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Autoškola BOZP, PO CeníkE-learning ZdravovědaAudit znalostí

Cíl a obsah školení pro řidiče – tzv. „referenty“

Toto školení je připraveno a zpracováno pro řidiče motorových vozidel, kteří nespadají pod povinnost školení podle 
§ 48 zákona č. 247/2000 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů (tzn. odborné školení a přezkušování „řidičů 
profesionálů“) a podle § 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.

Poznámka: „Profesní školení“ je pro osoby, které řídí motorové vozidlo vybavené zvláštním výstražným zařízením se 
zvláštním světelným zařízením modré barvy (tzv. „modrý maják“), vozidlo taxislužby, vozidlo pro přepravu více jak 
9 cestujících včetně řidiče, nákladní a speciální vozidlo nebo jízdní soupravu pokud největší povolená hmotnost vozidel 
nebo jízdní soupravy převyšuje 7 500 kg  [úplné znění v zák. č. 247/2000 Sb., § 48 ].

Obsah kurzu je obsahově prováděn podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, § 103, odst. 2 a § 349 odst. 1, 
školením z  právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, z dopravních předpisů 
(zejm. zák. č. 361 2000 Sb.,) z technických předpisů, technických dokumentů a technických norem (zejm. nař. vl. 
č. 168/2002 Sb.,) a z předpisů o zacházení s hořlavinami, výbušninami, chemickými látkami a chemickými přípravky 
a jinými látkami škodlivými zdraví (zejm. Evropská dohoda ADR) (úplná osnova školení je uvedena v „Záznamu o pro-
vedeném školení“ -  třídní knize).

TOTO ŠKOLENÍ JE PŘIPRAVENO PRO ŘIDIČE tzv. „REFERENTY“ a je v Ekurzu rozděleno do těchto skupin:

Ref-M, Ref-N a Ref-T

Po absolvování školení v eKurzu bude vydán zaměstnavateli pro zaměstnance, resp. frekventantovi, který si toto 
školení objedná a uhradí, certifikát a Záznam o provedeném školení řidičů v eKurzu. Tyto doklady zaměst-
navatel ukládá do dokumentace, kterou je povinen vést o školeních, informacích a pokynech (podle zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 133, odst. 1.). 

Obsahovou část školení zpracovali lektoři firmy Autoškola Smolka – patřící mezi autoškoly s nejvyššími oprávněními v ČR.

Poznámka:Ve školeních na našem portálu eKurz najdete tyto kurzy pod zkráceným označením odpovídajícím 
modrému textu na záložce, tzn. Ref-M, Ref-N a Ref-T.

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ, TZV. „REFERENTSKÝCH VOZIDEL“

„Jak zajistit podnikatelským subjektům vše, 
co nařizuje zákon,

bez práce a s minimálními náklady.“

ročník II.
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E-learningová školení 
a jejich výhody 
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Technické zázemí
 laborato e – standardní, mokré, mikrobiologické, isté prostory
(1 800 m2),

 kancelá e vybavené nábytkem (1 300 m2),
 spole né prostory – zasedací a prezenta ní místnosti, kuchy ky
apod. (1 500 m2),

 technické místnosti a zázemí (900 m2),
služby spojené s pronájmem prostor (odvoz odpadk , ostraha aj.).

Expertní a poradenské služby
 odborné expertizy, m ení, testování,
 spoluú ast na v deckém ešení,
 posouzení inova ního zám ru,
 zajišt ní  nancování (dotace),
 vypracování projektu a žádosti o dotaci,
 vzd lávání, konference, seminá e,
 ochrana pr myslového a duševního vlastnictví.

Využijte p íležitosti k rozvoji výzkumu, vývoje
 a inova ního podnikání!

Univerzita Tomáše Bati ve Zlín , Univerzitní institut, Ing. Jind iška Ondrá ková, editelka, tel.: 606 777 272,
ondrackova@uni.utb.cz

Nabízíme:
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Milí čtenáři, vážení partneři,

je to už takový prosincový folklór českých 
médií. Pokaždé v předvánočním čase 
nás začnou noviny, televize i rádia záso-
bovat články a příspěvky o tom, jak by si 
lidé měli pomáhat, jak je nutné myslet 
na znevýhodněné spoluobčany a jak je 
krásná nezištná lidská solidarita.

Nechápejte mě špatně. Jsem přesvěd-
čen, že autoři zmíněných příspěvků mají 
naprostou pravdu, ale přeci jen mi v jejich 
článcích a reportážích něco chybí. Schá-
zí mi konkrétní ukázka a představení lidí, 
kteří se o dobročinnost starají a již si ji 
vytkli jako své životní poslání.

Proto jsme do tématu prosincového čísla 
vybrali tři organizace ze Zlínského kraje, 
které takovou službu veřejnosti poskytují. 
Chceme vám přiblížit jejich práci a snad 
vás i přimět, abyste se zamysleli, zda jim 
v jejich nelehké činnosti nepomůžete. 
Vážím si lidí, kteří dokázali poctivě vydě-
lat peníze, ale ještě víc si vážím takových, 
kteří se o část těch peněz dokáží podělit 
s ostatními. Myslím, že by se nad tím měl 
každý zamyslet.

V dalších rubrikách prosincového čísla 
Firemního partnera se dočtete například 
o pomoci zaměstnavatelům prostřed-
nictvím sítě Eures nebo o prodloužení 
výzvy do programu Eko-energie.

Přeji vám příjemné čtení.

David Grác
vydavatel

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

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

Redakční rada: 
Ing. Rita Lečbychová, Dr. Martina Dlabajová,  
Ing. Petr Peštuka, Ing. Jaroslav Toufar
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Jaroslav Střecha, DiS. – 777 862 625 
Jaroslava Šamšová – 774 438 700 
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Zlínském kraji, na určená místa a adresy.

www.firemnipartner.cz

Rozhovor  strana 6–7

Zpravodajství strana 4–5

Lidská společnost je postavena na solidaritě, 
úctě a slušnosti. Prosincové číslo Firemního part-
nera jsme věnovali lidem, kteří se nezištně starají 
o své bližní, jimž osud připravil složitější cestu 
životem. Představíme vám tři organizace, které 
jsme pečlivě vybrali s Krajským úřadem Zlínské-
ho kraje, jejichž práce je někdy opomíjena, ale o 
to víc zasluhuje naši pozornost a pomoc.

Hazard jako prostá sázka na nejistotu a obrov-
ské riziko. Takové byly počátky vzniku holdin-
gu Synot, který v současnosti sdružuje více než 
šedesát firem a vykazuje roční obrat téměř čty-
ři miliardy korun. Pobočkám v zahraničí šéfuje 
Ivo Valenta, od roku 1998 rezident monackého 
knížectví. Rozhovor tentokrát není jen o podni-
kání, ale je i malou sondou do jeho soukromí.

Evropská unie  strana 8–10

Luhačovice a Olomouc hostily konferenci, která 
přítomné z řad podnikatelů, neziskových organi-
zací a obcí informovala o možnostech, které jim 
nabízí Regionální operační program. Žadatelům 
o finance z evropských fondů přinášíme přehled 
výzev z OP Životní prostředí, Podnikání a inovace 
a také ryze regionální program pro Zlínský kraj.

Do diáře strana 12

Komory  strana 11

Projektové partnerství mezi OHK Vsetín a KÚ Zlín-
ského kraje monitoruje článek v rubrice Komory.

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

Vzdělávání strana 13

Nabídka akcí a seminářů tentokrát nejen ze zlín-
ského regionu, ale také z Prahy, Brna či Ostravy. 

Realitní servis strana 14

Novou formou vzdělávání je tzv. e-learning, který 
zaměstnavatelům přináší značné výhody. 

úvodem

�12/2007www.firemnipartner.cz



Téma čísla

TyfloCentrum Zlín, o.p.s.
Posláním zlínského Tyflo-

Centra je pomáhat občanům 
starším patnácti let s těžkým 
zrakovým nebo kombinova-
ným postižením. Centrum 
pomáhá i jejich rodinným 
příslušníkům a také učitelům 
a zaměstnavatelům. 

„Naším cílem je podporovat 
klienty integrací do společnos-
ti. Toho chceme docílit zejména 
posilováním vědomí uživatelů 
našich služeb o jejich nárocích, 
právech, povinnostech, pomo-
ci jim při obstarávání osobních 
záležitostí,“ přiblížila část čin-
nosti TyfloCentra pracovnice 
společnosti Jana Bílková.

TyfloCentrum pomáhá 
zrakově postiženým i v orien-
taci v nabídce kompenzač-
ních pomůcek, při učení prá-
ce s počítači, elektronickými 
zápisníky, mobilními telefony. 

Podrobnější informace 
o zlínském TyfloCentru nalez-
nete na webových stránkách 
www.tyflocentrum.zlin.cz.

Činnost můžete podpořit 
prostřednictvím příspěvku na 

účet č.: 27-9029930237/0100 
nebo zapojením se do dobro-
volnického programu.

Oblastní charita Kroměříž
Oblastní charita Kroměříž 

poskytuje sociální a zdravotní 
služby již od roku 1994. Ve své 
činnosti pracovníci vycházejí 
z křesťanských hodnot, kladou 
důraz na profesionální přístup 
při zachování principu rovné-
ho zacházení a principu úcty 
k druhým lidem. 

„V současné době posky-
tujeme osm typů sociálních 
služeb: sociální poradnu, den-
ní stacionář pro seniory, kde 
pečujeme o seniory a osoby 
se zdravotním postižením, 
pečovatelskou službu, cha-
ritní azylový dům pro matky 
s dětmi a ženy v tísni. Dále je 
to centrum sociální rehabilita-
ce, v němž se snažíme pomoci 
uživatelkám azylového domu 
osvojit si dovednosti a potřeb-
né návyky pro jejich začleně-
ní do společnosti a kontaktní 
centrum PLUS, kde se jako jedi-
né nízkoprahové zařízení zabý-

váme terciární protidrogovou 
prevencí. Projekt je zaměřen 
i na poskytování poradenství 
pro rodiče, jejichž děti se staly 
uživateli drog. Také poskytuje-
me osobní asistenci ušitou na 
míru osobám s postižením,“ 
vypočítala činnosti kromě-
řížské charity její ředitelka 
Anna Valachová.

Internetové stránky cha-
rity jsou http://kromeriz.cha-
rita.cz, číslo konta je 726043-
691/0100.

Domov Kamarád  
v Rožnově pod Radhoštěm

Posláním Domova Kamarád 
je předcházet sociální izolaci 
osob s mentálním a tělesným 
postižením a terapeutickými 
činnostmi přispět k co největ-
šímu rozvoji klienta a k zacho-
vání jeho stávajících schop-
ností jak po stránce duševní, 
tak i fyzické. Jeho zřizovatelem 
je Kamarád – sdružení rodičů 
a přátel zdravotně postižených 
dětí a mládeže.

„Služba obsahuje základ-
ní činnosti, jako jsou nácvik 
dovedností pro zvládání péče 
o vlastní osobu, soběstačnosti 
a dalších činností vedoucích 
k sociálnímu začlenění, podpo-
ra vytváření a zdokonalování 
základních pracovních návyků 
a dovedností, pomoc při osob-
ní hygieně, poskytnutí stravy 
a pitný režim nebo pomoc při 
zajištění stravy a základní soci-
ální poradenství,“ popsala něk-
teré z činností domova jeho 
ředitelka Věra Krajčová. Kapaci-
ta Domova Kamarád je 28 osob 
ze spádové oblasti Rožnova 
pod Radhoštěm a přilehlých 
obcí, kde je jediným zařízením 
pro tuto cílovou skupinu.

Podrobnější informace 
o domově naleznete na adre-
se www.domovkamarad.cz, 
číslo jeho bankovního účtu je 
512102764/0600.

Toma modernizuje čističku
Otrokovice - Společnost Toma dokon-
čila první etapu modernizace své čistír-
ny v Otrokovicích na Zlínsku. Zprovoz-
nění nové technologie za sedmdesát 
milionů korun sníží ve vyčištěné vodě 
množství fosforu a dusíkatých látek. 
Provoz slouží k čištění průmyslových 
odpadních vod. Čistírna, která se 
nachází u soutoku Dřevnice a Moravy, 
se začala budovat již na konci 60. let 
minulého století. Jde o největší zařízení 
svého druhu ve Zlínském kraji a slouží 
hlavně k čištění odpadních vod z prů-
myslových firem. 

Centrála cestovního ruchu
Zlín - Zlínský kraj založil společnost, 
která má přispět k rozvoji turistiky 
v regionu. Zřízení Centrály cestovního 
ruchu Východní Moravy má zvýšit náv-
štěvnost celého kraje. Centrála zastřeší 
aktivity směřující k propagaci kraje 
a zároveň bude vytvářet konkrétní 
turistické produkty. Společnost bude 
podporovat aktivity v cestovním ruchu 
a efektivním marketingem současného 
potenciálu kraje a pomocí subjektům, 
působícím v turistice, má dostat Zlínský 
kraj na turistickou mapu světa. V letoš-
ním prvním pololetí přijelo alespoň na 
dvoudenní pobyt do kraje 242.700 hos-
tů, což je stejně, jako v minulém roce. 

Manďák prodal výrobky  
za 554 milionů
Kroměříž - Stavební společnost 
Manďák vykázala v uplynulém hos-
podářském roce tržby za prodej zboží 
a vlastních výrobků a služeb ve výši 554 
milionů korun. To je téměř o 98 milio-
nů více, než v roce předešlém. Celkový 
zisk činil asi 3,7 milionu korun. Firma 
Manďák tak zaznamenala pokles tržeb 
za zboží zhruba o 81 milionů korun. 
Stavební výroba naopak vykázala růst 
o 36,9 procenta. Stavební společnost 
Manďák v roce 2005 odkoupila staveb-
ní firma Syner se sídlem v Liberci.

Krajské podniky znečišťují ovzduší
Zlínský kraj - Valašskomeziříčská 
chemička DEZA se i letos umístila na 
nejpřednějších příčkách znečišťovatelů 
prostředí v České republice. Z patnácti 
kategorií se DEZA umístila mezi deseti 
největšími znečišťovateli hned šestkrát. 
V žebříčku látek způsobujících rakovinu 
a látek reprotoxických, které negativně 
ovlivňují rozmnožování, se dokonce 
umístila na prvním místě. Zlínský kraj 
zabodoval v žebříčku největších zne-
čišťovatelů styrenem. Do horní desítky 
se dostalo hned šest firem z regionu, 
a to LAST Tečovice, Epuz Otrokovice, 
Radomír Trecha - Compact Tečovice, 
Hobas CZ Uherské Hradiště, Brola Zlín 
a Teiko Spytihněv.

Vánoce podnikatelů? Proč ne dobročinnost!

[mij]

Komu
pomáhat

Nejdůležitější je uvědomit si, že nejen společnos-
ti starající se o postižené nebo nemajetné občany 
jsou důležité. Stejně potřebné jsou například jed-
notky dobrovolných hasičů, kulturní organizace 
v menších obcích, zájmové kroužky atd. Proto je 
vždy dobré snažit se pomoci organizacím, které 
působí v místě, kde žijete.

Zlínský kraj nyní připravuje portál, na kterém 
budou k dohledání veškeré informace o kraj-
ských neziskových organizacích. Bude spuštěn 

příští rok a bude obsahovat jak informace pro 
samotné neziskové organizace (grantový kalen-
dář, nadace, euromanažery), tak pro veřejnost 
(akce jednotlivých organizací, náplň jejich čin-
ností, zprávy z neziskového sektoru. V současné 
době také fungují stránky www.novastrategiezk.
cz, na kterých najdete databázi neziskových 
organizací Zlínského kraje. Je zde možné vyhle-
dat si organizace i podle místa působnosti nebo 
charakteru poskytovaných služeb.

Kam nejlépe směřovat pomoc?

[mij]www.novastrategiezk.cz

www.tyflocentrum.zlin.cz, http://kromeriz.charita.cz, www.domovkamarad.cz

Lidská společnost je postavena na solidaritě, úctě a slušnos-
ti. Prosincové číslo Firemního partnera jsme proto pojali jako 
výraz uznání lidem, kteří se starají o své bližní, jimž osud při-
pravil složitější cestu životem. Představíme vám tři organi-
zace, které jsme vybrali s krajským úřadem a jejichž práce 
je někdy opomíjena, ale o to víc zasluhuje naši pozornost.

zpravodajství

� 12/2007 www.firemnipartner.cz



Inzerce

Z kraje

Česká 
spořitelna

Gernot Mittendorfer 
převzal Českou spořitelnu 
po předchůdci Jacku Stac-
kovi, který společnosti 
velel sedm let. Společnost 
Česká spořitelna vytvořila 
v minulém roce zisk 310 
milionů eur. 

A jakých cílů chce nový 
generální ředitel dosáh-
nout? „Chci udržet silnou 
pozici České spořitelny na 
konkurenčním trhu ban-
kovních služeb v Česku,“ 
odpověděl dvaačtyřiceti-
letý Rakušan. 

Gernot Mittendorfer 
si je plně vědom toho, že 
bude se Stackem srovná-
ván, ale jak sám říká, má 
svůj styl a nehodlá niko-
ho napodobovat. Mitten-
dorfer vystudoval práva  
a sedmnáct let sbíral zku-
šenosti na různých úse-
cích skupiny Erste Bank. 
V České spořitelně dříve 
působil jako člen předsta-
venstva a náměstek gene-
rálního ředitele. V této 
pozici byl odpovědný za 
korporátní klientelu.

Gernot Mittendorfer 
navštívil během svého 
pobytu v krajském městě 
nejen Aloise Samohýla, 
ve večerních hodinách 
absolvoval i krátké jedná-
ní s hejtmanem Zlínského 
kraje Liborem Lukášem. 
Celodenní program ukon-
čil v městském divadle.

Ředitel České spořitelny navštívil Aloise Samohýla

Zlín – Soukromé přání se splnilo 19. listopadu navečer gene-
rálnímu řediteli České spořitelny. V muzeu automobilových 
veteránů se Rakušan Gernot Mittendorfer setkal s legen-
dou podnikatelského světa, panem Aloisem Samohýlem. 

www.kr-zlinsky.cz

Zlín – Výsledky poslechovosti za druhé a 
třetí čtvrtletí roku 2007 ukázaly, nakolik 
silné je obchodní partnerství rozhla-
sových stanic Radio Zlín a Rock Max. 
Posuzováno podle parametrů tzv. den-
ních čísel, poslouchá tato dvě rádia 
dohromady téměř pětina všech poslu-
chačů ve Zlínském kraji. Přitom kromě 
Radia Zlín a Rock Maxu vykazuje ve Zlín-
ském kraji nějaký zaznamenání hodný 
výsledek dalších 11 regionálních stanic a 
6 stanic celoplošných. Zcela nejlepší čís-
la vykazuje okres Zlín. Podle aktuálních 
výsledků poslechovosti osloví prostřed-
nictvím reklamy na obou zmíněných sta-
nicích zadavatelé bezmála třetinu všech 
obyvatel okresu. Potěšující zprávou 
pro Radio Zlín Media je též fakt, že obě 
jeho rádia v počtu posluchačů posilují.

Radio Zlín Media kraluje 

[mij]

Zlín – V listopadu se uskutečnila fúze dvou 
bankovních domů, a to HVB Bank a Živ-
nostenské banky. Nástupnickým finanč-
ním domem se stala UniCredit Bank 
(UCB) Czech Republic. Její název vyjadřu-
je příslušnost k nejvýznamnější evropské 
bankovní skupině UniCredit Group, oce-
něné titulem „Nejlepší západoevropská 
banka roku 2007”. Klientům byl zachován 
koncept osobní obsluhy a poradenství, 
poskytovaného stejnými kontaktními 
pracovníky banky. Díky šíři působnosti 
skupiny UniCredit Group získají služby 
i produkty banky evropský charakter. UCB 
převzala identifikační údaje dřívější HVB 
Bank (kód banky 2700, SWIFTová adresa 
BACX CZ PP) a zavedla jednotný infor-
mační systém. Ve Zlíně je otevřena nová 
pobočka se sídlem na Bartošově ulici.

UniCredit Bank
Zlín – Od lednového vydání dozná 
časopis Firemní partner několika 
změn. Novinky se budou týkat jak roz-
sahu jednotlivých rubrik, tak i jejich 
obsahu. K tomuto kroku jsme se roz-
hodli na základě přání čtenářů, podle 
výsledků ankety, kterou jsme uspořá-
dali v říjnu. Výraznou změnu prodělá 
rubrika Evropská unie, která bude mít 
rozsah dvě strany. Rubrika Komory se 
změní na novou dvoustranu s názvem 
Podpora podnikání. Na těchto stra-
nách naleznete jak právní servis, tak 
informace z veřejné správy. Zprávy 
z hospodářských komor v nové rubri-
ce zůstanou. Součástí ankety byla také 
soutěž o LCD monitor. Z došlých odpo-
vědí jsme vylosovali výherce, kterým 
se stal František Arnošt z firmy Arbo.

Změna v rubrikách

[mij][mij]

Zlínský kraj – V prvních deseti měsí-
cích roku 2007 bylo ve Zlínském kraji 
z japonských automobilek zaregistro-
váno nejvíce nových vozů značky Toyo-
ta. Celkem to bylo 178 automobilů. Na 
druhém místě se umístila značka Suzuki, 
na třetím Honda a na čtvrtém Mazda. 
Žebříčk uzavírají vozy Mitsubishi, Sub-
aru a Nissan. Příznivý výsledek statis-
tiky potvrzuje dobré výsledky, kterých 
Suzuki dosahuje na celém světě. Suzuki 
Motor Corporation navýšila svůj obrat 
v sezoně 2006/2007 o 15,2 procent 
na 19,4 miliard eur. Jedná se dokonce 
o osmý rekordní výsledek v řadě. Ten 
je podle vedení společnosti zapříčiněn 
vysokou poptávkou po automobilech 
a motocyklech na zahraničních trzích. 
Také na probíhající obchodní sezonu si 
koncern klade ambiciózní cíle. Počet pro-
daných automobilů by měl stoupnout 
o 8,2 procent na 2,405 milionů vozů, 
prodej motocyklů pak o 22 procent, což 
by znamenalo 3,743 milionů motorek.

Suzuki si v kraji vede dobře

[mij][mat, mij]
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Ivo
Valenta

Ivo Valenta: Nikdy se nepostavím na druhou stranu rulety

Jaký je vlastně Ivo Valenta? 
To musí posoudit lidé. Ale 

určitě jsem sám na sebe hodně 
přísný a tvrdý. Také po svých 
zaměstnancích požaduji, aby 
si uvědomili, že naše ambicióz-
ní cíle nelze splnit za osm a půl 
hodiny běžné pracovní doby. 
V holdingu Synot však pracuje 
mladý, dynamický kolektiv, a to 
je dobře. Na druhou stranu se 
diference mezi mnou a ostat-
ními lidmi prohlubuje, protože 
místo toho, abych se šel večer 
nebo o víkendu bavit, tak pracu-
ji. Jsem v tomto ohledu jiný a to 
mě malinko vzdaluje od obyčej-
ných lidí. O víkendu raději jedu 
do firmy nebo na jednání. Když 
si vzpomenu na začátky pod-
nikání, kdy jsem strávil spoustu 
času za barem a bavením se 
s lidmi, tak dnes už mohu sku-
tečně jen nostalgicky vzpomí-
nat. Bohužel… 

Chybí vám to?
Chybí a moc. Říkal jsem 

svým lidem, že si tady otevřu 

bar, kde budu normálně praco-
vat. Nedávno jsme koupili hotel 
v Trenčíně a dva měsíce jsem se 
celé organizaci soustavně věno-
val a až nebezpečně mě to zača-
lo bavit. 

Jak vypadá váš den v zahrani-
čí a když se vrátíte domů? 

Doma jsem v Monaku. Žiji 
tam už skoro deset let a můžu 
vám říct, že když jsem tam, tak 
tam ze mě všechno spadne. V kli-
du spím, třeba i do devíti hodin. 
Mám tam klid, své přátele a lidi, 
se kterými se o byznysu nemu-
sím bavit. Je tam zkrátka jiná 
atmosféra. Mám tam své aktivi-
ty, svůj největší šatník, protože 
po světě cestuji jenom s malou 
taštičkou. 

Jak často přijíždíte do České 
republiky?

Do Česka přijíždím zhruba ve 
čtrnáctidenních cyklech. Pobu-
du zde tak tři čtyři dny, pak jsem 
dva dny v Praze a potom zase 
letím do Švédska, nebo na Ukra-
jinu. Neustále musím být v kon-

taktu se svými obchodními part-
nery, protože podnikání není 
jen o vytváření obchodních pří-
ležitostí, ale já musím s partnery 
hovořit a setkávat se s nimi. Stále 
musím být v povědomí. Partne-
ři na vás mohou zapomenout 
a potom si myslí, že byznys jde 
dělat i bez vás. Člověk se navíc 
musí prezentovat i ve veřejném 
a kulturním dění.

Jak se cítíte jako rezident 
Monaka? Neberete to trochu 
jako zradu vůči domovu?

Určitě ne, jsem kosmopolitní 
člověk. Kde jsem déle než čtr-
náct dní, tam se cítím jako doma.  
Začnu se dívat kolem sebe, plá-
novat. Jsme součástí Evropy, 
takže je jedno, ve které zemi jste. 

Kdy jste si naposledy zahrál 
a vyhrál jste něco?

Já nehraji a určitě bych 
na tom nezbohatl. Samozřej-
mě nechci také, aby hráli naši 
zaměstnanci. Je jediná výjimka, 
a to když za mnou do Mona-
ka přijedou obchodní partneři 
nebo známí. Tam je prostě do 
kasína vzít musím. Ale sloužím 
v tu chvíli jen jako poradce, divák 
nebo průvodce. Hrát mě navíc 
nebaví. Domnívám se, že mám 
jistý adrenalin díky práci. A navíc 
mi vadí, že bych se měl postavit 

na druhou stranu rulety. Chci být 
raději na té příjmové straně.

Jak se díváte na problém 
patologických hráčů?

Tak určitě je toto podnikání 
spojené i s negativními stránka-
mi, ale tak je tomu třeba i s pro-
dejem alkoholu. My nemáme 
zájem na tom, aby závislí lidé 
hráli, sázeli či tipovali na našich 
zařízeních. Ale když nebudu 
dělat tento byznys já a zcela 
legálně, tak ho budou dělat jiní. 
Domnívám se, že jsme každý 
strůjcem svého štěstí a každý má 
v sobě nějakou záklopku a může 
své vůli poručit. Lidé hráli, hrají 
a budou hrát stále. My například 
nepodnikáme ve státech, kde je 
tato činnost zakázána. Ale moc 
dobře víme, jakým způsobem 
se zde hazard odehrává. Ještě 
donedávna platil zákaz výher-
ních automatů v Polsku. Bylo 
tam sto tisíc automatů a různých 
zařízení načerno, stát to neměl 
pod kontrolou a pouze bujela 
šedá ekonomika. 

Jaké byly začátky vašeho 
podnikání?

V době převratu v roce 1989 
jsem si vytipoval některá místa, 
kde jsem si chtěl zařídit hospůd-
ku. Podařilo se mi tehdy koupit 
dům, který byl v hrozném stavu, 

Ivo Valenta
narozen 3. srpna 1956 
v Čeladné
pochází z dvouvaječných 
dvojčat
vyučil se nejprve kucha-
řem, potom vystudoval 
Střední hotelovou školu 
v Mariánských Lázních 
první a zároveň poslední 
zaměstnanecký poměr byl 
zástupce ředitele provozu 
na hotelu Všemina
od roku 1989 podniká, 
začínal koupí bývalé 
čistírny peří v Kunovicích 
a skončil jako majitel 
rodinného holdingu Synot 
s ročním obratem v ČR 
přes 3,6 miliardy korun
od roku 1998 je občanem 
státu Monako
mezi jeho koníčky patří 
práce, cestování spoje-
né s podnikatelskými 
aktivitami, rychlé vozy 
a kvalitní víno
motto: Být nejlepší

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Jak vypadá šedá eminence? Asi jako Ivo Valenta, muž, který svůj byz-
nys postavil na prostém hazardu. Výherní hrací automaty, loterie, 
ale také mobilní přenos dat a mnoho dalších aktivit sdružuje holding 
Synot, který právě Ivo Valenta rozvíjí i v zahraničí. Hazard je jinými 
slovy sázkou na nejistotu, a tím jeho podnikatelské aktivity vlast-
ně začaly. V současné době sdružuje holding Synot více než šede-
sát firem a počet zaměstnanců po celém světě převyšuje dva tisíce.

rozhovor
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Také 
zaznělo...

ale na dobrém místě. Vzal jsem si 
na něj úvěr a tím mé podnikání 
začalo. Potom jsem koupil asi 
za osm tisíc korun čistírnu peří 
v Kunovicích a tam jsme zřídi-
li první bar s názvem Blanka. 
Existuje dodnes, přestože jsme 
jej před několika lety zcela zre-
konstruovali. Prostě ho nemohu 
prodat. Potom jsem podnikal 
v potravinách ve Starém Městě. 
Tam jsme koupili dům na půjčku 
za dvě stě tisíc korun. Měl jsem 
obavu, abych je vůbec dokázal 
splatit. Dnes se to zdá úsměvné, 
ale tehdy jsme na dluhy nebyli 
zvyklí. Potom jsem si z Německa 
dovezl první dva hrací automaty 
a ruku v ruce se tato loterijní čin-
nost s dalšími aktivitami natolik 
rozrostla, až jsme z rodinného 
podnikání dokázali vytvořit hol-
ding s ročním obratem několik 
miliard korun. 

Kdy jste si uvědomil, že pod-
nikání má smysl a zmizí obava 
z nesplaceného dluhu?

Tak obavu mám pořád, ale 
myslím tím tu zdravou opatrnost 
vyplývající ze stále bdící konku-
rence. Vidím, jaká impéria doká-
zali lidé za generace vybudovat. 
Zlom přišel podle mě v letech 
1999 a 2000, kdy jsme všechny 
peníze investovali a věřili jsme, 
že když budeme mít štěstí, tak se 
nám musí dařit. Potom už jsem 
jenom sledoval, jak se na účtech 
objevují miliony.

Inicioval jste umístění sochy 
mnicha na náměstí v Hradišti.

Pro mě je to radostné téma 
a jsem rád, že se kolem mni-
cha strhla taková diskuse. Je to 
skvělý marketingový nástroj, 
který bychom nedokázali zapla-
tit. Já nejsem historik a ani se 
na něj nechci pasovat, ale jsem 
především obchodník a člověk, 
který musí vymýšlet neustále 
něco nového. Proto jsem při-
šel s nápadem, který vycházel 
z určitého zázraku, a má sloužit 
pouze jako symbol štěstí. Ovšem 
byla to voda na mlýn historikům 
a lidem, kteří ji začali trapně roze-
bírat. A že je podobná na Pia, že 
tady nepatří. Ale v konečném 
důsledku byl problém v tom, že 
někdo z místních nedostal na 
sochu zakázku.

Za jakým účelem vznikla 
Nadace Děti - kultura - sport?

Ve firmě se množily spousty 
žádostí o sponzoring či podporu. 
Proběhly schůzky, kde nám lidé 
prezentovali své požadavky, ale 
bohužel to byly žádosti, kterým 
jsme často nemohli vyhovět. 
Intuitivně jsme toho či onoho 
podpořili, ale bez nějakého klí-
če. Potom jsem navrhl, abychom 
dali vznik instituci, která se těmi-
to věcmi bude zabývat. Vznikla 
nadace s určitým rozpočtem 
a žádosti o podporu putovaly 
právě tam. To byla první fáze. Ve 
druhé fázi jsme vstoupili do první 

ligy loterií, kde vzniká povinnost 
odevzdat určitou část výdělku 
na veřejně prospěšné věci. Takže 
to byl druhý důvod a navíc jsem 
chtěl věnovat potřebným i své 
soukromé finance. 

Na co se nadace zaměřuje?
Hlavním cílem nadace je 

podpora regionálních aktivit, 
ale podporujeme i projekty po 
celé republice. Rozpočet nada-
ce se průběžně podle úspěš-
nosti podnikání navyšuje, takže 
letos bude ve výši, která myslím 
potěší každého. A protože jsem 
se zamiloval do Slováckých slav-
ností vína a otevřených památek, 
tak vznikne speciální grant. Pod-
le určitého klíče budou rozdány 
dva miliony korun těm, kteří se 
akce zúčastnili. Od rodin s dětmi 
až po umělecké soubory. 

Chystáte ještě kromě Slovác-
kých slavností i jiné projekty?

Zamýšleli jsme se, kvůli čemu 
by lidé do Hradiště měli jezdit. 
Nad ulicí Vinohradskou je kopec 
Rochus, bývalý vojenský prostor, 
který patří městu. Chceme inici-
ovat vznik skanzenu s tématikou 
Slovácka. Městu jsme řekli, že 
jsme připraveni přispět částkou 
pět milionů korun. S určitostí 
vznikne obecně prospěšná spo-
lečnost pro vznik skanzenu, kte-
rá urychlí jeho výstavbu. Domní-
vám se, že tak za pět let by 
slovácký skanzen mohl přivítat 
své první návštěvníky. [mat]

Co také při rozhovoru 
zaznělo...
O konkurenci

Mám rád tu, která se 
vás snaží dohnat nebo 
je v dané činnosti lepší. 
Nemám rád takovou, která 
se vás snaží zastavit nebo 
podrazit.

O názvu Synot
Název vymyslel můj bratr. 
Je to složenina ze slov syn 
a otec. Syn založil a otec 
přišel.

O svém bohatství
Nemůžu si jít normálně 
sednout do hospody na 
pivo. Je tam velké riziko, 
že mě z deseti lidí osm 
požádá o půjčku a ti další 
dva se se mnou budou 
bavit jenom proto, že o ni 
požádají později.

O nejlepším příteli
Tím je můj bratr. I když 
jsme dvojčata, tak jsme 
každý jiný. A pokud 
si třicetkrát za den 
nezavoláme, tak je to 
divné. 

O cizích jazycích
Domluvím se rusky, polsky, 
italsky, částečně německy. 
Ale s angličtinou bojuji 
dodnes. 

O tom, jak vypadá
Diety nedržím, ale snažím 
se dodržovat určité 
stravovací návyky.

O Velké ceně Monaka
Třikrát jsem ji navštívil, ale 
na můj vkus příliš mnoho 
lidí. Mám rád klid.

O fotbalu
Fotbal mám rád, protože 
za to, co se stalo, fotbal 
nemůže. Já nemám rád 
některé lidi, kteří se kolem 
fotbalu pohybují. 

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

rozhovor
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Eurocentrum Zlín oslavilo rok 
Před rokem bylo otevřeno evropské 
informační místo ve Zlíně. Eurocent-
rum Zlín, které patří do celostátní sítě 
informačních středisek, uskutečnilo za 
rok své existence desítky přednášek, 
besed, seminářů či soutěží. Jak uvedla 
Angelika Gergelová, vedoucí zlínského 
Eurocentra, pracovníci zodpověděli 
v průběhu roku téměř 4.400 dotazů.

Úřad Regionální rady přijal 
první projekty
Posledním dnem pro předložení 
projektů z první výzvy Regionálního 
operačního programu Střední Morava 
zaměřené na úpravy a modernizaci 
silnic 2. a 3. třídy v Olomouckém a Zlín-
ském kraji byl 31. říjen. Úřad Regio-
nální rady obdržel celkem 26 projektů 
z obou krajů. Seznam úspěšných pro-
jektů bude znám od poloviny prosince. 
Podrobnější informací naleznete na 
www.nuts2strednimorava.cz.

V čele CzechInvestu stanula 
Alexandra Rudyšarová
Ministr průmyslu a obchodu Martin 
Říman pověřil vedením agentury 
CzechInvest Alexandru Rudyšarovou. 
Jak uvedla nová šéfka vládní agentury, 
je připravena pokračovat v naplňo-
vání prioritních úkolů, mezi než patří 
rychlé dočerpání finančních prostřed-
ků z Operačního programu Průmysl 
a podnikání z minulého programo-
vacího období. Další prioritou je také 
úspěšné nastartování všech dotačních 
programů v rámci OPPI. Rudyšarová ve 
vedení vystřídala Romana Čermáka, 
který odchází řídit společné zahranič-
ní zastoupení agentur CzechInvest, 
CzechTrade a CEBRE do Bruselu. 

Národní dotace zemědělcům 
budou výrazně nižší
Zemědělci budou mít příští rok 
v národních dotačních programech 
k dispozici zřejmě o čtvrtinu méně 
peněz než letos. Ministerstvo země-
dělství totiž chce v roce 2008 snížit 
objem peněz určených na dotace 
meziročně o 344 milionů korun na 950 
milionů korun. Některé programy kvů-
li tomu hodlá zrušit. Krácení národ-
ních agrárních dotací MZe zdůvodnilo 
tím, že úřad nedostal na příští rok tolik 
peněz, kolik požadoval. 

Standard rozvoje lidských  
zdrojů do konce roku
V rámci Operačního programu Rozvoj 
lidských zdrojů je stále ještě možné 
přihlásit se do Národního projektu 
Standard rozvoje lidských zdrojů, a to 
až do konce roku 2007. Více informací 
naleznete na bezplatné informační lin-
ce 800 800 777 nebo na internetových 
stránkách www.czechinvest.org.

Pracovní
místa

Dvě úrovně služeb
Nabídka služeb sítě EURES 

probíhá na dvou úrovních, a to 
v rovině standardní a v rovině 
nadstandardní. V prvním pří-
padě je nabídka práce nahlá-
šena na úřad práce (písemně, 
telefonicky, faxem či emailem) 
s požadavkem zveřejnění na 
webových stránkách se zamě-
řením na občany Evropské 
unie. Volné místo je poté auto-
maticky k dispozici na celoev-
ropském portále EURES, www.
eures.europa.eu. Po zpracování 
nabídky pracovníkem úřadu 
práce se volné místo objeví do 
24 hodin na celoevropském 
portále, pokud si však zaměst-
navatel vybral konkrétní zemi, 
pak tento proces trvá asi tři dny. 
Nadstandardní úroveň spočívá 
v přímé spolupráci poradců 
EURES v jednotlivých členských 
státech. Účelem je dosažení 
větší dostupnosti nabídek prá-
ce v určitých zemích a vyšší 
efektivity při jejich obsazování. 
Přímá spolupráce poradců na 
mezistátní úrovni a zveřejnění 
inzerátu v požadované zemi  

může však trvat i tři dny. Obě 
úrovně jsou jak zaměstnavate-
lům, tak uchazečům o zaměst-
návání poskytovány zdarma.

EURES ve Zlínském kraji
Na 14 úřadech práce v kraj-

ských městech sídlí speciálně 
vyškolení poradci EURES. Zlín-
ská poradkyně Jana Fojtíková 
čtenáře seznámí s možnostmi, 
které jsou k dispozici zlínským 
zaměstnavatelům. Ti mohou 
získat jak informace a rady 
k volnému pohybu pracovních 
sil, asistenci při náboru pracov-
ních sil ze států EU/EHP a Švý-
carska, tak také mohou zadat 
volná místa a distribuovat je 
následně do zvolených zemí. 
„Český poradce EURES může 
oslovit kolegu z jiné členské 
země, s nímž může konzultovat 
specifické potřeby zaměstna-
vatele a hledat tak nejvhodněj-
ší varianty jejich řešení,” vysvět-
lila Jana Fojtíková. Dále EURES 
organizuje burzy práce, kterých 
se čeští zaměstnavatelé mohou 
účastnit a nabízet tak aktuální 
volná místa.

Cizince chceme
Zájem o zaměstnávání 

cizinců roste, a to vzhledem 
k tomu, že je značný nedo-
statek pracovníků v určitých 
profesích. A které profese jsou 
nejžádanější? „Mezi velmi žáda-
né patří zejména dělnické pro-
fese, jako je svářeč, zámečník či 
zedník. Velký zájem je i o řidiče 
kamionu, kuchaře či číšníky,” 
vypočítala Jana Fojtíková. Tyto 
pracovníky vyhledávají zlín-
ští zaměstnavatelé zejména 
na Slovensku, v Polsku a po 
přistoupení Rumunska a Bul-
harska do EU také v těchto stá-
tech. Největší zájem je tradičně 
o pracovníky ze Slovenska, a to 
díky téměř nulové jazykové 
bariéře a geografické blízkos-
ti. Podle Fojtíkové neexistuje 
vysloveně neoblíbená země, 
ale kvůli platovým podmínkám 
nemohou naši zaměstnavatelé 
přeplatit západní státy.

Nabídněte víc
„Osobně chci upozornit 

zaměstnavatele, že stěhování 
se do jiného státu za prací není 
pro pracovníky nejjednodušší. 
Zaměstnavatel si musí uvědo-
mit, že pokud nabídne pouze 
minimální mzdu, což se děje 
zde ve Zlínském kraji velmi 
často, a neposkytne alespoň 
příspěvek na ubytování, tak 
už nemá cenu ani pro Slováky 
jezdit za prací do Česka,” upo-
zornila Jana Fojtíková. „Pokud 
si pracovník vydělá cca 12 tisíc 
korun hrubého, za ubytovnu 
zaplatí dva tisíce, něco projí 
a ještě pošle peníze domů, tak 
si mnoho nevydělá,” dodává 
poradkyně a připomíná, že při 
zadávání inzerátu je nutné mít 
tyto skutečnosti na paměti. Do 
inzerátu je také vhodné vložit 
více informací, nejen, že hle-
dáte zedníky, ale i informace 
o volném místu, o pracovní 
době či o výhodách (straven-
ky, ubytování), které nabízíte. 

EURES na pomoc zaměstnavatelům

[mat]

Moravská města Luhačovice a Olomouc 
hostila v listopadu konferenci, která informo-
vala o možnostech Regionálního operačního 
programu (ROP), jež jsou dostupné obcím, 
neziskovým a zájmovým skupinám, ale také 
podnikatelům. 

Hlavním hostem konference v Luhačovicích 
byla Katarína Mathernová, zástupkyně generál-
ního ředitele pro regionální politiku v Evropské 

komisi. Stěžejním cílem akce bylo seznámení se 
s praktickými pravidly fungování regionálního 
programu a vysvětlení celkového postupu při 
realizaci projektu. A to nejen v jeho počátcích, 
ale až do doby jeho ukončení včetně návodu, jak 
konkrétně postupovat při podání žádosti. 

Konferencí v obou krajích se zúčastnilo asi pět 
stovek zájemců a jednotlivé příspěvky z konfe-
rence naleznete na webových stránkách.

Možnosti ROPu se staly předmětem konferencí

www.rr-strednimorava.cz 

Konference
ROP

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

Úřady práce se po připojení ČR k Evropské unii staly součástí sítě EURES 
(Evropská služba zaměstnanosti), jejímž základním cílem je usnadně-
ní mezinárodní mobility pracovních sil. Službu využívají i členské státy 
Evropského hospodářského prostoru (EHP). V tomto případě se jedná 
o Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Pracovníků z tzv. třetích zemí se 
tato služba zatím netýká. Jak je nápomocna služba EURES zaměst-
navatelům Zlínského kraje je předmětem následujícího článku.

evropská unie
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Výtah  
z úplného 
znění OPŽP

Název programu: Operační program Životního prostředí

Příjem žádostí: 19. 11. 2007

Ukončení příjmu žádostí: 31. 1. 2008 v 16.00 hod.

Finanční alokace programu pro druhou výzvu: cca 2 mld. Kč

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR,  
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Řídicí orgán: Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 65, 
100 10 Praha 10
Prioritní osa 6: Zlepšování stavu přírody a krajiny

Typ žadatele:  kraje, města a obce, příspěvkové organizace, 
státní podniky a státní organizace, vysoké školy, občanská 
sdružení a obecně prospěšné organizace, právnické a fyzické 
osoby, podnikatelé i nepodnikatelé

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Operační program Životní prostředí - 2. výzva

www.env.cz, www.sfzp.cz, www.opzp.cz

Podporované projekty – opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů, realizovaná především prostřednictvím záchrany druhů 
a ekosystémů a vytváření vhodných podmínek pro jejich další existenci, zajišťování péče o chráněná území včetně evropsky významných 
lokalit a ptačích oblastí a vyhodnocování výsledků péče s využitím zásad ekosystémového přístupu při ochraně biodiverzity in situ, opat-
ření k minimalizaci a předcházení škodám způsobeným silně a kriticky ohroženými, zvláště chráněnými druhy živočichů na komunikacích, 
vodohospodářských objektech, zemědělských a lesních kulturách, chovech ryb a včel aj.

▪

Oblast podpory 6.2 – Podpora biodiverzity

Podporované projekty – realizace opatření, navržených v rámci schválených komplexních pozemkových úprav, zaměřených na výsadby 
zeleně v krajině a ochranu půdy, příprava a realizace prvků územních systémů ekologické stability, zakládání a obnova krajinných prvků 
(výsadba a obnova remízů, alejí, soliterních stromů, větrolamů atd.), břehových porostů a historických krajinných struktur (vč. polních cest 
a ošetření stromů ve významných alejích), péče o památné stromy aj.

▪

Oblast podpory 6.3 – Obnova krajinných struktur

Podporované projekty – realizace opatření příznivých z hlediska krajinné a ekosystémové diverzity, vedoucí ke zvyšování retenční 
schopnosti krajiny, ochraně a obnově přirozených odtokových poměrů a k omezování vzniku rizikových situací, zejména povodní, dále 
opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi a k omezování negativních důsledků povrchového odtoku vody - založení nebo obnova mezí, 
zasakovacích pásů a průlehů, větrolamů aj.

▪

Oblast podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny

Podporované projekty – opatření pro zakládání a revitalizaci významné sídelní zeleně s preferencí druhové skladby, posilující diverzitu 
sídelních biotopů a vztah obyvatel sídel (zejména dětí a mládeže) k přírodě: podpora je zaměřena na obnovu přírodě blízké zeleně v sídel-
ním prostředí, individuální zakládání a obnovu parků a další trvalé nelesní zeleně na plochách vymezených v územně plánovací dokumen-
taci, stromořadí a významných skupin stromů uvnitř sídel, hřbitovů, městských a obecních lesoparků, školních zahrad a komponovaných 
krajinných areálů, současně bude podpora zaměřena na obnovu a rozvoj funkčních ploch sídelní zeleně, zlepšujících kvalitu života člověka 
v urbanizované krajině aj.

▪

Oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny

evropská unie evropská unie

�12/2007www.firemnipartner.cz

Inzerce
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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.
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Barevná vizitka? 
Rychle? 

Řešením je tisk u nás.

DIGITÁLNÍ MALONÁKLADOVÝ TISK 

Kalendáře a plakáty
s možností 

obměny loga.
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Změny v příjmu žádostí
Česká energetická agentura již nepřijímá 
žádosti do programu EKO-ENERGIE. Jedi-
ným místem pro administraci žádostí 
o podporu ze strukturálních fondů se 
od října stala agentura CzechInvest. 
Jak navíc uvedlo ministerstvo průmyslu 
a obchodu, Česká energetická agentura 
bude k 31. 12. 2007 zrušena.

Schválené žádosti jsou na webu
Seznamy schválených projektů pro 
opatření I.1.1. Modernizace země-
dělských podniků jsou od poloviny 
listopadu publikovány na webových 
stránkách Státního zemědělského 
intervenčního fondu (SZIF) a Minister-
stva zemědělství ČR. V záměru Stavby 
a technologie pro živočišnou výrobu 
schválil SZIF 451 žádostí v celkové výši 
1,033 mld. korun a v záměru Stavby 
a technologie pro rostlinnou výrobu 
bylo schváleno 135 žádostí v celkové 
výši 302 milionů. Více na www.mze.cz 
a www.szif.cz.

Uzávěrky přihlášek 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
a agentura CzechInvest vyhlásily koneč-
né termíny příjmu registračních a plných 
žádostí v rámci Operačního programu 
Podnikání a inovace. 

ICT v podnicích – příjem registračních 
žádostí do programu byl již ukončen 
k 30. září, příjem plných žádostí bude 
ukončen 29. prosince 2007.

POTENCIÁL – příjem registračních 
a plných žádostí v rámci první výzvy 
byl prodloužen o jeden měsíc. Mezní 
termín pro příjem registrační žádosti 
je tak 31. prosince 2007 a pro podá-
ní plné žádosti pak 31. ledna 2008. 
Zároveň došlo k navýšení alokace 
finančních prostředků pro tuto výzvu 
ze současných 600 milionů korun na 
900 milionů. 

MARKETING – ukončení příjmu regis-
tračních žádostí je stanoveno na den 
31. prosince 2007.

Směrnice EU proti nekalým 
obchodním praktikám
Do legislativy členských států EU budou 
v brzké době implantována ustano-
vení směrnice 2005/29/ES o nekalých 
obchodních praktikách vůči spotřebite-
lům na vnitřním trhu. Jsou v ní defino-
vány pojmy jako „obchodní praktiky“, 
„podstatné narušení ekonomického 
chování spotřebitele“ či „kodex cho-
vání“. Nekalé obchodní praktiky jsou 
zakázány a směrnice stanovuje, kdy je 
obchodní praktika klamavá, agresivní, 
kdy se jedná o a klamavé opomenutí, 
obtěžování nebo donucování či nepat-
řičné ovlivňování.

Obnova
kulturního

dědictví

Zprostředkovatel programu: 
Zlínský kraj

Datum vyhlášení výzvy:  
24. 10. 2007

Konečný termín pro přijímání žádostí: 
31. 12. 2007

Datum oznámení výsledků: 
31. 3. 2008

Celková  částka určená pro tuto výzvu:
705.882 EUR (19.807.050 Kč)

Územní vymezení:
Zlínský kraj

Počet návrhů na jednoho žadatele:
žadatel může předložit více než jeden 
projektový návrh

▪

▪

▪
▪

▪

▪

▪

▪

Cíl programu a podporované činnosti:
Podpora projektů uchování, obnovy a zpřístup-
nění hmotného kulturního dědictví v oblasti 
archeologických nálezů a památek lidového 
stavitelství a památek s nimi souvisejících, 
vedoucí k zachování tohoto dědictví a jeho 
zpřístupnění pro nejširší veřejnost. Tyto cíle 
lze realizovat prostřednictvím rekonstrukce 
památek kulturního dědictví, výstavby prostor 
pro zpřístupnění hmotného kulturního dědic-
tví nejširší veřejnosti se zřetelem na děti, mlá-
dež a handicapované osoby, realizace nových 
forem prezentace kulturního dědictví ve směru 
ke vzdělávání veřejnosti o způsobu a podmín-
kách života předků.

Výše podpory:
Uvedené minimální a maximální částky se vzta-
hují na podpory pro jednotlivé projekty, které 
mohou být financovány tímto programem, 
minimální částka: 200.000 EUR (5.612.000 Kč při 
kurzu 28,06 Kč/EUR), maximální částka: 250.000 
EUR (7.015.000 Kč při kurzu 28,06 Kč/EUR).

Zaměření projektu:
Projekty se musí vztahovat k tématu uchování, 
obnovy a zpřístupnění hmotného kulturního 
dědictví v oblasti archeologických nálezů nebo 
památek lidového stavitelství a památek s nimi 
souvisejících.

▪

▪

▪

www.kr-zlinsky.cz, www.eeagrants.cz

Program obnovy hmotného kulturního dědictví ve Zlínském kraji 

OPPI
Prioritní osa 3: 
Efektivní energie 
Poskytovatel dotace: 
Ministerstvo průmyslu a obchodu,  
Na Františku 32, Praha 1
Zprostředkující subjekt: 
Agentura pro podporu podnikání a investic 
CzechInvest, Štěpánská 15, Praha 2
Příjem plných žádostí:  
od 1. 11. 2007 do 29. 2. 2008 
Plánovaná alokace pro tuto výzvu: 
1.700 mil. Kč 
Příjem žádostí o platbu: 
do 30. 9. 2010
Forma podpory: 
dotace
Příjemce podpory: 
malé a střední podnikatelské subjekty 

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Program Eko-energie I.
Cíl výzvy:
Cílem je stimulovat aktivitu podnikatelů v oblas-
ti snižování energetické náročnosti výroby, spo-
třeby primárních energetických zdrojů a vyššího 
využití obnovitelných a druhotných zdrojů. 
Podporované aktivity: 
Využití obnovitelných a druhotných energe-
tických zdrojů - výstavba zařízení na výrobu 
a rozvod elektrické a tepelné energie vyrobené 
z obnovitelných a druhotných zdrojů energie, 
rekonstrukce stávajících výrobních zařízení za 
účelem využití obnovitelných a druhotných 
zdrojů energie aj.
Zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spo-
třebě energie - modernizace stávajících zaříze-
ní na výrobu energie, vedoucí ke zvýšení jejich 
účinnosti, zavádění a modernizace systémů 
měření a regulace, modernizace, rekonstrukce 
a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tep-
la,  zlepšování tepelně technických vlastnos-
tí budov, s výjimkou rodinných a bytových 
domů, využití odpadní energie v průmyslo-
vých procesech aj.
Podmínky a výše podpory: 
Podá-li žadatel více žádostí na jeden projekt, je 
to důvod k jejich zamítnutí. Minimální absolut-
ní výše dotace činí 0,5 mil. Kč, maximální abso-
lutní výše dotace je 100 mil. Kč. 
Žádost o poskytnutí podpory, způsob jejího              
předložení:
Žádost o podporu podává žadatel ve dvou 
krocích prostřednictvím elektronického účtu 
(eAccount) na internetových stránkách www.
czechinvest.org/eaccount. Pro podání žádosti 
o podporu je nutný elektronický podpis. 

▪

▪

▪

▪

www.mpo.cz, www.czechinvest.org
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Projektové partnerství mezi OHK ve 
Vsetíně a Krajským úřadem Zlínského 
kraje bylo uzavřeno na dobu dese-
ti měsíců. V té době se projektoví 
manažeři vsetínské komory intenziv-
ně věnovali malým a středním podni-
katelům vsetínského okresu. 

Podnikatelé tak získali aktuální 
informace o programovacím období 
2007 - 2013 prostřednictvím  seminářů, 
workshopů a kulatých stolů, které byly 
zaměřeny na podporu podnikání z fon-
dů EU. Aktivity projektových manažerů 
popsala ředitelka vsetínské komory, 
Alena Dvorská. „Postupně navštěvovali 
jednotlivé firmy a podávali konzultace 
k projektovým záměrům, které se staly 
cílovým výstupem jednotlivých konzul-
tací,” uvedla. Na přelomu října a listopadu 
byla projektová činnost završena konfe-
rencí „2007 - 2013 …šance pro Zlínský 
kraj“, která se uskutečnila v Luhačovicích.

Aktuálně vyhlášené programy:
Marketing (1. 3. - 31. 12. 2007) 

podpora vstupu firmy na zahraniční 
trhy, dotace ve výši 0,1 až 2 miliony Kč

Potenciál (1. 6. - 31. 12. 2007) 
vznik nebo rozšíření vývojového cent-
ra, dotace 1 až 75 mil. Kč

Start (2. 7. 2007 - 31. 12. 2008) 

▪

▪

podpora začínajícím podnikatelům ve 
formě bezúročného úvěru až do 1,5 
mil. Kč na 7 let, nebo záruky 

Záruka (2. 7. 2007 - 31. 12. 2008) 
Progres – dočasně pozastaven 
OP Životní prostředí (19. 11. 2007 – 31. 
1. 2008)

Akce OHK ve Zlíně
13. prosince 2007

Jihoafrický business den
Místo: Vila Tomáše Bati
Čas: od 10 do 12 hodin

Kontakt:
Ing. Romana Keglerová, OHK ve Zlíně

Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín
E-mail:  info@ohkzlin.cz 

Tel.: 573 776 001, Fax: 573 776 003

▪

OHK ve Zlíně nabízí zpracování projektů OHK 
Kroměříž

OHK ve Vsetíně ve spolupráci s Úřadem práce 
ve Vsetíně a Zlínským krajem uspořádala ve 
dnech 6. a 7. listopadu již 15. ročník nadregio-
nální přehlídky studijních a pracovních aktivit 
s názvem  Veletrh vzdělávání a pracovních 
příležitostí - Vzděláním k zaměstnanosti.

Veletrh byl určen pro studenty z okre-
su Vsetín, kteří projevili zájem informovat 
se o možnostech profesního vzdělávání a 
dalších perspektivách jednotlivých obo-
rů na trhu práce. Zájemci měli možnost 

zhlédnout mezi vystavujícími gymnázii, 
středními školami a učilišti také zástupce 
firem, kteří přítomným přiblížili jednotlivé 
obory v praxi. „Vzhledem k tomu, že volba 
dalšího studia po základní škole je jedním 
z nejdůležitějších a zásadních rozhodnutí 
v životě mladého člověka, domnívám se, 
že přítomnost zaměstnavatelů z regionu 
byla velmi užitečná,” dodala ředitelka OHK 
ve Vsetíně Alena Dvorská. V letošním roce 
se poprvé  mezi vystavovateli prezentova-
li také vysoké školy. Zájem o účast na Vele-
trhu vzdělávání každoročně stoupá a ani 
letos tomu nebylo jinak. „Chci také podě-
kovat všem, kteří se na realizaci veletrhu 
podíleli a věřím, že počet prezentujících se 
zaměstnavatelů se nadále bude zvyšovat,” 
uzavřela Alena Dvorská. 

Kontakt:
Alena Dvorská – ředitelka OHK ve Vsetíně

OHK ve Vsetíně, Dolní náměstí 1356
Tel.: 571 421 080, 731 116 144

Nejen konzultační činnost, ale nyní i kompletní zpracování projektů za účelem zís-
kání dotací z fondů Evropské unie nabízí pracovníci OHK ve Zlíně. Členům Obchod-
ní a hospodářské komory ve Zlíně poskytujeme slevu 25 procent z ceny zpracová-
ní projektu. Cena je závislá na vhodném dotačním programu, jeho požadované 
struktuře, obsahu a na obsáhlosti zpracovávaného projektu. 

OHK Vsetín

komory

Projektové partnerství

[mat]www.ohkvsetin.cz [mat]

Na měsíc leden připravila kroměřížská 
hospodářská komora dva semináře. 
V úterý 8. ledna pořádá jednodenní akci 
s názvem Příprava a provedení ročního 
zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti 
za rok 2007 a změny pro rok 2008. Lekto-
rem akce bude Milan Lošťák z Finanční-
ho úřadu v Olomouci. Zájemci se dozví 
mimo jiné o zálohovém zdaňování pří-
jmů ze závislé činnosti, kdy lze a kdy nel-
ze provést roční zúčtování či změny ve 
zdaňování v roce 2008 po přijetí daňové 
reformy. Seminář se uskuteční v zaseda-
cí místnosti OHK Kroměříž od 9.00 hod.

V pátek 18. ledna se uskuteční semi-
nář s názvem Daň z příjmů fyzických 
osob. Přednášet bude Jindřich Klaška 
z finančního ředitelství v Brně. Akce 
začíná opět v 9.00 hod. v sídle OHK Kro-
měříž na Komenského náměstí 435. Více 
informací a přihlášky na oba chystané 
semináře naleznete na webových strán-
kách OHK v Kroměříži - www.ohkm.cz.

▪

▪

Semináře OHK Kroměříž

www.ohkzlin.cz [mat]www.ohkkm.cz

Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí ve Vsetíně

www.ohkvsetin.cz
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Inzerce

OFSETOVÁ TISKÁRNA
KOMPLEXNÍ TISKOVÉ SLUŽBY

 www.kodiak.cz

OFSETOVÝ 
ARCHOVÝ TISK
Čtyřbarevný stroj 
Man Roland 304

Dvoubarevný stroj 
Man Roland 202

Automatický denziometr 

Maximální formát 
530 x 740 mm

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

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

KODIAK print s.r.o.
Nábřeží 599

762 20 Zlín-Prštné
Tel.: 577 688 158

Mobil: 602 762 251
krahulik@kodiak.cz

Inzerat_kodiak_210x73.indd   1 30.1.2007   11:31:34



Akce 
 mimo

zlínský
region

18. prosince 2007, Brno
Změny v dani z příjmů fyzických osob 
ze závislé činnosti pro rok 2008
Lektor: Ing. Hanuš Kytler
Místo konání: učebna SOVA Studia, Kře-
nová 52, Brno, 3. patro
Čas: 9.00 - 13.00 hod.
Kontakt: SOVA Studio, Brno
Telefon: 543 254 039, 603 892 018
E-mail: info@sovastudio.cz
Informace a přihlášky: www.sovastudio.cz

8. ledna 2008, Praha
Sestavení účetní závěrky podvojného 
účetnictví v plném rozsahu

Lektor: Ing. Ivana Pilařová
Místo konání: Hotel Olympik - TRISTAR, U 
Sluncové 14, Praha 8
Čas: 9.00 - 16.00 hod.
Kontakt: 1. VOX a. s., Senovážné náměstí 
978/23, Praha 1
Telefon: 226 539 670
E-mail: prihlaska@vox-kurzy.cz
Informace a přihlášky: www.vox.cz

15. ledna 2008, Brno
Roční zúčtování daně z příjmů ze 
závislé činnosti za rok 2007, novinky ve 
zdaňování mezd v roce 2008
Lektor: Ing. Hanuš Kytler
Místo konání: učebna SOVA Studia, Kře-
nová 52, Brno, 3. patro
Čas: 9.00 - 13.00 hod.
Kontakt: SOVA Studio, Brno
Telefon: 543 254 039, 603 892 018
E-mail: info@sovastudio.cz
Informace a přihlášky: www.sovastudio.cz

22. ledna 2008, Ostrava
Příprava na daňové přiznání FO

Lektor: Bc. Iveta Svobodová
Místo konání: Hotel Harmony - Ostrava, 
28. října 170, Ostrava - Mariánské Hory
Čas: 9.00 - 16.00 hod.
Kontakt: 1. VOX a. s., Senovážné náměstí 
978/23, Praha 1
Telefon: 226 539 670
E-mail: prihlaska@vox-kurzy.cz
Informace a přihlášky: www.vox.cz

22. - 23. ledna 2008, Žďár nad Sázavou
Marketingové strategie, techniky 
rozhodování, politika produktu
Určeno: Manažerům marketingu, produk-
tovým manažerům, managementu malých 
a středních firem a podnikatelům
Místo konání: Hotel Jehla, Žďár nad 
Sázavou
Čas: 9.00 - 16.00 hod.
Kontakt: PROFIMA, 
vzdělávací a poradenský institut, Zlín
Telefon: 577 220 095
E-mail: firemni.vzdelavani@profima.cz
Informace a přihlášky: 
www.profima.cz

Akce a semináře pořádané mimo zlínský region

[mat]

PaM
19. prosince 2007, Zlín
Zákoník práce v personální praxi - 
změny k 1. 1. 2008
Program kurzu: Technická novela zákoní-
ku práce, změny zákoníku práce provede-
né zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci 
veřejných rozpočtů, praktické problémy 
při aplikaci zákoníku práce, očekávané 
změny v souvislosti s rozhodnutím o stíž-
nosti podané k Ústavnímu soudu
Určeno: Pro personalisty a mzdové účetní
Lektor: JUDr. Jaroslav Jakubka
Místo konání: IH Moskva, nám. Práce 
2512, Zlín
Čas: 9.00 - 13.30 hod.
Kontakt: ANAG, spol. s r. o., Olomouc
Telefon: 585 757 421
E-mail: seminare@anag.cz
Informace a přihlášky: www.anag.cz 

leden 2008, Zlín
Efektivní používání telefonu, prodej po 
telefonu
Cíl kurzu: Základní informace o procesu 
komunikace po telefonu, porozumění 
druhým a schopnost jim kvalitněji naslou-
chat, zefektivnění telefonické komunikace, 
umění lépe vyjádřit své myšlenky
Určeno: Pro ty, kteří přicházejí do přímého 
telefonního kontaktu se zákazníkem
Místo konání: IH Moskva, 6. etáž, učebna 
č. 608
Čas: 9.00 - 16.00 hod.
Kontakt: PROFIMA, vzdělávací a poraden-
ský institut, Zlín
Telefon: 577 220 095
E-mail: firemni.vzdelavani@profima.cz
Informace a přihlášky: www.profima.cz

8. - 9. ledna 2008, Zlín
Procesní řízení
Cíl kurzu: Zvládnutí principů procesního 
řízení a efektivní využívání procesního 
řízení
Určeno: Trénink je určen pro top 
manažery
Místo konání: IH Moskva, 6. etáž, učebna 
č. 608
Čas: 9.00 - 16.00 hod.
Kontakt: PROFIMA, 
vzdělávací a poradenský institut, Zlín
Telefon: 577 220 095
E-mail: 
firemni.vzdelavani@profima.cz
Informace a přihlášky: 
www.profima.cz

22. ledna 2008, Zlín
Přehled právních předpisů v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(BOZP) - změny předpisů pro rok 2008
Určeno: Pro všechny, kteří se intenzivně 
zajímají o přehled právních předpisů bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci
Lektor: Ing. Jiří Ondříček
Místo konání: IH Moskva, nám. Práce 
2512, Zlín
Čas: 9.00 - 13.00 hod.
Kontakt: Agentura Nemesis Ostrava
Telefon: 596 931 519, 721 457 627
E-mail: 
stepanka.kurkova@nemesis-ostrava.cz
Informace a přihlášky: 
www.nemesis-ostrava.cz

Pele-Mele

[mat]

do diáře
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Inzerce

Školení se týká všech
Téměř každá firma potře-

buje školit a vzdělávat své 
zaměstnance a tuto činnost se 
snaží řešit různými způsoby. 
Pro zaměstnavatele je důležité, 
aby tyto aktivity příliš nezasa-
hovaly do pracovní doby a aby 
nevznikaly další náklady, spo-
jené například s ubytováním 
účastníků školení v případě 
dislokovaných poboček. Kro-
mě dobrovolných vzdělávacích 
akcí existují však i školení, která 
musí zaměstnanci absolvovat 
pravidelně a povinně ze záko-
na. To se týká například školení 
řidičů motorových vozidel, tzv. 
referentů. Takoví pracovníci jsou 
téměř v každé firmě a dokon-
ce i v té, která nemá služební 

vozidla a ve které zaměstnanci 
ke služebním cestám používají 
vozidlo vlastní. 

Povinnost přináší problémy
Absolvovat klasickou for-

mu školení není jen tak. Přináší 
spoustu problémů, které jsou 
spojeny nejen se zvýšenou 
administrativou a organiza-
cí všech účastníků. Nejprve je 
nutné školení objednat a zajistit 
vhodné prostory. I když by bylo 
časově a organizačně ideální 
vyslat do vzdělávacího procesu 
všechny zaměstnance, není to 
možné, a proto firma musí počí-
tat minimálně se dvěma termíny 
školení. Problematická je také 
fluktuace zaměstnanců, neboť  
v praxi není možné zajistit, aby 

exspirace školení byla u všech 
zaměstnanců stejná, nebo ales-
poň kumulována na dva termí-
ny. Jak z výčtu vyplývá, klasická 
forma školení přináší kromě 
výhod, kterými jsou zejména 
osobní kontakt mezi účastníky 
či možnost diskuze, i problé-
my, které však lze eliminovat či 
odstranit úplně. 

Řešením je e-learning
Na výše uvedené problé-

my dnes už existuje řešení. To 
nazývá distanční školení nebo 
také e-learning, což v překladu 
znamená doslova elektronická 
výuka. A takto vypadá praktické 
řešení výuky způsobem e-lear-
ningu:

Zaměstnavatel se rozhodne 
řešit povinné školení elektro-
nickou formou. 
Na vzdělávacím portálu si 
vybere školení. 
Objedná pracovníky, které 
chce proškolit. 
Každý účastník školení obdrží 
přístupový klíč ke školení. 
Ve sjednané době, kterou 
určí zaměstnavatel, se škole-
ní absolvuje. 

▪

▪

▪

▪

▪

Školení je možno absolvovat 
z jakéhokoli PC, na libovol-
ný počet přihlášení, a to 24 
hodin denně. 
Po ukončení e-learningového 
kurzu obdrží účastníci kur-
zu prostřednictvím zaměst-
navatele certifikát o jeho  
úspěšném absolvování. 
Zaměstnavatel od admi-
nistrátorů portálu obdrží 
s předstihem upozornění, že 
danému pracovníkovi vyprší 
certifikát a školení je nutno 
opakovat. 
Po celou dobu školení má 
zaměstnavatel přehled 
o aktivitách svých školených 
zaměstnanců. 
Vlastní školení provádí kaž-
dý zaměstnanec samostatně 
a není nutno organizovat ter-
míny školení.
Tato forma školení je ideální 
pro nově nastupující zaměst-
nance.
E-learning je zkrátka novou 
formou vzdělávání budouc-
nosti. Je vysoce efektivní, 
levná a pohodlná, a to jak 
pro zaměstnavatele, tak i pro 
zaměstnance.

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

E-learningE-learningová školení a jejich výhody 

[Marcela Šůstková, manažer divize E-learnigu a vzdělávání]

S rozvojem nových informačních médií nabralo zcela nový 
směr i vzdělávání. Ve věku internetu, který ovládl nejen fir-
my, ale i vzdělávací instituce či domácnosti, už samotné sbí-
rání a vstřebávání informací neprobíhá jen klasickým způ-
sobem - tedy z učebnic a příruček. Novodobým výukovým 
materiálem se stal počítač s připojením k internetu. Rychlého 
a pohodlného přenosu informací využily i vzdělávací insti-
tuce, které vyučují způsobem tzv. e-learningu. I když tato 
novinka ještě zcela nepronikla do povědomí širokých vrstev 
a malá informovanost její rozvoj brzdí, tak se vyznačuje celou 
řadou výhod, které jsou předmětem následujícího textu.

NWT Computer s.r.o., Nábřeží 5574, 760 01 ZLÍN, www.ekurz.cz; www.nwt.cz

Autoškola BOZP, PO CeníkE-learning ZdravovědaAudit znalostí

Cíl a obsah školení pro řidiče – tzv. „referenty“

Toto školení je připraveno a zpracováno pro řidiče motorových vozidel, kteří nespadají pod povinnost školení podle 
§ 48 zákona č. 247/2000 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů (tzn. odborné školení a přezkušování „řidičů 
profesionálů“) a podle § 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.

Poznámka: „Profesní školení“ je pro osoby, které řídí motorové vozidlo vybavené zvláštním výstražným zařízením se 
zvláštním světelným zařízením modré barvy (tzv. „modrý maják“), vozidlo taxislužby, vozidlo pro přepravu více jak 
9 cestujících včetně řidiče, nákladní a speciální vozidlo nebo jízdní soupravu pokud největší povolená hmotnost vozidel 
nebo jízdní soupravy převyšuje 7 500 kg  [úplné znění v zák. č. 247/2000 Sb., § 48 ].

Obsah kurzu je obsahově prováděn podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, § 103, odst. 2 a § 349 odst. 1, 
školením z  právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, z dopravních předpisů 
(zejm. zák. č. 361 2000 Sb.,) z technických předpisů, technických dokumentů a technických norem (zejm. nař. vl. 
č. 168/2002 Sb.,) a z předpisů o zacházení s hořlavinami, výbušninami, chemickými látkami a chemickými přípravky 
a jinými látkami škodlivými zdraví (zejm. Evropská dohoda ADR) (úplná osnova školení je uvedena v „Záznamu o pro-
vedeném školení“ -  třídní knize).

TOTO ŠKOLENÍ JE PŘIPRAVENO PRO ŘIDIČE tzv. „REFERENTY“ a je v Ekurzu rozděleno do těchto skupin:

Ref-M, Ref-N a Ref-T

Po absolvování školení v eKurzu bude vydán zaměstnavateli pro zaměstnance, resp. frekventantovi, který si toto 
školení objedná a uhradí, certifikát a Záznam o provedeném školení řidičů v eKurzu. Tyto doklady zaměst-
navatel ukládá do dokumentace, kterou je povinen vést o školeních, informacích a pokynech (podle zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 133, odst. 1.). 

Obsahovou část školení zpracovali lektoři firmy Autoškola Smolka – patřící mezi autoškoly s nejvyššími oprávněními v ČR.

Poznámka:Ve školeních na našem portálu eKurz najdete tyto kurzy pod zkráceným označením odpovídajícím 
modrému textu na záložce, tzn. Ref-M, Ref-N a Ref-T.

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ, TZV. „REFERENTSKÝCH VOZIDEL“

„Jak zajistit podnikatelským subjektům vše, 
co nařizuje zákon,

bez práce a s minimálními náklady.“

vzdělávání
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realitní servis

Inzerce

Kroměříž
Komerční prostory k pro-
deji nebo k pronájmu. Nyní 
využívány jako ubytovna. 
Po celkové rekonstrukci. 
Kapacita 50 – 60 lůžek. 
V přízemí nevyužité prosto-
ry k pronájmu 900 – 1000 
m2. Nynější výnos 50.000 
Kč/měsíc.
Cena: 800 Kč/m2/rok 
Cena k prodeji: 8.900.000 Kč
Tel.: 724 670 542

Prodej

Pronájem

Uherský Brod
Budova v dobrém tech. stavu, 
blízko centra, u hlavní komu-
nikace. Výrobna, prodejna, 
zázemí pro zaměstnance 
a administrativu. Kompletní 
rekonstrukce v roce 2000. 
Prodej je včetně stávajícího 
vybavení prodejny a výrob-
ny. Před objektem je zpevně-
ná plocha umožňující záso-
bování a odvoz zboží.
Cena u makléře
Tel.: 724 620 134

Kroměříž
Pronájem lukrativních ob-
chodních prostor na ulici 
Kaplanova – průmyslová 
zóna města. Celková plocha 
62 m2, přízemí, vlastní vchod 
a výloha. Nosnost podlah je 
neomezená. Parkování před 
objektem. K dispozici ihned.
Cena: 8.000 Kč/měsíc
Tel.: 603 273 462

Zlín-centrum
Nemovitost k podnikání. Dům 
je podsklepený, na pozemku 
je možno vybudovat dostatek 
parkovacích míst. Využití jako 
penzion, ordinace, servis. Zasta-
věná plocha 271 m2, zahrada 
601 m2. Dům je určen k rekon-
strukci, ideální pro sídlo firmy. 
Cena u makléře
Tel: 604 276 446

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, připo-
jení k internetu. 

Cena: dohodou
Tel.: 608 500 851

Bystřice pod Lopeníkem
Prodej 2 samostatných objek-
tů - restaurace a rekreační 
chaty, po přestavbě kapacita 
až 70 lůžek. V dosahu lyžař-
ských vleků, chráněná krajin-
ná oblast Bílé Karpaty. Výhod-
ná investice. 

Cena: 4.600.000 Kč
Tel.: 603 529 252

Valašské Meziříčí
Bytový dům po rekonstrukci, 
možnost vybudování 6 byto-
vých jednotek. V současnosti 
jsou zde 3 byty, každý o roz-
loze 140 m2. V 1. podzem. 
patře je luxusní společenská 
místnost s krbem, barem, 
obložená břidlicí. V budo-
vě jsou nové rozvody vody, 
elektřiny, odpady, vytápění 
na elektrokotel, poz. 400 m2.
Cena: 5.650.000 Kč
Tel: 724 100 135

Uherské Hradiště
Prostory v centru města, 
vhodné ke zřízení fitcentra, 
spinning centra. Plocha toho-
to prostoru činí 220 m2. Jsou 
zde 2 šatny se sociálním zaří-
zením. U vchodu se nachází 
bar, jenž zůstává předmětem 
nájmu. Velmi hezké prostory.
Cena: 16.500 Kč/měsíc
Tel: 724 670 550
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NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ NEJVĚTŠÍ NOVÉ
BYTY VE ZLÍNĚ

NEJLEPŠÍ VÝHLED NA ZLÍN Z VAŠICH NOVÝCH TERAS NA JIŽNÍCH SVAZÍCH

tel.:  774 200 480 / www.realkredit.cz •  tel.:  737 263 924 / www.hbreal.cz204 bytové
jednotky

I. etapa k nastěhování






