlastního přání. „Vyrobit lze
prakticky cokoliv. Jednou jsme
například zhotovovali jako přívěšek zmenšenou boxerskou
rukavici, která měla v průměru
tři centimetry a bylo na ní zapotřebí 20 gramů zlata. Vzpomínám, že jsme dělali také šperk
v podobě pudlíka, takže i takové možnosti nabízíme,“ konstatovala Andrlová. Doba dodání
záleží na výrobku. Ale pokud
je čas neúprosný, tak například
snubní prstýnky je možné zhotovit do 14 dnů. „Obvyklá doba
dodání zboží vyráběného na
zakázku je ale zhruba šest týdnů. Lidé mohou také samozřejmě přinést rozbitý řetízek nebo
zlato, které mají doma po babičce, a my jim nabídneme zboží
v odpovídající hodnotě, nebo
z ceny vybraného šperku tutu
sumu odečteme,“ dodala.

Monmar

Oceňování šperků
Pavla Andrlová je řadu let
také soudní znalkyní. „Vypracovávám znalecké posudky pro
soud, policii, dědická řízení, ale
i pro soukromé osoby,“ potvrdila. Pokud tedy lidé mají doma
šperk, o kterém netuší, zda má
nějakou hodnotu a z čeho je
vyroben, ona jim to řekne.
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• silniční stavby
• mosty
• stavební materiály
• pronájem
stavební techniky
• poradenství

www.alpine.cz
Jiráskova 613/13
757 43 Valašské Meziříčí
Tel: +420 571 750 101
Fax: +420 571 750 100

vzdělávání

Sezení nemá být jen pohodlné, ale hlavně zdravé
S postupnými změnami charakteru práce se prodlužuje doba, po
kterou sedíme. Jestli je to na pracovišti šest až osm hodin denně
a dalších téměř pět v autě, u televize, jídelního stolu, v kině nebo
divadle, dostáváme se k číslu
80.000 hodin během celého života. A jaké je to sezení? Odpověď
můžeme získat v průzkumech
- téměř 67 % zaměstnanců sedí
nesprávně. A co je výsledkem?
Zhoršování zdravotního stavu
a nižší výkonnost.
Největší problémy našemu
zdraví přináší hlavně sezení ve
strnulé pozici. Objevují se potíže
s bolestmi zad, hlavy, krevním
oběhem, křečovými žílami, trávením a dýcháním, vznikají křeče a napětí ve svalech. Páteř drží
celé tělo vzpřímeně a podílí se
téměř na každém pohybu - od
zvednutí sluchátka až po chůzi.
Pro balancování těla je důležité
její dvojí esovité zakřivení. V pěti
spodních obratlích je toto zakřivení nejvýraznější, proto nesou
největší váhu a odolávají také
největšímu zatížení.
Velký význam má u bolestí
zad a nemocí v zádové oblasti
svalstvo. Jeho nesprávné namáhání zapříčiňuje nevyrovnané
působení na způsob páky. Souhra jednotlivých svalů může být
více či méně narušena dvojím
způsobem: často je svalstvo
ochablé, ale stejně často bývá
také příliš silně napjaté. Jakkoli
však mají problémy se zády většinou svalové příčiny, nejčastěji
se projevují v podobě opotřebení meziobratlových plotének
a kloubních chrupavek.
Co je zdravé
Zdravého řešení dosáhneme při dynamickém sezení,
které umožňuje člověku měnit
podle potřeby polohu těla.

Vzpřímenou polohu podporuje
správně navržený tvar sedadla
a opěradla, kdy zvláštní význam
má bederní a pánevní podpěra. Důležité je, aby pracovní
židle dovolovala pohyb těla
dopředu (do pracovní polohy)
a dozadu (do relaxační polohy)
za permanentního podepření
zad. Současný pohyb opěradla
a sedadla - tedy synchronní
mechanismus - umožní zaklonění trupu, přičemž spodní část
těla zůstává i po jeho opětovném narovnání ve stejné pozici
na sedadle, takže tělo je na židli
v optimální poloze. Díky synchronnímu mechanismu jsou
naše záda permanentně vystavena působení tlaku opěradla,
který zabraňuje ochabování
zádového svalstva. Synchronní
mechanismus umožňuje automatické přizpůsobování zádové
a sedací opěry pohybům trupu.
Hovoříme tedy o aktivním sezení. Židle umožňuje nastavení
protitlaku v rozsahu 50 až 125
kilogramů hmotnosti člověka,
takže vyhovuje různým váhovým kategoriím. Přední okraj
sedadla by měl být zaoblený,
aby nevyvolával tlak na žíly
v podkolení.
Čím se řídit při výběru
Co to tedy vlastně znamená
správně, „zdravě“ sedět a hlavně
jaké vlastnosti nábytku ke správnému sezení přispívají? Židle
mají několik ovládacích prvků,
které se výrobci snaží minimalizovat a nabídnout tak jednoduché ovládání v kombinaci s univerzálním tvarováním sedadla
a opěradla. Každou typovou
řadu židlí charakterizuje široká
nabídka potahů, povrchových
úprav, typů koleček, materiálů
a tvarů opěrek na ruce. Mezi
základní parametry patří:

Zdravé
sezení

1. Stabilita
Kancelářská židle na pětiramenné podnoži na kolečkách je
dnes již běžná. Na trhu se objevují i židle na kluzácích. Konferenční židle jsou buď na čtyřech
nohách nebo tzv. pérovka.
2. Sedák
Dostatečně široký i hluboký,
přičemž při sezení by měla být
jeho hloubka plně využívána.
V přední části musí být sedadlo
zaoblené.
3. Opěradlo
Nastavitelná zádová opěra
by měla být nastavena tak, aby
svým vyklenutím podepírala
páteř v bederní oblasti. Zádová
opěra by měla kopírovat záda.
4. Úhel
Úhel mezi opěradlem a sedákem nesmí být ani v nejčastěji používané přední pozici menší než 90°. Jen tak nedochází
k zatěžování dýchacích a trávicích orgánů, srdce a cév.
5. Výška sedadla
Musí umožňovat změnu jeho úrovně tak, aby se chodidla
plnou plochou dotýkala podlahy, přičemž kolenní kloub svírá
úhel 90°.

6. Podpěrky
Stavitelné podpěrky rukou,
v lepším případě s možností
bočního vychylování. Maximální pohodlí poskytují multifunkční područky, které jsou šířkově,
hloubkově, výškově a paprskovitě stavitelné.
7. Centrální pružina
Měla by jí být vybavena každá židle. Především tlumí náraz
při prudkém dosednutí a všechny další pohyby lidského těla.
8. Čalounění
Musí odpovídat tomu jak
často a v jakém prostředí židli
používáme. Mezi rozhodující
fyzikální vlastnosti zde patří
odolnost proti oděru, „žmolkování“, stálobarevnost, případně
odolnost proti ohni.
Důležitá je mechanika židle.
Umožnit zdravé a dynamické
sezení mohou židle vybavené
synchronním sedacím mechanismem, jenž přizpůsobuje
zádové a sedací opěry pohybům
trupu. Takové sezení znemožňuje strnutí těla, zmenšuje statické
zatížení a únavu svalstva a naopak podporuje jeho potřebnou
aktivizaci a relaxaci.
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realitní servis
Prodej
Valašské Klobouky

Tlumačov

Rekreační středisko Královec, hlavní budova s terasou,
bar, apartmány, rehabilitační
budova, velká chata Jiřinka
pro osm osob, dvě chaty čtyřlůžkové, 11 bungalovů, 10
letních chatek.

Zrekonstruovaný, plně zařízený penzion, 7 pokojů vč.
sprch, 1 velký apartmán s terasou, okrasná zahrada, vyhřívaný bazén, venk. sprcha, krb,
altánkový bar, jezírko s vodopádem.

Cena: 8.950.000 Kč
Tel: 800 100 446

Cena: 8.700.000 Kč
Tel.: 800 100 446

Prostřední Bečva

Veselí nad Moravou

Výr. a sklad. prostory vč. odlučovacího cyklonu a sociálního
zázemí u hlavního tahu Rožnov
- Žilina. Výrobní budova 342
m2, sklad 118 m2, přístřešek 110
m2, pozemek - zpevněná živičná plocha 1177 m2 Objekt byl
dosud využíván jako stolárna.
Cena na dotaz
Tel: 571 646 411

Objekt u hlavního tahu Uh.
Hradiště - Břeclav po kompletní rekonstrukci. Hlavní
plocha s výlohami, výrobní
a skladovací prostory, příjezd pro nákladní vozidla.
Vhodné jako autosalon,
velkosklad s prodejnou
apod.

Řetechov

Prodej funkčního hostince s RD poblíž Luhačovic.
V přízemí 2+1, 1. NP 4+0
a balkon. Na zahradě je
garáž v hospodářské  budově. Nové rozvody vody
a ústředního topení, kotel
plynový i na tuhá paliva.
Vhodný k provozování penzionu i pro vlastní bydlení.

Cena: 4.700.000 Kč
Tel: 800 100 446

Cena: 3.650.000 Kč
Tel: 800 100 446

Pronájem

Zlín

Prodejna v centru Zlína
v ulici Kvítková o velikosti
110m2 + 20m2 sklad. Vhodné pro koupelnové nebo
kuchyňské studio. Možnost
pronájmu kanceláří 136 m2
v patře.
Cena: 30.000 Kč/m2
Tel.: 777 592 202

Zlín-Mladcová

Dva objekty k podnikání – 500
m2 výroba + 200 m2 kanceláře
+ 200 m2 sklad, bazén, skleník, nádvoří. Zahrada 2000
m2, 8x parkování. Vhodné pro
sídlo firmy, drobnou výrobu,
ubytování, školicí nebo rehabilitační centrum.
Cena na dotaz
Tel.: 777 570 725

Zlín-Příluky

Nebytové prostory v těsné
blízkosti hlavní komunikace od Vizovic. Přibližně 300
m2 (15 m x 20 m) prodejních
a kancelářských prostor se
zázemím + možnost pronajmutí garážových stání a skladů v přízemí budovy.
Cena: 2.000 Kč/m2/rok+en.
Tel.: 731 843 000
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NOVÝ NISSAN NP300 PICKUP
od 482 209,- KĎ bez DPH
základní výbava – 4x4, ABS, 2 airbagy, ….
technické parametry - 2,5 TDI, 98 kW (133 k), 304/2000 Nm/min-1,
už. hmotnost až 1 135 kg, hmotnost pĔívĐsu až 3 000 kg,
spotĔeba kombinovaná 9,1 l/100km, emise CO2 241g/km

KOBLIHA CAR s.r.o.
Kvítkovická 1579, 763 61 Napajedla
tel.: 577 119 966

www.toyota-zlin.cz

Vítězná cena YARIS
s klimatizací

249 900 Kč

Toyota Yaris
S Toyotou Yaris vítězíte každý den. Díky motoru 1,0 l VVT-i,
který získal v roce 2008 titul Motor roku ve své kategorii,
ujedete bez tankování až 777 km. Navíc za vítěznou cenu
nyní získáte ještě bohatší výbavu, která mimo jiné obsahuje: manuální klimatizaci, rádio s CD přehrávačem se
4 reproduktory a praktický systém sklápění sedaček Easy

Flat. O bezpečí na cestách se bude starat ABS + EBD + BA,
airbagy řidiče i spolujezdce a o vaše děti navíc systém ISOFIX. U Toyoty máte vždy jistotu, že kvalita, spolehlivost
a bezpečnost jsou již v ceně. Informujte se na možnost
značkového financování vašeho nového vozu prostřednictvím Toyota Financial Services Czech.

Yaris 1,0 l VVT-i: kombinovaná spotřeba 5,4 l/100 km, emise CO2
127 g/km. Zobrazený vůz má prvky příplatkové výbavy. Uváděná
cena se vztahuje k třídveřové verzi Yaris. Nabídka je limitována.
Tímto si vás dovolujeme pozvat do našeho autosalonu.
Rezervujte si svou testovací jízdu již dnes.

T-MOTOR ZLÍN

Louky 431 (vedle OBI)
760 01 Zlín
tel.: 577 001 199

Zodpovědnost a výsledky
Ve Zlínském kraji jsme pro vás realizovali
řadu rozvojových projektů. Staví se dálnice
a rychlostní komunikace, zlepšuje se stav
silnic, investujeme do rozvoje nemocnic,
modernizujeme školství, poskytujeme stipendia
učňům, prosazujeme společnost přátelskou
k seniorům.
Chceme pokračovat v této práci, chceme
zachovat kontinuitu rozvoje regionu, chceme
společně s vámi dosáhnout dalších výsledků.
Věřím, že chcete to samé!

Libor Lukáš

hejtman Zlínského kraje
www.liborlukas.cz

