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Milí čtenáři, vážení partneři,

jako téma Firemního partnera, kterého 
právě držíte v rukou, jsme zvolili veřejné 
zakázky. Jsem totiž přesvědčen, že veřej-
né soutěže jsou ideální příležitostí pro 
rozvoj mnohých fi rem a podniků.

Poslední desetiletí by se dalo s nadsáz-
kou označit jako dekáda internetu. 
Byli jsme svědky toho, jak se z okrajové 
záležitosti stal celosvětový fenomén, 
bez kterého už si dnes většina lidí, 
a hlavně podnikatelů, nedokáže před-
stavit svou existenci.

Stejně tak proměnil internet i veřejnou 
sféru. Díky němu je přístup k informa-
cím o vypsaných veřejných zakázkách 
mnohem rychlejší. A díky vyhledávačům 
a CPV kódům také přehlednější. Takže 
vzhůru na internet!

Navíc má internet zásluhu také na větší 
průhlednosti veřejných zakázek. Všichni 
si mohou pohlídat její průběh i výsledky. 
Tolik vzývaná transparentnost reálně 
nastoupila až s internetem.

V pravidelných rubrikách se dále dočtete 
například o spuštění druhé výzvy Progra-
mu rozvoje venkova, která je mimo jiné 
zaměřená na obnovu lesních porostů. 
V měsíci říjnu se také naplno rozjel pro-
jekt s názvem ROZAM, který řeší zejmé-
na problémy vzdělávání zaměstnanců.

Přeji vám příjemné čtení.

David Grác
vydavatel
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Rozhovor  strana 6–7

Zpravodajství strana 4–5

Krajské podnikatelské inkubátory patří k nejhez-
čím v republice. Důkaz o tom podal sedmý ročník 
soutěže „Podnikatelská nemovitost roku 2006“. 
Zlínský inkubátor se umístil ve své kategorii na 
prvním místě, stupně vítězů obsadil také inku-
bátor, který stojí ve Slavičíně. Vsetínský dům pro 
začínající podnikatele byl zase úspěšný v kategorii 
Brownfi eld roku.

Začínal v podmínkách, které měly daleko k dneš-
nímu komfortu. V obývacím pokoji a za účasti 
rodinných příslušníků vznikaly výrobky, se kte-
rými dobyl svět. Tzv. časová relé vznikla v roce 
1993 v hlavě tehdy dvacetiletého mladíka, který 
se jen víc věnoval oboru, který vystudoval. „Pro-
stě mě to bavilo,” říká Jiří Konečný, majitel a jed-
natel společnosti v jedné osobě. 

Evropská unie  strana 8–10

Projekt ministerstva práce a sociálních věcí 
s názvem ROZAM se naplno rozběhl. Tři pilotní 
kraje České republiky, včetně Zlínského, tak zahá-
jily fungování projektu, který má za cíl zajistit kva-
litní vzdělávání pro zaměstnance. Informujeme 
také o spuštění druhého kola Programu rozvoje 
venkova, které je  zaměřeno na investice do lesů.

Do diáře strana 12

Komory  strana 11

Uherskohradišťská obchodní komora informuje 
o spolupráci fi rem a středních škol.

Realitní servis přináší přehled nemovitostí urče-
ných k prodeji a pronájmu v celém Zlínském kraji. 

Vzdělávání strana 13

V pravidelné rubrice přinášíme přehled akcí 
a seminářů z rozličných oblastí.

Realitní servis strana 14

Manažerem se může stát téměř kdokoliv. K výko-
nu této pozice však nestačí jen schopnost vést.

Obj_1603_VW_tvarDEL_1040x1475.in1   1 25.10.2007   14:15:41
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Téma čísla Zákon hovoří jasně - veřejné 
zakázky musí zadávat každý, 
kdo nějak nakládá s veřejný-
mi financemi. U organizací 
řízených státem, krajem nebo 
městskými úřady je to samo-
zřejmost. Veřejnou zakázku 
ale musí vyhlásit také sou-
kromník, který získá na svůj 
projekt dotaci přesahující 50 
procent jeho rozpočtu. V sou-
časné době, kdy stále roste 
ekonomická propojenost 
České republiky s Evropskou 
unií, může být podnikatel 
k veřejným zakázkám přezí-
ravý jen stěží. 

Rozdělení zakázek
Veřejné zakázky rozděluje 

zákon na podlimitní a nadlimit-
ní. Starý zákon, který platil do 
roku 2006, pojednával o zakáz-
kách od 2 milionů korun naho-
ru. Nový zákon č. 137/2006 
Sb. už ale takovéto vymezení 
nemá. Místo toho rozlišuje 
zakázky malého rozsahu (do 
2 milionů u dodávek a služeb 
a do 6 milionů u staveb), zakáz-
ky podlimitní (od 2 milionů 
do 6,6 milionů, respektive od 
6 milionů do 155 milionů) 
a zakázky nadlimitní. „Nadli-
mitní zakázky se musí uveřej-
ňovat ve věstníku Evropské 
unie. Podlimitní stačí vyvěsit 
na Informačním systému zve-
řejňování veřejných zakázek, 
který nahradil dřívější Centrální 
adresu,“ vysvětlil David Neulin-
ger z Odboru investic Krajské-
ho úřadu Zlínského kraje.

Další dělení veřejných 
zakázek je podle formy řízení. 
Zákon rozlišuje otevřené říze-
ní, užší řízení, jednací řízení 
s uveřejněním, jednací řízení 
bez uveřejnění, soutěžní dia-
log a zjednodušené podlimit-
ní řízení. „Některé z nich jsou 
ale tak specifické, že se téměř 
nevyužívají,“ uvedl Neulinger. 
Jedním z nejtransparentněj-

ších řízení je otevřené řízení, 
protože téměř znemožňuje 
manipulaci. Jednací řízení bez 
uveřejnění bývá zase vypiso-
váno jen v tom případě, že na 
zakázku existuje jediný doda-
vatel, který je schopný ji udě-
lat. Zjednodušené podlimitní 
řízení pak dovoluje zadávat 
veřejnou zakázku mírně zjed-
nodušenou formou co se týče 
času, například do tří dnů. 
Jinak je minimální stanovená 
lhůta od zveřejnění zakázky po 
její zadání 15 dní, u otevřené-
ho  podlimitního řízení 22 dní 
a u otevřeného nadlimitního 
řízení 52 dní.

Hodnotící komise vybírající 
z uchazečů musí mít nejméně 
pět členů. Je-li to navíc odů-
vodněno předmětem zakázky, 
například u stavebnictví, musí 
být nejméně jedna třetina čle-
nů komise složena z odborní-
ků v dané oblasti. 

Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže

Arbitrem, který dohlíží na 
veřejné zakázky, je brněnský 
Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže (ÚOHS). „Úřad ale kon-
troluje jen podlimitní a nadli-
mitní zakázky. Vyskytne-li se 
stížnost na nějakou zakázku 
malého rozsahu, přesvědčí se 
pouze úřad, zda nebyla zakáz-

ka záměrně rozdělena,“ pouká-
zal Neulinger.

ÚOHS má takové množství 
podnětů, že kontroluje jen ty 
zakázky, na které přišla stíž-
nost, nebo u kterých je pode-
zření, že nemusely proběh-
nout podle zákona. 

Je lepší si najmout 
specializovanou firmu

V podnikatelské sféře 
existují společnosti, které se 
zabývají přímo zpracovává-
ním veřejných zakázek pro 
soukromé společnosti nebo 
podnikatele. Zpravidla pracují 
na základě mandátní smlouvy, 
kdy na sebe přebírají zadava-
telské činnosti a agendu s tím 
související, často i potenciální 
potíže s ÚOHS a soudy. 

Veřejné zakázky jsou vel-
mi složitá součást podnikání. 
Samotní zaměstnanci ÚOHS 
v nadsázce tvrdí, že ještě nevi-
děli zakázku, která by byla úpl-
ně bez chyby.

Pro soukromníka je proto 
vždy lepší najmout si speci-
alizovanou firmu. „Jinak by 
musel nastudovat celý zákon, 
který navíc není zcela jedno-
značně popsaný, projít spous-
tu paragrafů a hledat odboč-
ky k dalším. A to je pro laika 
skoro nemožné,“ dodal David 
Neulinger.

Linea Nivnice se sloučila 
s firmou ARNA
Nivnice – Společnost Linea Nivnice se 
sloučila s firmou ARNA. Nástupnickou 
společností je Linea Nivnice, ARNA 
zaniká. Ke sloučení došlo poté, co se 
ARNA letos stala jediným akcionářem 
nivnické společnosti, když vytěsnila 
drobné akcionáře. Těm zaplatila za 
akcie v nominální hodnotě 1.000 
korun 1.579 korun. Linea Nivnice se 
zabývá hlavně výrobou ovocných šťáv, 
nektarů a nápojů.

Z Otrokovic letos vzlétne  
deset nových letadel
Otrokovice – Deset letadel dodá 
zákazníkům v tomto roce otrokovická 
firma Moravan Aviation, která vyrábí 
letadla ZLIN. Podle mínění společnosti 
vyrobí firma v příštím roce letounů 
ještě víc. Letadla ZLIN jsou určená pro 
výcvik pilotů, přepravu a akrobacii. 
Firmu Moravan Aviation vlastní irský 
holding QucomHaps. Společnost loni 
v prosinci zvítězila v tendru na prodej 
částí konkurzních podstat společností 
Moravan a Moravan-Aeroplanes. Za 
soubor movitých a nemovitých věcí 
zaplatila více než 50 milionů korun.

Aircraft Industries nabídl 
Kunovicím nevyužitou vlečku
Kunovice – Nevyužitá průmyslová 
vlečka mezi zastávkou Kunovice a letec-
kou továrnou bude znovu sloužit. Život 
se na trať vrátí díky záměru firmy Air-
craft Industries (AI). Vlečka, která byla 
dříve používaná pro převoz materiálu, 
bude ale nově sloužit turistickým úče-
lům. Letecká továrna, kterou od roku 
2005 vlastní firma Aircraft Industries, 
totiž nemá pro železniční vlečku využití 
již přibližně deset let.

ELKO EP staví výzkumné 
a vývojové centrum
Holešov – Výzkumné a vývojové cent-
rum za více než 16 milonů korun postaví 
v areálu bývalého holešovského cukro-
varu společnost ELKO EP. Práce na stav-
bě byly zahájeny v říjnu, do provozu by 
mělo být centrum uvedeno v příštím 
roce. Na stejném místě již firma posta-
vila nové výrobní prostory, které začaly 
sloužit na začátku roku 2005. Stavba si 
vyžádala 30 milionů korun, další peníze 
společnost investovala do technologií.

Nábytkářské a dřevozpracující 
firmy se spojily do klastru
Zlín – Nábytkářské a dřevozpracu-
jící firmy ze Zlínského kraje a okolí 
se sdružily do takzvaného klastru. 
V jeho rámci chtějí společnosti napří-
klad podpořit společný export, pro-
pagaci či vzdělávání odborníků. Pro 
realizaci plánů se bude sdružení snažit 
získat peníze z Evropské unie. Nyní je 
členem klastru více než 20 společností. 

Partnerství státu a podnikatelů? Veřejné zakázky!

[mij]

Web
o veřejných

zakázkách

Informační systém o zadávání veřejných zaká-
zek (dřívější zákon jej nazýval Centrální adre-
sa) je komplexní zdroj informací z této oblasti. 
S výjimkou zjednodušeného podlimitního řízení 
jsou na stránkách www.isvz.cz vyvěšeny všech-
ny informace o vypsaných veřejných zakázkách 
v republice. Systém spravuje Česká pošta.

Z důvodu přehlednosti dostává každá veřej-
ná zakázka v rámci ISVZ svůj CPV kód. Například 
elektrická energie má kód 40100000-3. Toho 
využívají softwarové programy, které hlídají 

všechny nově vyvěšené veřejné zakázky na ser-
veru ISVZ. Díky tomu nemusí zájemci o získání 
veřejné zakázky každý den kontrolovat, zda 
nebyla vyhlášená nová soutěž v jejich oboru. 
Software je na to sám upozorní.

Existují i další servery, zabývající se veřejnými 
zakázkami. Ty ale přebírají údaje z Informačního 
systému o zadávání veřejných zakázek. Nemůže  
se tedy stát, že by jiné servery zveřejňovaly 
zakázky, které by na centrálním webu nebyly. 
ISVZ funguje od roku 2006.

Informační systém o zadávání veřejných zakázek

[mij]www.isvz.cz

zpravodajství
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Inzerce

Z kraje

Nemovitosti
roku

V kategorii Podnikatelská 
nemovitost s největším příno-
sem pro rozvoj aplikovaného 
výzkumu se na prvním místě 
umístilo zlínské Technologické 
inovační centrum. Hodnotící 
komise, která posuzovala již 
existující vědeckotechnické 
parky, podnikatelské inkubáto-
ry, technologická centra a ino-
vační centra, jej totiž shledala 
nejlepším v celé republice. 

Rekonstrukce staré svitov-
ské tovární budovy se usku-
tečnila v roce 2006. Objekt 
podnikatelského inkubátoru 
provozuje společnost Tech-
nologické inovační centrum, 
kterou založil Zlínský kraj 
a Univerzita Tomáše Bati, aby 
významě podpořili inovační 
podnikání ve Zlínském kraji.

 V rámci této kategorie byla 
úspěšná také další nemovitost 
zlínského regionu, a to slavičín-
ské Regionální centrum koope-
race, které získalo třetí místo. 
„Pro nás toto ocenění znamená 
především obrovský závazek 
do budoucna. Přestože jsme 
nejmladší vědeckotechnický 
park v kraji, chceme pomáhat 
vytvářet co nejlepší prostředí 
pro nové podnikatele a také 
podporovat přísun nových 
technologií,“ uvedl ředitel sla-
vičínského podnikatelského 
centra Radomír Bezděk. 

V kategorii nazvané Brown-
field roku se dobře umístil Pod-
nikatelský inkubátor Vsetín-
Maštaliska, a to na třetí pozici. 
Komise při hodnocení této 
kategorie kladla důraz přede-

vším na kvalitu přípravy a zpra-
cování projektu s ohledem na  
koncepci znovuoživení rege-
nerované lokality. Ocenění 
v soutěži je pro zástupce inku-
bátoru ctí. „Velmi nás to potěši-
lo a samozřejmě budeme v úsi-
li pomáhat začínajícím firmám 
na Vsetínsku v jejich rozběhu 
a rozvoji pokračovat,“ informo-

val projektový manažer inku-
bátoru Filip Holzmüller. 

Soutěž Podnikatelská ne-
movitost roku 2006 uspořádala 
agentura CzechInvest ve spolu-
práci s ministerstvem průmyslu 
a obchodu a Sdružením pro 
zahraniční investice AFI. Původ-
ním názvem soutěže byla Prů-
myslová zóna roku.

Krajské podnikatelské inkubátory patří k nejlepším v republice
Praha, Zlín - Sedmý ročník soutěže o prestižní ocenění „Podni-
katelská nemovitost roku 2006“ znamenal velký úspěch pro 
stavby stojící ve Zlínském kraji. Nejlépe si vedly podnikatelské 
inkubátory, které se umístily přímo na nejvyšších příčkách. 

[mij]

www.kr-zlinsky.cz

Zlín – Nejvyšší certifikační známku  
„exclusive partner“ získala v uplynu-
lých týdnech zlínská společnost H-cen-
trum expert. V současné době se ve 
Zlínském kraji touto známkou mohou 
pochlubit pouze dvě firmy se spotřební 
elektronikou. „Certifikace obchodníků 
je novým celoevropským konceptem 
značky PIONEER. Ten takto začal ozna-
čovat prodejce, jež splňují přísná krité-
ria vyžádaná úrovní výrobku a klienta,“ 
osvětlil ředitel společnosti H-centrum 
expert Jiří Havlík důvody, proč firma 
PIONEER začala s udílením certifikátů. 
Certifikace obchodníků je společně se 
začátkem prodeje nových plazmových 
televizorů KURO součástí celosvěto-
vé reklamní kampaně, kterou společ-
nost PIONEER zahájila v letos v říjnu.

H-centrum expert je exkluzivní

[mij]

Otrokovice, Prostějov – Otrokovická spo-
lečnost Toma přestaví prostějovský pivo-
var na moderní bytový komplex. V budo-
vě postaví asi 14 takzvaných loftových, 
tedy nadstandardních vícepatrových 
bytů, které vznikají přestavbou průmys-
lových hal. Podle odborníků na reality 
půjde zřejmě o první projekt tohoto dru-
hu na střední Moravě. Toma koupila letos 
bývalý prostějovský závod za nezveřej-
něnou cenu. Začátek přestavby plánuje 
vedení firmy na začátek roku 2008 s tím, 
že by měla být hotová ještě tentýž rok. 
Náklady jsou odhadovány na zhruba 40 
milionů korun. Společnost Toma, kte-
rá nedávno dokončila stavbu 56 bytů 
v Otrokovicích, chce s developerstvím 
pokračovat. Ještě letos zahájí stavbu 
otrokovického centra obchodu a služeb.

Toma staví v Prostějově
Uherský Brod – Miliontý kus pistole 
CZ 75 byl vyroben v říjnu v uhersko-
brodské České zbrojovce. Pro dnes již 
legendární pistoli to bylo letos druhé 
významné jubileum. Prvního června 
totiž uběhlo přesně třicet let, kdy se CZ 
75 začala oficiálně vyrábět. Třebaže od 
oficiálního vzniku pistole CZ 75 uběh-
lo tolik let, na její funkčnost a prodej-
nost to nemá vůbec vliv. I nadále před-
stavuje konstrukčně nepřekonanou 
služební, obrannou a v poslední době 
i velmi úspěšnou sportovní krátkou 
palnou zbraň. O kvalitách této zbraně 
svědčí také skutečnost, že je po pistoli 
Colt 1911, kterou používala americká 
armáda například ve Vietnamu, druhou 
nejvíce kopírovanou zbraní na světě.

Miliontý kus pistole CZ 75

[mij][mij]

zpravodajství
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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

ÚVĚRY A HYPOTÉKY
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Jiří  
Konečný

Jiří Konečný: Nabízet relé v západní Evropě? Kdepak...

Začínal jste s podnikáním 
jako velmi mladý. Přibližte 
nám své začátky.

Po vojenské službě jsem 
začal pracovat v Kroměříži na 
místě skladníka a postupně 
jsem se vypracoval až na pozici 
vytváření cenových nabídek. 
Vystudoval jsem elektroniku, 
která je navíc i mým koníč kem, 
a tak jsem chtěl tvořit i něco víc. 
Umístil jsem části, které se v té 
době používaly pro řízení a spí-
nání (velké stykače a časová relé 
– pozn. redakce) do jedné desky, 
a tak vznikl spínací výkonový 
blok, vlastně první produkt fir-
my ELKO EP. Byl menší, levnější 
a bezhlučný. Boom elektrického 
topení byl navíc v té době tak 
velký, že moje výroba probíhala 
po večerech doma. Musel jsem 
se rozhodnout, zda pokračovat 
v tehdějším zaměstnání, a nebo 
dát přednost své firmě a věnovat 
se oboru. I když jsem měl tehdy 
skvělé podmínky v zaměstná-
ní, přesto jsem se osamostatnil. 

A protože jsem se v té době 
oženil a narodila se nám dcera, 
tak dodatečně musím poděko-
vat nejen celé rodině, ale potaž-
mo i rodné ulici, která mi pomá-
hala s výrobou. V obýváku se 
balilo, lepily se štítky...

Čím se tedy vyznačoval váš 
první výrobek? Můžete laiko-
vi vysvětlit své novátorství?

U spínání elektrického to-
pení je důležité, aby neseplo 
najednou, aby nedošlo k pře-
tížení sítě. Musel jsem zavést tzv. 
kaskádové spínání s časovým 
zpožděním. Tenkrát se vyrábě-
ly stykače, které ale byly velice 
hlučné a velké. Nahradil jsem 
je malými a navíc kompaktními 
relé, která byla nakonec i mno-
hem levnější. Nejprve jsme 
vyráběli tak třicet kusů měsíč-
ně, později pak počty přerostly 
do stovek až tisíců a vyráběla je 
opravdu celá rodina.

Můžete představit svůj zbru-
su nový výrobek, inteligentní 
elektronický systém INELS?

INELS (intelligent electronic 
system) je moderní a komfortní 
systém elektroinstalace, jehož 
inteligence je mu dodávána 
postupně. Minulý rok jsme 
poprvé INELS uvedli na výstavě 
Amper v Praze. Vývoj trval tři 
roky a asi rok a půl jsme na trhu. 
Postupným programováním 
systému vznikají přidané efekty, 
které způsobí to, že po vstupu 
do místnosti se rozsvítí světlo 
či se zatáhnou žaluzie. Dokon-
ce uživatel může pomocí sms 
zprávy či PC celý systém ovládat. 
Před měsícem jsme oslavili už 
sto instalací systému INELS. 

Jak je INELS finančně náročný?
Je tak náročný, jak náročný je 

klient. Cena může být klidně na 
úrovni klasické elektroinstalace, 
ale může být také dvakrát vyšší.
Teď jsme třeba dělali zakázku 
do Ruska, a tam si přáli instalaci 
dotykového panelu, kterým se 
dá celý systém ovládat, dokon-
ce i na toaletě.

Jaká je vlastně budoucnost 
vývoje ve vašem oboru?

Budoucnost se ubírá právě 
směrem, který udávají inteli-
gentní systémy. Když se podí-
vám čtrnáct let zpátky, tak 
prakticky je to podobný zlom, 
jako jsme udělali s multifunkč-

ním časovým relé. Ale INELS 
je mnohonásobně složitější.  
INELS nám změnil také přístup 
k zákazníkovi. Naše výrobky 
prakticky dodáváme pouze přes 
velkoobchod, tady je to jiné. 
Přístup k zákazníkovi je osobní 
a musíme v něm vyvolat emo-
ce a touhu po něčem nadstan-
dardním, novém. To podporu-
jeme sloganem „Váš dům Vás 
má rád”. INELS dodáváme přes 
systémové partnery, což jsou 
specializované a certifikované 
firmy. A co se týče samotného 
systému, domnívám se, že do 
pěti let bude inteligentní sys-
tém elektroinstalace zcela jistě 
běžným standardem. Navíc co 
se týče již výše uváděné ceny, 
jsme schopni na rozdíl od světo-
vých konkurentů oslovit i zákaz-
níky ze střední vrstvy. INELS se 
stává značkou, kterou si lidé ani 
nespojují s naší firmou. 

V letech 2004 až 2006 jste rea-
lizovali novou výrobní halu za 
bezmála třicet milionů korun. 
Co bylo impulsem?

Byla to prostá nutnost. Minulý 
výrobní závod jsme měli v Hole-
šově na Tovární ulici, ale objekt 
byl po dvou letech nedostačující. 
Prodali jsme ho a díky expan-
zi a vývoji obratu firmy jsme 

Jiří Konečný
narozen 8. července 1973 
v Přerově
ženatý, má čtrnáctiletou 
dceru Kláru
vystudoval Střední školu 
elektro
v letech 1993 až 1994 
pracoval na místě sklad-
níka v kroměřížské firmě 
Elma-Therm
jednatel pěti zahraničních 
poboček společnosti ELKO 
EP, a to v ČR, na Sloven-
sku, v Maďarsku, Polsku 
a Rusku
držitel ocenění Techno-
logický podnikatel roku 
2004, v letošním roce se 
jeho firma ELKO EP umís-
tila na 2. místě v soutěži 
MAKRO Firma roku 2007
mezi jeho koníčky patří 
rocková hudba, hraje 
v kapele ELKO Band, sport 
- střelba a motocykly
motto: Nevěř lidem, kteří 
ti nevěří

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Nejdříve začínal, stejně jako nemálo podnikatelů, v podmínkách, 
které měly daleko k dnešnímu komfortu. V obývacím pokoji a za 
účasti rodinných příslušníků vznikaly výrobky, se kterými dobyl 
svět. Tzv. časová relé vznikla v hlavě tehdy dvacetiletého mladí-
ka, který se jen prostě víc věnoval oboru, který vystudoval. „Jed-
noduše mě to bavilo a i heslo firmy ELKO EP je Vždy něco navíc,” 
říká Jiří Konečný, majitel a jednatel společnosti v jedné osobě. 

rozhovor
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O  
firmě

vytvořili zbrusu nové místo dle 
zásad logistiky pro elektronickou 
výrobu. Jsme zde od ledna 2005 
a realizace probíhala přes pro-
gram Rozvoj. Přikláním se k názo-
ru, že systém výplaty evropských 
dotací je jen pro ty, co na to mají, 
protože výplata prostředků byla 
zpožděna o rok a půl. 

A účast v jiných programech?
Účastníme se také programu 

Marketing, kvůli účasti firmy na 
zahraničních veletrzích. V součas-
nosti náš export činí asi 65 pro-
cent a tento rok jsme absolvovali 
dvacet výstav. Vydáváme katalo-
gy v několika jazykových verzích 
a snažíme se je dělat na úrovni 
a v takovém množství, abychom 
pokryli požadavky klientů. A prá-
vě z prostředků Marketingu ales-
poň část výdajů hradíme.

Řekněte něco víc o novém 
výrobním a vývojovém cent-
ru, které začínáte realizovat.

Musím nejdříve podotknout, 
že veškeré výrobky, které prodá-
váme, jsou námi vyvinuté. Nedě-
láme nic na zakázku, neděláme 
outsourcing či práci ve mzdě, 
ale spoléháme se pouze sami 
na sebe. Jsme v tomto ohledu 
trochu exotická firma. Ve vývoji 
máme asi dvanáct lidí, kteří jsou 
umístěni v sousední budově. 
Z tohoto důvodu je chceme kon-
centrovat na jedno místo, blíže 
výrobní haly. Naším dalším cílem 
je i vybudování stíněné komo-

ry pro měření EMC vyzařování. 
Pochopitelně hodně investuje-
me do vývoje systému INELS. Už 
nyní pracujeme na druhé gene-
raci a bezdrátové variantě. 

V jaké fázi se nyní centrum 
nachází?

Předpokládám, že hrubá stav-
ba by měla stát do konce tohoto 
roku. Samotné zahájení provozu 
odhaduji tak na polovinu příští-
ho roku. Pro realizaci bychom 
chtěli využít programu Potenci-
ál, ale další informace o spuštění 
programu a financování bude-
me vědět až v lednu 2008. 

V krajském kole soutěže Fir-
ma roku 2007 jste skončili 
těsně před stupněm vítězů.

Ano, s vítěznou firmou 
REMAK jsme si jen vyměnili 
pozice ze soutěže Podnikatel 
roku 2004. Navíc o účasti v letoš-
ní soutěži jsem ani nevěděl, byla 
to aktivita naší HR manažerky. 

Jaký názor máte na soutěže 
tohoto typu?

Díky tomu, co vyrábíme, 
jsme málo viditelní a naše 
výrobky z obyčejných lidí málo-
kdo zná. Na poli elektro je situ-
ace zcela odlišná, ale vítězství 
či účast v takových soutěžích 
slouží zejména k posílení vzta-
hů s veřejností. Obecně si nás 
okolí začíná víc vážit. Domní-
vám se ale, že takových soutěží 
je až příliš mnoho a ztrácí se tím 
jejich opravdový význam.

Hodně exportujete, hodláte 
obsadit i rumunský trh...

Začali jsme expandovat nej-
dříve na Slovensko, potom na  
polské a maďarské trhy. V létě 
jsme navíc vstoupili na ruský trh, 
což je pro nás velká výzva a země 
s takřka neomezenými mož-
nostmi. Abychom tam skutečně 
obstáli, zřídili jsme i pobočku 
s našimi vlastními lidmi. 

Můžete nám říct něco blížšího 
o zmiňovaném Rumunsku?

Rumunsko je úplně čerstvá 
záležitost, kterou řeším právě 
nyní. Po účasti na veletrhu jsme 
si ověřili, že je nejvyšší čas vstou-
pit na rumunský trh a aktivně se 
na jeho rozvoji podílet. Rumun-
sko má 22 milionů obyvatel, je 
to velmi zajímavá a nenasycená 
země, byť už i tam vstoupila kon-
kurence. A co se týče expanze do 
států západní Evropy, tak tam už 
jsou za zenitem. Nabízet relé na 
západě je zbytečná věc. 

Co může takřka neohrozitel-
nou společnost trápit?

Třeba kopie našich výrobků 
a dokonce i s chybami... Náš 
úspěch je pro mnohé inspira-
cí, například pro Polsko nebo 
Čínu. Jejich plagiáty jsou mnoh-
dy k nerozeznání a podchytit 
tuto nelegální činnost bylo 
z počátku velmi obtížné. Nyní 
už máme naši výrobu a vývoj 
právně ošetřeny, chráníme je 
průmyslovými vzory.  [mat]

Název
ELKO EP, s.r.o.

Založení společnosti
s. r. o. v roce 1997, od roku 
1993 fyzická osoba

Předmět podnikání
vývoj, výroba a prodej 
elektronických 
přístrojů pro domovní 
a průmyslové 
elektroinstalace

První výrobek
v roce 1993, zpožďovací 
jednotka SJ-03 pro 
elektrovytápění

Počet zaměstnanců
167

Pobočky
Slovensko, Maďarsko, 
Polsko, Rusko a v přípravě 
Rumunsko

Výrobní program
elektronické přístroje pro 
domovní a průmyslové 
elektroinstalace
relé od „A do Z“, více než 
200 typů
inteligentní a komfortní 
elektroinstalace INELS

Reference
80 % českého trhu v dané 
oblasti
4. místo v Evropě
spolupráce s firmami, 
které v daném oboru 
zaujímají přední 
postavení: Schrack, 
Moeller, Hager, ETI 

Konkurence
Schneider, Finder, Siemens

Kontakt
www.elkoep.cz
www.inels.cz

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪

▪

▪
▪

rozhovor

711/2007www.firemnipartner.cz

Inzerce



Sto miliard schváleno
Evropská komise schválila další tři ope-
rační programy. Česká republika tak 
získá na programy Vzdělání pro kon-
kurenceschopnost, Praha adaptabilita 
a Lidské zdroje a zaměstnanost nece-
lých 105 miliard korun. Peníze poputují 
z Evropského sociálního fondu.

Třetí vlna výzev až v roce 2008
Podle agentury CzechInvest bude další 
vlna programů z Operačního programu 
Podnikání a inovace spuštěna nejdříve 
v 1. čtvrtletí roku 2008. Týká se to pro-
gramů Školicí střediska, Nemovitosti, 
Inovace, ICT a strategické služby. Více 
informací na webových stránkách 
agentury www.czechinvest.org.

Zlínský kraj vyhlásil
výzvu pro uchování památek
Na obnovu kulturního dědictví ve Zlín-
ském kraji poputuje téměř dvacet milio-
nů korun. Koncem října totiž Zlínský kraj 
vyhlásil výzvu pro předkládání žádostí 
v rámci FM EHP/Norsko s názvem Pro-
gram pro uchování, obnovu a zpřístup-
nění hmotného kulturního dědictví ve 
Zlínském kraji. Celková alokace pro tuto 
výzvu je 705.882 euro. Příjem přihlášek 
bude ukončen 14. ledna příštího roku. 
Bližší informace naleznete na www.kr-
zlinsky.cz a www.eeagrants.cz.

Program LEADER nově
V rámci druhého kola podávání žádostí 
do Programu rozvoje venkova jsou ote-
vřena i některá opatření v prioritě IV – 
LEADER. Místní akční skupiny mohou 
podávat žádosti od 19. listopadu do 21. 
prosince na Centrální pracoviště Státního 
zemědělského intervenčního fondu.

Česko v čerpání fondů EU zaostává
Podle serveru ihned.cz sedm z devíti 
zemí, které přistoupily k Evropské unii 
společně s Českou republikou, čerpá 
peníze z evropských fondů rychleji 
než Česko. Zaostáváme, což potvrzuje 
i skutečnost, že se nám podařilo získat 
jen 46 procent prostředků, které jsme 
mohli za léta 2004 až 2006 obdržet. 
Hned před Českou republikou je Slo-
vensko s 55 procenty získaných evrop-
ských financí.

Příjem žádostí do programu 
Progres I ukončen
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
předčasně ukončilo příjem žádostí do 
programu Progres I, který je součástí 
Operačního programu Podnikání a ino-
vace (OPPI). Důvodem předčasného 
ukončení je skutečnost, že zájem žada-
telů o podporu v rámci tohoto progra-
mu překročil „finanční možnosti zdrojů 
na realizaci programu“. Původně měl 
být příjem žádostí ukončen 31. prosin-
ce 2008. Program poskytuje podporu 
malým a středním podnikům.

Region 
a EU

Říjen - měsíc ROZAMu
Říjen se stal doslova měsí-

cem projektu ROZAM. Nejen 
že byl naplno spuštěn, ale 
proběhla také sekvence semi-
nářů pro zástupce malých 
a středních podniků, kteří se 
seznámili s fungováním pro-
jektu. „Zástupcům podniků 
a vzdělávacích institucí jsme 
názorně předvedli, jak se do 
projektu zapojit a jak jednodu-
ché je získat a využít dotaci na 
vzdělávání,” uvedla Adéla Dou-
chová, tisková mluvčí projek-
tu. Zájemci o dotace mohou 
kontaktovat krajské koordiná-
tory, kteří objasní aktivní účast 
v projektu, předají veškeré 
potřebné informace a zodpo-
ví dotazy. Od poloviny října 

mohou vzdělávací instituce 
zadávat své kurzy do databáze 
dalšího profesního vzdělávání 
(DAT CZ) a následně si podni-
katelé mohou začít z nabídky 
vybírat kurzy dle své aktuální 
potřeby. „Jakmile si podnika-
telé zarezervují požadovaný 
vzdělávací kurz a obdrží pou-
kázku, mohou jejich zaměst-
nanci kurz absolvovat,” uvedla 
Adéla Douchová.

Dotace pro všechny
Už z prvních reakcí zájemců 

a účastníků seminářů vyplývá, 
že ve Zlínském kraji mají zájem 
o rozvoj dalšího profesního 
vzdělávání nejen soukromé 
vzdělávací instituce, ale i stát-
ní. „Zájem o využití dotací 
na vzdělávání projevily firmy 

s nejrůznějším zaměřením, 
například strojírenské, sklářské 
či elektrotechnické,” vyjmeno-
vala zájemce Adéla Douchová. 
Z výčtu vyplývá, že do pro-
jektu se může zapojit každý 
podnik. Nezáleží na předmětu 
činnosti, ale firma musí půso-
bit v jednom ze tří pilotních 
krajů projektu a musí splňovat 
vymezení Evropské unie pro 
malý a střední podnik. 

Co nás zajímá
Jak zaměstnavatele, tak 

vzdělávací instituce nejvíce 
zajímají praktické otázky. „Ptají 
se zejména na podmínky fun-
gování systému či jak a kdy 
se zapojit,” vypočítala mluvčí 
a uvedla, že podnikatelé se 
obávají značné administrativ-
ní náročnosti. „ROZAM podni-
katele oslovuje právě z toho 
důvodu, že od nich nevy-
žaduje žádnou administrativu 
navíc,” potvrdila. Zaměstnava-
telé také velmi kladně přijímají 
fakt, že dotace není vázána 
na jeden konkrétní vzděláva-
cí program a na druhé straně 
vzdělávací instituce oceňují 
možnost zaregistrovat své kur-
zy bezplatně do databáze.

Kontakt pro Zlínský kraj:
www.rozam.cz

Pavel Vrba - koordinátor pro 
vzdělávací instituce

pavel.vrba@kr-zlinsky.cz 

Jan Uherka - koordinátor pro 
malé a střední podniky

jan.uherka@czp-zk.cz 

ROZAM již běží naplno

[mat]

Od roku 2008 začnou agentury CzechInvest a CzechTrade 
sdílet síť zahraničních kanceláří. Vzniknou tak jednotná kon-
taktní místa, kde čeští exportéři a zahraniční investoři získají 
komplexní služby a informační servis pro svou činnost.

Jak uvedl ministr průmyslu a obchodu Martin Říman, nejedná 
se o sloučení obou agentur, pouze se spojí jejich zahraniční kan-
celáře. „Sloučením kanceláří v osmi teritoriích ušetří státní roz-
počet ročně dvanáct až patnáct milionů korun,“ uvedl ministr. 
CzechInvest v současné době provozuje devět zahraničních kan-
celáří, CzechTrade třicet dva. Ke sloučení dojde v následujících 
osmi městech: Kolín nad Rýnem, Paříž, Londýn, Dublin, Brusel, 
Rotterdam, Chicago a Chengdu. Ke snížení nákladů dojde pře-
devším v oblasti provozu kanceláří a nákladů na administrativní 
pracovníky, propagaci a marketing. Příprava na sloučení zahra-
ničních kanceláří bude trvat do konce roku a k jejich faktickému 

sjednocení dojde v prvním čtvrtletí 2008.

Služby CzechTrade a CzechInvest se sloučí

www.mpo.cz

Spojení
služeb

www.eu-dat.cz/dat/act/rozam_kraj.act?id=14

Projekt ROZAM, který připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí, 
už naplno běží. Před pár měsíci jsme přinesli ve FP rozsáhlý článek 
o novince, která by měla řešit klíčové problémy, se kterými se potýkají 
malé a střední podniky. Už z názvu projektu vyplývá, že hlavním pro-
blémem je zajištění dalšího vzdělávání, potažmo rozvoj zaměstnanců. 

Podnikatelé a uživatelé 
serveru www.abc.cz, který 
sdružuje více než dvacet 
tisíc veřejných zakázek, 
mají podle průzkumu největ-
ší zájem o zakázky ze států 
Evropské unie. Vede  Němec-
ko, Rusko, Francie a podnika-
telé ze severu Moravy a Čech 
reagují na polské veřejné 
zakázky. Podle Predraga 
Dukiče, spolumajitele serve-
ru, jsou to země, které jsou 
českým podnikatelům blízké 
a navíc znají dobře situaci na 
daném trhu. 

V západní Evropě je 
největší poptávka po sta-
vebních oborech, službách 
a obchodu.

Státy unie vedou

[mat]www.abc.cz

evropská unie
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Název programu: Program rozvoje venkova
Vyhlášení druhého kola:  8. 10. 2007
Příjem žádostí:  5. 11. 2007
Ukončení příjmu žádostí:  26. 11. 2007 ve 13.00 hod.
Forma podpory: Dotace
Finanční alokace programu pro aktuální výzvu:  3.635 mld. Kč
Místa příjmu žádostí: Sedm regionálních odborů Státního 
zemědělského intervenčního fondu (Praha, České Budějovice, 
Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno, Olomouc, Opava)
Opatření I a III: Investice do lesů, Přidávání hodnoty zeměděl-
ským a potravinářským produktům, Pozemskové úpravy, Další 
odborné vzdělávání a informační činnost

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Program rozvoje venkova

www.mze.cz > Podpora z EU Národní dotace > EAFRD - Program rozvoje venkova > Prováděcí předpisy > Osa I, Osa II

Program
rozvoje
venkova

Problematika ekologického 
zemědělství a produkce čes-
kých biopotravin je jednou 
z priorit ministerstva země-
dělství. Počátkem října bylo 
vyhlášeno druhé kolo příjmu 
žádostí o dotace z Programu 
rozvoje venkova (PRV). 

Program přináší podporu 
výrobcům biopotravin, kte-
ří jsou spolu s ekologickými 
zemědělci výrazně zvýhodněni 
při bodovém hodnocení poda-
ných projektů. Podle ministra 
zemědělství má nárok na získá-

ní zvýhodňujících bodů pouze 
výrobce biopotravin nebo bio-
farmář, který je současně zpra-
covatelem. Výraznou podporu 
má také ekologické zeměděl-
ství. Od letošního roku je tato 
podpora součástí PRV. Podporu 
cestovního ruchu mohou využít 
ekologičtí zemědělci při hod-
nocení investičních projektů 
v oblasti agroturistiky a opatření 
s názvem Diverzifikace činností 
nezemědělské povahy přináší 
bodové zvýhodnění při hodno-
cení investičních projektů.

Startuje podpora výrobců biopotravin a ekologických zemědělců

www.mze.cz

Podopatření: I.1.2.1 Lesnická technika
Příjemce dotace: FO nebo PO
Počátek příjmu žádostí: 5. 11. 2007 
Ukončení příjmu žádostí: 26. 11. 2007 
Objem fin. podpory: 330 mil. Kč

▪
▪
▪
▪
▪

Popis podopatření: Podopatření je zaměřeno na pořízení strojů a zařízení pro 
budování a údržbu lesních cest, stezek a chodníků, meliorací, hrazení bystřin, retenč-
ních nádrží, strojů a zařízení sloužících pro obnovu a výchovu lesních porostů.

Výše dotace: Max. výše: 50 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 

▪

▪

Osa I - Opatření I.1.2 Investice do lesů

Příjemce dotace: zemědělec, výrobce  
      potravin nebo surovin pro lidskou spotřebu

Počátek příjmu žádostí: 5. 11. 2007 
Ukončení příjmu žádostí: 26. 11. 2007 
Objem fin. podpory: 476 mil. Kč

▪

▪
▪
▪

Popis podopatření: Dotace je zaměřena na podporu výkonnosti zpracovatelských 
podniků, na rozvoj nových odbytišť pro zemědělské produkty a podporu marketin-
gu zemědělských výrobků.

Výše dotace: Max. výše: 50 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 

▪

▪

Osa I - Opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům

Výtah  
z úplného 
znění PRV

evropská unie evropská unie

�11/2007www.firemnipartner.cz
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evropská unie

Ve které části města Zlína 
stavbu centra plánujete 
a jak bude vypadat? 

Centrum Kaskáda by mělo 
vzniknout na zakoupených 
pozemcích v centru Zlína, 
poblíž ulice Březnická pod 
sportovní halou. Areál by měl 
nabídnout přibližně 32 tisíc 
metrů čtverečních, z čehož 
jedna třetina je vyhrazena 
pro občanskou obslužnost 
a zhruba 500 až 600 parkova-
cích míst. Všechna parkovací 
místa budou k dispozici zdar-
ma. Jejich počet přitom převy-
šuje potřeby společenského 
a obchodního centra, podle 
nás tak centrum přispěje rov-
něž k řešení problému s par-
kováním v dané lokalitě. 

Proč jste si pro stavbu tak 
velkého centra vybrali právě 
Zlín? 

V krajském městě Zlíně, 
a zároveň v celém Zlínském 
kraji, objekt tohoto typu zatím 
chybí. Lidé ze Zlínského kra-
je podobné areály mají nej-
blíže až v Brně, Olomouci či 
Ostravě. Navíc Zlín se nachází 
v blízkosti státních hranic se 
Slovenskem. Projekt navíc 
oživí samotné centrum města 
Zlína. Kaskáda by se dala při-
rovnat například k brněnské 
Galerii Vaňkovka, kterou rov-

něž stavěla naše společnost. 
A Zlín si rozhodně takové cen-
trum zaslouží. 

Co centrum Kaskáda lidem 
nabídne? 

Návštěvníci si zde přijdou 
na své. Mohou se těšit na nové 
kavárny, restaurace, obchody, 
dětské koutky a další kulturní 
a společenská zařízení. Stan-
dardní součástí podobných 
projektů je i odpočinková 
zóna s lavičkami a potřebnou 
zelení. Projekt nazvaný Kas-
káda si podle našich předběž-
ných odhadů vyžádá přibližně 
1,5 miliardy korun. 

Jakou architektonickou po-
dobu areál získá, bude mít 
nádech Baťovy tradiční 
architektury? 

Chtěli jsme navázat na tra-
dici vysoké architektonické 
úrovně Zlína, kterou nastavil 
již Tomáš Baťa, a proto jsme 
se rozhodli spolupracovat 
s těmi nejlepšími zahraničními 
a domácími architekty. Atrakti-
vitu stavby zvyšuje i účast reno-
mované architektonické kance-
láře Chapman and Tailor, která 
patří do první světové desítky 
architektů, specializujících se 
na společenská a obchodní 
centra. Již název napovídá, že 
se bude jednat o kaskádovitou 
stavbu, která bude skýtat krás-

né výhledy do zeleně. Některé 
restaurace a kavárny budou 
částečně situovány v zeleném 
prostředí, a z jejich teras bude 
nádherný výhled do okolí. 
Většina prostor je umístěna 
v podzemí, pouze dvě patra 
budou nadzemní. Jedná se 
skutečně o projekt třetí gene-
race, tak jak uvažoval ve své 
době Tomáš Baťa. 

Kdy má stavba centra začít 
a kdy je plánováno její 
dokončení? 

Stavbu plánujeme zahájit 
ihned po vydání všech plat-
ných legislativních rozhod-
nutí. Předpokládáme, že by 
to mělo být v první polovině 
příštího roku. Stavba poté 
zřejmě potrvá 18 měsíců. Pro-
jekt si podle našich předběž-
ných odhadů vyžádá přibližně 
1,5 miliardy korun. 

Stavba tak rozlehlého areá-
lu může přinášet i negativa. 
Jak bude například řešena 
doprava v blízkosti nové-
ho areálu, zanikne stávající 
točna městské hromadné 
dopravy? 

Dopravní situace bude 
v ulici Březnická, Mostní a dal-
ších několika přilehlých řešena 
v rámci celé stavby. Některé 
silnice budou rozšířeny o další 
jízdní pruhy. Obyvatelé Zlína 
nepřijdou ani o točnu a sta-
noviště trolejbusů a autobusů 
městské hromadné dopravy. 
Vše zůstane zachováno, navíc 
cestující i řidiči MHD získají 
komfortnější prostory v okolí 
zastávek. Například při nepří-
znivém počasí si lidé na spoje 
počkají uvnitř centra. Podle 
studií, které jsme si nechali 
vypracovat, budou dopady 
minimální. 

Zlín pro vaši společnost však 
není zcela neznámý. Prozra-
díte, kde se lidé s vaší firmou 
mohou setkat?

Skupina ECM patří mezi 
pětici nejvýznamnějších firem 
poskytujících služby správy 
nemovitostí v České repub-
lice. Ke stěžejním činnostem 
společnosti patří komplexní 
správa budov, efektivní hos-
podaření, poskytování ener-
getických služeb a optimaliza-
ce využití nemovitostí. Ve Zlíně 
tímto způsobem zajišťujeme 
komplexní správu budovy 21, 
tedy takzvaného Baťova mra-
kodrapu, v němž sídlí krajský 
a finanční úřad. 

Jak dlouho je vaše společ-
nost na českém trhu? 

Společnost ECM zahájila 
činnost na českém trhu v roce 
1991 a dnes je jednou z vedou-
cích společnosti v oblastech 
projektového developmentu, 
investic a facility manage-
mentu. Soustředí se také na 
pronájem, prodej a správu 
nemovitostí. 

Na co všechno se vaše spo-
lečnost zaměřuje? 

Projekty soustředíme hlav-
ně na segmenty adminis-
trativních budov, hotelů, 
rezidenčních výstaveb či 
maloobchodních komplexů. 
V prosinci 2006 vydala ECM 
akcie na pražské burze a stala 
se desátou společností, s její-
miž akciemi se obchoduje na 
hlavním trhu Burzy cenných 
papírů Praha. 

Kolik dokončených staveb 
a v jakých místech má ECM 
ve svých referencích?

Projekty se nerealizují již 
jen v Praze, ale i v dalších 
regionálních centrech, napří-
klad v Brně, Plzni či Ostravě. 
ECM v současné době jeden 
projekt realizuje také v Ruské 
federaci. K 31. březnu letoš-
ního roku má ECM v portfoliu 
sedmnáct developerských 
projektů a tři investiční pro-
jekty přibližně s celkovou 
plochou 300 tisíc metrů čtve-
rečních. Úspěch naší společ-
nosti je založený na know-
how zaměstnanců, firemní 
filosofii a hodnotách.

PR Zlínu bude společensko-obchodní centrum Kaskáda slušet

Developerská a investiční společnost s dlouholetými zkušenostmi 
v zemích střední a východní Evropy ECM hodlá svůj další projekt 
zrealizovat také ve Zlíně. Postupně tak skupina proniká do měst 
České republiky, která v posledních letech zaznamenávají vel-
ký rozvoj. Ve Zlínském kraji si vybrala společnost krajské město, 
kde chce v nadcházejících letech vybudovat multifunkční cent-
rum. Jeho podoba a využití vychází z potřeb dané lokality. Zlín-
ské společensko-obchodní centrum nazvané Kaskáda má po 
dokončení nabídnout lidem především všestranné vyžití. O stavbě 
centra i jeho následném využití jsme si povídali s vicepreziden-
tem společnosti pro obchodní expanzi ECM Patrikem Šimkem. 
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Asistenční
centrum 
Zlín

„Manuál obsahuje stručný návod, jak 
má potencionální zájemce o rozšíření výro-
by do zahraničí postupovat a co je nutné 
vzít v úvahu. Je to v podstatě souhrn kroků, 
které je potřeba podniknout před tímto 
zásadním rozhodnutím,” prozradil Viktor 
Šimeček, manažer zlínské regionální kan-
celáře CzechTrade. Jednotlivá doporučení 
vycházejí z praxe odborného konzultanta, 
který se dlouhodobě touto činností zabý-
val ve skandinávských zemích. Oponentu-
ru agentura získala od českých firem, které 

již rozšíření výroby do zahraničí prováděly 
a podle jejich názoru by uvedený postup 
v době jejich expanze ušetřil hodně nákla-
dů. Příručku doplňuje informační CD, které 
přináší odpovědi na otázky týkající se popi-
su investičního prostředí, poskytují kontakt 
na místní agenturu či uvádí seznam čes-
kých firem, které v dané relaci investují.

„Publikace bude předávána firmám zdar-
ma při jednání na regionálním exportním 
místě a nebude rozesílána poštou,” upozor-
nil na možnost získání brožury Šimeček.  

On-line databáze investičních pří-
ležitostí je firmám k dispozici na portálu 
BusinessInfo link:
www.businessinfo.cz/cz/zahranicni-
investicni-prilezitosti/

Další informace o zahraničních investič-
ních příležitostech na linku: 
www.businessinfo.cz/cz/rubrika/zahranicni-
investicni-prilezitosti/1001592/

Rozhodnutí o přesunu výroby do jiné země je důležitým krokem, který může výrazně ovlivnit 
budoucnost firmy. Užitečným a podpůrným materiálem se tak může stát brožura s názvem 
„Manuál na přemístění výroby do zahraničí“. Ta si klade za cíl toto strategické rozhodování uleh-
čit, ušetřit náklady a zároveň pomoci podnikatelům vybrat optimální teritorium pro investici. 

Koncem září zorganizovala Obchod-
ní a hospodářská komora v Uherském 
Hradišti ve spolupráci s Pedagogicko-
psychologickou poradnou exkurzi pro 
výchovné poradce základních a střed-
ních škol. Exkurze proběhla v členských 
firmách a podnicích uherskohradišťské 
hospodářské komory a jejím cílem bylo 

nastavení vzájemné spolupráce mezi fir-
mami a výchovnými poradci.

„Navštívili jsme šest firem, které se 
významným způsobem podílejí na roz-
voji okresu,” uvedla administrátorka pro-
jektu Egual, Adéla Burdová. Patřily mezi 
ně firmy Dicom, Mesit přístroje, Inpost, 
Kovokon Popovice, Kasko a Slovácké stro-
jírny. „Zástupci firem prezentovali nejen 
informace o produktech, ale důraz kladli 
zejména na přístup k zaměstnancům,” řek-
la Adéla Burdová a dodala, že nosným pilí-
řem pro uvedené firmy jsou zaměstnanci 
a lidé obecně. Pro účastníky jednodenní 
akce byla zpřístupněna výrobní střediska 
a diskutovalo se na téma volba povolá-
ní, uplatnění absolventů odborných škol 
v praxi či perspektivy firem.

Firmy jsou nedílnou součástí vzdělávání OHK 
Kroměříž

Na co se klientky nejčas-
těji ptají? „Dotazy směřují 
na možnosti financování 
a zhodnocení podnikatel-
ského záměru. Naším hlav-
ním cílem je pomoci ženám 
vypracovat reálný podnika-
telský plán,” uvedla konzul-
tantka centra  Radka Haško-

vá. Na asistenční centrum 
se nejvíce obracejí ženy na 
mateřské dovolené. Ty se 
zaměřily hlavně na pod-
nikání v oblasti služeb pro 
domácnost či hlídání dětí. 
Další početnou skupinou 
jsou ženy po padesátce, 
které jsou většinou nespo-

kojené v práci a chtěly by 
zúročit své profesní zkuše-
nosti. Tyto ženy se zaměřují 
především na podnikání ve 
službách a obchodu. 

Centrum eviduje v sou-
časnosti více než dvacítku 
žen, které se pustily do 
aktivního podnikání.   

Asistenční centrum Zlín 
Štefánikova 167

Ing. Radka Hašková 
tel.: 576 011 501

radka.haskova@ohkzlin.cz 

3. prosince 2007 
Obchod se Švédskem
Místo: OHK ve Vsetíně

Hodinové individuální jednání s ředite-
lem zahraniční kanceláře CzechTrade ve 
Stockholmu nad exportními záměry. 

13. prosince 2007 
Konzultační den Ukrajina
Místo: OHK Kroměříž 

Bilaterální hodinová konzultace mezi 
ředitelem zahraniční kanceláře v Kyjevě 
a zástupcem firmy. Tématem rozhovo-
ru jsou mimo jiné požadavky firmy na 
vyhledání obchodních partnerů na Ukra-
jině či doporučení vhodných veletrhů.

Czech 
Trade

komory

Asistenční centrum ve Zlíně pomohlo již 160 klientkám

www.mapm.cz

V listopadu zahájí svou činnost nové 
zahraniční zastoupení agentury Czech-
Trade ve Vietnamu. Exotická kancelář 
bude k dispozici ve všech oblastech 
podpory exportu, včetně vyhledání 
obchodních partnerů, ověřování bonity 
či zjištění podmínek založení pobočky.

▪
CzechTrade informuje

[mat]

Přesuňte výrobu za hranice podle manuálu

[mat]www.czechtrade.cz [mat] www.czechtrade.cz

Obchodní a hospodářská komora 
v Kroměříži se přestěhovala. Od 1. října 
jsou pracovníci hospodářské komory 
k dipozici na nové adrese - Komenské-
ho náměstí 435 v 1. patře budovy. 

▪
OHK Kroměříž informuje

OHK Kroměříž pořádá dvoudenní akci 
s názvem Kurz interních auditorů jakos-
ti dle normy OHSAS18001. Seminářem 
provede Zdeněk Šenk, akce se koná 22. 
až 23. listopadu. 

Celkem 24 vyučovacích hodin bude 
věnováno semináři pro interní auditory 
jakosti dle normy ISO9001. Akce pro-
běhne od 26. do 28. listopadu, lektorem 
bude Milan Rozkoš. 

▪

▪

Semináře OHK Kroměříž

www.ohkkm.cz [mat]

Akce agentury CzechTrade
www.czechtrade.cz

Řízení lidských zdrojů - 20. 11. 2007

PC programy - Access - 23. 11. 2007

Řízení lidí I - 4. 12. 2007

Time management - 11. 12. 2007

Semináře se uskuteční ve vsetín-
ském podnikatelském inkubátoru 
v objektu Maštaliska. Všechny akce 
začínají shodně v 8.30 hod. a končí 
v 16.30 hod. Semináře jsou dotovány 
ESF a jsou vhodné jak pro manažery, 
tak pro personalisty či obchodníky. 
Více informací a přihlášky na emailu: 
ohkvsetin@tiscali.cz.

▪

▪

▪

▪

Semináře OHK Vsetín

www.ohkvsetin.cz

www.ohkuh.cz

Právě před rokem jsme informovali o existenci Asistenč-
ního centra na podporu podnikání žen při OHK ve Zlíně. 
V současné době má za sebou centrum rok a půl pro-
vozu. Za tu dobu poskytlo tři stovky konzultací všem 
ženám a desítky konzultací s odborníky z různých oblastí.

1111/2007www.firemnipartner.cz



BOZP
11. - 13. prosince 2007, Rožnov
pod Radhoštěm
Školení a přezkoušení pracovníků 
z vyhlášky ČÚBP č. 50/78 Sb. Odborná 
způsobilost ELEKTRO § 5, 6, 7, 8, 10 a 11
Místo konání: Rožnov p. Radhoštěm - 
Česká pošta s.p., Školicí středisko, náměstí 
Míru 1268
Čas: začátek výuky 8.00 hod.
Kontakt: ROVS - Rožnovský vzdělávací 
servis s. r. o., Dolní Paseky 1618
Telefon: 571 654 394, 571 653 999
Informace a přihlášky: www.rovs.cz 

26. - 30. listopadu 2007, Rožnov
pod Radhoštěm
Třídenní přípravný kurz ke zkoušce 
a zkouška pro osoby, které již získaly 
odbornou způsobilost před nabytím 
účinnosti zákona č. 309/2006
Místo konání: Beskydy, hotel RELAX 
v Rožnově p. Radhoštěm
Čas: registrace v pondělí 8.30 - 9.00 hod., 
začátek výuky 9.00 hod.
Účastnický poplatek: 9.000 Kč
Kontakt: ROVS - Rožnovský vzdělávací 
servis s. r. o., Dolní Paseky 1618

Telefon: 571 654 394, 571 653 999
Informace a přihlášky: www.rovs.cz 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Akce
 pro

 specialisty

22. listopadu 2007, Zlín
Podnikové procesy a jejich řízení
Lektor:  Ing. Vladimír Volko
Místo konání: PIC - 23. budova areálu Svit, 
Vavrečkova 5262
Čas: 9.00 - 15.30 hod.
Kontakt: Optimicon, s. r. o., Zlín
Telefon: 573 776 186, 777 759 902
E-mail: info@optimicon.cz
Informace: www.optimicon.cz

22. listopadu 2007, Ostrožská Lhota
Seminář k zákoníku práce
Místo konání: Velká zasedací místnost, 
Ostrožsko a. s., Ostrožská Lhota
Čas: 8.30 - 14.30 hod.
Kontakt: Karla Malinová, Zemědělský
svaz ČR, Územní organizace UH
Telefon: 572 551 219
E-mail: szds-uh@uh.cz
Informace: www.kis-zvzk.cz

23. listopadu 2007, Zlín
Zákon č. 137/2006 Sb. o zadávání 

veřejných zakázek - změny v roce 2008
Lektor: Mgr. Martin Budiš
Místo konání: IH Moskva
Čas: 9.00 - 13.00 hod.
Kontakt: Agentura Nemesis Ostrava
Telefon: 596 931 519, 721 457 627
E-mail: stepanka.kurkova@nemesis-ostrava.cz
Informace: www.nemesis-ostrava.cz

26. listopadu, Zlín
Zákon o odpadech a jeho prováděcí 
předpisy - stav v letech 2007 - 2008
Lektor: JUDr. Ing. Rudolf Emil
Místo konání: IH Moskva 
Čas: 9.00 - 13.00 hod.
Kontakt: Agentura Nemesis Ostrava
Telefon: 596 931 519, 721 457 627
E-mail: stepanka.kurkova@nemesis-ostrava.cz
Informace: www.nemesis-ostrava.cz

27. listopadu 2007, Zlín
Konference v rámci projektu ON BOARD 
Kontakt: OHK ve Zlíně
Telefon: 573 776 001

E-mail: info@ohkzlin.cz
Informace a přihlášky: www.ohkzlin.cz

29. - 30. listopadu 2007, Kroměříž
Kurz interních auditorů jakosti
Lektor: Ing. Jiří Dostál
Místo konání: OHK Kroměříž, Komenské-
ho náměstí 435, Kroměříž
Čas: 8.00 - 16.00 hod.
Kontakt: OHK Kroměříž
Telefon: 573 331 650, 724 613 012
E-mail: ohkkm@ohkkm.cz
Informace a přihlášky: www.ohkkm.cz

6. prosince 2007, Zlín
Řízení podnikových nákladů
Lektor:  Ing. Boris Popesko, Ph.D.
Místo konání: PIC - 23. budova areálu Svit, 
Vavrečkova 5262
Čas: 9.00 - 15.30 hod.
Kontakt: Optimicon, s. r. o., Zlín
Telefon: 573 776 186, 777 759 902
E-mail: info@optimicon.cz
Informace: www.optimicon.cz

Akce a semináře pro specialisty

[mat]

[mat]

PaM
23. listopadu 2007, Zlín
Účtování cestovních náhrad, změny 2008
Lektor: JUDr. Marie Saláčová
23. listopadu, Zlín
Nový zákoník práce - pracovní právo
Lektor: JUDr. Bohuslav Šauer
Místo konání: IH Moskva
Čas: 9.00 - 13.00 hod.
Kontakt: Agentura Nemesis Ostrava
Telefon: 596 931 519, 721 457 627
E-mail: stepanka.kurkova@nemesis-ostrava.cz
Informace: www.nemesis-ostrava.cz

27. listopadu 2007, Zlín
Cestovní náhrady 2007 v podnikatelské 
a příspěvkové sféře 
Lektor: Ing. Karel Janoušek
Místo konání: IH Moskva
Čas: 9.00 - 13.30 hod.
Kontakt: ANAG, spol. s r. o., Olomouc
Telefon: 585 757 421
E-mail: seminare@anag.cz
Informace a přihlášky: www.anag.cz 

29. listopadu 2007, Uherské Hradiště
Změny ve zdaňování mezd v roce 2008 
v reformní novele ZDP
Lektor: Katarína Dobešová
Místo konání: Reduta - velký sál, Masary-
kovo náměstí, Uherské Hradiště
Čas: začátek v 9.00 hod.
Kontakt: OHK Uherské Hradiště
Telefon: 572 630 999, 777 660 501
E-mail: zuskova@ohkuh.cz
Informace a přihlášky: www.ohkuh.cz

10. prosince 2007, Kroměříž
Účetní závěrka
Lektor: Ing. Dagmar Procházková
Místo konání: OHK Kroměříž
Čas: začátek v 9.00 hod.
Kontakt: OHK Kroměříž
Telefon: 573 331 650, 724 613 012
E-mail: ohkkm@ohkkm.cz
Informace a přihlášky:
 www.ohkkm.cz

14. prosince 2007, Zlín
Nový zákoník práce a změny 
v pracovním právu od 1. 1. 2008
Určeno: Pro personalisty a mzdové účetní
Lektor: JUDr. Bořivoj Šubrt
Místo konání: IH Moskva
Čas: 9.00 - 14.00 hod.
Kontakt: ANAG, spol. s r. o., Olomouc
Telefon: 585 757 421
E-mail: seminare@anag.cz
Informace a přihlášky: 
www.anag.cz

Personalistika a mzdy  

[mat]

do diáře
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Inzerce

Manažerem se může stát vli-
vem různých okolností praktic-
ky kdokoli. Úspěšným vedou-
cím pracovníkem, pod jehož 
taktovkou se bude fi rma po 
všech stránkách dále rozvíjet, 
profi tovat z kvalitně vedeného 
know-how a nabízet maximálně 
kvalitní služby, už může být jen 
člověk s odpovídajícími profe-
sionálními i obecně lidskými 
kvalitami. 

Dvojí typ autority
Pro vedoucího pracovníka 

je nezbytné, aby byl na svém 
pracovišti patřičně respektován 
a uznáván. Oba dva pojmy se 
dají shrnout pod pojem jeden 
– musí mít patřičnou autoritu, 
a to jak formální, tak neformál-
ní. Formální autorita je dána již 
samotnou zastávanou funkcí 
a celkovým postavením v řídící 

hierarchii. Autorita neformální 
pak bývá vesměs určována něko-
lika faktory. Především odbor-
nou kvalifi kací a dostatečnou 
erudicí pro vykonávaný post, 
pracovní morálkou, která by 
měla logicky jít příkladem všem 
podřízeným, morálními vlast-
nostmi, jako je například pocti-
vost, důslednost či dodržování 
daných slibů, a bezesporu také 
vztahem ke spolupracovníkům, 
které by měl dobrý manažer 
považovat nikoli za podřízené, 
ale za partnery. Přirozeně se od 
vedoucího pracovníka očekává, 
že bude jakousi vůdčí osobnos-
tí, která bude ale schopna pod-
něcovat své kolegy.

Umění využít potenciál
Dobrý a úspěšný manažer 

by měl dokázat vždy a za všech 
okolností využít schopností 

odborníků pro dosažení vyty-
čených cílů. K tomu je potřeba 
řada předpokladů. Jednak jde 
o předpoklady, které je mož-
né získat výchovou, výcvikem 
nebo vzděláním – do této kate-
gorie můžeme zařadit schop-
nost komunikace, zkušenosti, 
asertivní jednání. Druhou skupi-
nou jsou předpoklady vrozené, 
které se nedají příliš ovlivňovat. 
Patří sem například inteligence, 
temperament nebo fantazie. 
Intelektuální dovednosti jsou 
sice povětšinou vrozené, ale 
částečně se dají ovlivnit právě 
výchovou a vzděláním.

I manažeři se liší
Rozdíly mezi manažery jsou 

dány právě jejich znalostmi, 
vlastnostmi či schopnostmi. 
Záleží ovšem na tom, na jakém 
stupni řízení se manažer nachá-
zí. Pokud je manažer na nižší 
úrovni, používá většinou své 
specifi cké odborné znalosti. 
Čím je pozičně výš, tím více 
uplatňuje všeobecný přehled 
a obecné poznatky z různých 
oblastí. Manažerské dovednosti, 
které jsou nezbytné pro skuteč-
ně efektivní řízení, se dají shr-

nout do tří skupin. Technickými 
dovednostmi rozumíme schop-
nosti využívat postupy, znalosti 
a techniky teoretických i praktic-
kých disciplín. Manažer by měl 
mít specifi cké dovednosti tech-
nického rázu stejné, jako mají 
lidé, které řídí. Druhou skupinou 
jsou dovednosti obecně lidské, 
tedy schopnost spolupracovat, 
chápat, efektivně komunikovat 
a motivovat ostatní. Nakonec 
jde o dovednosti koncepční, 
tedy o schopnost řídit, integro-
vat a vzájemně slaďovat zájmy 
a aktivity s cílem dosáhnout 
kvalitní týmové práce. Podmín-
ky úspěšnosti manažera jsou 
také dány také dalšími parame-
try. Většinou se hovoří o úrovni 
intelektu, organizačních schop-
nostech, adaptabilitě, osobní 
vyzrálosti a vyrovnanosti, odol-
nosti vůči zátěži. Znalosti kvalit-
ního a úspěšného manažera by 
měly zahrnovat jak všeobecná 
témata, tak témata odborná 
a specializovaná, měl by se ori-
entovat rámcově také v psy-
chologii, sociologii a ekonomii. 
Dobrý manažer by měl být také 
vybaven znalostí cizích jazyků.

Role
manažera

Manažer nemůže jen vést, musí také umět

[don]

Manažerská profese, která je v očích mnoha lidí synony-
mem fi nančí nezávislosti, osobního prospěchu, úspěchu 
a množství využitelných kontaktů, s sebou nese také řadu 
vysokých nároků, které jsou na ty, kteří řídicí funkce vyko-
návají, kladeny. Často se při soudech vynášených nad 
těmito lidmi zapomíná na fakt, že vedoucí pracovník je 
většinou osobně zodpovědný za vše, co se v jeho fi rmě ode-
hrává, včetně úkolů, které zpracovávají či plní jeho podřízení.

vzdělávání

1311/2007www.fi remnipartner.cz

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

Inzerce

Zlín - centrum
Pronájem kancelářských 
prostor (po rekonstrukci) 
v administrativní budově 
na ulici Zarámí. Kryté par-
koviště přímo u budovy, 
telefony, internet, poštov-
ní oddělení, stálá přítom-
nost vrátného, možnost 
přestavby příček. 

Cena: 2.000 Kč/m2

Tel.: 731 424 590

Prodej

Pronájem

Valašské Klobouky
Prodej činžovního domu 
ve Valašských Kloboukách 
se čtyřmi bytovými jednot-
kami (3+1, 3+1, 2+1, 1+kk) 
po částečné rekonstruk-
ci. Možnost komerčního 
využití a dalších pronájmů. 
Dům se nachází v centru 
města. Výhodná investice. 
K dispozici ihned. 

Cena: u makléře
Tel.: 603 888 059

Rožnov p. Radhoštěm
Areál s veškerým zázemím 
pro chov koní, s restaurací 
a byty (4 x 3+1, 2 x 2+1 a 1x 
1+1). Hala – 756 m2, stáje pro 
30 koní, sklady, garáž, dílna, 
sedlovna, přípravna krmení, 
sklep s vodárnou, výběhy pro 
koně, pozemek 18 700 m2.
Cena: 15.000.000 Kč 
Tel.: 724 100 135

Zlín
Pronájem nebytových prostor, 
situovaných v centru města 
Zlína, t. č. využívaných pro 
restaurační činnost (noční bar, 
disco). Součástí pronájmu je i 
sociální zázemí, menší kuchy-
ně a salonek. Nájem bude 
sjednán na dobu 10 let. 
Cena: na dotaz
Tel: 605 981 494

Zlín
Historická vila, dispozičně 9 + 
1 v lázeňské oblasti u Luhačo-
vic. K vile náleží velká zahrada 
se vzrostlými stromy. Budo-
va je postavena na stabilních 
kamenných základech, je ve 
velmi dobrém stavu. Atraktivní 
nabídka!
Cena: u makléře
Tel: 724 670 541

Velké Karlovice
Restaurace, vinárna a ubytování. Lukrativní místo v obci, přímo 
u hlavní cesty, 200 metrů od vleku Razula, u objektu začíná cyk-
lostezka. Restaurace s přilehlým sálem či jídelnou má kapacitu cca 
50 míst, možnost jednoduchého rozšíření pro větší kapacitu. Nově 
vybudovaná vinárna v krásném stylu – cca 20 míst. K dispozici rov-
něž ubytování v několika pokojích, po úpravách lze využívat jako 
menší penzion. Topení el. přímotopy + krbová kamna v restauraci  
a vinárně. Voda - vlastní studna. Celková plocha pozemků 889 m2. 
Cena: 5.300.000 Kč
Tel: 605 981 494

Valašské Klobouky
Prodej výrobní haly o veli-
kosti 36 x 12 m, celková 
plocha 432 m2 + kancelář 
4 x 10 m, sociální zařízení. 
Po rekonstrukci v roce 2001 
– zateplení, topení. Uvolně-
ní po dohodě. 

Cena: u makléře
Tel: 605 981 494

Zlín-Příluky
Velká učebna – kapacita 
20 míst při dlouhodobém 
pronájmu 135 Kč/hod. Jed-
norázové akce 270 Kč/hod. 
Učebna s kapacitou 10 míst 
119 Kč/hod. Učebna s kapa-
citou 8 míst 101 Kč/hod. 
Všechny školicí místnosti 
jsou vybaveny data-video-
projektorem, flipchartem, 
projekčním plátnem a při-
pojením na internet. 
Tel.: 577 106 656Zlín-Louky

Pronájem nových obchod-
ních jednotek v moderním 
nákupním centru. Prodejní 
plochy od 50 m2. Parkování 
je přímo u objektu, snadná 
dostupnost, telefony, při-
pojení k internetu. 

Cena: dohodou
Tel.: 608 500 851
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Po p i s  v ý r o b k u :
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www.vadeo.cz

zasklívací /výplňové

rámečky popřípadě

pevný falc a zasklívací

lišta

dveřní křídlo

hliníkový práh s přerušeným tepelným mostem

kazetová zateplená 

výplň

rámová zárubeň

řez plným hladkým křídlem

vrstvená zateplená konstrukce dveřního křídla s výztuží

těsnění rámu a křídla
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Prospekty a katalogy v jazykových
mutacích. Technická dokumentace, 

manuály a návody,
informace o záruce či servisu...

Vstupenky, pozvánky, PFka... 
Všechno co je v malém nákladu 

a šibeničním termínu...  

telefon: 577 688 124, 122, 170    •   adresa: Nábřeží 599, 760 01 Zlín    •   email: digitisk@tigris.cz    •   www.tigris.cz

S.R.O.

OBCHODNÍ A PRŮMYSLOVÁ SPOLEČNOST

ŠVRČEK PETR
MAIN MANAGER 

PŘÍLUKY 138, 760 01 ZLÍN
TEL.: 0603 501 015

GAZEL spol. s r. o
.

P. O. BOX 407, 760 01 Zlín

Czech Republic

Office:

Nové Dvory 159, 763 15 Slušovice

tel.: +420 577 111 020

fax: +420 577 111 019

e-mail: marketing@gazel.cz

www.gazel.cz

Mgr. Pavlína PÁTÍKOVÁ

marketing, export

Michal Neumann
Market Connect - Michal Neumann

Rue du Fond 8

B-5640 Maison Saint-Gérard

www.marketcon.com
Mob.: +32 496 53 29 16

E-mail: michal.neumann@marketcon.com

Výroční zprávy, firemní noviny
a zpravodaje. Knihy, zpěvníky,

skripta, učebnice.

tajmac_vele _p

Barevná vizitka? 
Rychle? 

Řešením je tisk u nás.

DIGITÁLNÍ MALONÁKLADOVÝ TISK 

Kalendáře a plakáty
s možností 

obměny loga.


