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V rubrice Vzdělávání naleznete mimo jiné článek 
o správných překladech běžných pracovních 
pozic do anglického jazyka.

Rozhovor  strany 6-7

Pohled zblízka strany 4-5

Zaměstnanci firem jsou na tom velmi rozdílně. 
Zatímco někde mohou na předvánoční kolekce,  
síťky s pomeranči nebo závodní ručníky už jen 
se slzou v oku vzpomínat, jinde je vynalézavost 
zaměstnavatelů široká a zaměstnanci si každoroč-
ně na Vánoce odnášejí z práce nadílku. V tématu 
tohoto čísla se právě na obdarovávání zaměst-
nanců a obchodních partnerů zaměřujeme.

Zachovávat lidové tradice, oprašovat dávné recep-
tury a předávat je následujícím generacím a vytvo-
řit stálá pracovní místa pro lidi z Valašska. Takový je 
podnikatelský záměr Jany Kasalové, která vlastní 
ve Velkých Karlovicích úspěšnou pekárnu Valašské 
frgály. S kolegy pekaři se také snaží o zviditelnění 
valašského frgálu v zahraničí. Rozhovor s ní nalez-
nete na stranách 6 a 7.

Podpora podnikání  strany 9 a 11

Snad každý alespoň trošku zběhlý tuzemský pod-
nikatel ví, jak při koupi automobilu dosáhnout 
nemalé úspory pomocí odpočtu daně z přidané 
hodnoty. Od dubna roku 2009 se však směrnice 
bude týkat pouze nových typů automobilů. Více 
o této problematice se dočtete v rubrice Podpo-
ra podnikání na straně 9.

Prosinec je měsícem igelitek. Takřka 
na každé schůzce někdo něco někomu 
věnuje jako výraz poděkování za spolu-
práci v roce končícím a přání kooperace 
v roce nadcházejícím. Pokud jde sku-
tečně o dárek, a nikoliv o úplatek, je až 
potud vše v pořádku. Otázkou ale zůstá-
vá, co je jako dárek použito a v jakém 
obalu je to předáno. Ono označení pro-
since jako měsíce igelitek je bohužel v té-
to souvislosti stále příznačné. Jen málo 
firem si uvědomuje, že výběru dárků, 
jejich zabalení i formě předání je nutné 
věnovat jistou pozornost. 
A tak stále zůstává realitou, že při „novo-
ročním“ úklidu skončí v popelnici i tyto 
dárky. Blok, diář a tužku asi potřebuje 
každý. Co ale dělat, pokud se igelitek 
s tímto obsahem sejde hned několik?
Nejde přitom o to, že by tužka či blok 
byly levné či nějak urážlivé. Odborníci 
se ale shodují, že hitem jsou dárky s užit-
nou hodnotou pro obdarované. Třináct 
tužek, osm bloků a šest diářů skýtá užit-
nou hodnotu jen minimální. Zvlášť, když 
většina používá tyto předměty ve „vlast-
ních barvách“. Pokud tedy chcete, aby 
dárky splnily svou roli, je dobré si toho 
být vědom. Není to přitom nic těžkého, 
chce to jen trochu empatie. Více infor-
mací i několik rad můžete nalézt i na 
následujících stránkách.  

Přeji vám příjemné čtení.
Jaroslav Janečka
šéfredaktor

Evropská unie strany 13 a 15

Druhou výzvu v programu EKO-ENERGIE vyhlási-
lo MPO ČR. Cílem podpory jsou aktivity ve spotře-
bě primárních energií.

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

Vzdělávání strana 21

Reality strana 22
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Do diáře strana 12

V rubrice naleznete pozvánky na odborné semi-
náře, které se konají ve Zlínském kraji.
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CIE Plasty CZ posiluje
Valašské Meziříčí – Společnost CIE 
Plasty CZ z Valašského Meziříčí, která se 
zabývá především výrobou plastových 
a pryžových dílů pro automobilový 
průmysl, utržila loni za prodej zboží 
a vlastních výrobků a služeb zhruba 
320 milionů korun. Ve srovnání s před-
chozím obdobím je to asi o 49 procent 
více. Společnost CIE Plasty CZ, která je 
součástí španělské korporace CIE Auto-
motive, očekává zhruba desetiprocentní 
nárůst tržeb i letos. Největšími odběra-
teli valašskomeziříčského výrobce byly 
loni společnosti Grupo Antolin a Fau-
recia Poland, nově své výrobky firma 
začala dodávat i společnostem Valeo 
a Visteon. Ukončila naopak výrobu pro 
společnost Delphi.

Linea Nivnice byla loni rekordní
Nivnice – Společnost Linea Nivnice, 
která se zabývá především výrobou 
ovocných šťáv, nektarů a nápojů, utržila 
v loňském roce za prodej vlastních výrob-
ků a služeb zhruba 1,083 miliardy korun. 
Meziročně je to asi o 11,5 procenta více. 
Linea Nivnice loni dosáhla nejlepších 
prodejních výsledků v historii. Podařilo 
se jí zvýšit prodej prémiové značky Hello, 
která v současné době tvoří přibližně dvě 
třetiny celkového obratu firmy. V letoš-
ním roce společnost očekává tržby za 
prodej vlastních výrobků a služeb ve 
výši 1,067 miliardy a čistý zisk 20 mili-
onů korun. Přibližně 75 procent celkové 
produkce nivnického výrobce se loni 
prodalo na tuzemském trhu.

RP Capital vstupuje do CE WOOD
Zlín – Do jedné z největších tuzem-
ských dřevařských firem, společnosti CE 
WOOD, vstupuje fond RP Capital. Do les-
nictví, těžby a zpracování dřeva je při-
praven investovat přes miliardu korun. 
CE Wood si od vstupu fondu slibuje 
především zlepšení své pozice na trhu 
a také investice do nových produktů či 
výrobních aktivit. Holding CE WOOD je 
největším seskupením v České republi-
ce, které se zabývá výrobou, zpracová-
ním a prodejem dřeva. A.s. CE WOOD je 
pak mateřskou společností holdingu. 
V roce 2006 vykázala tržby 2,173 mld. 
Kč, ztráta činila 73,5 milionu korun.

Výrobci kontejnerů vzrostly tržby 
Vizovice – Firmě KOMA MODULAR 
CONSTRUCTION z Vizovic, která se zabý-
vá hlavně výrobou, prodejem a proná-
jmem mobilních obytných kontejnerů, 
loni vzrostly tržby za prodej vlastních 
výrobků a služeb zhruba o čtvrtinu na 
celkových 456 milionů korun. Společ-
nost, založená v roce 1992, je výrazně 
exportně orientovaná, v zahraničí loni 
realizovala zhruba dvě třetiny svých 
celkových tržeb.

Hity

Dárky
pro

zaměstnance

Zaměstnanci firem jsou na 
tom velmi rozdílně. Zatímco 
někde mohou na předvá-
noční kolekce, síťky s pome-
ranči, mýdla a ručníky už jen 
se slzou v oku vzpomínat 
a být rádi, jestliže dostanou 
alespoň nějakou tisícovku 
prémie na svém výplatním 
lístku, jinde je vynalézavost 
zaměstnavatelů velmi širo-
ká, takže dokážou své lidi, 
ale i obchodní partnery, 
každý rok něčím překvapit.

Významné je, že nákup či 
zhotovení určitých dárkových 
předmětů za přesně speci-
fikovaných omezení uznává 
zákon o daních z příjmů jako 
nákladovou položku, takže je 
pro zaměstnavatele výhodněj-
ší takové možnosti využít než 
pořizovat dárkové balíčky až 
z čistého zisku firmy. 

A jde i o to, která nepeněž-
ní plnění jsou osvobozena 
od daně na straně příjemce. 
V řadě případů může totiž 
přijetí vánočního dárku ovliv-
nit i daňový základ příjemce. 
Obecně totiž platí, že pokud je 
dar přijat v souvislosti s pod-
nikáním nebo zaměstnáním 
fyzické osoby, je na straně pří-
jemce zapotřebí dar zdanit. 
Cenu dárku by musel zaměst-
navatel připočíst do příjmu 
obdarovaného pracovníka 
a společně s příjmem ze závislé 
činnosti zdanit.  Hodnota daru 
navíc vstupuje i do vyměřo-
vacího základu pro zdravotní 
a sociální pojištění. Některé 
zákonné podmínky citujeme 
v samostatném textu níže na 
této stránce.

„Náš městský úřad poskytu-
je svým zaměstnancům každo-
ročně jeden dárek s logem 
města v hodnotě asi 100 až 150 
korun,“ řekl mluvčí valašskome-
ziříčské radnice Josef Beneš. 
Večírek, který začíná členskou 
schůzí a pokračuje volnou 
zábavou s večeří a nakonec tan-
cem, pořádá odborová orga-
nizace městských úředníků. 
Rodiče dětí do 15 let dostávají 
na valašskomeziříčské radnici 
od odborů dokonce i klasickou 
kolekci.

Na dáreček se každoročně 
těší zaměstnanci společnosti 
Moravská vodárenská. Kromě 
vitaminového balíčku dostali 
loni také šiltovku s logem firmy 
a stolní kalendář. Právě tako-
vé dárky s označením firmy 
a s cenou do 500 korun mají 
ekonomové nejraději, protože 
patří do kategorie reklamních 
předmětů, jejichž pořízení si 
mohou započítat do nákladů. 
Nesmí ale jít o výrobky, kte-
ré podléhají spotřební dani 
(s výjimkou tichého vína).

Daňové ošetření klasických 
vánočních dárků není výhod-
né pro zaměstnance ani pro 
zaměstnavatele. Řada firem 
proto volí méně tradiční vánoč-
ní dárky – například příspě-
vek na životní pojištění nebo 
penzijní připojištění. Kromě 
posílení loajality zaměstnanců 
přinášejí tyto produkty i bez-
konkurenční daňové úspory.

„Máme rozsáhlý sociální 
program, jehož součástí jsou 
příspěvky k penzijnímu pojiš-
tění, vstupenky na sportovní 
a kulturní akce, lázeňské poby-
ty a rehabilitace,“ uvedl Josef 
Křemeček, ředitel výrobního 
úseku Otrokovice a Zlín a člen 
představenstva akciové spo-
lečnosti MITAS. Na důchodové 
pojištění přispívá až do výše 
600 korun měsíčně i Moravská 
vodárenská. Radnice ve Valaš-
ském Meziříčí dává svým lidem 
na penzijní nebo životní pojiště-
ní 333 korun měsíčně a k tomu 
také koncem roku 1.900 korun 
jako finanční příspěvek na 
Vánoce nebo dovolenou. 

Budou Vánoce. Co dávají firmy pod stromeček?

Loňským hitem mezi firemními dárkovými 
předměty se podle jejich výrobců stala sada 
na lití olova, symbolizující starý zvyk našich 
rodičů a prarodičů. 

„Letos registrujeme rostoucí poptávku po 
dražších dárkových sadách, které obsahují skle-
něné produkty. Týká se to především různých 
váz, čajových a kávových setů, svícnů a sad na 
víno skládajících se z karafy a sklenic. Klasikou 
ale stále zůstávají vína, která se doplňují různým 
příslušenstvím, jako je dekantér nebo speciální 
teploměr, který po připevnění k obvodu láhve 
na displeji zobrazí aktuální teplotu vína,“ sdělila 
Jitka Kučerová z brněnské společnosti REDA. 

Pro výběr reklamních předmětů vycházejí 
na začátku podzimu katalogy. Vybírat lze i na 
internetu. Letos jsou horkým tipem nabídek 
předvánočního období mimo jiné pravé belgic-

ké čokolády a ručně vyráběné karamely Anthon 
Berg. Nelze nezmínit ani koupelové sady s  glyce-
rinovými mýdly ručně vyrobenými dle tradičních 
receptur, s přírodními tělovými mléky a podob-
nými produkty. Oblíbeným dárkem se stávají 
i USB flash paměti se značkou dárce. „Partnerům 
na nich předáváme elektronickou prezentaci 
naší firmy,“ uvedla mluvčí Moravské vodárenské 
Helena Koutná. 

Požadavky zákazníků se liší, ale mnozí kro-
mě levnějších předmětů do pětistovky vybírají 
alespoň pár luxusních dárků pro své významné 
obchodní partnery. V tomto směru se pořizují 
například kožené peněženky, opasky, tašky. Zají-
mavým dárkem je také set cestovní zavazadel.

Některé dárkové předměty už patří mezi 
evergreeny. Jsou to především kalendáře, diáře 
a PF karty. Prodávají se každým rokem.

[vc]

Co nejvíc letí

[vc]

pohled zblízka
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Inzerce

Dáváte zaměstnancům pod 
stromeček dárečky?

Helena 
Koutná, 
mluvčí společ-
nosti Moravská 
vodárenská

Naši zaměstnanci dostávají 
od firmy v předvánočním 
období zpravidla vitamino-
vý balíček v hodnotě kolem 
200 korun, k tomu stolní 
kalendář s logem společ-
nosti. Loni dostali všichni 
zaměstnanci také šiltovku 
s firemním logem. Firma 
pak přispívá pracovníkům 
na odborářský ples, který 
se koná v únoru. Celoročně 
mohou zaměstnanci čerpat 
určité prostředky na spor-
tovní vyžití a rehabilitaci. 

Milan  
Plesar,  
mluvčí Měst-
ského úřadu 
Otrokovice

Městský úřad Otrokovice 
standardně neposkytuje 
svým zaměstnancům dárky 
během roku ani v předvá-
nočním období. Výjimkou 
jsou pouze firemní dárky jako 
důkaz poděkování zaměst-
nancům, kteří odcházejí do 
důchodu. Město pro zaměst-
nance každoročně organizu-
je firemní vánoční večírek. 
Dále město zaměstnancům 
poskytuje každoročně pří-
spěvek na stravování, pou-
kázky na odběr vitaminových 
prostředků, permanentky na 
masáže, do posilovny nebo 
na plavání a podobně. 

Anketa
Nejlépe
neotřele

Zákon

S postupující dobou a rostou-
cími nároky trhu na kvalitu 
výrobků rostou i nároky zada-
vatelů na kvalitu a šíři sorti-
mentu v oblasti reklamních 
a dárkových předmětů. „V sou-
časné době tuzemský trh stag-
nuje a je poměrně nasycen, 
proto se nedá předpokládat 
žádný výrazný růst. Potenciál 
vidíme právě v nabídce kvalit-
ních a značkových produktů,“ 
říká Jitka Kučerová z brněnské 
společnosti REDA, která má 
pobočku i ve Zlíně. 

Mnozí už máme doma 
pěknou zásobu propisovacích 
tužek s nejrůznějšími firemní-
mi logy, koleček do nákupního 
vozíku, šňůr na krk či pouzder 
na navštívenky. Ale trendem 
doby jsou originální dárky se 
zajímavým tvarem, designem 
a v kvalitním provedení. „Náro-
ky zákazníků se neustále zvy-
šují a dárek s nízkou kvalitou 
by jim nepřinesl kýžený efekt,“ 
uvedla Jitka Kučerová. Je kla-
den důraz nejen na úroveň 
použitého materiálu, ale také 
na kvalitu provedení, design 
a zejména na užitnou hodnotu. 
Ta je v poslední době význam-

ným faktorem, který ovlivňuje 
poptávku. Na vzestupu jsou 
i produkty související s volno-
časovými aktivitami, například 
sady typu wellness, relax, sport, 
turistika a podobně. Příliš výraz-
né značky a loga na dárkových 
předmětech jsou na ústupu. 
Zákazníci preferují decentní 
označení menším logem, aby se 
zvýšila užitná hodnota dárku.

„Firmy nejvíce preferují 
dárky v jednotkové hodnotě 
do 500 korun bez DPH, což je 
způsobeno daňovým zvýhod-
něním u této kategorie dár-
ků,“ potvrdila Kučerová. Letos 
už je na zadávání výroby dár-

ků pozdě. Velké firmy začínají 
vybírat vánoční dárky již na 
jaře, aby měly dostatek času 
vše připravit a vybrat si z širo-
ké nabídky zboží. „Takové dár-
ky často necháváme vyrobit 
na míru přímo u našich doda-
vatelů, podle konkrétních 
specifikací klienta a aktuál-
ních módních trendů,“ konsta-
tovala zástupkyně společnosti 
REDA. Jeden z důvodů, proč si 
firmy zadávají vánoční dárky 
na zakázku, je podle ní ten, že 
chtějí překvapit partnery ori-
ginálním a zajímavým dárkem 
a nechtějí se omezovat jen 
standardní nabídkou. 

Přednost má originalita

[vc]

O tom, nakolik lze nebo naopak nelze považovat 
náklady na nákup dárků za daňově uznatelný 
výdaj, hovoří zákon o daních z příjmů 586/1992 
Sb. Za výdaje vynaložené k dosažení, zajištění a 
udržení příjmů nelze uznat zejména:

§ 25 odst. 1 písm. h): nepeněžní plnění 
poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci 
ve formě

1. příspěvku na kulturní pořady a sportovní 
akce,

2. možnosti používat rekreační, zdravotnic-
ká a vzdělávací zařízení, předškolní zařízení, 
závodní knihovny, tělovýchovná a sportovní 
zařízení, s výjimkou zařízení uvedených v § 24 

odst. 2 písm. j) bodech 1 až 3, nebo
3. poskytnutí rekreace, včetně zájezdů, které 

je u zaměstnance osvobozeno od daně podle § 
6 odst. 9 písm. d),

§ 25 odst. 1 písm. t): výdaje na reprezenta-
ci, kterými jsou zejména výdaje na pohoště-
ní, občerstvení a dary. Za dar se nepovažuje 
reklamní nebo propagační předmět, který je 
opatřen obchodní firmou nebo ochrannou 
známkou poskytovatele tohoto předmětu 
nebo názvem propagovaného zboží nebo služ-
by, jehož hodnota bez daně z přidané hodno-
ty nepřesahuje 500 Kč a který není s výjimkou 
tichého vína předmětem spotřební daně.

Co říká zákon

[vc]

pohled zblízka

�6/2008www.firemnipartner.cz
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OFSETOVÝ 
ARCHOVÝ TISK
Čtyřbarevný stroj 
Man Roland 304

Dvoubarevný stroj 
Man Roland 202

Automatický denziometr 

Maximální formát 
530 x 740 mm

KNIHAŘSKÉ 
ZPRACOVÁNÍ
Vazba V1 – šitá drátem
Vazba V2 – lepená
Falcování
Bigování
Laminace

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.
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Jana
 Kasalová

Jana Kasalová: Chci udržovat tradice a předávat je dál

Narodila jste se v Praze, kde 
jste také vystudovala Vysokou 
školu ekonomickou. To není 
úplně přímá cesta k výrobě 
tradičního valašského pečiva.

Do Velkých Karlovic jsem 
se přestěhovala v roce 1986, 
protože jsem zde dostala práci 
jako vedoucí  rekreačního stře-
diska. A v tom středisku jsme si 
shodou okolností pekli vlastní 
frgály a další tradiční pečivo pro 
naše hosty. Po revoluci jsem si 
pak celý objekt pronajala. V roce 
2001 jsem chtěla středisko od 
majitele odkoupit, což se mi 
bohužel nepodařilo. Proto jsem 
se rozhodla ukončit tuto činnost 
a založit si pekařskou manufak-
turu. Vzala jsem si k sobě tři lidi, 
takže jsme začínali ve čtyřech.

Na které pečivo se speciali-
zujete?

Naším nosným výrobkem 
jsou tradiční valašské frgály. Ale 
protože jsme pekárna, která sta-

ví na lidové tradici tohoto kraje, 
tak se snažíme podle starých 
receptů oživovat pečivo, kte-
ré se vyrábělo generace před 
námi. Proto děláme například 
škvarkové pagáče, moravské 
koláče, pletené věnce, medo-
vé perníčky a medové guráble. 
Například guráble jsou velmi 
zvláštní druh pečiva, protože asi 
40 % tohoto výrobku tvoří včelí 
med. Dříve se guráble používaly 
také na zdobení vánočních stro-
mečků, nebo i jako hračky pro 
děti, protože těsně po upečení 
jsou velmi tuhé.

Říkáte, že některé z vašich 
výrobků už byly téměř zapo-
menuty. Kam chodíte na jejich 
recepty?

Již na začátku podnikání jsem 
si vytyčila cíl, a to udržovat lido-
vé tradice a předávat je dalším 
generacím. V archivech, starých 
knihách a publikacích se nachází 
spousta receptur, které je možné 

vyzkoušet a pokud se osvědčí, 
tak je i z historie vyzvednout. 
Neméně důležité jsou také naše 
sedánky s karlovickými tetička-
mi, paní archivářkou nebo lidmi, 
kteří se v tomto kraji narodili 
a pamatují ještě dobu, kdy se 
doma peklo. Řada pekáren, když 
zavádí nový výrobek, chce hned 
zisk. My jdeme trochu jinou ces-
tou. Samozřejmě nás také zajímá 
fi nanční stránka věci, ale snažíme 
se být trpělivější, zachovávat tra-
diční postupy a vytvářet pracov-
ní místa pro zdejší lidi.

Jaké byly vůbec začátky vaše-
ho podnikání? S kterými pro-
blémy jste se musela potýkat?

Úplný začátek byl takový, že 
jsme upekli první várku pečiva 
a pozvali místní lidi, aby přišli 
ochutnat. Když jsme zjistlili, že 
jim naše výrobky chutnají, nabíd-
la jsem zboží několika obcho-
dům a hotelům. Zhruba po půl 
roce jsme rozšířili síť prodejen 
a začali zavážet také obchody na 
Ostravsku a ve Zlíně. Fungovalo 
to tak, že jsem jeden den roz-
vezla pečivo do Ostravy a druhý 
den do Zlína. Takto postupně se 
fi rma rozrůstala až do roku 2003, 
kdy naše aktivity dosáhly až do 
Prahy a my začali dodávat zboží 
do řetězce Tesco.

Ale s tím muselo jít ruku v ruce 
rozšíření stávající výroby, ne?

Samozřejmě. Asi tři měsíce po 
začátku zásobování Tesca jsme 
museli změnit některá výrobní 
zařízení, jako byla pec, míchací 
stroj na těsto a také jsme muse-
li zdokonalit balení. Navíc jsem 
přijala řidiče, abych nemusela 
do Prahy jezdit pořád sama. 
V první fázi jsme zásobovali jen 
Tesco v Praze, pak jsme přibrali 
i to brněnské a postupně další 
pobočky v celé republice. Na 
podzim 2003 jsme začali záso-
bovat také Interspar a o rok poz-
ději Delvitu a potom Billu. Letos 
jsme navíc vstoupili do Makra 
a Globusu. Uvědomujeme si, že 
nyní stojíme na křižovatce, kdy 
se rozhoduje, zda vybudujeme 
novou pekárnu nebo zůstane-
me ve stávajících prostorách. To 
je ale téměř nemyslitelné, takže 
pracujeme na tom, abychom se 
mohli v příštím roce přestěho-
vat do nového. To s sebou bude 
nést také nárůst počtu zaměst-
nanců, nejdřív počítám s deseti 
novými lidmi.

Budete v této souvislosti žádat 
také o nějaké dotace?

Samozřejmě se budeme 
snažit získat dotace, protože 
dnes nikomu nic z nebe nespad-

Ing. Jana Kasalová
narozena 17. července 
1961 v Praze
vdaná, dvě dcery
vystudovala Vysokou 
školu ekonomickou 
v Praze, fakultu výrobní 
a ekonomickou
po škole pracovala jako 
asistentka výrobního 
náměstka ve fi rmě 
AGROZET, poté se 
přestěhovala do Zlína, 
kde pracovala v RUDÉM 
ŘÍJNU (dnešní Barum) 
jako dělnice, po roce 
i ze zdravotních důvodů 
začala vést rekreační 
zařízení ve Velkých 
Karlovicích
přiznává, že koníčků by 
bylo hodně (například 
malování či lukostřelba), 
ale kvůli pracovním 
povinnostem na ně 
nezbývá příliš času
motto: Když už nemůžeš, 
tak přidej

▪

▪
▪

▪

▪

▪

Zachovávat lidové tradice, oprašovat dávné receptury a pře-
dávat je následujícím generacím a vytvořit stálá pracovní 
místa pro lidi z Valašska. Takový je ve stručnosti podnikatel-
ský záměr Jany Kasalové, která vlastní ve Velkých Karlovicích 
úspěšné pekařství Valašské frgály s.r.o. Člověk si při setkání 
s ní uvědomí, že takto vypadá klasický valašský patriot, což 
ona s nadhledem přiznává. O to víc překvapí, když se pozdě-
ji dozvíte, že se narodila v Praze a na Valašsko přišla za prací.

rozhovor
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O fi rměne a konkurence je veliká. Přes-
tože děláme úzký profi l pečiva 
a jsme originální, tak nám kon-
kurují pekárny, které pečou lev-
né pečivo, protože stále existuje 
řada lidí, co slyší víc na cenu než 
na kvalitu. Jeden dotační titul 
máme už schválený, a to dota-
ce na nový informační systém, 
který nám umožní elektronic-
kou komunikaci s obchodními 
řetězci, částečně bezpapírovou 
kancelář a bude nám velmi dob-
ře sledovat výrobu, její efektivitu 
a produktivitu práce. Druhým 
titulem je program Nemovi-
tosti, který chceme použít na 
nákup budovy a její následnou 
rekonstrukci. Do budoucna pak 
budeme uvažovat o dotačních 
titulech na účast na veletrzích, 
na propagační materiály nebo 
školení zaměstnanců.

Vyhledáváte dotační pří-
ležitosti sama, nebo si nechá-
váte poradit?

Ne, určitě to nejsem já, kdo ví 
všechno, ale spolupracuju s fi r-
mami, které se tím zabývají. Chci 
vybudovat společnost, která tu 
bude mnoho let a řadě generací 
bude předávat, co jsem si stano-
vila. Proto, když je pomocná ruka 
nabídnuta, proč se nepokusit na 
ty peníze dosáhnout.

Jste držiteli mnoha nejrůzněj-
ších ocenění, mimo jiné dva-
nácti certifi kátů národní znač-
ky kvality KLASA. Co pro vás 
znamenají takové ceny?

Všechna ocenění pro nás zna-
menají velkou prestiž. Ale já to 
chápu nejen jako uznání práce 
mé a mých zaměstnanců, ale také 
jako vyzdvihnutí celého Valašska. 
Nejnáročnější je získat národní 
značku kvality KLASA. Před jejím 
získáním musíte doložit, že daný 
výrobek je zdravotně nezávadný, 
značený podle platné legislativy, 
musíte doložit také celou tech-
nickou dokumentaci výroby, 
kam se zboží expeduje, v jakém 
obalu a tak dále. V souhrnu to je 
ke každému výrobku zhruba 25 
stran textu. Když nám ale minis-
tr Gandalovič těch dvanáct cer-
tifi kátů předával, poznamenal, 
že neví o žádné jiné fi rmě u nás, 
která by získala najednou KLASU 
pro tolik výrobků, což člověka 
samozřejmě potěší.

Již dva roky se také zabývám 
studiem historických materiálů 
o valašských frgálech a přípravou 
žádosti o Chráněné zeměpisné 
označení Valašský frgál. Jedná se 
o označení, které posuzuje a udě-
luje Evropská komise a znamená, 
že daný výrobek se může vyrá-
bět jen ve vymezené zeměpisné 
oblasti. Naše Sdružení výrobců 
Valašských frgálů, které jsme za 
tímto účelem založili před dvě-
ma lety, podalo tuto žádost na 
konci měsíce října 2008. Pokud 
nám Evropská unie tuto ochran-
nou známku udělí, budou mít 
lidé v našem regionu o něco více 
pracovních příležitostí, neboť 

vyloučíme plagiáty vyráběné 
mimo region, a vzroste také 
prestiž Valašska. Všichni výrobci 
v regionu budou tuto ochrannou 
známku využívat, budou dodržo-
vat stanovené podmínky výroby, 
a zákazníci budou mít jistotu, že 
frgály s tímto logem jsou oprav-
du z Valašska.

Přednášela jste ve Zlíně 
v Obchodní a hospodářské 
komoře v rámci Asistenčního 
centra na podporu podniká-
ní žen. Myslíte, že je potřeba 
pomáhat ženám, které se roz-
hodnou stát se podnikatelka-
mi?

Pro podnikání je hlavně nej-
důležitější rozhodnout se, že do 
toho člověk chce jít a že do toho 
půjde. Zároveň se také člověk 
musí smířit s tím, že nejdřív bude 
dlouho investovat čas a fi nanční 
prostředky, a až když to bude 
dělat dobře, může očekávat zisk. 
Ale ne hned. A to bylo také to, co 
jsem se snažila v rámci své před-
nášky sdělit. 

Co se týče pomoci ženám, 
tak je nutné si uvědomit jedno: 
ženy to mají na trhu podnikání 
těžší. Většina z nich se musí sta-
rat o rodinu a děti, takže na ní 
leží hodně nároků ještě dřív, než 
s podnikáním začne. Pokud mají 
zázemí, které jim pomůže, je to 
vždy lepší. Je dobře, že Asistenční 
centrum existuje a může pomoci 
v začátcích podnikání. I já bych 
jistě jeho pomoci využila.

Název
Pekařství VALAŠSKÉ 
FRGÁLY s.r.o. 

Založení společnosti
živnost cukrářství, 
pekařství od roku 2000, 
společnost Pekařství 
VALAŠSKÉ FRGÁLY s.r.o. 
byla založena v roce 2004

Předmět podnikání 
pekařství, cukrářství, 
zprostředkování obchodu, 
zprostředkování 
služeb, velkoobchod, 
specializovaný 
maloobchod, činnost 
technických poradců 
v oblasti pekařství 
a cukrářství

Historie
pekařství začínalo 
v roce 2001 se třemi 
zaměstnanci a zásobovalo 
několik obchodů a hotelů; 
v roce 2003 začala 
pekárna zásobovat 
řetězec Tesco a Interspar, 
v roce 2004 Delvitu a poté 
Billu, letos Makro a Globus

Roční obrat
zhruba 12 až 14 milionů 
korun

Kontakt
Pekařství VALAŠSKÉ 
FRGÁLY s.r.o.
756 06 Velké Karlovice 73
Tel.: + 420 571 444 214
email: 
kasalova.jana@tiscali.cz
www.valasskepecivo.cz
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▪

▪

▪

▪

▪

rozhovor
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Vlakem nejen na Love Parade

Brno–Berlín 990 K

Prodej jen na www.eshop.cd.cz
nebo 840 112 113



Konec  
přepážky

Inzerce

podpora podnikání

Jen pro „nákladní“ vozidla 
Má to však jeden háček. Podle ustano-

vení § 75 odst. 2 zákona o dani z přidané 
hodnoty plátce nemá nárok na odpočet 
daně při pořízení osobního automobilu, 
a to i při pořizování formou finančního 
pronájmu (mimochodem totéž bude 
platit i po zpřesnění tohoto ustanovení 
novelou zákona o dani z přidané hod-
noty účinnou od 1. ledna 2009). Nárok 
na odpočet DPH je tedy možné uplatnit 
pouze u automobilů, které jsou homolo-
gované jako nákladní. 

Jedním z typů nákladních vozidel jsou 
automobily spadající do kategorie N1, 
tedy vozidla vyrobená a konstruovaná 
pro dopravu nákladů s maximální hmot-
ností nepřevyšující 3,5 tuny. Na „nákladní 
automobil“ spadající do této kategorie 
lze „přestavět“ i automobil osobní (přede-
vším vozy typu combi a SUV). Musí pouze 
splňovat několik požadavků stanovených 
vyhláškou ministerstva dopravy a spojů 

č. 341/2002 Sb., o schvalování technické 
způsobilosti a o technických podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komuni-
kacích. 

Přepážka - česká specialita
Základní podmínkou je, že automobil 

musí mít zjednodušeně řečeno vyšší nos-
nost pro náklad než pro posádku. Až dru-
hotnou podmínkou, která je stanovena 
zmiňovanou vyhláškou č. 341/2002 Sb., 
a je podmínkou „typicky českou“, je pře-
pážka, která odděluje prostor pro náklad 
od prostoru pro posádku. 

Dělící přepážka musí být dle vyhláš-
ky pevnou součástí „nákladního vozu“ 
a není ji tedy možné demontovat. Dal-
ší podmínkou je potom znehodnocení 
a pevnostní zabezpečení oken ve stě-
nách prostoru vyhrazeného pro přepravu 
nákladu. Ke splnění tohoto požadavku 
ovšem stačí jen prosté nalepení neprů-
hledné ochranné folie. Tato úprava ale 

v drtivé většině případů vyžaduje inves-
tici. Kromě toho také utrpí užitná hodno-
ta vozidla. Manipulace s dělící přepážkou 
není totiž vždy snadná.

Pro zařazení automobilu do kategorie 
N1 a s tím související uplatnění odpočtu 
DPH již od příštího roku nebude nutná 
přepážka. Může za to směrnice Evrop-
ského parlamentu a Rady 2007/46/ES, 
kterou se stanoví rámec pro schvalování 
motorových vozidel, přípojných vozi-
del, jakož i systémů, konstrukčních částí 
a samostatných technických celků urče-
ných pro tato vozidla. 

Podle této směrnice již totiž jedinou 
a rozhodující podmínkou pro zařazení 
vozidla do kategorie N1 bude, aby možná 
hmotnost přepravovaného nákladu byla 
vyšší než maximální povolená hmotnost 
posádky. Podmínku na nosnost přitom 
v současné době splňuje naprostá vět-
šina automobilů typu combi či SUV na 
českém trhu. 

Od dubna již jinak
Směrnice 2007/46/ES vstoupila v plat-

nost dne 29. října 2007 a odpovídající 
změnu v právních předpisech České 
republiky bychom měli očekávat do 29. 
dubna 2009. Do tohoto data totiž mají 
všechny členské státy Evropské unie při-
jmout a zveřejnit právní předpisy nezbyt-
né pro dosažení souladu se všemi změna-
mi uvedenými v této směrnici. Od dubna 
roku 2009 se však směrnice bude týkat 
pouze nových typů automobilů a nebude 
tedy možné vymontovat dělící přepážku 
i z automobilu již homologovaného jako 
nákladní automobil N1 podle dosavadní 
úpravy. Jejich majitelé se možnosti změ-
ny dočkají zřejmě také. Pro všechny auto-
mobily by totiž směrnice měla platit až 
od roku 2011.

Dá se očekávat, že v souvislosti s tou-
to změnou může dojít k ještě masověj-
šímu využívání nároku na odpočet daně 
u tohoto typu automobilů. Je tedy zatím 
stále otázkou, zdali současně nedojde 
k omezení možnosti odpočtu DPH, jako 
tomu je například v Německu či Itálii.

Éra osobních automobilů s mřížkou končí

Snad každý alespoň trošku zběhlý tuzemský podnikatel ví, jak při koupi automobilu dosáh-
nout nemalé úspory pomocí odpočtu daně z přidané hodnoty. Této úspory může podnika-
tel dosáhnout tak, že nově pořízený automobil zařadí do obchodního majetku své společ-
nosti a podle § 72 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty pak uplatní nárok na 
odpočet daně, a to v daňovém přiznání za zdaňovací období, v němž si automobil pořídil. 

www.china-business.cz [JUDr. Zdeněk Hromádka, www.iadvokat.cz]
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stavební materiály
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Jiráskova 613/13
757 43 Valašské Meziříčí
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podpora podnikání

Inzerce

Podnikání
a Čína

Na co se tedy musíte připravit, pokud 
uvažujete o obchodu s Čínou? Není tře-
ba připomínat, že je zapotřebí věnovat 
dostatek času pečlivé přípravě. Základní 
rada zní: poznejte svého partnera, jeho 
obchodní historii, požadujte reference od 
jeho klientů. Dále je nutné, abyste po celou 

dobu dojednávání a realizace obchodního 
vztahu měli kontrolu nad tím, co se v rám-
ci tohoto vztahu děje. Známým faktem je, 
že pro většinu Číňanů je problematické 
říkat nepříjemnou pravdu přímo do očí, 
a to jak ve společenském, tak i obchodním 
styku. Budete se proto muset naučit číst 

mezi řádky a pozorovat náznaky, v případě 
jakýchkoliv pochybností se tak nenechte 
ukolébat ujišťováním, že vše je v pořádku. 
Požadujte nezvratné důkazy, dohlížejte na 
kvalitu produkce, pokud možno osobně. 
Kontrola je zde klíčovým prvkem úspěchu.

Potřebujete dodržet termíny? Počítejte 
s tím, že v Číně vše trvá o cosi déle. Neza-
pomeňte, že během velkých svátků se vše 
zastaví a nic nefunguje tak, jak má, a že tyto 
svátky se řídí lunárním kalendářem, proto 
jsou každý rok v jiném termínu. Obrňte 
se tedy trpělivostí. Představy o tom, co je 
v rámci spolupráce nezbytné dodržet a co 
je možné opominout, se často diametrálně 
liší. Trvejte na vaší vizi, pečlivě se věnujte 
detailům. Bude vás to stát více času, ale 
vyhnete se nepříjemnému překvapení.

V neposlední řadě zvažte skutečnost, 
že pokud myslíte spolupráci vážně, prav-
děpodobně se nevyhnete opakovaným 
cestám do Číny. Obchod, který se poda-
ří úspěšně zrealizovat pouze prostřed-
nictvím e-mailů, faxů a telefonátů, je 
naprostou výjimkou. V lepším případě 
se komunikaci nepodaří vůbec navázat, 
v horším skončí poté, co jste do projektu 
investovali čas a možná i nemalé finanční 
prostředky.

Jak tedy v Číně uspět? Buďte po celou 
dobu ostražití a bdělí, věnujte se detailům 
a kontrolujte i zdánlivé maličkosti. Výsle-
dek Vás nakonec přesvědčí o tom, že to 
stálo za námahu.

Specifika a rizika obchodu s Čínou

Čínský trh je bezesporu trhem velice atraktivním pro celý svět. Nabízí velké množství pří-
ležitostí, ale na druhou stranu je nutné počítat s řadou specifik a z nich vyplývajících rizik. 
Na úspěšnost obchodu s čínskými partnery má vliv řada rozličných prvků a detailů, a prá-
vě faktor čínských specifik, jejich správného pochopení a zapracování do celkové obchodní 
strategie, může být tím, co rozhodne o konečném úspěchu nebo neúspěchu vašeho snažení.

www.china-business.cz

Nárůst počtu vydaných živnos-
tenských oprávnění v řemesl-
ných živnostech zaznamenal od 
července vsetínský živnostenský 
úřad. Od této doby totiž platí 
novela živnostenského zákona, 
která přinesla množství pozitiv-
ních změn stávajícím podnika-
telům, ale především těm, kteří 
do podnikání teprve vstupují.

„Od počátku července jsme 
vydali více než 150 živnosten-

ských oprávnění,“ informovala 
vedoucí živnostenského úřadu 
Daniela Lukyová. To je podle 
ní o téměř čtyřicet více než za 
celé první pololetí. Důvodem je 
podle vedoucí živnostenského 
úřadu výrazné zjednodušení 
požadavků pro začínající podni-
katele a živnostníky. „Ohlašova-
teli živnosti nyní postačí, co se 
týká odborných předpokladů, 
pouze vzdělání v oboru řemesl-

né živnosti. To znamená výuční 
list nebo maturitní vysvědčení. 
Vykonání odborné praxe se 
v těchto případech neprokazu-
je,“ uvedla Lukyová. Podnikatelé 
navíc nově mají možnost ozná-
mit změny v živnosti případně 
žádat o nové živnosti, na kte-
rémkoliv živnostenském úřadu 
bez ohledu na jejich trvalé byd-
liště nebo sídlo firmy. „Do čer-
vence bylo možné zaregistrovat 

živnost či učinit úkon na úseku 
živnostenského podnikání pou-
ze u místně příslušného úřadu. 
Po novele zákona záleží pouze 
na volbě podnikatele, kterému 
živnostenskému úřadu doručí 
svá podání,“ vysvětluje vedoucí 
živnostenského úřadu, který tak 
zaregistroval živnostníky také 
například z Prahy, Znojma, Rož-
nova pod Radhoštěm, Ostravy 
či Valašských Klobouk. 

Novela zákona oživila podnikání 

[jjn]

[Centrum pro hospodářskou spolupráci s Čínou]

Novela
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Centrum pro hospodá skou spolupráci s ínou

Informace, pr zkumy, analýzy ínského trhu ve Vašem oboru

Vyhledávání obchodních partner  v ín

Zajišt ní vzork , atest , podmínek dovozu a uvedení na trh

Pomoc p i vyjednávání o zakázce a podmínkách kontraktu

Organizace pracovních cest do íny

P eklady, tlumo ení z/do ínštiny
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Finance

Ostatní

Školení

5. listopadu 2008, Kroměříž
Uplatňování DPH a novela zákona o 
DPH od roku 2009
Lektor: Ing. Dagmar Fitříková
Místo konání: Dům kultury Kroměříž
Čas: od 9:00
Firma: Obchodní a hospodářská komora 
Kroměříž
Telefon: 573 331 650, 724 613 012
E-mail: ohkkm@ohkkm.cz 
Web: www.ohkkm.cz

6. listopadu 2008, Zlín
Uplatňování DPH a spotřebních daní v 
mezinárodním obchodě
Lektor: JUDr. Jiří Babiš
Místo konání: Podnikatelské inovační 
centrum (23.budova)
Čas: od 9:00
Firma: Obchodní a hospodářská komora 
ve Zlíně
Telefon: 573 776 001
E-mail: info@ohkzlin.cz 
Web: www.ohkzlin.cz

10. listopadu 2008, Kroměříž
Nový zákon o nemocenském pojištění, 
účinný od 1. 1. 2009
Lektor: Jaroslava Kodrová
Místo konání: Dům kultury Kroměříž
Čas: od 9:00
Firma: Obchodní a hospodářská komora 
Kroměříž
Telefon: 573 331 650, 724 613 012
E-mail: ohkkm@ohkkm.cz 
Web: www.ohkkm.cz

14. listopadu 2008, Uherské Hradiště
Daň z příjmu 2008 a změny pro rok 
2009
Lektor: Ing. Jiří Klíma
Místo konání: Sídlo OHK – Centrum celo-
životního vzdělávání
Čas: od 9:00
Firma: Obchodní a hospodářská komora 
Uherské Hradiště
Telefon: 572 630 999
E-mail: zuskova@ohkuh.cz 
Web: www.ohkuh.cz

24. listopadu 2008, Uherské Hradiště
Zákoník práce 2008/2009
Lektor: JUDr. Miloš Hejmala
Místo konání: Hotel Grand, Palackého 
náměstí
Čas: od 9:00
Firma: JVN – Vzdělávací agentura
Telefon: 572 554 423, 604 914 621
E-mail:
 jvn@telecom.cz
Web: www.jvn.cz

27. listopadu 2008, Uherské Hradiště
Zdaňování příjmu ze závislé činnosti 
 a z funkčních požitků 
Lektor: Ing. Hanuš Kytler
Místo konání: Hotel Grand, Palackého 
náměstí
Čas: od 9:00
Firma: JVN – Vzdělávací agentura
Telefon: 572 554 423, 604 914 621
E-mail: 
jvn@telecom.cz
Web: www.jvn.cz

Daně

14. listopadu 2008, Uherské Hradiště
Změny v důchodovém pojištění od 1. 1. 
2009, vedení a předkládání ELDP – nové 
tiskopisy
Lektor: Bc. Taťána Sojková
Místo konání: Sídlo OHK – Centrum celo-
životního vzdělávání
Čas: od 9:00
Firma: Obchodní a hospodářská komora 
Uherské Hradiště
Telefon: 572 630 999
E-mail: zuskova@ohkuh.cz 
Web: www.ohkuh.cz

18. listopadu 2008, Zlín
Celní předpisy a obchodně politická 
opatření při dovozu a vývozu zboží
Lektor: JUDr. Jiří Babiš
Místo konání: Podnikatelské inovační 
centrum (23.budova)
Čas: od 9:00

Firma: Obchodní a hospodářská komora 
ve Zlíně
Telefon: 573 776 001
E-mail: info@ohkzlin.cz 
Web: www.ohkzlin.cz

19. listopadu 2008, Uherské Hradiště
Hmotný a nehmotný majetek
Lektor: Ing. Lenka Prášková
Místo konání: Hotel Grand, Palackého 
náměstí
Čas: od 9:00
Firma: JVN – Vzdělávací agentura
Telefon: 572 554 423, 604 914 621
E-mail: jvn@telecom.cz
Web: www.jvn.cz

26. listopadu 2008, Zlín
Průměrný výdělek, náhrady mzdy při 
pracovní neschopnosti, srážky ze mzdy, 
výplata mzdy v roce 2009 

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

27. listopadu 2008, Zlín
Provádění Intrastatu a změny v něm od 
1. 1. 2009
Lektor: JUDr. Otakar Krátký
Místo konání: Podnikatelské inovační 
centrum (23.budova)
Čas: od 9:30
Firma: Obchodní a hospodářská komora 
ve Zlíně
Telefon: 573 776 001
E-mail: 
info@ohkzlin.cz 
Web: www.ohkzlin.cz

Různé

4. listopadu 2008, Uherské Hradiště
Internetový marketing
Lektor: Zbyněk Hyrák
Místo konání: Sídlo OHK – Centrum celo-
životního vzdělávání
Čas: od 9:00
Firma: Obchodní a hospodářská komora 
Uherské Hradiště
Telefon: 572 630 999
E-mail: zuskova@ohkuh.cz 
Web: www.ohkuh.cz

12. listopadu a 13. prosince 2008, Zlín
Jak nejefektivněji vzdělávat, proškolo-
vat a přezkušovat zaměstnance
Místo konání: Podnikatelské inovační 
centrum (23.budova)
Čas: od 9:00
Firma: Obchodní a hospodářská komora 
ve Zlíně
Telefon: 573 776 001
E-mail: info@ohkzlin.cz 
Web: www.ohkzlin.cz

15. - 18. prosince 2008, Rožnov pod 
Radhoštěm
Koordinátor bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništích
Odborný garant: Ing. Vladimír Havlena
Místo konání: Hotel Relax
Čas: od 11:00
Firma: ROVS – Rožnovský vzdělávací servis
Telefon: 571 654 970, 724 902 429
E-mail: info@rovs.cz 
Web: www.rovs.cz

Vzdělávání

do diáře
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EKO– 
ENERGIE

V říjnu 2008 byly vyhlášeny 
výzvy v programech Poraden-
ství, EKO–ENERGIE (viz samo-
statný materiál) a Spolupráce 
– Klastry. V případě progra-
mů Poradenství a Spolupráce 
– Klastry jde o první výzvy. 
Poradenství je program, který 
umožňuje malým a středním 
podnikům vylepšit vnitropod-
nikové procesy a dosahovat 
kvalitnějších výsledků pomocí 
inovace produktu a procesu 
výroby, logistiky nebo distri-
buce výrobků či služeb. Příjem 
registračních žádostí končí 28. 
února 2009.

Program Spolupráce – Klas-
try pomáhá především vytvá-
řet příznivější podnikatelské 
prostředí, zlepšovat podmínky 
pro podnikání a inovace a roz-
víjet konkurenční výhody díky 
zkvalitňování vazeb mezi kon-
krétním výzkumem, vysokým 
školstvím a podnikatelskou 
sférou. Registrační žádosti je 
možné podávat rovněž do 28. 
února příštího roku.

evropská unie

Inzerce

Již druhou výzvu v pro-
gramu EKO-ENERGIE, jež je 
součástí OP Podnikání a inves-
tice, vyhlásilo ministerstvo 
průmyslu a obchodu. Program 
si klade za cíl podpořit aktivity 
podnikatelů v oblasti a spotře-
by primárních energetických 
zdrojů. Alokace na tuto výzvu 
činí dvě miliardy korun. Příjem 
registračních žádostí začne 
13. listopadu prostřednictvím 
internetové aplikace eAc-
count. Ukončení příjmu žádos-
tí je stanoveno na 28. února 

2009. Minimální výše podpory 
je stanovena na 500.000 korun, 
maximální pak až na 100 mili-
onů korun.Výzva je rozdělena 
na dvě části. 

První z nich je zaměřena na 
využití obnovitelných a dru-
hotných energetických zdrojů, 
určena je pro malé a střední 
podniky. 

Zájemci tak mohou zís-
kat prostředky na výstavbu či 
rekonstrukci výrobních zaříze-
ní, výrobu a rozvod elektrické 
energie a tepla vyrobených 

z biomasy či druhotných zdro-
jů energie a podobně.

Druhá oblast je zaměřena 
na zvýšení účinnosti při výro-
bě, přenosu a spotřebě ener-
gie. Zde mohou žádat o peníze 
i velké podniky. Podporovány 
budou projekty na moderniza-
ce zařízení na výrobu energie 
pro vlastní potřebu vedoucí ke 
zvýšení jejich účinnosti, dále 
pak zavádění a modernizace 
systémů měření a regulace, 
modernizace a snižování ztrát 
v rozvodech elektřiny a tep-
la. Podporovanými aktivita-
mi přitom nejsou výzkumné, 
vývojové a pilotní projekty, 
výroba energeticky úspor-
ných výrobků a zařízení pro 
využití obnovitelných zdrojů 
energie, pěstování energetic-
kých rostlin, použití alternativ-
ních paliv v dopravě, projekty 
v oblasti zemědělství, lesnictví 
či rybolovu, výroba peletek, 
fotovoltaika, větrné elektrárny, 
geotermální energie, nákup 
energeticky úspornějších stro-
jů a technologických zařízení. 

Dvě miliardy na úspornější výrobu 

[jjn]

Další výzvy z OPPI

[jjn]
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evropská unie

Fondy 
a programy

Inzerce

Ministerstvo pro místní rozvoj 
vydalo publikaci nazvanou 
Abeceda fondů Evropské unie 
2007-2013. Materiál mapuje 
základní charakteristiky politiky 
hospodářské a sociální soudrž-
nosti Evropské unie v České 
republice v aktuálním sedmile-
tém plánovacím období. 

Cílem přehledné publikace 
je srozumitelnou a přehlednou 
formou informovat o regionál-
ní politice Evropské unie, o fon-
dech a unijních finančních 
nástrojích, které jsou určeny 
pro podporu jednotlivých regi-
onů České republiky. 

Publikace dále srozumitelně 
seznamuje čtenáře s cestou, jak 
získat dotaci. Druhá část je pak 
věnována konkrétním infor-
macím o jednotlivých progra-
mech včetně patřičných odka-
zů a kontaktů. Žadatelé z České 
republiky totiž mohou získat až 
26,6 miliardy euro, což předsta-
vuje roční objem dotací ve výši 
přibližně tři miliardy euro. Pub-
likace je ke stažení na adrese 
www.strukturalni-fondy.eu.

Národní orgán pro koordi-
naci zahájil na konci září první 
etapu mediální kampaně, kte-
rá si klade za cíl propagovat 
evropské fondy a možnosti 
získávání dotací z jednotlivých 
operačních programů. Cílo-
vými skupinami jsou hlavně 
odborná veřejnost a potenciál-
ní příjemci dotací, kampaň by 
ale měla zasáhnout i širokou 
veřejnost. Leitmotivem celé 
kampaně bude otázka Víte 
o nás? Pro spuštění kampaně 
hovoří i stále nedostatečná 

pozornost, kterou potenciální 
žadatelé této problematice 
věnují. Například podle výzku-
mu, který letos na jaře realizo-
vala Komerční banka ve spo-
lupráci s agenturou Factum 
Invenio, se 51 procent českých 
firem vůbec nezajímá o dotace 
z fondů Evropské unie. Dalších 
37 procent firem nevědělo, 
zda můžou čerpat ze struktu-
rálních fondů EU. Celkem 31 
procent firem se o možnosti 
získání evropských peněz zají-
má, ale aktivně prozatím tyto 

možnosti nevyužívá. Pouze 
17 procent firem využilo nebo 
využívá financování projektů 
z fondů EU. Nízká míra infor-
movanosti je podle Komerční 
banky obecným problémem, 
který tuzemské firmy od moř-
nosti žádat o evropské peníze 
odrazuje.

„Kampaň má dva cíle, a to 
vytvořit tlak na žadatele, aby 
předkládali co nejvíce projektů 
a aby projekty byly zpracovány 
co nejkvalitněji. Druhým cílem 
je dostát požadavku Evropské 
unie, která nám ukládá propa-
govat její fondy,“ uvedl ministr 
pro místní rozvoj Jiří Čunek. 
Aktivity se zároveň snaží 
upozornit na existenci a účel 
Národního orgánu pro koor-
dinaci (NOK), který zastřešuje 
všechny operační programy 
v České republice. Hlavními 
mediálními kanály budou 
directmailové aktivity, plaká-
tovací plochy v ulicích a rekla-
ma v dopravních prostředcích 
MHD. Dále pak inzerce v tisku 
a časopisech. 

Nová kampaň na propagaci evropských fondůAbeceda fondů EU 

[jjn][jjn]
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komerční prezentace

CRM

Historie
Od narození prvního dítěte po mimo-

tělním oplodnění uplynulo již 30 let. Roz-
voj asistované reprodukce je v současné 
době tak dynamický, že se po celém světě 
pořádají odborné sjezdy na všech úrov-
ních, kde není výjimkou ani účast více než 
tisíce specialistů. S radostí pak můžeme 
konstatovat, že Česká republika držela 
v této oblasti krok se světovým vývojem. 
„Na Klinice reprodukční medicíny ve Zlíně 
pečuje o pacienty několik specialistů, kteří 
stáli přímo u rozvoje tohoto oboru v Čes-
ké republice,“ upozorňuje přednosta klini-
ky prof. MUDr. Ladislav Pilka, DrSc.

Vznik kliniky byl iniciován potřebami 
tehdy nového Zlínského kraje. Samotné 
zdravotnické zařízení je umístěno v areálu 
nemocnice Tomášov a má uzavřeny smlou-
vy o poskytování a úhradě zdravotní péče 
s většinou zdravotních pojišťoven. Na zákla-
dě kvality poskytovaných služeb a zave-
dením systému managementu jakosti dle 
evropské normy EN ISO 9001:2000 proběhla 
počátkem roku 2003 úspěšná certifikace 
kliniky nezávislými auditory mezinárodní 
certifikační společnosti TÜV Rheinland/Ber-
lin-Brandenburg.

Komplexní péče o pacienty
„Hlavní oblast naší činnosti zahrnuje 

komplexní vyšetření a léčbu neplodných 
párů. Do praxe jsme zavedli všechny tech-
niky a postupy asistované reprodukce, kte-
ré jsou dostupné v nejlepších evropských 
centrech,“ uvádí ředitel kliniky MUDr. David 
Rumpík. Jen vzájemná důvěra, otevřenost 

a možnost neformálních kontaktů podle 
něj vytváří takové prostředí, které se snaží 
poskytovat maximální servis nejen odesíla-
jícím lékařům, ale především všem pacient-
kám a pacientům.

Poskytovaná péče
komplexní diagnostika příčin neplod-

nosti manželského páru 
léčba neplodnosti, zejména techniky 

in vitro fertilisace (IVF), mikromanipula-
ce (ICSI), asistovaný hatching (AH), pro-
dloužená kultivace embryí, mikrochirurgic-
ké operace mužů za účelem zisku spermií 
pro IVF/ICSI (MESA, TESE), praeimplantační 
genetická diagnostika (PGD) 

kryokonzervace gamet i embryí v rámci 
programu asistované reprodukce 

použití darovaných gamet (spermie, oo-
cyty) včetně darování embrya 

andrologická ambulance se spermaban-
kou, inseminace od manžela i dárce, kryo-
konzervace spermií u mužů léčených pro 
onkologické onemocnění 

léčebné programy endometriozy, hyper-
prolaktinemie a jiných endokrinopatií 

konziliární gynekologická činnost 

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Neplodnost
Neplodnost je definována jako neschop-

nost páru otěhotnět po jednom roce pravi-
delného nechráněného pohlavního styku. 
„Za neplodnost páru je zodpovědný asi ve 
40% muž a v dalších 40% případů žena. 
Neplodnost zbývajících 20% párů je způso-
bená kombinací faktorů u obou partnerů, 
nebo sterilita idiopatická – z neznámých pří-
čin,“ upozorňuje doktor Rumpík.

Příčiny neplodnosti jsou proto rozdě-
leny na tzv. mužský a ženský faktor (více 
na internetových stránkách kliniky www.
crmzlin.cz).  Nejdůležitější ovšem je, že ve 
většině případů může asistovaná reproduk-
ce neplodnému páru pomoci. 

Metody léčby
Indukce neboli vyvolání ovulace - princi-

pem vyvolání ovulace je použití hormonální 
léčby ke stimulaci vaječníků a řízené dozrání 
folikulů pro následné přirozené oplodnění.

Intrauterinní inseminace (IUI) - jedná se 
o nejjednodušší metodu asistované repro-
dukce. Spermie se metodou SWIM UP 
(vycestovaní) zkoncentrují a pročistí. Poté 
se zavádějí speciálním katetrem do dutiny 
děložní v období ovulace.

In vitro fertilizace (IVF) - IVF je vůbec 
nejstarší metoda, díky které se v roce 1978 
narodilo první dítě počaté umělým oplod-
něním. Jde o komplex postupů, při kterých 
se manipuluje přímo se zárodečnými buň-
kami mimo organismus ženy, proto ozna-
čení mimotělní oplodnění.

Intracytoplazmatická injekce spermie 
(ICSI) - revoluci v pojetí mužské neplodnos-
ti znamenala v roce 1992 zpráva o prvních 
těhotenstvích, dosažených po injekci jediné 
spermie skrz obal do vajíčka. Metoda (ICSI) 
je náročnou mikromanipulační technikou, 
kdy je spermie nasáta do velmi tenké a ost-
ré skleněné kapiláry a tato je zavedena do 
vajíčka přes jeho obal a spermie z této kapi-
láry je „injikována“ do nitra vaječné buňky. 

Prodloužená kultivace embryí - laborator-
ní technika, která podstatně zlepšuje výsled-
ky při dosahování těhotenství technikou IVF. 
Díky kultivaci dochází k lepšímu růstu a dife-
renciaci embryí. To umožní lepší posouzení 
vývoje jednotlivých embryí a výběr těch 
nejkvalitnějších k zavedení do dělohy. Tato 
metoda více připomína přirozený proces.

Asistovaný hatching (AH) - jde o mik-
romanipulaci s embryem těsně před jeho 
přenosem do dělohy, při které se uměle na-

Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín

„Náš život je jediným předmětem na tomto světě, který nemůžeme považova-
ti za své soukromé vlastnictví, neboť jsme ničim nepřispěli k jeho vybudování. 
Byl nám jenom propůjčen s povinností odevzdati jej potomstvu rozmnožený a 
zdokonalený.“ Jako by tato slova pronesl Tomáš Baťa přímo na adresu Kliniky 
reprodukční medicíny a gynekologie, která funguje ve Zlíně od roku 2001, a ne 
o více než půl století dřív. Protože kdo se víc stará o rozmnožování a zdokonalo-
vání života, než tým lékařů a sester, který si jako cíl zvolil pomáhat neplodným 
párům přivést na svět nového člověka. Už jen proto si klinika vytkla citát zakla-
datele moderního Zlína jako své motto. Letos ho naplňuje již sedmým rokem.
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ruší obal embrya ve snaze zvýšit jeho šanci 
na uhnízdění v děložní sliznici.

Kryokonzervace a kryoembryotransfer 
(KET) - zmražení embryí je metoda, kterou 
lze konzervovat nadbytečná embrya a ucho-
vávat je libovolně dlouhou dobu v tekutém 
dusíku pro pozdější přenos. Pro ženu je 
výhodou, že nepotřebuje opakovanou hor-
monální stimulaci a další odběr vajíček. 

Preimplantační genetická diagnostika 
(PGD) - jedná se o soubor technik, které 
se používají pro zjištění genetické výbavy 
buněk (blastomer) embryí. Tyto techniky 
umožňují najít poruchy v počtu a stavbě 
chromozomů, které by mohly vyvolat vznik 
vrozených vývojových vad a jiných onemoc-
nění. Klinika reprodukční medicíny vyšetřu-
je především buňky embryí ve stadiu D3, 
to znamená třetí den kultivace po odběru 
vajíček. Všechna genetická vyšetření spoje-
ná s diagnostikou a léčbou neplodnosti pro-
vádí Klinika reprodukční medicíny ve spolu-
práci s cytogenetickou laboratoří IMALAB. 
Klinická genetická vyšetření jsou pak dělána 
ve spolupráci s oddělením lékařské genetiky 
PREDICO, které sídlí na zlínské poliklinice.

MESA/TESE - V některých případech je 
porucha plodnosti způsobena změnami 
na mužském chromozomu, a proto je před 
výkonem nutné genetické vyšetření. Při 
opakovaně potvrzené azoospermii (žádné 
živé spermie v ejakulátu) je někdy možné 
získat spermie chirurgickým způsobem 
pomocí operačních metod MESA (mikro-
chirurgické odsátí spermií z nadvarlete) 

nebo TESE (získávání spermií z kanálků 
zárodečného epitelu v případě, kdy nejsou 
schopny uvolnění, či transportu z varlete 
do nadvarlat).

Výsledky
Klinika reprodukční medicíny provede 

ročně kolem 1.000 výkonů umělého oplod-
nění. „Procento otěhotnění po embryot-
ransferu, čili po zavedení embrya do dělo-
hy, se u nás pohybuje kolem 50 procent 
v závislosti na věku pacientky,“ dokládá 
statistikou ředitel kliniky David Rumpík 
vysokou úspěšnost práce zlínských lékařů 

a sester. Za vše hovoří také počet naro-
zených miminek, které přišly na svět díky 
profesionalitě kliniky. „K dnešnímu dni je to 
kolem 1.500 dětí,“ uzavírá David Rumpík.

Od studentů
k dětem

Budova Tomášova, ve které 
sídlí Klinika reprodukční medi-
cíny, byla postavena v roce 
1938 podle návrhu architek-
ta Františka Gahury. Koncem 

30. let minulého století začali 
firmě Baťa scházet muži, kteří 
byli schopni zastávat ve firmě 
vysoké manažerské či rovnou 
ředitelské posty v zahraničí. 

Tento nedostatek mělo pro-
to vyřešit založení školy pro 
manažery. Jako sídlo tohoto 
ústavu byl postaven dnešní 
domov Kliniky reprodukční 

medicíny, Tomášov. Studenti 
této nejprestižnější Baťovy 
školy museli chodit v oble-
cích a cylindrech, ve škole 
se pak učili zvyklostem vyšší 
společnosti (cizí jazyky, spo-
lečenské vystupování, umění 
komunikovat s lidmi u stolu). 
Slavnostní oblek odkládali jen 
do továrny, protože přes den 
pracovali. Po návratu z práce 
výchova pokračovala. Kromě 
osvěty ducha byli studen-
ti Tomášova vedeni i k péči 
o tělo. Proto hráli rugby, golf 
a jezdili na koni. 
Po znárodnění podniku Baťa 
se Tomášov stal součástí Svi-
tu. V roce 1959 zde otevřel 
MUDr. František Bakala jedno 
z nejmodernějších neurolo-
gických oddělení té doby, kte-
ré bylo doplněno i o rehabili-
taci. V dalších letech v areálu 
Tomášova vzniklo oddělení 
neurologické, interní, gyneko-
logické a také léčebna dlou-
hodobě nemocných.

Tomášov - budova pro elitu
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IMALAB
a PREDIKO

Laboratorní medicína
Jedním z těchto medicínských oborů 

je laboratorní medicína, která zahrnuje 
široké spektrum odborností, například 
biochemie, imunochemie, mikrobiologie, 
imunologie, laboratoř lékařské genetiky 
atd. „Význam tohoto oboru se dá posou-
dit mírou informací, které přispívají k roz-
hodování lékařů o tom, jakým způsobem 
bude konkrétní pacient léčen. Na základě 
mnoha statistických studií bylo zjištěno, 
že informace z laboratoří napomáhají 
mnohdy učinit až 80% rozhodnutí léka-
řů při léčbě pacientů,“ konstatuje ředitel 
společností IMALAB a PREDIKO RNDr. 
Jaroslav Loucký. 

Z těchto údajů tedy na jedné straně 
vyplývá velký význam laboratorní medi-
cíny a na druhé straně také nemalá zod-
povědnost laboratorních pracovníků za 
svoje výsledky. 

IMALAB
Společnost IMALAB s.r.o. byla založe-

na v roce 1995 a hlavním záměrem při 
jejím vzniku bylo vybudování klinické 
laboratoře, která by poskytovala labo-
ratorní servis zejména lékařům v ambu-
lantní sféře. Doktor Loucký je ředitelem 
a spolumajitelem této společnosti od 
jejího počátku. „Prvotním úmyslem bylo 
vybudování imunochemické laboratoře, 
která prováděla testy v oblasti tyreoidální 
diagnostiky, tumor markerů, reprodukční 
endokrinologie a prenatálního skríningu. 
V průběhu dvou let byla tato poměrně 
specializovanější laboratoř rozšířena 
o poskytování laboratorního servisu 

v oblasti rutinní biochemie a hematolo-
gie. Právě s těmito vyšetřeními se běžný 
pacient při návštěvě lékaře setkává nej-
častěji,“ vysvětluje ředitel společnosti 
IMALAB. 

V průběhu několika let si labora-
toř vybudovala dobrou pozici zejména 
v oblasti prenatálního skríningu. Vyšet-
řování těhotných maminek z hlediska 
vrozených vývojových vad plodu je vel-
mi důležitou součástí preventivní medi-
cíny. Funkční zařízení tohoto typu má 
velký populační dopad a účastní se na 
něm nejen laboratoř, ale také ošetřující 
gynekologové. V případě, že jsou nale-
zeny výsledky, které určují zvýšené rizi-
ko postižení plodu vrozenou vývojovou 

vadou, je nutná spolupráce s genetickými 
odbornostmi, ať už se jedná o klinickou 
genetiku nebo laboratoř lékařské gene-
tiky. Tento moment byl proto impulsem 
pro snahu vybudovat kompletní genetic-
ké centrum ve Zlínském kraji. 

PREDIKO
Centrum tohoto typu ve Zlínském 

kraji totiž do roku 2002 neexistovalo. 
Po dlouhých a složitých jednáních tak 
začala od 1. ledna 2002 poskytovat spo-
lečnost PREDIKO s.r.o. zdravotnické služ-
by v oblasti klinické genetiky, přičemž 
velmi významnou součást práce centra 
tvoří právě péče o nastávající maminky. 
„Vedoucím tohoto centra je primář MUDr. 
Petr Polák, CSc., který před příchodem do 
Zlína pracoval jako primář na oddělení 
lékařské genetiky ve Fakultní nemocnici 
v Olomouci. PREDIKO je sesterskou spo-
lečností laboratoří IMALAB,“ pokračuje 
doktor Loucký.

Už při vzniku společnosti PREDIKO ale 
bylo jak RNDr. Louckému, tak MUDr. Polá-
kovi zřejmé, že pro opravdu plně funkční 
centrum je třeba vybudovat také labora-
toře lékařské genetiky. 

„Právě v oblasti laboratoří lékařské 
genetiky dochází v poslední době k vel-
mi rychlému rozvoji, který v mnoha ohle-
dech mění pohled medicíny na způsob 
vyšetřování a náhled na pacienta. Vedle 
klasické laboratoře lékařské genetiky, kte-
rá je víceméně postavena na cytogenetic-

Zdravá populace je jedním ze základních předpokladů dobrého fungování spo-
lečnosti. Na jedné straně se zdraví dotýká jednotlivců a na druhé straně má i 
význam celospolečenský, jak z pohledu ekonomického, tak z pohledu sociálního. 
Zdravotnictví je v současném světě jednou z nejsledovanějších oblastí, která se 
bezprostředně dotýká života každého z nás. Medicínské obory procházejí velmi 
rychlým vývojem a současná medicína se snaží o preventivní způsob uvažování a 
s rozvojem výpočetní techniky se stává jedním z oborů, kde na významu nabývá 
kvalitní výměna informací. 

Laboratorní medicína – významný zdroj informací v péči o zdraví
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ké analýze a má spíše popisný charakter, 
který většinou diagnózu uzavírá, se velmi 
dynamicky rozvíjí obor molekulární bio-
logie,“ upozorňuje doktor Loucký. 

Molekulární biologie
Molekulární biologie je sice poměrně 

mladý obor, ale velmi rychle se stává jed-
ním z podstatných nástrojů preventivní 
medicíny. Klasická laboratorní vyšetření 
většinou popisují již existující stav paci-
enta, na základě kterého se lékař v prů-
běhu doby rozhoduje, jak léčit. Obor 
molekulární biologie vnáší do labora-
torní medicíny preventivní prvek tím, že 
dokáže u konkrétního pacienta vytypo-
vat jeho genetickou dispozici pro to či 
ono onemocnění, což samozřejmě velmi 
usnadňuje práci lékařů s pacienty. 

„Musíme si uvědomit, že každý člo-
věk je výrazná biologická individualita, 
která například různě reaguje na podá-
vaná léčiva. Díky metodám molekulární 
biologie je dnes možné optimalizovat 
dávky léčiv při některých onemocněních, 
optimalizovat způsob léčby při onko-
logických problémech a také například 
odhalit příčiny neplodnosti,“ uvádí dok-
tor Loucký.

Společnost IMALAB zahájila provoz 
laboratoře molekulární biologie (DNA 
diagnostiky) v únoru 2006. Za dva a půl 
roku poskytování laboratorních služeb 
v této oblasti se laboratoř stala partnerem 
pro mnoho dalších zdravotnických zaří-
zení ve Zlínském kraji, včetně nemocnic. 
Velmi významným partnerem využívají-
cím služby v oblasti genetického vyšetřo-
vání je klinika reprodukční medicíny Zlín. 
„Spolupráce vychází z reálných požadav-
ků vyplývajících z péče o pacientky nebo 
páry, které přicházejí na kliniku repro-

dukční medicíny z důvodů neplodnosti. 
Úkolem genetiky je jednak napomáhat 
při odhalování příčin neplodnosti a jed-
nak sledovat již probíhající těhotenství,“ 
vysvětluje spolupráci s klinikou doktor 
Loucký.

Integrovaný test
V tomto případě PREDIKO ve spolu-

práci s laboratořemi IMALAB provádí jako 
jediné ve Zlínském kraji nejsofistikova-
nější způsob skríningu, takzvaný integro-
vaný test. V laboratořích IMALAB se vyšet-
řují určité biochemické parametry a na 

pracovišti PREDIKO se provádí špičková 
ultrazvuková diagnostika. Vyjádřením 
této spolupráce je výsledek integrované-
ho testu, který vyjadřuje riziko postižení 
plodu některou z vrozených vývojových 
vad (např. Downův syndrom). Samotný 

integrovaný test je dvoustupňový a pro-
vádí se v 1. trimestru (11. - 14. týden) a ve 
2. trimestru (optimálně 16. - 17. týden). 

„Jedině tímto způsobem lze docílit 
toho, že s vysokou pravděpodobností 
je nalezen plod s vrozenou vývojovou 
vadou, ale na druhé straně také toho, že 
nebude zbytečně stresováno z pozitivní-
ho výsledku větší množství nastávajících 
maminek,“ upozorňuje doktor Loucký. 

V případě, že je nutné diagnosticky 
vyšetřit těhotenství s vyšším rizikem, 
jsou ženám nabízeny invazivní výkony 
(CVS, amniocentéza), při kterých se získá 
vzorek genetické informace plodu. Tento 
vzorek se analyzuje v cytogenetických 
laboratořích, kdy se definitivně určí, zda 
se jedná o postižený plod či nikoliv. 

Do roku 2008 neexistovala ve Zlín-
ském kraji ani jedna cytogenetická 
laboratoř. Vzorky získané při invazivních 
vyšetřeních tak byly odesílány do jiných 
krajů. Od ledna 2008 existuje ve Zlíně 
cytogenetická laboratoř, která je součástí 
laboratoří společnosti IMALAB. 

Vybudováním této laboratoře je 
dokončen vznik kompletního genetické-
ho centra ve Zlínském kraji, které se spe-
cializuje na oblast prenatální diagnostiky, 

ale zároveň poskytuje i spektrum vyšetře-
ní, jež jsou hojně využívána také v několi-
ka dalších medicínských odbornostech. 

Činnost centra prenatální diagnostiky 
byla letos ohodnocena nabídkou spo-
lupráce na celosvětové prestižní studii 
výzkumu fetálního DNA v krevním obě-
hu nastávajících maminek. Tato studie 
je organizována několika velkými centry 
v USA (ARUP Laboratories, Mayo Clinic). 
Tento potenciální nový směr vyšetřování 
těhotných by mohl v budoucnu přinést 
naprostý přelom v testování těhotných 
žen a jejich plodů.

Zkušenosti
Společnosti IMALAB a PREDIKO jsou 

dlouhodobými smluvními partnery 
všech zdravotních pojišťoven. V obou 
společnostech je také kladen velký důraz 
na kvalitu poskytovaných služeb. Labora-
toře IMALAB provádějí pravidelné ověřo-
vání svých výsledků nejen v rámci České 
republiky, ale účastní se mezilaboratorní-
ho porovnávání také v Německu, Francii 
a Velké Británii. PREDIKO je naopak akre-
ditováno pro provádění ultrazvukových 
vyšetření a má certifikaci z Velké Británie. 

Velký význam je v obou společnos-
tech kladen také na vzdělávání, publikač-
ní a přednáškovou činnost, tak, jak je to 
běžné na špičkových zahraničních praco-
vištích. Další informace o společnostech 
IMALAB s.r.o a PREDIKO s.r.o naleznete na 
jejich webových stránkách www.imalab.
cz a www.prediko.cz.
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KOVOSTEEL

Společnost KOVOSTEEL, s.r.o., byla 
založena v roce 1998. Podnikatelská 
činnost majitelů firmy Radomíra Bureše 
a Bronislava Janečka v tomto oboru ale 
sahá až do roku 1994. Kovosteel se spe-
cializuje zejména na výkup a sběr kovo-
vého šrotu, barevných kovů, odpadů 
nebezpečných a ostatních, elektrošrotu, 
likvidaci autovraků, zpracování odpado-
vého dříví, recyklaci pneumatik, prodej 
hutního a užitkového materiálu, výrob-
ků z pryžového granulátu, uhlí a paliv 
a neskutečného množství dalších materi-
álů, výrobků a elektrozařízení.

Firma disponuje rozsáhlým autopar-
kem svozových vozidel značky Man speci-
álně vybavených pro přepravu kovového 
nebo nebezpečného odpadu a nejmo-
dernější technikou pro jeho následné 
zpracování. 

„Provádíme sběr, třídění, dopravu, 
recyklaci a odstraňování všech druhů 
ostatních i nebezpečných odpadů dle 
katalogu odpadů. Mezi další naše služby 
patří pronájmy sběrných nádob pro shro-
mažďování odpadů, kompletní zajištění 
poradenství v oblasti odpadového hos-
podářství a likvidace technologických 
celků přímo v terénu,“ vysvětluje Broni-
slav Janeček.

Sídlo společnosti a hlavní provozov-
na se nachází ve Starém Městě v areálu 
bývalého cukrovaru. Další provozovny 
jsou situovány v Hodoníně a ve Veselí 
nad Moravou v areálu bývalých uhelných 
skladů a ve Strážnici. Dceřinou společ-
ností firmy Kovosteel jsou Sběrné surovi-
ny Uherské Hradiště a Uherském Brodě.

Maják v moři odpadů
Dominantou sídla společnosti ve Sta-

rém Městě je vysoký maják, který v letoš-
ním roce doplnila dvacetimetrová loď. Oba 
symboly se váží ke sloganu firmy, který zní: 
S námi se v moři odpadů neztratíte.

„Stavba lodě navazuje na naše výuko-
vé programy. Jeden z nově připravova-
ných se bude jmenovat Ekopiráti. Chceme 
ukázat, že existují lidé, kteří působí v moři 
odpadů nehezké věci, a naším cílem je 
s pomocí dětí je umravnit,“ vysvětluje Bro-
nislav Janeček.

Druhým důvodem, proč společnost ke 
stavbě lodě přistoupila, je záměr jednate-
lů vytvořit z areálu ve Starém Městě nový 
turistický cíl Slovácka. „V lodi bude sídlit 

turistické a informační centrum, navíc začí-
náme v areálu budovat vlastní kongresové 
centrum, kde bychom chtěli nabídnout 
vzdělávací programy nejen pro děti, ale 
i pro dospělé a celé firmy,“ podotýká jedna-
tel společnosti.

Pracovně má celý projekt název Eko-
land a jeho smyslem je, aby si člověk mohl 
názorně představit, co se děje s odpadem 
na jeho cestě od uživatele, přes recyklaci až 
po znovuzapojení do výroby nebo uložení 
na skládku. „Idea je taková, že každý náv-
štěvník na sebe vezme podobu odpadu 
a ve třech patrech projde celým tímto pro-
cesem,“ dodává Bronislav Janeček.

Exkurze a osvěta
Součástí každodenního chodu hlavní 

provozovny Kovosteelu ve Starém Městě 
jsou také exkurze dětí školou povinných. 
Během několika posledních let se výukové 
programy společnosti staly nejoblíbeněj-
šími vzdělávacími akcemi v historii odpa-
dového hospodářství v České republice. 
V rámci jednotlivých programů (Poklady 
naší popelnice, Energie včera a dnes, Elek-
troodpady, Recyklace kovových odpadů) 
se děti účastní zábavné výuky plné zajíma-
vých a užitečných informací, her a diskusí, 
jejichž hlavním cílem je, aby pochopily smy-
sl třídění odpadů a uvědomily si důsledky 
svého chování k životnímu prostředí. 

Žáci projdou nejdříve výukovou čás-
tí, kde se seznámí s vybranou tematikou, 
poté nasednou do silničního vyhlídkového 
vláčku Steelinka, který je proveze celým 
areálem. Díky tomu děti dostanou jedineč-
nou možnost vidět skutečný svět zpraco-
vání kovového, ostatního či nebezpečné-
ho odpadu, jako je například elektrošrot, 
autovraky nebo barevné kovy.

Programy je možné zarezervovat pomo-
cí rezervačního systému na stránkách spo-
lečnosti nebo telefonicky na čísle +420 572 
419 744. Více o společnosti se dozvíte na 
adrese www.kovosteel.cz.

Již desátým rokem působí staroměstská společnost Kovosteel na poli zpracování 
odpadů. Dle katalogu odpadů se Kovosteel v současné době řadí mezi společnosti 
s nejširší nabídkou zpracovávaných a shromažďovaných odpadů ostatních i nebez-
pečných v rámci celé České republiky. Nedílnou součástí práce staroměstské společ-
nosti je ale také osvěta v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí. „Veškeré 
dění a rozvoj firmy je podřízen tomu, abychom vytvořili jedno z nejmodernějších 
center zpracování odpadů u nás,“ uvádí jednatel společnosti Bronislav Janeček.

S námi se v moři odpadů neztratíte

komerční prezentace
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Jasně  
a stručněA Board of Directors is on top 

of the pyramid and is led by 
a Chairman (UK and Australia) 
or President (USA). We can also 
imagine the Board of Directors 
as Parliament and top manage-
ment as Government.

As the dictionary states,a 
Chief  Executive Officer (CEO) 
is the person  with the most 
important position in a com-
pany. A CEO is responsible for 
total management, reports 
to a Board of Directors and 
typically has several associ-
ate executives, with specific 
responsibilities. For example, 
a Chief Financial Officer (CFO), 
Chief Technical Officer (CTO) 
and Chief Marketing Officer 
(CMO). An  Executive Officer  
is a person responsible for the 
performance of duties involved 
in running a company. The role 
varies according to the com-
pany or organization and that 
is why there seems to be some 
degree of confusion in interna-
tional communication among 
companies of various sizes. 
A useful website for more info 

may be: http://en.wikipedia.
org/wiki/Corporate_title. The 
term Chief Executive Officer 
is generally used in the UK for 
Public Limited Companies. 
Managing Director is preferred 
at subsidiary companies. Some 
businesses use General Man-
ager (GM) whose role is similar 
to that of a Managing Director. 
However, a GM is not a director 
and is not a member of the 
Board of Directors. 

In the UK and Australia 
a Chief Executive Officer (CEO) 
is usually known as a Managing 
Director (MD).

Reporting to the Managing 
Director, are Directors (USA) 
and Managers (UK). For ex-
ample the  Personnel Director 
(USA) / Manager (UK); Produc-
tion Director (USA) / Manager 
(UK).

On the third level we have 
managers reporting to other 
managers or senior managers-
the Export Manager reports to 
the Sales Manager, the Public 
Relations Manager reports to 
the Marketing Manager and 

the Works Manager reports to 
the Production Manager.

Generally, it is the large 
manufacturing companies, 
which may be divided into di-
visions, that are organized with 
more pyramidal structures. The 
good news is that, when we are 
unsure about a specific job title, 
we can  look it up on the web. 

The bad news is that there is 
a lot more information in Eng-
lish so we need about three to 
four years of effective studying 
the language to make the most 
of  all the available information. 
To end on a positive note – it 
is never too late and when we 
want something enough we 
make time for it! 

Clear and concise – Company Structure 

Board of Directors představenstvo

Chairman (UK&Australia), Presi-
dent (USA)

předseda představenstva

CEO – Chief Executive Officer 
(USA)

generální ředitel

Managing Director (UK&Australia) generální ředitel

CFO – Chief Financial Officer finanční ředitel

CTO – Chief Technical Officer technický ředitel

CMO – Chief Marketing Officer obchodní ředitel

Finance Director (USA), Manager 
(UK)

finanční ředitel,  podřízen CFO

General Manager (GM) ředitel pobočky, není v dozorčí 
radě

Works Manager provozní ředitel

Production Manager výrobní ředitel

Výzkum  
a vývojMinisterstvo školství, mládeže a tělový-

chovy vyhlásilo novou výzvu v rámci Ope-
račního programu Vzdělávání pro konku-
renceschopnost  Výzva je zaměřena na 
oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzku-
mu a vývoji spadající pod Prioritní osu 2 
Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj.

Cílem oblasti podpory 2.3 je zvýšení 
kvality osob pracujících v oblasti výzkumu 
a vývoje včetně zlepšení jejich odborné 
přípravy a podmínek. Za tímto účelem 

by měly být využívány vhodné motivační 
a propagační prostředky. Podporovanými 
aktivitami jsou například další odborné 
vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje, 
podpora vytváření kvalitních týmů výzku-
mu a vývoje a jejich dalšího rozvoje, pří-
prava zapojení jedinců i týmů do meziná-
rodních sítí a projektů v oblasti výzkumu 
a vývoje, podpora intersektorální mobility, 
zejména mobility mezi výzkumnými insti-
tucemi a soukromým a veřejným sektorem 

či podpora systematické práce se studen-
ty a žáky v oblasti výzkumu a vývoje.

Na realizaci projektů je v této výzvě 
alokováno zhruba 1,1 miliardy korun. 
Minimální výše finanční podpory na jeden 
projekt činí milion korun, maximální pak 
20 milionů korun. 

Projekty mohou být realizovány na 
celém území České republiky, vyjma hlav-
ního města Prahy. Žádosti se mohou před-
kládat do 12. prosince.

Vzdělávání a konkurenceschopnost

jane.pospisilova.puta@seznam.cz

Studentský 
projektZlínské Technologické inovač-

ní centrum ve spolupráci s dal-
šími partnery vyhlašuje druhý 
ročník soutěže O nejlepší pod-
nikatelský záměr. Soutěž je 
vypsána ve dvou kategoriích, 
na vítěze čekají ceny v hodno-
tě 70.000 korun a nabídka pro-
stor a služeb v podnikatelském 
inkubátoru v Baťově areálu ve 
Zlíně. Cílem soutěže je přede-
vším podpořit zájem studentů 
o podnikání, najít životaschop-
né nápady budoucích mladých 
podnikatelů a zvýšit povědomí 
o nástrojích podpory podniká-
ní. Zatímco v prvním ročníku  
byla soutěž zaměřena pouze 

na studenty Univerzity Tomáše 
Bati ve Zlíně, druhý ročník je 
otevřen i pro studenty vyšších 
ročníků středních škol a stu-
denty vyšších odborných škol 
v celém Zlínském kraji.

Vypracovaný podnikatelský 
záměr musí studenti zaslat do 
28. února 2009. Vyhodnocení a 
slavnostní vyhlášení výsledků 
soutěže se uskuteční v březnu 
či dubnu 2009. 

Technologické inovační cen-
trum, s.r.o., je založeno Uni-
verzitou Tomáše Bati ve Zlíně 
a Zlínským krajem. V budově 
Podnikatelského inovačního 
centra Zlín provozuje podni-

katelský inkubátor a vědecko-
technický park. Technologické 
inovační centrum patří mezi 

nejúspěšnější organizace pod-
porující inovační podnikání ve 
Zlínském kraji. 

Druhý ročník soutěže pro studenty
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Valašské Klobouky
Rekreační středisko Králo-
vec, hlavní budova s terasou, 
bar, apartmány, rehabilitační 
budova, velká chata Jiřinka 
pro osm osob, dvě chaty čtyř-
lůžkové, 11 bungalovů, 10 
letních chatek. 

Cena: 8.950.000 Kč
Tel: 800 100 446

Valašské Meziříčí
Prostor v 1. poschodí cihlo-
vého domu se 3 kancelářemi. 
Kanceláře mají samostatné 
měřiče el. energie, lokální 
plynové vytápění, přípojky na 
telefon a internet. Jednotlivé 
kanceláře mají plochu 2x 30 
m2 a 1x 20 m2.
Cena: 15.000 Kč/měsíc
Tel.: 725 675 009

Řetechov
Prodej funkčního hostin-
ce s RD poblíž Luhačovic. 
V přízemí 2+1, 1. NP 4+0 
a balkon. Na zahradě je 
garáž v hospodářské  budo-
vě. Nové rozvody vody 
a ústředního topení, kotel 
plynový i na tuhá paliva. 
Vhodný k provozování pen-
zionu i pro vlastní bydlení. 

Cena: 3.650.000 Kč
Tel: 800 100 446

Zlín-Malenovice
Pronájem výrobních prostor, 
vhodných zejména pro kovový-
robu (cca 240 m2) a stolařskou 
výrobu (cca 220m2), plus pří-
slušných kancelářských prostor. 
Přízemí, parkování, možnost 
skladovacích prostor, možnost 
pronájmu části plochy.  
Cena na dotaz
Tel.: 777 901 280

Otrokovice, areál Toma
Prodej budovy č. 29 v prů-
myslovém areálu TOMA 
Otrokovice. Objekt má tři 
části: 331 m2 a 72 m2 vhodné 
jako sklady, 236 m2 - výroba, 
vše zkolaudováno k chemic-
ké výrobě.

Cena: 3 490 000
Tel.: 777 570 725

Veselí nad Moravou
Objekt u hlavního tahu Uh. 
Hradiště - Břeclav po kom-
pletní rekonstrukci. Hlavní 
plocha s výlohami, výrobní 
a skladovací prostory, pří-
jezd pro nákladní vozidla. 
Vhodné jako autosalon, 
velkosklad s prodejnou 
a podobně. 

Cena: 4.700.000  Kč
Tel: 800 100 446

Prodej

Fryšták-Dolní Ves
Čtyřpatrový objekt k podni-
kání  4 x 121,5 m2 + přístavek 
s rampou, nákladní výtah. 
Nosnost etáží 400 kg/m2. 
Celková plocha pozemku 
1064 m2. Vhodné pro sídlo 
firmy, drobnou výrobu, skla-
dování.
Cena: 4.490.000,-
Tel: 777 570 725

Valašské Meziříčí-Krhová
 Objekt s prodejnou, sklady, kan-

celáře, soc. zařízení, chladírny, 
mrazírny, sklepy a krytá rampa. 
Vlastní parkoviště a prostory 
pro nákladní auta. K budově 
náleží pozemek, který lze využít 
k dalšímu komerčnímu účelu 
nebo pro stavbu RD.
Cena: 4.700.000 Kč
Tel.: 800 100 446

realitní servis

Pronájem

Inzerce



EXPRESNÍ  TISK Í

Tel.: 776 083 128  •  tř. T. Bati 627,  Zlín 760 01  •  digitisk@tigris.cz  •  www.tigris.cz

Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

Tel.: +420 577 043 945

Mobil: +420 603 883 777

www.eazk.cz

tomas.perutka@eazk.cz

Petr Nový

projektový manažer

TřTř. řř T. BatiBati 21, , 767611 9090 ZlínZlín

Tel.:.: ++42020 575777 043043 949455

MMobilbil: +4+420420 60603603 883883 77777777

wwwww.eazeazkzk.cczz

ttommasas.ps.perperrutkutkka@eazka@eazk@eazk c.czz

Karl FabrickIT Manager

GerstenbergRathausstr. 18-20 31134 Hildesheim
Fax: 0 51 21/106-498

e-mail: fabrick@gistenberg.com

Gti

tr výNový

Josef Kolařík

mobil: + 420 774 496 667 tel.: + 420 577 158 022fax: + 420 577 981 029e-mail: foxchip@janosa.czwww.foxfood-international.com

Cork Janosa
Chmelník 1131763 02 Zlín 4 – Malenovice

Česká Republika

Chcete vlastní 
    nástěnný kalendář?

S vašimi fotografi emi?

    Třeba jen pár kusů?

Nebo jen PFko?

Nebo cokoliv jiného!
V kvalitě klasického ofsetového tisku, 
ale v šibeničním termínu... 

Barevná vizitka? Rychle? 
Řešením je tisk u nás.

Prospekty a katalogy v jazykových mutacích. 
Technická dokumentace, manuály a návody,
informace o záruce či servisu.
Výroční zprávy, fi remní noviny a zpravodaje. 
Knihy, zpěvníky, skripta, učebnice.
Také samolepky včetně plastových.

Prostě EXPRESNÍ TISK.

Pobočka Zlín - Dlouhá 515
50m od OC Zlaté jablko
Tel. 608 939 020
www.realspektrum.cz

Velký výběr malých bytů od 1,19 mil. Kč

Z1

Zlín Nad Nivami

1+kk od 1,19 mil. Kč
2+kk od 1,60 mil. Kč
3+kk od 2,34 mil. Kč

Nové byty vedle ČSOB
2+kk od 1,64 mil. Kč
3+kk od 2,38 mil. Kč
4+kk od 3,73 mil. Kč
Bydlení na náměstí
Dokončení léto 2009

od 1,64 mil. Kč

22 pozemků v klidu u lesa
5+kk 140 m2 nebo menší
Dřevostavba nebo MEDMAX
Pozemky od 800 m2 možno
samostatně za 1270 Kč/m2

Hromadná doprava 10 minut

12 nízkoenergetických bytů
2+kk 66 m2 od 2,36 mil. Kč
3+kk 80 m2 od 2,8 mil. Kč 
Rekuperace tepla, chlazení
Hromadná doprava 5 minut
Dokončení červen 2009

STAVBA ZAHÁJENA

od 2,36 mil. Kč

Nízkoenergetické
byty Zlín - Kudlov

Energeticky pasivní 
domy Březnice u Zlína

HRUBÁ STAVBA VZOROVÝ DŮM

Prohlídky každou
sobotu 10 – 14 hod.

Bytový dům
Otrokovice

Prodej Z1 zahájen

Investujte svoje peníze do nového bytu!

Z2 A Z3 DOKONČENY



Toyota tým 
          startuje akční ceny

Toyota tým pro vás startuje akční nabídku.

Toyota Auris 1,4l VVT-i 5M/T 5dv Terra Cool 08 Edition, kombinovaná spotřeba 
6,9l/100km, emise CO2 kombinovaný provoz 163g/km.
Toyota Corolla Sedan 1,4l VVT-i 5M/T 5dv Terra Cool 08 Edition, kombinovaná 
spotřeba 6,7l/100km, emise CO2 kombinovaný provoz 158g/km. 
Zobrazené vozy mají prvky příplatkové výbavy. Nabídka je limitována.
Tímto si vás dovolujeme pozvat do našeho autosalonu. 
Rezervujte si svou testovací jízdu již dnes.

Toyota Auris a Toyota Corolla Sedan nyní vyjíždějí 
s akčními cenami a ještě bohatší výbavou. O vaše 
bezpečí se postará ABS s EBD a BA a minimálně 
4 airbagy. Pohodlí zajistí ergonomický interiér, 
centrální dálkové ovládání, přední el. okna 
a manuální klimatizace. Atmosféru naladí rádio 
a CD přehrávač s podporou MP3 i WMA. Užijte 
si cestu z města i po městě v pohodlí prostorného 
interiéru a s nadstandardními bezpečnostními 
prvky v prověřené kvalitě Toyota.

Využijte výhod akční nabídky i u dalších modelů
Toyota.

Informujte se také na možnost financování vašeho
nového vozu prostřednictvím Toyota Financial 
Services Czech s.r.o.

T-MOTOR ZLÍN,
Louky 431 (vedle OBI), tel.: +420 577 001 199

www.toyota-zlin.cz
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