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Vážení čtenáři, partneři,

už od dob středověku jsou po celém svě-
tě zakládány univerzity jako nositelky 
nejvyššího učení. Během staletí jejich 
existence se ale působnost univerzit 
rozrostla do mnoha činností, takže sou-
časné vysoké školy nejsou již zaměřeny 
pouze na teoretické vzdělávání, ale i na 
praxi, čímž posouvají dopředu všechny 
obory vědy a techniky.

Zlínský kraj má to štěstí, že v něm sídlí 
Univerzita Tomáše Bati (UTB). Z jediné 
fakulty zde  v  posledních letech vyrostla 
jedna z nejrespektovanějších republiko-
vých vysokých škol, která má nyní již pět 
fakult a další plánuje. Spolupráce s uni-
verzitou posune každou firmu směrem 
vpřed. V tématu tohoto čísla se věnuje-
me možnostem, jak mohou podnikatelé 
využít UTB ke svému prospěchu.

O jednom přínosu, ale neméně důležitém, 
se ovšem nezmiňujeme. Tím přínosem jsou 
mladí vzdělaní lidé, které univerzita rok 
co rok posílá do pracovního procesu. Bez 
nového myšlení a mladického elánu by 
totiž neobstála žádná firma, která nechce 
ustrnout ve svém vývoji a která touží svým 
zákazníkům naplňovat jejich potřeby.

V pravidelných rubrikách dále naleznete 
například článek o novém vzdělávacím 
projektu ministerstva práce a sociálních 
věcí, jenž má za cíl vzdělávání zaměst-
nanců malých a středních podniků. Přeji 
Vám příjemné čtení.

David Grác
vydavatel
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Hodně podnikatelů si potřebuje ověřit, zda meto-
dy a postupy, které ve firmě často používají, jsou 
správné, ale neví, na koho se se svými problémy 
obrátit. Stejně tak je to s výzkumem, laborator-
ními měřeními nebo třeba se získáváním grantů. 
A přitom jedna zavedená a renomovaná firma, 
která by mu v jeho starostech mohla pomoci, je 
hned po ruce - zlínská Univerzita Tomáše Bati!

Společnost Kapa Zlín, s.r.o., vyráběla nejprve 
plastové obkladačky, o pár let později protetické 
náhrady a dodnes dodává na trh polyuretanové 
díly v malých a středních sériích. „Protože se jed-
ná o podnik s výrazným inovačním potenciálem, 
navázání spolupráce se zlínskou univerzitou bylo 
zcela přirozené, ” říká Jiří Stoklásek, ředitel firmy, 
která nedávno oslavila 15 let od svého vzniku.

Evropská unie  strana 8–10

Společnost EGO Zlín, spol. s r. o.,  podala v roce 
2005 žádost o dotaci z programu Marketing, kte-
rý v té době byl součástí Operačního programu 
Průmysl a podnikání. Cílem bylo, kromě jiného, 
navázat kontakty s partnery z jihovýchodní Asie. 
Náročnou dvouletou cestu přiblížila obchodní 
manažerka společnosti EGO Zlín, Jitka Suchánková. 

Do diáře strana 12

Komory  strana 11

Trendy v dalším vzdělávání objasnil seminář 
Obchodní a hospodářské komory v Kroměříži.

Pravidelná rubrika přináší přehled nemovitostí urče-
ných k prodeji a pronájmu v celém Zlínském kraji. 

Vzdělávání strana 13

Namísto pravidleného přehledu vzdělávacích 
seminářů a akcí pár rad od zkušených lektorů.

Realitní servis strana 14

Učinné sdělení myšlenkového obsahu je vždy 
kombinací verbální a neverbální řeči.

úvodem

�7/2007www.firemnipartner.cz



Inkubátory

Téma čísla Hodně podnikatelů si potře-
buje ověřit, zda metody 
a postupy, které ve firmě 
používají, jsou správné, ale 
neví, kam se obrátit. Stejně 
tak je to s výzkumem, labora-
torními měřeními nebo třeba 
se získáváním grantů. A při-
tom zavedená a renomovaná 
firma, která by mu v jeho sta-
rostech pomohla, je po ruce - 
Univerzita Tomáše Bati (UTB)!

Spolupracuje každá fakulta
Už od dob fakulty techno-

logické byla spolupráce mezi 
vysokým školstvím a firmami 
v kraji na dobré úrovni. A ta 
pokračuje i nyní, i když nejde 
cestami zaniklých firemních 
kolosů, ale spíš cestou spolu-
práce s dynamicky se rozvíjejí-
cími firmami.

„Dřív bylo v kraji hned něko-
lik výzkumných laboratoří, kte-
ré ale s nástupem kapitalismu 
a krachem některých velikých 
firem zanikly. A podnikatelé, 
když potřebovali něco vyzkou-
mat nebo změřit, se najednou 
neměli kam obrátit. Nebudou 
přece kvůli změření deformace 
materiálu nakupovat drahé pří-
stroje, navíc když je má univer-
zita. Takže naše laboratoře nyní 
suplují výzkumné ústavy, které 
tady dřív byly,“ vysvětlovala 
Jindřiška Ondráčková, ředitelka 
Univerzitního institutu, který je 
zaměřen na vědu a aplikovaný 
výzkum. S praxí spolupracuje 
každá fakulta, vždycky v kon-

textu svého zaměření. Fakulta 
aplikované informatiky nabízí 
například návrhy a správu počí-
tačových sítí, fakulta manage-
mentu a ekonomiky zase třeba 
marketingový výzkum nebo 
daňové poradenství.

Menší obtíže
I Jindřiška Ondráčková ale 

přiznává, že na spolupráci zlín-
ské univerzity a podnikatel-
ského sektoru je co zlepšovat. 
To potvrdil také Jiří Stoklásek, 
spolumajitel firmy Kapa Zlín, 
která díky UTB získala státní 
grant na vakuové napařování 
hliníku. „Po stránce technické-
ho vybavení a profesionality se 
žádný problém nevyskytl. Měl 
jsem ale dojem, že lidé, kteří na 
univerzitě pracují a věnují se 
výzkumu, jsou přetíženi výu-
kou,“ konstatoval Stoklásek.

Tuto nesnáz si uvědomuje 
i vedení univerzity. Proto UTB 
staví Vědeckotechnický park 
a centrum pro transfer techno-
logií, které začne fungovat od 
1. ledna. „Zde budou pracovat 
lidé, jejichž hlavní náplní práce 
bude výzkum a vývoj, ne výu-
ka,“ uvedla Ondráčková.

Budoucnost spolupráce
Vědeckotechnický park 

bude nabízet 5 460 metrů 
čtverečních plochy, z toho 
téměř polovina budou labo-
ratoře. „Výhodou je, že labo-
ratoře budou již vybaveny, že 
nenabízíme firmám prázdné 
sály. Máme zájem, aby tam 
pracovali naši specialisté a fir-
my společně, abychom tam 
žili v určité symbióze,“ osvětlila 
plány univerzity Ondráčková.

Vědeckotechnický park 
bude nabízet spolupráci na 
vymýšlení a řešení projektů 
a čerpání dotací. Buď mohou 
firmy přijít s vlastním projek-
tem nebo jej přímo napsat 
s univerzitou. „Chceme se 
hlavně zaměřit na výzkum 
polymerů a jejich použití. 
Dále pak na potravinářství 
a také zpracování plastů,“ 
vysvětlila ředitelka.

V rámci Centra pro transfer 
technologií budou pracovat 
také patentoví zástupci, kteří 
jsou schopni udělat paten-
tové rešerše, zjistit, zda už 
podobnou technologii někdo 
nezkoumal a v případě úspě-
chu patent také přihlásí.

Octárnu koupila skupina 
kroměřížských podnikatelů
Kroměříž – Téměř na dvojnásobek se 
dostala při dražbě vyvolávací cena kromě-
řížského centra Octárna. Za 85,5 milionu 
korun jej získala skupina kroměřížských 
podnikatelů z akciové společnosti Spolek 
pěstitelů s rakouským kapitálem. Vyvo-
lávací cena činila 46 milionů. Octárna 
byla poslední neprodanou nemovitostí 
z majetku tvořícího konkurzní podstatu 
společnosti Elma-Therm. Zájemců o are-
ál s penzionem, restaurací, kancelářemi, 
rehabilitačním centrem a prodejnami 
bylo šest, v dražbě ale aktivně vystupo-
vali jen dva. Vítěz dražby chce celý areál 
kompletně pronajmout, žádné nájemní 
vztahy rušit nehodlá.

Spur navýšil tržby o 60 procent
Zlín – Plastikářská společnost Spur ze 
Zlína vykázala loni celkové tržby 289,8 
milionu korun. To představuje mezi-
roční růst téměř o šedesát procent. Zisk 
společnosti se totiž zvýšil z 8,1 milionu 
na 15,9 milionu korun. Příznivě vidí 
firma také letošní rok. Z výroční zprá-
vy totiž vyplývá, že letos očekává růst 
celkových tržeb asi o 27 procent. Spur 
vyrábí hlavně kabelové chráničky pro 
telekomunikace, lehčené izolační hmo-
ty a barvicí koncentráty do plastů. Růst 
tržeb v loňském roce zapříčinily nové 
projekty v oblasti vytlačovaných desek 
a lehčených materiálů.

1. FC Slovácko koupil Zemek
Uherské Hradiště – Fotbalový klub 
1. FC Slovácko, který sestoupil z první 
ligy, koupil uherskohradišťský podnikatel 
Zdeněk Zemek. Dosavadním vlastníkem 
1. FC Slovácko byl pražský právník Jan 
Řezník, který jej získal v prosinci 2004 
od zakladatele klubu Ivo Valenty. Do 
firem Zemkova holdingu Z-Group patří 
například Železárny Veselí nad Mora-
vou, ČSAD Vsetín či lázeňská sanatoria 
Miramare v Luhačovicích a Royal Spa 
v Mariánských Lázních, Velkých Losinách 
a Ostrožské Nové Vsi. Jeho společnosti 
zaměstnávají zhruba 7.000 lidí.

Austin Detonator přijal
sedmistého zaměstnance
Vsetín – Již sedmistého zaměstnance 
přijala v měsíci květnu vsetínská spo-
lečnost Austin Detonator. Od roku 1999, 
kdy se tento tradiční výrobce a dodavatel 
průmyslových rozbušek a trhacích prací 
stal součástí mezinárodního holdingu 
Austin Powder, se celkový počet zaměst-
nanců téměř zdvojnásobil. Firma se tak 
řadí mezi nejvýznamnější zaměstnava-
tele na Valašsku a tento trend v perso-
nální oblasti by ráda udržela i nadále. 
V rámci valašského regionu neustále 
roste poptávka firmy po kvalifikovaných 
odbornících z různých oborů, proto spo-
lečnost hledá pracovníky i v zahraničí.

Hledáte společníka? Zkuste univerzitu!

Města ve Zlínském kraji si uvědomují, jak 
důležité je mít v katastru podnikatele, a pro-
to v rámci podpory začínajících živnostníků 
zřizují radnice čím dál tím víc podnikatel-
ských inkubátorů.

Jeden inkubátor funguje v krajském městě. 
Od ledna sídlí v opravené 23. budově v býva-
lém areálu Svitu. Podnikatelé mohou užívat 
kanceláře, laboratoře, jednací prostory a tech-
nické služby, jako je kopírování, tisk nebo 
skenování za dotovanou cenu. První rok je 
dotace 50 procent, druhý 40 procent a třetí 30 
procent. Po třetím roce musí firma inkubátor 
opustit a najít si vlastní prostory k podnikání. 
Inkubátor je zaplněn z větší části.

V červenci se začnou stěhovat podnikatelé 
do dalších dvou inkubátorů, a to ve Slavičíně 
a Vsetíně. Město Vsetín k těmto účelům zrekon-
struovalo bezmála tři sta let starou budovu Maš-
talisky. „V současné době už máme obsazeno 
80 procent kapacity,“ upozornil Miroslav Evják, 
který má projekt na starosti. Celková investice 
přesáhla 100 milionů korun.

Také Slavičín dokončuje opravu dvou budov 
v centru města pro účely podnikatelského inku-
bátoru. Celkové náklady, včetně nákupu budov, 
činí asi 14 milionů korun. Zcela nový inkubátor 
vznikne také ve Valašských Kloboukách. Náklady 
na jeho vybudování budou asi 35 milionů korun, 
začátek stavby je naplánovaný na letošní rok.

[mij]

Ve Zlínském kraji rostou nové podnikatelské inkubátory

[mij]

zpravodajství zpravodajství
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Inzerce

Z kraje

Podnikatel
roku

Podle odborné poroty si 
ředitel lázní cenu zasloužil 
za přínos k rozvoji lázeňství 
v regionu. „Josef Krůžela má 
významný podíl na rozvoji 
lázeňství v Luhačovicích. Roz-
sáhlé rekonstrukce lázeňských 
objektů mají navíc přímý vliv na 
fungování města, například na 
rozvoj služeb,“ vysvětlil dekoro-
vání Rudolf Chmelař, předseda 
představenstva Sdružení pod-
nikatelů Zlínského kraje, které 
ocenění vyhlašuje.

Samotný laureát byl při 
slavnostním vyhlašování velmi 
dojatý. „Jsem si jistý, že sebe-
úspěšnější ředitel by nikdy 
nebyl dobrý bez svých spolu-

pracovníků a skvělých zaměst-
nanců. Proto tuto cenu neberu 
jen jako ohodnocení mé práce, 
ale chápu ji jako uznání všech, 
kdo v lázních pracují,“ nechal 
se slyšet Krůžela ve své děkov-
né řeči. „Vážím si toho, že vedle 
strojírenského a gumárenské-
ho podniku to může být právě 
lázeňství, které prospívá zkva-
litňování života v celém kraji,“ 
dodal ředitel.

Krůžela, kterému bude letos 
70 let, působil v minulosti jako 
diplomat. Byl například vel-
vyslancem ve Švédsku nebo 
pracoval při Stálé misi ČSR při 
OSN v New Yorku. V lázeňství 
působí od roku 1991. Podílel 

se na privatizačním projektu 
státního podniku a založení fir-
my Lázně Luhačovice. Od roku 
1993 zastává post generálního 
ředitele, od roku 1999 je také 
předsedou představenstva. 
Podílel se i na založení soukro-
mé Vysoké školy cestovního 
ruchu, hotelnictví a lázeňství.

Společnost Lázně Luhačovi-
ce vykázala v loňském roce trž-
by 348 milionů korun, její zisk 
vzrostl z 9,4 milionu korun na 
asi 14 milionů. Společnost má 
připraven rozsáhlý projekt na 
vybudování léčebného a uby-
tovacího komplexu, který při-
jde asi na 700 milionů korun.

Podnikatelem roku za Zlínský kraj je ředitel Lázní Luhačovice
Luhačovice – Podnikatelem loňského roku se za Zlínský kraj stal gene-
rální ředitel a předseda představenstva společnosti Lázně Luhačo-
vice Josef Krůžela. Sedmičlenná porota vybírala letošního laureáta 
z dvaceti osmi nominovaných. Krůžela je již sedmým podnikate-
lem, který se titulem může pyšnit. Slavnostní vyhlášení výsledků 
se uskutečnilo 22. června ve Společenském domě v Luhačovicích.

[mij]

www.kr-zlinsky.cz

Caracal – Společnost Hamé zrekonstru-
ovala za téměř 230 milionů korun svůj 
výrobní závod v rumunském Caracalu. 
Investice do závodu na výrobu paštik, 
masových konzerv, hotových jídel a ces-
tovního oblečení umožnila mimo jiné 
trojnásobně zvýšit dosavadní výrobní 
kapacitu. Kromě stávající výroby chce 
v Rumunsku Hamé v budoucnu pro-
dukovat i sterilovanou zeleninu. Továr-
na v Caracalu zaměstnává téměř 300 
místních obyvatel a postupně by měla 
vyrábět pro rumunský trh až 12 tisíc 
tun konzervovaných potravin ročně. 
Slovácká firma by se tak stala největším 
prodejcem konzerv v Rumunsku. V sou-
časné době vyprodukuje Hamé více než 
100 tun výrobků a její loňský obrat činil 
4,4 miliardy korun. V osmi továrnách 
zaměstnává firma tří tisíce zaměstnanců.

Hamé opravilo továrnu 

[mij]

Zlín – Půl miliardy korun hodlá inves-
tovat zlínský lesnicko-dřevařský hol-
ding CE WOOD do výstavby mokrých 
skladů kulatiny. Objektů, které umož-
ňují dlouhodobě skladovat nepláno-
vaně vytěžené dřevo, chce společnost 
postavit až deset. První sklad už fun-
guje v Tišnově. Důvodem výstavby 
nových skladů je fakt, že na mnoha 
místech v celé České republice se stále 
odstraňují následky polomů po ledno-
vém orkánu Kyrill. Kalamitně vytěžené 
dřevo, které se nepodaří okamžitě pro-
dat, se musí skladovat. Dlouhodobé 
skladování surového dříví však přináší 
obrovské škody. Dřevo hnije a mohou 
ho poškodit škůdci. Problém s dlou-
hodobým skladováním neplánovaně 
vytěženého dřeva chce CE WOOD řešit 
právě výstavbou mokrých skladů.

CE WOOD postaví sklady
Štípa – Nizozemský výrobce kompo-
zitních materiálů Holthausen Compo-
sieten založil v Česku dceřinou Czech 
Automotive Composites (CAC), která by 
se měla zabývat ruční výrobou karoserií 
autobusů ze sklolaminátových plastů. 
Nový provoz, jehož výstavba si vyžádá 
investici zhruba 25 milionů korun, chce 
nizozemská společnost postavit ve 
zlínské příměstské části Štípa. Výroba 
by měla dát práci asi třem desítkám 
lidí.  Vlastník CAC dodává výrobky nizo-
zemským autobusům VDL Bova. Podle 
všeho by výroba na Zlínsku neměla 
být větších rozměrů, protože rozsáhlé 
výrobní provozy má společnost v Čí-
ně a Indii. V záměru firma uvádí, že by 
roční produkce provozu ve Štípě měla 
dosahovat přibližně 400.000 metrů 
čtverečních vyrobeného materiálu.

Autobusy ze Štípy

[mij][mij]

zpravodajství
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Jiří
Stoklásek

Jiří Stoklásek: Výzkumem se zabýváme permanentně

Co vlastně bylo impulsem pro 
spolupráci s univerzitou?

Naším úkolem bylo nově vyvi-
nout technologii maskovacích 
šablon pro vakuové napařování 
hliníku na zadní skupinové svítil-
ny osobních automobilů. Vývojo-
vý úkol začal v roce 2005, končit 
bude letos v prosinci a výsled-
kem řešení je výroba přesných 
maskovacích šablon s využitím 
technologie galvanoplastiky.
Moderní designy automobilů 
jsou zvýrazněny často složitým, 
obecně definovaným prostoro-
vým tvarem zadní skupinové sví-
tilny. Pro takto náročné svítilny je 
výroba maskovacích šablon kla-
sickými technologiemi tvarování 
plechu téměř nemožná. Naopak 
galvanoplastika zde má obrov-
skou příležitost. 

Kdy vznikla myšlenka pus-
tit se do výroby právě touto 
technologií?

K této myšlence nás přived-
la spolupráce s firmou Visteon 
v Novém Jičíně, kde se výroba 
šablon řešila zcela odlišným 

způsobem. Vzhledem k tomu, že 
máme dlouholetou zkušenost 
s výrobou niklových galvanosko-
řepin, tak jsme navrhli tento způ-
sob výroby, který kromě toho, že 
je velmi přesný díky možnosti 
využití 3D dat přímo od výrob-
ců svítilen, je i dostatečně rychlý 
a ekonomicky dostupný. Díky 
tomu má, podle našeho názoru 
perspektivu pro masové využití.

Zabývá se ještě některá firma 
podobnou technologií?

Galvanoformy v takovém 
rozsahu jako vyrábíme my, to 
umí skutečně málokdo. Galva-
noplastické niklové formy vyrábí 
v České republice snad jenom 
jedna další firma. Tato technolo-
gie je kvůli své náročnosti málo 
rozšířena i v Evropě, protože je 
poměrně drahá a technologicky 
náročná. Výroba galvanoforem 
se tady ve Zlíně zaváděla v době, 
kdy se zahajovala výroba forem 
na odlévanou obuv. U jejího zro-
du stál ing. Karel Hromadník.

Můžete krátce popsat proces 
řešení vývojového úkolu?

V počáteční fázi jsme museli 
řešit spoustu problémů, které 
se týkají galvanoplastiky jako 
takové. Jejím negativním jevem 
je vznik tzv. vnitřního pnutí, 
které vzniká ve vylučovaných 
skořepinách. Někdy jsou jeho 
hodnoty tak vysoké, že dokáží 
vyloučenou skořepinu doslova 
roztrhat, nebo výrazně defor-
movat. Proto jsme museli hledat 
takové složení galvanických láz-
ní a takové technologické pod-
mínky, které umožňují výrobu 
pokud možno beznapěťových 
skořepin. Za tím účelem jsme 
navázali spolupráci nejen s UTB 
ve Zlíně, ale rovněž s ČVUT v Pra-
ze. Obrovský podíl na řešení má 
ale především vlastní řešitelský 
tým, vedený panem Mazalem.

Čím se jednotlivé univerzity 
zabývaly?

Část výzkumu, která se týkala 
ověřování a chemického složení 
lázní, probíhala na ČVUT v Pra-
ze. Záležitosti, které se týkaly 
způsobu měření vnitřního pnutí 
a návrh, jakým způsobem pnutí 
ověřovat, vznikly na UTB v Ústa-
vu projektového inženýrství, pod 
vedením docenta Maňase.

Jak se tedy konkrétně zlínská 
univerzita podílela na daném 
problému?

Zlínská fakulta zpracovala 
literární studii, ze které vyplynu-
ly metody měření vnitřního pnu-
tí a s ohledem na naše možnosti 
navrhla způsob měření vnitřní-
ho pnutí tzv. IS metrem. Tato 
metoda měření obecně v prin-
cipu známa je, ale bylo potřeba 
vypracovat konstrukční doku-
mentaci, toto zařízení vyrobit 
a naučit se s ním pracovat. Tento 
proces trval zhruba rok.

Jak na vás celá spolupráce 
působila?

Spolupráce s univerzitou byla 
dobrá a probíhala standardním 
způsobem. Uzavřela se smlouva, 
definovaly se parametry řešení 
a rovněž ekonomické náklady 
spojené s řešením. Velkou výho-
dou univerzity je to, že má vel-
mi dobré laboratorní vybavení, 
spoustu měřicí techniky a co je 
potřeba zdůraznit, má i nadstan-
dartní duševní potenciál. Proto 
se podařilo najít vhodnou meto-
du měření vnitřního pnutí v gal-
vanoskořepinách, která dává 
reprodukovatelné výsledky.

Jaká jsou hlavní pozitiva, kte-
rá ze spolupráce vyplynula?

Hlavním kladem bezesporu 
je, že na akademické půdě půso-
bí spousta šikovných a chytrých 
lidí, kteří pomohou s řešením 

Ing. Jiří Stoklásek
narozen v roce 1955  
ve Zlíně
ženatý, tři děti
vystudoval SPŠ strojnic-
kou ve Zlíně a dále VUT 
Brno – zlínskou fakultu 
technologickou
byl zaměstnán jako 
konstruktér a později 
ve společnosti Svit, a. s., 
zastával post vedoucího 
oddělení konstrukce
v roce 1992 založil spolu 
se svými čtyřmi společní-
ky výrobní podnik Kapa 
ZLÍN, spol. s r. o., aktivně 
spolupracuje s Univerzi-
tou Tomáše Bati ve Zlíně
v současné době je ředi-
telem společnosti Kapa 
ZLÍN, spol. s r. o.
v životě se řídí heslem 
– být prospěšný svému 
okolí
mezi jeho koníčky patří 
horská turistika, motoris-
mus a četba
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Patnáct let uplynulo od vzniku společnosti Kapa Zlín, která v počát-
cích výráběla plastové obkladačky. Pár let poté zahájila úspěšnou 
výrobu protetických náhrad a dodnes dodává na trh polyuretanové 
díly v malých a středních sériích. „Protože máme  podnik s výrazným 
inovačním potenciálem, navázání spolupráce se zlínskou univerzi-
tou bylo zcela přirozené,“ říká Jiří Stoklásek, ředitel společnosti.  
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O firměproblémů. Přistupují k řešení 
tvůrčím způsobem a v řadě pří-
padů do něho vnesou nové myš-
lenky. A ne nepodstatnou výho-
dou univerzity je její technické 
a přístrojové vybavení. Menší 
firmy, jako je ta naše, nemají 
finanční sílu na to, aby si mohly 
podobnou výbavu pořídit.

Zaznamenal jste během řešení 
nějaký vážnější problém, řek-
něme z technického hlediska?

V tomto směru k žádnému 
problému nedošlo. Jen mám 
takový dojem, že lidé, kteří na 
univerzitě pracují, jsou přetíženi 
výukou. Na vlastní výzkum jim 
pak nezbývá dostatek času.  

Jaké byly náklady na grant?
Celkové náklady na grant 

byly téměř 6,7 milionu korun. 
Z vlastních zdrojů jsme hradili 
víc než 4 miliony a zbytek byla 
dotace z ministerstva průmyslu 
a obchodu. Musím zdůraznit, že 
státní podpora pro firmy našeho 
charakteru je velice významná. 
Grant jsme čerpali z programu 
IMPULS, který je určen vyloženě 
na výzkumné úkoly. 

Jsou v současnosti i další pro-
gramy, které vás zaujaly?

Máme připraven projekt do 
programu Inovace, kde dokon-
čujeme přihlášku. Projektu před-
cházel vlastní technologický 
výzkum a vývoj. Rovněž u tohoto 
projektu jsme využili služeb UTB 
ve Zlíně. Ta pro nás připravuje 

posouzení inovativnosti našeho 
vývojového úkolu.

Čeho se nový projekt týká?
Projekt se zaměřuje na výro-

bu tvarových dílů na operační 
stoly, gynekologická a zubařská 
křesla. Ověřovali jsme si formou 
patentové a literární rešerše no-
vum této technologie, a vyply-
nulo z ní, že naše myšlenky jsou 
naprosto nové, a nikdo nic tako-
vého nedělá.

O co tedy konkrétně v daném 
problému jde?

Z hlediska možné kontami-
nace krví je velmi důležité, aby 
tvarové díly zubařských a gyne-
kologických křesel či operačních 
stolů nebyly sešity z tvarových 
výseků. Každý šev je potenciál-
ním zdrojem mikrobiologikého 
znečištění. Krev, která doprovází 
řadu lékařských zákroků, může 
přes švy proniknout dovnitř tva-
rového dílu, a to v žádném pří-
padě není žádoucí. Výsledkem 
našeho výzkumu takové díly jsou, 
i když technologie jejich výroby 
není jednoduchá. Řešitelský tým 
vedený ing. Štěbrou a ing. Gury-
čou řešení úkolu uzavírá a nyní 
nás čeká etapa vlastní realizace.

Kdy vstoupíte s touto novin-
kou na trh?

Vývojový úkol už máme 
prakticky uzavřený, teď se jedná 
o vlastní realizaci. Ta je podmí-
něna vlastnictvím vysokotlaké-
ho vstřikovacího stroje s dosta-

tečným objemem nástřiku PUR 
pěny. Výběr dodavatele stroje 
provádíme formou veřejné 
soutěže, což je jednou z pod-
mínek pro podání přihlášky do 
grantu Inovace. 

Souhlasíte se systémem podá-
vání žádostí a následným urče-
ním, kdo peníze z Evropské 
unie dostane a kdo ne?

Vžijme se do situace toho, 
kdo peníze rozdává. On musí 
mít v rukou jakási kritéria, podle 
kterých bude rozhodovat. Má-
li rozdělit například 70 miliard 
a má požadavek na 100 miliard, 
tak musí někoho z výběrového 
řízení vyloučit. Samozřejmě, 
že je nutné citlivé posuzování 
projektů, ale splnění základních 
kritérií výběru je podmínkou. 
Nemělo by se stávat, že ten, kdo 
napíše vzorovou přihlášku bude 
upřednostněn před tím, kdo má 
v ruce vysoce kvalitní projekt

Jak hodnotíte způsob čerpání 
peněz ze schválených grantů?

Co se týká grantu Impuls, tam 
nemám připomínku. Výzkum se 
odehrává v určitých podmín-
kách, váže na sebe vývojové 
kapacity a stojí spoustu peněz. 
Ministerstvo průmyslu a obcho-
du hlídá plnění etap řešení 
a peníze ze státního rozpočtu 
uvolňuje průběžně. Horší je to 
u jiných grantů, kde firma musí 
vše profinancovat a teprve na 
konci obdrží dotaci.  [mat]

Název
Kapa ZLÍN, spol. s r. o.

Vznik společnosti
6. června 1992

Počet zaměstnanců
35

Hlavní zaměření
výroba dílů z PUR 
integrálních pěn, výroba 
kancelářských židlí, 
forem a galvanoforem
prodej podkovářského 
zboží
část výroby je určena na 
export – SRN, Rakousko, 
Polsko, Slovensko atd.

Roční obrat společnosti
cca 44.000.000 Kč

Novinky ve výrobě
výroba maskovacích 
šablon používaných při 
vakuovém napařování 
hliníku
vývoj nové technologie 
výroby tvarových 
dílů zubařských 
a gynekologických křesel

Název grantu
Výzkum a vývoj nové 
technologie výroby 
maskovacích šablon 
používaných při 
vakuovém napařování 
hliníkem 

Výše grantu
6.682.000 Kč, z toho 
4.044.000 Kč z vlastních 
zdrojů a 2.638.000 Kč ze 
státního rozpočtu

Kontakt
www.kapazlin.cz 
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Evropská 
společnost

Eko-energii končí termín
Upozorňujeme žadatele o finanční pod-
poru z programu Eko-energie, že dne 
31. července skončí příjem Registrač-
ních žádostí do tohoto programu. Od 
1. srpna tak mohou žadatelé o finanční 
podporu podávat již tzv. plné žádosti, 
a to do programu Eko-energie, Inovace, 
Potenciál a ICT v podnicích. Další infor-
mace na www.czechinvest.org.

Konec žádostí do programů 
podporujících výzkum a vývoj 
Příjem žádostí do programu TANDEM 
a IMPULS končí 20. července. Výsledky 
veřejné soutěže budou známy v březnu 
příštího roku. Více na www.mpo.cz.

Progres, Záruka a Start začínají
Od 2. července je zahájen příjem žádostí 
o záruky a zvýhodněné úvěry v progra-
mech PROGRES, START a ZÁRUKA, zařa-
zených do Operačního programu Podni-
kání a inovace. Již nyní jsou na stránkách 
ČMZRB publikovány veškeré potřebné 
formuláře a pokyny k přípravě žádostí. 
Více na www.cmzrb.cz.

Pilotní akce RIS pro podnikatele 
zlínského regionu
Zlínští podnikatelé mají ojedinělou mož-
nost účasti na výzkumných a vývojových 
projektech, které v září tohoto roku 
předloží britská společnost PERA Inno-
vation. Ta nabídne přibližně 200 projek-
tů v různých oborech, přičemž v každém 
projektu se účastní zhruba deset firem. 
V současnosti proto hledá společnost 
téměř 2.000 evropských firem a právě se 
Zlínským krajem a jeho partnery v pro-
jektu RIS byla učiněna dohoda o aktiv-
ní pomoci při hledání potenciálních 
účastníků těchto projektů ve Zlínském 
kraji. V rámci projektu RIS byly hledáním 
potenciálních zájemců o účast v těchto 
projektech pověřeny společnosti JVM-
RPIC a Technologické inovační centrum, 
které již nyní mají k dispozici konkrétní 
projektové záměry od společnosti PERA. 

PGRLF schválil nové pokyny
Ministr zemědělství schválil nové Poky-
ny pro poskytování podpor Podpůrným 
a garančním rolnickým a lesnickým fon-
dem (PGRLF) v rámci dotačních titulů 
Půda a Zemědělec, včetně zvýhodnění pro 
mladé zemědělce. Režimy titulů zůstávají 
stejné, ale nově je vymezen např. okruh 
subjektů. Více na www.pgrlf.cz.

Program rozvoje venkova 
je výrazně jednodušší
Program rozvoje venkova přináší 
razantní snížení administrativní zátěže 
a další úlevy se ještě připravují. Jak uve-
dl ministr zemědělství Petr Gandalovič, 
žadatel o dotaci bude schopen si žádost 
vyhotovit sám. První kolo příjmu žádos-
tí do Programu začíná 9. července. Více 
na www.mze.cz a straně 9 FP.

Region  
a EU

Přesunout svou firmu do zahraničí a odvádět 
tak nižší daně či mít rovnocenné postave-
ní s předními evropskými firmami, to je jen 
zlomek výhod, které českým podnikatelům 
přináší tzv. Evropská společnost. Od květ-
na letošního roku jsme mezi „esróčkami” 
a „akciovkami” přivítali další právní formu 
s oficiálním názvem Societas Europaea – SE.

Českým podnikatelům se otevřela další 
z možností, jak zvýšit konkurenceschopnost 
svých firem. Regionální trh se stal příliš malým, 
a tak lze nyní rozvíjet podnikání i v zemích 
Evropské unie. Nejen přes internet či zprostřed-
kovaně, ale svou firmu mohou podnikatelé 
provozovat přímo ve vybrané zemi EU. S touto 

možností je spojena řada výhod, mezi něž patří 
odvod nižších daní, jednočlenná dozorčí rada či 
možnost přesunutí sídla firmy kdekoliv v unii. 

Nevýhody jsou prozatím dvě, a to poměrně 
vysoký vklad, který činí 120.000 euro, a dlouhé 
lhůty při zápisu do obchodního rejstříku. Pokud 
se podnikatel rozhodne pro tento způsob exis-
tence, je několik způsobů, jak firmu s přídomkem 
SE založit - jednak fúzí existujících společností, 
vytvořením holdingové SE, založením dceřiné 
společnosti či změnou dosavadní akciové společ-
nosti na SE. Ve Zlínském kraji zatím žádná z větších 
firem nepodala požadavek o založení společnosti 
tohoto typu, přesto se ale v této věci mohou kdy-
koliv obrátit na pracovníky příslušných institucí. 

Založte si společnost! Pochopitelně evropskou

Zlínský kraj, spolu s kra-
jem Ústeckým a Vysočinou, 
patří mezi pilotní regiony, 
ve kterých bude aplikován 
systémový projekt minis-
terstva práce a sociálních 
věcí s názvem ROZAM. Ten 
je zacílen na rozvoj a vzdě-
lávání zaměstnanců malých 
a středních podniků a na 
jeho financování se podí-
lí Evropský sociální fond 
a český státní rozpočet. 

Co to vlastně ROZAM je? 
Název vznikl ze spojení slov 
rozvoj zaměstnanců a inspirací 
pro jeho vznik v České republi-
ce byl obdobný projekt společ-
nosti SodexhoPass v Belgii. Za 
téměř deset let své existence 
narostl zájem o další profes-
ní vzdělávání v podmínkách 
malého a středního podnikání 
obrovským tempem. Česká 
republika bohužel v oblasti 
dalšího vzdělávání poněkud 
pokulhává a lze se tedy právem 
domnívat, že projekt ROZAM 
se stane i jedním z nástrojů pre-
vence nezaměstnanosti. 

Poukázkový systém
Veřejná zakázka ROZAM řeší 

klíčové problémy, které v pod-

nicích při vzdělávání zaměst-
nanců běžně vznikají. Podniky 
se hůře orientují v nabídce 
vzdělávacích aktivit nebo je 
například omezuje finanční 
náročnost dalšího vzdělávání. 
To vše jsou klíčové problémy, 
které chce projekt odstranit. 
Naplnění projektu v praxi je 
podle vedoucího projektu, 
Karla Pelána, administrativně 
velmi jednoduché. „Podnik, 
který bude mít zájem rozšířit 
vzdělání svých zaměstnanců, 
uzavře Smlouvu o spoluprá-
ci s realizátorem ROZAMu na 
jedné z regionálních poboček,” 
uvedl Pelán a zároveň dodal, 
že realizátorem projektu je 
právě společnost SodexhoPass 
Česká republika. Po uzavření 
smlouvy si daný podnik rezer-
vuje kurz na internetu podle 
momentální potřeby a objed-
ná si dotovanou poukázku 
ROZAM. Jakmile zaměstna-
vatel uhradí zbývající část 
ceny kurzu, obdrží objednané 
poukázky ROZAM a ty předá 
zaměstnancům, kteří se kur-
zu účastní. Prakticky se jedná 
o velice jednoduchý poukáz-
kový systém. 

Dotace až 80 procent
Zaměstnavatele jistě bude 

zajímat, jak dotaci získat.  
„Postačí, když se obrátí přímo na 
regionálního realizátora, kon-
takty jsou uvedeny na našich 
webových stránkách a veškerá 
administrativa je zpracována 
právě realizační společností,” 
upřesnil Pelán. Výše finanční 
dotace na potřebné vzdělávání 
činí 50 až 80 procent z celkové 
ceny kurzu. Internetové stránky 
nabídnou přehledný seznam 
kurzů a zaměstnavatel si vybe-
re přesně podle potřeb svého 
podniku. To pochopitelně při-
spěje k vyšší konkurenceschop-
nosti každého podniku a navíc 
je dokázáno, že rekvalifikovaní 
pracovníci pracují lépe, než 
noví zaměstnanci. 

Téměř nulová administrativa
Velkou výhodou projek-

tu ROZAM je jeho praktický 
dopad na podnikatele a přiná-
ší jim konkrétní výhody, které 
nejsou spojeny téměř s žád-
nou administrativou. A proč 
patří Zlínský kraj mezi pilotní 
regiony? „Je zde velmi dobrá 
infrastruktura vzdělávání a kraj 
má také s projekty spojenými 
s aktivitami EU jisté zkušenos-
ti,” upřesnil Pelán a dodal, že 
Zlínský kraj patří mezi regiony, 
které mají velký zájem o inova-
ce a zkoušení nových možnos-
tí. Zaměstnavatelé podniků se 
dvěma až dvěma sty zaměst-
nanci mohou o dotace žádat 
od října letošního roku. 

Vemte ROZAM do hrsti!

[mat]
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Program
rozvoje 
venkova ČR

www.mpo.cz, www.czechinvest.org

Státní zemědělský inter-
venční fond (SZIF) Praha
Slezská 7, 120 56 Praha 2,
tel.: 227 010 460

SZIF České Budějovice
Rudolfovská 80, 370 21 České 
Budějovice, tel.: 387 004 801

SZIF Ústí nad Labem
Masarykova 19/275, 403 40 
Ústí n. Labem, tel.: 475 651 151

SZIF Hradec Králové

▪

▪

▪

▪

Ulrichovo náměstí 810, 500 02 
Hradec Králové, tel.: 495 070 300

SZIF Brno
Kotlářská 53, 602 00 Brno, 
tel.: 541 614 112

SZIF Olomouc
Blanická 1, 772 00 Olomouc, 
tel.: 585 526 511

SZIF Opava
Horní nám. 2, 746 57 Opava, 
tel. 553 696 135

▪

▪

▪

Příjem žádostí – 7 regionálních odborů SZIF
Mapa regionů NUTS 2 a adre-

sy regionálních odborů SZIF
Osnova projektu
Preferenční kritéria
Číselník způsobilých výdajů
Závazný přehled max. hod-

not způsobilých výdajů
Metodika výpočtu finanč-

ního zdraví, formulář Daňová 
evidence

Výpočet podílu příjmů ze 

▪

▪
▪
▪
▪

▪

▪

zemědělské prvovýroby
Podíl mladých zaměstnan-

ců do 40 let
Čestné prohlášení žadatele 

při podání žádosti o poskyt-
nutí finanční dotace z PRV

Čestné prohlášení žadatele 
k zahájení zemědělské činnosti

Souhlasné stanovisko MŽP
Průměrná roční míra neza-

městnanosti v okresech

▪

▪

▪

▪
▪

Seznam příloh

Podopatření:  I.1.1.1 Modernizace 
 zemědělských podniků 

Forma podpory: přímá nenávratná dotace
Počátek příjmu žádostí: 9. 7. 2007
Ukončení příjmu žádostí: 27. 7. 2007
Příjemce dotace: zemědělský podnikatel
Záměry: stavby a technologie pro živočišnou  

 a rostlinnou výrobu
Objem fin. podpory: 1.155 mld. Kč

▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪

Popis podopatření:
Dotace je zaměřena na investice do zemědělských staveb a technologií včetně 
nezbytných manipulačních ploch pro živočišnou a rostlinnou výrobu. Opatření je 
dále zaměřeno na využití a zpracování biomasy pro vlastní potřebu.

Výše dotace:
Částka celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí od 100 tis. Kč do 30 
mil. Kč. Maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace v rámci podopat-
ření činí 90 mil. Kč za období 2007 - 2013.

▪

▪

Osa I - Opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků 

Forma podpory: přímá nenávratná dotace
Počátek příjmu žádostí: 9. 7. 2007
Ukončení příjmu žádostí: 20. 7. 2007
Příjemce dotace: zemědělský podnikatel, FO  

 nebo PO, který nedosáhl věku 40 let a zahajuje  
 zemědělskou činnost poprvé 

Objem fin. podpory: 231 mil. Kč

▪
▪
▪
▪

▪

Popis opatření:
Dotace je zaměřena na investice v zemědělské výrobě. Je určena mladým, začínají-
cím zemědělským podnikatelům. Dotace je vyplácena formou taxativní částky urče-
né k zahájení a rozvoji podnikatelské činnosti a realizaci podnikatelského plánu.  

Výše dotace:
Cca 1,1 mil. Kč, max. však 40 tis. euro dle aktuálního kurzu. Příspěvek EU činí 75 
procent veřejných zdrojů. Příspěvek ČR činí 25 procent veřejných zdrojů. 

▪

▪

Osa I - Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců 

Forma podpory: přímá nenávratná dotace
Počátek příjmu žádostí: 9. 7. 2007
Ukončení příjmu žádostí: 27. 7. 2007
Příjemce dotace: zemědělský podnikatel
Záměry: výstavba a modernizace bioplynové  

 stanice, kotelen a výtopen na biomasu  
 včetně kombinované výroby tepla a elektřiny  
 a zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv

Objem fin. podpory: 459 mil. Kč

▪
▪
▪
▪
▪

▪

Popis opatření:
Opatření je zaměřeno na realizaci jednotlivých aktivit ve venkovských oblastech 
v rámci diverzifikace činností zemědělských subjektů směrem k nezemědělským 
činnostem s cílem dosažení výrazného posílení ekonomického potenciálu a zajiš-
tění podmínek pro kvalitní život místních obyvatel a stability venkovského prostoru 
při podpoře zaměstnanosti. 

Výše dotace:
Maximální výše dotace je rozčleněna dle velikosti podniků - zda se jedná o malý či 
střední podnik. Dotace činí dle tohoto vymezení 40 až 60 procent. 

▪

▪

Osa III - Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy 

www.szif.cz, www.mze.cz
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Případová 
studie

Popis

evropská unie

EGO Zlín nabízí komplex-
ní systém ochrany v případě 
nakažení biologickými původci 
nemocí. Dále poskytuje přetla-
kové stany a řadu mobilních 
polních pracovišť, která se 
uplatňují jako velitelské základ-
ny, sklady, polní nemocnice, či 
dekontaminační pracoviště. 
Podle požadavků zákazníků 
může EGO Zlín zajistit i veškeré 
interiérové vybavení jednotli-
vých pracovních míst. 

Rozhodlo tsunami
EGO Zlín měla a doposud 

má velmi silné postavení na 
evropských trzích, přesto ale 
jejím cílem bylo proniknutí na 
zcela odlišné trhy, jako napří-
klad oblast jihovýchodní Asie, 
konkrétně státy Srí Lanka, Male-
divy a Indie. Navíc v době, kdy 
vznikla myšlenka zacílení na 
asijské trhy, postihlo tuto oblast 
ničivé tsunami. Protože EGO 
Zlín se velkou měrou zaměřu-
je právě na regiony postižené 
přírodními katastrofami, i toto 
posílilo její rozhodnutí. 

Studie, DVD a web
V roce 2005 vypracovala 

společnost projekt s názvem 
Marketingová podpora pro 
vývoz do jihovýchodní Asie, 
aby tak mohla získat finanční 
podporu z programu Marke-
ting. „O tomto programu jsme 
se dozvěděli v roce 2005 přes 
internetový portál agentury 
CzechTrade a možnost využití 
finanční dotace na propagaci 
firemních aktivit se nám zdá-
la velmi výhodná,” říká Jitka 
Suchánková, v té době vedou-
cí projektu, nyní obchodní 
manažerka společnosti EGO 
Zlín. „Žádost o dotaci jsme 
podali v červenci téhož roku na 
regionální kancelář CzechTrade 
ve Zlíně. Museli jsme mimo jiné 
vytvořit harmonogram pláno-

vaných a jasně určených aktivit 
se stanoveným rozpočtem,” 
upřesňuje počátek dvouletého 
procesu manažerka a zároveň 
dodává, že velmi důležitým 
krokem bylo i vypracování 
marketingových studií, které 
přispěly k poznání neznámého 
asijského teritoria. Do pláno-
vaných aktivit projektu bylo 
zahrnuto mimo jiné i zpraco-
vání DVD filmů, které podrob-
ně představily každý segment 
sortimentu tak, aby zahraniční 
partneři pochopili jejich využi-
tí a použití v praxi. Jak dále 
manažerka dodává, díky pro-
gramu upravili také výrazným 
způsobem webové stránky.

V deset večer domů
Proces podávání žádos-

ti byl nejen administrativně, 
ale i časově velmi náročný 
a v jeho průběhu docházelo 
k nepředpokládaným změ-
nám. „Projekt jsem měla na 
starosti já, kolega, který se 
věnoval veletržním aktivitám 
a realizaci internetových strá-
nek, ale de facto celý obchod-
ní a ekonomický úsek se 
velkou měrou zasloužil o rea-
lizaci projektu. Ale přiznám 
se, že jsme využili i částečné 
pomoci pražské poradenské 
společnosti, neboť začátky 
byly skutečně náročné,” dívá 
se zpět na celé martyrium Jit-
ka Suchánková. Jak také vzá-
pětí dodává, pracovní doba 
jim mnohdy končila kolem 
desáté hodiny večerní a bez 
přispění a podpory okolí by 
jen těžko tento kolotoč zvlád-
li. A co dodává ke změnám 
pravidel v průběhu procesu? 
„V červnu minulého roku nám 
bylo sděleno, že celou žádost 
máme de facto v pořádku, ale 
říjen přinesl změnu. Bylo nám 

řečeno, že nemáme v pořád-
ku bankovní výpisy, přesněji,  
chyběly výpisy poštovní. Ty 
pouze elektronické nestačily, 
a to i přes skutečnost, že výpi-
sy poštovní se měly podávat 
až od roku příštího. Takže jsme 
je museli dodatečně dohledat 
a přivézt na pražskou cent-
rálu CzechTrade,” vzpomíná 
manažerka na jeden z několi-
ka málo negativních jevů pro-
cesu. I přes náročnost by vstup 
do projektu ostatním firmám 
doporučila. Získaná dotace, 
která na účet společnosti přišla 
v dubnu tohoto roku, výrazně 
pomohla k dalšímu povědomí 
o společnosti EGO Zlín a roz-
voji jejich dalších aktivit.

Impuls pro další IMPULS
V současné době společnost 

EGO Zlín připravuje další  pro-
jekt do programu IMPULS, který 
vyhlásilo Ministerstvo průmys-
lu a obchodu. Ten je zaměřen 
na inovace a vývoj produktů 
biologické ochrany. Z dalších 
programů zaujaly Jitku Suchán-
kovou ty, které jsou zaměře-
ny na rozvoj lidských zdrojů. 
„Musíme ale provést analýzu 
kladů a záporů těchto projektů, 
nicméně rozvoj zaměstnanců 
je také jednou z našich aktivit. 
Pracovníky posíláme na semi-
náře, či školení a věnujeme vel-
ké úsilí jejich dalšímu rozvoji,” 
uzavřela mapování projekto-
vých činností společnosti EGO 
Zlín manažerka. 

EGO Zlín – Dvouletá cesta na asijské trhy 

Česká společnost EGO Zlín, spol. s r. o., patří již od roku 1993 k význam-
ným dodavatelům systémů biologické ochrany, mobilních pracovišť 
a záchranných prostředků pro řešení mimořádných situací, válečných 
konfliktů, vojenských misí i humanitárních akcí v případě katastrof. 

Operační program Průmysl a podnikání 2004 – 2006
Opatření 2.1 Zakládání a rozvoj malých a středních podniků
Priorita Rozvoj konkurenceschopnosti podniků, Program Marketing

Název projektu
Marketingová podpora pro vývoz do jihovýchodní Asie

Celkové náklady projektu
2.233.221 Kč

Uznatelné náklady projektu
2.037.050 Kč

Požadovaná výše dotace
937.043 Kč

▪
▪

▪

▪

▪

▪

Přesný název programu

Obecné zvýšení povědomí o společnosti EGO Zlín, spol. s r. o.

Proniknutí na nové zahraniční trhy, v tomto případě do států  
     jihovýchodní Asie

Navázání nových kontaktů např. z Malajsie

Obnova webových stránek

Administrativní náročnost – množství nutných příloh

Časová náročnost – proces trval téměř dva roky

Výskyt ne zcela jasných pravidel v průběhu procesu

Klady a zápory realizace projektu

[mat]www.egozlin.cz
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OHK Zlín

OHK
Kroměříž

komory

V souladu s tématem semi-
náře se přednášející  zabývali 
zejména odborným vzdělává-

ním, které poskytují různé orga-
nizace v rámci různých sektorů 
a různou formou. Ve srovnání 

s dřívějšími ročníky semináře se 
tentokrát věnovala významná 
pozornost odborným školám 
a podnikům. Jednání také pou-
kázalo na potřebu a vhodnost 
využívání nových operačních 
programů evropských struktu-
rálních fondů a nové generace 
evropských programů zaměře-
ných na podporu odborného 
vzdělávání. 

Vedle pozitivních trendů 
v rozvoji odborného vzdělává-
ní v České republice účastníci 
semináře poukázali i na něk-
teré negativní trendy a exis-
tující problémy, které brání 
důkladnějšímu a rychlejšímu 
zlepšování odborného vzdělá-
vání. V závěru jednání schválili 
aktéři akce Memorandum, jímž 
se obrací na příslušná minister-
stva, rady pro rozvoj lidských 
zdrojů a relevantní instituce 
a organizace s těmito výzva-

mi a požadavky: podporovat 
a urychlit vývoj a zavádění 
vzdělávacích programů zamě-
řených na rozvoj přenositel-
ných dovedností, rozšiřovat 
spolupráci odborných škol 
a podniků, zavést motivační 
nástroje ke zvýšení účasti na 
celoživotním vzdělávání, pod-
porovat přípravu a zavádění 
odborných stáží absolventů 
škol v podnicích aj. 

Celostátního semináře 
s osobní účastí Dany Kuchtové 
se zúčastnilo 166 odborníků ze 
všech druhů odborných škol, 
úřadů práce, krajských úřadů, 
podniků a dalších organizací 
ze všech krajů České republiky. 
Záštitu nad seminářem převza-
li ministryně školství, mládeže 
a tělovýchovy Dana Kuchtová, 
hejtman Zlínského kraje Libor 
Lukáš a rektor Univerzity Tomá-
še Bati ve Zlíně Ignác Hoza.

Vzdělaný zaměstnanec - konkurenční výhoda firmy
Nové trendy v dalším vzdělávání, ale také problémy, které 
brání rychlejšímu a efektnějšímu vzdělávání, byly předmětem 
semináře s účastí představitelů republiky a kraje. Seminář 
Celoživotní učení - Kroměříž 2007 společně uspořádalo město 
Kroměříž a Hospodářská komora České republiky, organizačně 
pak vše zajistila Obchodní a hospodářská komora Kroměříž. 

www.ohkkm.cz

Jen málokdo netouží po splnění svého snu. Může se týkat čehokoliv, 
ale jeho splnění je podmíněno tvrdou prací a pílí. Asistenční centrum 
na podporu podnikání žen ve Zlíně pomáhá sny alespoň z části splnit.

Jednou z problémových skupin žen na trhu práce jsou 
absolventky středních či vysokých škol. Oplývají sice nápady, 
ale chybí jim praxe a životní zkušenosti. Rády by vstoupily do 
kolotoče zvaného podnikání, ale neví, jak začít, jak napsat kva-
litní podnikatelský plán či mají spoustu dalších otázek, které 
jsou spojeny s jejich snem. Konzultantky Asistenčního centra 
na podporu podnikání žen ve Zlíně nabízí proto všem mladým 
a odvážným ženám cenné rady, které pomohou při založení 
vlastní firmy – zhodnotí reálnost podnikatelského záměru, 
připravenost k podnikání z osobního a profesního hlediska, 
pomohou s orientací na stávajícím trhu či s průzkumem dané-
ho regionu. Nezapomíná se ani na věci legislativní, daňové či 
účetní povahy – konzultantky doporučí odborníky z různých 
oblastí. Asistenční centrum pořádá také vzdělávací semináře. 

Všechny služby jsou nabízeny zdarma, s individuálním pří-
stupem, přesto je nutné si uvědomit, že faktické založení a pro-
voz podniku je již na podnikatelkách samotných.

Splňte si sen s OHK Zlín

www.mapm.cz

Projekt Rating MS P – finanč-
ní zdraví firmy – mohou pro 
své potřeby získat prostřed-
nictvím OHK ve Vsetíně 
malí a střední podnikatelé. 
Cílem projektu je usnadnit 
drobným podnikatelům pří-
stup k bankovním úvěrům 
a umožňit jim tak koupit si 
nestranný, profesionální 
pohled na hospodaření, kte-
rý je harmonizovaný s pohle-
dem bankovního sektoru. 

Jaká tedy vede cesta k zís-
kání ratingu? Nejprve si žada-
tel stáhne z webových strá-
nek tři formuláře - formulář 
vstupních dat, objednávkový 
formulář a Souhlas s poskyt-
nutím Ratingu MSP třetím 

stranám, které vyplní a doručí 
poštou či osobně na kontakt-
ní místo v listové a zároveň 
i v elektronické podobě. Ode 
dne podání žádosti (zadání do 
aplikace) vyčká žadatel deset 
pracovních dnů, během nichž 
se žádost zpracovává. Po uply-
nutí lhůty deseti dnů přijde na 
žadatelovu e-mailovou adre-
su zpráva, oznamující adresu 
zabezpečené webové stránky, 
na které si pomocí hesla, kte-
ré obdrží poštou po zaplace-
ní ceny, otevře již výsledný 
Rating MSP. 

Základní cena za vypra-
cování činí 4.200 Kč bez 19% 
DPH, pro členy HK je cena 
snížena na 3.600 Kč bez daně.

Rating MSP ve Vsetíně

www.ohkvsetin.cz, www.ratingmsp.cz

[mat]
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        GRAFIKA
PRODUKCE 
              TISK

www.tigris.cz
Nábřeží 599, 760 01 Zlín, 

Tel.:  577 688 122, info@tigris.cz

Grafika
Digitální fotografie

Skeny, fotomontáž, zlom tiskovin

Barevné nátisky, osvit filmů (CTF) 
Výroba tiskových desek (CTP)

Ofsetový tisk
Knihařina a vazba tiskovin

Zlacení, ražba, číslování, laminace, výsek
Digitální malonákladový tisk

Hromadné rozesílání zásilek, personalizace

Nakladatelství, knižní produkce

Exteriérová reklama
Velkoplošná reklama

Řešení interiérů

Reklamní předměty
Firemní a reklamní oblečení

Výstavy, prezentace, expozice

Inzerce



Účetnictví
a daně

Investice
online

Speak
English
please

Investování přes internet a princip tzv. dlu-
hového financování objasnil Petr Gapko, 
manažer společnosti Brokerjet, která i ve Zlí-
ně pořádá semináře právě z oblasti investic. 

Akcie koupená v parku
„Pro investice přes internet je nejdů-

ležitější zabezpečený počítač s přípojením 
na internet, neboť dnes si můžete svou 
první akcii koupit třeba z parku,” říká na 
úvod Gapko a vzápětí dodává, že největší 
výhodou online investic jsou minimální 
poplatky, efektivnost a rychlost. Začínající 
investor má několik možností, kam vložit 
své finance. „Jako nejjednodušší cesta se 
jeví investice do podílových fondů, akcií či 
indexových certifikátů, což jsou cenné papí-
ry,” radí odborník a pokud se nový investor 

hůře v této oblasti orientuje, je lepší si při-
platit a nechat si od profesionála poradit, 
kam investovat. Pro zkušenější investory se 
otevírá burza cenných papírů, investice do 
certifikátů nebo pákových produktů. 

Dluhové financování
Pro malé firmy je výhodné tzv. dluhové 

financování, které využívá finanční páku, 
velké podniky mohou naopak emitovat 
nové akcie. „Financování zvýšením základ-
ního kapitálu emisí nových akcií je levnější 
pro velké podniky, ovšem není to metoda 
dostupná malým firmám. Další výhodou 
dluhového financování je, že podnik zůstá-
vá v rukou původního majitele a emise 
akcií je daleko méně riziková, než financo-
vání dluhem,” vysvětluje systém Gapko.

Málo profesionálů
 Petr Gapko potvrzuje, že sám vyhledává 

další možnosti pro své vzdělávání, ale... „Pro-
blémem u nás je fakt, že zde existuje málo 
profesionálů, kteří jsou schopni a ochotni 
své zkušenosti předat dál. Proto se snažím 
vyhledávat semináře i v zahraničí, kde je 
profesionálů více,” dodává Gapko. Na dru-
hou stranu je potěšen obrovským zájmem 
o semináře a tvrdí, že investoři se chytají 
každého stébla. Semináře jsou tak výbor-
nou zpětnou vazbou a co víc, drtivá většina 
akcí je zdarma. „Investorům bych jen pora-
dil, aby si vybírali semináře renomovaných 
společností, kde mají záruku, že informace 
mají vysokou kvalitu. Není totiž nic horšího, 
než zkažený obchod na základě nepravdivé 
informace,” uzavřel Petr Gapko.

Období prázdnin se velkou měrou pro-
mítlo do nabídky nejen regionálních 
vzdělávacích agentur. Ty jsme jako 
vždy pravidelně oslovili, ale nyní s úpl-
ně jiným záměrem. Zajímalo nás, jak 
uplynulý půl rok hodnotí známí i méně 
známí lektoři, jaké novinky připravují 
na další pololetí a zdali i oni zasednou 

občas do lavic a nechají se školit...
Na rozličné otázky, které směřova-
ly zejména do oborů, kterým se jed-
notliví lektoři věnují, nám odpovědi 
poskytli tři externí lektoři. Nejen ze 
zlínské agentury Comercio, ale také 
z pražské Brokerjet, a to auditorka Jit-
ka Brychtová, odborník na investice 
Petr Gapko a lektor anglického jazyka 
Julian James Overall.

Daně a jak na ně
Daňová problematika je silnou strán-

kou Ing. Jitky Brychtové, která předná-
ší kurzy zaměřené především na běžné 
účetní problémy, tj. účtování majetku, 
odpisů, leasing, mzdové záležitosti, ale 
co účastníky zajímá nejvíce, to je proble-
matika daňových souvislostí. Své kurzy 

má auditorka otevřeny pro začátečníky či 
mírné pokročilé, a proto i charakter kurzů 
je téměř komorní. „Učila jsem kurz, který 
byl rozdělen do sedmi lekcí, byl zde malý 
počet účastníků, což hodnotím jako vyso-
ce efektivní,” upřesňuje situaci v minulém 
pololetí inženýrka Brychtová. V příštím 
pololetí by svou výuku pro agenturu 
Comercio chtěla zaměřit spíš na proble-
matiku daňovou. 

I auditoři navštěvují pravidelně vzdělá-
vací kurzy. „Vybírám si z nabídky Komory 
auditorů nebo Komory daňových porad-
ců, kde jsou obvykle lektoři z ministerstva 
financí či jiní odborníci, kteří se podílejí na 
přípravě zákonů,” dodala a k této skuteč-
nosti navíc prozradila, že v současné době 
ještě studuje postgraduální studium na 
Vysoké škole ekonomické v Praze. 

Největší zájem je o daňovou problematiku

Online investování? Rychlé a efektivní!

Julian James Overall působí ve zlínské 
agentuře Comercio jako lektor angličtiny. 
Kromě studentů středních škol vyučuje 
především podnikatele a manažery, pro 
které je znalost jazyka nutnou profesní 
podmínkou. Velkou část kurzů pořádá 
právě pro firmy z průmyslové zóny v Lůž-
kovicích. „Mé hodiny často navštěvují 
zaměstnanci firem, které obchodují se 
zahraničními partnery,” upřesňuje struktu-
ru svých „studentů” James. 

One to one metoda
Jeho hodiny patří k těm výukově zají-

mavějším, neboť využívá speciální meto-
dy. „Většinou používám nenásilnou formu 
primitivních her, při kterých je stěžejní 
nejen samotná výuka, ale i radost a odrea-
gování se. Navíc jsou tyto hry velmi účinné 
pro klienty, kteří mé hodiny navštěvují po 
náročném pracovním dni,” říká a zároveň 
dodává, že jen málokterá firma si může 
dovolit své zaměstnance posílat na lekce 
cizího jazyka uprostřed pracovní doby. 

Mezi velmi oblíbené patří tzv. one to one 
hodiny, kde výuku tvoří pouze samotný 
lektor a jeden student. „Tento typ výuky 
je velmi vhodný, neboť student je nucen 
komunikovat sám celou hodinu,” dodává 
a za zcela neefektivní považuje hodiny 
s velkým počtem studentů. 

Jazyková vybavenost je ok
Zajímalo nás také, jak hodnotí rodilý 

mluvčí jazykovou vybavenost zlínských 
podnikatelů a zaměstnanců. „Podle mého 
názoru je jazyková úroveň rok od roku 
lepší a řada lidí navíc pochopila, že bez 
znalostí cizího jazyka se jen stěží prosadí 
na pracovním trhu,” hodnotí současnou 
situaci lektor. Trendem evropských firem 
je posílat své zaměstnance na jazyko-
vé pobyty do zahraničí, což je v případě 
českých firem značně nákladné. „Neznám 
žádnou zlínskou firmu, která by tyto akce 
financovala, navíc musím říct, že zaměst-
navatelé mají mnohdy velký problém 
zaplatit svým zaměstnancům celoroční 

kurzy,” uvedl lektor a dodal, že výuku si 
dokonce často platí klienti z vlastní kapsy. 

Angličtina nejen pro podnikatele
Možných nedostatků ve výukovém 

režimu cizích jazyků je více a mezi ně patří 
i nedostatečná specializace pro určité obory 
činností či podnikání. „Rád bych ještě otevřel 
několik hodin odborné angličtiny pro různé 
typy činností, neboť tento druh kurzů na 
Zlínsku podle mého názoru chybí,” podotkl 
Overall a doplnil, že zájemci se na tyto kurzy 
mohou těšit již od nadcházejícího podzimu.

Jednoduchými metodami k plynulé angličtině

[mat]

[mat]

[mat]

do diáře
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Inzerce

Mluvíme
beze slov

Vzdálenost mezi aktéry 
komunikace 

Stejně jako zvířata, i člověk 
má své stálé vzdálenosti, kte-
ré udržuje při jednání s lidmi. 
Tato oblast neverbální komu-
nikace, při které sdělujeme 
přiblížením se nebo oddále-
ním se, je nazývána proxemika 
(z angl. proxemity = blízkost). 
Podle vzdálenosti mezi mluv-
čím a posluchačem jsou sta-
noveny určité komunikační 
zóny. Intimní vzdálenost se 
počítá do 45 cm, zasáhnout 
do ní mohou jen blízcí rodin-
ní příslušníci, popř. osoby, se 
kterými máme velmi důvěrné 
či milostné styky. Narušení 
zóny vyvolává nárůst emoce 
a neklidu. Záměrně tuto zónu 
porušují například vyšetřova-
telé, aby vyvedli vyslýchané-
ho z klidu. Osobní vzdálenost, 
určená v rozmezí 45 – 120 cm, 
je vyhrazena pouze pro blízké 
osoby a přátele. V osobní vzdá-
lenosti realizujeme rozhovory 
se známými či dobrými souse-
dy, s kolegy, se kterými máme 
dobré vztahy. Dalším typem je 
vzdálenost společenská (120 
– 370 cm), která neumožňuje 
žádný dotyk, žádný náznak 
intimnosti. Je vhodná pro 
setkání s cizími lidmi nebo pro 
neosobní jednání se skupina-
mi. Posledním typem je vzdá-

lenost veřejná (nad 370 cm), 
typická třeba pro učitele, před-
nášející apod. V této souvislos-
ti je třeba zdůraznit, že různé 
národy posuzují vzdálenosti 
různě. Například Francouzi 
či Italové vstupují do intimní 
zóny i při komunikaci s méně 
známými lidmi (např. polibky 
na uvítanou).

Podání ruky říká mnoho 
Mezi běžné prostředky 

mimoslovní komunikace pat-
ří sdělování bezprostředním 
kontaktem. K částem těla, kde 
nejčastěji dochází ke kontaktu, 
patří ruce, paže, rameno a hla-
va. K základním prostředkům 
sdělování kontaktem patří 
podání ruky. Nejde jen o pro-
jev společenské zdvořilosti, 
ale tento prostředek vyjadřuje 
také gratulaci, souhlas s přija-
tou dohodou, omluvu, pokání 
apod. Podání ruky nás informu-
je o partnerech komunikace 
(vlhká ruka je například znám-
kou nervozity). Délka a síla 
stisku také něco signalizuje. 
Čím pevnější stisk, tím silnější 
je náznak úmyslu ovládat dru-
hého, a naopak stisk nadměrně 
chabý působí velmi nepříjem-
ně. Důležitý je i způsob ucho-
pení ruky. Při dominantním 
stisku - dlaň při podání směřu-
je dolů - představujeme úmysl 
vedení, spojenecký stisk – dlaň 

při podání kolmo – signalizuje  
rovnost, podřízený stisk – dlaň 
při podání směřuje nahoru – je 
známkou ochoty podřídit se. 
Mezi další prostředky tohoto 
typu komunikace patří třeba 
pohlazení po hlavě, kterým 
se vyjadřuje souhlas, uznání, 
pochvala, pak také políbení 
ruky či tváře, které vyjadřuje 
poděkování a vděčnost, nebo 
třeba poklepání po rameni. 

Mluva výrazů obličeje
Mimika je oblast sdělování 

především vnitřních pocitů 
výrazem obličeje. Tvář člověka 
se právem považuje za jakýsi 
barometr emocí, protože je 
možné z výrazu tváře vyčíst 
řadu důležitých informací. Mezi 
primární emoce vyjadřované 
obličejem patří štěstí-neštěstí, 
očekávání-překvapení, jistota-
strach, k sekundárním emo-
cím pak dochází tehdy, když 
člověk prožívá několik pocitů 
najednou, např. úžas a radost 
při nečekané výhře (očima) 
spojenou s apatií (otevřená 
ústa). Základním mimickým 
signálem je úsměv, u něhož 
rozeznáváme mnoho typů.

Správně se dívat
Mezi důležitou část sociální 

mimoslovní komunikace patří 
také řeč očí. Očima sdělujeme, 
co cítíme a jaký máme k partne-
rovi komunikace vztah, a také 
on svým pohledem informuje 
nás. Při sledování řeči očí by-
chom měli věnovat pozornost 
hlavně zacílení pohledu, délce 
trvání pohledu, četnosti pohle-
dů na různé terče, úhlu pootev-
řených očních víček, mrkacím 
pohybům, tvarům očí apod. 
Je třeba myslet na to, že vše 
má rub a líc. Nepříjemný je 
pohled, který trvá bez přestání 
delší dobu. Na druhou stranu 
ale není příjemné ani to, když 
se na nás druhá osoba nepo-
dívá vůbec.

Ideální kombinace
Ideální a účinné sděle-

ní myšlenkového obsahu je 
vždycky kombinací verbál-
ního a neverbálního kódu. 
Abychom byli schopni správ-
ně komunikovat, je třeba si 
osvojit nejen kompetence 
jazykové, ale také kompeten-
ce komunikativní, tedy never-
bální prostředky.

Jak správně mluvit beze slov
Je obecně známo, že komunikace se realizuje nejen za pomoci 
slov a vět, ale také jinými, mimoslovními prostředky. Na uží-
vání slov jsme poměrně zvyklí, o mimoslovních prostředcích 
komunikace toho víme již méně. Zhruba do tří let se děti spo-
léhají hlavně na neverbální komunikaci, poté začne převládat 
mluvený jazyk. U dospělého člověka tato skutečnost určit 
nelze, protože své výpovědi realizuje dle potřeby. V obecné 
rovině můžeme konstatovat, že verbální komunikace je spo-
jena spíše s rozumem, neverbální komunikace patří spíše do 
oblasti emocí, pocitů. V dnešním tématu se pokusíme před-
stavit čtyři nejdůležitější způsoby mimoslovního sdělování.

[don]
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Prodej

Pronájem
Uherský Brod
Komerční prostory po rekon-
strukci v centru Uherského 
Brodu, obchodní prostor 
200 m2, sklad 30 m2, vhodný 
též jako kancelář. V objektu je 
vybudované sociální zařízení 
a podlahové vytápění. Veške-
ré inženýrské sítě.
Cena: 50.000 Kč / měsíc
Tel.: 731 618 456

Luhačovice
Penzion „JANY“ na hlavní tří-
dě v Luhačovicích. Po rekon-
strukci, nabízí 8 dvoulůžko-
vých pokojů z toho jsou dva 
apartmány, součástí každého 
pokoje je koupelna + WC. 
V přízemí penzionu je pro-
storná jídelna a menší kuchyň 
s kuchyň. vybavením na pří-
pravu občerstvení či snídaně. 
V 1NP + 2NP jsou pokoje.
Cena: 12.000.000 Kč
Tel.: 739 012 537

realitní servis

Inzerce

Valašské Meziříčí
Pronájem budovy s kan-
celářemi a sociálním záze-
mím. Nabízený objekt má 
2 NP. Cca 20 kanceláří růz-
ných velikostí, možnost 
pronájmu i jednotlivě. Lze 
využít i pro bydlení.

Cena: 1.000 Kč/m2/rok
Tel.: 724 100 135

Zlín – Napajedla
Dům ke komerčním účelům. 
Zast. plocha 302 m2, využitelná 
cca 700 m2. V současné době je 
využíván jako prodejní plocha, 
možnost dobudování podkroví 
s výměrou a 250 m2 k bydlení. 
Dům je z poloviny podsklepen. 
IS všechny. Parkovací místa.
Cena: 9.000.000 Kč
Tel.: 724 620 132

Rožnov pod Radhoštěm
Prodej komerční nemovitosti 
asi 100 m od centra v lukra-
tivní lokalitě, po rekonstrukci, 
užitná plocha 260 m2, při-
lehlé pozemky 650 m2, par-
kování u objektu. Budova je 
plně obsazena pronájmem, 
výhodná investice. 
Cena: 6.200.000 Kč 
Tel.: 724 100 135

Slušovice
Komerční pozemek o výměře 
19 062 m2 pro výrobu nebo 
skladování u Slušovic v mís-
tě napojení budované R49. 
Přístup z hlavní čtyřproudo-
vé silnice od Zlína po zpev-
něné státní cestě, vedoucí 
k ČOV. Pozemek je ideálně 
rovinatý. Možnost koupě 
části od 6 400 m2, max. mož-
no rozdělit na tři díly. 
Cena: na dotaz
Tel.: 736 611 616 

Zlín – Centrum
RD vhodný k bydlení i podni-
kání, u hlavní komunikace Zlín 
- Otrokovice. Dům je po GO. 
Nabízený objekt má 3 NP, je 
celý podsklepen. Vzhledem ke 
své poloze a možnosti výborné 
reklamy je velmi vhodný pro 
nebytové účely. 
Cena: 6.700.000 Kč
Tel.: 602 77 22 55

Uherské Hradiště – Mikulčin Vrch (Vyškovec)
Rekreační zařízení, Bílé Karpaty v blízkosti slovenských hranic. 
Restaurace s terasou (38 míst), bar, kuřárna (20 míst), kuchyně, 10 
pokojů obložených dřevem s kapacitou 51 lůžek. Sociální zařízení 
na každém pokoji, nová plastová euro okna, nový nábytek ve všech 
pokojích. Samostatná garáž 47 m2, ohniště, kiosek s občerstvením 
+ venkovní posezení. Venkovní bazén, víceúčelové hřiště s nočním 
osvětlením. U chaty vlek, délka cca 300 m. V ceně je zahrnuto veš-
keré vybavení, zřizovací předměty, vybavení kuchyně a baru. 
Cena: 13.250.000 Kč
Tel.: 724 670 552

Holešov
Komerční objekt vhodný 
k drobné výrobě, službám. 
V objektu jsou dvě rozsáhlé 
dílny, skladovací prostory, 
kanceláře, soc. zázemí. Tři 
samostatné okruhy topení 
po rekonstrukci. Přístup prů-
jezdem z náměstí. 
Cena: 33.000 Kč/měsíc
Tel.: 724 100 139
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800 986 635
VOLEJTE ZDARMA

WWW.ZVONEK.CZ
BYTY, DOMY, POZEMKY, NEBYTOVÉ PROSTORY

NOVÉ BYTY VE ZLÍNĚ
     TERASOVÉ DOMY ZELINOVA - Zlín, Kozlův Žleb

NOVÉ BYTY V OTROKOVICÍCH

byty o velikostech 2+kk (1+1) - 51,7 m2 - 4+kk - 136 m2

u každého bytu je terasa (od 6,7 m2 do 31,8 m2)
byty lze spojit přesně podle Vašich představ
dokončení bloku B6 - léto 2008, B7 - konec roku 2008

nádstavba domu služeb na sídlišti Trávníky
byty ve 2. NP - rozlehlé terasy, ve 3. NP - Balkon
parkování u domu
12x 3+kk, 3x 2+kk a 6x garsoniéra
samostatné plynové topení

                BYTOVKA Otrokovice, Trávníky

BYTŮ

PR
ODEJ

ZAHÁJEN!

MK Suzuki Off-Road Zlín, Holešovská 380, Fryšták 763 16
fax: 577 911 784, tel: 577 911 653, mob: 602 732 362

e-mail: simcar@simcar.cz,  web: www.simcar.cz

Fryštácká Skalka 2007 (3.- 4. 8.)

Pátek 3. 8. 2007

K/TCR
 Z/SS

Místo
Location

RZ délka
SS dist.

Tra  bez RZ 
Liaison dist.

Spoj. úsek 
Total dist.

Jízdní doba
Target time

as I.jezdce
First car due

1 Fryšták,
nám. Míru

__ __ __ 18:00

1A Vítová __ 3,20 3,2 5 18:05

RZ 1 Vítová 8,50 __ __ 3 18:08

1B

Hosp dka
pod

Rablin ,
SERVIS

__ 3,60 12,10 20 18:28

asový harmonogram

Sobota 4. 8. 2007

K/TCR
Z/SS

Místo
Location

RZ délka
SS dist.

Tra  bez RZ 
Liaison dist.

Spoj. úsek 
Total dist.

Jízdní doba
Target time

as I.jezdce
First car due

1C Hosp dka
pod Rablin

__ __ __ 9:00

2 Vítová __ 5,80 5,80 10 9:10

RZ 2 Vítová 8,50 __ __ 3 9:13

3 Kame ák __ 1,00 9,50 20 9:33

RZ 3 Kame ák 6,30 __ __ 3 9:36

4 Májová __ 3,90 10,20 20 9:56

RZ 4 Májová 9,50 __ __ 3 9:59

4A Hosp dka pod Rablin ,
Servis za átek - in 6,1 15,6 25 10:24

Servis

4B Servis konec - out __ __ 10:54

5 Vítová __ 5,80 5,80 10 11:04

RZ 5 Vítová 8,50 __ __ 3 11:07

6 Kame ák __ 1,00 9,50 20 11:27

RZ6 Kame ák 6,30 __ __ 3 11:30

7 Májová __ 3,90 10,20 20 11:50

RZ 7 Májová 9,50 __ __ 3 11:53

7A Hosp dka pod Rablin ,
Servis za átek - in 6,1 15,6 25 12:18

Servis

7B Servis konec - out __ __ 13:08

8 Vítová __ 5,80 5,80 10 13:18

RZ 8 Vítová 8,50 __ __ 3 13:21

9 Kame ák __ 1,00 9,50 20 13:41

RZ 9 Kame ák 6,30 __ __ 3 13:44

10 Majová __ 3,90 10,20 20 14:04

RZ10 Májová 9,50 __ __ 3 14:07

10A Hosp dka pod Rablin ,
CÍL 6,10 15,60 25 14:32

mediální partne i:



vše do sebe zapadá
www.hexxa.cz

tel.: 777 700 949

www.hexxa.cz/tisk

poznáte sílu propagace

www.hexxa.cz/firemniidentita

vaši tvá  vám budou závid t

podpo íme vaši práci
www.hexxa.cz/publicrelations


