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Zpravodajství

Editorial
strana 4–5

Soutěž PX Firma roku 2007 a Makro Živnostník
roku 2007 se letos pořádá již druhým rokem. Vítězem se ve Zlínském kraji stala společnost REMAK,
a. s., z Rožnova pod Radhoštěm, která se zabývá
výrobou klimatizačních jednotek, vzduchových
clon a souvisejících elektronických systémů. Mezi
podnikateli se nejlépe umístil tlumačovský výrobce oblečení pro motorkáře Libor Hubík.

Rozhovor 

Komory 

strana 11

Spolupráci OHK ve Zlíně a firmy HiTechMedia Systems dokumentuje článek v rubrice Komory.

Do diáře

strana 12

strana 6–7

Rok 2008 přinese legislativní změny, proto i většina akcí informuje o těchto skutečnostech.

Vzdělávání

strana 13

Slušovice a František Čuba. V osmdesátých letech
dva pojmy, které spolu nerozlučně souvisely. Dnes
se jednasedmdesátiletý bývalý předseda JZD Slušovice uzavírá před novináři, neboť, jak tvrdí, lživě
informovali o nikdy neuskutečněných událostech.
Nám ale poskytl rozhovor, jehož stěžejním tématem bylo nejen české zemědělství, ale i fenomén
jménem Slušovice.

Evropská unie 

strana 8–10
Budete pořizovat nový informační systém? Upozorníme vás na možná úskalí při jeho výběru.

Realitní servis

strana 14

Milí čtenáři, partneři,
často v souvislosti s podnikáním nechápu jednu věc, a to rozdíl mezi Prahou
a zbytkem republiky. Narážím nyní na
výši platů. Představím-li si obdobnou
pražskou firmu, jako je HEXXA a logicky
si řeknu, že výnosy musí mít obdobné,
nedovedu si představit, že bych měl
svým zaměstnancům platit pražské
platy. Ty nůžky mezi hlavním městem
a regiony jsou rozevřeny takovým způsobem, že na uspokojivé zdůvodnění,
jak je možné, že se mnohým soukromníkům v Praze vyplatí podnikat, skutečně
nemohu přijít.
V tématu říjnového čísla Firemního
partnera jsme se zaměřili na hledání
zaměstnanců. Při současné nezaměstnanosti lehce přesahující ve Zlínském
kraji šest procent, je pozice zaměstnavatelů často taková, že musí lidi téměř
prosit, aby k nim šli pracovat.
Podle mého může řešit nedostatek lidí
univerzita. Protože nemám s absolventem nějakou dřívější zkušenost, vždy to
pro mě bude jen nezkušený člověk, od
něhož nevím, co očekávat.
Jelikož zlínský Firemní partner slaví rok
svého vydávání, připravili jsme pro vás
odlehčenou přílohu, ve které se seznámíte s celým naším redakčním týmem.
Přeji vám příjemné čtení

Úvodní strana rubriky přináší shrnutí akce s názvem
Nové programovací období 2007 - 2013 z pohledu
podnikatele. Další strany rubriky informují o spuštění první výzvy Regionálního operačního programu a představují bojkovický podnik, který získal
z evropských fondů nemalou dotaci, určenou na
vzdělávání svých zaměstnanců.

Vydavatel magazínu Firemní PARTNER:
HEXXA komunikační agentura s.r.o.
Registrace MK ČR E 16333
Vychází v nákladu 20.500 ks jednou měsíčně,
uzávěrka 25. den v měsíci. Neprodejné.
www.firemnipartner.cz
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zpravodajství
Téma čísla

Kde najít zaměstnance? Třeba na univerzitě

Sehnat v dnešní době zaměstnance je potíž. A je jedno, zda
se jedná o odborníka nebo dělnickou sílu. Zlínský kraj není
v tomto ohledu výjimkou. Na to, jak postupovat a na koho
se obrátit, potřebujete-li rychle nového zaměstnance, jsme
se zaměřili v tématu říjnového čísla Firemního partnera.
Dělníci a odborníci
ger zlínské pobočky firmy
Zaměstnance
můžeme
Trenkwalder Kappa people.
obecně rozdělit do dvou skuPotřebuje-li
podnikatel
kvalitní odborníky a manažery,
pin - kvalifikovanou pracovní
sílu a dělníky. Co se týče najje jeho pozice ještě nezáviděmutí levnější pracovní síly, je
níhodnější.
Nezaměstnanépodle odborníků výhodnější
ho člověka, který něco umí,
obrátit se s žádostí o pomoc na
už dnes totiž těžko najdete.
profesionální pracovní agen„Pokud chcete někoho kvalitního, musíte nabídnout víc
tury. Nejen u nás, ale i v okolních zemích je nedostatek lidí
než konkurence. A nejde větpro manuální práci. Podnikatel
šinou o vyšší mzdu, ale o různavíc nemá obvykle čas, aby
né zaměstnanecké výhody,“
se zabýval náborem každého
tvrdí odborník na lidské zdroje Roman Pilíšek z Agentury
zaměstnance a s tím spojené
agendou.
Vysokoškoláci.
„Například naše firma funPoslední dobou se při hleguje tak, že máme síť nábodání kvalitních odborníků
rových kanceláří na Slovennajímají agentury, které se
zaměřují na takzvaný headsku, v Polsku a Bulharsku, kde
máme vlastní zaměstnance,
hunting, to znamená vytipokteří vědí, jaké lidi s jakým
vání a přetáhnutí konkrétních
zaměřením mají shánět. Díky
pracovníků od konkurence.
tomu najmout deset dělníTato metoda je ale spojena se
ků pro podnikatele znamená
značnými finančními výdaji.
jednu vyplněnou objednávku.
Najmutí agentury pro vyhleO všechny patřičné doklady
dání top managera totiž stojí
a smlouvy se postará náš realipodnik od půl milionu korun
zační manažer,“ popsala Martivýš, střední manager pak přina Václavíková, branch manajde na tři sta tisíc korun.

Možností jsou i studenti
Podnikatelé ze Zlínského
kraje mají ovšem i jistou výhodu, a tou je Univerzita Tomáše
Bati (UTB). Ta se v posledních
letech stále více zaměřuje na
rozšiřování spolupráce s regionálními firmami. „Firmy přicházejí s různými požadavky.
Studentům je poskytnuta
možnost zpracování bakalářské, diplomové nebo doktorské práce na vybrané téma,
které je pro firmu aktuální.
Nebo studenti v týmech a pod
vedením učitelů řeší zadaný úkol. V posledních letech
také roste zájem o stáže, což
univerzita jenom vítá,“ uvedla
prorektorka UTB Drahomíra
Pavelková.
Student tak dostane zázemí ve firmě, kam dochází a je
součástí týmu. „Taková spolupráce je oboustranně výhodná. Manažeři firmy, se kterými
spolupracujeme, přiznávají, že
jim studenti pomohli odstranit
problémy, o kterých firmy sice
věděly, ale v běhu rutinních
činností neměly čas se jim
věnovat,“ prozradila prorektorka. Podle ní má univerzita
zkušenost, že studenti, kteří
se v nějaké podobě dostanou
během studia do kontaktu
s firmou a ta byla s jejich prací spokojena, dostanou zde
často i nabídku místa. Firma
má takto možnost nezávazně
si ověřit, zda je pro ni student
zajímavý i jako zaměstnanec
po absolvování studia.
Univerzita také spustila
nový webový portál, díky kterému se firmy lépe zorientují
v absolventech UTB. Firmy
a podniky si díky němu mohou
lépe vyhledat absolventy podle svých požadavků a nabídnout jim práci.
[mij]

Vysoké školy a detašovaná pracoviště VŠ na území Zlínského kraje

Vysoké
školy

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulty: Aplikované informatiky, Managementu
a ekonomiky, Humanitních studií, Multimediálních komunikací, Technologická
www.utb.cz

Evropský polytechnický institut, s.r.o., Kunovice
Studijní obory: Management a marketing zahraničního obchodu, Elektronické počítače, Ekonomická informatika, Finance a daně
www.czechuniversity.com

Univerzita Tomáše Bati - Regionální vzdělávací centrum v Uherském Hradišti
Studijní programy: Logistika a management,
Ekonomická a informační podpora krizového
řízení, Chemie a technologie potravin, Multimedia a design
www.utb.cz

Vysoká škola umělecko-průmyslová Praha,
detašované pracoviště ve Zlíně
Katedra designu: design výrobků www.vsup.cz
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita
Brno, pracoviště Zlín
Zkušebna stavebně truhlářských výrobků
www.zstv.cz

Barum Continental zvýšil tržby
Otrokovice – Firma Barum Continental si meziročně polepšila v prodeji
zboží a vlastních výrobků o 12 procent.
Za celý loňský rok totiž utržila 39,951
miliardy korun. Zisk společnosti ale
klesl. Zatímco v roce 2005 vykázala
společnost zisk 1,733 miliardy korun,
loni to bylo 1,543 miliardy korun. Vliv
na růst tržeb měl zvýšený objem výroby plášťů pro osobní a nákladní vozy
a nárůst objemu dodávek polotovarů
sesterským společnostem Continental
výroba pneumatik, s.r.o., a Continental HT Tyres, s.r.o. Obě společnosti
zajišťují v otrokovickém areálu výrobu
vysokorychlostních osobních plášťů
nejvyšší technické úrovně. Otrokovický výrobce zaměstnával loni zhruba
3.850 lidí.
Morkovice budou mít
průmyslovou zónu
Morkovice – Až stovku pracovních
míst by měla Morkovicím na Kroměřížsku přinést nová průmyslová zóna.
Ta vyroste na několikahektarovém
pozemku na okraji města ve směru na
obce Uhřice a Počenice. Zóna má na
Morkovicku snížit nezaměstnanost,
která zde zhruba o čtyři procenta
převyšuje celostátní průměr. Zvolená
lokalita je atraktivní i kvůli blízkému
napojení na dálnici, na investora přesto zóna stále čeká. Morkovická zóna
je v nabídce státní Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest,
a to včetně studie s podmínkami napojení na elektrickou a plynárenskou
síť i datové linky.
V kraji se méně staví
Zlín – O více než dvě stovky méně
stavebních povolení vydaly za první
pololetí úřady ve Zlínském kraji ve
srovnání s loňským rokem. Do června
vydali úředníci 2.771 stavebních ohlášení a povolení, ve stejném období
loňského roku jich bylo 2.902. V celé
zemi byla situace podobná, celkový
počet povolení a ohlášení se meziročně snížil zhruba o 5.000 na 54.702.
Největší zájem mají investoři o stavění
bytů a objektů k bydlení. Hodnota
všech povolených a ohlášených staveb
ve Zlínském kraji přesahuje čtyři a půl
miliardy korun.
Firma ČSAD Vsetín
měla loni vyšší tržby
Vsetín – Společnost ČSAD Vsetín
vydělala v loňském roce o téměř 22
milionů korun více, než v roce 2005.
Z devítiset osmnácti tisíc korun si
společnost polepšila na 1,72 milionu
korun. Objem investic ČSAD Vsetín
zvýšil na více než 92 milionů korun.
V plánu na letošní rok počítá přepravce s nákupem 36 autobusů.

[mij]
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Živnostníkem roku se stal motorkář
Zlínský kraj – Vítězem druhého ročníku soutěže PX Firma roku
2007 se ve Zlínském kraji stala společnost REMAK, a. s., z Rožnova
pod Radhoštěm, která se zabývá výrobou klimatizačních jednotek, vzduchových clon a souvisejících elektronických systémů.
Mezi podnikateli se v soutěži Makro Živnostník roku 2007 nejlépe
umístil tlumačovský výrobce oblečení pro motorkáře Libor Hubík.
„Na prvních třech nejlepnost Elko EP, s.r.o., jejíž modulové přístroje a relé jsou hojně
ších firmách se porota bez problémů shodla, protože pořadí
používány po celém světě. Třetí
nejlepší firmou regionu zvolila
bylo u všech hodnotitelů velmi podobné. V kategorii Živporota vsetínskou společnost
nostník roku bylo první místo
Servis Klimax, a.s., výrobce
žaluzií, markýz, rolet a sítí proti
zcela jasné. Pan Hubík vyrábí
oblečení pro motorkáře, což
hmyzu. Stříbrným živnostníje poměrně složitý obor. Začal
kem pak byl zvolen hornolidečz ničeho, prosadil se a na trhu
ský majitel řeznictví Josef Filák,
se drží už dlouho. Navíc dnes
bronzovým vinař Vladimír Raška z Brumova-Bylnice.
zaměstnává 44 pracovníků,“
komentovala rozhodnutí poroVe Zlínském kraji se letos do
ty Jaroslava Nováková, předsoutěže zaregistrovalo rekordsedkyně Okresní hospodářské
ních 193 podnikatelských subkomory Kroměříž.
jektů z různých oborů. O vítězi
Druhé místo mezi firmami
krajského kola rozhodlo získaobsadila holešovská společné skóre, ratingové hodnocení

Živnostník
a firma
roku

a posouzení poroty. U Živnostníka roku šlo organizátorům
o nalezení podnikatele s nejvíce originálním příběhem.
Vítězové budou reprezentovat
Zlínský kraj v celorepublikovém finále 15. listopadu ve Slovanském domě v Praze. Mohou

vyhrát třeba mediální kampaň
v milionové hodnotě. Celostátního vítěze mezi živnostníky
určí široká veřejnost prostřednictvím textových zpráv v SMS
hlasování stejně jako v loňském roce, kdy hlasovalo přes
čtyřicet tisíc lidí.
[mij]

Nový zpravodajský server
Zlínský kraj - Firmy a společnosti ve Zlínském kraji budou mít od října opět blíž
k informacím o dění v jednotlivých
regionech. Přesně 1. října v deset hodin
dopoledne totiž zahájí provoz zpravodajství internetový server Zkraje.cz,
který bude informovat o každodenním
dění ve Zlínském kraji. Zprávy budou
rozděleny do čtyř rubrik, a to zpravodajství, ekonomiky, kultury a sportu. Cílem serveru je vyplnit prázdnou
mezeru na poli aktuálního zpravodajství
z každodenního dění na Kroměřížsku,
Uherskohradišťsku, Zlínsku a Vsetínsku.
Kromě okamžitých zpráv nabídne Zkraje.cz také možnost bezplatné inzerce.

www.kr-zlinsky.cz

Hamé chce posilovat

Babice – Společnost Hamé z Babic na
Uherskohradišťsku chce posilovat své
pozice na rumunském trhu. V roce 2004
zde koupila podnik Romconserv, který
zmodernizovala za přibližně osm milionů eur, v těchto dnech se pak Hamé stalo
majitelem společnosti Antrefrig. Hamé
navíc připravuje v Rumunsku i další
akvizice, mezi které patří zvýšení podílu na trhu kojeneckých výživ a kečupů.
Rumunsko přitom již nyní patří k zemím,
kde babická firma zaznamenává největší meziroční nárůsty tržeb. V roce 2006
zde Hamé utržilo 244 milionů korun,
o 73 procent více než v roce 2005. Za
první pololetí letošního roku dosáhla
firma Hamé Romania další nárůst v tržbách o 18 procent. Do moderního závodu převede Hamé i výrobu z Antrefrigu,
kde se ročně vyrábí přibližně 2.600 tun
finálních výrobků.

Do zóny míří osm investorů

Valašské Meziříčí – Osm investorů, kteří se
podělí o zbývající volné pozemky, míří
do průmyslové zóny Lešná u Valašského
Meziříčí. Vstup investorů již schálili valašskomeziříčtí zastupitelé. Podle odhadů
by mělo město za prodej pozemků utržit
více než 43 milionů korun. V zóně, která
má 55 hektarů, sídlí v současnosti pouze
společnost CIE Plasty CZ. Největší výměru obsadí společnost IKO Sales International. Ta obsadí zhruba 12 hektarů a chce
zde vyrábět střešní krytinu. Další část
odkoupí například firma Schott Solar
CR. Při prodeji dostaly přednost místní
podniky. Zastupitelé se pro ně rozhodli
z důvodu, aby se odstěhovali z centra
města. Zóna Lešná vznikla kvůli firmě
Philips, která zde chtěla vybudovat
závod na výrobu obrazovek. O využití
zóny uvažovala také společnost Nokian Tyres, z obou záměrů ale sešlo.

[mij]

[mij]

Z kraje

[mij]

Inzerce

    
 



  

  



     

 

#
 
   '    " "  '' "#(" '
       &           
 "     !    &% $%

       
                *  ) '     ) 1 % 2       

$2&0"(,$#
        !  & + , )   -  $ ) /     0   . . . -  $ ) /     0

+$ '&
www.firemnipartner.cz

10/2007

 

rozhovor
Doc. Ing. František Čuba, CSc.
▪ rodák z Březové, narozen
23. ledna 1936
▪ ženatý, má dceru a syna
▪ střední školu vystudoval
v Opavě
▪ v roce 1960 promoval na
Vysoké škole zemědělské
v Praze, fakultě provozněekonomické
▪ působil jako agronom
v JZD Březůvky
▪ poté nastoupil na Okresní
národní výbor jako zástupce vedoucího zemědělského odboru
▪ v letech 1963 až 1990 byl
předsedou JZD Slušovice
▪ v roce 1990 ze slušovického družstva odešel
▪ v současnosti je doc. Čuba
v důchodu a jak sám říká,
nemá žádné koníčky,
neboť ho bavilo jen to,
co dělal dříve
▪ nepovažuje za podstatné
řídit se v životě jakýmkoliv
heslem

František
Čuba

František Čuba: Dotace nejvíce demoralizují zemědělce

Slušovice a František Čuba. V osmdesátých letech minulého století
dva pojmy, které spolu nerozlučně souvisely. Letopočet se v této a
přilehlých obcích počítá na dobu „před Čubou a po Čubovi”. Dnes
se jednasedmdesátiletý bývalý předseda JZD Slušovice uzavírá
před novináři, protože, jak tvrdí, informovali o událostech, které se
nikdy neudály a žádný z novinářů se za to nikdy neomluvil. K novodobým Slušovicím nemá doc. Čuba žádný zvláštní vztah, dokonce
nepociťuje ani žádnou zvláštní lítost či nostalgii. Kdyby Slušovice
existovaly dál, tak by se produkce bývalého družstva podle odhadů ekonomů v 21. století pohybovala kolem sta miliard korun...
Zemědělstvím hýbou dotaci mají na dotace nárok a musí
ce a nářky zemědělců rostou
je dostat. Systém financování
rychleji než produkce. Co si
je špatně nastavený, nicméně
o tom, pane docente, myslíte?
v letošním roce se ukázalo, že
Za prvé si myslím, že dotase situace změnila a cena obilí
ce nejvíce demoralizují zeměvzrostla na 6 až 7.000 korun.
dělce. Mnozí zemědělci na ně
Jenomže tento stav je v pořádčekají a bojují o ně, ale správně
ku pro zemědělce, ale pro
by měli hledat cesty, jak snížit
spotřebitele už je to horší.
náklady a zvýšit produkci.
Pro spotřebitele? Dostanou
Položme si tedy otázku, proč
přeci vyšší mzdy. Je nesmysl, aby
dotace jsou? Existují proto, že
se zvýšila životní úroveň lidí tím,
zemědělci nedostávají za své
že se sníží ceny zemědělských
výrobky zaplaceno tolik, kolik
výrobků a doplatí na to zemějim právem náleží. Před třiceti
dělci. Takže správné je postavit
lety se prodávalo obilí za cenu
ceny na úroveň odpovídající
2.500 až 3.000 korun za tunu.
poměru ostatním cenám. České
V loňském roce se prodávalo
zemědělství zaniká a dost možtaké za stejnou cenu, ale ceny
ná zanikne. V roce 1989 vykazovstupů stále rostly. Je to těžké
valo produkci ve výši 108 miliard
vykořisťování zemědělců spokorun a v současné době je to 67
lečností. Je správné, že zeměmiliard korun. Zemědělská prodělci dostávají už několik desedukce klesla řádově o 40 procent
tiletí stejné peníze? Ne, není to
a analýzy do budoucna hovoří
správné. A ten rozdíl je řešen
o pouhých čtyřiceti miliardách.
právě cestou dotací. Zeměděl-
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Slušovice na hraně

Jak to, že Slušovice byly v tehdejší době tím, čím byly?
Slušovice se rozvíjely, protože jsme si vytvořili systém,
který umožnil fungování tohoto
podniku. Bylo nám jedno, jestli
vyrábíme obilí nebo pneumatiky. Prostřednictvím oddělení
Exkurze a praxe jsme každému
dali možnost nahlédnout do nitra fungujícího podniku. Doslova
všechno bylo k dispozici.
Říká se, že jste mnohdy balancoval na hraně zákona.
Ano, využívali jsme celého
prostoru, který zákon dával.
Mnozí lidé nám vytýkali, že jsme
dostávali od ministerstev dotace
a devizové prostředky. Ani jedno,
ani druhé není pravdivé. Nedostali jsme ani tolik prostředků,
kolik by nám právem náleželo.
Agrokombinát Slušovice ve velkém vyvážel a dovážel produkty
ze zahraničí. V té době jsme uzavřeli 16 kooperačních smluv se
zahraničím, což nás opravňovalo
k vývozu a dovozu zboží. A jak
to, že ti druzí to neměli a my
ano? Rozdíl byl pouze v tom, že
na získání takové kooperační
smlouvy bylo potřeba dvaceti
tří souhlasů, a abychom je získali, tak jsme museli vstoupit

devadesát šest krát do různých
kanceláří. Někteří ztroskotali už
u pátéhopodpisu...

Také se tvrdí, že vám bylo jedno, co člověk dělal, ale hlavně
když měl chuť pracovat…
U nás bylo spoustu lidí vyloučených z tehdejší komunistické
strany, kteří neměli možnost
pracovat v jiných podnicích.
Tato skutečnost nám nevadila,
pro nás bylo důležité, co umí.
A pokud se jedná o vzdělání,
bylo nám jedno, jakou má vysokou školu. Důležité bylo, že ji
absolvoval, vytvořil si nadhled
a my jsme ho potom testovali,
pro jakou funkci má dispozice.
Známé je Vaše „kolečko”...
Ano, každý nově příchozí
absolvoval v podniku půlroční nebo roční praxi a nám šlo
o to, abychom zjistili, k čemu
má dispozice. Věděli jsme, že
dobrých manažerů je jenom
půl procenta, takže z dvou set
lidí jenom jeden byl ten, který
byl schopen řídit ostatní. Ale ti
další dokázali zase něco tvořit,
takže proto jsme museli identifikovat, kdo co umí. Je důležité
dát lidi na takové místo, které
jim vyhovuje. Ale také jsme
se pochopitelně mohli splést,
proto jsme všechny pracovníky

www.firemnipartner.cz

rozhovor
jednou za čtvrt roku vyhodnocovali. Obodovali jsme je a když
někdo dostal více než čtyři a půl
bodu, byl přeřazen do vyšší
funkční nebo platové kategorie.
A naopak, kdo získal méně než
tři body, byl přeřazen do nižší
funkční nebo platové kategorie. Pochopitelně se mohl dále
vypracovat. Jeden z náměstků
byl třikrát sesazen a opět se na
toto místo dokázal vrátit.
Lacině koupit, draze prodat
Znáte osudy lidí, se kterými
jste spolupracoval?
Ano, naprostá většina z nich
si vede zdatně. Jmenoval bych
například společnost SWS Slušovice a je řada soukromých firem,
kde si naši odchovanci vedou
dobře. Problém však vidím
v tom, že vynikající manažeři si
vytvoří malý podnik, který přinese miliony korun a přitom by
byli schopni řídit firmu s miliardovým obratem.
Jak se člověk může dostat
k penězům?
Dvěma způsoby. Buď někde
něco lacině koupí a draze prodá, nebo je na pracovišti, ve
kterém neustále něco zlepšuje, snižuje náklady, zvyšuje
produkci a produktivitu práce.
Ta druhá možnost ale v Česku
nepřevažuje. Chybí zkrátka systém, který člověka samotného
nutí k tomu, aby hledal úspěch
v tom, že vytvoří něco lepšího.

A navíc, každý člověk je orientován tak, aby vydělal veliké peníze, aby rychle zbohatl. Nikoliv
aby se rozvíjela jeho firma. Když
ještě fungovaly Slušovice, tak
všechno, co měly k dispozici,
dávaly každému.

čovali rozvoj a bylo jasné, že po
nás půjdou. Tajemství boje proti
pokutám bylo prosté, dopředu
jsme si připravovali podmínky
pro to, abychom odvedli státu
více financí a oni nám museli
peníze vracet.

Ne(za)placené pokuty

Dráha a univerzita

Slušovický úspěch byl tvrdě
vykoupen pokutami. Které
patřily mezi nejznámější?
Například ta za známou čtyřproudovou silnici. Nejen že jsme
ji postavili, ale i zaplatili a ještě
jsme museli zaplatit pokutu za
to, že jsme ji zaplatili. A důvod?
Její výstavbu jsme financovali
z provozních prostředků, nikoliv
ze zisku. Silnice stála sto milionů korun a pokuta byla padesát
milionů. A dál, ve Zlíně jsme
postavili Dům zeleniny a za něj
jsme měli zaplatit 46 milionů
pokuty. Proč? Protože jsme provozovali činnost, která údajně
nebyla v souladu se zákonem.
Ročně k nám v průměru přišlo
asi sedmdesát kontrolorů.

V současnosti probíhají žhavé
diskuse na téma slušovická
dostihová dráha. Kde je vlastně jádro problému?
Před lety jsme ji nevyňali
z půdního fondu a z toho důvodu plynou neustálé problémy.
Tehdy bychom to velmi rádi
provedli, ale platily jiné předpisy, podle kterých všechno to, co
mělo drn, nemohlo být z půdního fondu vyňato. A dostihová
dráha byla oseta trávou. Nicméně
za těch patnáct let tyto problémy už mohl každý levou rukou
i při polospánku vyřešit tak, aby
dostihová dráha byla z půdního
fondu vyňata a využita.

Kolik jste tedy na pokutách
zaplatili?
Minimum, a navíc jsme nezaplatili ani pokutu za zmiňovaný
Dům zeleniny. Když jsem ve Slušovicích začínal, tak jsem věděl,
že nebudeme mít od státu klid,
a proto jsem hledal způsob, jak
revizím odolat. Kdyby Slušovice
stagnovaly, tak by nás nechali
v klidu, ale my jsme zabezpe-

Jaký názor máte na vznik univerzity ve Zlíně?
Domnívám se, že univerzita
je jedním z nejlepších podniků,
který ve Zlíně je. Po zlikvidování
obuvnického průmyslu tam není
prakticky nic. Ve Slušovicích platilo, že manuelní pracovník vytvoří
podniku zisk v rozsahu stovek
korun, středoškolák tisíců korun
a vysokoškolák v rozsahu milionů korun. Česko zkrátka potřebuje víc vysokoškoláků. [mat]

Co také při rozhovoru
zaznělo...

Také
zaznělo...

Jeho vztah ke Slušovicím...
▪ Nikdy, když na takovou
otázku odpovídám,
nedokáži vyjádřit své
pocity.
Slušovice dnes...
▪ To, že to je dnes jinak, je
věcí nástupců. Ne moje.
Nepociťuji lítost.
Podnikání...
▪ Bylo naznačeno, že pokud
zůstanu ve Slušovicích, tak
nebudu mít žádné další
možnosti podnikání.
Když se řekne Alois Samohýl...
▪ Pan Samohýl je člověk,
který mne nejvíce převezl,
ale v tom dobrém slova
smyslu.
Co nyní dělá docent Čuba...
▪ Co já můžu v sedmdesáti
dvou letech dělat? Nikdo
nic nechce. Proč to tak
dramatizujete.
Vztah ke zlínskému regionu...
▪ Tak v něm bydlím
a hotovo, to je všechno.
Názor na tvář Zlína...
▪ V čem myslíte, že se Zlín
změnil? Za tolik let toho
tolik asi nepostavili.
Názor na dnešní dobu...
▪ Žiji ve společnosti, která
existuje.
Názor na vstup ČR do EU...
▪ Jednoznačně kladný. Pro
všechny, i pro zemedělce.
Co se o Slušovicích
a o Čubovi říká...
▪ Výkladní skříň socialismu.
▪ Čuba dal práci všem, kdo
ji chtěli a uměli dělat, nic
jiného ho nezajímalo.
▪ Největší chybou Slušovic
byla jejich úspěšnost.

Inzerce

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

Automatický denziometr
Maximální formát
530 x 740 mm

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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evropská unie
Akce
pro malé
a střední
podnikatele

Sedm evropských let pohledem podnikatele
V polovině září zahájila Unie
malých a středních podniků ČR ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR po
letní přestávce další ze série
seminářů o evropských
fondech s názvem „Nové
programovací období 2007
- 2013 z pohledu podnikatele“. Jednalo se již o desátý
seminář v rámci celé České
republiky, který byl tentokrát určen podnikatelům ve
Zlínském kraji.

Význam rozvoje malých
a středních podniků
Seminář zahájil úvodním
slovem člen Zastupitelstva
Zlínského kraje a předseda
Výboru pro záležitosti Evropské unie Zastupitelstva Zlínského kraje Ondřej Benešík,
aby zdůraznil význam rozvoje
malého a středního podnikání
a podnikatelských aktivit pro
další úspěšný rozvoj zlínského
regionu. Místní podnikatele
zároveň seznámil s činností
a aktivitami Zlínského kraje v oblasti podpory rozvoje
služeb a podnikání. O samotnou náplň semináře se postarali odborníci z Ministerstva pro
místní rozvoj ČR, Ministerstva
zemědělství ČR, agentury pro
podporu podnikání a investic
CzechInvest, Úřadu Regionální rady a dalších organizací,
kteří přítomné podnikatele
v první části seznámili s novinkami nového programovacího
období 2007-13, podporou
podnikání na venkově či podporou podnikání ve Zlínském
kraji. Druhá polovina přednášek pak byla zaměřena na

konkrétní informace spojené
s projekty, jejich přípravou,
realizací, řízením rizik, finančním managementem apod.
Velká úloha ministerstev
„Úloha ministerstva pro
místní rozvoj spočívá především v koordinaci celého systému evropských finančních
prostředků pro období 20072013. V tuto chvíli si ministerstvo klade za hlavní cíl vyjednat
s Bruselem termín schválení
a následné spuštění operačních programů v co nejkratším
možném termínu,“ uvedla Jarmila Bartuňková z ministerstva
pro místní rozvoj.
Program rozvoje venkova
Zástupce Ministerstva zemědělství České republiky
Rostislav Hošek informoval
o schválení Programu rozvoje venkova Výborem Evropské komise ze dne 23. května.
Schválením Programu se naskýtají nové možnosti i pro
malé a střední podnikatele
na venkově, kteří hodlají své
podnikatelské záměry orientovat na činnosti nezemědělské povahy s cílem vytváření
nových pracovních příležitostí
na venkově. Z tohoto důvodu
vyzval účastníky semináře, aby
zvážili své reálné možnosti rozvoje podnikatelských aktivit i ve

zdroj: Unie malých a středních podniků ČR

Role Unie
MSP



Končí příjem žádostí do první výzvy
OP Životní prostředí
Dne 26. října skončí příjem žádostí do
první zveřejněné výzvy Operačního programu Životní prostředí, které lze podávat přes elektronické prostředí Bene-fill
na www.opzp.cz. Pro zájemce byla zřízena také informační Zelená linka 800 260
500, jejíž provoz je zajištěn pro všechny
kraje ČR v době od 7.30 do 16.00 hod.

venkovských mikroregionech.
„Regionální kanceláře agentury CzechInvest jsou připraveny
pomoci každému podnikateli,
který chce požádat o dotaci
v Operačním programu podnikání a inovace,“ uvedla Mariana
Vítová z regionální kanceláře
CzechInvest pro Zlínský kraj.
Semináře pro všechny
„Semináře nejsou určeny
jen pro podnikatele, kteří se
teprve seznamují s možnostmi podpory z evropských
zdrojů, ale i pro ty, kteří ve
svých záměrech již počítají
s účastí nového operačního
programu a nyní se potřebují
informovat o aktuální podobě a stavu tohoto programu.
Věřím, že tyto odborné semináře pomohou podnikatelům
pochopit, jak důležitá je včasná příprava jejich projektů na
zatím ještě nevyhlášené operační programy a celkově tak
přispějí k následnému urychlení řádného čerpání dotací
po oficiálním vyhlášení programů,“ říká předseda Unie
malých a středních podniků
David Šeich.
Akce v celé republice
Termíny dalších seminářů:
25. 10. – České Budějovice
8. 11. – Plzeň
22. 11. – Praha
[mat]

Jakou roli hraje Unie malých a středních podniků
Unie malých a středních podniků ČR reprezentuje
a hájí zájmy malých a středních podniků a společně s českými podnikatelskými sdruženími vytváří
tlak na zlepšení podnikatelských podmínek u českých i evropských veřejných činitelů. Hlavním
cílem je reforma právního rámce pro malé a střední podnikatele v ČR a na území celé EU, zejména
odstranění diskriminačních opatření ve volném
www.sme-union.cz
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pohybu osob a poskytování služeb a dále uplatnění plné liberalizace vnitřního trhu Evropské
unie při dodržování ochrany hospodářské soutěže. Tyto cíle unie dosahuje úzkou komunikací
s lidmi s rozhodovacími pravomocemi, prezentací
potřeb malých a středních podniků a předkládáním komplexních návrhů vedoucích k lepšímu
podnikatelskému prostředí v ČR a EU.

Čerpat finance z evropských fondů
lze už nyní
Podle ministerstva pro místní rozvoj je
zahájení čerpání finančních prostředků
ze strukturálních fondů EU možné již
před ukončením vyjednání operačních
programů s Evropskou komisí (EK). Každý
řídicí orgán má oprávnění vyhlásit výzvu
i vydat rozhodnutí o udělení podpory již
nyní, a to v souladu s legislativou ČR i EU.
Není obecně nutné čekat až na schválení
příslušného operačního programu EK.
Metodika k Integrovanému plánu
rozvoje města
Ministerstvo pro místní rozvoj vydává
metodiku pro přípravu, hodnocení,
schvalování a realizaci Integrovaných
plánů rozvoje měst. Plány jsou významným prostředkem pro čerpání ze strukturálních fondů Evropské unie v programovacím období 2007-2013 a zároveň
důležitým nástrojem národní strategie
rozvoje měst. Více na www.mmr.cz.
Druhé kolo žádostí pro venkov
Příjem žádostí do druhého kola Programu rozvoje venkova probíhá celý říjen.
Mezi vyhlášenými tituly jsou například
investice do lesů, pozemkové úpravy či
vzdělávání. První kolo žádostí do programu bylo vyhlášeno 9. července a již
během měsíce byl zaznamenán vysoký
zájem žadatelů o dotace ve výši přesahující 2 miliardy korun.
Aktualizace pokynů pro žadatele
OP Doprava
Nová verze Pokynů pro žadatele Operačního programu Doprava nahrazuje
dosud platné Pokyny pro žadatele,
které byly zveřejněny k 9. červenci.
Společně s pokyny byly aktualizovány i související přílohy, více na www.
opd.cz v sekci Informace pro žadatele/
Pokyny pro žadatele.
Program LEADER 2007 se navýšil o
deset milionů
Původní padesátimilionový rozpočet
programu LEADER 2007 byl z důvodu
zájmu tzv. místních akčních skupin
(MAS) navýšen o dalších deset milionů.
Bylo tak schváleno 24 žádostí v celkové
výši 59.859.000 korun. Mezi MAS je také
několik skupin ze Zlínského kraje - Luhačovické Zálesí či MAS Východní Slovácko,
kterým přísluší přiznaná dotace ve výši
2,5 milionu korun.

[mat]
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evropská unie
Regionální
operační
program

První výzva Regionálního operačního programu vyhlášena
Dne 6. září vyhlásila Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava jako první v České republice výzvu k podávání žádostí o finanční podporu v oblasti dopravy a technické pomoci. Konkrétně se jedná o oblast
podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura a oblast podpory 4.1
Podpora řídicích, implementačních a kontrolních úkolů řídicího orgánu.
V rámci Regionálních operačna projekty předkládané kraji
ních programů se jedná o první
nebo organizacemi zřizovanývýzvu. Podpořeny budou promi kraji, mohou předkládat své
jekty zaměřené na modernizaprojekty do 31. října 2007. Výše
ce a výstavbu silnic druhé a třetí
dotace z prostředků Regionální rady může dosáhnout až 90
třídy a také na odstraňování
procent a zbývajících deset si
nebezpečných míst a na realihradí žadatel z vlastních zdrozaci opatření snižujících dopajů. Pro žadatele jsou k dispozici
dy na ekosystémy. Žadatelé,
kterými jsou kraje, organizace
kontaktní místa územních prazřizované kraji a obce ve vazbě
covišť v Olomouci a ve Zlíně.
www.nuts2strednimorava.cz

Doprava

▪ Název programu: Regionální operační program Střední
Morava
▪ Prioritní osa: 1 Doprava
▪ Oblast podpory: 1.1 Regionální dopravní infrastruktura
▪ Vyhlášení výzvy: 6. 9. 2007
▪ Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2007 do 12.00 hod.
▪ Forma podpory: Dotace - nevratná přímá pomoc
▪ Finanční alokace Regionálního operačního programu pro
Střední Moravu:18,7 mld. Kč
▪ Fin. alokace 1. výzvy pro oblast podpory 1.1: 1,684 mld. Kč
▪ Místo realizace projektů: Region soudržnosti Střední Morava
▪ Max. délka trvání projektu: Od 1. 1. 2007 do 31. 10. 2010
▪ Min./max. výše dotace: min. 5 mil. Kč, max. 300 mil. Kč
www.nuts2strednimorava.cz/page/1969.vyzvy

Technická pomoc

▪ Název programu: ROP Střední Morava
▪ Prioritní osa: 4 Technická pomoc
▪ Oblast podpory: 4.1 Podpora řídicích, implementačních
a kontrolních úkolů řídicího orgánu
▪ Vyhlášení výzvy: 6. 9. 2007
▪ Ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2015
▪ Forma podpory: Dotace - nevratná přímá pomoc
▪ Finanční alokace ROP pro Střední Moravu: 18,7 mld. Kč
▪ Fin. alokace 1. výzvy pro oblast podpory 4.1: 486,7 mil. Kč
▪ Místo realizace projektů: Region soudržnosti Střední Morava
▪ Max. délka trvání projektu: Od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2015
▪ Minimální výše dotace: Minimální přípustná výše dotace na
jeden individuální projekt je stanovena na 100 tis. Kč
www.nuts2strednimorava.cz/page/1969.vyzvy

Podporované aktivity

Oblast
podpory
1.1

Podporované aktivity

Oblast
podpory
4.1

Stavební úpravy a případné rozšíření, modernizace a výstavba
souvislých úseků silnic II. a III. třídy a ve vazbě na ně i úseků místních a účelových komunikací, odstraňování nebezpečných míst
na silnicích II. a III. třídy a ve vazbě na to i na místních a účelových
komunikacích, úprava frekventovaných silnic II. a III. třídy v blízkosti sídel s vazbou na zkvalitňování životního prostředí obyvatel.
▪ Oprávnění žadatelé/příjemci: Obce, kraje a rozpočtové organizace podle zákona č. 250/2000 Sb.
▪ Místo a konečný termín pro předkládání projektových
žádostí: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední
Morava, odbor územního pracoviště Zlín – Oddělení řízení
projektů, J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín

Řízení a implementace (tvorba související dokumentace), monitoring a hodnocení, kontrola a kontrolní systémy, audity, podpora kontrolního systému, informování a publicita (webové stránky, tvorba logomanuálu, propagační předměty), pořízení, rozvoj,
údržba počítačového monitorovacího systému a IT systému, příprava období 2014 - 2020, příprava a rozvoj lidských zdrojů.
▪ Oprávnění žadatelé/příjemci: Regionální rada regionu
soudržnosti Střední Morava, řídicí orgán ROP Střední Morava
▪ Místo a konečný termín pro předkládání projektových
žádostí: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední
Morava, odbor územního pracoviště Olomouc – Oddělení
řízení projektů, Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc

ÚVĚRY A HYPOTÉKY do 7 dnů!
ŘEŠENÍ A PŘEFINANCOVÁNÍ EXEKUCÍ
KOMPLEXNÍ PRÁVNÍ SLUŽBY
PRODEJ A PRONÁJEM REALIT
VYPLÁCENÍ DRAŽEB


www.firemnipartner.cz

Inzerce
Hlavní kancelář:
REAL KREDIT, a.s.
Velehradská 682
686 01 Uherské Hradiště
Pobočka Zlín:
REAL KREDIT, a.s.
budova ČSOB (druhé patro)
Dlouhá 136
760 01 Zlín
Mobil: 608 200 480 - 1
Tel: 572 554 518
E-mail: realkredit@realkredit.cz
www.realkredit.cz
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evropská unie
Případová
studie

Zvyšování úrovně vzdělanosti zaměstnanců na prvním místě

Minulé programovací období 2004 až 2006 nebylo příznivě nakloněno
jen ryze podnikatelským aktivitám, kterým vévodil Operační program
Průmysl a podnikání, ale možnosti získání nemalých finančních dotací směřovaly i do oblasti podpory rozvoje lidských zdrojů. Ta si kladla
za cíl zejména dosažení vysoké a stabilní zaměstnanosti. Představujeme Strojírenské kovovýrobní družstvo SKD Bojkovice, které v Operačním programu Rozvoje lidských zdrojů získalo milionovou dotaci.
Globálním cílem Operačníforem a lisovacích nástrojů.
ho programu Rozvoj lidských
Společnost disponuje vysoce
zdrojů (OP RLZ) bylo dosažení
moderním strojovým parkem
stabilní úrovně zaměstnanosa kvalitním lidským potenciti založené na kvalifikované
álem. V současné době boja flexibilní pracovní síle, intekovické družstvo zaměstnává
graci sociálně vyloučených
120 pracovníků.
skupin obyvatelstva a konkuVzdělaností k produktivitě
renceschopnosti podniků při
Prvotní úvahy o možnosti
respektování principů udržitelvyužít evropské finance pro
ného rozvoje. Podle statistiky
rozvoj zaměstnanců padly na
Evropského sociálního fondu,
podzim roku 2005. ,,Vedení
jenž se podílí spolu se státním
naší společnosti si plně uvěrozpočtem na financování, byl
domovalo potřebu neustále
objem nasmlouvaných finančzvyšovat úroveň vzdělanosti
ních prostředků k lednu 2007
zaměstnanců jako nejdůz OP RLZ ve výši více než 11
ležitějšího faktoru k dosažení
miliard korun a počet uzavřevysoké produktivity a sponých projektů přesáhl číslo
kojenosti zákazníka,‘‘ zdůrazdva tisíce.
ňuje podstatnou myšlenku
Dynamická společnost
Ivana Bartošíková, personální
Strojírenské kovovýrobmanažerka družstva. Společní družstvo SKD Bojkovice je
nost proto využila možnosti
dynamicky se rozvíjející souzískání nemalých finančních
kromou společností, která od
prostředků z fondů Evroproku 1990 působí v segmentu
ské unie k pokrytí rozsáhlého
trhu zaměřeného na přesnou
programu školení. Jak dále
strojírenskou výrobu. Hlavním
dodává, z hlediska samofinanvýrobním programem je koncování by tato aktivita byla
strukce a výroba vstřikovacích
prakticky nedostupná.
www.skd-bojkovice.cz

Popis

Název programu
Operační program Rozvoj lidských zdrojů 2004 - 2006
▪ Podporuje vysokou úroveň zaměstnanosti, rozvoj celoživotního
učení a adaptabilitu na ekonomické změny podmínek aj.
Název projektu
▪ Zvýšení dovedností a flexibility zaměstnanců zavedením a realizací systému školení
Finance
▪ Celková částka dotace: 1.620.000 Kč
▪ Uznatelné náklady: dosud nevyčísleno, projekt stále běží
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Legislativa i jazykové kurzy
Bojkovická
společnost
začala na projektu spolupracovat se zavedenou zlínskou
poradenskou firmou, která jim
nejen poradila možnost financování projektů z fondů Evropské unie, ale také jim současně
pomohla se zpracováním
žádosti o přidělení dotace.
Celý projekt se tak rozběhl 1.
dubna roku 2006. Již v květnu téhož roku začala realizace prvních kurzů. ,,Doposud
jsme uskutečnili jedenáct
vzdělávacích kurzů se zaměřením na odborné, manažerské,
a jazykové znalosti. Nechyběly
také kurzy zabývající se změnami v legislativě,‘‘ upřesňuje
manažerka společnosti. Realizaci však předcházely související aktivity, které byly součástí
zpracované žádosti. ,,Nejprve
bylo nutné stanovit harmonogram a typy kurzů dle zpracované žádosti. Dále následoval
výběr účastníků kurzů a administrativa jednotlivých kurzů,
kam patří například uzavření
smluv se školicími firmami
a kurzisty,‘‘ dodává Bartošíková. Projekt s názvem Zvýšení
dovedností a flexibility zaměstnanců zavedením a realizací
systému školení bude ukončen
v lednu příštího roku.

A dál? Třeba modernizace
Schválením 24 operačních programů a více než 700
miliard korun se nejen pro
podnikatele a firmy otevírají
nové možnosti ekonomického rozvoje. Tuto doslova
podanou ruku si uvědomuje
i vedení bojkovické společnosti. ,,Pochopitelně i nadále
se budeme snažit o získání
finančních prostředků z fondů
Evropské unie. Rádi bychom
investovali do modernizace
strojového parku a opět do
rozvoje vzdělanosti zaměstnanců, čímž získáme na konkurenceschopnosti,‘‘ hovoří
otevřeně o firemních plánech
manažerka. Z široké nabídky
nových operačních programů
se společnosti jeví pro podnikové aktivity jako nejvhodnější Operační program Podnikání a inovace, který malým
a středním podnikům nabídne více než sto miliard korun.
,,Po zkušenostech, které jsme
získali z realizovaného projektu a z průběhu komunikace
mezi jednotlivými stranami,
můžeme prohlásit, že do
podobné akce bychom se znovu angažovali,‘‘ uzavírá průřez
projektovými aktivitami Ivana
Bartošíková z bojkovického
kovovýrobního družstva.

[mat]

Klady a zápory realizace projektu
vstřícnost, ochota a komunikace s poradenskou firmou
a Úřadem práce
trpělivost při řešení korekcí a úprav v monitorovacích
zprávách
častá změna v tiskopisech v průběhu celého projektu
přemíra administrativy

www.firemnipartner.cz

komory

Obchodní a hospodářská komora ve Zlíně – cesta k dotacím
Obchodní a hospodářská komora ve Zlíně vytvořila po vstupu České republiky do Evropské unie řadu úspěšných projektů o unijní
dotace a pomohla tak podnikatelům získat dotace v řádu desítek
milionů korun v širokém spektru dotačních oblastí. V následujících
sedmi letech je pro projekty prostřednictvím dotací z Evropské unie
připraveno více než 700 miliard korun, neváhejte je proto využít.
Příkladem úspěšné spoluSystems, s. r. o., které byly reapráce Obchodní a hospodářské
lizovány a spolufinancovány
komory ve Zlíně a regionálního
z Operačního programu Průpodnikatelského subjektu jsou
mysl a podnikání v období
dva projekty firmy HiTechMedia
2004 - 2006 v rámci programu
Obnovitelné zdroje energie. Na
přípravě obou projektů, včetně
žádosti o dotace, se podílela
také zlínská OHK.
Fotovoltaické elektrárny
Byly vybudovány dvě fotovoltaické elektrárny sloužící

k výrobě elektrické energie
z obnovitelných zdrojů – sluneční energie. Prvním projektem je fotovoltaická elektrárna
v obci Opatov v Pardubickém
kraji. Ve své době šlo o první
elektrárnu tohoto typu realizovanou v ČR. Rozpočet
projektu byl devět milionů
korun a získaná dotace činila 3,2 milionů korun. Dalším,
podstatně větším projektem,
je obdobná elektrárna realizovaná v Ostrožské Lhotě na
Uherskohradišťsku. Ve své
době největší stavba v republice byla slavnostně otevřena
letos 1. září. Jde o investici
ve výši 90 milionů korun, kdy

dotace činí 28,4 milionů. Pro
společnost HiTechMedia Systems se spolupráce se zlínskou Obchodní a hospodářskou komorou stala klíčem
k získání dotací z EU v celkové
výši 31,6 milionů korun.
Využijte i vy Obchodní
a hospodářskou komoru ve
Zlíně ke konzultacím a zpracování projektových žádostí za
účelem získání dotací z EU.
Kontakt:
Ing. Romana Keglerová
Tel.: 573 776 005(1)
Fax: 573 776 003
romana.keglerova@ohkzlin.cz
OHK ve Zlíně, Vavrečkova 5262

www.ohkzlin.cz

[mat]

Agrární komora si polepšila
Agrární komora Zlínského kraje si výrazně finančně polepší. Na krajském zasedání byla navýšena původní dotace
660 tisíc korun na konečných 1.550 tisíc
korun na akce konané během roku 2007.
Více než dvojnásobná finanční podpora
byla odůvodněna skutečností, že právě
Agrární komora se výrazným způsobem
podílí na akcích, které významným způsobem přispívají k obnově regionálních
zemědělských tradic a k podpoře místních producentů potravin.
V letošním roce komora připravila
akci „Tradiční Valašsko - chov ovcí a produkce“ a dále se podílela na opakované
realizaci projektu Perla Zlínska 2007.
Pod aktivity Agrární komory jsou zařazeny také letošní první Dožínky Zlínského
kraje, které se uskutečnily v Kroměříži.
[mat]

Seminář CzechTrade

OHK
ve Zlíně

1. 11. 2007, Kroměříž
Strukturální fondy EU
Manažerský svazový fond ve spolupráci
s agenturou CzechTrade pořádá tématickou přednášku na téma Strukturální fondy EU a možnosti jejich čerpání.
www.czechtrade.cz

Irský business den ve Zlíně
OHK ve Zlíně ve spolupráci s Velvyslanectvím Irska v Praze a agenturou CzechTrade
připravila další z úspěšných business dnů. Tentokrát byla podnikatelské veřejnosti
představena ostrovní země s velkými možnostmi a vyspělou ekonomikou - Irsko.
Cílem akce s názvem „Irský business
voj a důležité strukturální změny,“ předstaden“ byla podpora česko-irských obchodvila na úvod ostrovní teritorium ředitelka
ních a hospodářských vztahů. Čím tedy
OHK ve Zlíně, Ing. Rita Lečbychová, CSc.
může české podnikatele Irsko inspirovat?
Akce se osobně účastnil ředitel Enterprise
„Irská ekonomika je známá tzv. hospodářIreland – obchodní rada irského velvyslaským zázrakem a prosperitou. V současné
nectví v Praze a nabídku služeb a aktivit
době je charakteristická nadprůměrným
zahraniční kanceláře CzechTrade v Dublinu
hospodářským růstem, nejvíce rostouprezentovala její ředitelka, Alice Fibigrová.
cí ekonomikou ze zemí bývalé evropské
Irského business dne se zúčastnili regipatnáctky a také flexibilní administrativou
onální podnikatelé, kteří mají o spolupráci
či nízkými daněmi. Irsko také dokázalo
s ostrovní zemí zájem, nebo již s Irskem
významně využít evropské fondy pro rozv minulosti kontakty navázali. Jedním
z nich byl i Vladimír Bednařík ze společnosti na výrobu dřevěného ohýbaného nábytku. „Daří se nám vyvážet svou produkci do
Anglie, částečně do Austrálie a do Německa. V listopadu se máme sejít s potencionálními zájemci o naše výrobky právě v Londýně, tak uvidíme, jaké budou výsledky.
Business dny jsou velkým přínosem, neboť
poznat neznámá teritoria je nejlepší od lidí
tam pracujících,” dodal Vladimír Bednařík,
který do Zlína přijel až z Moravského Písku.
[mat]

Agrární
komora

Inzerce

Regionální centrum pro podnikatele
ve Zlínském kraji (zkušenosti od r.1992)
Dotace: • poradenství pĥi hledání dotaĆního titulu
• zpracování a pĥedání kompletních žádostí a projektĭ
• pomoc pĥi plnĕní povinností po získání dotace
• výhodné cenové kalkulace s ohledem na konkrétního zákazníka
Pomoc zaĆínajícím podnikatelĭm (výuka, konzultace, propoĆty, peníze)
Kontaktujte nás pro informace na tel. 577 210 729, rpiczlin@jvmrpic.cz
www.firemnipartner.cz

w w w . j v m r p i c 10/2007
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do diáře
Akce pro
specialisty

Semináře a akce pro specialisty

23. října 2007, Vsetín
Informační management - DMS systémy
Místo konání: Horní náměstí 3, Vsetín
(Maštaliska)
Kontakt: Dolní náměstí 1356, Vsetín
Telefon: 571 421 080
E-mail: ohkvsetin@tiscali.cz
Informace a přihlášky: www.ohkvsetin.cz

30. října 2007, Zlín
Zákon o odpadech a jeho prováděcí
předpisy – stav v letech 2007 - 2008
Lektor: JUDr. Ing. Rudolf Emil
Místo konání: IH Moskva, 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
16. listopadu 2007, Zlín
Reprodukce majetku, technické
zhodnocení, opravy – rozlišené dle
účetních i daňových předpisů, Pokynu
D-300 a vyhlášky č. 560/2006 Sb.
Určeno: Pro pracovníky technických,
investičních a ekonomických útvarů.
Lektor: Ing. Jiří Blažek

Místo konání: IH Moskva, Zlín
Čas: 9.00 - 13.30 hod.
Kontakt: ANAG, spol. s r. o., Olomouc
Telefon: 585 757 411
E-mail: seminare@anag.cz
Informace a přihlášky: www.anag.cz
18. a 25. října 2007,
1., 8. a 15. listopadu 2007, Zlín
Workshop zaměřený na konzultaci
projektových záměrů firem jako
prvního kroku k získání dotací ze
strukturálních fondů Evropské unie
Na každý den se lze přihlásit jednotlivě
Organizuje: Obchodní a hospodářská
komora ve Zlíně
E-mail: info@ohkzlin.cz
Telefon: 573 776 001
Informace a přihlášky: www.ohkzlin.cz
[mat]

Mzdy
a právo

Personalistika a mzdy

22. října 2007, Zlín
Problematika účetnictví a daní SVJ
v roce 2007
Určeno: Pro účetní společenství vlastníků
jednotek
Lektor: Mgr. Karla Maderová-Voltnerová
Místo konání: IH Moskva, nám. Práce
2512, Zlín
Čas: 9.00 - 13.30 hod.
Kontakt: ANAG, spol. s r. o., Olomouc
Telefon: 585 757 411
E-mail: seminare@anag.cz
Informace a přihlášky: www.anag.cz
23. října 2007, Zlín
Změny v nemocenském pojištění
a pojistném na sociální zabezpečení
od 1.1. 2008
Určeno: Pro personalisty a mzdové účetní
Lektor: Ing. Marta Ženíšková
Místo konání: IH Moskva,
nám. Práce 2512, Zlín
Čas: začátek v 9.00 hod.

Kontakt: ANAG, spol. s r. o., Olomouc
Telefon: 585 757 411
E-mail: seminare@anag.cz
Informace a přihlášky: www.anag.cz
29. října 2007, Zlín
Změny ve způsobu zdaňování mezd
a ostatních příjmů ze závislé činnosti
od 1. 1. 2008
Určeno: Pro personalisty a mzdové účetní
Lektor: Věra Příhodová
Místo konání: IH Moskva,
nám. Práce 2512, Zlín
Čas: začátek v 9.00 hod.
Kontakt: ANAG, spol. s r. o., Olomouc
Telefon: 585 757 411
E-mail: seminare@anag.cz
Informace a přihlášky: www.anag.cz
30. října 2007, Zlín
Změny v DPH od 1. 1. 2008, uplatňování
DPH v roce 2007 v příkladech
Určeno: Pro účetní, ekonomy, daňové

poradce a podnikatele – plátce DPH
Lektor: Ing. Dagmar Fitříková
Místo konání: IH Moskva,
nám. Práce 2512, Zlín
Čas: začátek v 9.00 hod.
Kontakt: ANAG, spol. s r. o., Olomouc
Telefon: 585 757 411
E-mail: seminare@anag.cz
Informace a přihlášky: www.anag.cz
19. listopadu 2007, Zlín
Zákoník práce – aktuální stav
a připravovaná novela k 1. 1. 2008
Určeno: Pro personalisty a mzdové účetní
Lektor: JUDr. Jaroslav Jakubka
Místo konání: IH Moskva,
nám. Práce 2512, Zlín
Čas: 9.00 - 13.30 hod.
Kontakt: ANAG, spol. s r. o., Olomouc
Telefon: 585 757 411
E-mail: seminare@anag.cz
Informace a přihlášky:
www.anag.cz
[mat]

Energie

Úspory energií
30. - 31. října 2007, Hostětín
Úspory energií a OZE v praxi II
Místo konání: Centrum Veronica Hostětín
Kontakt: Energetická agentura Zlínského
kraje, o.p.s., ul. J. A. Bati, budova č. 22,
kanc. 306, Zlín
Telefon: 577 043 943
E-mail: hana.bursikova@eazk.cz
Informace a přihlášky: www.eazk.cz
5. - 6. listopadu 2007, Hostětín
Nízkoenergetické stavění v kostce III
Cílová skupina: zájemci z řad veřejnosti,
potencionální investoři
Místo konání: Centrum Veronica Hostětín
Kontakt: Energetická agentura Zlínského
kraje, o.p.s., ul. J. A. Bati, budova č. 22,
kanc. 306, Zlín
Telefon: 577 043 943

E-mail: hana.bursikova@eazk.cz
Informace a přihlášky: www.eazk.cz
8. - 9. listopadu 2007, Hostětín
Venkov – potenciály a využívání OZE II
Cílová skupina: pracovníci místní samosprávy, starostové obcí
Místo konání: Centrum Veronica Hostětín
Kontakt: Energetická agentura Zlínského
kraje, o.p.s., ul. J. A. Bati, budova č. 22,
kanc. 306, Zlín
Telefon: 577 043 943
E-mail: hana.bursikova@eazk.cz
Informace a přihlášky: www.eazk.cz

Místo konání: Centrum Veronica Hostětín
Kontakt: Energetická agentura Zlínského
kraje, o.p.s., ul. J. A. Bati, budova č. 22,
kanc. 306, Zlín
Telefon: 577 043 943
E-mail: hana.bursikova@eazk.cz
Informace a přihlášky: www.eazk.cz

13. - 14. listopadu 2007, Hostětín
Venkov – potenciály a využívání OZE III
Cílová skupina: pracovníci místní samosprávy, starostové obcí
[mat]
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vzdělávání

Máte vyhovující podnikový informační systém?

V současné době už není na pořadu dne otázka, zda je
pro živnostníky a malé firmy informační systém nutný
nebo ne. Je však obtížné vyznat se v nepřehledné nabídce a vybrat si ten nejvhodnější. Správnou volbou získávají
firmy nespornou výhodu. Živnostníci a malé firmy tvoří nezávislou komunitu, která oceňuje především nenáročnost, spolehlivost a nízké provozní náklady softwaru
pokrývajícího běžné informační potřeby malého podniku.
Systémy pro nejmenší
U podnikatelů a malých
firem je optimální zvolit některý z moderních ekonomických
systémů pro zpracování podnikové agendy, které zahrnují
oblast finančního účetnictví
a často i lidských zdrojů, skladového hospodářství, oběhu
zboží apod. Podobný systém
ve většině případů nevyžaduje
žádné dodatečné investice do
počítačového vybavení. Některé z těchto systémů nabízejí i řadu speciálních rozšíření
vhodných například pro velkoobchody či maloobchody
(počítačové pokladny).
Výhodou je poměrně častá možnost zdarma vyzkoušet
některou z omezených „startovacích“ verzí, které poskytnou
dostatečný obrázek o funkčnosti a schopnostech produk-

tu. Někteří dodavatelé nabízejí
i různé balíčky v podobě připravených modulových konfigurací, které umožňují budoucímu
uživateli vybrat přesně to, co
potřebuje.
Řešení na míru
pro střední firmy
U středních podniků je
v současné době ekonomický či
informační systém nezbytností.
Vedle účetnictví obvykle řeší
oblasti mezd, obchodu, logistiky, výroby a řady dalších.
Moderní informační systémy
pro střední firmy jsou obvykle
tvořeny z jednotlivých modulů,
které lze sestavit do spolehlivé konfigurace přesně podle
potřeb uživatele. Samozřejmostí je i možnost jejich rozšíření
o další specializovaná řešení
pro různá odvětví hospodářství
(například výroba, služby nebo

obchod). Výhodná je možnost
vzdáleného přístupu s využitím
mobilních zařízení.
Systémy této kategorie jsou
již schopny analyzovat a vyhodnocovat data pro potřeby
managementu firmy, jsou zpravidla otevřené a jsou připravené pro podporu nových technologií, i když je zatím firma
nevyužívá (mobilní obchodníci
či internetové obchody).
Mezi důležité funkce moderního informačního systému
patří i schopnost přímé elektronické komunikace s bankovním ústavem nebo komunikace se státními úřady (podávání
listů ELDP, vyplňování výkazů
a formulářů apod.) – i s těmito
funkcemi by se měl podnikový
informační systém bez problémů vypořádat.
Rychlost a jednoduchost
Důležitým aspektem je rychlost a jednoduchost zavedení
účetního a ekonomického systému do používání. Pokud si
firma nechá systém nainstalovat a nastavit, měl by dodavatel
nakonfigurovat systém přesně
podle potřeb zákazníka.
Na co dát pozor při výběru
informačního systému
do malých a středních firem
▪ Funkcionalita systému.
Pokud systém v okamžiku
pořízení nesplňuje veškeré
požadavky a není možné jej
správně nakonfigurovat, pak
by se měl zákazník podívat ke
konkurenci. Sliby výrobce, že za
14 dní chybějící modul dodělá,
se ukazují jako liché.
▪ Stabilita a kvalita dodavatele
s dostatečnou servisní sítí. Rozhodně nakupovat produkty větších firem, které na našem trhu
budou ještě pár let působit. Dále

zvážit např. vzdálenost, aby společnost z Olomouce nesháněla
pomoc v Karlových Varech.
▪ Prostředí systému a provázanost s jinými používanými produkty.
▪ Cena. Ta by měla být až
posledním kritériem. Avšak jako
kdekoliv jinde – ne vždy je pravdou, že co je dražší, musí být
i lepší.
Čím se řídit při výběru
Při výběru nového systému
většinou hraje hlavní roli cena. Je
to pochopitelné - kromě funkcionality systému je cena většinou
to jediné, co lze přesně kvantifikovat. Zákazník by se však měl
rozhodovat podle celé škály kritérií, nikoli primárně podle ceny.
Mezi nejdůležitější patří kvalita
nastavení (implementace) systému dodavatelem, stabilita dodavatele a hlavně rychlost odezvy
při případných problémech
– zákaznická podpora. Výhoda
nižší pořizovací ceny se může
rychle smazat, pokud podpora
funguje nedostatečně pružně.
Velkou pozornost je nutno věnovat stabilitě dodavatele. Tento
faktor nabývá v posledních
letech na významu, což je dáno
postupnou stabilizací trhu v ČR
a „úpadkem“ menších lokálních autorů. Je účelné seznámit
se s dosavadními zkušenostmi dodavatele, s jeho profilem
a postavením na trhu, posoudit
jeho způsoby řešení problémů
a poskytování služeb apod.
Není podstatné, který systém
vyberete. Podstatné je, že musí
odpovídat vaší firemní strategii
a reálným budoucím potřebám
firmy. Musí podporovat a dělat
to, co firmě přinese užitek a splní
očekávání. Nejdůležitější je tedy
úroveň, serióznost, kvalifikace
a spolehlivost dodavatele.
[pen]
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realitní servis
Prodej
Osvětimany

Zlín-Štípa

Řadový rodinný dům vhodný k bydlení i k podnikání.
V přízemí prodejní plocha
50 m2 + kancelářské prostory 50m2. V 1. patře byt o velikosti 3+1. Dům se nachází
v centru obce, v blízkosti
stavby je osvětimanská přehrada a pohoří Chřiby. Zastavěná plocha 220 m2. Přilehlé
pozemky 80 m2.
Cena: 1.050.000 Kč
Tel.: 724 670 552

Víceúčelová nebytová budova
v průmyslové části Zlín - Štípa
(areál býv. JZD). V suterénu
tech. zázemí, 1.NP, 2.NP 42 kanceláří, soc. zázemí na každém
patře. Pozemek cca 1 400 m2,
parkování pro 10 aut.
Cena: 4.400.000 Kč
Tel.: 724 670 541

Vsetín-Hovězí

Komerční budova, přiléhající k hlavní komunikaci Vsetín-Velké
Karlovice. Budova ve tvaru „U“ se dvěma nadzemními a jedním
podzemním podlažím. Objekt je napojen na IS. Celková plocha
3000 m2. Výborné parkovací možnosti (40 míst). Budova je vybavena výtahem, v každém podlaží sociální zařízení. Napojení: telefon, internet. Je zde vybudován bezbarierový přístup, v I. NP kompletně vybavena velkokapacitní kuchyně. Vhodný objekt k využití
jako obchodní centrum, provozovna, továrna, sídlo firmy, sklady.
Cena: dohodou
Tel.: 737 643 703

Zlín-Štípa

Státní statek skládající se z 9
budov vhodných k výrobní
činnosti, sklad. prostor, chov
koní či dobytka, kanceláře,
auto-pneu servis. V centru
obce u silnice vedoucí ke
státní hranici se Slovenskem.
Možnost prodeje a pronájmu i po částech. Užitná plocha 40 000 m2. Stav objektu
je dobrý.
Cena: dohodou
Tel.: 724 670 552

Nezdenice

Menší víceúčelová budova
určená ke zřízení autoservisu,
autodílny, čalounictví apod.
Voda, elektrika, parkování před
budovou (1 kancelář, 1x velká
dílna, sociální zázemí). Užitná
plocha 85 m2.

Podnikatelský objekt, 6 km od
Uh. Brodu. CP cca 3 000 m2.
V objektu je prostorná nákladní rampa a manipulační plocha. Nutno dokončit rekonstrukci. Objekt je vhodný jak
na výrobní, tak na skladovací
účely.
Cena: 2.300.000 Kč
Tel.: 603 246 683

Cena: 1.500.000 Kč
Tel.: 724 670 541

Pronájem

Strání

Zlín - centrum

Kroměříž

Pronájem kancelářských
prostor (po rekonstrukci)
v administrativní budově
na Zarámí. Kryté parkoviště
přímo u budovy, telefony,
internet, poštovní oddělení,
stálá přítomnost vrátného,
možnost přestavby příček.
Cena: 2.000 Kč/m2
Tel.: 731 424 590

Pronájem kancelářských prostor v 1. patře (35 m2, 22 m2,
21 m2, 16 m2, 23 m2), v přízemí
samostatný vstup 50 m2. Možnost parkování u objektu i před
objektem, telefonní linky k dispozici.
Cena: 700 Kč/m2/rok
Tel.: 603 273 462

Inzerce

NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ

NEJVĚTŠÍ NOVÉ
BYTY VE ZLÍNĚ
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bytové
jednotky

I. etapa k nastěhování
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