8

ročník II.

5
Průmyslová zóna Holešov
se začne stavět již příští rok

6
Bohumil Háj: Nešokujeme,
my jenom vydáváme mapy

9
Operační program
Životní prostředí spuštěn

Chcete vyšší zisk?
Snižte náklady!

13
Přispívat zaměstnancům
na penzi má smysl

www.firemnipartner.cz

úvodem

Obsah
ve

Zpravodajství

Editorial
strana 4–5

Ceny výrobků a služeb určuje trh a podnikatel s ní
v zásadě nic neudělá. Naopak náklady na chod
podnikání (energie, ceny materiálu, platy zaměstnanců) neustále rostou. Mezi těmito veličinami
se pohybuje zisk. Aby si podnikatel zisk zachoval,
musí se začít zcela vážně zabývat optimalizací
nákladů. Potenciál uspořit má každá firma, i když
se to na první pohled třeba nezdá.

Rozhovor 

Komory 

strana 11

Po pěti letech se soutěže Česká biopotravina roku
2007 ujala Potravinářská komora ČR.

Do diáře

strana 12

strana 6–7

Do diáře přibyly nové akce z oblasti BOZP a také
nabídky veřejných jazykových kurzů.

Vzdělávání

strana 13

V patnácti letech si Bohumil Háj zhotovil svou
první zjednodušenou mapu. Na počátku 90. let
přeměnil svůj koníček v ryzí podnikání a dnes
patří jeho společnost SHOCart mezi největší kartografická vydavatelství v České republice. Firma se pyšní kromě těžkých titulů také největší
a nejmenší mapou ČR. Dále vydává tištěné mapy
a v roce 2005 zahájil výrobu plastických map.

Evropská unie 

strana 8–10
Jedním z nejoblíbenějších benefitů pro zaměstnance jsou příspěvky na penzi.

Realitní servis

strana 14

Vážení čtenáři, partneři,
tématem Firemního partnera, kterého
právě držíte v rukou, jsme po pečlivé
redakční úvaze zvolili optimalizaci nákladů. Jsem totiž toho názoru, že každý, kdo
se rozhodne pustit na nelehkou cestu
soukromého podnikání, stane jednoho
dne před otázkou: jsou postupy, které ve
firmě používáme, skutečně ty nejefektivnější, nakládáme s našim potenciálem
hospodárně, není místo, kde bychom
mohli ušetřit?
Už Henry Ford se snažil ušetřit, kde jen to
šlo. Tomáš Baťa si dokonce optimalizaci
nákladů vytyčil jako jeden ze stěžejních
úkolů svého podnikání. S nadsázkou bych
mohl říci, že podnikatel, který nepřemýšlí,
kde při své činnosti ušetřit, okrádá sám
sebe. Jedna známá poučka říká, že není
umění dobře prodat, ale dobře nakoupit.
Já si pak dovoluji dodat, že pokud se firma nebude chovat hospodárně, postrádá dobrý nákup smysl.
Na dalších stranách se v pravidelných
rubrikách dočtete například o tom, jak
by měl vypadat kvalitní podnikatelský
záměr, který může zajistit úspěch v projektovém řízení. Dále se dozvíte, pro které
subjekty a jaké záměry byl vyhlášen Operační program Životní prostředí. V neposlední řadě představujeme tři společnosti
Zlínského kraje, jež se úspěšně začlenily
do programu Podpora přípravy projektů.
Přeji Vám inspirativní čtení.

Princip projektového řízení začala Evropská komise prosazovat v 90. letech a jeho základem je
projekt. Co je jeho cílem, co musí splňovat či jaké
jsou jeho hlavní části, to je předmětem hlavního
článku rubriky. Na dalších stranách informujeme
o 1. výzvě Operačního programu Životní prostředí
a o úspěšném projektu Podpora přípravy projektů.
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Registrace MK ČR E 16333
Vychází v nákladu 20.500 ks jednou měsíčně,
uzávěrka 25. den v měsíci.
Neprodejné.

www.firemnipartner.cz

David Grác
vydavatel

Obsah

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

Redakce:
Pekárenská 42, Zlín, tel./fax: 577 271 206
e–mail: redakce@firemnipartner.cz
Markéta A. Tarabová – vedoucí vydání
David Cícha – grafická úprava
Ivo Hercík – zlom

Redakční rada:
Ing. Rita Lečbychová, Dr. Martina Dlabajová,
Ing. Petr Peštuka, Ing. Jaroslav Toufar
Inzerce:
Jaroslav Střecha, DiS. – 777 862 625
Eva Křeková – 604 420 348

Distribuce:
Česká pošta, s.p., tel.: 577 004 113
Distribuce do všech firemních schránek ve
Zlínském kraji, na určená místa a adresy.

Tiráž

www.firemnipartner.cz

8/2007



zpravodajství
Téma čísla

Chcete větší zisk? Snižte náklady!

Fastav staví obchodní centrum
Vsetín – Společnost Fastav Vsetín staví ve Vsetíně nové obchodní centrum.
Objekt s pěti prodejnami se spotřebním
zbožím bude stát v místech, kde bývala
dříve výrobní sklářská hala na Ohradě. Centrum bude mít tvar písmene
L, v jeho útrobách pak lidé naleznou
obchody se sortimentem textil, obuv,
sportovní potřeby a bytové doplňky. Investor při výstavbě počítá také
s rozšířením části komunikace vedoucí
k tamní základní škole.

Ceny výrobků a služeb určuje
trh a podnikatel s ní v zásadě
nic neudělá. Naopak náklady
na chod podnikání (energie, ceny materiálu, platy
zaměstnanců) neustále šplhají nahoru. Mezi těmito
veličinami se pohybuje zisk
podnikatele. Aby si podnikatel zisk zachoval, musí se
začít zcela vážně zabývat
optimalizací nákladů. Potenciál uspořit má každá firma,
i když se to na první pohled
třeba nezdá.
Cesta k úsporám
Podnikatelský subjekt má
několik možností, jak zjistit,
kde by při své činnosti mohl
uspořit náklady. Může si k tomu
najmout specializovanou firmu, která mu po důkladné analýze navrhne systém a oblasti
úspor. Podle odborníků se tento postup vyplatí firmám s více
než padesáti zaměstnanci.
„U takové firmy by personální
audit trval od jednoho do šesti
měsíců. Liší se to podle zadání.
Základní personální analýza
by trvala do dvou měsíců, procesní audit naproti tomu čtyři
až šest měsíců,“ vypočítala
Bohdana Kalincová ze zlínské
společnosti PROFIMA EFFECTIVE, která se od roku 1991 zabývá personálním poradenstvím
a výběrem pracovníků. Firmy
provádějící tato šetření jsou
navíc často motivovány také
tím, že část jejich výdělku je
závislá na sumě, kterou díky
nim podnikatelé ušetří. Poradenství v oblasti financí, úvěrů
a investic jsou většinou doménou finančních domů a expertů. Každá složka podnikání,
ať už je to personální stránka,
finanční oblast nebo otázka
provozních nákladů, má ale svá
specifika. Pro zjištění možných
úspor v daných oblastech je
proto nutné zvolit firmu, která

se na tuto problematiku zaměřuje. Žádná společnost vám
neudělá šetření globální.
Druhou možností je zaměstnat vlastního pracovníka (projektového manažera), který
bude mít optimalizaci nákladů
na starosti. Tento člověk koordinuje v jednotlivých odděleních týmy zaměstnanců, které
hledají řešení pro optimalizaci
nákladů.
Kde můžete v podnikání
ušetřit okamžitě?
Existují však oblasti, kde
se dá uspořit okamžitě i bez
hloubkových analýz.
Jako přežitek se v dnešní
době jeví například používání
klasického telefonu, když existují počítačové aplikace jako
ICQ a Skype. Pokud má některý
z těchto programů nainstalovaný i člověk, kterému voláte,
můžete díky nim v rámci internetu telefonovat zadarmo.
Další cestou, jak ušetřit,
je třeba možnost preferovat
jiného poštovního operátora,
než obvyklou Českou poštu.
„Přicházíme na trh ČR s novým modelem adresných
poštovních služeb. Nenabízíme, jako Česká pošta, dodání
do druhého dne. Dodáváme
do tří až čtyř dnů, ve stejné
kvalitě, ale levněji. V západ-

ní Evropě se této službě říká
economic mail,“ prozradil Petr
Dušek, marketingový ředitel
TNT Post. Vítanou úsporou
jsou také náklady spojené se
služebními cestami. „Ze zkušeností víme, že takzvané černé
jízdy dosahují až 25 procent
z celkové vytíženosti vozidel. Při třech tisících najetých
kilometrech měsíčně to na
pohonných hmotách znamená ztrátu zhruba 1.200 korun,
ročně pak víc než 14 tisíc,“ uvedl Petr Borýsek ze společnosti
Loxys, která se zabývá prodejem a montáží GPS zařízení do
vozidel. Existují zařízení, která
dokaží černým jízdám zabránit. „Například systém Patriot,
který zaznamenává vše od
ujeté vzdálenosti, rychlosti,
přesné trasy až po informace, kdy a kde se řidič zastavil,“
vysvětlil Borýsek. Tento systém stojí 15 tisíc korun, takže
počáteční investice se vrátí už
druhým rokem. Také kontrola,
zda efektivně nakládáte se
svými účty a platbami, netrvá
dlouho. „Zjištění, zda by pro
podnikatele nebylo výhodnější využívat služeb jiné banky,
může být hotové do tří dnů,“
uvedl Josef Kantner ze společnosti AKONTA Zlín, zabývající
se finančním poradenstvím.
[mij]

Jak šetřit

S trochou teorie mohou zamezit ztrátám všichni

Existuje mnoho teoretických postupů, jak
se podívat na své náklady a nalézt oblasti pro
zamezení ztrát. Zkuste se zamyslet nad následujícími pěti kroky a nechte se inspirovat.
Krok 1 – Zažité postupy nemusí být optimální. Slyšeli jste už „to se tady tak dělá odjakživa?“.
Jásejte. Jste na nejlepší cestě, jak uspořit. Některé procesy jsou již dávno zbytečné, ale zůstávají, protože si na ně lidé zvykli. Krok 2 – Zapojit
každého zaměstnance a motivovat ho (odměna za úsporu) k tomu, aby problém, o kterém

ví, řešil okamžitě! Krok 3 – Před každou novou
investicí zvažte ještě jednou stávající rezervy.
Nové zařízení je možné zakoupit vždy. Otázka zní, je stávající zařízení optimálně využito?
Krok 4 – Až odstranění kořenové příčiny řeší
právě Váš problém. Jednoduchou pomůckou je
zeptat se „5 x proč“ a možná budete překvapeni,
kde leží kořen problému. Krok 5 – Proces optimalizace nákladů je nekonečný. Je nutné si uvědomit, že to, co je dobrým řešením právě dnes,
za nějaký čas může být zastaralé.

V Otrokovicích vzniká administrativní centrum
Otrokovice – Holešovská společnost
Lapp Kabel zahájila u Otrokovic stavbu nového logistického a administrativního centra. Firma, která patří do
nadnárodního holdingu Lapp Group,
vyrábějícího kabelové systémy, investuje do výstavby 170 milionů korun.
Stavební práce skončí zřejmě v únoru
2008. Holding Lapp Group působí v ČR
od roku 1993, kdy zde vzniklo obchodní
zastoupení. V nových prostorách firmy
Lapp Kabel bude i centrum poskytující
služby dalším společnostem sdruženým
v Lapp Group. V současné době zaměstnává Lapp Kabel asi 160 lidí, do tří let
by to měl být zhruba trojnásobek.
Linea loni utržila 970 milionů
Nivnice – Společnost Linea Nivnice,
zabývající se především výrobou ovocných šťáv, nektarů a nápojů, v loňském
roce utržila za prodej vlastních výrobků
a služeb zhruba 970 milionů korun.
Z výroční zprávy firmy vyplývá, že v roce
2005 to bylo asi o 49 milionů korun
méně. Linea Nivnice loni vyrobila 36
milionů litrů ovocných šťáv a nektarů
a 15 milionů litrů ovocných nápojů.
Sirupu firma vyprodukovala 11 tisíc tun,
lihovin dva miliony litrů a ovocných vín
deset milionů litrů. Do zahraničí vyvezla
Linea zhruba pětinu produkce.
TON chce výrobu jen v Bystřici
Bystřice pod Hostýnem – Společnost TON hodlá soustředit veškerou
výrobu židlí do hlavního závodu
v Bystřici pod Hostýnem. Plánuje proto uzavřít výrobu v Holešově, kde se
dosud produkuje asi desetina celkového objemu výroby firmy. Ve druhém
pololetí tak holešovský závod opustí
zhruba 160 lidí. Holešovský provoz se
bude nadále specializovat na zpracování bukové kulatiny pro výrobu dýh
a lisování tvarových překližek a překližkových dílů. Firma TON, která patří
k předním výrobcům nábytku z ohýbaného dřeva, v posledních třech letech
investovala do závodu v Bystřici pod
Hostýnem více než 120 milionů korun.
Peníze směřovaly jak do výrobních
prostor, tak do výrobních technologií.

[pen]



8/2007

www.firemnipartner.cz

zpravodajství

Průmyslová zóna u Holešova začne růst příští rok
Holešov - Kolem holešovské průmyslové zóny začíná být opět
živo. Už na jaře se tato průmyslová zóna má začít stavět. Celkové náklady na její stavbu, které budou ze tří čtvrtin zaplaceny
státní dotací, mají dosáhnout částky jedné a půl miliardy korun.
Za tuto sumu by měl být
mimoúrovňová křižovatka dálu Holešova vybudován suchý
nice D1 s rychlostními komunikacemi R49 a R55. Tím se
poldr na 73 tisíc kubíků dešťové vody, vztyčen věžový vodozóna ocitne v těsném sousedjem, postaven kilometr a půl
ství významného dopravního
dlouhý protihlukový zemní
uzlu, kde se budou střetávat
cesty vedoucí ze severu na jih
val, vyasfaltovaná tři a půl kiloa z východu na západ Evropy.
metru dlouhá obslužná silnice
a položen kilometr železničHolešovská zóna bude navíc
přímo napojena i na hulínský
ních kolejí. Dále bude postaveno šest a půl kilometru dlouhé
železniční koridor.
elektrické vedení, vykopán
Zlínský kraj podepsal v čertříkilometrový plynovod a povenci s ředitelem CzechInvesloženo sedm a půl kilometru
tu Romanem Čermákem hartelekomunikačních kabelů.
monogram příprav strategické
Opravena bude navíc i blízká
průmyslové zóny v Holešově,
čistička odpadních vod.
který předpokládá dokončení
I přes skutečnost, že žádný
projekčních prací a povolovaz investorů ještě neoznámil,
cích řízení do konce letošníže se do vznikající zóny nastěho roku. Začátek stavebních
huje, jsou vyhlídky politiků
prací na připojování zóny
a odborníků slušné. U nedalek sítím je stanoven na začákého Hulína totiž brzy vyroste
tek roku 2008. „V souvislosti

se stavebními pracemi v zóně
budeme společně působit na
to, aby byla navazujícím způsobem budována i dopravní
infrastruktura, tedy rychlostní
komunikace R49, jejíž stavba
by měla začít také v roce 2008,“
uvedl hejtman Libor Lukáš.
Úředníci a politici se shodují, že zóna si své nájemce
dříve nebo později najde.

Původně měla být zóna obsazena převážně jedním velikým
investorem, a to automobilkou Hyundai. Dnešní plány už
jsou ale od těch původních
naprosto odlišné. „Chceme,
aby v holešovské průmyslové
zóně bylo více typů podnikání.
To totiž umožňuje rozložit rizika a zároveň nabízí širší spektrum činností,“ dodal hejtman.

Průmyslová
zóna

[mij]

Zlínská vodárenská zvýšila zisky

Zlín - Zlínská vodárenská, provozující vodohospodářskou infrastrukturu na Zlínsku,
dosáhla v loňském roce zisku 28,3 milionu
korun. V roce 2005 činil její zisk o víc než sedm
milionů korun méně. Tržby za prodej vlastních
výrobků a služeb se meziročně zvýšily asi o tři
procenta na 385,5 milionu korun. Podle společnosti růst tržeb zapříčinila mimo jiné i vyšší
cena vody. Za loňský rok dodala Zlínská vodárenská svým odběratelům přes jedenáct milionů kubíků vody.
Akciová společnost Zlínská vodárenská provozuje vodovody a kanalizace na území měst
a obcí okresu Zlín již od poloviny roku 2004. Firma zásobuje pitnou vodou zhruba 155.000 obyvatel a podnikatelských subjektů, infrastruktura
je v majetku firmy Vodovody a kanalizace Zlín.
Zlínská vodárenská patří do skupiny Veolia Voda,
v loňském roce zaměstnávalawww.kr-zlinsky.cz
246 pracovníků.

Příznivý hospodářský výsledek Zlínské vodárenské potvrdil, že se krajským firmám v posledních měsících dobře daří. Za první čtvrtletí
letošního roku vykázaly větší průmyslové
společnosti ze Zlínského kraje meziroční nárůst celkových tržeb o 22,2 procenta, průměr
celé republiky přitom činil jen 13,6 procenta.
Vyšší tempo růstu vykázala jen jižní Morava.

Z kraje

Věřitelský výbor

Kroměříž – Společnost Hanácká sladovna Kroměříž ovládla
na konci června věřitelský
výbor zkrachovalé textilní
firmy Texlen Trutnov. Kroměřížská Hanácká sladovna totiž
přihlásila největší pohledávku, která činila přes 31 milionů korun. Do pětičlenného
výboru byla na její návrh kromě ní zvolena firma ČEZ a další tři menší věřitelé. Celkem se
zatím do konkurzu přihlásilo
téměř 250 věřitelů s celkovými pohledávkami přes 160
milionů korun. Dalšími velkými věřiteli jsou například Živnostenská banka a firma VÚB
Ústí nad Orlicí.

[mij]

[mij]

Inzerce

RELAX - SPORT - OUTDOOR
HOTEL

VEGA

- sauna - whirlpool - masáže - bazén - solárium - kosmetika ...
- squash - aerobik - fitness - tenis - minigolf - fotbalové høištì ...

Hotel VEGA, s.r.o.
Pozlovice è. 99
763 26 Luhaèovice
tel.: +420 577 131 216
fax: +420 577 131 061
hotelvega@hotelvega.cz
www.hotelvega.cz
www.firemnipartner.cz
www.relax-sport.cz

- zorbing - paintball - ètyøkolky ...
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rozhovor
Ing. Bohumil Háj
▪ narozen 2. srpna 1956
v Jihlavě
▪ ženatý, dvě děti
▪ vystudoval Vysokou školu
zemědělskou - agronomický obor
▪ pracoval v zemědělských
službách v Agrochemickém podniku, poté
doslova utekl k mapám
▪ od roku 1990 zakladatel a spolumajitel firmy
SHOCart, spol. s r. o.
▪ mezi koníčky patří orientační běh, outdoorové
aktivity: vysokohorská
turistika, vodáctví, cyklistika, potápění, lyžování
▪ jeho nejoblíbenějším
místem je les, má rád Alpy
a Skandinávii, ale také
korálové útesy moří
▪ jak sám říká, ztratí se jedině v účetních výkazech
▪ v knihkupectvích jeho zrak
směřuje první na mapy
▪ motto: Žít a nechat žít

Bohumil
Háj

Bohumil Háj: Nešokujeme, my jenom vydáváme mapy

V patnácti letech zhotovil a nakreslil svou první vlastní mapu.
Pro nadšeného orientačního běžce je dobrá a přehledná mapa
nezbytností, a tak v roce 1989, těsně před sametovou revolucí,
zpracoval první zahraniční mapové dílo pro Mistrovství Francie v orientačním běhu. Přišel úspěch a běh lesem se rázem
změnil v běh na dlouhou trať zvanou podnikání. Bohumil Háj,
spolumajitel největší kartografické společnosti v republice
SHOCart, se osvědčil nejen jako vydavatel tištěných či plastických map, ale i těžkých titulů, kam patří například autoatlasy.
Jak člověk začne kreslit mapy?
Můžete popsat průběh vzniku
Jednoduše. Když jsme jako
mapy?
malí skautíci chodili na výpravy,
Základem je mapové dílo.
naučili jsme se orientovat v krajiProto jsme si sehnali souhlas
ně podle mapy. Pak jsem se dostal
s digitalizací státního mapového
k orientačnímu běhu a v tomto
díla. Později jsme spolupracovasportu to bez porozumění mapě
li s mapovou službou armády.
prostě nejde. Dopředu si z mapy
Armádní mapové podklady byly
musíte přečíst kudy vede nejpodstatně kvalitnější a lépe se
vhodnější trasa, kudy běžet, kde
nám s nimi pracovalo. Nad topojsou kontroly.
grafickou mapou pak navazuje
redakční práce, široký sběr dat či
Jaký tedy byl před lety mapozajímavostí z cestovního ruchu.
vý materiál?
Spoustu informací lze dnes najít
Původní podkladové mapy
na internetu, máme regionální
byly nepřesné, zkreslené,
spolupracovníky i vlastní kartonedokonalé, spoustu věcí jsme
grafy, kteří osobně měří a mapují
museli doměřit sami, naučili
v terénu. Z těchto zdrojů naplní
jsme se připravit kvalitní mapy
naši redaktoři mapové dílo, aby
bez podkladů na čistý papír.
bylo co nejúplnější a obsah inforJde to, ale je to velmi pracné.
mací odpovídající typu mapy.
Díky tomu jsme se naučili dělat
Musíme si uvědomit, jakou mapu
velice dobré mapy. A nejde jen
vytváříme, že plán města nebo
o samotný situační obraz, ale
cykloturistická mapa je úplně
musíte vykonstruovat i výškojiná než například mapa pro cykpis terénu, tedy vrstevnice - a to
loorientační závod.
je taková mapařská maturita.
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Skutečně jste šokující kartografie, jak se někdy uvádí?
Když jsem registroval firmu,
tak jsem do formuláře musel
uvést nějaký název. Protože
jsme začínali s kolegou, který se
jmenuje Šumbera a já Háj, tak to
bylo eS Há - Orienteering Cartography. Po tom, co jsme neustále
opravovali správné psaní mezer
a pomlčky a někdo z kamarádů řekl, že jsme takoví „šokarti”,
tak jsme ten nápad realizovali,
zjednodušili původní název na
SHOCart. S nějakým šokováním
to nemělo nic společného.

V roce 1995 jste plánovali spojení s Geodézií Brno.
My jsme si, jako malá začínající firma uvědomili, že potřebujeme posílit své postavení na
trhu. Trh se dělil, segmentoval
a doposud zde byla jen velká
kamenná vydavatelství, která
fungovala jako čisté monopoly.
Byla to Geodézie Brno a Kartografie Praha. Kartografie dělala
spíš školní kartografii a turistické
mapy, naproti tomu Geodézie
Brno dělala plány měst a automapy. Najednou se všechno
změnilo, dalo se podnikat, vstoupili jsme do toho my, ale byli
jsme zpočátku pouze na okraji.
Co se dělo dál?

Došlo k velkému technologickému zlomu. Mapy se do té
doby ryly ručně na foliích, a to se
samozřejmě nástupem počítačů
úplně změnilo. Nám se podařilo
být hned u zrodu novinky, když
jsme zjistili, že existuje ve Švýcarsku člověk, který vymýšlí program, ve kterém se dají kreslit
mapy. Dodnes na něm tvoříme,
ten program se jmenuje OCAD
a je to aplikace CADu zpočátku
pro orientační mapy. Program
je poměrně uživatelsky přívětivý, není nějak rozsáhlý a drahý.
Pořídili jsme si za velké peníze
první počítač a program a začali jsme jako první zpracovávat
mapy digitálně.

Jak reagoval trh?
Trh byl tehdy zoufale hladový
a prázdný. Zkusili jsme vydat plán
města Zlína s výřezem Jižních
svahů. Dál jsme udělali turistickou mapku Luhačovic a Velkých
Karlovic. Zvedla se obrovská vlna
zájmu, objevovaly se nové zakázky. Zjistili jsme, že dokážeme tyto
věci dělat, a že je umíme pravděpodobně líp, než kamenná
vydavatelství. Tam usnuli na vavřínech. Byli si jistí svým monopolním postavením, tam dokonce
ani neexistovali manažeři, kteří
by uvažovali nějakým vizionář-
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rozhovor
ským způsobem o budoucnosti.
Ti lidé neměli potřebu se v něčem angažovat.
Takže z velké fúze nakonec
nezbylo nic?
Ano. Potřebovali jsme se totiž
na trhu prosadit. Ze zahraničí
jsme si přivezli cenné myšlenky
a zkušenosti, např. horská kola
a jízdu na nich do volné krajiny,
mimo silnice. Zjistili jsme, že cykloturistika bude brzy trendem.
Přemýšleli jsme tedy, s čím novým bychom přišli a čím bychom
se na trhu vyprofilovali. Začali
jsme s cyklomapami. Ty první
byly takové neumělé, z dnešního pohledu nedokonalé, ale
svůj účel splnily. Pak se k nim přidaly turistické mapy, rybářské,
lyžařské, vlastně celé portfolio
map pro outdoorové aktivity.
A mimochodem, kartografické
vydavatelství Geodézie Brno už
dávno neexistuje.
Co je vaší vlajkovou lodí?
Vlajkovou lodí jsou u nás
například „těžké tituly“, kam patří velké autoatlasy ČR či Slovenska nebo mapy a atlasy velkých
měst. Máme také silný turistický
program a jsme jedničkou v cykloturistických mapách. V současnosti to završují velké atlasy, jako
je Velký turistický atlas ČR, Cykloatlas nebo Vodácký atlas. Jsou
to silné tituly, ale i ony mají svou
určitou konjunkturu. Takže třeba turistický atlas byl jedničkou

na trhu, navíc vyhodnocen jako
nejlepší publikace roku. Byl to
výborný nápad, srovnat turistické mapy celé republiky do jedné
publikace. Přišli jsme s tím jako
první a jediní. Ten atlas se dobře
prodává do dnešních dnů.

Vy dodáváte mapové podklady na www.mapy.cz? Je to pro
vás výnosné?
Tomuto serveru dodáváme
turistické mapy. Jestli to bude
výnosné? To se zatím nedá
vyhodnotit. Budoucnost ukáže.

Uvažovali jste o své prodejně?
Ano uvažovali, ale nešli jsme
touto cestou. Po střízlivém ekonomickém vyhodnocení se
ukázalo, že je lepší domluvit se
se seriozním a dobrým knihkupcem, zásobit jej kompletním
sortimentem a vytvořit u něho
značkovou prodejnu. Takhle
to funguje u některých silných
knihkupců, například v knihkupectví pana Šedého na České
v Brně. Tam si lidé navykli chodit
jako do mapové speciálky.

Když si dá firma odkaz na
své sídlo - naleznete nás tam
a tam, to je zpoplatněno?
Ano, to je placená služba.
U poskytovatele služby, například v tomto případě u Seznamu, si zaplatí za zapracování
do databáze, za to, že je na
stránce vidět.

Jsou pro Vás konkurencí GPS
aplikace?
Konkurencí bych to nenazval,
do řady systémů dodáváme
mapová data. Takže pokud si
někdo koupí GPS a do něj zakoupí mapová data, tak je to slušný
obchod i pro nás. V dnešní době
jsou ale nevyzpytatelné jiné
technologie, u kterých nevíme,
kam a jak se vyvinou. Například
telefonní komunikátory kombinované s navigací. Jsou to úplné
novinky a technologický pokrok
je velmi razantní. Ale můžeme
doufat, že kvalitní geografická
data budou uživatelé potřebovat i v budoucnu.

Existuje i ve vašem oboru
pirátství?
A jak! Když jsme vydali turistický atlas, tak byl vzápětí celý
naskenovaný a anonymně vyvěšený na internetu! Co s tím naděláte? Jediné co můžeme, tak
správci serveru dát vědět, že na
jeho stránkách je pirátská kopie.
Jediná obrana je v tom, že naskenované mapy stárnou a my
vydáváme nové, aktualizované.
Jaké máte plány do budoucna?
V současné době se zabýváme hlavně zkvalitňováním
mapového díla. Zpřesňujeme
jeho topografický obsah po
polohopisné stránce a průběžně
aktualizujeme turistický obsah.
Jsme přesvědčeni, že mapové
dílo dostaneme na podstatně
lepší úroveň a že si toho naši
zákazníci všimnou. 
[mat]

O firmě

Název
▪ SHOCart, spol. s r. o.
Majitelé firmy
▪3
Obchodní podíl Ing.
Bohumila Háje
▪ 37 %
Vznik
▪ 1990 - konsorcium - tvorba
map pro sportovní účely
▪ 1991 - zaregistrována
spol. s r. o.
První vydaný materiál
▪ v roce 1989 mapa pro
Mistrovství Francie
v orientačním běhu
Předmět podnikání
▪ užitá kartografie, tištěné
papírové mapy, atlasy,
plány, mapová data
Pobočky
▪ 3 - Zlín, Brno, Bratislava
Tržní podíl v ČR
▪ cca 50%
Počet zaměstnanců
▪ 35
Největší a nejmenší mapa
▪ největší turistická mapa
ČR - 10 x 6 metrů
▪ nejmenší automapa ČR
- hologram 1,5 cm
Obrat společnosti
▪ 110.000.000 Kč
Členství
▪ IMTA - International Map
Trade Association
▪ KSČR - Kartografická
společnost ČR
▪ SČKN - Svaz českých
knihkupců a nakladatelů
Kontakt
▪ www.shocart.cz

Inzerce

www.firemnipartner.cz
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evropská unie
Správný
projekt

Krok za krokem správným projektem

Princip projektového řízení začala Evropská komise
prosazovat počátkem 90. let
minulého století a jeho základem je právě projekt, pojem
ve všech pádech skloňovaný.
Co je jeho cílem, co musí splňovat či jaké jsou jeho hlavní
části, to je předmětem následujícího článku.
Diagnostika nade vše
Ucelený sled činností, který
má stávající stav X posunout
do požadovaného stavu Y, i tak
lze charakterizovat projekt.
Nebo se na něj můžeme podívat z lehce lékařského hlediska. Něco nám chybí, nutně to
potřebujeme, ale musíme stanovit cestu, která nás přivede
k vysněnému cíli. Kvalitní diagnóza stavu je proto nezbytná
a spolu s vizí tvoří strategii firmy pro stanovení projektu. Další fází je tzv. design projektu,
který v sobě zahrnuje přípravy
žádostí o dotace z evropských
fondů, včetně všech povinných
příloh. V této části také firma
hledá vhodné možnosti financování svého projektu.
Shoda je výhoda
Prvním krokem pro úspěšné
financování vlastního projektu
z evropských peněz je posouzení shody aktuálních podmínek dotačního programu

s vlastním projektem. „Nechybovat při sestavení projektu je
základ, a proto doporučujeme
žadatelům následující postup
- popsat a definovat projekt
jak po stránce věcné, tady lze
použít metodu Logického
rámce, tak také z pohledu podmínek dotačního programu,”
uvedl Jiří Kučera z jedné zlínské poradenské firmy. Metodu
Logického rámce blíže popisuje metodika ministerstva pro
místní rozvoj. Jinými slovy je to
postup, s jehož pomocí stručně, přehledně a srozumitelně
popíšeme projekt na pouhém
listu papíru, tzv. formuláři
Logického rámce.
Tvrdé, měkké a specifické
Pokud budeme projekt
popisovat z pohledu dotačních podmínek, je výhodné
v maximální míře využít tzv.
základních podkladových
dokumentů programu. Ten
tvoří několik formulářů, jako
jsou výzva pro příjem žádosti,
znění programu, vlastní žádost
o dotaci a ostatní metodiky.
„Základním dokumentem je
právě Znění programu, které
shrnuje všechny nejdůležitější možnosti a omezení programu, povinnosti příjemce
a podmínky,” dodal Kučera
a dále upřesnil člěnění podmínek na tvrdé, měkké a specific-

ké. Stěžejní při podání žádosti
jsou právě ony tvrdé podmínky, které v případě nedodržení
ohrožují hodnocení projektu,
a tudíž i udělení dotace.
Projekt je také text
Veškeré podklady potřebné
pro samotné investiční rozhodnutí, které pocházejí ze strany
investora, jsou součástí tzv.
studie proveditelnosti. Ta komplexně popisuje a vyhodnocuje
samotný podnikatelský projekt
po stránce ekonomické, technologické, organizační, personální či dodavatelsko-odběratelské. Studie je využívána
k hodnocení projektu při předložení žádosti o dotaci a lze
tvrdit, že právě ona je jednou
ze základních příloh žádosti
o finanční podporu. Připomeňme si také, že daný projekt musí
mít cíl, časovou omezenost
a je unikátním sledem aktivit
a úkolů, které vedou k realizaci
stanoveného cíle.
Studie a její principy
Při samotném zpracování studie proveditelnosti (SP)
je nutno neustále dbát na
dodržení minimálně tří základních principů. Prvním z nich je
vzájemná závislost mezi jednotlivými prvky SP, dále tvůrčí
myšlení, jedinečný přístup ke
zpracování studie a pochopitelně také logická stavba
projektu. Ta je postavena na
následujících prvcích - jednak
musí žadatel stručně popsat
stávající stav, ve kterém se firma nachází a logicky odvodit
potřebu projektu. Dále žadatel
stanoví cíl projektu, který musí
splňovat základní charakateristiku SMART, tzn. určitost,
měřitelnost, ambicióznost,
realizovatelnost a časovou
omezenost. Součástí logické stavby jsou dále aktivity,
výstupy, výsledky a dopady
projektu a také harmonogram
jako časový rámec projektu.
[mat]
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Typologie projektů

Podnikatelské projekty jsou rozděleny do
dvou základních skupin, a to podle typu výdajů
na investiční a neinvestiční projekty, a dále pak
podle zaměření projektu na konkrétní oblast.
Stěžejní náplní investičních projektů je
zejména pořízení a zprovoznění dlouhodobého
hmotného nebo nehmotného majetku, naproti
tomu neinvestiční projekty v sobě zahrnují aktivity související s pořízením služeb či drobného
www.jvmrpic.cz
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majetku a spolu s dlouhodobým majetkem
vedou k dosažení definovaného cíle. Projekty
neinvestiční povahy jsou zaměřeny na vzdělávání zaměstnanců, výzkumné či vývojové
projekty. Druhá skupina projektů je rozdělena
podle specifických oblastí, například cestovní
ruch, inovace, rozvoj lidských zdrojů či výzkum
a vývoj. I tyto projekty lze dále rozlišit na projekty investiční a neinvestiční povahy.

Regionální inovační strategie
Zlínského kraje úspěšně pokračuje
Představení úvodní verze Regionální
inovační strategie Zlínského kraje (RIS),
která má formovat představu o rozvoji
průmyslu a podnikatelských aktivit
v regionu, proběhlo úspěšně. Zlínský
kraj plní v projektu funkci koordinátora,
který má zajistit konkurenceschopnost
regionu s významnou podporou Evropské
unie. Kraj se stal jedním ze 33 úspěšných
žadatelů o financování projektů na
tvorbu inovačních strategií z prostředků
Evropské unie, na němž začal pracovat
v červnu 2005. Dokument RIS by měl být
hotov do konce letošního roku.
První výzva v Operačním
programu Životní prostředí
Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí zveřejnily
první výzvu Operačního programu
Životní prostředí (OPŽP), pro kterou
je připraveno téměř 20 miliard korun.
Druhý největší operační program pro
období 2007 - 2013 přináší pro žadatele
zrychlené proplácení nákladů, rozšíření
uznatelných výdajů a zjednodušenou
administrativu. První výzva OPŽP je
zaměřena mimo jiné na ochranu vod
a ovzduší, využití obnovitelných zdrojů
energie či problematiku odpadů. Více
na www.opzp.cz a na straně 9 FP.
Vyhlášen Operační program Doprava
Ministerstvo dopravy vyhlásilo 9. července první výzvu pro předkládání projektů pro čerpání prostředků z Operačního programu Doprava. Žadatelům bude
pro celé programové období 2007-2013
k dispozici celkem zhruba 5.279 mld.
EUR. Výzvy budou otevřeny bez přerušení do konce programového období.
Informace o programu Eko - energie
Na bezplatné informační telefonní
lince 800 800 777 se mohou zájemci
informovat o programu Eko-energie,
který je zajišťován Českou energetickou
agenturou v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Tým odborníků je otevřen dotazům každý pracovní
den od 9.00 do 13.00 hod.
Novinky v úvěrových a záručních
programech Záruka a Start
Od 1. srpna je zahájeno ve výše uvedených programech přijímání tzv. M-záruk,
které představují kvalitní, vysoce likvidní
a cenově velmi dostupný typ záruky. Ty
jsou poskytovány až do výše 80 % jistiny
úvěru a jejich cena činí 0,1 % p. a. z výše
záruky. M-záruka vyžaduje zpracování
jen poměrně malého rozsahu podkladů
a žádost o ni lze zaslat jak poštou, tak
také elektronicky či dodat osobně. K dalším změnám patří kromě jiného i tzv.
dvoufázové podávání žádosti o podporu.
Více o novinkách na www.cmzrb.cz.

[mat]

www.firemnipartner.cz

evropská unie

Operační program Životní prostředí

Identifikace výzvy: 1. výzva k předložení žádostí o dotace
v rámci Operačního programu Životní prostředí
Vyhlášení výzvy: 29. 6. 2007
Počátek příjmu žádostí: 3. 9. 2007
Ukončení příjmu žádostí: 26. 10. 2007
Finanční alokace programu: 150 mld. Kč
Finanční alokace 1. výzvy: cca 20 mld. Kč
Typ žadatele: obce, města, svazky obcí, obchodní společnosti
vlastněné většinově veřejnoprávními subjekty, obchodní společnosti, osoby samostatně výdělečně činné, církve, občanská
sdružení, obecně prospěšné organizace, podnikatelské subjekty
www.opzp.cz, www.env.cz

Podporované oblasti - prioritní osy

▪ Snížení znečištění z komunálních zdrojů, zlepšení jakosti pitné vody, snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením
emisí z energetických systémů včetně CZT
▪ Omezování emisí
▪ Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla
▪ Realizace úspor energie
▪ Využívání odpadního tepla
▪ Zkvalitnění nakládání s odpady
▪ Odstraňování starých ekologických zátěží
▪ Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství
www.opzp.cz, www.env.cz

Výtah
z úplného
znění
OPŽP

1.2 Zlepšení jakosti pitné vody
▪ Podporované projekty: výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody a zdrojů pitné vody zásobujících více než 2.000 obyvatel, dále výstavba, rekonstrukce a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody a souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě
v obcích nad 2.000 obyvatel aj.
▪ Omezení 1. výzvy: pouze projekty, v rámci kterých není v současnosti provozována vodohospodářská infrastruktura a kde podmínky pro provozování budou v souladu s podmínkami schválenými Státním fondem životního prostředí

2.3 Omezování emisí
▪ Podporované projekty: rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším než 5 MW za účelem snížení emisí NOX
a prachových částic, instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí NOX nebo prachových částic u stacionárních nespalovacích
zdrojů, technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí VOC do ovzduší aj.
▪ Omezení 1. výzvy: pouze projekty mimo rámec veřejné podpory a projekty, u nichž bude podpora poskytnuta dle pravidla de minimis

4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady
▪ Podporované projekty: integrované systémy nakládání s odpady, např. regionální systém pro využití bioodpadů, pro mechanickou
a biologickou úpravu KO, systémy pro separaci a svoz odpadů, zařízení na úpravu nebo využívání odpadů, zejména na třídění, úpravu
a recyklaci odpadů aj.
▪ Omezení 1. výzvy: nebudou přijímány projekty na realizaci speciálního zařízení na využití upraveného paliva z regionálního systému
pro mechanickou a biologickou úpravu KO

4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží
▪ Podporované projekty: inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných míst k sanaci; realizace průzkumných prací, analýz rizik, sanace vážně kontaminovaných lokalit aj.
▪ Omezení 1. výzvy: přijímány budou pouze projekty veřejných subjektů, projektové řešení musí umožnit ukončení realizace do 3 let
od podání žádosti

7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů
▪ Podporované projekty: rekonstrukce stávajících objektů environmentálních center a poraden, nákup, rekonstrukce a výstavba
objektů za účelem vzniku nových environmentálních center a poraden, aj.
▪ Omezení 1. výzvy: přijímány budou pouze projekty stavebního charakteru

Inzerce

Pokud chcete, abychom Vám zasílali magazín Firemní PARTNER přímo na Vaši adresu,
zašlete nám vyplněný kupón na adresu redakce, popřípadě můžete odeslat jeho
elektronickou variantu na adrese: www.firemnipartner.cz
Adresa redakce: Firemní PARTNER, Pekárenská 42, 760 01 Zlín.
firma:
kontaktní osoba:
adresa:

www.mpo.cz, www.czechinvest.org

telefon:

e-mail:

město:

PSČ:

www.firemnipartner.cz

8/2007



evropská unie
Podpora
přípravy
projektu

Tři úspěšná „Pé” pro tři desítky projektů
Téměř každý třetí podnikatelský záměr uspěl
v programu s názvem Podpora přípravy
projektů (PPP), který ve spolupráci se Zlínským krajem realizovala zlínská poradenská
společnost JVM-RPIC, spol. s r. o. v průběhu
minulého a tohoto roku.
Jen každý třetí
Z více než sta přihlášených záměrů
vybrala Rada Zlínského kraje 29 projektů,
které mají vysoký dopad na hospodářský
rozvoj Zlínského kraje. Firmy, jejichž projekty nebyly vybrány, v žádném případě
nelze považovat za handicapované v soutěži o dotační prostředky. Výběr byl totiž
proveden s ohledem na kapacitní možnosti
projektu a zkušenosti z projektu budou
využívány pro všechny podniky ve Zlínském
kraji. Pro vybrané projekty byli vyškoleni
manažeři, kteří je dopracovávali s pomocí
odborných konzultantů poradenské společnosti. „Připravenost a proškolení potencionálních žadatelů považujeme za jednu
z nejdůležitějších částí přípravy na další plánovací období Evropské unie. Bez toho, aniž
by naši lidé dokázali správně připravit projekt, není možné o dotace úspěšně žádat,“
uvedl ředitel JVM-RPIC Jiří Kučera.
Miliardy, miliony a stovky
Rozpočet necelých tří desítek projektů
činí 1,6 mld. korun, přičemž podnikatelé
budou žádat o dotace ve výši 670 milionů. Kromě této skutečnosti se předpokládá navýšení obratu z projektů ve výši 730
milionů korun a co je velmi důležité, vznikne 165 nových pracovních míst. „Nezanedbatelným vedlejším efektem je potom
zvýšení odborné kvalifikace projektových
manažerů ve firmách, kteří jsou zárukou
dalšího následného využívání nabytých
znalostí,” uzavřel Jiří Kučera. Na následujících řádcích představíme trojici firem, které se zařadily do projektu PPP.

z evropských fondů, to byly hlavní důvody pro účast Kasteku Komponenty v programu PPP. Již v minulém programovém
období využila firma k rozvoji svého podnikání podřízený úvěr vypsaný Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou.
Dva miliony na úspory energie
„Vzhledem k tomu, že jsme podnikatelské záměry zpracovávali již v minulých
letech, nezabralo nám nyní jeho vyhotovení tolik času,” uvedl spolumajitel firmy
Pavel Kadlček k nejdůležitější části projektu a zároveň dodal, že v jejich případě to
trvalo zhruba dva týdny. Projekt českého
podniku řeší problematiku úspory energie
a její zpětné využití z odpadového tepla,
které vzniká při technologickém procesu.
„Náš projekt přispívá k řešení problematiky
ochrany životního prostředí, zejména pak
ovzduší,” upřesnil charakteristiku záměru majitel a zároveň uvedl, že o dotaci ve
výši zhruba 1,8 milionu korun budou žádat
z Operačního programu Životní prostředí.

O dotace se ucházíme pravidelně.
A s úspěchem
Tak by se dal charakterizovat přístup
další společnosti, vizovického Rudolfa Jelínka, tolik proslaveného výrobou destilátů,
zejména slivovice. Samotná společnost
vznikla v roce 1894 a od 30. let minulého
století svou produkci vyváží i za hranice.
Zkušenosti s evropskými fondy má firma již od roku 2003, kdy čerpala dotace
z programu PHARE. Projekt se týkal nové
technologie vymrazování a z dalšího předvstupního programu SAPARD vybudovala
firma exkurzní trasu Distillery Land. A současnost? K programu PPP se vyjádřil projektový manažer František Vlček. „Měli jsme
připraveno několik projektů k realizaci,
nakonec jsme dva z nich zpracovali a jeden
byl následně vybrán,” popisuje úvodní fázi
Vlček. To, že byl projekt úspěšný, lze přičíst
zejména kvalitnímu záměru, který zapadá do celkové koncepce strategie firmy
v oblasti cestovního ruchu a také historické
úspěšnosti firmy v dotačních programech.

Peníze z evropských fondů táhnou
Ryze český podnik Kastek Komponenty
se sídlem v Uherském Brodě byl založen
v roce 1999. Společnost se zabývá výrobou technických výlisků pro automobilový
a nábytkářský průmysl, dále vyrábí obuvZ unijních peněz penzion a rozhledna
nické komponenty, plastové součásti a dílV řádech několika milionů korun se bude
ce. Snaha realizovat podnikatelský záměr
pohybovat požadovaná dotace, o kterou se
a tedy možnost využít finančních zdrojů
vizovická společnost uchází z Regionálního
www.kastekcz.com, www.rudolfjelinek.cz, www.ponast.cz
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operačního programu. „Přesný rozpočet
projektu ještě není znám, nicméně máme
možnost právě v rozvoji cestovního ruchu
žádat až o padesátiprocentní dotaci,” upřesnil projektový manažer. Ne zrovna malý
projekt se týká rekonstrukce a modernizace rekreačních zařízení. „Naším záměrem je
provést kompletní rekonstrukci a modernizaci Lesního penzionu Bunč v Chřibech
v návaznosti na nově zrekonstruovaný areál
Kamínka, který je vzdálený asi pět kilometrů,
a novou rozhlednu na Brdě. Chtěli bychom,
aby vzniklo moderní ubytovací a stravovací
zařízení včetně terasy pro pěší i cykloturisty,” prozradil odvážné kroky Vlček.

Evropská kvalita v českých podmínkách
Společnost PONAST z Valašského Meziříčí působí na trhu již téměř 15 let a kromě
jiného se zabývá výrobou automatických
kotlů na pelety. Vzhledem k tomu, že se
většina odběratelů rekrutuje ze zahraničí, pro firmu je nezbytné sledovat nové
trendy a promítat je do vývoje nových
výrobků. „Náš projekt je zaměřen na vývoj
výrobků v kvalitě akceptované v Evropě, se
špičkovými emisními vlastnostmi a navíc
zaměřené na využití domácích obnovitelných zdrojů,” představil blíže projekt Ctirad
Bryol, ředitel firmy. V současnosti tak firma
zažádala o dotaci ve výši více než 3 miliony korun z programu IMPULS - Podpora
výzkumu a vývoje, který vyhlásilo ministerstvo průmyslu a obchodu.
Účast v PPP - pozitivní
Oslovené společnosti hodnotí účast
v programu Podpora přípravy projektů
(PPP) jako pozitivní. „Dostali jsme prakticky všeobecný návod v dané problematice
a hlavně známe postup na zpracování projektu tak, aby měl šanci na úspěch,” míní
Pavel Kadlček, majitel Kastek Komponenty.
Ředitel společnosti PONAST, Ctirad Bryol si
naopak chválí dobrou orientaci v programech, zásady tvorby dokumentů, podkladů
a žádostí. Podobný názor sdílí i František
Vlček, projektový manažer vizovického
Jelínka. „Získali jsme informace o připravovaných dotačních programech a taktéž si
ceníme odborného vedení při zpracování
studie proveditelnosti,” uzavřel účast v PPP
manažer nejznámější moravské distilerky.
[mat]

www.firemnipartner.cz

komory

Soutěž Česká biopotravina roku vyhlášena
S cílem podpořit vynikající kvalitu v dodavatelském řetězci
oboru biopotravin a zviditelnit biopotraviny na českém trhu
byl 2. července vyhlášen již 6. ročník soutěže Česká biopotravina roku 2007 za podpory Potravinářské komory ČR.

Soutěž má zvýšit povědomí
o kvalitách a výhodách biopotravin a mezi spotřebiteli zvýwww.biopotravinaroku.cz

šit popularitu biopotravin ryze
českého původu. Vyhlašovatelem akce je od letošního roku
Potravinářská komora ČR, která tak po pěti letech převzala
štafetu po Nadaci Partnerství.
Soutěž Česká biopotravina
roku je oslavou nejvyšší kvality
dodávaných biopotravin a je
také velkou šancí pro české
výrobce vyzdvihnout hodnoty,
důležitost biopotravin v rozvoji českého potravinářského
oboru a proniknout tak i na
zahraniční trhy. Titul „Česká
biopotravina roku 2006“ získala
za BIO kysaný nápoj Mlékárna
Valašské Meziříčí.

Duševní vlastnictví firmy a jeho ochrana

[mat]

Úspěšnost podnikání nelze měřit jen podílem hmotných prostředků, ale velkou měrou se na kvalitě samotného podnikání
podílí i výsledky zvláštních schopností člověka myslet, tvořit,
organizovat a podnikat - tzv. složky nehmotného charakteru,
jinými slovy duševní vlastnictví.
Jeho hodnota je těžce vyčíslitelná, nicméně význam pro
podnikání je značný. Jak ale zajistit jeho ochranu před zneužitím či před krádeží? Jak utajit nové procesy před konkurencí?
To jsou otázky, na které naleznou podnikatelé odpověď v nově
vydané příručce s názvem Ochrana duševního vlastnictví. Ve
spolupráci s Hospodářskou komorou (HK) ČR, odboru Informačního místa pro podnikatele (InMP) a Úřadu průmyslového
vlastnictví je připravena brožura, kterou si lze volně stáhnout
na webových stránkách InMP. V příručce se lze mimo jiné dočíst
o systému ochrany duševního vlastnictví v ČR, o oceňování
nehmotného majetku či o problematice průmyslového vlastnictví a licencí. Další témata novinkové publikace:
▪ mezinárodní spolupráce
▪ ochrana průmyslového vlastnictví
▪ ochrana technických řešení
▪ ochrana práv na označení
▪ funkce patentového zástupce
▪ otázky porušování a vymáhání práv k duševnímu vlastnictví
[mat]
www.inmp.cz,www.businessinfo.cz

Obchodní a hospodařská komora ve Zlíně
▪ Stěhujeme se! OHK ve Zlíně
oznamuje všem svým klientům a obchodním partnerům,
že od 1. srpna mění úřad OHK
Zlín své sídlo a stěhuje se do
prostor Technologického inovačního centra s. r. o., ulice
Vavrečkova 5262 - 23. budova
areálu Svit. Kancelář OHK Zlín
bude sídlit ve 3. podlaží.
www.ohkzlin.cz

▪ OHK ve Zlíně připravila
workshop z projektu SROP
„Posílení kapacity místních
a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů ve
Zlínském kraji” - Projektový
záměr, první krok k získání
dotace. Termín akce je 15. srpna a více o workshopu naleznete na webu OHK ve Zlíně.
[mat]

Tři programy vyhlášeny, OHK ve Zlíně radí

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) přijímá od
2. července žádosti do tří záručních a úvěrových programů - Start,
Záruka a Progres. Až do konce roku 2008 mohou začínající podnikatelé či podnikatelé s nedostatkem finančních prostředků k zaručení
úvěru podávat žádosti do stále více oblíbených programů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Odborně vyškolení pracovníci OHK ve Zlíně poskytnou zdarma konzultace všem
zájemcům o účast v uvedených programech. Své dotazy můžete
směřovat na tel. číslo 573 776 005 či na email info@ohkzlin.cz.
[mat]
www.ohkzlin.cz, www.cmzrb.cz

Management

Marketing

Zejména pro pracovníky
se zvýšenou zodpovědností
za realizaci projektů připravila OHK v Uherském Hradišti
seminář s názvem Management projektu. Účastníci
kurzu budou obeznámeni
s následujícími tématy - projekt a jeho změny, životní
cyklus projektu, definování
zadání, plánování projektu,
realizace a odezva v užití.
Seminářem provede lektorka v oblasti marketingu, prodeje a managementu Marie
Princlová a každý účastník po
absolvování školení obdrží
„Osvědčení Bureau Veritas”.
Seminář je dotován z ESF.

Nejen dovednosti ve výpočtech, ale také práce s daty
a jejich interpretace, a dále
metody vedoucí k analýze
podkladů marketingových
rozhodnutí budou náplní
kurzu OHK v Uherském Hradišti s názvem Marketingové výpočty s PC podporou.
Obsahem dvoudenního školení bude analýza bodu zvratu,
citlivost, finanční toky a časová
hodnota peněz. Více k tématům přednese Marcel Riedl,
lektor kurzu a trenér v oblasti
marketingových a prodejních
kurzů. Seminář je opět dotován v rámci programu Evropského sociálního fondu.

Termín: 16. - 17. srpna
Kontakt: 572 503 911
E-mail: zezulakova@ohkuh.cz
www.ohkuh.cz

Termín: 20. - 21. srpna
Kontakt: 572 503 911
E-mail: zezulakova@ohkuh.cz
www.ohkuh.cz

OFSETOVÁ TISKÁRNA

OFSETOVÝ
ARCHOVÝ TISK

KOMPLEXNÍ TISKOVÉ SLUŽBY

Čtyřbarevný stroj
Man Roland 304
Dvoubarevný stroj
Man Roland 202

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

www.kodiak.cz
www.firemnipartner.cz

OHK
Zlín

Automatický denziometr
Maximální formát
530 x 740 mm

OHK
Uherské
Hradiště

Inzerce

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

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

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

3. - 7. září 2007, Rožnov p. Radhoštěm
Třídenní přípravný kurz ke zkoušce
a zkouška pro osoby, které již získaly
odbornou způsobilost před nabytím
účinnosti zákona č. 309/2006
Místo konání: Beskydy, hotel RELAX
v Rožnově pod Radhoštěm
Čas: registrace v pondělí 8.30 - 9.00 hod.,
začátek výuky v 9.00 hod.
Účastnický poplatek: 9.000 Kč
Kontakt: ROVS - Rožnovský vzdělávací

servis s. r. o., Dolní Paseky 1618, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm
Telefon: 571 654 394, 571 654 970
Informace a přihlášky: www.rovs.cz
10. - 14. září 2007, Rožnov p. Radhoštěm
Novinky v BOZP
Lektoři: Mgr. Marcela Dobřanská, Ing.
Zdeněk Juránek, Jaroslav Kocián, Robert
Křepinský a zdravotničtí odborníci
Místo konání: Beskydy, hotel RELAX

v Rožnově pod Radhoštěm
Čas: registrace v pondělí 11.30 - 12.30
hod., začátek výuky ve 12.30 hod., ostatní
dny výuka od 8.00 - 16.00 hod.
Účastnický poplatek: 5.300 Kč
Kontakt: ROVS - Rožnovský vzdělávací
servis s. r. o., Dolní Paseky 1618, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm
Telefon: 571 654 394, 571 654 970,
571 653 999
Informace a přihlášky: www.rovs.cz
[mat]

Semináře
a akce pro
specialisty

Semináře a akce pro specialisty
Místo konání: Univerzitní areál U5 Jižní
svahy, UTB ve Zlíně
Informace a přihlášky: www.irszlin.cz

11. - 12. září 2007, Zlín
XI. Mezinárodní gumárenská
konference - IRS 2007
Garant: Doc. Ing. Miroslav Maňas, CSc.

13. září 2007, Zlín
Programovací období 2007 - 2013
z pohledu podnikatele
Místo konání: Krajský úřad Zlínského
kraje, třída Tomáše Bati 21, Zlín
Organizátor akce: Unie malých a středních podniků ČR a Hospodářská komora
ČR ve spolupráci s Ministerstvem pro
místní rozvoj ČR a agenturou pro podporu
podnikání a investic CzechInvest
Cílová skupina: MSP Zlínského kraje
Kontakt: Unie MSP ČR, Michnův palác,

Újezd 450/40, 110 00 Praha
Telefon: 775 157 979
E-mail: visek@sme-union.cz
Informace a přihlášky: www.sme-union.cz
20. září 2007, Zlín
Nový zákoník práce - pracovní právo,
připravované změny pro rok 2008
Lektor: JUDr. Bohuslav Šauer
Místo konání: IH Moskva, nám. Práce
2512, Zlín
Čas: 9.00 - 13.00 hod.
Kontakt: Agentura Nemesis Ostrava
Telefon: 596 931 519, 721 457 627
E-mail: nemesis.ostrava@seznam.cz
Informace: www.nemesis-ostrava.wz.cz
[mat]

Energie

Energie

28. - 29. srpna 2007, Kroměříž
Venkov – potenciály a využívání OZE I
Cílová skupina: pracovníci místní samosprávy, starostové obcí
Kontakt: Energetická agentura Zlínského
kraje, o.p.s., ul. J. A. Bati, budova č. 22,
kancelář 306, Zlín
Telefon: 577 043 943
E-mail: hana.bursikova@eazk.cz
Informace a přihlášky: www.eazk.cz
4. - 6. září 2007, Hostětín
Nízkoenergetické stavění v kostce II
Cílová skupina: potenciální investoři,
starostové, realitní kanceláře
Kontakt: Energetická agentura Zlínského
kraje, o.p.s., ul. J. A. Bati, budova č. 22,
kancelář 306, Zlín
Telefon: 577 043 943

Cílová skupina: euromanažeři a úředníci
Kontakt: Energetická agentura Zlínského
kraje, o.p.s., ul. J. A. Bati, budova č. 22,
kancelář 306, Zlín
Telefon: 577 043 943
E-mail: hana.bursikova@eazk.cz
Informace a přihlášky: www.eazk.cz

E-mail: hana.bursikova@eazk.cz
Informace a přihlášky: www.eazk.cz
13. - 14. září 2007, Valašské Klobouky
Úspory energií a OZE v praxi I
Místo konání: Hotel Jelenovská,
Valašské Klobouky
Upřesnění termínu na www.eazk.cz

18. - 19. září 2007, Rožnov p. Radhoštěm
Příprava projektových žádostí I
Cílová skupina: zaměstnanci poradenských a konzultačních středisek
Upřesnění termínu na www.eazk.cz
Kontakt: Energetická agentura Zlínského
kraje, o.p.s., ul. J. A. Bati, budova č. 22,
kancelář 306, Zlín
Telefon: 577 043 943
E-mail: hana.bursikova@eazk.cz
Informace a přihlášky: www.eazk.cz
[mat]

Veřejné
jazykové
kurzy

Veřejné jazykové kurzy

září 2007 - leden 2008, Zlín
Angličtina a španělština nejen
pro začátečníky
Místo konání: Zlín-Příluky, U Tescomy 245,
Comercio Zlín
Kontakt: Vzdělávací středisko Comercio
Zlín, spol. s r.o.
Telefon: 777 063 587
E-mail: lucie.janisova@comercio.cz
Informace a přihlášky:
www.comercio.cz

Angličtina pro začátečníky
Termín: pondělí, 16.00 - 17.30 hod.
Cena: 3.000 Kč

Business English s rodilým mluvčím
Termín: čtvrtek, 16.00 - 17.30 hod.
Cena: 3.100 Kč

Angličtina pro mírně pokročilé
Termín: úterý, 16.00 - 17.30 hod.
Cena: 3.000 Kč

Španělština pro začátečníky
Termín: pondělí, 16.00 - 17.30 hod.
Cena: 3.000 Kč

Angličtina pro pokročilé
Termín: čtvrtek, 16.00 - 17.30 hod.
Cena: 3.000 Kč

V případě zájmu jsme schopni zajistit
i kurzy německého jazyka, italského
a francouzského jazyka.
[mat]
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vzdělávání

Přispívat zaměstnancům na penzi má smysl

Penzijní
připojištění

Nejrůznější zaměstnanecké benefity patří ve fázi rostoucí
ekonomiky k důležitým motivačním stimulům. Tyto benefity
totiž mohou pomoci nalézt a udržet kvalifikované a schopné
pracovníky bez nutnosti někdy neúnosného zvyšování mezd
a odvodů z nich. K současnému systému finančních zaměstnaneckých výhod nelze nemít výhrady. V mnohých bodech je
opravdu překonaný a zastaralý, nicméně každý zaměstnavatel
hlídající si své náklady, by mu měl věnovat náležitou pozornost.
Příspěvky lze diferencovat
Jednou z nejoblíbenějších
zaměstnaneckých výhod jsou
příspěvky zaměstnavatele na
penzijní připojištění pro své
zaměstnance. Zkušenosti společností, které již zařadily penzijní připojištění do svých sociálně-personálních programů,
poukazují nejen na zlepšení
vztahů zaměstnanců k firmě,
ale i na zvýšení jejich sociálních
jistot, čímž se zvyšuje stabilita
pracovních kolektivů. Výši příspěvků na penzijní připojištění
lze mezi zaměstnanci diferencovat, například podle funkčního
postavení. Po stravenkách druhá nejrozšířenější možnost je
využívána již ve více než třetině
firem. Další firmy o zavedení příspěvků zaměstnavatele uvažují,
a tak může být vhodné zopakovat si základní fakta, která
jsou z pohledu zaměstnavatele
důležitá. Zaměstnavatel se musí
zejména rozhodnout, jak velký
příspěvek svým zaměstnancům
poskytne a jakému penzijnímu
fondu či fondům dá přednost.
Příspěvek je většinou daňově
uznatelný výdaj
Výši příspěvku pro zaměstnance by měl zaměstnavatel
volit na základě těchto kritérií:
▪ Příspěvek zaměstnavatele na
penzijní připojištění je do výše
3 % vyměřovacího základu
pojistného na sociální pojištění
daňově uznatelným nákladem.
www.ifondy.cz

www.firemnipartner.cz

▪ U zaměstnance nevstupuje
příspěvek zaměstnavatele do
limitu 5 % vyměřovacího základu pojistného na sociální pojištění do základu daně z příjmů.
▪ Podstatné je i to, že jak
u zaměstnavatele, tak i u zaměstnance, nepodléhá příspěvek
na penzijní připojištění v jakékoliv výši platbám pojistného
ani na sociální, ani na zdravotní
pojištění. Praxe jednoznačně
ukazuje, že firmy využívají toho,
že příspěvek je pro ně daňově
uznatelný náklad.
Jak tedy vybrat vhodný
penzijní fond
Jak velký prostor by měl
zaměstnavatel věnovat výběru
penzijního fondu a dle čeho by
měl vlastně vybírat? Leckoho
možná překvapí, že volit fond
podle názvu nemusí být tak
důležité. Co by tedy mělo rozhodovat?
▪ Výkonnost - zákon o penzijním připojištění v současné
podobě nedává penzijním
fondům příliš možností, jak
se odlišovat. Mezi špatnými
a dobrými fondy je velmi malý
rozdíl. A budou-li české dluhopisy trpět i ve druhém pololetí
rostoucími úrokovými sazbami, nemusí fondy vynést letos
vůbec nic.
▪ Penzijní plán - mezi jednotlivými penzijními fondy existují
samozřejmě rozdíly, ty by měl
nicméně řešit až zaměstnanec

při svém konečném výběru mezi
fondy, které dostane od svého
zaměstnavatele k dispozici.
▪ Renomé fondu - doba, kdy
bylo možné na trhu najít malé
hráče, je definitivně pryč. Velké
finanční skupiny si český trh
dělí mezi sebou, a tak je kreditní
riziko krachu některého z fondů v současnosti zanedbatelné.
Ani tady nešlápnete vedle.
▪ Počet - počet penzijních
fondů, na které se rozhodne zaměstnavatel přispívat,
by měl být přímo úměrný
počtu zaměstnanců. Aby celá
záležitost nebyla administrativně příliš náročná, je dobré
počet fondů omezit.
▪ Bonusy - důležitým stimulem pro výběr fondu zaměstnavatelem bývají různé bonusy ze
strany penzijních fondů - menší výběrové řízení, které ráda
uspořádá každá pořádná makléřská firma bezplatně, o nabídkách penzijních fondů napoví
víc. Větší makléřské firmy mají
nasmlouváno minimálně pět
penzijních fondů.
▪ Exkluzivita pro a proti zaměstnavatel může podepsat
s penzijním fondem i exkluzivní
smlouvu, pak je i bonus exklu-

zivní a je vykoupen spoluprácí
pouze s jedním fondem po
určitý počet let.
▪ Přestupy - zaměstnavatel
může bez hrozby sankcí (s výjimkou exkluzivního vztahu, viz
předchozí bod) vybrané penzijní fondy měnit - i pro zaměstnance to znamená přestupovat
mezi fondy bez nutnosti platit
jakékoli sankce.
Štědrost pro zaměstnavatele
= zklamání pro zaměstnance
Co říci závěrem? Dosavadní
koncept zákona o penzijním připojištění nahrává těm fondům,
které jsou štědré vůči zaměstnavatelům. Fondy nemají oddělené hospodaření, a tak se může
zaměstnavatel při výběru často
dostávat do situace, že vybraná
varianta je sice ekonomicky nejvýhodnější pro něj, ale nemusí
být ta nejrozumnější pro jeho
zaměstnance. Věřme tedy, že
připravovaný nový koncept
zákona o penzijním připojištění odstraní nejkřiklavější
nedostatky stávajícího systému
a přinese všem transparentnější
prostředí k rozhodování o tom,
jaký penzijní fond dostane
jejich důvěru.
[Ing. Marek Janšta]
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realitní servis
Prodej
Zlín - Štípa

Víceúčelová budova v průmyslové části Štípy. V suterénu technické zázemí, 1. NP, ve
2. NP 42 kanceláří, soc. zázemí
na každém patře. Pozemek
cca 1400 m2, parkování pro
10 automobilů. Možno koupit i s menším nebyt. objektem, který je určen ke zřízení
autoservisu, autodílny apod.
Cena: 4.400.000 Kč
Tel.: 724 670 541

Pronájem

Kroměříž

Velký Ořechov

Měšťanský dům s provozem
zavedené restaurace po celkové rekonstrukci. 1. NP: restaurace s kuchyní, klimatizace, 28
míst u stolu, terasa. 2. NP: byt
3+1 se šatnou. Pozemek 357
m2, zahrádka s hist. hradbami.
Možnost půdní vestavby.
Cena: na dotaz
Tel.: 603 273 456

Objekt k podnikání. Zastavěná plocha 615 m2, manipulační plocha a parkoviště
190 m2. Původní využití na
výrobu cukrovinek. Nabízí
se využití jako potravinářská
výroba, restaurace, obchod,
cukrárna, kanceláře, sklady. V objektu je soc. zařízení, sprcha, kancelář 12 m2.
Objekt je v centru obce.
Cena: 1.500.000 Kč
Tel.: 724 620 132

Uherské Hradiště

Horní Němčí

Prodej penzionu s ubytováním pro 22 osob, pokoje mají
vlastní soc. zařízení. K dispozici
restaurace, vinárna, sauna, venkovní bazén 33 x 13,5 m, dětský
bazén, hřiště, travnaté plochy,
zahradní gril, terasa. Celková
plocha je 4 245 m2.
Cena: 14.800.000 Kč
Tel.: 603 273 456

Jarošov

Pronájem v průmyslové
zóně Jaktáře. Nabízíme
k pronájmu moderní kancelářské prostory o rozloze
80 m2 a skladové prostory
500 m2. Možnost nastěhování od 1. 1. 2008.

Pronájem
kancelářských
prostor o velikosti 100 m2,
samostatné čtyři místnosti se sociálním zařízením, plynové vytápění.
Za domem možnost bezproblémového parkování.
Stav objektu je dobrý.
Cena: 9.500 Kč / měsíc
Tel.: 724 670 550

Cena: 800 Kč / m2 / měsíc
Tel.: 777 938 740

Napajedla

Vsetín

Cena: 7.500 Kč / měsíc
Tel.: 602 792 614

Cena: 450 Kč / m2 / rok
Tel.: 724 620 135

Pronájem menšího obchodu
v centru Napajedel. Celková
využitelná plocha je 28 m2,
schválený i na prodej potravin (dříve prodejna pečiva).
Prostory jsou po rekonstrukci, k dispozici ihned.

Pronájem budovy, 8 místností, které lze využít jako
kanceláře, případně pro
lehkou výrobu. V budově
je nové ústřední topení
a nový výměník, u budovy
je parkoviště.

Zlín

Velká učebna – kapacita
20 míst při dlouhodobém
pronájmu 135 Kč/hod. Jednorázové akce 270 Kč/hod.
Učebna s kapacitou 10 míst
119 Kč/hod. Učebna s kapacitou 8 míst 101 Kč/hod.
Všechny školicí místnosti
jsou vybaveny data-videoprojektorem, flipchartem,
projekčním plátnem a připojením na internet.
Tel.: 577 106 656

Inzerce
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Nová ŠkodaPraktik

ZASTANE TAKĆKA COKOLIV.
JAKO VY.

Kombinovaná spotĔeba a emise CO2 modelu
Praktik: 5,1 – 6,8l/100 km, 135 – 162g/km

Váš autorizovaný prodejce vozĈ Škoda:
Samohýl Motor Zlín a.s.
tĔ. T. Bati 642
763 02 Zlín-Louky
Tel.: 577 616 210
Fax: 577 616 333
E-mail: artur.balga@samohyl.zlin.cz
http://skoda.zlin.cz

Své práci dáváte
vše. A totéž oĎekáváte od svého
vozu. Škoda Praktik
je dostateĎnĐ velká
pro vaše potĔeby
a malá tak akorát pro
snadné parkování, aì
jste kdekoliv. K tomu
vás mile pĔekvapí
její reprezentativní
vzhled a komfort,
který byste od remního vozu opravdu
neĎekali. V nabídce
jsou dva benzinové
a dva dieselové
motory. PĔi základní
cenĐ vozu již
od 249 900 KĎ*.
Nezní to lákavĐ?
PĔijïte se s vozem
Škoda Praktik blíže
seznámit pĔi zkušební jízdĐ. Navštivte
nás co nejdĔíve,
tĐšíme se na vás.

* Uvedená cena je bez DPH

24.7.2007 16:32:31

ýlen
Asociace realitních kanceláĜí ýeské republiky
Evropského klubu realitních kanceláĜí

Nabídka rmy:

ZprostĜedkování prodeje a pronájmu nemovitostí a bytĤ

Znalecké posudky nemovitostí pro pĜevody a pozĤstalosti

Tržní ocenČní pro poskytování všech druhĤ úvČrĤ

OcenČní pro hypoteþní úvČry a stavební spoĜení

OcenČní majetku spoleþností

Likvidace spoleþností

OceĖování pro veĜejné dražby

ZprostĜedkování úvČrĤ

Správa nemovitostí
PĜemyslovka 3, 796 01 ProstČjov
tel./fax: 582 330 169
www.reality-kocourek.cz
e-mail: info@reality-kocourek.cz

poboþka:
Palackého 2205, 756 61 Rožnov p/R
tel./fax: 571 625 068
e-mail: roznov@reality-kocourek.cz

vaši tváą vám budou závid÷t
www.hexxa.cz/firemniidentita

poznáte sílu propagace
www.hexxa.cz/tisk

podpoąíme vaši práci
www.hexxa.cz/publicrelations

vše do sebe zapadá
www.hexxa.cz
tel.: 777 700 949

