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Přestože se nezaměstnanost ve
Zlínském kraji pohybuje kolem
osmi procent, ředitel Slováckých
strojíren Jiří Rosenfeld tvrdí: „Schází nám dvě stě kvalifikovaných
zaměstnanců.“ Tento problém řeší
také prostřednictvím dotací z EU,
s jejichž čerpáním mají Slovácké

strojírny poměrně velké zkušenosti. Za tři projekty se jim podařilo získat cca 26 miliónů korun.
„Nemá význam se pouštět do nízkorozpočtových projektů, protože
následná administrace bývá hodně náročná,“ říká podnikatel Zlínského kraje pro rok 2003.

mnoho. V této rubrice naleznete
naopak praktické informace, které podnikatel ze Zlínského kraje
potřebuje k tomu, aby získal povědomí o možnostech získaní dotace.
Základní přehled doplňuje tabulka
institucí, se kterými se podnikatel potká během cesty k financím
z dotačních programů.
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jejich komory podnikatelům nabízí. Zatímco OHK Uherské Hradiště
nabízí možnost navázat spolupráci

s asijským trhem, Kroměříž a Vsetín přináší podnikatelům projekty
vzdělávání a získání certifikátu.
Aktivity OHK ve Zlíně budou prezentovány v příštím čísle. Agrární
komora přichází s výzvou pro provozovatele chovů. Ti zde musí do
konce října podat žádost.

problematikou DPH při dovozu
ojetých automobilů ze zahraničí
z pohledu práva a financí. Pokud

řešíte problém z oblasti personalistiky, práva či finančnictví, ozvěte
se nám do redakce s námětem.
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Vzdělávání zaměstnanců - zkušenosti firem

Zajímavé formy celoživotního
vzdělávání využívají firmy Slovácké strojírny a.s. v Uherském Brodě
a Lázně Luhačovice. Zatímco strojírny upřednostňují služby vlastního školicího střediska, Lázně Luhačovice vzdělávají své zaměstnance
na soukromé vysoké škole.

taci konkrétní realitní kanceláře,
která přináší možnost získání
nebytových prostor pro podniká-

ní. Nabídka se vztahuje na prodej
i pronájem komerčních prostor
v rámci Zlínského kraje.

Distribuce do všech firemních schránek ve
Zlínském kraji, na určená místa a adresy.
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Celoživotní vzdělávání
Zájem o celoživotní vzdělávání roste,
protože je vhodným prostředkem ke
zvyšování produktivity organizace.
Přesto je užití této formy motivace
zrádné, protože efektivitu přináší
pouze při aktivitě zaměstnanců.

Vážení partneři, milí čtenáři,

držíte v rukou první číslo
měsíčníku „Firemní PARTNER“.
Magazín má ambici stát se
pomocníkem a rádcem Vás,
zástupců firem a institucí ve
Zlínském kraji. Zjednodušeně řečeno, chce se pro Vás
stát partnerem, který Vám
poskytne důležité informace a náměty pro podnikání.
Chce být zároveň partnerem,
který bude pozorně poslouchat Vaše připomínky a rady.
Ruku v ruce s Vámi tak bude
neustále pružně přizpůsobovat volbu témat a obsah
Vašim aktuálním potřebám.
Všem firmám ve Zlínském
kraji chceme přinést nový
prvek informování s důrazem
na regionální zprávy. Ty se
v dnešním globalizovaném
světě mnohdy vytrácí.
První číslo se ve svém hlavním tématu věnuje možnostem posílení tradice českých
výrobků a jejich „označkování“. Národní značka Klasa se stává přístupnější pro
menší firmy a živnostníky. Ve
Zlínském kraji byla poprvé
udělena cena v oblasti potravinářství s názvem Perla Zlínska. To vše jsou aktivity, které
tradičním českým výrobcům
pomáhají. Kromě této oblasti
samozřejmě na následujících
stranách naleznete celou řadu
dalšího užitečného čtení.
David Grác
vydavatel
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zpravodajství
Krátce

Sám sobě investorem

Zlín - Developerská činnost
již není doménou specializovaných firem. Do investorské
činnosti se i ve Zlínském kraji
pouštějí stavební společnosti,
na developerství sázejí i firmy,
jejichž hlavní podnikatelská
činnost je zcela odlišná.
Vlastní investorské činnosti
nahrává ve Zlínském kraji i vel-

ký zájem lidí o vlastní bydlení.
Pro investory je zajímává i výše
nájmu v kancelářských prostorách či obchodech. Podle
Asociace realitních kanceláří
České republiky patří nájmy ve
Zlíně k nejvyšším na Moravě.
Naplno se do developerství
pustila například otrokovická
Toma, která se zabývá hlavně

Z regionu

Stovku na hodinu

Zajímavosti

Zlín - Průměrně 103 korun
na hodinu platí podnikatelé ve Zlínském kraji svým
zaměstnancům. Vyplývá to
z regionálních statistik ceny
práce za letošní první čtvrtletí, kterou zveřejnilo ministerstvo práce a sociálních věcí.
Takřka 65 procent lidí má ale
v kraji na hodinu méně, než je
průměr. Údaje jsou získávány
přímo od zaměstnanců.
Vzhledem k tomu, že průměr je náchylný na extrémní
hodnoty, jsou ve statistikách
i další údaje. Medián hodinového výdělku tak ve Zlínském
kraji činí necelých 85 korun.
Deset procent zaměstnanců se přitom musí spokojit
s výdělkem pod zhruba 56
korun. Stejný poměr zaměstnanců má naopak na hodinu
více než 155 korun.
Medián hrubé měsíční
mzdy byl v podnikatelské
sféře v kraji 16.351 korun.

Nadstandardních hotelů přibývá

Zlín - Hotelů a penzionů
ve Zlínském kraji, stejně jako
v České republice, ubývá.
Podle statistiků jich bylo na
konci roku 2003 v regionu
206, v roce 2005 již 195. Úbytek je ale na úkor levnějších,
které již zřejmě nenaplňují
dnešní požadavky. Hotelů
a penzionů s kvalitní nabídkou služeb naopak přibylo.
Předimenzované množství
kapacit je dědictvím minulosti. Nabídka nyní značně
převyšuje poptávku. Vloni
například vytíženost lůžek
v kraji činila 33 procent. Celorepublikové statistiky přitom
ukazují, že hotely s nadstandardem jsou na tom v tomto
ohledu lépe.
Podle statistiků bylo na
konci roku 2005 v kraji deset
hotelů se čtyřmi hvězdičkami,
letos k nim přibyl například
hotel Rottal v Otrokovicích.

[nej]

Nábytkáři utvoří klastr

Zlín - Přípravu pro vznik nábytkářského klastru zahájila společnost Technologické inovační centrum (TIC),
kterou společně založila Univerzita Tomáše Bati
ve Zlíně a Zlínský kraj. Sdružovat by měl jak nábytkářské společnosti, tak i firmy podnikající
v dřevozpracujícím průmyslu. „Objíždíme společnosti a připravujeme podklady. Přípravy
potrvají asi osm měsíců,“ uvedla ředitelka TIC
Daniela Sobieská.
Podle odborníků je účast v klastrech, což je
uskupení oborově provázaných firem z regiowww.ticzlin.cz
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provozováním průmyslového
areálu. „Jsou dostupné relativně levné finanční zdroje,“
vysvětlil jeden z důvodů generální ředitel Radek Heger.
Toma vybudovala ve Zlíně - Loukách prodejní pasáž
a zahájila výstavbu 56 bytů
v Otrokovicích. Vlastní developerský projekt připravuje i stavební firma Valentík z Kvasic.
Jde o bytový dům v Otrokovicích. „Při investorské činnosti
nejsou narozdíl od dodavatelské žádné problémy s financováním,“ uvedl majitel Tomáš
Valentík.
Několik investorských projektů rozjela i společnost Zlínstav, která si od toho slibuje
diverzifikaci a tím i větší ekonomickou stabilitu.
[nej]

Průměrná cena ubytování
v těchto zařízeních v kraji
činila v loňském roce více než
1.200 korun.
Jedním z nejnovějších přírůstků na mapě ubytovacích
kapacit s vyšší kvalitou ve
Zlínském kraji je také penzion Villa Slovenská poblíž centra Zlína. Kapacita penzionu,
který patří do kategorie Hotel
Garni***, je 15 luxusních
pokojů vybavených například přípojkami pro internet.
Součástí hotelu je i stylová
restaurace a konferenční
salonek.
Měnící se struktura ubytovacích kapacit může podle
odborníků z Národní federace hotelů a restaurací České
republiky zvýšit zájem turistů
o region. Poptávka po ubytování s nadstandardními službami podle federace dynamicky roste.
[nej]

nu, pro společnosti výhodná hned
z několika důvodů. Poskytují například úspory z rozsahu a snižují
náklady, na druhé straně zvyšují
místní konkurenci a tím poskytují globální konkurenční výhodu.
Ve Zlínském kraji již existuje od února letošního roku plastikářský klastr, který sdružuje
18 zakladatelských firem. Těsně před založením
je pak obuvnický klastr. Podle údajů agentury
CzechInvest již nábytkářský klastr vznikl v Jihomoravském kraji. Na zakládání klastru a podporu novému klastru lze získat dotace z Operačního programu průmyslu a podnikání.

Kroměříž - Kroměřížská společnost
Elma-Therm je v konkurzu. Firma má
celkem asi dva tisíce věřitelů, jen dluhy velkým bankám se přitom pohybují
kolem 400 milionů korun. Firmu již řídí
konkurzní správce Martin Frank. Jeho
prioritou je zachovat chod firmy, ozdravit ji, zbavit neproduktivních činností
a následně prodat jako fungující celek.
Zlín - Odborná porota již rozhodla
o vítězích krajského kola nové soutěže
Firma roku 2006 a Živnostník roku
2006, kterou vyhlašují Hospodářské
noviny. Nejlepší firmou ve Zlínském
kraji se stala společnost Remak, která
se zaměřuje na navrhování a dodávání
komplexního řešení systémů vzduchotechniky, klimatizace a regulace.
Vítězným živnostníkem je pak Mária
Horňáková – HORMA. Kromě prodeje
drátěných výrobků se zabývá výrobou
a navrhováním designu prodejních POP
stojanů ze železného materiálu. Projekt výročních podnikatelských cen si
klade za cíl podpořit podnikání v České
republice. Odborným garantem je Hospodářská komora České republiky.
Hulín - Motivačním příspěvkem se rozhodla řešit nedostatek pracovníků do
kvalifikovaných dělnických profesí společnost Toshulin, která patří k předním
světovým výrobcům svislých soustruhů. Každý ze současných zaměstnanců,
který přivede nové spolupracovníky na
některou z volných pozic, získá 10 tisíc
korun. Pracovník je získá ve dvou splátkách. Polovinu obdrží po prvních třech
měsících nového pracovního poměru,
zbytek pak v okamžiku, kdy bude se
zaměstnancem po roce prodloužena
pracovní smlouva.
Tečovice - Tečovická sodovkárna má
nového majitele. Od Pivovaru Vyškov
ji odkoupila společnost El Niňo, která
chce pokračovat ve výrobě a spolupracovat s původním majitelem. Pokud by
sodovkárna nezískala nového majitele,
byl pivovar připraven přesunout výrobu
sodovek do areálu ve Vyškově. V Tečovicích se ročně vyrobí asi 40 tisíc hektolitrů limonád.
Kroměříž - Kroměřížská společnost
Plastika, která vyrábí hlavně počítačové klávesnice či plastové díly pro
automobilový průmysl, má nového
generální ředitele. Stal se jim Jan Pýcha, který před příchodem do Plastiky
působil jako finanční ředitel, marketingový a strategický manažer a také jako
výrobně-technický ředitel v několika
průmyslových společnostech. Bývalý
generální ředitel Stanislav Šrámek
zůstává členem představenstva společnosti.

[nej]
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Chcete být taky Klasa?

Značka Klasa se na obalech kvalitních
domácích potravin a dalších zemědělských
výrobků objevuje od roku 2003, o dva roky
později její správce, Státní zemědělský
intervenční fond, zahájil masivní reklamní kampaň. Známku Klasa již získalo i 15
výrobců ze Zlínského kraje. Vyplatilo se jim
to? Minimálně v posílení prestiže zřejmě
ano. Firmy navíc získají levnou reklamu.
Vyplatí se to?
Uherskobrodská společnost RaciolaJehlička má známku hned na několika
výrobcích. „Jde hlavně o prestiž. S tím,
jak se tuzemští konzumenti učí značku
znát, roste i její role v propagaci výrobku,“
poznamel ekonomický ředitel firmy Robert
Žak. Raciola chce proto usilovat o modročervenou značku i pro další produkty.
Značku Klasa najdou spotřebitelé i na
kosher slivovici Rudolfa Jelínka. „To, že se
tento produkt stal součástí projektu Klasa
s vlastní reklamní kampaní, se odráží i na
zvýšení prodeje produktů,“ poznamenal
místopředseda představenstva Zdeněk
Chromý. V širších souvislostech pak na
http://www.eklasa.cz/index.php?pid=18

Třicet Perel Zlínska 2006

Luhačovice - Celkem
tři desítky potravinářských výrobků
se mohou pyšnit
známkou
kvality
Perla Zlínska. Rozhodla o tom hodnotitelská komise
v projektu organizovaném Agrární komorou Zlínského kraje a krajským úřadem.
Výsledek prvního ročníku soutěže oznámili
pořadatelé na prezentaci v Luhačovicích.
Projekt má pomoci hlavně menším producentům ze Zlínského kraje v propagaci.
Komise posuzovala zhruba 130 mlékárenských, masných a pekárenských výrobků od více než tří desítek producentů. Perlu Zlínska nakonec získalo po 12 nejlepších
z kategorií masných a pekárenských
výrobků a šestice nejúspěšnějších z masných produktů. Kromě ocenění komise

Klasu nahlíží generální ředitel společnosti
Linea Nivice Gabriel Slanicay.
„Značku Klasa vnímáme jako známku
kvality se stoupajícím významem. Je to
projev něčeho čistě národního, co dokazuje, že tuzemská produkce je kvalitou
srovnatelná s Evropou. Klasa je tedy pro
nás vyjádřením národního sebevědomí,“ poznamenal. I nivnický výrobce chce
v budoucnu usilovat o označení dalších
O značce Klasa
Je určena pro označení domácích potravinářských a zemědělských výrobků. Značku uděluje ministr zemědělství od roku 2003.
Dosud ji získalo
190 moravských
a českých výrobců
pro více než 1300
produktů. Značka
je propůjčována
na tři roky. Bližší
informace jsou k
dispozici na internetové adrese
www.eklasa.cz

udělil cenu i hejtman Zlínského kraje a na
veřejné ochutnávce také její návštěvníci.
Výrobky, které získaly certifikát
JAVORNÍK – CZ s.r.o. Chléb špaldový – jablečný; Ing. Ludmila Šerá Štědrovnica; Ondřej Hladký Ondrákův Valašský trdelník; Agrodružstvo Roštění Trubička sněhová;
Pekařství VALAŠSKÉ FRGÁLY s.r.o. Valašský frgál makový;
Cyrilovo pekařství s.r.o. Frgál makový; TOPEK, s.r.o. Rohlík
finský; VARMUŽOVA PEKÁRNA s.r.o. Špaldová kostka;
Marie Kašná Svatební koláček; Vlastimil Javor Chléb slunko; ZDV Fryšták Krajový chléb domácí; Zdenka Kolářová
Chléb kmínový; KROMILK, spol. s r.o. Kromík-mingouda;
LAKSYMA, a.s. Laksymáček vanilkový; Mlékárna Valašské
Meziříčí, spol. s r.o. BIO Kysaný nápoj; Mlékárna Valašské
Meziříčí, spol. s r. o. Dueta- broskev/maracuja; NET PLASY
spol. s r. o. Jadel uzený; YOPLAIT CZECH, a.s. Yoplait Dobré Ráno – jahoda; Carnex spol. s r.o. Uheráček; KMOTR
– Masna Kroměříž a.s. Hádes, Miroslav Chýla, Uzená kýta
s kostí; DRUMAS, spol. s r.o. Myslivecká klobása; Zdenek
Ritter Valašské uzené Ritter;, VOMA, s.r.o. Lopenická slanina; IDEMA FOODS spol. s r.o. Vepřový jazyk uzený; RACIOLA-JEHLIČKA s.r.o. Kuřecí šunka výběrová; Karel Zbořil
Bůčkový závin; Josef Pospíšil Vídeňské párky; Petr Soško
Selská tlačenka; Ivo Tydlačka Jehněčí maso na zelenině.

svých výrobků. Naráží ale na jeden problém.
„Klasa má význam jenom tehdy, pokud
se vyskytuje na obalu. Naše hlavní výrobky,
tedy šťávy, nektary a nápoje, se ale prodávají v obalech Tetrapak. Doplnění značky
na tento obal je ale finančně náročné, jednalo by se o změnu celého obalu. Jiné je
to například u dětské výživy, kde se změna
dotkne pouze etikety,“ vysvětlil Slanicay.
Je získání známky Klasa složité?
Úplně jednoduché to není. Výrobci se
ale většinou shodují, že pro firmy to neznamená nepřiměřené zatížení. „Musí se zpracovat rozbor, zaplatit laboratoře a vyplnit
několik formulářů,“ popisuje proces Slanicay. Značku navíc kromě velkých a tradičních potravinářských firem získalo rovněž
nezanedbatelné množství živnostníků.
Většina oslovených výrobců ze Zlínského
kraje chce přitom usilovat o další ocenění.
Hlavní podmínky pro udělení značky
Spotřeba tuzemských surovin pro výrobu musí splňovat přesně stanovené podmínky a celý proces výroby
musí být realizován na území České republiky.

Případ Hamé

[nej]

Jednou z prvních společností, které
se do projektu Klasa zapojily, je i Hamé.
Nyní má již devět certifikátů pro své produkty, které vyrábí v České republice.
Poslední z nich přitom obdržela letos
v srpnu na veletrhu Země živitelka
v Českých Budějovicích. Podle marketingové ředitelky Marcely Mitáčkové vnímá
Hamé značku Klasa jako jeden z významných prvků komunikace kvalitního produktu k zákazníkům. Hamé informuje
o výrobcích s označením Klasa nejenom
na výrobcích, ale účastní se i akcí, které
jsou ve spojitosti s Klasou pořádány. Jde
například o účast na veletrzích či ochutnávkových akcích.
Hamé se nyní může pochlubit značkou Klasa na obalech těchto výrobků:
Lečo s klobásou, Májka, Džem jahodový výběrový, Kečup sladký, Kojenecká
výživa jablečná, Okurky Znojmia, Moravanka a Kunovjanka.

[nej]
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rozhovor

Ing. Jiří
Rosenfeld,
CSc.

Jiří Rosenfeld: firma nemůže být závislá na jednom výrobku
Kdyby podnikatelé Zlínského kraje
měli mezi sebou zvolit osobnost
současnosti, Jiří Rosenfeld by byl
jistě žhavým kandidátem. Ředitel
Slováckých strojíren je v podnikatelské sféře uznáván zvláště pro
ekonomický rozkvět strojíren, který
dokázal během desíti let působení
v ředitelském křesle. Dnešní strojírny (dále také jako SUB) tak představují sen mnoha podnikatelů.
Roční obrat činí 1,2 miliard korun,
90 procent výroby směřuje na
export, obchodní potenciál dosahuje 2,2 - 2,5 miliardy, devět set pracovníků vykazuje vysokou produktivitu práce. Jiří Rosenfeld se sám
řadí mezi velmi zaneprázdněné
lidi, protože mimo strojírny zasedá
v představenstvu pěti jiných podnikatelských a šesti neziskových
subjektů. Potkat ho můžete všude,
kde se usiluje o zlepšení podnikání,
vzdělání a kultury na uherskobrodsku, jehož je velkým patriotem.
Jeho motto zní: zákazníkovi se
musí vždy vyjít vstříc.
Co pro Slovácké strojírny znamená příchod eura do ČR?
Ulehčení, protože většinu
produkce Slováckých strojíren
exportujeme do zemí EU. Kvůli
tomu, že česká měna vůči EUR
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dlouhodobě posiluje, ztrácí naše
společnost ročně cca 50 - 70 miliónů korun. Přechod do eurozóny
tedy chápeme jako velkou výhodu.

Využíváte možnosti čerpat
dotace z EU?
S projekty v rámci EU má naše
společnost poměrně velké zkušenosti, neboť aktivně realizujeme
tři projekty a na čtvrtý se připravujeme. Mezi ty, které běží, patří:
a) Celoživotní vzdělávání zaměstnanců Slováckých strojíren.
Jde o dvouletý projekt v hodnotě
cca 2,8 miliónu, na který strojírny
přispívají cca 3,4 milióny. Projekt se týká vzdělávání v oblasti
technické, ekonomické, jazykové, počítačové, v managementu
a řízení.
b) Středisko vzdělávání Slováckých strojíren – ze získaných
peněz - 17 miliónů dotace, 20
miliónů vlastní prostředky - se
realizovala rekonstrukce budovy
a pořídilo se vybavení učeben
odbornými pomůckami.
c) Rekvalifikace a tvorba
pracovních míst ve Slováckých
strojírnách – Tento dvouletý
projekt získal dotaci na rekvalifikaci nezaměstnaných osob do

profesí obráběč, zámečník-skladač - dotace 6,2 miliónu korun,
4 milióny vlastní prostředky. V šestiměsíčním kurzu projde zájemce
teoretickou výukou, praktickou
přípravou ve školních dílnách,
odborným výcvikem v obrábění
nebo svařování kovů a absolvuje
praxi na pracovištích ve strojírnách. Kurz je ukončen praktickými a teoretickými zkouškami. Po
úspěšném absolvování kurzu mají
absolventi možnost uplatnění
v zaměstnání v naší organizaci.
d) Inovační a rozvojové centrum. Připravovaný projekt spadá do programu „Prosperita“
a jeho cílem je podpora malého
a středního podnikání v regionu
Uherskobrodska, popř. Zlínského kraje. Předpokládané náklady
projektu činí cca 80 miliónů z toho 75 procent bude s největší
pravděpodobností financováno
z dotací EU a 25 procent přispějí
strojírny.
Jaký máte obecně názor na
dotace z Evropské unie pro
podnikatele?
Mám pocit, že byrokracie
a mnohé podmínky, které jsou
v programech nastavené - mnohdy z úrovně jednotlivých minis-

terstev, ne z EU - jsou tak složité,
že celou řadu uchazečů odradí
hned v úvodu, přestože v novém
období 2007 - 13 bude pro různé
projekty poměrně hodně finančních projektů. Dle našich zkušeností nemá význam se pouštět
do nízkorozpočtových projektů,
neboť jejich následná administrace bývá hodně náročná.
Který produkt Slováckých strojíren vnímáte jako klíčový pro
prosperitu organizace?
V SUB nemáme klíčový produkt, aktivity strojíren se soustředí na vícero oblastí. Ze strategického hlediska jsme od počátku
mého působení v nejvyšší pozici
prosazovali názor, že společnost
nemůže být závislá na jednom
výrobku, trhu či zákazníkovi.
Máme zásadu, že jeden partner
nesmí překročit hranici obratu 20 procent a obor více jak
30 procent. Po deseti letech zkušeností mohu konstatovat, že
toto rozhodnutí bylo správné. Za
celou dobu nedošlo k výrazným
problémům společnosti při cyklických výkyvech v jednotlivých
oborech strojírenství.
V roce 2003 jste zvažoval
v rámci úspory nákladů převést
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rozhovor
výrobu strojíren na Slovensko.
Chcete tento plán v současnosti zrealizovat?
Tato úvaha se nenaplnila,
a ani v nejbližší době se zřejmě
nezrealizuje. Učinili jsme sice
jisté pokusy se zavedením výroby v příhraniční oblasti SR, ale
po negativních zkušenostech
jsme od tohoto záměru upustili.
V současné době zvýšení výrobní kapacity naplňujeme kupováním málo efektivních výrobních společností se zaměřením
na obrábění a svařování a také
zaměstnáváním pracovníků cizí
státní příslušnosti.
Před rokem jste uvedl, že jste
schopen do Slováckých strojíren přijmout ihned 200 kvalifikovaných dělníků. Je toto číslo
stále aktuální?
To číslo platí. Vzhledem
k tomu, že na Uherskobrodsku ani
v blízkém okolí nejsou kvalifikovaní pracovníci, jsme nuceni získávat pracovní síly jinými způsoby. V současnosti zaměstnáváme
prostřednictvím agentur cca 160
-180 pracovníků jiných národností (Slováci, Poláci a Ukrajinci),
kteří tvoří námezdní sílu.
Jakým způsobem se snažíte
přilákat do strojíren nové pracovní síly?
Pro získávání nových pracovníků se snažíme vytvářet
optimální pracovní podmínky
v následující struktuře - platové
ohodnocení, příjemné pracovní

prostředí, celoživotní odborné
vzdělávání zaměstnanců a podpora rekvalifikačních programů
pro nezaměstnané.
Jak hodnotíte produktivitu
práce ve Slováckých strojírnách?
V oblasti našeho výrobního
oboru je produktivita práce Slováckých strojíren vcelku slušná.
Mě však nezajímá srovnávání
v kontextu teritoria ČR, ale především porovnání s ekonomicky silnými zeměmi Evropy i světa, kde
vidím ještě velké rezervy. Další
prostor pro zvyšování produktivity práce shledávám v zavádění progresivních technologií
výroby, ve zvyšování odborné
úrovně jednotlivých pracovníků,
v koncentraci výrobních kapacit
v rámci jednotného způsobu
řízení a vyšší využití výpočetní
techniky. Součástí výše uvedeného je i využívání motivačních
nástrojů ve formě výkon - finanční odměna. Jiné motivační formy
neuplatňujeme.
Odkud získáváte přehled
o tom, co se děje v kraji?
Částečně z regionálních novin,
ale většinou v rámci komunikace
s lidmi z různých oblastí podnikatelského či nepodnikatelského prostředí.
Jaký je váš všední den?
V zásadě je každý den stejný. Začínám cca mezi čtvrtou až
pátou hodinou ranní studiem
různých podkladů, kontrolou

činností v informačním systému
ovládaných firem, v 6.00 nastupuji do firmy a fyzicky kontroluji všechna pracoviště. V dalším
čase probíhají obchodní setkání
a jednání s podřízenými o plnění
úkolů. Jelikož jsem členem různých komisí, odborných spolků
a institucí, dost času trávím i na
jednáních nepodnikatelských
institucí regionu Uherskobrodska. Většinou den zakončuji mezi
18. až 19. hodinou. Za měsíc
mám cca 10 služebních cest
v rámci republiky či do zahraničí.
Dále objíždím společnosti, které
naše společnost kontroluje, tj.
NH Zábřeh a.s. a MEP.
Stihl jste v létě zajet na dovolenou?
Letos jsem byl poprvé po
15 letech na dovolené v Chorvatsku, kde jsem strávil 10 dní.
Jste zastáncem celoživotního vzdělávání. Jakou formu
využíváte Vy sám?
Vzhledem k mé vytíženosti se
vzdělávám samostudiem odborných časopisů a knih. Hodně se
naučím i u našich obchodních
partnerů. Seznamuji se s jejich
principy řízení, používáním nejnovějších technologií, strategiemi jednání v obchodních vztazích
a také se vzdělávám komunikací
s lidmi v různých oborech podnikatelské či nepodnikatelské sféry. Nechávám se také inspirovat
jejich myšlenkami a úvahami na
daná témata.

Ing. Jiří Rosenfeld, CSc.
▪ Narodil se 5. dubna 1948
v Uherském Brodě. Je
ženatý a má dva syny.
▪ Počátkem 70. let dokončil
studium Vysokého učení
technického v Brně.
▪ Po vysoké škole nastoupil
jako vývojový pracovník
do Slováckých strojíren
v odboru technicko-organizačního rozvoje. Později
se stává vedoucím tohoto odboru, poté vedoucím odboru technologie,
náměstkem podnikového
ředitele a ředitelem Závodu 3 Slováckých strojíren.
▪ Od roku 1996 působí ve
funkci generálního ředitele. Rok poté se stává i předsedou představenstva.
▪ Počátkem 90. let obhájil
disertační práci v oboru
technologie vrtání dlouhých otvorů, kterou v podniku kompletně zavedl. Za
tuto práci mu byla udělena
vědecká hodnost kandidáta technických věd.
▪ V roce 1998 založil občanské sdružení pod názvem
Sdružení
Uherskobrodska, jehož cílem je návrat
postavení Uherskobrodska jako samosprávného
regionu s potřebnými
úřady a institucemi. Mimo
tuto organizaci je členem
pěti dalších neziskových
organizací a šesti podnikatelských subjektů.
▪ Jiřímu Rosenfeldovi bylo
uděleno ocenění Podnikatel roku 2003 Zlínského
kraje a druhé místo v soutěži Osobnost Zlínského
kraje 2005.
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Informace
o dotacích

Dotace z EU - minulost, přítomnost a budoucnost

Podnikatel Zlínského kraje
je prakticky denně „masírován“
výzvami k využití výhod, které
nám přineslo členství v EU. Přesto při pročítání novin většina
z nás informace s hlavičkou Bruselu automaticky přeskakuje.
Texty tohoto typu jsou obvykle
plné zkratek a specifických pojmů jako OPPP či podřízený úvěr,
které od dalšího čtení odrazují. Magazín Firemní partner se
snaží přinést informace o EU
pro praktické využití. Pravidelně
se na těchto stránkách budete
setkávat s možnostmi získání
podpory nejen z EU, s výzvami
k předkládání žádostí aj.
Základní princip dotací
Podnikatel se sídlem ve
Zlínském kraji může čerpat
peníze hned z několika zdrojů
- z Evropské unie, ze státního
rozpočtu nebo z krajského

úřadu. Přestože většina dotačně úspěšných podniků hrdě
hlásá, že své investice realizuje z evropských peněz, získání podpor přímo z Bruselu je
v podnikatelském sektoru spíše
raritou. Nejvíce odrazuje jazyková náročnost a komplikovanost procesu žádání. Mnohem
jednodušší cesta se podnikatelům otvírá u ministerstev
a na krajských úřadech, přes
které navíc „teče“ mnohem
více evropských peněz.
Dotační období
Dotační politika EU pro
ČR je časově rozdělena do tří
období. První fáze byla stanovena na období 2004 až 2006,
které je jakousi přípravnou
fází, které příjde poté. Firmy
se v tomto dvouletém období
seznamují s tím, co jim členství
v EU může nabídnout a získá-

vají první zkušenosti s problematikou čerpání peněz z EU.
Druhé období je sedmileté
(2007 až 2013) a bezprostředně navazuje na první. Toto
období se dá nazvat dotačním vrcholem, protože právě
během něho mohou české
firmy dostat z EU maximum
prostředků pro své podnikání. Během třetího dotačního
období, které započne v roce
2014, již bude finanční intenzita slábnout, protože se hlavní
podpora bude soustředit na
nově přistupující země, Bulharsko a Rumunsko.

ším operačním programem.
Program OPPP byl vytvořen
pro období 2004 až 2006 a na
realizaci jeho cílů bylo vyčleněno 10,7 miliardy korun. Ve
Zlínském kraji se tohoto programu zúčastnilo k 21. září
2006 350 žadatelů a skoro
70 procent byla dotace přislíbena. Díky velkému zájmu je většina prostředků tohoto programu v současnosti vyčerpána,
a proto ministerstvo průmyslu
a obchodu předčasně ukončilo
příjem žádostí k tomuto programu do konce září. Výjimku
tvoří pouze program Start.

Systém přidělování dotací
Rozhodnutí o udělení či
neudělení dotace provádí přerozdělovatelé (krajské úřady,
ministerstva aj.) na základě
žádosti nebo projektu, který
vypracuje žadatel. Zatímco
krajské úřady si příjem projektů a žádostí koordinují samy,
ministerstva pověřují touto
činností agentury. Mezi nejznámější patří CzechInvest,
agentura ministerstva průmyslu a obchodu, která se specializuje se na zpracovatelský
průmysl. Z velké části zajišťuje
nejrozsáhlejší dotační program
Průmysl a podnikaní, který je
známý pod zkratkou program
OPPP.

Nové dotační období
Na nové dotační období
2007 - 13 je vyčleněno 308
miliard Euro, což tvoří 35,7 procenta z celkového rozpočtu EU.
Hlavní prioritou tohoto období
je podpora méně rozvinutých
regionů, které mohou získat až
98 miliard korun ročně. Z těchto peněz získá region Střední
Morava (Zlínský kraj s Olomouckým) spolu s dalšími šesti
regiony 40 až 50 procent. Zajímavostí je, že region Praha je
z čerpání této podpory vyřazen, protože nespadá mezi
méně rozvinuté regiony. Další
novinkou oproti minulému
období, kdy nejvíce finančních
prostředků bylo určeno na
průmysl a podnikání (program
OPPP), je vyšší finanční částka na rozvoj lidských zdrojů
(vzdělání, školení aj.).

Hlavní dotační program
OPPP (Operační program
průmysl a podnikání) bývá
často nazýván nejúspěšněj-

(aho)

Dotační
instituce

Přehled institucí, které se zabývají dotačními tituly
zacílení

poradenství

příjem
projektů

zpracování projektů

schvalování
projektů

přidělování peněz

kontrola
užití peněz

Hospodářská komora Zlín

pro podnikatele













Agrární komora

pro zemědělské
subjekty













Zemědělská agentura Zlín

pro zemědělské
subjekty



- příjem žádostí



 - národní dotace
 - dotace z EU





CzechInvest

pro zpracovatelský
průmysl













JVM - RPIC

pro podnikatele











 - jen některé

CzechTrade

pro podnikatele
- export

 - obecné informace











úvěrové programy



























úspora energií
a alternativní zdroje

 - v inf. střediscích
EKIS

 - v období 04-06
 - nejspíš ano







 - kontrola realizace
a úspor v energii









 (jen některá
ministerstva)

 (většina ministerstev)

 (jen některá
ministerstva)

Českomoravská záruční
a rozvojová banka
Zlínský kraj
Česká
energetická agentura
Ministerstva
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Start

▪ Forma podpory:
bezúročný úvěr
▪ Počátek příjmu žádostí: 1. 7. 2004
▪ Ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2006
▪ Typ vhodného žadatele:
Drobný podnik - do 10 zaměstnanců
Malý podnik - do 25 nebo 50 zaměstnanců
Střední podnik - do 250 zaměstnanců
Podporované podnikatelské činnosti:
průmyslová výroba, stavebnictví, obchod, služby
▪ Místo podání žádostí:
Českomoravská záruční a rozvojová banka pobočka Brno

▪ Cíl programu:
Umožnit realizaci kvalitních podnikatelských záměrů osob, které začínají
podnikat.
▪ Charakteristika programu:
Program START nabízí bezúročné úvěry bez nutnosti majetkové záruky podnikatele. Tato podpora je určena organizacím, které vstupují do podnikání
poprvé nebo minimálně po 7 letech. Bezúročná půjčka je poskytována na
základě smluv uzavřených mezi konečným příjemcem (ČMZRB) a konečným
uživatelem dotace (podnikatel).
Specifickou podmínkou pro účast v programu START je doklad o absolvování vzdělávacího kurzu Základy podnikání, ve kterém se budoucí podnikatelé
učí, jak vytvořit podnikatelský záměr či žádost pro banku. Ve Zlínském kraji
tento kurz nabízí společnost JVM-RPIC.
▪ Finanční podpora:
Výhodný úvěr programu START může dosáhnout 0,1 až 0,5 mil. Kč (fyzická
osoba a právnická osoba s jedním společníkem), nebo 1 mil Kč u právnické
osoba s více společníky. Výše uznatelných nákladů dosahuje u všech osob
maximální výše 90%.

Průmysl
a podnikání

www.mpo.cz > Podpora podnikání > OPPP> Programy podpory OPPP > Program podpory START

eContentplus

▪ Charakteristika programu
▪ Forma podpory:
Cílem programu je zvýšit využitelnost digitálního obsahu v Evropě. Digitálfinanční dotace
ním obsahem se rozumí obsah on-line informací, obsah služeb mobilních
▪ Počátek příjmu žádostí: 1. 1. 2005
operátorů, bezdrátových aplikací, digitálních televizí a informační obsah širo▪ Ukončení příjmu žádostí: 19. 10. 2006
kopásmových videí.
▪ Typ vhodného žadatele:
▪ Finanční podpora
Podnikatel
Finanční rozpočet programu činí 149 mil. euro, které budou rozděleny projekPodporované podnikatelské činnosti:
tům ve střední Evropě.
- poskytovatelé obsahu pro e-learning, pro mobilní zařízení, pro GIS, audiovizuálního či fotografického obsahu, pro vizualizaci a 3D.
- vývojáři řešení pro práci s metadaty, technologií
pro streaming
▪ Místo podání žádostí:
DG Information Society and Media, Directorate
E, eContentplus Programme Office, EURO 1/181,
L-2920 Luxemburg
www.micr.cz > Evropská unie > programy > eContentplus

Inteligentní energie - IEEA

▪ Forma podpory:
finanční dotace
▪ Počátek příjmu žádostí: 2003
▪ Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2006
▪ Typ vhodného žadatele:
právnická osoba z členského státu
▪ Místo podání žádostí:
EIE Programme Ref:, Call for proposals 2004, DM24 4/08
B-1040, Brussels

▪ Charakteristika programu
Cílem programu je podpora rozvoje odvětví energetiky při ochraně životního
prostředí. Preferované oblasti jsou zelená doprava, hodnocení dopadu výroby energie a aplikace na životní prostředí aj. Priority programu jsou tvořeny oblastmi aktivit - efektivní využívání energie (SAVE), obnovitelné zdroje
(ALTENER) a energetické aspekty dopravy (STEER).
▪ Finanční podpora
Na program IEEA bylo vyčleněno 250 mil. euro. Organizacím může být uznáno maximálně 50% celkových nákladů.

www.mpo.cz >Energetika a suroviny > Programy podpory v energetice > Inteligentní energie pro Evropu > Výzva 2006

Informatika

Životní
prostředí

Inzerce
www.toyota.cz

Maximálně bezpečný

Zliner
s.r.o., Tř. Tomáše Bati 283, Zlín
www.firemnipartner.cz

malývelký Yaris
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evropská unie
Lidské
zdroje

Lidské
zdroje

Poradenství - podpora vzdělávání podnikatelů

▪ Charakteristika programu
Tento program byl vytvořen, aby zvýhodnil formou vzdělávání začínající
organizace v ČR. Pro osoby, které se připravují na podnikání, je určena dotace
na vzdělání o základech podnikání. Již fungujícím malým a středním podnikatelům nabízí program příspěvek na vzdělání, které by vedlo ke zkvalitnění
managementu, zvýšení konkurenceschopnosti a stability podniku. Formy
podporovaného vzdělávání jsou školení, odborné semináře či e-learning.
▪ Finanční podpora
Osoby připravující se na zahájení podnikání a podnikatelé ve fázi zakládání
organizace či zahájení podnikání (0-2 roky) mohou získat finanční dotaci až
7.000 Kč na účastníka vzdělávacího programu. Podnikatelům ve fázi rozvoje
a růstu (0-2 roky, 2 roky a více) může být přiznána dotace do výše 3.000 Kč.
Finanční podporu ve výši 100% uznatelných nákladů může získat pouze osoba, která zatím nezahájila podnikání. Ostatní podnikatelé mají nárok na uznání maximálně 70% nákladů. Aby byly náklady uznatelné, musí být vzdělávací
CzechInvest
program akreditován u MŠMT a zaměřen na podnikání.
www.czechinvest.org > ke stažení > Program poradenství

▪ Forma podpory:
finanční dotace
▪ Počátek příjmu žádostí: 3. 1. 2005
▪ Ukončení příjmu žádostí: 31. 11. 2006
▪ Typ vhodného žadatele:
Malý podnik
Drobný podnik
Střední podnik
Podporované podnikatelské činnosti:
musí mít charakter ekonomické činnosti uvedené
v odvětvové klasifikaci ekonomických činností
(OKEČ). Nesmí být zaměřeny na výrobu, zpracování a uvádění produktů na trh.
▪ Místo podání žádostí:

Podpora poradenských služeb

▪ Forma podpory:
finanční dotace
▪ Počátek příjmu žádostí: 30. 1. 2005
▪ Ukončení příjmu žádostí: 31. 11. 2006
▪ Typ vhodného žadatele:
Malý podnik
Drobný podnik
Střední podnik
▪ Místo podání žádostí:
CzechInvest

▪ Charakteristika programu
Tato podpora je určena organizacím, které zakládají či zahajují podnikatelskou činnost. Formou individuálního, skupinového či projektového poradenství je zvyšována ekonomická stabilita podnikatele. Pro začínající podnikatele (0 - 2 roky) je připraveno poradenství z oblastí účetnictví, získání finančních
prostředků aj. Organizace ve fázi rozvoje a růstu mohou čerpat poradenství
v oblasti marketingu, řízení lidských zdrojů, plánování aj.
▪ Finanční podpora
Dotace je určena organizacím, které zahajují podnikatelskou činnost
(0-2 roky), a dosahuje částky 20.000 Kč na rok. Malí a střední podnikatelé (2 roky
a více) mohou získat na projekt až 50.000 Kč na rok. V obou případech je
maximální hranice uznatelných nákladů 50%.

www.czechinvest.org > ke stažení > Program poradenství

Lidské
zdroje

Inzerce

Rozvoj lidských zdrojů

▪ Charakteristika programu
Program je zaměřen na rozvoj lidských zdrojů zvláště v podnicích, které se
zabývají sociální problematikou. Program podporované činnosti by měl být
v souladu s regionální a národní strategii a současně prioritními oblastmi
Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu. Program
je zaměřen na tyto oblasti:
- Rozvoj a zlepšování poskytování sociálních služeb v regionech
- Modernizace a vybavení jeslí, školek, škol, školních vzdělávacích center, dětských domovů
▪ Finanční podpora
Na program Rozvoj lidských zdrojů byla vyčleněna vysoká finanční částka na
rozdělení 5,5 mil euro. Minimální výše dotací na projekt činí 250.000 euro.
Výše grantu může dosáhnout 60% projektových nákladů. V případě, že miniKrajský úřad Zlín - strategický rozvoj
málně 15% nákladů projektů je spolufinancováno z jiných rozpočtů (centrální, regionální nebo místní), může výše grantů dosáhnout až 85% uznatelných
nákladů.
www.mfcr.cz >EU a zahraničí > Zahraniční pomoc > Finanční mechanismus EHP...> Výzvy a výběrová řízení > Výzva č.2

▪ Forma podpory:
finanční dotace
▪ Počátek příjmu žádostí: 27. 7. 2006
▪ Ukončení příjmu žádostí: 26. 10. 2006 – 15:00
▪ Typ vhodného žadatele:
Podnikatel
Obec
NNO
Ostatní
Podporované podnikatelské činnosti nejsou specifikovány
▪ Místo podání žádostí:

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:
telefon:
město:
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profesní komory

Informační místa pro podnikatele ve Zlínském kraji

Informační místa pro podnikatele (InMP) jsou centrálně
řízenou informační sítí, která
poskytuje podnikatelům aktuální ekonomické informace.
Správcem projektu je ministerstvo průmyslu a obchodu.
Základní součástí InMP jsou
i krajské a okresní hospodářské
komory a oborové svazy, společenstva, cechy i asociace, které
zajišťují chod kontaktních míst
a poskytují do systému odpovídající znalosti a obsah.
Do každé z regionálních či
oborových kanceláří může přijít kdokoli s jakýmkoli podnikatelským dotazem, informace
mu budou poskytnuty formou
veřejné služby zdarma. InMP

garantují zpracování odpovědi
do deseti dnů - většinu informací obdrží podnikatel obratem, delší termín je potřeba
u komplikovaných dotazů.
Podnikatel může se svým dotazem kontaktovat regionální
informační místo osobně, telefonicky nebo pomocí elektronické pošty. Elektronický formulář je k dispozici na adrese
http://inmp.komora.cz.
Na území České republiky
je do projektu zahrnuto téměř
170 regionálních kanceláří, kde
podnikatelé mohou formou
veřejné služby získat informace potřebné pro svoji činnost.
Tato informační místa od roku
2003 odpověděla na 40 tisíc
dotazů týkajících se především možností financování
rozvoje podniků a vyhledávání
obchodních kontaktů, zahájení
podnikání či provozu podniku.

Základní informační servis
(bezplatné informace pro
podnikatele):
▪ česká a evropská legislativa pro podnikatele, přehled právních norem, předpisů,
vyhlášek, postup při založení živnosti
nebo firmy

Krajské koordinační místo při Krajské
hospodářské komoře Zlínského kraje
Štefánikova 167, 760 30 Zlín
Tel.: 576 011 526; KKMZlinskykraj@inmp.cz;
www.khkzlin.cz

▪ příručky pro jednotlivé živnosti a další
informační balíčky
▪ pravidla praxe, informace o českých
normách - pomoc při vyhledání a objednání
▪ možné podpory malého a středního
podnikání z národních i evropských fondů
▪ informační servis o regionu – úřady,
instituce, samospráva
▪ nabídka vzdělávacích programů v rámci
regionu i centra
▪ zprostředkování
specializovaných
služeb a poradenství – právního, ekonomického, marketingového
▪ informace o zahraničních vztazích
a kontaktech, spolupráce se sítí regionálních exportních manažerů CzechTrade
Specializované služby InMP
(komerční služby):
▪ příručka životního prostředí
▪ elektronické aukce – dynamická online výběrová řízení
▪ CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU v Bruselu
▪ kontakty z databází firem, aktuální
poptávky a nabídky pro tuzemsko i cizinu

Krajská
hospodářská
komora

Regionální místo při Obchodní a hospodářské komoře ve Zlíně
Štefánikova 167, 760 30 Zlín
Tel.: 576 011 502; RMZlin@inmp.cz;
www.ohkzlin.cz
Regionální místo při Obchodní a hospodářské komoře Kroměříž
Kotojedská 269/1, 767 01 Kroměříž
Tel.: 573 336 893; RMKromeriz@inmp.cz;
www.ohkkm.cz
Regionální místo při Obchodní a hospodářské komoře Uherské Hradiště
Dvořákova 1210, 686 01 Uherské Hradiště
Tel.: 572 557 849; RMUherskeHradiste@
inmp.cz; www.ohkuh.cz
Expozitura v Uherském Brodě
Přemysla Otakara II. 2476, 688 01 Uherský Brod
Tel.: 572 630 999
Regionální místo při Obchodní a hospodářské komoře Vsetín
Adresa: Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín
Tel.: 571 421 080; RMVsetin@inmp.cz;
www.ohkvsetin.cz
Expozitura ve Valašském Meziříčí
Sokolská 1268, 757 01 Valašské Meziříčí
Tel.: 571 757 072
Expozitura v Rožnově pod Radhoštěm
1. máje 1000, 756 61 Rožnov p. Radhoštěm
Tel.: 731 116 144
[nej]

Nové možnosti v Malajsii

Management kvality

Vzdělávací projekt

OHK Uherské Hradiště je úspěšným
realizátorem projektu EMERGE, který
umožňuje čerpat dotační prostředky
z evropského fondu ASIA – INVEST na
misi v Malajsii. OHK Uherské Hradiště připravuje s asociací malajských zpracovatelských firem obchodní misi uherských
firem, která se uskuteční v prosinci 2006.
Mise je zaměřena na oblast zpracovatelského průmyslu, který se v Malajsii
dynamicky rozvíjí a představuje tak širokou základnu možné spolupráce jak na
malajském, tak i na českém trhu. Malajští
výrobci patří mezi významné dodavatele na korejském trhu, což je pro Českou
republiku perspektivní s ohledem na
budování korejských automobilek v ČR
a na Slovensku. Náklady na misi budou
hrazeny z fondů EU.

OHK Kroměříž ve spolupráci s OHK
Uherské Hradiště uspěla s projektem
Management kvality, na který byla podána žádost do evropského operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Získala tak
grant ve výši 5,7 miliónu korun. Hlavním
cílem projektu je zlepšení úrovně podniku
zavedením systému řízení jakosti. Podniky
tak mohou získat certifikát za 20 procent
ceny. Zbylých 80 procent nákladů bude
hrazeno z peněz programu komorou. Projekt se vztahuje na tyto certifikáty:
▪ řízení jakosti podle normy ISO 9001,
ISO 9004, VDA 6
▪ environmentální systém podle normy
ISO 14001
▪ systém bezpečnosti při práci podle
normy OHSAS 18001

OHK ve Vsetíně nabízí projekt „Zvyšování manažerských kompetencí středního managementu a zaměstnanců
firem Zlínského kraje“, který získal dotaci
z evropského operačního programu
Rozvoj lidských zdrojů. Jde o vzdělávací
projekt, jehož hlavní prioritou je podpora konkurenceschopnosti podnikatelů
v okrese Vsetín. Náplní tohoto programu
je adaptování zaměstnavatelů a zaměstnanců na nové ekonomické a technologické podmínky v podnikání. Adaptace
je realizována formou vzdělávacích
seminářů.

[aho]

Výzva k podání žádostí - IPPC

Výzva se týká IPPC (Integrated pollution prevention and control), což je oblast, která zahrnuje prevenci a omezování znečišťování. Agrární komora Zlínského kraje vyzývá k podání žádostí pro
získání integrovaného povolení. Výzva se týká všech provozovatelů zařízení, kteří podléhají zákonu č. 76/2002 Sb. (zákon o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru
znečišťování a o změně některých zákonů).
Povinnost získání povolení se vztahuje na subjekty dle zákona
76/2006 Sb., §42. Konkrétně se zákon týká intenzivních chovů pro

Okresní
hospodářské
komory

Termíny kurzů:
▪ 26. 10. 2006 Řízení změn I
▪ 8. 11. 2006 Marketingové řízení

[aho]

[aho]

více než 40 tisíc kusů drůbeže, 2 tisíce kusů prasat na porážku či
750 kusů prasnic. Rozhodující je projektová kapacita chovu, nikoli
skutečný počet zvířat. Povinnost získání povolení se týká 460 podniků v České republice, žádost prozatím podalo jen 180 organizací.
Podniky, které nezískají povolení, nebudou moci od 1. listopadu 2007 provozovat svou výrobu. Průměrná doba vydání povolení je 1 rok, proto by se provozovatelé měli nejpozději do 31. října
2006 obrátit na Agrární komoru Zlínského kraje ve Zlíně.

Agrární
komora

[aho]

www.firemnipartner.cz
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poradna
Rady
daňového
poradce

Chci si pořídit do firmy ojetý osobní vůz z jiné členské země EU. Mohu si
z takto pořízeného vozu odečíst DPH?
Problematika pořízení vozu ze zahraničí
patří po vstupu České republiky do EU mezi
nejfrekventovanější dotazy. Nejprve definuji,
co to je ojetý vůz. Z pohledu práva je to každý dopravní prostředek, který nenaplňuje
požadavky na nový vůz. Zákon č. 235/2004
Sb. o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH)
ve svém §4, odst. 2. a písmenu b) definuje
nový automobil jako: „… dopravní prostředek, který byl dodán do 6 měsíců ode dne
prvního uvedení do provozu nebo má najeto
méně než 6 000 km ...“
Dovoz automobilu od plátce z EU je
považován v souladu § 16 ZDPH (a také
v souladu se stanoviskem MF ČR ze dne
22.4.2004) za pořízení zboží. Následuje
otázka, zda je možno takto odvedenou DPH
uplatnit i na vstupu, jak je tomu u pořízení
běžného obchodního zboží dle § 25 ZDPH. Je
však nutno si uvědomit, zda jde o obchodní
zboží, nebo zda se jedná o pořízení osobního
automobilu do majetku plátce.

Obchodní zboží je definováno jako movitá věc, kterou organizace prodá v nezměněném stavu či po případné opravě. Pokud je
automobil kupován jako obchodní zboží, má
organizace (plátce) právo uplatnit daň na
vstupu. Podnikatel tak řádně uplatní u vstupu daň z pořízení zboží z jiného členského
státu (tzv. reverse charge) v souladu s § 72
a zejména §73 odst. 7 ZDPH. Výsledek tak
bude daňově neutrální, neboť stejná částka
daně je uplatněna na vstupu i na výstupu.
V druhém případě, při pořízení ojetého
osobního automobilu do majetku společnosti, podnikatel (plátce) nemá nárok na odpočet daně na vstupu v souladu se zněním § 75
odst. 2 ZDPH. Takové organizaci vzniká pouze
povinnost odvést daň z pořízeného vozidla
(tzv. reverse charge) na výstupu. Odpočet na
vstupu však podnikatel uplatnit nesmí, protože
daň z takto pořízeného osobního automobilu
jde k tíži plátce. Od vstupu České republiky do
EU až do 1.10.2005 bylo možno osvobodit toto
pořízení od daně na výstupu (reverse charge),
zákon § 65 ZDPH však prošel novelizací, která
tento odpočet nadále neumožňuje.

Zvláštní výjimky u pořízení osobního
automobilu požívají obchodníci s ojetými
automobily, kteří podnikají dle zvláštního režimu podle § 90. Ten je možné využít
v případě, že je vůz pořízen od neplátce daně
v EU či od osoby, která používá podobný
režim jako je uvedený v § 90 ZDPH.
Pokud se pořizovatel vozu rozhodne
osobní automobil ze zahraničí prodat, ať šlo
o pořízení obchodní či do majetku společnosti, organizace má právo uplatnit daň
na výstupu v souladu s § 21 ZDPH. Může to
provést v případě, že automobil byl pořízen
jako zboží nebo jako majetek plátce, nebo
tento další prodej osvobodí od daně dle § 62
ZDPH.

Odpovídal
daňový poradce
Ing. Tomáš Goláň

Potřebujete radu z oblasti daní, práva či personalistiky? Pište na redakce@firemnipartner.cz.

Rady
právníka

Když si pořídím do organizace vůz ze
zahraničí, kupní smlouva by se měla řídit
zákony kterého státu? Existují nějaké
speciální podmínky při řešení případné
reklamace vozu?
Na základě podkladů dostupných v Centrálním registru vozidel je možno dospět
k závěru, že tendence růstu dovozu motorových vozidel v rámci EU, s ohledem na současnou legislativu (po přistoupení do společenství Česká republika respektuje zásady
celní politiky unie), bude pokračovat. A to
i přes současný stav, kdy průměrné stáří osobních automobilů v České republice dosahuje
13,84 roku. Z více než čtyř miliónů registrovaných vozidel bylo 41 procent vyrobeno před
rokem 1993.
Pro uzavírání smluvních vztahů v zahraničí, v praxi především kupních smluv, jsou
určující právní předpisy daného státu, na
jehož území k uzavření kupní smlouvy dochází. Není však vyloučeno, aby právní režim
smluvního vztahu byl sjednán podle českého
práva. Podobně se lze dohodnout na státní
příslušnosti rozhodčího orgánu či soudu, což
je pro českého podnikatele výhodné zvláště
v případě řešení případného sporu.
Se vstupem České republiky do Evropské
unie je nejen podnikatelům poskytována
ochrana právem společenství v rámci právních vztahů. Obecně došlo ke sblížení legislativních podmínek nových členských států
Evropské unie, tedy i České republiky, mimo
jiné i v rámci tzv. spotřebitelských smluv.
Proti nepřiměřeným podmínkám ve
smlouvách je v rámci EU poskytována ochrana, když spotřebitel uzavře smlouvu s pomocí odborníka kdykoli a kdekoli v Evropské unii
a v Evropském hospodářském prostotu
(EHP).

Smluvní podmínka je v zásadě považována za nepřiměřenou, pokud způsobuje
významnou nerovnováhu v právech a povinnostech, které vyplývají ze smlouvy, a vedou
k citelné újmě spotřebitele. Takovou podmínku lze napadnout, nebo ji nebrat na zřetel,
protože k ničemu nezavazuje. Přesné podmínky neplatnosti jsou blíže popsány v předpisech každého členského státu.
Podle směrnice 2001/95 žádný výrobek,
který je dodáván během obchodní činnosti
a bude pravděpodobně používán spotřebiteli, nesmí představovat žádné riziko, nebo
pouze minimální rizika, která jou slučitelná
s používáním výrobku za normálních nebo
rozumově předvídatelných podmínek.
Výrobci tak mají vůči spotřebitelům
povinnost:
▪ poskytovat potřebné informace, díky nimž
budou spotřebitelé moci posoudit rizika
spojená s výrobkem při normálním nebo
rozumně předvídatelném používání;
▪ přijmout opatření vhodná pro vlastnosti
výrobků, které dodávají.
Od distributorů se zejména vyžaduje, aby
jednali s náležitou pečlivostí, zejména aby
nedodávali výrobky, o nichž vědí či o nichž
na základě vlastních informací měli předpokládat, že nejsou v souladu s požadavky bezpečnosti provozu. U motorových vozidel tato
zásada platí se zvýšenou důležitostí.
Existují také pravidla Společenství upravující odpovědnost za vadné výrobky. Jinými slovy, pokud je předmětem kupní smlouvy vadný
výrobek, mohou nést odpovědnost za způsobenou škodu výrobce, dovozce a za určitých
okolností dodavatel. Jako vadný výrobek lze
chápat takový produkt, jenž nenabídl bezpečnost, kterou lze přiměřeně očekávat. Při posu-

zování vadnosti výrobku je hlavním kritériem
jeho prezentace a účel, za jakým může být dle
přiměřeného očekávání používán.
V případě dodání vadného motorového
vozidla vzniká podnikateli nárok na náhradu
za fyzické poranění a škodu na majetku , která byla způsobna vadným výrobkem. To vše
také v případě, když výrobce nepochybil. Pro
získání odškodnění od výrobce musí podnikatel prokázat tyto aspekty:
▪ existenci škody;
▪ vadu výrobku (motorového vozidla);
▪ příčinnou souvislost mezi vadou a škodou.
Za splnění shora uvedených předpokladů
vzniká objektivní odpovědnost výrobce.
Spotřebitelé mohou podat žalobu o náhradu škody, pokud škoda měla za následek:
▪ úmrtí nebo zranění osoby;
▪ vážné poškození nebo zničení části majetku typu běžně určeného pro soukromou
potřebu a používaného zraněnou osobou
hlavně pro vlastní soukromé potřeby.
Kromě toho musí být možnost podat
žalobu uplatněna podnikatelem do tří let od
data, kdy se poškozený přiměřeně dozvěděl
o škodě, vadě a totožnosti výrobce. Žalobu
lze rovněž podat do deseti let od data, kdy byl
výrobek (v našem případě automobil) uveden do oběhu.

Odpovídal
právník
JUDr. Pavel Dvorský

Potřebujete radu z oblasti daní, práva či personalistiky? Pište na redakce@firemnipartner.cz.
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vzdělávání

Získání diplomu neukončuje vzdělávací proces

Zavedené firmy přemýšlející
a plánující na řadu let dopředu
se snaží do dalšího vzdělávání
svých zaměstnanců každoročně investovat více prostředků
v přesvědčení, že se jim tyto
finance vrátí v podobě vyšší
efektivity jejich práce a zvýšení
konkurenceschopnosti firmy.
Jejich zaměstnanci jsou navíc
schopni se lépe orientovat
v měnícím se socioekonomickém prostředí a pružněji
reagují na případné změny. Z
logiky věci však vyplývá, že iniciativa musí pocházet také od
samotných zaměstnanců, kteří
by měli být připraveni věnovat
vzdělávání i část svého volna.
Celoživotní vzdělávání
Za základní formu dalšího
vzdělávání je podle výzkumu
provedeného prestižním deníkem Chicago Tribune považováno školení v komunikaci.
Umět komunikovat s kolegy,
stávajícími či potenciálními
obchodními partnery i lidmi,
kteří s danou firmou žádným
způsobem nesouvisejí, je chápáno jako basální know-how
každé úspěšné společnosti.
Další vhodnou formou studia
je rozvíjet se v řízení projektů

a v práci s počítačem. Nedílnou součástí rozvoje firmy jsou
také jazykové kurzy, přičemž
znalost angličtiny je dnes chápána jako elementární nutnost
a od pracovníků se očekává, že
budou schopni komunikovat
i v dalším cizím jazyce. Kapitole o jazykovém vzdělávání
ve firmách budeme věnovat
samostatné číslo Partnera.
Moderní doba 21. století nabízí
dnes ještě málo doceňovanou
formu tzv. e-learningu, tedy
studia prostřednictvím internetu. Kromě úspory výdajů za
cestování do školicích zařízení,
která je nasnadě, je tato forma
studia také velmi šetrná k pracovnímu programu daného
pracovníka, který si příslušné
materiály stahuje a se svými
školiteli komunikuje prostřednictvím internetu.
Zkušenosti firem Zlínského
kraje
V rámci České republiky existuje nespočet společností zabývajících se například manažerskými kurzy a poradenstvím,
kurzy v oblasti informačních
technologií, kurzy marketingu
a komunikací, účetnictví nebo
personalistikou. Některé fir-

my však investovaly do vybudování vlastního školicího či
vzdělávacího střediska a jejich
zaměstnanci se tak mohou
vzdělávat přímo v prostorách
firmy, ve které pracují. Jednou
z firem, která vybudovala vlastní školicí středisko, je hulínská
firma NWT Computer zabývající se komplexními službami
v oblasti IT technologií. „Mimo
interní školicí centrum se naši
zaměstnanci dále vzdělávají
v rámci různých školicích programů po celé České republice.
Školíme jak obchodníky, tak
technické pracovníky,“ uvedla
personalistka společnosti Jitka
Havlíčková. Existuje také mnoho firem, jejichž zaměstnanci se školení musejí účastnit
povinně. „Mám 5 zaměstnanců,
kteří se musí pravidelně proškolovat, protože jim to ukládá
náš nadřízený orgán. Samozřejmě ale využíváme i školení
fakultativní, například v oblasti
rozvoje statistických metod.
Ročně nás to stojí zhruba 50
tisíc korun,“ informovala jednatelka zlušební laboratoře
kožedělných a textilních materiálů a výrobků AZL Otrokovice Miloslava Štachová. Velmi
podobný je princip školení
i ve firmě Vymyslický-Výtahy.
„Povinná školení jsou samozřejmostí, dále školíme také
manažery nebo obchodní
týmy, a to téměř vždy na území Zlínského kraje. Každý rok
v průměru za 30 tisíc korun,“
konstatovala účetní společnosti Vymyslický-Výtahy Marie Hlaváčková. Všechny námi oslovené firmy považují permanentní
vzdělávání svých zaměstnanců
za důležitou složku rozvoje firmy a investice do jednotlivých
školení za účelně vynaložené
prostředky, které se určitě vrátí.

Slovácké strojírny vsadily na vlastní vzdělávací centrum
Jednou z firem Zlínského kraje, která
upřednostnila vybudování vlastního
školicího střediska, je akciová společnost Slovácké strojírny Uherský
Brod (SUB). Tato společnost uspěla ve
výběrovém řízení v rámci Operačního
programu Průmysl a podnikání, jehož
vyhlašovatelem bylo české ministerstvo průmyslu a obchodu. Projekt
vznikl s cílem realizovat vzdělávací programy v oblastech dalšího vzdělávání,
rekvalifikace a doškolování zaměstnanců firmy SUB, která ale část kapacity uvolňuje také pro potřeby jiných
firem. SUB obdržely na vybudování
střediska s kapacitou 130 míst dotaci
z prostředků EU a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve výši cca 16,7 milionu korun, zbývajících zhruba 21 milionů firma uhradila z vlastních zdrojů.
Více informací na www.sub.cz. (don)
Lázně Luhačovice jsou pionýrem v
oblasti firemního vzdělávání
Institucí, která klade velký důraz na
permanentní vzdělávání svých zaměstnanců, je akciová společnost Lázně
Luhačovice. Tato společnost je výjimečná například tím, že spoluzaložila
soukromou Vysokou školu cestovního
ruchu, hotelnictví a lázeňství v Praze.
Největší moravské lázně tak nevzdělávají své pracovníky pouze formou kurzů
a školení, ale každoročně vysílají na tuto
prestižní školu své vedoucí pracovníky
a dotují jim polovinu výše školného.
Dalším významným vzdělávacím projektem Lázní Luhačovice, a.s., jehož
součástí je například trénink komunikačních dovedností nebo zlepšení
jazykové vybavenosti, je vzdělávání
zaměstnanců. Tento projekt získal
podporu Evropského sociálního fondu a českého ministerstva průmyslu
a obchodu ve výši 2,4 miliónu korun
a patří mezi čtyří nejlépe hodnocené
projekty tohoto programu. Luhačovské
lázně investují do vzdělávání ročně
řádově statisíce korun.
(don)

Inzerce

[don]
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realitní servis
Prodej
Pohořelice u Napajedel

Zlín

Valašské Klobouky

Otrokovice

Rekreační středisko Hájenka v Pohořelicích u Napajedel se nachází v krásném
prostředí přírody.
Ubytovací kapacita 90
lůžek ve 14 chatách, z toho
3 chaty větší - až 16 lůžek,
ostatní 4 lůžka, využití
2 nadzemní podlaží budovy
- sociální zařízení - sprchy,
WC, budova herny, venkovní bazén, ohniště s okolní
plochou 860 m2, louka o
výměře 4.200 m2, využívána ke stanování nebo jako
sportoviště.
Správcovský byt 2 + kk.
Zastavěná plocha je 775 m2.
Plocha celkového pozemku
9662 m2.
Cena: 5.300.000 Kč
tel.: 577 019 619

Zavedená stylová restaurace ve Zlíně pod Jižními
Svahy v objektu z r. 1995
s vinným sklepem, pivnicí,
barem, krbem a venkovním
posezením. Kapacita restaurace je 70 míst, venkovního
posezení 70 míst.
Cena 4.300.000 Kč
tel.: 577 019 619

Rekreační středisko Valašské
Klobouky - Královec zahrnuje 11 bungalovů, 2 chaty,
velkou chatu Jiřinku, 10 letních chatek, 2 bytové jednotky, rehabilitační budovu.
Nachází se v horském prostředí Bílých Karpat.
Cena: 12.300.000 Kč
tel.: 571 410 129

Prodej novostavby z r. 1999
na ul. Nábřeží určeného
k podnikání. Vhodné jako
restaurace, penzion, sídlo
firmy. Zahrada do dvora
311 m2 - posezení. Ve 2 NP
3 pokoje + soc. zařízení
zvlášť, ve 3 NP 4 pokoje.
Cena: 4.200.000 Kč
tel.: 577 019 619

Vizovice

Brumov - Bylnice

Valašské Meziříčí

Komerční objekt ve Vizovicích (původně výrobna
nápojů, následně motorest).
Objekt má 3 NP. V přízemí
bývalá recepce, jídelna, ve
2 a 3 NP pokoje, sociální
zařízení. Vytápění elektrokotlem.
Cena: 3.100.000 Kč
tel.: 577 019 619

Jednopodlaž. výrobní hala
v okrajové části obce, zast.
plocha 963 m2, výška 3,60
až 4,55 m, délka 72 m, šířka
12 , administrativní část, soc.
zázemí, možnost využívání
přilehlé zpevněné plochy
cca 1. 500 m2.
Cena: 1.450.000 Kč
tel.: 577 019 619

Komerční objekt Valašské
Meziříčí – Juřinka o vel. 500
m2 po rekonstrukci v r. 2001,
podsklepeno, v 1. NP kancelář, výrobní a skladovací
prostory, sociální zařízení,
v 2. NP bytové jednotky 2+1
a 1+1, vytápění je plynové.
Cena: 3.500.000 Kč
tel.: 571 410 129

Halenkov

Zlín

Rožnov pod Radhoštěm

Penzion v centru obce se stálou klientelou. Vybaven 6ti
nadstandardními 2-pokojovými apartmány s kapacitou
32 míst. Vedle penzionu je
novostavba atyp. rod. domu
5+1 s dvojgaráží. Celková
velikost pozemku 1.552m2.
Cena: 11.700.000 Kč
tel.: 577 019 619

Funkcionalistická vila, stojící
na pozemku cca 3 000 m2.
Zastavěná plocha 180 m2 8 pokojů, 2 kuchyně, 2 soc.
zařízení. Pokoje o velikosti
45 m2 obsahují jídelní kout
a zimní zahradu. Vjezd na
zahradu 2 garáže.
Cena: v realitní kanceláři
tel.: 577 019 619

Jezdecký areál v Rožnově pod Radhoštěm v hezké lokalitě blízko
městského centra s veškerým zázemím pro chov koní, restaurací
a bytovými jednotkami (4 x 3+1, 2 x 2+1 a 1x 1+1). V areálu je
krytá jezdecká hala o vel. 756 m2, stáje pro 30 koní (20 boxů),
2 plech. sklady, dílna, sedlovna, přípravna krmení, vnitřní seník
o vel. 1.000 m3, travnaté kolbiště s ohradou, výběhy pro koně,
sklep s vodárnou.
K restauraci náleží krb s udírnou.
Cena: 15.000.000 Kč
tel.: 571 410 129

Zlín

Zlín

Postoupky u Kroměříže

Luhačovice

Pronájem obchodních prostor v nové prodejní pasáži
v novostavbě u supermarketu TERNO v části Zlín - Louky. Možnost výběru prostor
od 30 do 150 m2 v přízemí
a prvním NP. Dokončení
stavby v září 2006.
Cena: 4.000 Kč/m2/rok
tel.: 577 019 619

Pronájem kanc. prostor
v budově č. 51 v areálu bývalé baťovy továrny. Výtah
v budově s nosností 2. 000
kg. Cena nájmu je bez energií (náklady cca 400 - 500
Kč/měsíc). Možnost pronájmu části plochy.
Cena: 1.150 Kč/m2/rok
tel.: 577 019 619

Pronájem nového komerčního objektu v Postoupkách
u Kroměříže o vel 202 m2
(z toho 173 m2 prodejní prostory, 18 m2 sklad) v novém
objektu (kolaudace v roce
2000).
Možnost
využití
jako
diskontní prodej, nábytek,
elektro, služby, koupelnové,
podlahové studio.
Prodejní prostor má bezbariérový přístup, zabezpečovací zařízení. Před budovou je
9 parkovacích míst. Objekt
je situován v perspektivní
lokalitě 3 km od Kroměříže
směr Brno.
Cena: 20.000 Kč/měsíc
tel.: 577 019 619

Dlouhodobý pronájem budovy s kanc. prostory, sociálním
zařízením a bývalé výrobny,
skladu masné výroby. Možnost využití k jakýmkoliv
komerčním účelúm. K budově náleží zahrada a parkoviště
o celkové výměře 1. 500 m2.
Cena: 15.000 Kč/měsíc

Pronájem

Zlín
Pronájem kancelářských prostor v Prštném o celkové výměře
100 m2 ve 2 NP, 3 kanceláře z toho jedna průchozí (recepce).
Místnost na archiv, kuchyňka, samostatné WC a sprchový kout.
Telefonní + internetové připojení. Možnost využití jednací místnosti.
Prostor je zabezpečen kamerovým systémem, vstup na
čipové karty. Možnost parkování ve dvoře 2 místa, před
budovou. Vhodné pro jakékoliv administrativní služby.
Cena: 2.000 Kč/m2/měsíc
tel.: 577 019 619

Uherské Hradiště
Kancelářské, prodejní a skladové prostory v centru města v novém polyfunkčním
domě u hl. cesty - Velehradská třída. Nové prostory
vybavené WC, kuch. linkou,
dlažbou nebo koberci. Parkoviště před budovou.
Cena: 2.500 Kč/m2/rok
tel.: 577 019 619

Nabídka Realitní kanceláře STING, s. r. o., tel. zdarma.: 800 10 30 10
pobočka Zlín, nám. Míru 5469, 760 01 Zlín, tel.: 577 019 619 , pobočka Vsetín, Dolní Jasenka 215, 755 01 Vsetín, tel.: 571 410 129
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Postkonto
podnikatelský úèet

5 jasných výhod pro podnikání

?
Úèet na zkoušku 6 mìsícù ZDARMA
?
Bezplatné vydání Maxkarty
?
Max Mobil PS ZDARMA
?
Max Internetbanking PS ZDARMA
?
3 300 kontaktních míst

Dále nabízíme:
?
úvìry na provoz i na investice
?
neúèelové úvìry bez koneèné splatnosti
Více informací:
Žilinský Martin

mob.: 731 423 034
e-mail: mzilinsky@csob.cz

Váòová Hana

mob.: 737 201 575
e-mail: havanova@csob.cz

