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úvodem
Vážení čtenáři, milí partneři,

podstatná část druhého čísla magazínu
„Firemní PARTNER“ je věnována otázkám ekologie a trvale udržitelného života v souvislosti
s podnikáním, ale také zkušenostem a možnostem ve využívání dotací Evropské unie. Systém poskytování těchto peněz je stále zatížen
komplikovanou administrativou, nicméně
doufejme, že v příštím plánovacím období let
2007 až 2013 se situace zlepší. Na všech úrovních snad bude prosazováno, aby byl systém
jednodušší, aby se snížila mnohdy zbytečná

byrokracie a zejména, aby narozdíl od současné praxe bylo financování projektů průběžné,
což významně usnadní realizaci mnoha investičních záměrů. Rád bych Vás ještě upozornil
na novou rubriku, kde budeme pravidelně
zařazovat přehled podnikatelských akcí
v našem kraji.
Věřím, že „Firemní PARTNER“ se postupně
stává vaším pomocníkem a rádcem, a proto
bych vás chtěl upozornit na možnost využít
adresné doručení magazínu přímo na vaše
jméno. Zaregistrovat se můžete poštou nebo

na naší webové adrese. Cesta magazínu do
Vašich rukou tak bude rychlá a přímá.

Editorial

David Grác
vydavatel

Obsah
Zpravodajství
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Profesní komory 

Asistenčního centra pro podnikatelky. Ženy zde mohou využít poradenství a semináře. OHK Kroměříž
informuje o finanční podpoře vzdělávání zaměstnanců.

ci se ale s žádostí o radu mohou na
hasiče obracet celoročně.

Požární ochrana a podnikatelé
Drobným podnikatelům a živnostníkům ze Zlínského kraje poradí
s předpisy o požární ochraně přímo hasiči. V loňském roce pro ně
vydali speciální publikaci, letos pak
připravili odborný seminář. Zájem-

Rozhovor 

S ředitelem IMOSu o podnikání
a stavebnictví ve Zlínském kraji
Když bylo Ing. Zdeňku Talašovi 40
let, položil základy stavební firmě
IMOS. „Situace dnes je s obdobím
před revolucí absolutně nesrovnatelná. Stavebnictví udělalo obrov-

Evropská unie 

Zelená energie jako zdroj příjmů
Výroba energie z obnovitelných
zdrojů může být zajímavým zdrojem příjmu. Distribuční společnosti musejí zelenou energii vykupovat, stát navíc garantuje dobré
ceny. Na výstavbu větrné, solární či
jiné ekologické elektrárny lze navíc
získat dotace. V součtu to pak znamená zaručený odbyt a rychlou
návratnost počáteční investice.

Centrum pro ženy podnikatelky
Okresní hospodářská a obchodní
Komora Zlín informuje o otevření
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Rubrika přináší přehled akcí pro
podnikatele, které budou realizovány od poloviny listopadu do
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poloviny prosince na území Zlínského kraje. Obsahově je přehled
rozčleněn na akce, které se týkají
řízení podniku, vztahů s veřejností, investic nebo ekonomiky.
Do rubriky přispívají obchodní
a hospodářské komory, vzdělávací
organizace a agentury pro rozvoj
podnikání.

Vzdělávání

Jazykové vzdělávání
Znalost jazyků je bezpochyby
nutnou podmínkou pro úspěš-

Dotační zpravodajství
V rubrice získáte informace o stavu
národních a regionálních grantů.
Pro dotační období 2007 - 2013 získal Zlínský kraj navýšení prostředků
o 40%. Již dnes je jisté, že budou
nejvíce směřovat do dopravy.

Čerpání dotací
Druhou stranu rubriky Evropská
unie naplnily převážně „neevropské“ výzvy k podání žádosti o podporu, protože evropské granty jsou
většinou uzavřeny. Můžete si vybrat
ze dvou investičních zvýhodnění a záruky, zemědělské subjekty
mohou využít program Půda. Další strana přináší zkušenosti firem
v regionu s čerpáním dotací z evropských fondů. Firmy čerpaly peníze
na vzdělání a rekonstrukci budovy.

Tato rubrika přináší přehled toho
nejlepšího z nabídek realitních kanceláří ve Zlínském kraji. Příspěvky
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Registrace MK ČR E 16333
Vychází v nákladu 20.500 ks jednou měsíčně,
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CzechTrade ve Zlíně
KHK Zlín představuje agenturu CzechTrade ve Zlíně a zve na setkání se
zástupci agentury v Rusku a Francii.

Akce pro podnikatele 
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ský pokrok“, říká generální ředitel Talaš. Ve Zlínském kraji patří
IMOS mezi zavedené firmy, které
budují vodohospodářské stavby a inženýrské sítě. Společnost
tvoří mateřská společnost IMOS
Group a pět dceřinných společnotí. V současné době ve firmě
pracuje 400 zaměstnanců a roční
obrat činí jednu miliardu. Zdeněk
Talaš je zařazen do almanachu
Tisíc nejlepších podnikatelů České republiky.
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strana 13
né podnikání organizací, které
se nechtějí omezovat pouze na
české prostředí a zvažují export
do zahraničí. Angličtina hraje
stále dominantní úlohu, ale znalost pouze jednoho světového
jazyka přestává stačit. Jaké jsou
možnosti firemního jazykového
vzdělávání?

Realitní servis

strana 14
poskytly realitní kanceláře Sting,
Agentura Zvonek, RE/MAX Plus,
Bydlite.cz a realitní servis Zvonek
Kroměříž. Přehled obsahuje nabídku pronájmů a prodeje komerčních
prostor v rámci všech okresů Zlínského kraje. Naleznete zde nabídku nejen kancelářských prostor, ale
také prodeje pozemků.

Distribuce:
Česká pošta, s.p., tel.: 577 00 41 13

Obsah

Tiráž

Distribuce do všech firemních schránek ve
Zlínském kraji, na určená místa a adresy.
www.firemnipartner.cz
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zpravodajství
Krátce

Zelená energie může být zajímavou příležitostí

Zlín - Do hledáčku podnikatelů se
stále více dostává zelená energie. Motivací pro případnou investici do výroby
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie přitom nemusí byt jen ekologické
smýšlení, ale také vidina zajištěného
byznysu. Stát se totiž v souladu s politikou EU rozhodl nařídit povinný výkup
zelené elektřiny za dlouhodobě garantované ceny. Na stavbu elektrárny
využívající obnovitelné zdroje energie
lze navíc získat dotace. Výsledkem je
tak relativně rychlá návratnost investice, rovněž odpadají problémy s odbytem. ČR sleduje zvýšení podílu energie
vyráběné z obnovitelných zdrojů.

Téma čísla

Vydělat může i hnůj či vítr
Zajímavý projekt připravuje i Zemědělská akciová společnost Nivnice. Hodlá
vybudovat bioplynovou stanici s kogenerační jednotkou. Plyn vznikne využitím
energetického potenciálu biologicky rozložitelných vedlejších produktů živočišné
výroby, například kejdy, hnoje či močůvky,
či kofermentací rostlinných materiálů. Ročně tak vznikne asi 1,9 milionů kubíků bioplynu, jehož spalováním firma vyrobí elektrickou a také tepelnou energii.
Další možností je využití větru. Ve Zlínském kraji jsou nyní minimálně dvě větrné
elektrárny, které dodávají elektřinu do rozvodné sítě. Jedna z nich je v Hostýnských
vrších - majitelem je duchovní správa, provozovatelem Matice svatohostýnská. V prvních letech provozu využíval provozovatel
vyrobenou eletřinu pro svou potřebu. Po
zvýšení výkupních cen ji ale prodává a svoji
spotřebu kryje nákupem. Je to výhodnější.

i obcí. O solární elektrárně uvažuje například Zlín. Stát by měla v lokalitě skládky
Suchý důl. Instalovaný výkon 200 kW
umožní výrobu 210 MWh ročně, za což
bude město od distribuční společnosti
inkasovat každý rok asi 2,7 milionů korun.
Město chce investici financovat i z Operačního programu průmysl a podnikání a dotací na projekt Energy in Minds!
Zatím jde ale pouze o plány.
Mnohem dále je naproti tomu obec
Bohuslavice nad Vláří. Na jezu nedaleko
obce již zahájila stavbu malé vodní elektrárny. Z osmimilionové sumy nutné na
její postavení činí dotace z Evropské unie
asi pět milionů korun. Obec očekává, že
roční výnos za prodej elektřiny dosáhne
minimálně 300.000 korun.

Razantně vstoupila do výroby energie například společnost HiTechMedia
Systems z Uherského Hradiště. Firma,
která se zabývá hlavně informačními technologiemi, se přítom vůbec
nedrží při zdi. Její energetické podnikání provázejí superlativy. Firma v létě
dokončila v Opatově na Svitavsku největší solární elektrárnu v České republice, její instalovaný výkon činí 60 kW.

Elektrárna stála asi devět milionů korun, z toho 30 procent nákladů
pokryla dotace. Firma předpokládá,
že investice se jí vrátí asi za deset let.
Životnost je pak minimálně trojnásobná. Společnost nyní ale zahájila stavbu další solární elektrárny u Ostrožské
Lhoty v okresu Uherské Hradiště. Její
výkon bude pětadvacetkrát vyšší, než
jakým se chlubí opatovské zařízení.

Do CZAW vstoupili Slováci
Staré Město - Slovenská investiční skupina Slavia Capital si vyhlédla společnost Czech Aircraft Works ze Starého Města u Uherského Hradiště, která produkuje lehká
sportovní letadla. Navýšením základního jmění získala
podíl 49,5 procenta. Peníze chce investor směřovat hlavně do rozvoje firmy.

Slovácké strojírny narostou
Uherský Brod - Slovácké strojírny Uherský Brod připravují fúzi se společností NH Zábřeh, kterou nyní vlastní. Na trhu zůstanou pouze Slovácké strojírny, počet
zaměstnanců tak vzroste asi o 300 na 1.100. Důvodem
fúze obou společností, které mají velmi podobné výrobní portfolio, je úspora nákladů.

[nej]

Solární elektrárny z Hradiště

Kastek je nyní Iberofon
Uherský Brod - Uherskobrodský výrobce plastových
dílů pro automobilový a eletrotechnický průmysl, společnost Kastek UB, se nyní jmenuje Iberofon. Změna
názvu firmy, jejíž tržby se blíží půl miliardě korun, souvisí se vstupem španělské skupiny Iberofon. Jediným
akcionářem je nyní Iberofon Plásticos.

Čaj ve Zlíně skončil
Zlín - Zlínský výrobce čajů, společnost Dukat Inc, skončila. Vloni firmu pohltil polský gigant Mokate, který kvůli
nižším nákladům přesunul výrobu do Polska. Letos pak
byla zlínská společnost zrušena bez likvidace formou
sloučení s nástupnickou organizací, firmou Mokate
Czech. Dukat Inc působil na trhu od roku 1994, tehdy ale
ještě pod názvem Balírny Dukát.

Zelené peníze zajímají i samosprávy
Zajímavou příležitost skýtá zelená
energie i pro radnice měst a dokonce

Z regionu

Komunál je v konkurzu
Kroměříž - Stavební podnik Kroměříž je v konkurzu, rozhodl o tom Krajský soud v Brně. Návrh na konkurz podala
přímo firma, která má problémy již delší dobu. Akciová
společnost Stavební podnik Kroměříž vznikla v roce 1992
transformací z Okresního stavebního podniku Kroměříž.
Historie společnosti ale sahá až do do roku 1949.

Stavba elektrárny u Ostrožské Lhoty si
vyžádá 200 milionů korun. „Fotovoltaický
systém zabere plochu 40.000 metrů čtverečních a po svém dokončení ročně vyprodukuje okolo 1,5 GWh čisté elektrické energie. Jen pro zajímavost, při výrobě stejného
množství elektřiny v tepelné elektrárně
se do vzduchu uvolní asi 1814 tun CO2,“
uvedl manažer projektu Vítězslav Jančík.
Projekt nazvaný HiTech SLE 1500
je rozdělen na dvě etapy. „Ještě letos
dokončíme první část s kapacitou 600
kW, plného výkonu potom elektrárna
dosáhne v průběhu roku 2007,“ doplnil
ředitel společnosti HiTechMedia Systems Vladimír Mléčka. Celkový výkon
tak dosáhne 1,5 MW. V obou případech
pomohly firmě dotace z Operačního programu Průmysl a podnikání, konkrétně
z programu Obnovitelné zdroje energie.

Moravan čeká na majitele
Otrokovice - Zkrachovalá letecká továrna z Otrokovic
získá možná ještě v listopadu nového majitele. Konkurzní správci Moravanu a Moravanu-Aeroplanes totiž
vypsali další výběrové řízení. Jde již v pořadí o třetí tendr. Nový majitel by získal konkurzní podstatu MoravanuAeroplanes, která zahrnuje vše potřebné k výrobě letadel. Budovy patřící Moravanu si bude moci pronajmout
a později koupit v dražbě.
Kmotr má zdravé salámy
Kroměříž - Společnost KMOTR - Masna Kroměříž uvedla na trh trvanlivé fermentované salámy Zeus a Hádes.
Obsahují probiotickou kulturu Lactobacillus paracasei,
která má pozitivní účinky na lidský organismus, a obsahují
méně tuku. Oba výrobky se pyšní Zlatou Salimou a značkou Klasa. K prodeji je nabízí obchodní síť Makro a Kaufland a postupně by se měly objevit i v dalších sítích.
Oční klinika slaví 15 let
Zlín - Před 15 lety provedl přednosta Kliniky oční a estetické chirurgie ve Zlíně, Doc. MUDr. Mgr. Zdeněk Smečka, CSc., první laserovou operaci očí ve střední Evropě
a zbavil pacienta krátkozrakosti. Následovala další česká
prvenství, a to operace dalekozrakosti, kombinovaného
astigmatismu a stařecké vetchozrakosti. Klinika, která
je nestátním zdravotnickým zařízením, má jako jediné
pracoviště svého druhu v ČR certifikaci dle ČSN EN ISO
9001:2001 i mezinárodních certifikátů CQS a IQ Net.

[nej]
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V areálu Svitu vznikl inkubátor pro začínající podnikatele

Zlín - Podnikatelské inovační centrum vzniklo přestavbou
23. budovy v areálu Svitu. Sloužit
bude hlavně začínajícím podnikatelům, kterým nabídne prostory za zvýhodněný nájem. Nákup
objketu a jeho rekonstrukci zaplatilo s přispěním Evropské unie
město, provozovat ho ale bude
Technologické inovační centrum
(TIC), což je společný podnik
kraje a univerzity. S podobnými
projekty již má totiž zkušenosti.
První podnikatelé se nastěhují
na začátku příštího roku, již nyní
jsou ale zhruba tři čtvrtiny ploch
rezervovány.

Mezi cílové skupiny projektu patří stávající malí a střední
podnikatelé z regionu s inovačním potenciálem, zájemci
o podnikání, zejména studenti
a absolventi Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, podnikatelské
subjekty s krátkou historií
podnikání, podpůrné a poradenské organizace pro podnikání v regionu a zahraniční
a regionální investoři. Podnikatelé budou mít zvýhodněný
nájem po dobu tří let, podpora se ale bude v druhém a třetím roce snižovat. Na provoz
Podnikatelského inovačního

centra chce Technické inovační centrum získat dotace
z Evropské unie.
Město investovalo do budovy z roku 1926 celkem 68 milionů korun, podle radnice jde
o první zjevný krok k postupné
revitalizaci areálu v centru města. Zlínu se nyní navíc otevírá
možnost výrazným způsobem
majetkově vstoupit do celého
areálu. Vláda totiž schválila
prodej pohledávek za skupinou Svit v celkové hodnotě 6,8
miliardy korun a asi 17 procent
akcií Svitu. Pohledávky i akciový podíl nyní vlastní Česká

konsolidační agentura. O tom,
kolik za balík pohledávek
a cenné papíry město zaplatí, se ještě nerozhodlo. Město
pak chce realizací pohledávek
získat infrastrukturu a také
některé budovy ve východní
části areálu.

Zajímavosti

Kontakt pro zájemce
o prostory v Podnikatelském
inovačním centru:
Ing. Petr Konečný
Projektový manažer
e-mail: konecny@ticzlin.cz
tel.: 576 033 012
mobil: 739 570 790
[nej]

Volksbank má nového ředitele

Zlín - Novým ředitelem zlínské pobočky Volksbank CZ je od října dvaačtyřicetiletý Miloš Malovaný, který v bance
pracuje od letošního roku. Dříve působil
na pozici poradce pro privátní klientelu a
postupně také jako team leader v brněnské Dresdner Bank CZ.
Po ukončení ekonomické fakulty
Vysoké školy báňské v Ostravě nastoupil do společnosti Slavia a.s., Napajedla,
kde zastával různé ekonomické pozice a posléze se věnoval zahraničnímu
obchodu. V bankovním sektoru působí
od roku 1992.
Pracoval v Komerční bance ve Zlíně,
v letech 1994 až 1999 byl ředitelem zlínské pobočky COOP Banky a Banky Haná.
Na další dva roky se stal vedoucím oddělení privátní klientely, tentokrát v Bank
Austria Creditanstalt CR / HVB Bank
Czech Republic, Zlín. V roce 2002 absolvoval studium angličtiny na škole Global
Village Calgary Rocky Mountain English
Center v Kanadě.
Banka také připravila jednu novinku,
od 13. listopadu bude fungovat ve zlínském Kaufladnu VolksbankShop. „Má za
cíl přiblížit naše služby co největšímu
počtu retailových klientů,“ řekl Andreas
Vögerl, vedoucí odboru Retail Volksbank
CZ. VolksbanShop je prodejním místem
se dvěma zaměstnanci.
[nej]
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Hasiči radí podnikatelům

Zlín - Zlínští hasiči vycházejí vstříc živnostníkům a drobným podnikatelům ze Zlínského kraje,
kteří potřebují informace
o požární ochraně. Již
v loňském roce vydali
o požární ochraně preventivní publikaci, o kterou
byl nečekaně velký zájem.
Nyní pro ně navíc ve
spolupráci s Obchodní
a hospodářskou komorou
Zlín začali organizovat
také bezplatné odborné
semináře, první se uskutečnil letos na začátku listopadu.
Seminář
podnikatelům, především těm, kteří
provozují výrobní činnost,
poradí, jak se co nejlépe připravit na případné
kontroly hasičů nebo jak
zabezpečit své provozovny, aby případný požár
napáchal co nejmenší
škody.
Hasiči přitom při svých
kontrolních akcích zjišťuwww.hzs-zlkraje.cz

jí u podnikatelů četné
nedostatky. Podle nich ale
většinou nepramení ani
tak z nezájmu podnikatelů a živnostníků o samotnou požární ochranu, ale
hlavně z velkého množství
předpisů, které celou problematiku požární ochrany upravují.
Podle mluvčího Hasičského záchranného sboru
Zlínského kraje Ivo Mitáčka jsou hasiči připrave-

ni uspořádat v případě
zájmu i další podobné
semináře.
Podnikatelé a živnostníci se ale mohou na hasiče
ve Zlínském kraji obracet
celoročně, poradí jim pracovníci odboru prevence
ve Zlíně, Kroměříži, Uherském Hradišti a Vsetíně.
Při jednoduchých dotazech postačí telefonát,
u složitějších případů je ale
lepší domluvit si schůzku.

[nej]
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rozhovor
Ing. Zdeněk Talaš
▪ Narozen 3. září 1950 ve
Zlíně. Ženatý, dvě dcery.
▪ Vystudoval vodní hospodářství na VUT Brno.
▪ Sedmnáct let působil
v národním podniku VHS
Brno. Pozice mistra, stavbyvedoucího a hlavního
stavbyvedoucího.
▪ V září 1991 založení Vodohospodářských
staveb
Zlín, 1993 přejmenovává
na IMOS - Vodohospodářské stavby Zlín, 2000 IMOS
Zlín a 2003 IMOS Group.
▪ Od roku 1993 je současně
jednatelem a generálním
ředitelem IMOSu.
▪ 2003 zásadní restrukturalizaci společnosti. Vznik čtyř
dceřinných společností.
▪ Zájmy: tenis, cyklistika,
lyžování a poslech rockové či folklórní hudby.

Ing. Zdeněk
Talaš

▪ Preferuje mobil Nokii
a v garáži mu parkuje mercedes „éčko“.

Ing. Zdeněk Talaš: z podnikání nelze jen tak vystoupit

V devadesátých letech se Ing. Zdeněk Talaš rozhodl se skupinkou pěti lidí dokázat, že umí podnikat, a založil Vodohospodářské stavby Zlín, později přejmenované na IMOS. V dobré víře
nakoupili pozemky, nechali vyprojektovat závod pro zhruba 200
zaměstnanců, i když je neměli. Po prvním roce podnikání bylo
nutné areál rozšířit o další zavody. Dnes počet zaměstnanců
dosahuje čísla 400, roční obrat IMOSu vykazuje jednu miliardu.
V povědomí lidí je, že podnikatel je člověk, který podniká,
aby měl peníze. Jak to vidíte?
Já si myslím, že zaměstnanec
pracuje proto, aby vydělal peníze, ale podnikatel pracuje proto,
aby firma měla prostředky se
rozvíjet. Je pravda, že někteří
podnikatelé pracují pro peníze,
ale většina takových není. Znám
hodně kolegů, kteří jsou pro věc
neuvěřitelně zapálení, dělají 20
hodin denně, nespí a trápí se.
Proč by si člověk takhle ubližoval, když by z toho měl jenom
peníze? Ty nejsou hlavním
motorem podnikání. Peníze jsou
jen prostředkem k dosažení cíle,
kterým je dlouhodobá prosperita společnosti.
Znáte nějakou metodu, jak
bezbolestně zakončit podnikání?
Jediná možnost, jak elegantně ukončit podnikání, je prodat
firmu. Všechno ostatní je pod-
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nikatelem vnímáno jako neúspěch. Prodání firmy vás však
nemůsí uspokojit, protože firmu
směníte za peníze. Tedy za to, co
nebylo pro vás nejvyšší prioritou.
Protože však peníze firmy nejsou
peníze jednotlivce, je nutné
vydělávat dál.
Zisk by měl zůstat ve firmě
Proč podle Vás nemá firma
nikdy dost peněz?
Správný podnikatel má tolik
podnikatelských záměrů a tolik
aktivit, že mu na jejich realizaci
peníze chybí stále. Pokud člověk
firmě věří, tak musí prostředky,
mám na mysli zisk společnosti,
nechat ve firmě. Zisk společnosti
patří firmě, protože jí umožňuje
další existenci a rozvoj. Jednotlivec má právo si z firmy vzít tolik
prostředků, kolik mu umožní
slušný život na určité úrovni.
Vše ostatní patří firmě. Musím
přiznat, že se to někdy těžko

vysvětlovalo některým společníkům, protože takový názor
nemusí sdílet. Každý má různé
potřeby a problémy. S těmi se
ale musí sami vypořádat a nesmí
to ovlivňovat firmu. Jsme skupina lidí, která si vzala podnikání
v pravém slova smyslu jako své
krédo. Podnikání pro nás neznamená jen vydělávaní peněz. Podnikání je o tom vytvořit něco, co
má trvalou hodnotu.
Změna IMOSu byla nutná
Vnímáte nějaké obodobí života IMOSu jako zlomové?
Před čtyřmi pěti lety prošla
společnost zásadní restrukturalizací. Firmu jsme rozdělili a ze
svého středu jsme našli několik
lidí, kteří se stali řediteli nových
závodů. Byl to opravdu dramatický řez do celé společnosti,
plánované náklady činily přes
20 milionů korun. Bezprostředně
po restrukturalizaci mi spousta
lidí říkala, že se to přece nedělá,
takhle se sebepoškozovat. Já
jsem ale věděl, že restrukturalizace společnost dramaticky
zasáhne a sníží dočasně efektivitu celé firmy. Trendy a statistiky
však ukazovaly, že firma nemůže
v započatém tempu pokračovat

dál. Celkově se restrukturalizace
osvědčila. Před změnou jsme
si mysleli, že jsme se ziskovostí
celého podniku na hraně možností. Dnes jeden z nových závodů vykazuje výsledky, které měla
tenkrát celá společnost.
Co bylo hlavním důvodem
restrukturalizace IMOSu?
Vytvořit prostor pro ambiciózní lidi. Uvědomil jsem si, že mám
pod sebou několik dobrých lidí a
mně nezbývalo nic jiného než je
nechat odejít, nebo jim umožnit
růst v rámci firmy. Dali jsme jim
tedy prostor, aby si vytvořili dceřinné společnosti, kde mají podíl
až do 1/3 majetkové účasti.
Podnikání v ČR není pase
Hodně
podnikatelů
vidí
úspěch v exportu. Je podle vás
podnikání v Česku pase?
Podnikání v České republice
pro nás určitě pase není, protože
v zahraničí prozatím moc realizací nemáme. Dělali jsme něco
v Srbsku, měli jsme rozumnou
zakázku na Ukrajině, ze které
však sešlo. V současné době
jsme vyhráli zakázku v Africe.
Zrušili nám tendr, vyhráli jsme ho
podruhé, jsme před podpisem

www.firemnipartner.cz

rozhovor
smlouvy zakázky za půl miliardy.
Bude-li to, uvidíme. Teď jsme byli
v Srbsku na stavebním veletrhu,
odkud jsme si přivezli nové kontakty. Budoucnost společnosti
vidím také v zahraničních zakázkách, přestože se jedná o vcelku
rizikové trhy.
Mohl byste do tří bodů shrnout
tajemství svého úspěchu ?
Víra ve své schopnosti, životní optimismus a důvěra v lidi, se
kterými pracujete.
Styl výstavby, tak jak probíhá
dnes, nepujde dál
Jaká je podle Vás situace na
stavebním trhu na Zlínsku?
Zlín byl, co se týká stavebních
firem, vždy velmi silný. Kromě
strojírenství je zde dominantní
stavebnictví. V minulosti zde
působily velké firmy jako Průmyslové stavby a Pozemní stavby Zlín, které čítaly kolem pěti,
deseti tisíc zaměstnanců. Po
revoluci došlo v těchto společnostech k velké změně. Všichni,
kteří byli dobří a ambiciózní, měli
snahu založit si vlastní firmy, což
zmíněné organizace oslabilo. To
je dobře i špatně. Škoda je, že
velkým firmám jako Metrostav
či Skanska odpadli hlavní konkurenti. Na druhou stranu vzniklo
hodně menších dynamických
subjektů, které rychle vyplnily
trh. Dnes na Zlínsku působí pět
až deset dobrých firem střední
velikosti, které dokáží konkurovat větším firmám. Těžko se

však dostanou na úroveň těch
velkých, které se na trhu chovají
trochu monopolisticky.

nejméně ovlivnila život ve městě. Tak, aby lidi téměř netušili, že
něco děláte.

Jaké je ve Zlínském kraji konkurenční prostředí?
Konkurence na stavebním
trhu Zlínského kraje se mi
nezdá ani malá ani velká a myslím, že je přiměřená. Není zde
ani tak problém s množstvím
firem na stavebním trhu, jako
ve vztazích mezi konkurenty. Já
vnímám konkurenci jako naprosto nezbytnou součást trhu.
Konkurence je pro firmu dobrá,
protože ji udržuje stále v bdělém stavu.

Mohl byste nastínit současné
stavby IMOSu ve Zlínské kraji?
Největším projektem, kterým se zabýváme, je výstavba
kongresového a univerzitního
centra. Jedná se o stavbu hodně
zajímavou a současně náročnou. Jsme vyšším dodavatelem
na spodní stavbě, zakázka je za
120 milionů. Dále děláme velký
objem na rekonstrukci komunikace 1/49.

Co považujete za hlavní konkurenční výhodu IMOSu?
Možná to bude znít jako
banálnost. Já si myslím, že naše
konkurenční výhoda tkví v tom,
že budujeme firmu v dlouhodobém horizontu.

Realizovali jste výstavbu ekologických domů v Jižním Chlumu. Uvažujete o specializaci
na tento druh výstavby?
Myslím si, že jsme výstavbu
zemí chráněných domů zvládli, poněvadž se jedná o činnost
s výraznými specifiky. Na druhou stranu je rozšíření výstavby
ekologických domů závislé na
požadavcích trhu. Nutno dodat,
že stavebníci upřednostňují
stavbu klasických domů. Stále
platí čím větší dům, tím lepší
standard bydlení ve stylu podnikatelského baroka. Patrně bude
trvat generace, než lidé budou
ochotni žít ve slušném standardu
a v souladu s přírodou. Výstavbu
ekologických domů proto děláme spíše jako fandové, protože
se nám to líbí, a chceme tento
produkt podporovat. 
[aho]

Jaké očekáváte trendy ve stavebnictví?
Styl výstavby, tak jak probíhá
dnes, nepůjde dál. Budoucnost
vidím v opravách a rekonstrukcích stávajících objektů, které
bude nutné převést do správných technických parametrů.
Takové stavby totiž nebudou
splňovat aktuální požadavky
doby. Z toho vychází vize, kterou
je třeba se zabývat. Technologie
provádění prací totiž nemůže
probíhat klasickými metodami.
Rekonstruce musí být realizována takovým způsobem, aby co

Ekologické bydlení by nás
neuživilo

Charakteristika společnosti

O firmě

Sídlo společnosti:
▪ Tečovice
Předmět činnosti:
▪ pokládání inženýrských sítí
▪ nakládání odpady

▪ recyklace stavebních
materiálů
▪ výstavba vodohospodářských, inženýrských
a ekologických staveb
Specializace:
▪ bezvýkopová pokládka
inženýrských sítí
Počet zaměstnanců:
▪ 400
Roční obrat firmy:
▪ 1 miliarda
Stáří firmy:
▪ 15 let
Obchodní podíl Z. Talaše:
▪ 51,5% (vklad 67 mil. korun)
Realizované stavby
na území Zlínského kraje:
▪ protipovodňová opatření
na Dřevnici
▪ zelené bydlení Jižní
Chlum
▪ cyklotrasa Zlín-Příluk
a Zlín-Kostelec
▪ skládka odpadů Suchý
důl
▪ vodovody Tlumačov,
Fryšták, Racková, Ořechov
▪ ČOV v Kroměříži (Stavba
roku 2005 Zlínského
kraje)
▪ tepelný přivaděč
Otrokovice - Malenovice

Inzerce
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dotace nejen z eu
Regionální
dotace

Nejvíc regionálních dotací půjde do dopravy, cestovního ruchu a rozvoje měst

Zlín - Krajská rada projednala poslední verzi Regionálního operačního programu
(ROP), ze kterého bude organizacím rozděleno 19,1 miliard korun. V následujících
sedmi letech bude nejvíce
podporován integrovaný rozvoj měst a obcí - 7,5 miliard
korun, jen o desetinu nižší
částka je vyčleněna na dopravu. Třetí prioritní oblastí byl

stanoven cestovní ruch, který
získá prostředky na dotace ve
výši 3,4 miliardy korun. Peníze
jsou čerpány z evropského
Fondu soudržnosti.
Regionální operační program (ROP)
Regionální operační program (ROP) je společný pro
Zlínský a Olomoucký kraj, které tvoří Region střední Morava.
Jedná se o program, který byl

vytvořen pro rozvoj regionů
a nahrazuje program SROP
(Společný regionální operační
program). Jeho hlavním cílem
je finanční řešení specifických
problémů, které jsou v každém
regionu různé. Regionální program tak vyplňuje bílá místa, která se objevují ve škále
evropských, národních a krajských dotačních programů.
Zprostředkovatelem grantů

z ROP jsou regiony soudržnosti, sdružení několika krajů, které společnými silami získávají
pomoc z EU.
Region soudržnosti a NUTS 2
Pojmy „region soudržnosti“
a NUTS 2 je možné zaměňovat,
protože se vztahují na stejné
uzemní celky. Zlínsko je zařazeno do regionu NUTS 2 Střední
Morava, který vytváří společně
s Olomouckým krajem.

zdroj: Zlínský kraj

[aho]

Kraje dostanou o 40% víc peněz na dotace

Praha - Ministr pro místní
rozvoj Petr Gandalovič rozhodl, že kraje získají v období 2007 až 2013 ročně o pět
miliard korun víc než bylo
původně dohodnuto. Kraje
tak budou ročně operovat
částkou 18 miliard korun
na dotační politiku. Ministr pro místní rozvoj Petr
Gandalovič chce tímto
krokem odstranit překryvy
národních a regionálních
programů. „Jsem přesvědčený, že podpora regionálního rozvoje bude mnohem efektivnější, pokud
bude v odpovědnosti krajských autorit, a ne vzdálených centrálních institucí,
jako tomu bylo doposud,“

uvedl P. Gandalovič. Podle
zlínského hejtmana Libora Lukáše budou peníze
mezi regiony rozděleny na
základě počtu obyvatel,
hrubého domácího produktu, míry nezaměstnanosti. Pro podnikatele by
tento krok měl znamenat
zlepšení podmínek pro
čerpání evropských peněz
na výstavby výcvikových
a rekvalifikačních středisek
nebo na marketing cestovního ruchu.
Postoj zlínského hejtmana k dotacím 2007 - 13
Hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš by uvítal průběžné schvalování projektů
a nebrání se přísným pravi-

zdroj: Zlínský kraj

Š

Zdroje na vyšší dotace na
kraje
Přestože peníze, které
kraje získají navíc, budou
odeslány z účtů Ministerstava pro místní rozvoj
a Ministerstva práce a sociálních věcí, z velké části
budou v krajích pomáhat
evropské peníze. Až 85
procent z částky získala
ministerstva z evropských
fondů. Zbylá částka bude
hrazena ze zdrojů ministerstev, což ročně představuje
1 milardu korun.
[aho]

Čerpání dotací v ČR k 24. 10. 06

Národní
dotace

dlům pro udělení dotace. L.
Lukáš také pociťuje obavy,
zda bude mít na proces
získávání podpor dostatek
administrativních kapacit.

Bilance čerpání dotací

Jedinou aktivní výzvou OPPP disponuje program START. Českomoravská
záruční rozvojová banka přijímá žádosti do tohoto programu až do 30. listopadu letošního roku. Program START se
řadí mezi úvěrové a je určen organizacím, které zahajují podnikání.
Příjem žádostí do ostatních operačních programů Průmysl a podnikání (OPPP) byl již ukončen, a to 29. září
2006. K 24. říjnu letošního roku tvořila
celková částka na schválené projekty
ve Zlínském kraji 523 milionů korun. Na
zlínské pobočce agentury CzechInvest
se podle jejího ředitele Martina Kobzáně sešlo celkem 241 žádostí o dotaci.
Jde o počet žádosti, které byly podány
během dotačního období 2004 - 06.
Rozhodnoutí o udělení či zamítnutí
podpory bude podnikům vydáno do
31. prosince 2006.
zdroj: CzechInvest

[aho]

K

zdroj: CzechInvest

Pobídky i pro střední firmy

Praha - Díky novelizaci zákona o investičních pobídkách mohou středně velké
firmy od příštího roku využívat investiční
pobídky, které mohly požívat pouze firmy s několikamilionovými investicemi.
Oblíbenou pobídkou je například sleva
na dani (více strana 9). Novela snižuje
požadavek na minimální výši investice.
z původních 200 milionů korun na polovinu. Ministr průmyslu a obchodu uvažuje
o dalším snížení této hranice pro okresy
s vysokou nezaměstnaností.
[aho]

zdroj: MPO
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Program Půda využilo přes 600 subjektů
Praha - K 10. říjnu 2006 získalo příslib
dotace v rámci programu Půda 61 podnikatelů a 478 již sepsalo smlouvu o dotaci.
Celkově o podporu žádalo 626 zájemců.
Výměra půdy, na kterou byla schválena
dotace z programu, tak činí 23.680 hektarů.Program Půda je určen na krytí úroků
z půjčky, kterou si podnikatelský subjekt
pořizuje na nákup půdy pro zemědělskou
činnost. Zajišťuje ho Podpůrný a garanční lesnický a rolnický fond. Více informací
o programu na str. 9. 
zdroj: PGRLF

[aho]
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Záruka za kapitálový vstup

▪ Forma podpory:

záruka
▪ Počátek příjmu žádostí: 3. 1. 2005
▪ Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2006
▪ Typ vhodného žadatele:
Drobný podnik
Malý podnik
Střední podnik
▪ Místo podání žádostí:
Českomoravská rozvojová a záruční banka

▪ Podmínky:
Hlavním prostředkem podpory je záruka na kapitálový vstup pro malé a střední podniky, kdy část rizika na sebe přebírá ručitel. Ručitelem se rozumí Českomoravská rozvojová a záruční banka. Podmínkou je, aby příjemce využil prostředky kapitálového vstupu pro realizaci podnikatelského záměru na území
České republiky.
▪ Finanční podpora:
Záruka se poskytuje do výše maximálně 20 milionů korun. Horní hranice pro
podporu firem ve Zlínském kraji tvoří maximálně 64% uznatelných nákladů. Mezi ty také patří náklady spojené s nákupem či úpisem akcií, se získáním
podnikového podílu, s náklady na vklad tichého společníka. Doba ručení je
maximálně 15 let.

Průmysl
a podnikání

www.cmzrb.cz > Produkty a služby > Bankovní záruky > Záruka za kapitálový vstup v programu záruka

Program Půda

▪ Forma podpory:

dotace
▪ Počátek příjmu žádostí: 2. 1. 2004
▪ Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2006
▪ Typ vhodného žadatele:
Podnikatel, který provozuje výrobu rostlinnou
či živočišnou, jehož příjmy jsou tvořeny minimálně z 1/4 zemědělskou činností.
▪ Místo podání žádostí:
Zemědělská agentura a pozemkový úřad MZe
Zlín, Zarámí 88, Zlín

www. pgrlf. cz > pokyny > zásady

▪ Podmínky:
Program Půda je určen pro ty zemědělské subjekty, které plánují koupi půdy.
Program je určen na krytí 4% úroků z hypotečního úvěru, který si podnikatel
vezme na pořízení půdy pro zemědělskou činnost. Podpora není poskytována
na kontokorentní a revolvingové úvěry. Hlavní podmínkou je spoluúčast podnikatele na placení úroků minimálně 1%. Tento program zajišťuje Podpůrný
a garanční lesnický a rolnický fond, a. s. Jeden a týž žadatel může být souběžně zapojen do několika programů fondu, nesmí však na stejný podnikatelský
záměr podat žádost o dotaci u jiných institucí.
▪ Finanční podmínky
Tato podpora je určena pouze na úhradu úroků z hypotečního úvěru, ze kterého byla koupena půda. Musí se jednat o úvěr splatný do 10 až 20 let. Úvěr
můsí hradit maximálně 90% z celkové kupní ceny půdy. Možnost čerpání
úvěru na tento program poskytuje konkrétní banka, s níž má fond uzavřenou
smlouvu o spolupráci.

Podpora na tvorbu pracovních míst, školení a rekvalifikaci zaměstnanců
▪ Forma podpory:

peněžní investiční pobídka
▪ Počátek příjmu žádostí: 1. 5. 2004
▪ Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2013
▪ Typ vhodného žadatele:
Firma v okresu Vsetín nebo Kroměříž, která
podniká ve zpracovatelském průmyslu
▪ Místo podání žádostí:
CzechInvest

▪ Podmínky:
Hlavní podmínkou pro získání dotace je vytvoření nových pracovních míst.
To musí být spojeno se zavedením nové výroby, rozšířením stávající výroby, či
její modernizací za účelem podstatné změny výrobku nebo výrobního procesu.
Výroba by navíc měla šetrná k životnímu prostředí. Další podmínkou je investice do dlouhodobého majetku minimálně 150 milionů korun (okres Kroměříž),
nebo 200 milionů korun (okres Vsetín).
▪ Finanční podmínky:
Podnikatel z okresu Vsetín může získat 200 tisíc korun na jedno nové pracovní místo, organizace z Kroměříže 100 tisíc korun. Pokud se podnik bude
ucházet o podporu na rekvalifikaci či školení, může obdržet peněžní dotaci do
výše 35% uznatelných nákladů na rekvalifikaci. Mezi takové náklady patří služby související s realizací školení, spotřeba materiálu, mzdy zaměstnanců zajišťující školení či rekvalifikaci aj.

Zemědělství

Lidské
zdroje

www.CzechInvest.org > Ke stažení > Manual_prumysl.zip

Sleva na dani z příjmů
▪ Forma podpory:

investiční pobídka
▪ Počátek příjmu žádostí: 1. 5. 2004
▪ Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2013
▪ Typ vhodného žadatele:
Podnikatel ve zpracovatelském průmyslu
▪ Místo podání žádostí:
CzechInvest

▪ Podmínky:
Program spadá pod investiční pobídky, jejichž cílem je motivace podnikatelského sektoru k investicím. Pobídka slevy na dani z příjmů podporuje zavedení nové či rozšíření stávající výroby, nebo její modernizace za účelem
podstatné změny výrobku či výrobního procesu. Musí se jednat o investici do
dlouhodobého majetku v hodnotě 150 milionu korun (okres Kroměříž) a 200
milionu korun (zbývající okresy Zlínského kraje). Z celkové investice by mělo
směřovat minimálně 40% do technologicky vyspělého strojního zařízení.
Realizace projektu nesmí být započata před podáním žádosti o pobídku.
▪ Finanční podmínky:
Tato investiční pobídka je realizována formou slevy na dani z příjmu právnických osob. Finanční podmínkou pro získání této podpory je krytí pořízeného
majetku z 50% vlastním kapitálem. Daňová úleva se vztahuje na 10 let.

Investiční
pobídka

www. czechinvest. org > Investice a inovace > Investiční pobídky > Zpracovatelský průmysl

www.firemnipartner.cz
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evropská unie
Přehled
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dotací

Zkušenost firmy: Údaje v žádosti o dotaci musí být hlavně reálné

Společnost NWT Computer, s.r.o., se sídlem v Hulíně podniká v oblasti informačních technologií již od roku 1992. Zajišťuje dodávky softwaru, hardwaru, správu informačních sítí a přístup
k internetu. Z evropských fondů se firmě podařilo získat podporu v pěti různých programech.
Naše firma získala dotace
v celkové výši 10 milionů korun
a ze svého rozpočtu musela
investovat dalších 15 milionů
korun. Podle našich zkušeností
je důležitým faktorem úspěchu
při zpracovávání projektu, uvědomění si základního faktu, že
plány, které si následně zahrnete do oficiální žádosti, musí
být především reálné.

Reality
a školicí
střediska

Marketing
a Lidské
zdroje

Program Reality
Díky podpoře z evropských
fondů nám bylo umožněno zrekonstruovat budovu
v bývalém areálu SVITu (současná Průmyslová zóna Rybníky). V této budově působí
v současnosti naše zlínská
pobočka. Získání podpory se
pozitivně projevilo na ziskovosti společnosti a možnosti
zaměstnat nové pracovníky.
Program Školicí střediska
a Celoživotní vzdělávání
Protože vedení společnosti pociťovalo potřebu zvyšovat kvalifikaci svých zaměst-

Zkušenost firmy: Proces schvalování je komplikovaný

[aho]

Společnost KOMA Modular Construction se sídlem ve Vizovicích se zavýbá výrobou, prodejem
a pronájmem obytných a sanitárních kontejnerů (buňek). Z evropských fondů se této firmě podařilo získat dotaci na marketing a vzdělávání. Projekty si firma zpracovala sama, při žádosti o komplikovanější projekty plánuje využít zpracovatelskou firmu. V novém dotačním období plánuje čerpat
dotace opět na marketing a vzdělávání, nově také na informační technologie, investice a inovace.
Délka procesu žádání
Samotné zpracování žádosti trvalo přibližně
čtrnáct dnů. Od podání žádosti nejpozději do
měsíce obdržíte vyjádření. Pracovníci Czech
Investu vás ale předem upozorní, jestli váš projekt má šanci získat peníze. Náklady si můžete
uplatnit ode dne podání žádosti, takže nemusíte čekat na potvrzení žádosti. Musím zde
ale upozornit, že narozdíl například od Polska
musíte nejdříve veškeré investice zafinancovat z vlastních prostředků a potom čekáte na
výplatu. Kvůli komplikovanosti je proces žádání časově náročný.
Nejnáročnější chvíle při žádání
Každý, kdo se rozhodne žádat o dotace, se
musí připravit na komplikovaný proces schvalování a zbytečně složité vyplňování formulářů, kde
se několikrát opakují tytéž odpovědi. Dle mého
názoru je nejnáročnější proces podání žádosti

Inzerce
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nanců, zažádala naše firma
o podporu v rámci programu
„Školicí střediska“. Z prostředků tohoto programu pak byla
vybudována nová školicí
místnost s moderními technologiemi. Pro školení zaměstnanců jsme vytvořili projekt,
který se ucházel o podporu do
programu „Celoživotní vzdělávání“. Konkrétně jde o Program Investors in People, kde
finanční prostředky pocházejí
z Evropského sociálního fondu (ESF).
Radovan Kojecký
marketingový manager
NWT Computer, s.r.o.
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o výplatu, kde musíte přesně a transparentně
dokladovat vynaložené prostředky. Nesmíte
zapomenout, aby se projekt vedl na samostatném analytickém účtu. Od svých dodavatelů tak
musíte mít dvě originální faktury, z nichž jednu
přikládáte právě k žádosti o výplatu.
Plusy a mínusy dotačního procesu
Namísto zjednodušení a poskytnutí dotací
předem se vše jen komplikuje. V tom si myslím,
že tkví kámen úrazu celého dotačního procesu.
Myslím si, že by mělo být přiděleno větší procento do podnikatelského sektoru. Naopak mile
jsem byl překvapen činností pracovníků Czech
Investu v bývalé budově krajského úřadu. Vstřícná a pracovní atmosféra v kanceláři CzechInvestu působí jako oáza.
Ing. Martin Hart
marketigový ředitel
KOMA MODULAR CONSTRUCTION, s.r.o.

Firmy, kterým byla přiznána podpora z EU od 1. 9. do 20. 10. 06
(zdroj: CzechInvest)
říjen
▪ Společnost UNIMARCO, a. s., získala
grant ve výši 365 tisíc korun v programu Marketing na velkoobchod se
zemědělskými stroji, příslušenstvím a
nářadím (OKEČ 51880).
▪ Avex Trade, s.r.o., získal v programu
Marketing grant ve výši 174.000 korun
na oblast výroby kovodělných výrobků
(OKEČ 28750).
▪ Společnost Karim, s.r.o., získala dotaci 20.510 kroun z programu Marketing
na oblast výroby dřevařských výrobků
(OKEČ 20510).
září
▪ Firma SMO, a. s., získala podporu
1.228.000 korun z programu Školicí
střediska na oblast stavebnictví (OKEČ
45000).
▪ FAVEA engineering, s. r. o., získala
dotaci z programu Marketing ve výši
972.000 na oblast architektonické
a inženýrské činnosti, která souvisí
s technickým poradenstvím. (OKEČ
74200)
▪ Gumárnám Zubří, a. s., byl přiznán
grant ve výši 5.492.000 korun z programu Školicí střediska na oblast výroby
pryžových a plastových výrobků (OKEČ
25000).
▪ Společnost Frajt, s. r. o., získala
podporu z programu Marketing ve
výši 335.000 korun na oblast stavebně
- truhlářské a tesařské výroby. (OKEČ
20300)
▪ HiTechMedia, s. r. o., získal dotaci
28,40 milionů korun z programu obnovitelné zdroje energie na oblast výroby
a rozvodu elektřiny, plynu a tepelné
energie.
▪ Foresta SG, a. s., získala grant na program Marketing ve výši 202.000 korun
na publikování, dodávky a poradenství
v oblasti softwaru (OKEČ 72200).

[aho]

www.firemnipartner.cz

profesní komory

Regionální exportní místo CzechTrade

CzechTrade je národní agentrurou na podporu exportu.
Byla zřízena ministerstvem průmyslu a obchodu.

Služby agentury CzechTrade jsou zaměřeny na české
i zahraniční podnikatele. Pro
české firmy je organizací, která
zefektivní a zjednoduší vstup
českých podniků na nové
exportní teritorium v zahraničí. Pro zahraniční firmy je
agentura CzechTrade kontaktním místem při hledání
vhodných a spolehlivých partnerů v České republice pro
obchodní spolupráci, výrobní
kooperace a subdodávky. Díky
zahraničním kancelářím ve 32
zemích agentura disponuje
kvalitními informacemi o světových trzích.

Lidské zdroje

CzechTrade chce být zájemcům o export blíže než v minulosti a nabízet své služby přímo v regionu. Proto od dubna
letošního roku agentura zřídila
své Regionální exportní místo
při Krajské hospodářské komoře Zlínského kraje. Prostřednictvím regionálního manažera
získá český vývozce základní informace o asistenčním
a poradenském servisu agentury CzechTrade.
Služby, které agentura CzechTrade poskytuje podnikatelům:
▪ Vyhledání konkrétního obchodního partnera
▪ Zpracování informací o potenciálních zákaznících
▪ Ověření zájmu o Váš produkt
▪ Informace o podnikatelském
prostředí daného teritoria

Krajská
hospodářská
komora

▪ Marketingový průzkum trhu
▪ Konzultace ve Vaší firmě

V prosinci navštíví Zlínský kraj
ředitelé zahraničních kanceláří
v Rusku a ve Francii. Přijedou na
konzulatci s podnikateli, kteří
chtějí do těchto zemí exportovat. Firmám ve Zlínském kraji
nabídnou konkrétní informace,
jak získat zakázku, a doporučí
kroky při vstupu na nový trh.
Ředitelé zahraničních kanceláří
CzechTrade jsou lidé z praxe,
kteří jsou „srostlí“ s teritoriem,
v němž působí. Na jejich straně je znalost místních zvyklostí, obchodních příležitostí
a užitečné kontakty, což efektivně snižuje náklady a maximalizuje efekt při vstupu na
zahraniční trh. Jednoduše řečeno šetří firmám čas a peníze.

Konzultační dny:
5. 12. 2006 Kroměříž
Export do Ruska
14 12. 2006 Zlín
Export do Francie
Kontakt:
Ing. Viktor Šimeček
Manažer regionálního exportního místa pro Zlínský kraj
Štefánikova 167, 760 30 Zlín,
Tel: +420 576 011 541,
Mobil: +420 724 613 803
viktor.simecek@czechtrade.cz,
www.czechtrade.cz
[aho]

Asistenční centrum na podporu podnikání žen při OHK Zlín

Obchodní a hospodářská komora
ve Zlíně je partnerem projektu,
který nese název „Asistenční centra na podporu podnikání žen a snížení rizik na
začátku podnikání“. Cílem
projektu je podpora zakládání podniků ženami a systematická pomoc v prvních
třech letech podnikání.

OHK Kroměříž nabízí podnikům možnost rozvoje lidských zdrojů v organizaci.
Projekt „Vzděláním k dlouhodobé prosperitě“ nabízí
pracovníkům firem odborné
vzdělání, na které mohou
podniky získat dotaci 70%
ceny kurzu. Podporována je
výuka počítačové gramotnosti, kurzy komunikačních
a obchodních dovedností,
jazykové kurzy aj.
Projekt získal grant ve výši
šesti milionů korun, které
budou čerpány ze státního
rozpočtu a z Evropského
sociálního fondu. Program
nabízí také OHK Uherské
Hradiště, která je současně
jeho žadatelem, Obchodní
a hospodářská komora Kroměříž se projektu účastní
partnersky.
[aho]

www.firemnipartner.cz

Hlavním pilířem projektu
je provozování Asistenčních
center ve Zlíně a v Brně.
Hlavním rysem těchto center je individuální přístup,
soustavný kontakt a zohlednění specifických problémů a potřeb podnikatelek.
Ženy podnikatelky se zde
mohou účastnit seminářů,
podle potřeby jim může centrum doporučit konzultaci
u odborníků v oblastí financování, práva, marketingu
a účetnictví. Veškeré služby
poskytované
Asistenčním
centrem jsou zdarma.
Asistenční centrum při
Obchodní a hospodářské
komoře ve Zlíně bylo otevřeno v březnu 2006 a během
půlročního působení centrum kontaktovalo 50 žen. Bylo
poskytnuto více
než 140 konzultací, z toho 90
osobně a ostaní
http://www.mapm.cz/equal

prostřednictvím
telefonu či emailu.
Během půl roku se v Asistenčním centru Zlín uskutečnily dva semináře, jeden se
zabýval ekonomickým minimem a druhý právním minimem pro začínající podnikatelky. Do konce roku 2006
se připravují dva semináře
o umění komunikace a prezentace.

S žádostí o odborné konzultace a pomoc se mohou
ženy obracet přímo na konzultantku Asistenčního centra. Působnost Asistenčního
centra ve Zlíně není omezena
jen na okolí Zlína. Konzultantku Asistenčního centra Zlín
mohou kontaktovat ženy ze
Zlínského kraje či z ostatních
krajů.
Grant na projekt Asistenčních center získala Moravská asociace podnikatelek
a manažerek (MAPM) z iniciativy společenství EQUAL.
Dalšími partnery projektu
jsou - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Obchodní
a hospodářská komora Brno,
EMD, spol. s r.o. a KESWICK
PARTNERS, s. r. o. Mezinárodními partnery projektu
jsou dvě podobně zaměřené
organizace z Irska (Longford
Women´s Link) a Španělska

(IMFE Granada). Projekt je ze
75 % financován Evropskou
unií a z 25 % státním rozpočtem České republiky.

Okresní
hospodářské
komory

Na závěr - rada pro ženy jak postupovat:
1. Rozmyslete si svůj záměr,
své potřeby a své otázky.
2. Kontaktujte Asistenční centrum – telefonicky, písemně,
e-mailem.
Kontakt:
Asistenční centrum Zlín,
pracoviště OHK ve Zlíně,
Štefánikova 167
Konzultantka: Ing. Radka
Hašková
tel.: 576 011 501
e-mail:
radka.haskova@ohkzlin.cz
TENTO PROJEKT JE
SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM
SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ
REPUBLIKY.

[aho]
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akce pro podnikatele
Investice

Investice

14. listopadu 2006, Přerov

Seminář pro firmy: „Zakládání poboček v
zahraničí“
Organizuje: CzechTrade s HK Přerov
Kontakt: Iveta Klimešová,
iveta.klimesova@czechtrade.cz;
Tel.: 724 613 029
Informace: www.czechtrade.cz

15. listopadu 2006, Zlín

Seminář pro firmy: „Možnosti čerpání prostředků EU v období 2007 - 2013“
Organizuje: CzechInvest a Obchodní
a hospodářská komora Zlín
Kontakt: info@ohkzlin.cz; Tel.: 576 011 502
Informace: Pozvánku s anotací, programem a přihláškou najdete na
www.ohkzlin.cz v části připravované akce.

24. listopadu 2006, Zlín

Seminář pro malé a střední podniky:
„Rozvoj venkova v programovacím obodobí 2007 - 13.“

Organizuje: IREAS, institut pro strukturální politiku
Kontakt: Martin Pělucha
pelucha@ireas.cz, Tel.: 222 230 261
Informace: www.ireas.cz

4. prosince 2006, Zlín

Seminář pro podnikatelské subjekty:
„Možnosti čerpání prostředků EU v období
2007-2013“
Organizuje: CzechInvest a Obchodní
a hospodářská komora Zlín
Kontakt: info@ohkzlin.cz; Tel.: 576 011 502
Informace: Pozvánku s anotací, programem a přihláškou najdete na
www.ohkzlin.cz v části připravované akce.

5. prosince 2006, Kroměříž

Konzultační den s ředitelem zahraniční
kanceláře agentury CzechTrade v Moskvě
– pro firmy, které chtějí exportovat do
Polska
Organizuje: Agentura CzechTrade
ve spolupráci s Obchodní a hospodář-

skou komorou Zlín
Kontakt: Viktor Šimeček, viktor.simecek@
czechtrade.cz; Tel.: 724 613 803
Informace: Pozvánku s anotací, programem a přihláškou najdete na
www.ohkzlin.cz v části připravované akce.

14. prosince 2006, Zlín
Konzultační den s ředitelem zahraniční
kanceláře agentury CzechTrade v Paříži
– určeno pro firmy, které chtějí exportovat
do Francie
Organizuje: Agentura CzechTrade ve
spolupráci s Obchodní a hospodářskou
komorou Zlín
Kontakt: Viktor Šimeček
viktor.simecek@czechtrade.cz;
Tel.: 724 613 803
Informace: Pozvánku s anotací, programem a přihláškou najdete na
www.ohkzlin.cz v části připravované akce.
[aho]

Vztahy
s veřejností

Vztahy s veřejností

14. - 15. listopadu 2006, Zlín

20. listopadu 2006, Kroměříž

4. prosince 2006, Zlín

Seminář pro pracovníky, kteří pracují se
zákazníkem:
„Komunikace se zákazníkem“
Organizuje: Profima, vzdělávací a poradenský institut
Kontakt: firemni.vzdelani@profima.cz
Tel.: 577 220 095
Informace: www.profima.cz)

Seminář pro ženy podnikatelky: „Public
Relations a média jako důležitý podpůrný
prostředek pro každou firmu i živnostníka“
Organizuje: Regionální klub Moravské
asociace podnikatelek a manažerek (MAPM)
Kontakt: Marta Polášková
polaskova@mapm.cz, Tel.: 604 752 044
Informace: www.mapm.cz

Seminář pro ženy podnikatelky: „Profesionální image“
Organizuje: Regionální klub Zlín Moravské asociace podnikatelek a manažerek
(MAPM)
Kontakt: Marta Polášková
polaskova@mapm.cz, Tel.: 604 752 044
Informace: www.mapm.cz
[aho]

Řízení
podniku

Řízení podniku

20. - 21. listopadu 2006, Zlín
Seminář pro podnikatelské subjekty:
„Vedení dlouhodobých obchodů“
Organizuje: Profima
Kontakt: firemni.vzdelani@profima.cz
Tel.: 577 220 095
Informace: www.profima.cz

21. listopadu 2006, Zlín
Seminář pro sektretářky a asistentky: „Profesionální zdatnost asistentky“
Organizuje: Profima
Kontakt: firemni.vzdelani@profima.cz
Tel.: 577 220 095
Informace: www.profima.cz

22. - 23. listopadu 2006, Zlín

Seminář pro vedoucí pracovníky:
„Budování týmu, týmová spolupráce“
Organizuje: Profima
Kontakt: firemni.vzdelani@profima.cz
Tel.: 577 220 095
Informace: www.profima.cz

5. prosince 2006, Nový Hrozenkov
Seminář pro podnikatelské subjekty:
„Management 2“
Organizuje: Obchodní a hospodářská
komora Vsetín
Kontakt: Alena Dvorská
ohkvsetin@tiscali.cz, Tel.: 571 421 080
Informace: www.ohkvsetin.cz

6. prosince 2006, Nový Hrozenkov
Seminář pro podnikatelské subjekty:
„Řízení změn 2“
Organizuje: Obchodní a hospodářská
komora Vsetín
Kontakt: Alena Dvorská
ohkvsetin@tiscali.cz, Tel.: 571 421 080
Informace: www.ohkvsetin.cz

13. prosince 2006, Zlín

Seminář pro střední a vyšší management:
„Firemní kultura“
Organizuje: Profima
Kontakt: firemni.vzdelani@profima.cz
Tel.: 577 220 095
Informace: www.profima.cz
[aho]

Ekonomika

Ekonomika
14. listopadu 2006, Zlín

30. listopadu 2006, Zlín

6. prosince 2006, Zlín

Seminář pro podnikatelské subjekty:
„Účetní závěrka podnikatelů k 31. 12. 2006“
Organizuje: Obchodní a hospodářská
komora Zlín
Kontakt: info@ohkzlin.cz
Tel.: 576 011 502
Informace: Pozvánku s anotací, programem a přihláškou najdete na
www.ohkzlin.cz v části připravované akce.

Seminář pro podnikatelské subjekty:
„Novela zákoníku práce od 1. 1. 2007“
Organizuje: Obchodní a hospodářská
komora Zlín
Kontakt: info@ohkzlin.cz
Tel.: 576 011 502
Informace: Pozvánku s anotací, programem a přihláškou najdete na
www.ohkzlin.cz v části připravované akce.

Seminář pro pracovníky středního a vrcholového managementu, controllingu
a kalkulantům:
„Nákladové systémy ve 21. století II“
Organizuje: OPTIMICON
Kontakt: info@optimicon.cz
Tel.: 576 033 014
Informace: www.optimicon.cz
Přihláška: do 30. 11. 2006
[aho]
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vzdělávání

Jazykové kurzy firmy chtějí

Součástí marketingové strategie většiny firem je vzdělávání pracovníků ve znalosti
jazyků. Na počátku 90. let,
kdy nastal v českém prostředí
boom v oblasti studia angličtiny, byli ti, kdo znali tento jazyk, na pracovním trhu
značně zvýhodněni. Dnes se
situace mění. Znalost anglického jazyka začínáme vnímat
jako nutnost.

V souvislosti s expanzí firem
z jiného než anglofonního
prostředí jsou vítanými jazyky
němčina, ruština, francouzština
nebo španělština. Do popředí se dostává poptávka i po
lidech, kteří umí některý z asijských jazyků. Většina společností však stále poptává jazyky evropské. Možnosti jejich
studia jsou takřka neomezené.
Firma může své zaměstnance vysílat do jazykových kurzů organizovaných některou
z jazykových škol či agentur,
pozvat si lektory nebo jen přispívat svým zaměstnancům s
tím, že si své jazykové vzdělání
zajistí sami.

ONLY4 se zaměřuje na angličtinu a využívá vlastní výukové
metody založené na komunikaci. Cena vyučovací hodiny se
pohybuje od 250 do 350 korun.
Především na německý jazyk
se specializuje zlínská jazyková
Agentura ´S´. „Němčina je naší
prioritou, ale vyučujeme také
angličtinu, a to podle vlastních
didaktických metod,“ informovala ředitelka agentury Silke
Gester. Agentura ´S´ poskytuje
nyní výuku 15 firmám. Za vyučovací hodinu zaplatí klienti
kolem 300 korun. V kraji působí
také jazykové školy s právem
státní jazykové zkoušky. Některé fungují při středních školách,
jiné samostatně. Taková škola je
součástí vsetínského Masarykova gymnázia. „Firmy mohou své
zaměstnance posílat do našich
odpoledních a večerních kurzů,“ uvedla zástupkyně ředitele
školy. Jiná je situace v jazykové
škole při Gymnáziu T. G. M. ve
Zlíně. „Firemní kurzy jsou organizovány přímo na pracovišti

a jsou přizpůsobeny potřebám
podniku. Čtyři hodiny týdně
po celý rok naše klienty stojí
zhruba 7000 korun,“ upřesnila
ředitelka gymnázia a jazykové
školy Alena Štachová.
Částečně či zcela
Firmou, která pro své
zaměstnance organizuje jazykové kurzy úplně zdarma, je
například Plastika Kroměříž.
„Zaměstnanci se mohou zdarma účastnit interních jazykových kurzů, které organizujeme
přímo ve firmě,“ poznamenal
personální ředitel společnosti
Tomáš Urban. V roce 2005 vynaložila Plastika na jazykové vzdělávání téměř půl milionu korun.
Většina firem ale svým zaměstnancům na studium jazyků jen
přispivá. „Naši zaměstnanci studují angličtinu nebo němčinu a
my jim na studium přispíváme.
Nejde o velkou částku, ale snad
to bude v budoucnu lepší,“ uvedl jednatel společnosti System
plus Zlín Zdeněk Džoganík.

Nabídka odborníků
Většina jazykových agentur nabízí možnost vyslat své
lektory do firmy. Takto postupuje například jazyková škola
Comenius. „Pokud se ale v dané
firmě sejde dostatečný počet
zájemců, můžeme otevřít kurz i
v našich prostorách. Optimální
počet studentů ve skupině se
pohybuje kolem osmi,“ sdělila asistentka ředitele školy
Stanislava Ketmanová. Výuku
firemních klientů v prostorách
školy upřednostňuje například
jednatel jazykové školy ONLY4
ve Zlíně René Mrnuštík. „Naše
učebny jsou vybaveny moderní
technikou i množstvím studijní
literatury, ale pokud si to klienti přejí, vyučujeme i u nich,“
dodal Mrnuštík. Jazyková škola

Velkým pomáhají dotace
Zlín - Na rozsáhlejší projekty
jazykového vzdělávání může
společnostem přispět rovněž
Evropská unie nebo přímo
český státní rozpočet. Této
možnosti již využila například potravinářská společnost Hamé Babice. ve svém
programu Rozvoj odborné
jazykové přípravy Hamé, a.s.
Na financování kurzů se tak
podílel Evropský sociální fond
i rozpočet České republiky.
Realizace projektu, do kterého se zapojila zhruba šedesátka zaměstnanců firmy,
byla rozložena do tří výukových semestrů, přičemž jednotlivé semestry jsou zakončeny semestrální zkouškou
a úspěšní absolventi obdrží
po skončení každého semestru certifikát. Hamé nechává
své zaměstnance studovat
především angličtinu, ale také
němčinu, italštinu, francouzštinu a ruštinu. Společnost se
tak snaží permanentně zvyšovat profesní znalosti svých
zaměstnanců s cílem využít je
při plnění úkolů. 
[don]

Téma

Úředníci si kurzy většinou
platí sami
Státní úřady kladou důraz
na jazykovovu vybavenost
svých zaměstnanců již při
výběrovém řízení. Další jazykové vzdělávání úředníkům
zpravidla již neplatí. „Je to
jejich soukromá aktivita,
kterou samozřejmě vítáme,
ale finančně se na ní město
nepodílí,“ poznamenal tiskový mluvčí kroměřížské radnice Pavel Zrna s tím, že většina
městských úředníků ke své
práci jazyky nepotřebuje.
„Ti úředníci, u kterých jsou
jazykové znalosti nutné, tyto
znalosti mají a dále se v nich
dobrovolně
zdokonalují,“
dodal Zrna. Podobná situace
je na většině úřadů.
[don]
[don]

Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, vybrané jazykové školy a agentury
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

www.sjszlin.cz

Comenius UH

www.jscomenius.cz

Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové

www.isscopvm.cz

Maximum KM

www.maximum-agentura.cz

Masarykovo gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Vsetín

www.mgvsetin.cz

Edcentre VS

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

www.gjak.cz

Only4 ZL

Obchodní akademie,
Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

www.oauh.cz

Agentura S ZL

www.edcentre.cz
www.only4.cz
www.agentura-s.cz
[don]
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realitní servis
Prodej

Kvasice

Komplex dvou budov o celkové podlahové ploše 755 m2
s 3 byty 2+1. K využití obchod
73 m2, dílny, prostor na
kavárnu a zřízení restaurace
v podkroví. Možnost prodeje
i jednotlivě. Široké možnosti
komerčního využití.
Cena: osobní jednání
Tel.: 573 342 431

Hutisko-Solanec, lokalita Solanec pod Soláněm

Pronájem

Horský hotel s kapacitou 27
pokojů a s restaurací. Ubytování ve 2 - 5 lůž. pokojích se
soc.zař. na patře nebo 2 apartmánech.Stylové prostředí,
fotbalové a volejbalové hřiště, hala pro stolní tenis.
Cena: u realitního makléře
Tel.: 724 100 135

Břest

Slušovice

Zlín

Nabídka pronájmu nových
obchodních prostor v centru Zlína! Nabízíme do pronájmu komerční prostory v
novostavbě polyfunkčního
domu na ulici Bartošova -Vodní.
Cena: od 5.000,-Kč/m2
Tel.: 800 900 990
724 657 801

Prodej domu s obchodními
prostorami v přízemí i v patrech na velmi lukrativním
místě v centru města. Celková plocha 180 m2, obchodní plocha 150 m2. Možnost
průchodu do ul. Kovářské
- obchodní centrum.
Cena: 7.850.000 Kč
tel.: 573 342 431

Horní Bečva

Prodej rekreačního areálu
v blízkosti přehrady a lyžařských vleků. Areál sestává
z dvoupatrové hlavní budovy s kapacitou 125 lůžek a ze
sedmi chatek se 4-5 lůžky.
V areálu je hřiště, menší bazén
a tři garáže.
Cena: na dotaz
tel.: 602 77 22 55

Prodej bývalé provozovny autoservisu o celkové
ploše 295 m 2. Dvoupodlažní objekt se třemi dílnami v 1. NP (42, 46 a 57
m 2). Ve 2. NP 3 kanceláře
a soc. zařízení. U hlavní
komunikace.
Cena: 1.190.000,- Kč
tel.: 573 342 431

Kroměříž

Zlín - Malenovice

Lukrativní pozemek - vhodná investice! Nabízíme
pozemek o velikosti 2145m2
v průmyslové zóně Makro - Otrokovice. Jedná se o
pozemek, který má přístup
ze staré cesty Malenovice -Kvítkovice.
Cena 4.075.000 Kč
Tel.: 800 900 990

Tlumačov

Stavební pozemek, výměra 9395 m2, IS na hranici
pozemku, využití-lehká výroba, sklad. Cena: 2 800 000 Kč

Krhov (Bojkovice)

Stavební pozemek, výměra
24499 m2, využití-výrobní nebo skladovací objekt.
Cena: 990 000 Kč
Volejte: 603 529 252

Letiště - hangáry, haly, sklady, rozjezdová dráha, viz podrobná
specifikace prodeje v RK. Letiště je v provozu pro lehká letadla.
Vlastnické vztahy k pozemkům jsou transparentní, letiště se prodává jako funkční celek, nikoliv po částech. V prostoru letiště je
několik samostaných doplňkových aktivit - řešeno vesměs pronájmem. Je zájem na udržení provozování hlavní činnosti - letiště, pro udržení letiště možno uzavřít dohody o správcovství. Uvedená cena po přesném rozlišení subjektů prodeje je k jednání.
Cena 8.980.000,-Kč
Tel.: 800 900 990

Vsetín

Zlín - Malenovice

Rozestavěná
restaurace
v centru Malenovic - v polyfunkčním domě nedaleko hlavní komunikace. Je
provedena hrubá stavba,
rozvody a další dílčí části.
Záměrem je vybudování
větší restaurace s vinotékou,
se salonkem a zázemím, lze
však využít i k jiným účelům.
Plocha cca 500 m.
Cena: 3.950.000 Kč
tel.: 602 77 22 55

Převod nájmu a odkoupení
zařízení PIZZERIE AL CAPONE
na ulici Smetanova, kompletně zařízena, v plném provozu.
Rozvoz dvěma auty, zahrádka
před budovou. Kapacita 45
zákazníků včetně zahrádky.
Cena: 20.000 Kč/měsíc + spotřeba energie /cca 4.000,-/
tel.: 602 77 22 55

Inzerce
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Vaše nároky

stále

rostou.
Devizové obchody:
- Okamžité snížení finančních nákladů
- Vypořádání obchodu i v minutách
- Osobní přístup
- Dlouhodobě nejvýhodnější kurzy

tel. +420 577 221 616
www.sab.cz

Devizové místo.

