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Strategická prĈmyslová zóna Holešov

Cesta do holešovské zóny
mĈže vést pēes nájemní haly
Strategická prĤmyslová zóna Holešov disponuje díky realizovanému projektu Technologického
parku Progress komplexní nabídkou prostor pro podnikání: od podnikatelského inkubátoru pĜes
nájemní haly až po pozemky pro vlastní výstavbu.

Snazší vstup do zóny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Souþástí technologického parku jsou i nájemní haly, které mohou posloužit jako vstupní brána do
Strategické prĤmyslové zóny Holešov. Typickým pĜíkladem je inovaþnČ zamČĜená spoleþnost,
která potĜebuje urychlenČ zahájit provoz a zároveĖ získat kvalitní zázemí pro pĜípravu svého
investiþního projektu v zónČ.

Pokračovat mĈžete v zónď . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technologický park je umístČn pĜímo v areálu Strategické prĤmyslové zóny Holešov. V rámci
svého dalšího rozvoje se poté mohou podnikatelé následnČ zaĜadit mezi investory pĜímo v moderní holešovské zónČ.

Nabídka prostor a pozemkĈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strategická prĤmyslová zóna Holešov nabízí pozemky pro investorskou výstavbu o velikosti
od 5 000 m2 až po 100 hektarĤ. PrĤmyslový areál má vybudovánu základní technickou infrastrukturu a pĜístup na okolní silniþní síĢ ve tĜech smČrech. Do zóny je pĜivedena i železniþní
vleþka a v budoucnu by mČla být napojena na rychlostní komunikaci R49.
Komplex technologického parku je tvoĜen trojicí budov. V administrativní jsou umístČny kanceláĜské prostory. První ze dvou univerzálních hal disponuje prostorem 1 135 m2 poloprovozních
prostor. Druhou je pak možné rozdČlit, napĜíklad na þtyĜi prostory o 250 m2.

www.zonaholesov.cz
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Uvidíme se u soudu. Tuto větu bychom mohli slýchávat stále méně a méně. Dobu konfrontačních
soudních sporů může vystřídat éra mediací, v nichž se snaží obě strany dohodnout. Z pohledu
legislativy je vše připraveno. Mediátoři jsou optimisté. Podle nich by mediace mohly kultivovat
české právní prostředí a potažmo celou společnost. Důvody, které je k tomuto tvrzení vedou, zní
logicky – soud je boj, mediace je dohoda. Zatímco v prvním případě jde výhradně o prosazení
vlastního zájmu, v tom druhém je prostor pro taková řešení, která mohou být přínosem pro obě
strany. To opravdu nezní špatně. Bude tedy zajímavé sledovat první statistiky ohledně mediací.
Mohou se totiž stát indikátorem ochoty české společnosti přistupovat k řešení problémů vstřícným a ohleduplným způsobem. Více o mediacích se dozvíte v rozhovoru na stranách 6 a 7.
Čína je bezesporu fenoménem minimálně posledních deseti let. Doba, kdy byla využívána
výhradně jako zásobárna levné pracovní síly, mizí v nenávratnu. Z nejlidnatější země světa již
do Evropy neproudí jen kontejnery plné zboží, ale stále častěji také turisté a hlavně kapitál. Obchodní jednání s čínskými partnery tak nejsou ničím výjimečným. Proto vám v rubrice Rádce
nabízíme pár zásad, jak se při sjednávání obchodu zcela neznemožnit.
VYDAVATEL
magazínu Firemní PARTNER
HEXXA.CZ, s.r.o.
Registrace MK ČR E 16333

Jaroslav Janečka,
šéfredaktor

Vychází v nákladu 20 500 ks.
Neprodejné.
www. iremnipartner.cz
REDAKCE
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ZBLÍZKA
NA CO SI DÁT POZOR, ABY VÁS NEMUSEL POKUTOVAT INSPEKTOR PRÁCE
Jedním ze státních orgánů, který může podnikatele kontrolovat, je Státní úřad inspekce
práce. Jeho brněnský oblastní inspektorát loni uložil v Jihomoravském a Zlínském kraji
553 pokut v celkové výši 44,1 mil Kč.

Vavrečkova 5262
(23. budova)
760 01 Zlín
tel./fax: 577 271 206
e-mail: redakce@ iremnipartner.cz
Mgr. Jaroslav Janečka – šéfredaktor
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ROZHOVOR
MEDIÁTOŘI:
VYHRÁT MOHOU OBĚ STRANY
Zní to jako příběh s dobrým koncem. Dvě znesvářené strany se místo u soudu sejdou
u mediátora. Společně s ním pak hledají řešení, které uspokojí obě strany. „Místo bitvy
o jeden koláček mohou v konečném důsledku obě strany získat kousek dortu,“ říká
s nadsázkou mediátor Pavel Pechanec. Faktem ale zůstává, že mediátoři v nové možnosti
řešení sporů vidí šanci, jak kultivovat momentálně nedobré právní prostředí v České
republice.

Mgr. Vojtěch Cekota – redaktor
SPOJ.SE, s.r.o. – gra ická úprava
Ivo Hercik – zlom, fotograf
INZERCE
Pavel Zapletal – 777 708 489
Ing. Jana Nováková – 774 438 700
Martina Hofrová – 776 452 474
DISTRIBUCE
Česká pošta, s.p.
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RÁDCE
JAK POKAZIT OBCHOD? ŽLUTÝM KOSTÝMEM A HODINAMI
Dorazit na jednání s obchodním partnerem v doprovodu dámy ve žlutém kostýmu, a jako
dar předat hodiny. Je na tom něco divného? Při jednání v Evropě asi ne. Pokud ale proti
vám sedí potenciální obchodní partner z Číny, pak jste právě všechno prohráli. A nebýt
toho, že Číňané si zakládají na pečlivém skrývání emocí, možná byste dostali i jednu
do zubů.

Distribuce do všech iremních schránek
ve Zlínském kraji, na určená místa a adresy.
UPOZORNĚNÍ
Vydavatel neodpovídá ua obsah inzerce.
TERMÍNY
Datum vydání 5. dubna 2013.
Uzávěrka příštího čísla 15. května 2013.

3

Co hrozí zaměstnavatelům
Pokud zaměstnavatel nedodrží povinnosti při zajišťování bezpečnosti práce
stanovené v § 101 až 103 zákoníku práce, zejména nedoloží v případě kontroly
doklad prokazující zdravotní způsobilost
zaměstnance k výkonu dané práce, popřípadě je toto potvrzení vydáno lékařem až
po sjednání pracovního poměru, může mu
být orgány inspekce práce uložena pokuta.
U právnických osob až do výše 2 000 000 Kč.
Právnická osoba se dopustí správního
deliktu na úseku bezpečnosti technických
zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví tím, že nezajistí, aby technická
zařízení, která představují zvýšenou míru
ohrožení života a zdraví, obsluhovaly jen
zdravotně způsobilé a zvlášť odborně způsobilé fyzické osoby. Za správní delikt lze
uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč.

Nejčastější pochybení
V roce 2012 inspektoři inspekce práce
při své kontrolní činnosti zjistili v celé republice přes 1 000 porušení § 103 odst.
1 písm. a) zákoníku práce. Zdravotní způsobilost nebyla doložena např. u svářečů,
jeřábníků, vazačů, řidičů, u obsluhy vysokozdvižných vozíků, tlakových nádob stabilních a zdvihacích zařízení; u zaměstnanců,
kteří prováděli práce ve výšce apod.
V oblasti BOZP bylo ve Zlínském kraji
provedeno v loňském roce 610 kontrol.
„Nejčastěji jsou zjišťovány nedostatky při
identi ikaci, posuzování a hodnocení rizik
možného ohrožení života a zdraví, chybějící
průvodní a provozní dokumentace strojů,
nedostatečná kvali ikace obsluhy a v poskytování osobních ochranných pracovních
prostředků,“ uvedla Dagmar Berková z oblastního inspektorátu práce v Brně.
Pokud jde o pracovní vztahy a pracovní podmínky, inspektoři loni uskutečnili
ve Zlínském kraji 304 kontrol. Nejčastěji
zjišťovaným nedostatkem je nevyplacení
mzdy nebo neposkytnutí správné výše
mzdy, neposkytování příplatků nebo náhrad
mzdy ve správné výši. Častým nedostatkem
je nevydání potvrzení o zaměstnání. Podněty zaměstnanců směřují právě do problematiky pracovněprávních vztahů souvisejících
se skončením pracovního poměru a nevyplácením mzdy, resp. příslušných náhrad,
nebo s rozvržením pracovní doby.
Od roku 2012 inspektorát provádí i kontrolu nelegální práce. V loňském roce bylo
ve Zlínském kraji provedeno 1 400 kontrol
a byla zjištěna řada zaměstnavatelů, kteří umožnili výkon nelegální práce. Za toto
porušení jim byla uložena pokuta. Nejvyšší
uloženou pokutou byla sankce za umožnění
dlouhodobé nelegální práce dvěma osobám, a to ve výši 560 000 Kč. Přestupku se
ale dopouští i osoba, která nelegální práci
vykonává, a také je úřadem pokutována.
V Jihomoravském a Zlínském kraji uložil
inspektorát práce v minulém roce celkem
553 pokut v celkové výši 44,1 mil Kč.
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Jak nemít problémy
s inspektorátem práce
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ZBLÍZKA

Je toho hodně, na co si musí dávat pozor každý, kdo se pustí do podnikání. Větší
irmy na to mají specializovaná oddělení,
drobný podnikatel si musí všechno hlídat
sám nebo jen za pomoci asistentky či účetní. Není to jen obávaný inanční úřad, kdo
může přijít na kontrolu. Jednou z institucí,
která vás při podnikání, pokud máte nějaké zaměstnance, může snadno klepnout
přes prsty, je také Státní úřad inspekce
práce.
Státní úřad inspekce práce se sídlem v Opavě a osm oblastních inspektorátů práce jsou
orgány státní správy, jejichž hlavním úkolem
je kontrola dodržování povinností plynoucích
z pracovněprávních předpisů včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
Zlínský kraj spadá pod Oblastní inspektorát
práce v Brně. Státní úřad inspekce práce je
řízen ministerstvem práce a sociálních věcí.
Činnost tohoto úřadu a inspektorátů se řídí
zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
„Naším hlavním cílem však není represe,
ale prevence, tedy snaha o předcházení negativním jevům – pracovním úrazům, nemocem
z povolání a haváriím technických zařízení –
a snaha o co nejlepší přípravu na zdolávání
následků takových dějů, pokud k nim dojde,“
zdůrazňuje náměstek generálního inspektora
Jiří Macíček.

Náš kraj mají na starosti inspektoři z Brna
Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj kontroluje dodržování
pracovněprávních předpisů v oblasti bezpečnosti práce, pracovních vztahů a podmínek
a nelegálního zaměstnávání. Inspektorát se
také zabývá kontrolou projektové dokumentace staveb, účastní se kolaudačních řízení
a kontroluje příčiny a okolnosti vzniku pracovních úrazů, včetně dodržování povinnosti
jejich hlášení.
„Inspektorát je oprávněn ukládat za zjištěná porušení pokuty, případně i vydat rozhodnutí o zákazu používání objektů nebo postupů, které ohrožují bezpečnost zaměstnanců,“
uvedla vedoucí právního odboru brněnského
inspektorátu Dagmar Berková.
Značnou pozornost věnuje inspektorát
poradenské činnosti jak pro zaměstnance, tak
i pro zaměstnavatele. „Od roku 2012 poskytujeme poradenství nejen v Brně a ve Zlíně,
ale na našich pracovištích v budovách úřadu

práce i ve všech okresních městech,“ sdělila
Berková.
Na inspektorátu pro oba kraje působí 29
inspektorů pro bezpečnost a ochranu zdraví
při práci. Osmnáct inspektorů má na starosti pracovněprávní vztahy. 49 inspektorů
se zaměřuje na problematiku nelegálního
zaměstnávání, z toho v Jihomoravském kraji
působí 30 inspektorů a ve Zlínském kraji 19
inspektorů.
Co se kontroluje u pracovněprávních vztahů
/ pracovní poměr (vznik, změny, skončení)
a dohody o pracích konaných mimo pracovní
poměr
/ pracovní doba, odměňování, překážky
v práci a dovolená
/ péče o zaměstnance, zvláštní pracovní
podmínky některých zaměstnanců
/ výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětí
/ kontrola dodržování kolektivních smluv
v částech, ve kterých jsou upraveny individuální pracovněprávní nároky zaměstnanců,
a dodržování vnitřních předpisů, jestliže
zakládají práva zaměstnanců
/ kontroly v oblasti zaměstnanosti
Ke komu inspektoři práce přicházejí?
Inspektorát práce si vytváří plán kontrol
podle hlavních úkolů, které každoročně zadává ministerstvo. „Plán kontrol zahrnuje
všechny zaměstnavatele, kontrolu tedy mohou očekávat jak malí, tak i velcí zaměstnavatelé ve všech oborech činností,“ vysvětlila
Dagmar Berková. Místní příslušnost se řídí
místem výkonu práce, a kontrola tedy může
proběhnout i na provozovně nebo odloučeném pracovišti. Jsou možné i kontroly neplánované, zejména kontroly související s okolnostmi pracovního úrazu. Inspektor kontrolu
zahajuje předložením průkazu inspektora
kterékoliv osobě, která na pracovišti vykonává nebo zabezpečuje kontrolovanou činnost.
Mimo plánované kontroly se inspektoři
vydávají prověřovat i podněty. Inspektorát
každoročně obdrží kolem tisíce (v roce 2012
celkem 1 291) podnětů na porušování pracovněprávních předpisů zaměstnavateli. Pro
zaměstnance, který má pocit křivdy, bývá
jednodušší obrátit se nejprve na inspektorát práce, než hned uplatňovat své nároky
u soudu.
/vc/

O zdraví pracovníka se musí zajímat i jeho zaměstnavatel
Mít zaměstnance, to je v každém případě
závazek a spousta povinností. Jednou z nich
jsou i zdravotní prohlídky pracovníků a dodržování zdravotně nezávadných podmínek
při výkonu práce. Orgánem, který toto všechno může kontrolovat, je kromě institucí ministerstva zdravotnictví opět i Státní úřad
inspekce práce.
Od dubna podle nové legislativy
Oblast ochrany zdraví při práci a s tím související pracovnělékařské služby upravuje zákon
č. 373/2011 Sb. o speci ických zdravotních službách. Tento zákon nahradil zastaralou právní
úpravu závodní preventivní péče regulovanou
zákonem o péči o zdraví lidu č. 20/1966 Sb.
a směrnici o posuzování zdravotní způsobilosti
k práci č. 49/1967. Do konce března 2013 bylo
možné poskytovat pracovnělékařské služby
jak podle staré, tak i nové právní úpravy, a to
i u nově uzavíraných pracovněprávních vztahů.
„Od letošního 1. dubna však musí zaměstnavatelé postupovat striktně jen podle nové právní
úpravy,“ upozornila právnička Daniela Sobieská
z Technologického inovačního centra ve Zlíně.
V souladu se zákoníkem práce je zaměstnavatel povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost
by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní
způsobilosti. Zaměstnavatel nesmí připustit, aby
konkrétní zaměstnanec vykonával práce, které
z hlediska náročnosti neodpovídají jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti, která by měla
být posouzena lékařem. Zdravotní způsobilost
k práci je vhodná či dostatečná zdravotní dispozice individuálně určené fyzické osoby k výkonu
individuálně stanovené práce v konkrétním pracovním prostředí a za speci icky určených pracovních podmínek, a to v čase jejího posouzení.
Pracovnělékařské služby pro zaměstnance
a osoby ucházející se o zaměstnání zajišťuje zaměstnavatel za podmínek stanovených zákonem
č. 373/2011 Sb. a dalšími právními předpisy. Pracovnělékařské služby může poskytnout poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství,
nebo poskytovatel v oboru pracovní lékařství.
Zaměstnavatel je povinen mít s poskytovatelem pracovnělékařských služeb uzavřenu písemnou smlouvu. Tam, kde se na pracovištích za-

městnavatele vyskytují výhradně práce zařazené
jen do první kategorie podle zákona o ochraně
veřejného zdraví, se umožňuje zajišťovat pracovnělékařské prohlídky na základě písemné
žádosti praktickému lékaři, u kterého je zaměstnanec registrován. Zde se umožňuje svobodná
volba lékaře. Je však na zaměstnavateli, zda bude
zaměstnance vysílat k jejich registrovanému
lékaři, nebo zda bude trvat na tom, že zaměstnanec musí lékařskou prohlídku absolvovat u jím
určeného závodního lékaře.
Součástí pracovnělékařských služeb nejsou
jen prohlídky zaměstnanců, ale také řada dalších
činností, které by měl smluvní lékař pro zaměstnavatele zajišťovat, včetně dobré znalosti jeho
pracovišť. Proto by spolupráce zaměstnavatele
se zvoleným lékařem měla být operativní. Dále
je dobré ze strany zaměstnavatele nepodcenit
přípravu smlouvy se zvoleným lékařem. Zákon
obsah smlouvy přesně neřeší, a proto by bylo
dobré si kromě rozsahu poskytovaných služeb

„V této souvislosti je třeba připomenout požadavek, aby vstupní lékařská prohlídka byla provedena ještě před uzavřením pracovní smlouvy,“
připomíná Daniela Sobieská.
Vstupní lékařská prohlídka se uskutečňuje
u poskytovatele pracovnělékařských služeb,
s nímž má zaměstnavatel uzavřenou písemnou
smlouvu, nebo u registrujícího poskytovatele,
ke kterému vyslal zaměstnavatel, na jehož pracovištích jsou vykonávány práce pouze v kategorii
první, osobu ucházející se o zaměstnání. Uchazeč
o zaměstnání se považuje za zdravotně nezpůsobilou osobu, pokud se před vznikem pracovněprávního nebo obdobného vztahu nepodrobí
vstupní lékařské prohlídce. Pracovní smlouva
nemůže být tedy uzavřena dříve, než bude znám
výsledek lékařské prohlídky. Nově je také koncipována povinnost zaměstnavatele vybavit zaměstnance při jeho odeslání k pracovnělékařské
prohlídce písemnou žádostí obsahující údaje
o druhu práce, režimu práce a pracovních pod-

přesně stanovit jejich periodicitu a časový rozsah včetně výše odměn za tyto činnosti a jejich
splatnost.

mínkách, ke kterým je posouzení zaměstnance
požadováno. Zaměstnanec by měl k lékaři přijít
i s kompletní zdravotní dokumentací.
Pracovnělékařské služby je povinen uhradit
zaměstnavatel. Vstupní lékařskou prohlídku absolvovanou před uzavřením pracovní smlouvy
uhradí osoba ucházející se o zaměstnání. Uzavře-li s ní zaměstnavatel pracovněprávní vztah,
hradí ji zaměstnavatel, pokud se nedohodnou
jinak. Například zaměstnavatel prohlídku uhradí,
i když uchazeč nebude do práce přijat, anebo ji
uhradí až po uplynutí zkušební doby. /red/

Vstupní prohlídka
Podle nové právní úpravy je zaměstnavatel
povinen zajistit pracovnělékařské služby nejen
pro zaměstnance, ale v některých případech i pro
osoby ucházející se o zaměstnání. Do rozsahu
pracovnělékařské služby patří i lékařské prohlídky – vstupní, periodické, řádné, mimořádné,
výstupní a následné.

INZERCE

Zveme Vás do LuhaĀovic
Rekonstruovaný lázeĖský & wellness hotel Niva Vám nabízí možnost konání ¿remních
akcí, rehabilitaþních pobytĤ a wellness pobytĤ pro velké skupiny i jednotlivce.
Výhody našeho hotelu
klidná lokalita nad luhaþovickou pĜehradou, hotel po
celkové rekonstrukci se 110 lĤžky (3* a 4* kategorie)
a kompletním vybavením - kongresový sál pro 80
osob, salonek pro 30 osob, hotelová restaurace, bary,
tČlocviþna, ¿tcentrum
restaurace Koliba U þerného psa s nabídkou vín ve více
než 20tis. lahvích, možnost poĜádání ochutnávek vín
luxusní wellness centrum - 5 druhĤ suchých a vlhkých
saun, 2x whirlpool, speciální vinné koupele

vnitĜní bazén se slanou vodou, venkovní bazén
vlastní balneoprovoz s více než 40 léþebnými
procedurami - masáže, vodoléþba, inhalace,
elektroléþba, pohybová léþba a další
tým specializovaných lékaĜĤ, fyzioterapeutĤ
a zdravotních sester
PĜijećte naþerpat novou energii!
LázeĖský & wellness hotel Niva
A. Václavíka 336, 763 26 Luhaþovice – Pozlovice

Tel.:+420 577 131 326
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Mediátoři:
VYHRÁT MOHOU
OBĚ STRANY
Zní to jako příběh s dobrým koncem. Dvě znesvářené strany se
místo u soudu sejdou u mediátora. Společně s ním pak hledají řešení,
které uspokojí obě strany. „Místo bitvy o jeden koláček mohou v konečném důsledku obě strany získat kousek dortu,“ říká s nadsázkou
mediátor Pavel Pechanec. Faktem ale zůstává, že mediátoři v nové
možnosti řešení sporů vidí šanci, jak kultivovat momentálně nedobré
právní prostředí v České republice.
Mediace je v českém prostředí relativně
nový pojem. Jaké spory mohou být jejím
prostřednictvím řešeny? Jaké jsou dosavadní zkušenosti?
Bronislava Orbesová: Mediace je mimosoudní hledání řešení, které akceptují
obě strany. Podstata sporu a přístup obou
stran proto musejí dávat alespoň minimální
prostor pro dosažení dohody. Pak je vcelku
jedno, zda jde o spor z oblasti rodinného či
obchodního práva.
Co samozřejmě mediace absolutně neřeší,
jsou věci trestní či obecněji veřejnoprávní.
Tam vždy rozhodoval, rozhoduje a bude rozhodovat soud.
Pavel Pechanec: Přímo v České republice mají mediace opravdu jen velmi krátkou
historii. Příslušná právní úprava byla přijata
v polovině loňského roku, první mediátoři tak mohli skládat zkoušky v podstatě až
na konci roku 2012. Pokud se ale podíváme
za hranice, tak v případě některých zemí má
mediace úspěšnost okolo 75 procent. Tento
proces je tam spojován se slovy moderní,
účinný, rychlý, levný, efektivní a komfortní.
A to pro obě strany.
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Jaký je nejmarkantnější rozdíl mezi soudní pří a mediací?
Pavel Pechanec: To lze vyjádřit velmi jednoduše. U soudu jedná každá strana za sebe.
Bere všechno nebo nic a soud je vázán předmětem sporu. Ten, kdo prohraje, odchází
s prázdnou a ještě ho čeká úhrada nákladů
řízení. Navíc vynesením verdiktu soudu spor
zpravidla končí jen v právní rovině. Nepřátelství a další negativní emoce mohou dál
přetrvávat. Naproti tomu mediace je, jak již
bylo řečeno, hledání dohody. Občas v nadsázce uvádím příklad, kdy soud rozhoduje o tom,
které straně připadne koláček. V případě
mediace ale mohou obě strany místo toho
získat kousek dortu. Je to způsobeno tím, že
mediace kon likt „zahlazuje“. Není žádnou
výjimkou, že například irmy, které dílčí spor
urovnaly formou mediace, si vytvořily prostředí vzájemné důvěry a prostor pro další
posilování obchodních vztahů.
Co je tedy podstatou toho, že vyhrát mohou obě strany?
Bronislava Orbesová: U soudu proti sobě
stojí žalující a žalovaná strana, soudce pak

ROZHOVOR

JUDr. Bronislava Orbesová
>

absolventka Právnické fakulty
UJEP v Brně

>

advokátkou je od roku 1991, v roce
2012 složila zkoušku mediátora

JUDr. Pavel Pechanec, PhD.
>

vystudoval Právnickou fakultu
Univerzity Karlovy v Praze, kde
absolvoval i postgraduální studium

>

od roku 2012 je mediátorem

skutkovou stránku rozhoduje podle práva.
U mediace je vše jinak. Vstupují do ní dvě
strany, které mají vůli se za určitých podmínek dohodnout. Mediátor neposuzuje
skutkovou podstatu a především vůbec nerozhoduje. Jeho jediným, byť velmi složitým
úkolem, je vytvořit prostředí pro dohodu
a strany vést.
Jakou právní váhu taková dohoda má?
Bronislava Orbesová: Jde o dokument
vydaný mediátorem s „kulatým razítkem“.
Pokud ale strany chtějí či potřebují doklad
s ještě vyšší autoritou, pak se mediační
dohoda předkládá soudu. Ten má 30 dnů
na schválení. Následné potvrzení soudem
pak má váhu rozsudku.
Pavel Pechanec: Já bych na tomto místě
doplnil ještě další malé srovnání mediace
a soudního sporu. Mediační dohoda může
být při vstřícném přístupu obou stran velmi
rychlá. To u soudu, zvlášť v dnešní době,
nelze předpokládat. U mediace není potřeba hledat volné termíny soudců, odročovat
jednání kvůli předvolání svědků či doložení
dalších důkazů. Mediace je navíc neveřejná,

takže velmi diskrétní. Odehrává se za zavřenými dveřmi, pravidla určují obě strany.

se tím stávají vlastně partnery. Společně se
podílejí na hledání řešení.

Jak dopadá cenové srovnání soud versus
mediace?
Pavel Pechanec: Mediace je jednoznačně
levnější. K mediaci nelze nikoho přinutit, obě
strany do ní vstupují dobrovolně. Odpadá tak
úhrada nákladů protistraně. Kromě toho se
nemusí proplácet svědečné, zajišťovat znalecké posudky a podobně. Dalším aspektem
je již zmíněná rychlost, která snižuje náklady
na mediátora. Navíc i jeho odměna je výsledkem dohody a podílí se na ní obě strany.
Bronislava Orbesová: Soudy v České republice jsou ve srovnání se západními zeměmi zahlceny žalobami. Je to dáno i tím,
že soud byl u nás historicky levný, na západ
od nás šlo ale vždy o velmi nákladný způsob
řešení sporu. Lidé na to hodně hřešili a se
vším se obraceli na soudy. Jenže cenové hladiny se vyrovnávají, délka sporu prodlužuje
a vše může skončit inančním i psychickým
vyčerpáním některé, případně obou stran.

Kdo vlastně může být mediátorem?
Pavel Pechanec: Ten, kdo má vysokoškolské vzdělání magisterského stupně a složí
mediační zkoušky. Není přitom rozhodující,
zda jde o člověka s právním vzděláním. V případě, že je mediátorem advokát, vykonává
zkoušky u Advokátní komory a té je také
kárně odpovědný.

O mediacích se někdy v širším kontextu
mluví jako o jedné z cest, jak kultivovat
právní prostředí, potažmo celou společnost. Nejsou tyto ambice přehnané?
Bronislava Orbesová: Osobně jsem přesvědčena, že zavedení mediace je velkým
zlomem nejen z právního hlediska, ale i celospolečenského. Soud nabízí autoritativní
řešení sporu – strany před něj předstupují
v naději, že rozhodne právě v jejich prospěch.
Hledají argumenty, které podporují jejich
stanoviska a snižují věrohodnost tvrzení
protistrany. Jde o nelítostný boj v přísných
mezích zákona. Mediace je ale hlavně o převzetí odpovědnosti, vůli hledat kompromis.
Mediace tak vlastně „nutí“ účastníky najít
v sobě kladné hodnoty a z těchto pozic celý
spor urovnat.
Pavel Pechanec: Já bych jenom vše pro
lepší pochopení doplnil malým srovnáním.
U soudu sedí strany proti sobě. Jsou odděleny každá svým stolem, další prostorovou
bariéru vytváří ulička mezi stoly. Soud má
přesně daná pravidla, vše je vysoce formální.
U mediace se jednání odehrává buď u pomyslného či reálného kulatého stolu. Obě strany
INZERCE
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CO JE MEDIACE?

– Mediací se dle směrnice Evropské unie rozumí
„formální řízení, jakkoli nazvané, ve kterém dvě
nebo více stran sporu samy dobrovolně usilují

Je pro mediace výhodou právní vzdělání?
Bronislava Orbesová: Začnu z opačného
konce. V některých případech, především
u rodinného práva, může být dobrý psycholog lepším mediátorem. Nicméně právní
vzdělání je podle mě v případě mediací jen
těžko nahraditelné. Zkušenosti ze západních zemí ukazují, že výborní advokáti jsou
i výborní mediátoři. Je to způsobeno tím, že
advokacii není možné vykonávat bez znalosti
psychologie. Pro řešení obchodních sporů je
pak bez diskuze nejvhodnější advokát s praxí
v obchodním právu.
Pavel Pechanec: Jde o to, jakou zvolíte specializaci. My vidíme těžiště hlavně
v mediacích týkajících se obchodního práva. Ale bez ohledu na to, zda jde o rodinné
či obchodní právo, o advokáta či například
psychologa, platí jedno základní pravidlo –
mediátor musí dokázat zvládat emoce vlastní
i ostatních a vytvořit prostředí motivující
k hledání dohody.
Oba se věnujete advokátní praxi. Teď jste
založili sdružení fyzických osob Centrum
mediace. Co podle vás v budoucnu bude
tvořit hlavní náplň vaší činnosti?
Bronislava Orbesová: Mediace jsou u nás
ještě v plenkách. Pokud se ale ukáže, že mohou být plnohodnotným právním nástrojem,
dokážu si představit své fungovaní jako mediátor „na plný úvazek“.
Pavel Pechanec: Já k tomu přidám ještě
jiný úhel pohledu. V případě, že se potvrdí
pozitivní vliv mediací na kultivaci právního
prostředí, pak je to činnost, které se chci
určitě věnovat velmi intenzivně.

o dosažení dohody za pomoci nezávislé osoby.
– V českém kontextu je pak mediace „postup
při řešení kon liktu za účasti jednoho či
více mediátorů, kteří podporují komunikaci
a tvůrčí atmosféru mezi osobami na kon liktu
zúčastněnými tak, aby jim pomohli dosáhnout
smírného řešení jejich kon liktu uzavřením
mediační dohody“.
– Při mediaci obě strany sporu dojdou
ke společnému cíli, který by měl všem přinést
spokojenost. Strany dosáhnou dohody
přijatelné pro všechny zúčastněné.
– Mediace slouží k poskytnutí odborné,
profesionální a účinné pomoci.
>

JAK POSTUPOVAT?

– Na mediátora by se měly obrátit obě strany
kon liktu současně, případně by obě strany
měly s mediací souhlasit.
>

JAK TO PROBÍHÁ?

– Mediace je zahájena uzavřením smlouvy
o provedení mediace. Tento krok způsobí to
samé co žaloba podaná na soud – promlčecí
doba neběží. Nemusíte se bát, že budou
v průběhu procesu mediace vaše práva
promlčena.
>

KONTAKTY

– CENTRUM MEDIACE
Štefánikova 5462
760 01 Zlín
– tel.: +420 577 213 319
– e-mail: info@centrum-mediace.cz
– www.centrum-mediace.cz

> TEXT Jaroslav Janečka / FOTO Ivo Hercik

Lapp Kabel postaví
Z FIREM vlastní školku

Z inkubátoru
k velkým
>
ZPRAVODAJSTVÍ
zákazníkům
Zlínská společnost Web Interactive,
s.r.o., pracuje pro velké klienty zvučných
jmen. Svou historii přitom začala psát
teprve před třemi lety v podnikatelském
inkubátoru ve 23. budově továrního
areálu, jeho posláním je usnadnit začínajícím podnikatelům adaptaci na tržní
podmínky.
„Nám určitě zasídlení v podnikatelském inkubátoru pomohlo. Nejde totiž
jen o kanceláře. Získali jsme také možnost
využívat řadu služeb, od informačního
servisu až po možnost využít konferenční prostory,“ říká jeden ze spolumajitelů
společnosti Jan Vlk. Nyní společnost využívá tytéž kanceláře, ale již ve standardním komerčním režimu.
Služby společnosti Web Interactive vyhledávají především velké společnosti.
„Naše produkty v podobě profesionálních
audiovizuálních prezentací jsou inančně
náročnější, ke své propagaci je tak logicky využívají klienti s velkými rozpočty
na propagaci. Jde o irmy z oblasti inancí,
IT sektoru či oděvního průmyslu,“ vysvětlil Jan Vlk.
Podnikatelský inkubátor ve Zlíně provozuje Technologické inovační centrum.
Firma, která jej využije, získává po dobu
tří let zvýhodněný nájem, přičemž tato
podpora se postupně snižuje.
„Inkubátor provozujeme od roku 2006.
Za tu dobu jím prošlo 36 irem. Momentálně tento režim využívá desítka irem.
K dispozici jsou také prostory v Holešově, konkrétně v tamním Technologickém
parku Progress nacházejícím se v areálu
průmyslové zóny,“ uvedl Petr Konečný
z Technologického inovačního centra.

Otrokovický výrobce průmyslových
kabelů a vodičů, společnost LAPP KABEL
s.r.o. připravuje výstavbu vlastní mateřské školky. Toto rozhodnutí je podle vedení irmy motivováno nejen současnými
trendy v oblasti péče o zaměstnance, ale
je také v souladu s rodinnými hodnotami
celé skupiny Lapp. Školka zahájí provoz
letos na podzim.
Firma již v loňském roce zakoupila v Otrokovicích pozemek o rozloze 4 500 čtverečních
metrů. Letos hodlá stavět, výše investice by
se měla pohybovat kolem 20 milionů korun.
„Počítáme s kapacitou 32 míst. Navíc bude
k dispozici hlídací koutek, kde může být
dalších deset dětí. Školka bude přednostně
určena pro děti našich zaměstnanců. Pokud
by byla ještě volná místa, nabídneme je jiným
zaměstnavatelům v okolí,“ uvedla marketingová manažerka společnosti Žaneta Vojtková.
Společnost LAPP KABEL je součástí celosvětově působící skupiny Lapp s centrálou
v německém Stuttgartu. Majitelem skupiny
je rodina Lapp a pracuje v ní více než 3 150

>

ZPRAVODAJSTVÍ
Z FIREM

zaměstnanců. Skupinu tvoří 17 výrobních
a 41 distribučních společností a spolupracuje
přibližně se 100 zahraničními zastoupeními.
Hospodaření ovlivnila cena mědi
Hospodářské výsledky společnosti Lapp
Kabel, která v Otrokovicích zaměstnává zhruba dvě stovky pracovníků, byly v posledním
roce ovlivněny celkovou situací na světových
trzích, zejména pak na trhu evropském. Stagnace hospodářského růstu v okolních zemích
se projevila také ve vývoji tržeb. Meziroční
pokles o 1 % byl však způsoben výpadkem
v dodávkách kabelů pro stavbu fotovoltaických
elektráren realizovaných na konci kalendářního roku 2010 a zejména poklesem ceny mědi.
V tradičních segmentech, mezi které patří
zejména výroba strojů a rozvaděčů, dosáhla
společnost růstu, který byl v souladu s růstem celého trhu. V hospodářském roce 2013
předpokládá společnost mírný růst tržeb, který
bude silně ovlivněn celosvětovou poptávkou.
Společnost LAPP KABEL zvítězila v krajském kole soutěže Sodexo Nejlepší zaměstnavatel 2012.
/jjn/

O titul stavba roku usiluje
51 projektů
Celkem 51 projektů musí během dubna posoudit porotci soutěže Stavba roku
2012 ve Zlínském kraji. Shodou okolností jde o stejné číslo, jako v předchozím
ročníku, kdy Zlínský kraj ve srovnání
s ostatními regiony vykázal největší počet přihlášených staveb.
Největší obsazenost má tradičně kategorie staveb občanské vybavenosti,
další kategorie jsou určeny pro domy
pro bydlení, rodinné domy, průmyslové
a zemědělské stavby, dopravní a podobně.
Kromě toho je udělována i Cena hejtmana
Zlínského kraje, který nad akcí převzal
záštitu. Součástí akce je také sekce, v níž
se hodnotí projekty studentů stavebních
oborů na středních školách. Slavnostní
vyhlášení se uskuteční 23. května v Otrokovicích.
Soutěž pořádá Krajská stavební společnost při Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Česká komora autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě
a Česká komora architektů.
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Skláři se vrací. Firma se dohodla se školou
V České republice se po několikaleté
pauze opět otevírá učební obor sklář.
Od nového školního roku ho nabídne Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
ve spolupráci se sklářskou irmou Crystalite Bohemia s.r.o., jež vlastní Moravské
sklárny Květná. Žáci, kteří si tento učební
obor zvolí, přitom mohou získat stipendium od Zlínského kraje.
„Učební obor sklář, konkrétně foukač dutého skla, nebyl v České republice otevřen již
několik let. My přitom nutně potřebujeme
získat mladé skláře. V našem závodu v Květné
jich nyní máme asi 30 a jejich věk se pohybuje kolem 40 let,“ poznamenal Marek Mikláš
z Crystalite Bohemia. Tato irma provozuje
ruční výrobu skla a jeho dekoraci v Květné,
ve Světlé nad Sázavou pak vyrábí sklo automaticky. V únoru se irma účastnila prestižního veletrhu Ambiente ve Frankfurtu. „Jde

o kontraktační veletrh, na němž se sjednávají
zakázky. I kdybychom pracovali jen na objednávkách z této akce, jsme vykrytí na jeden
rok. Zájem o sklo roste,“ poznamenal Mikláš.
Historie skláren v Květné sahá až do roku
1794, kdy byla zahájena výstavba hutě Stranier
Glashütte. Jde o nejstarší dosud fungující sklárnu v České republice. Za dobu svého fungování
prošla pozoruhodným rozvojem a její výrobky
ji proslavily po celém světě. Vaz jí málem zlomila až na počátku 21. století záplava automaticky vyráběného skla z dovozu. Továrnu
tehdy před uzavřením zachránili odboráři,
kteří ji odkoupili, udrželi provoz a následně
našli nového investora.
Od roku 2011 je tato nejstarší dosud fungující sklárna v České republice součástí koncernu
Crystalite Bohemia a zažívá další rozvoj: v loňském roce se počet pracovníků zvýšil na 200.
Prakticky veškerá produkce ručně vyráběného
a dekorovaného skla míří na export.
/jjn/

ELKO EP expanduje v Německu

Skupina COLORLAK se rozrůstá

Holešovská společnost ELKO EP, s.r.o.,
která se věnuje oboru elektroinstalací,
založila na konci února v bavorském
Herrschingu dceřinou irmu ELKO EP
Germany GmbH.
Vyvrcholilo tím několikaleté obchodování na německém trhu. Blízkost bavorské metropole Mnichova je velkou
výhodou pro koncové odběratele, kteří
zde naleznou sklad s možností dodávky
do 24 hodin, i pro systémové partnery.
Ti mohou těžit z podpory v německém
jazyce. „Mezi naše nejbližší cíle patří
posilování růstu prodeje, navázání dalších strategických partnerství a šíření
dobrého jména společnosti,“ řekl Zdeněk
Krejčí, jednatel společnosti ELKO EP Germany GmbH. V roce 2012 dosáhl obrat
společnosti ELKO EP téměř 259 milionů
korun. Ve stejném roce se stala Firmou
roku ve Zlínském kraji.

Největší český výrobce a distributor nátěrových hmot irma COLORLAK, a.s., má další
akvizici. Došlo totiž ke kapitálovému vstupu
do irmy TECHNO KOLOR, sp. z o.o. se sídlem
ve městě Nowa Sól v Polsku.
„Dokončením koupě a začleněním irmy
TECHNO KOLOR do naší struktury se nově
vzniklá distribuční irma COLORLAK POLSKA
stala významným prodejcem nátěrových a stavebních hmot COLORLAK na polském trhu,“
uvedl Mojmír Olšer, generální ředitel společnosti

COLORLAK. Společnost TECHNO KOLOR působí na polském trhu nátěrových hmot od roku
2004 a od té doby si vytvořila silné postavení
v segmentu prodeje nátěrových hmot určených
řemeslníkům, stavebním a aplikačním irmám.
Těmto zákazníkům od počátku roku 2013 nabízí
také ucelený sortiment mateřské společnosti
COLORLAK. „Díky tomuto spojení ještě více rozšiřujeme naši produktovou nabídku. Plánujeme,
že díky této transakci bude obrat COLORLAK
POLSKA v tomto roce okolo 100 milionů korun,“
dodal Mojmír Olšer.
/tz/

Výrobce sazí z Valašského
Meziříčí měl rekordní zisk
Firma CS CABOT, spol. s r.o., z Valašského Meziříčí vykázala v uplynulém
hospodářském roce rekordní ziskovost.
Výrobce sazí pro výrobu pneumatik
a technické pryže dosáhl zisku 550 milionů korun, což je vůbec nejvyšší hodnota v historii společnosti. Vyplývá to
z výroční zprávy uložené ve Sbírce listin.
Tržby za prodej vlastních výrobků
a služeb v hospodářském roce 2012 činily 3,403 miliardy korun, což je meziroční růst asi o 300 milionů. Největší část
produkce, která činila 95 000 tun sazí,
směřovala do Polska, Německa a Francie. Na českém trhu se uplatnilo asi 10
procent výroby. CS Cabot je společným
podnikem irem DEZA, a.s., a celosvětové
skupiny CABOT.
Historie výroby sazí ve Valašském Meziříčí sahá až do 70. let minulého století,
zcela nový závod s kompletní technologií
Cabot funguje od roku 1994. V loňském
roce sazovna zaměstnávala bezmála 100
pracovníků.

Tržby Hamé vzrostly o desetinu
Společnost Hamé s.r.o. zveřejnila inanční výsledky za rok 2012. Tržby meziročně
vzrostly o 10,5 %, a dosáhly tak celkové
výše 5,8 miliardy korun. Závody v České
republice se na tržbách podílely 48 %.
„Zatímco prodej v České republice zaznamenal pokles 5 %, došlo k výraznému zvýšení
obratů zejména v Rumunsku, Rusku, na Ukrajině a v dalších zemích, kde má Hamé své
dceřiné společnosti,“ potvrdil vývoj generální
ředitel společnosti Hamé Martin Štrupl.
Nejlepší výsledky zaznamenal závod v Rumunsku, kde tržby vzrostly o 43 % proti roku
2011. Úspěšná byla také Ukrajina s růstem
o 39 % a Rusko (22 %). Největší podíl na dosažených tržbách v rámci komodit má masová
produkce. Zájem o tyto výrobky dosáhl 39 %

z celkového prodaného množství zboží. Společnost Hamé dále uvedla, že do konce loňského roku vyrobila v závodech v ČR, Rusku
a Rumunsku více než 90 tisíc tun veškerých
produktů. Mezi plány pro letošní rok si společnost Hamé vytyčila projekty v celkové výši
190 milionů korun.
„Letos jsme připraveni investovat do závodu v Kunovicích, Podivíně a Babicích. Téměř
90,5 milionu korun bude vyplaceno za obměnu starých technologií a zařízení,“ doplnil
plány Štrupl.
Společnost HAMÉ vlastní 7 výrobních závodů
v České republice a 2 v zahraničí. V zahraničí
jsou to závody Caracal v Rumunsku a Bogoljubovo v Ruské federaci. Ve Slovenské republice,
Rusku, Polsku, Maďarsku, Rumunsku a na Ukrajině má dceřiné společnosti.
/tz/

INZERCE

ZVÝHODNŐNÉ ÚVŐRY
PRO MALÉ A STęEDNÍ PODNIKATELE
PROGRAMY PODPORY PODNIKÁNÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI
Regionální podpůrný zdroj, s.r.o.
Vavrečkova 5262
760 01 Zlín
23. budova bývalého
areálu Svit
tel.: 573 776 462
info@rpz-zlin.cz
www.rpz-zlin.cz

nízké úročení
individuální splátkový kalendář
vyřízení žádosti bez průtahů
i pro začínající podnikatele
INFORMUJTE SE!
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> PODPORA PODNIKÁNÍ
Co je Inovační voucher?
Inovační vouchery představují inanční nástroj na podporu spolupráce mezi
podnikatelskými subjekty a poskytovateli
znalostí – především akademickým sektorem (univerzity, výzkumné a vývojové
instituce). Zpravidla se jedná o podporu
prvotní spolupráce. Za tyto prostředky si
irmy u poskytovatelů znalostí nakoupí znalosti či služby, a to zejména v podobě řešení
konkrétních inovačních projektů, měření,
analýz, zpracování studií a závěrečných
zpráv či návrhů prototypů.

Inovační vouchery:
Dvojnásobný zájem
V únoru byla ukončena druhá výzva Inovačních voucherů Zlínského kraje. A ukázala velký nárůst zájmu irem i výzkumných
pracovišť. Oproti 51 žádostem v první výzvě
podalo letos žádost 98 irem, které plánují
spolupráci s univerzitami v hodnotě přes
18.5 milionu korun. Celkově požadovaná
dotace činí 14 milionů, což více než dvojnásobně převyšuje sumu 6,7 milionu korun,
která je na tuto výzvu vyčleněna. Předpokládá se, že bude podpořeno asi 40 žadatelů. Schválení příjemců proběhlo 8. dubna.
Do druhé výzvy Inovačních voucherů ve Zlínském kraji nabídlo irmám své výzkumné kapacity celkem šesti univerzit: Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně, Vysoké učení technické v Brně,
Vysoká škola báňská – Technická univerzita
Ostrava, Mendelova zemědělská a lesnická
universita v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci a Masarykova univerzita v Brně. U dvou
posledně jmenovaných zatím irmy o podpoření
spolupráce nežádaly.

www.objevtesmer.cz

Vzhledem k tomu, že se jedná zpravidla
o regionální nástroje, které jsou inancovány z regionálních prostředků a jsou
součástí regionálních inovačních politik,
liší se jednotlivé modely podle celé řady
kritérií, např. podle cílové skupiny jsou
inovační vouchery Jihomoravského kraje
zaměřeny výhradně na podporu spolupráce irem s brněnskými univerzitami
(a zde působícími ústavy Akademie věd).
Podpora je tak směřována na poskytovatele znalostí působící v daném regionu,
zatímco žadatelé ( irmy) mohou být z celé
České republiky, poslední výzva umožňuje dokonce zapojení zahraničních irem.
Na druhou stranu první výzva Inovačních
voucherů Zlínského kraje byla zaměřena
na podporu spolupráce irem působících
ve Zlínském kraji s poskytovateli znalostí
i mimo Zlínský kraj.
Dalším možným modelem je omezení spolupráce na irmy a poskytovatele
znalostí působící v daném regionu, tento
model byl aplikován u první výzvy inovačních voucherů Královéhradeckého kraje
a upozornil na jeden z jeho významných
nedostatků, kterým byla schopnost podniků splnit podmínku prvotní spolupráce
s danou vysokou školou.
Rozdíly najdeme také v systému proplácení dotace. Některé modely jsou postaveny na systému, kdy podnikatelské
subjekty skutečně obdrží tzv. voucher neboli poukázku, kterou uplatní jako platbu
u vybraného poskytovatele znalostí. Ten si
následně nechává proplatit jeho hodnotu
u odpovědné implementační agentury.
V ČR jsou však vesměs používány modely
standardního ex-post inancování.
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Rozsah zvažované spolupráce je následující
(v závorce počet žádostí):
/ Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Centrum polymerních systémů (13)
Fakulta managementu a ekonomiky (8)
Fakulta aplikované informatiky (25)
Fakulta technologická (18)
Fakulta multimediálních komunikací (4)
Fakulta logistiky a krizového řízení (2)
/ VUT v Brně
Centrum výpočetních a IT služeb (1)
Fakulta elektrotechniky (3)
Fakulta strojního inženýrství (8)
Fakulta IT (3)
Fakulta chemická (1)
Fakulta stavební (2)
/ Mendelova univerzita
Agronomická fakulta (4)
Fakulta regionálního rozvoje (1)
Lesnická a dřevařská fakulta (2)

/ VŠB-TU Ostrava
Výzkumné energetické centrum (1)
Fakulta metalurgie (1)
Fakulta strojní (1)
Vysoký zájem o spolupráci s VUT lze vysvětlit historickými vazbami VUT a UTB. Mendelova
univerzita byla žadateli preferována v sedmi
případech a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava měla 3 žádosti. Největší
zájem o spolupráci s UTB lze zdůvodnit nejen
malou vzdáleností, tedy že pro irmy je komunikace rychlejší a jednodušší, ale i tím, že výzkum
na UTB je zaměřen na obory, které kopírují
převažující průmysl v regionu jako plastikářský,
gumárenský, chemický či strojírenský a dále, že
je zde fakulta zaměřená na informační technologie, což je jeden z nejdynamičtěji se rozvíjejících
oborů.
Firmy v minulé výzvě hodnotily projekt
inovačních voucherů i samotnou spolupráci
s výzkumem převážně kladně. Ocenily snadnou využitelnost voucherů, relativní jednoduchost administrace, rychlost výzkumných
prací a v převážné většině braly voucher jako
start dlouhodobé spolupráce s danou institucí,

čímž voucher splnil svůj základní cíl. Důležitým
faktem pro zahájení spolupráce byly moderní laboratorní linky a přístroje pro testování
materiálů a výrobu prototypů na výzkumných
pracovištích, které irmy běžně nevlastní. Mezi
klady spolupráce se zvolenou institucí uváděly
irmy celkovou orientaci výzkumníků v daném
oboru, dobrou vzájemnou komunikaci, vůli
řešit společný projekt v termínech a požadované kvalitě.
V ojedinělých případech irmy vytýkaly
výzkumným pracovištím menší lexibilitu,
vybavení limitující požadavky a očekávání
irmy ohledně kvalitativní či kvantitativní
náplně výzkumu a z formálního hlediska pak
neznalost pravidel pro uplatnění inovačního
voucheru. V globálním pohledu hodnocení
spolupráce ze strany participujících irem
vyzněla pozitivně a irmy si cenily praktických
výsledků dané spolupráce, které využily či
využívají v praxi a považují je za jeden z faktorů zlepšení své celkové pozice na trhu. Více
na www.objevtesmer.cz
/tic/

Další šance pro inovace.
Žádejte i na jihu Moravy
Firmy ze Zlínského kraje mohou získat
peníze na spolupráci s univerzitami a dalšími pracovišti i jinde. Až do 8. května lze
totiž podat žádost o inovační voucher
Jihomoravského kraje, na které jsou v otevřené páté výzvě vyčleněny čtyři miliony
korun. Firmy se sídlem nebo provozovnou
ve Zlínském kraji mají i v 5. výzvě Inovačních voucherů Jihomoravského kraje
možnost získat na spolupráci s de inovanou výzkumnou a vývojovou institucí
dotaci až 100 000 Kč.
Čtvrtinu částky z celkové hodnoty zakázky si musí irma do inancovat ze svých
vlastních zdrojů.
Voucher je určen na realizaci výzkumného úkolu s jednou z těchto výzkumných
institucí:
/ Masarykova univerzita
/ Mendelova univerzita v Brně
/ Vysoké učení technické v Brně
/ Veterinární a farmaceutická univerzita
/ Centrum dopravního výzkumu
/ Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
/ Výzkumný ústav veterinárního lékařství
/ Akademie věd ČR
Biofyzikální ústav
Ústav analytické chemie
Centrum výzkumu globální změny
Ústav fyziky materiálů
Ústav přístrojové techniky
Sběr žádostí v této výzvě probíhá elektronicky na www.inovacnivouchery.cz až
do 8. května 2013. Implementační agenturou pro tuto výzvu je opět Jihomoravské
inovační centrum.
Výběr projektů, které splnily formální
a obsahové náležitosti, proběhne tradičním losováním v rámci slavnostního večera dne 28. května. Distribuce voucherů
příjemcům proběhne v červnu a červenci.
Zakázky musí být realizovány a proplaceny do června 2014.
Více informací: Ing. Petra Al Azawy,
Technologické inovační centrum s.r.o.,
alazawy@ticzlin.cz, +420 734 443 878.

KANCELÁŘSKÉ
PROSTORY V CENTRU
Technologické inovační centrum nabízí k pronájmu kancelářské prostory v budově Podnikatelského inovačního centra Zlín (23. budova
průmyslového areálu).

Případ Fatra: Střešní krytina z nových materiálů
V minulém roce reagovala společnost
Fatra, a.s., na první výzvu Zlínského kraje
a získala inovační voucher na realizaci společného projektu Vývoj a testování směsí
TPO/TPE pro nové systémy střešních izolací
s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně.
Společnost Fatra spolupracovala na vývoji
receptur a testování prototypových vzorků pro
nové systémy střešních izolací. Řešení výzkumného úkolu probíhalo na UTB ve Zlíně i přímo
ve Fatře. Výstupem spolupráce jsou soubory
receptur s otestovanými zpracovatelskými

i inálními vlastnostmi, prototypové vzorky
a soubory návrhů pro výrobní technologie.
Výsledky laboratorního řešení přispěly k rozšíření výrobního a obchodního portfolia irmy
Fatra tím, že poskytly potřebné know-how pro
komerční výrobu střešních krytin na bázi termoplastických elastomerů (TPE), které na rozdíl
od dosavadního využívání PVC přináší snížení
environmentální dopadů používání plastů.
Rychle, efektivně a iniciativně
Fatra v rámci spolupráce s UTB ve Zlíně
ocenila především velmi moderní laboratorní
linky pro hodnocení parametrů testovaných
materiálů, kterými univerzita disponuje. Jedná
se konkrétně o kompaundační laboratorní
linku využitou pro přípravu vyvíjených směsí,
reologické zařízení pro hodnocení tokových
vlastností připravených materiálů, dynamický
mechanický analyzátor pro charakterizaci
visko-elastických vlastností testovaných fólií

v širokém rozsahu teplot, či xenostestu využitého pro popis vlivu UV záření.
Informace získané na tomto vybavení jsou
poměrně spolehlivé a mají dobrý potenciál pro
další využití v běžné provozní praxi ve Fatře.
„UTB ve Zlíně přistoupila rychle, efektivně
a iniciativně nejen k návrhu tvorby receptur
pro kompaundaci, ale i k řešení souvisejících úkolů, přičemž výstupy byly realizovány
profesionálně, bez komplikací, v dohodnuté
kvalitě a termínech,“ řekl Ing. Petr Mertlík,
vývojový pracovník společnosti Fatra.
„Ze strany Fatry administrativa spojená

s žádostí a následným proplacením voucheru nebyla nijak extrémně zatěžující a byla
v souladu s náročností projektu,“ doplnil
Petr Mertlík.
Výzkumný úkol řešilo v rámci UTB ve Zlíně
Centrum polymerních systémů, konkrétně
především Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D. „Při
řešení projektu Inovačního voucheru byly
v rámci spolupráce UTB a společnosti Fatra
nejen navrženy inovativní směsi polymerních
materiálů na bázi TPE, využitelné pro přípravu moderních střešních izolačních fólií,
ale byly tímto položeny i základy budoucí
spolupráce v oblasti inovativních polymerních materiálů a jejich zpracování. Společné
výzkumné a vývojové činnosti tak přináší
na jedné straně posílení konkurenceschopnosti Fatry na domácích i zahraničních trzích,
ale i získávání cenných aplikačních zkušeností
na straně Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně,“
konstatoval Tomáš Sedláček.
/tic/

kancelářské prostory v centru Zlína
18/36/87 m2
přístup 24/7, internet, úklid, napojení
na pult centrální ostrahy, služby recepce
možnost umístění sídla
k dispozici jednací místnosti včetně
techniky
pro začínající irmy cenové zvýhodnění
a služby podnikatelského inkubátoru
kreativní prostředí – začínající a inovativní
irmy v podnikatelském inkubátoru a technologickém parku
v objektu instituce na podporu podnikání,
kavárna a vegetariánská jídelna

Technologické inovační centrum s.r.o./Ing. Petr Konečný/konecny@ticzlin.cz/tel.: 739 570 790
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> PODPORA PODNIKÁNÍ
Finanční fórum ve Zlíně.
Podnikatelům poradí odborníci
Dne 17. dubna se bude ve Zlíně konat
Finanční fórum, které pořádá Agentura
CzechInvest ve spolupráci s Ministerstvem
průmyslu a obchodu ČR, Českou spořitelnou, Deloitte Advisory, Genesis Capital
a Institutem pro technologický a inovační
management VŠE v Praze.
Fórum je určeno pro podnikatele, zejména malé a střední irmy, ale může být zajímavé také pro zájemce o podnikání. Účastníci se zde dozví, jak aktivně vyhledávat
inanční zdroje pro podnikatelské aktivity,
jak se zdokonalit v prezentaci svých podnikatelských záměrů a přesvědčit o jejich
reálnosti případné investory.
Odborníci z oblasti bankovnictví pomohou účastníkům zorientovat se v široké
škále úvěrových produktů a bankovních
služeb, seznámí je se základními principy
ohodnocování bonity a jednotlivými kroky
úvěrového procesu. S pomocí zástupců rizikového kapitálu se účastníci budou moci
lépe orientovat v problematice alternativního inancování inovativních projektů
a podniků s potenciálem rychlého růstu.
A v neposlední řadě získají účastníci také
informace o připravovaném Seed fondu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. V průběhu akce bude příležitost konzultovat
konkrétní problémy s předními odborníky.
Účast na akci je bezplatná. Více se dozvíte na www.czechinvest.org.

Nejlepší podnikatelský
záměr: 87 soutěžících
Loni v říjnu vyhlásilo Technologické inovační centrum s.r.o. ve spolupráci se Zlínským krajem a partnery v pořadí již šestý
ročník soutěže NEJLEPŠÍ PODNIKATELSKÝ
ZÁMĚR. Soutěžící měli možnost předkládat
své soutěžní záměry do 28. 2. 2013. Do soutěže se přihlásilo celkem 57 soutěžících či
soutěžních týmů. V kategorii vysoké školy
a veřejnost se do soutěže zapojilo 27 projektů a do kategorie středních škol celkem
30. Celkem tak na projektech pracovalo 87
soutěžících.
Pro rozvíjení podnikatelského ducha a podnikatelského vzdělávání uspořádalo Technologické inovační centrum s.r.o. sérií workshopů,
kde se účastníci dozvěděli informace o problematice sestavování podnikatelských plánů,
budování leadershipu, budoucnosti podnikání
v ČR, podpoře podnikání ve Zlínském kraji formou podnikatelských inkubátorů a o možnosti inancování začátku podnikání. Na každém

workshopu vystoupil zajímavý host a zkušený
podnikatel, který předal posluchačům své zkušenosti.
V rámci prvního kola hodnocení, které proběhlo na začátku března, byly vybrány nejlepší
soutěžní záměry v každé kategorii postupující
do následujícího dalšího kola zhodnocení. Zde
soutěžící osobně prezentovali své záměry před
hodnotitelskou komisí složenou ze zástupců
partnerů, investorů a organizátora soutěže.
Soutěžící tak dostali velmi fundovanou zpětnou
vazbu ke svým záměrům.
Na nejlepší podnikatelské záměry, které
vzešly z druhého kola hodnocení, čekají ceny
v hodnotě cca 130 000 Kč. Soutěžící mohou
vyhrát bezplatný roční pronájem kanceláře
v podnikatelském inkubátoru Technologického
inovačního centra s.r.o. nebo v podnikatelském
inkubátoru v Technologickém parku PROGRESS
v Holešově.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání cen nejlepším soutěžícím se uskuteční
na přelomu dubna a května 2013. Další informace na www.mujprvnimilion.cz nebo Bc. Daniel Vaněk, Technologické inovační centrum
s.r.o., vanek@ticzlin.cz, 734 443 879.
/tic/

Projekt Kontakt-Kontrakt
Rychlé a efektivní vyhledání obchodních partnerů bez náročných příprav a vysokých nákladů, ale s jistotou atraktivních
obchodních schůzek s požadovanými irmami, může zajistit pro zájemce projekt
Kontakt-Kontrakt 2013-2014. Jedná se
o sérii tradičních kooperačních akcí, které
se v Brně uskuteční celkem čtyřikrát:
/ 24. - 25. dubna 2013, výstaviště Brno
/ 8. - 9. října 2013, výstaviště Brno
/ jaro 2014
/ podzim 2014
Na všechny termíny se můžete přihlásit
formou registrace. Při registraci vyplní
zájemce pro il popisující iremní aktivity
a nabízený či poptávaný typ spolupráce.
Pro ily jsou následně zveřejněny v elektronickém katalogu, ze kterého si účastníci
vyberou potenciální partnery k jednání
a výsledek obdrží v podobě individuálního rozvrhu schůzek. Registrační poplatek
činí 1 000 Kč bez DPH na jeden termín.
Pro zájemce z řad vystavovatelů souběžně
probíhajících Stavebních veletrhů Brno
nebo MSV je tento poplatek 500 Kč. Více
na www.kk2013.converve.com.
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Virtuální inkubátor: Když stačí jen sídlo
Podnikatelský inkubátor je prostředí určené především pro začínající irmy. Zpravidla se jedná o budovu nebo část budovy,
kde mohou irmy po určitou dobu využívat
komplexní podporu při rozjezdu svého podnikatelského záměru. Ve Zlínském kraji působí
několik podnikatelských inkubátorů. Teď ale
přišla úplná novinka – virtuální podnikatelský inkubátor.
Ve Zlíně provozuje „klasický“ podnikatelský inkubátor Technologické inovační centrum
ve 23. budově svitovského areálu. Nabízí cenově zvýhodněné kancelářské prostory v centru
Zlína včetně kompletního servisu. Klienti se tak
mohou plně soustředit na svůj business. Podpora se však neomezuje pouze na kancelář, klienti
mohou využívat zvýhodněný úvěr, zprostředkování kontaktu na investory a rizikový kapitál,
poradenství související s podnikáním apod. Je

organizována řada seminářů, workshopů atd.
Dlouhodobě se však ukazuje, že řada start-up
projektů nepotřebuje fyzické prostory. Z tohoto
důvodu spustilo Technologické inovační centrum virtuální podnikatelský inkubátor. Firmy
zde mohou umístit své sídlo, mají k dispozici
poštovní schránku včetně informační služby
o doručené poště, mohou využívat zázemí podnikatelského inkubátoru pro různá jednání,
projektové a obchodní schůzky. „Nejedná se
však o pouhou virtuální kancelář, cílem je nabídnout podporu podnikatelského inkubátoru
i irmám, které aktuálně nepotřebují kancelář,
nebo nemohou být zasídleny,“ uvedl Petr Konečný z Technologického inovačního centra.
V případě zájmu o podnikatelský inkubátor
ve 23. budově a o služby virtuálního inkubátoru
mohou zájemci kontaktovat Technologické inovační centrum, Ing. Petr Konečný, 739 570 790,
konecny@ticzlin.cz
/tic/

Desatero obchodního jednání
/ Bez aktivní přítomnosti na čínském
trhu neprorazíte.
/ To, co by v Evropě trvalo hodinu, bude
v Číně trvat i sedmkrát déle.
/ Čínský partner Vám nikdy neřekne ne
a zřídka vyjádří otevřeně svůj názor, aby
neztratil tvář.
/ Nebuďte ve stresu a na obchodní jednání si vyčleňte dostatek času.
/ Ujistěte se (raději několikrát), že Vám
obchodní partner skutečně rozumí.
/ Naučte se pár čínských slovíček, nebojte se jídelních hůlek a alkoholu (časté
přípitky u jídla).
/ Buďte zdvořilí a trpěliví.
/ Propagační materiály v čínštině.
/ Nutné časté cesty do Číny, osobní jednání je nezbytné.
/ Vytvořte si pozitivní vztah k Číně, obchodní partner to vycítí.
Zdroj: www.czechtrade.cz

Kosti plivat povoleno
V hlavním tématu rubriky Rádce se věnujeme zásadám vedení obchodního jednání s čínskými partnery. Velmi obezřetní
ale musíte být v Číně i při stolování. Pevné
zásady platí již při určení zasedacího pořádku. Ten nejdůležitější, což je v každém
případě váš čínský hostitel, musí vždy sedět
tak, aby byl čelem k vchodu do restaurace.
Jeho hlavní host pak sedí po jeho pravici.
Při jídle je vhodné každý chod ochutnat
a pochválit. Můžete při tom mlaskat, srkat či
plivat kosti. „V žádném případě ale nesmrkejte. To není společensky únosné. Stejně
tak není dobré napichovat jídlo hůlkami,“
poznamenává sinoložka Jitka Strachová.
Určité zásady má i konverzace. Dodržet
je ovšem může být problém. „Připravte se
na to, že se bude ve velkém podávat alkohol,“ varuje Jitka Strachová. V každém případě, ať už bude váš stav jakýkoliv, příliš
nevtipkujte. Nemusí se to vyplatit. Stejně
tak nemluvte o Tibetu, Tchaj-wanu, Japonsku, vlastních problémech či úspěších. A co
je naopak vítané téma? Jídlo, rodina, vzdělání a cestování.

Jak pokazit obchod?
Žlutým kostýmem
a hodinami
Dorazit na jednání s obchodním partnerem v doprovodu dámy ve žlutém kostýmu a jako dar předat hodiny. Je na tom
něco divného? Při jednání v Evropě asi
ne. Pokud ale proti vám sedí potenciální
obchodní partner z Číny, pak jste právě
všechno prohráli. A nebýt toho, že Číňané
si zakládají na pečlivém skrývání emocí,
možná byste dostali i jednu do zubů.
Ekonomický růst Číny je jako země sama
– jedním slovem obrovský. Obchodní jednání
s čínskými partnery se tak stávají pro mnoho
manažerů či podnikatelů běžnou realitou.
Pokud ale do toho jdete poprvé, pak neuškodí
alespoň pár základních rad.
„Čínská mentalita je od západoevropské
zcela odlišná. To se projevuje i v obchodních
jednáních. Předně je třeba počítat s tím, že
žádný čínský byznysmen s vámi neuzavře
dohodu hned. V jejich pojetí jde o běh na dlouhou trať. Dříve, než naváží obchodní vztah,
musí vzniknout osobní vazba. Zjednodušeně
řečeno, Číňané uzavírají obchody nejlépe s kamarády,“ vysvětluje jeden ze základních rozdílů sinoložka Jitka Strachová, která pracuje
pro společnost Dreamboat s.r.o. Tato irma se
specializuje mimo jiné na prezentaci českých
irem na čínském trhu.
K tomu, abyste vůbec mohli pomýšlet
na vytvoření přátelského vztahu s čínským
podnikatelem, je nutné hlavně nedělat hrubé
chyby. „Podle toho, jak respektujete jejich
kulturní zvyky, vás zařazují do dvou kategorií
– barbaři a civilizovaní lidé. První skupina má
na uzavření obchodu výrazně menší šanci,“
říká Jitka Strachová.
Ředitel jen s ředitelem
Při jednání s čínskými partnery je nezbytné respektovat hierarchii. Pokud na jednání
s generálním ředitelem dorazí ekonomický
ředitel, jde pravděpodobně o začátek konce
celého vztahu. S tím souvisí problematika
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vizitek. Zatímco v západoevropském kontextu se její nepředání nepovažuje za nic tak
tragického, pak v Číně jde o věc zcela zásadní.
„Jednání vždy začíná podáním ruky – podává
ji každý každému. Hned poté se předávají
vizitky. Vždy oběma rukama a s velmi mírnou úklonou. S ní to ovšem nepřehánějte,“
vysvětluje Strachová.
Ale pozor. Vizitku vašeho partnera v žádném případě nikam nestrkejte. Předně je
dobré si ji pořádně prohlédnout, pochválit
design a při jednání si ji ponechat položenou
na viditelném místě na stole. A co by vizitka evropského podnikatele měla obsahovat
především? Všechny funkce a tituly. Číňanovi
opravdu velmi záleží na tom, aby přesně věděl, jaké máte ve společnosti postavení, zda
opravdu jedná s tím, kdo je mu roven.
Základem úspěchu je také předání daru,
což se v Číně považuje prakticky za samozřejmé. Ceněný je hlavně křišťál, české sklo,
výpravné publikace o České republice, víno,
tvrdý alkohol či krajka. Naopak v okamžiku,
kdy předáte hodiny, zvonky či květiny, jednání
prakticky skončilo.
V Číně je rovněž kladen značný důraz
na formálnost oděvu. Prakticky jediná uniforma pro jednání je zde tmavý oblek, kravata
a světlá, nejlépe bílá košile. Pro dámy platí tatáž střídmost. Na barevné variace není nikdo
zvědavý. A hlavně pozor na žlutou – ta je zde
přisuzována ženám, jež provozují nejstarší
řemeslo na světě.
Zaručený recept na úspěch
Do velmi výhodné pozice se dostává ten,
kdo umí jazyk svého partnera. V tomto případě tedy čínský. Bohužel jde o podmínku, kterou lze jen obtížně splnit. Naštěstí jsou tady
tlumočníci. „Na seminářích či při schůzkách
s našimi klienty vždy říkáme – pokud to je
alespoň trochu možné, vyhněte se angličtině.
Ideální je jednat v čínském jazyce. Stejně tak
je nutné mít v čínštině údaje na vizitkách
a přinést čínské verze materiálů o vaší irmě,“
dodává Jitka Strachová.
/jjn/
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Váš dodavatel náĢadí
www.kumbar.cz
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Seminář k Operačnímu
programu Podnikání a Inovace
Informace o aktuálním stavu čerpání
inančních prostředků na podporu podnikání a konkurenceschopnosti z Operačního programu Podnikání a Inovace získáte
na semináři k OPPI, který proběhne dne
18. dubna 2013 v budově Podnikatelského
inovačního centra, Vavrečkova 5262 – 23.
budova bývalého baťovského areálu. Dále
se dozvíte o nejčastějších chybách žadatelů
v průběhu realizace projektů, při podávání
žádostí o platbu nebo o chybách ve výběrových řízeních. Seminář se bude také
zabývat přípravou na nové programovací
období 2014 -2020.
Akci pořádá Ministerstvo obchodu
a průmyslu ČR ve spolupráci s Agenturou
CzechInvest, více informací naleznete
na www.mpo-oppi.cz. Účast na akci je
bezplatná.

Evropský nástroj sousedství
a partnerství
České irmy i fyzické osoby mohou obdržet dotace na podporu rozvoje přeshraniční a meziregionální spolupráce s Arménií, Ázerbájdžánem, Běloruskem, Gruzií,
Moldavskem, Ukrajinou, Ruskem, Alžírskem, Egyptem, Izraelem, Jordánskem,
Libanonem, Libyí, Marokem, Palestinou,
Sýrií a Tuniskem v rámci programu The
European Neighbourhood and Partnership
Instrument (ENPI - v českém jazyce Evropský nástroj sousedství a partnerství).
ENPI podporuje odvětvové spolupráce
zejména v oblasti ochrany životního prostředí, udržitelného rozvoje, energetiky,
dopravy, telekomunikací, zdraví, bezpečnosti potravin, vzdělávání a odborné přípravy a výzkumu a inovací.
Nejčastější formy pomoci nástroje ENPI
jsou investice, veřejné zakázky a granty.
Veškeré dodávky a materiál nakoupený
z inančních prostředků ENPI musí pocházet z Evropské unie nebo z výše jmenovaných zemí.

ROP má další výzvu
pro podnikatele
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti
Střední Morava vyhlásil výzvu (č. 41/2013)
k předkládání projektových žádostí
v prioritní ose 3 Cestovní ruch, oblasti
podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura
a služby, podoblast podpory 3.3.2
Podnikatelská infrastruktura a služby
na území de inovaném oblastí podpory 3.2.
Podporované aktivity v rámci dané výzvy
budou:
/ modernizace, výstavba nebo rozšíření (zvýšení kapacity) ubytovacího zařízení
za účelem zvýšení ubytovacího standardu,
včetně případné modernizace nebo rozšíření
stravovacích služeb a návazných služeb,
/ rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných primárně pro cestovní ruch včetně
návazné infrastruktury,
/ stavební úpravy a případně rozšíření
a modernizace lázeňského objektu včetně
návazné infrastruktury,
/ stavební úpravy kulturní památky, technické památky nebo kulturní zajímavosti se
záměrem využití pro cestovní ruch včetně
návazné infrastruktury,
/ vybudování návazné infrastruktury a doplňkových služeb primárně využitelných pro
cestovní ruch.

>

INFORMACE

Výzva k předkládání individuálních projektů platí do 30. dubna 2013 do 12.00.
Projekty předkládané v rámci této výzvy
musí prokázat převažující dopad na cestovní
ruch a vliv na zvýšení počtu návštěvníků území. V případě projektů zaměřených na ubytovací kapacity musí dojít ke zvýšení kvality
služeb u stávajících zařízení. Nevhodné jsou
aktivity zaměřené na opravy a údržbu.
Místo realizace projektů musí být na území

Regionu soudržnosti Střední Morava (Zlínský
a Olomoucký kraj). Minimální výše dotace
na jeden individuální projekt je 2 mil. Kč, maximální pak činí 30 mil. Kč.
Více informací o podmínkách najdete
na www.rr-strednimorava.cz.
/red/

Počet investic roste, spočítal CzechInvest
Počet nových investičních projektů zprostředkovaných Agenturou pro podporu
podnikání a investic CzechInvest průběžně
narůstá. Jak vyplývá z nejnovějších statistik,
350 novými investicemi za rok 2012 překonala svůj dosavadní rekord z roku 2011.
Nové investice přinesou do České republiky
přes 26 miliard korun a vytvoří více než 12 000
nových pracovních míst.„Pozorujeme odklon
od velkých investic k menším, so istikovanějším. Roste tak počet projektů s vyšší přida-

nou hodnotou,“ konstatuje ministr průmyslu
a obchodu Martin Kuba s tím, že po útlumu
způsobeném světovou ekonomickou krizí začínají irmy znovu nacházet chuť k investování.
„Na vyšším počtu investičních projektů v roce
2012 má pak samozřejmě podíl také novela
zákona o investičních pobídkách,“ dodává.
Ve Zlínském kraji agentura CzechInvest eviduje 25 projektů, celková výše investic pak činí
2,354 miliardy korun (6. místo mezi kraji). Tím
by mělo vzniknout asi 700 pracovních míst
(8. místo).
/red/
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Objednávkový kupon
magazínu Firemní PARTNER
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Akční servisní nabídka
Výměna kol

399 Kč

ü

Geometrie

Údržba klimatizace

ü

499 Kč

ü

489 Kč

Akce je časově omezena do 30. 5. 2013, platí pro firmy a podnikatele Zlínského kraje, ceny jsou konečné, uvedeny vč. 21% DPH

Objednejte se včas!

Kvítkovická 1579, Zlín – Napajedla
(směr Napajedla za čerpací stanicí Shell)

102 289
577 102 290 nebo 577
Tel.:
bo 725 350 962
ne
1
96
0
35
5
72
.:
Mob
avacek.cz
E-mail: servis-zlin@hl

Hledám v klientovi to, co se dá využít k jeho prospěchu
jistě, a ty využít. Někdy se mi stává, že klient mluví
o některých svých stránkách jako o slabé stránce
a v rozhovoru zjistíme, že nejde vysloveně o slabost, ale o vlastnost, která je málo společensky ceněna. Určitě mám se sportovním koučem společné
to, že se snažíme zefektivnit práci klienta a tím
z něj dostat větší výkon. Dále to, že chci, aby můj
klient pocítil úspěchy, které ho vyburcují k výkonu.

Jan Vodák je svou minulostí hodně zajímavá
osobnost. Polovinu svého života se věnuje péči
o rodiny, jako katolický kněz před patnácti
lety zakládal ve Zlíně diskotéky bez alkoholu,
působil jako školní psycholog a dnes se
věnuje jako kouč rozvoji podnikatelů a firem
ve Zlínském regionu. Podstatu své práce popsal
v rozhovoru.

Jací klienti vás nejčastěji oslovují?
Nejčastěji mne oslovují klienti, kteří vnímají, že
v jejich firmě není taková komunikace, kterou by
oni potřebovali a vnímali jako užitečnou. Někdy
přímo řeším trvalé spory mezi úseky, někdy analyzuji konfliktní místa a pak pracuji s týmy na jejich
odblokování. V poslední době se setkávám čím
dále tím častěji s požadavkem na supervizi obchodního jednání s následným koučinkem tak,
aby komunikace byla obchodně co nejefektivnější.

Když slyším slovo kouč, představím si sportovního
trenéra. Má to s vaší profesí něco společného?
Ano, určitě. Kouč hledá v klientovi vše, co se
dá využít k jeho prospěchu. Staví na jeho silných
stránkách, snaží se najít ve zkušenostech klienta
paralely, nachází jeho zjevné i skryté tužby, aby
mohl spolu s klientem najít řešení jeho situace
co nejpříznivějším způsobem. Často se člověk
ve svém životě zaměřuje na to, co mu nejde. Kouč
se snaží místo práce na věcech, které nejdou, soustředit se hlavně na věci, ve kterých se klient cítí

Docela mne překvapila vaše profesní historie. Je
nějaký průnik mezi profesemi kněze a kouče? Je
vám vaše dřívější profese k něčemu užitečná?
No, sám se divím tomu, co všechno jsem stačil
ve svém životě prožít. Musím říci, že jsem vděčný
za každou zkušenost. Co mají společného? Vždycky jsem věřil v hodnotu člověka. Tuto hodnotu
jsem uměl najít i v lidech, kteří ji sami neznali.
Vždycky jsem uměl naslouchat lidem. Na druhou
stranu musím říci, že jsem za svá léta poznal, že
můj názor je jedním z názorů, mohu ho sdělit,

ale pro okolí nemusí být směrodatný. Pochopil
jsem, že s každým klientem musím hledat jeho
specifickou cestu.
Jaký byl váš nejzajímavější případ?
Nejzajímavější případ? Jeden příběh vedle druhého je zajímavý. Nezlobte se, ale neřeknu podrobnosti od žádného klienta. Většinou se ocital před
tím, než se se mnou setkal, s něčím, co nechce,
aby dnes bylo publikováno. Ctím toto soukromí.
Dalším vaším specifikem je, že se mimo práci
s obchodními firmami věnujete managementům
sociálních služeb. Je to propojení nějak užitečné?
V obchodní firmě se chápe to, že člověk do ní
přináší hodnotu a očekává, že za hodnotu, kterou
do firmy vložil, dostane peníze. V sociálních službách často očekáváme, že tam lidé budou dělat
skoro bez nároku na plat a oni to často skoro tak
přijímají. Zákazník firmy zná celou hodnotu práce a materiálu na výrobku. V sociálních službách
klient často nezná hodnotu služeb, které mu jsou
poskytovány. Někdy je dostává zadarmo, někdy
na ně částečně přispívá. Nikdy neplatí celou sumu.
S tím souvisí i sebehodnocení zaměstnanců obou
sfér. Já se snažím předávat to, co vnímám jako dobré, z jednoho sektoru do druhého. Jeden sektor je
pro druhý obohacením. Hledání vlastní hodnoty je
společné oběma sektorům. Pro praxi v obchodní
sféře je pro mne důležité spolupracovat s některými zařízeními sociálních služeb a naopak.

Co nabízíme?
• Įremní kurzy na míru (digitální technologie, cizí jazyky,
úēetnictví aj.)
• Ǝešení Įremních projektƽ formou roēníkových,
absolventských a bakaláƎských prací
• pronájem modernĢ vybavených prostor pro školení,
workshopy, prezentace apod.
• stáže studentƽ v podnicích a Įrmách
• další možnosƟ dlouhodobé spolupráce (projekty, pƎednášky
odborníkƽ ve výuce apod.)
• prezentace partnerƽ na webových stránkách školy

VOŠE Zlín má dlouholeté zkušenosƟ se spoluprací s organizacemi
rƽzných velikosơ i se živnostníky. Vaší pƎedstavĢ se rádi pƎizpƽsobíme.
Kontakt: Mgr. Vít Štouraē, v.stourac@oazlin.cz
tel.: 577 006 555, 731 642 865

www.oazlin.cz

75 let zkušenosơ

s odborným vzdĢláváním

OPEL UŽITKOVÉ VOZY

S, M, L, XL?

Máme pro vás tu správnou velikost. Více na www.oduvodvic.cz

Kombinovaná spotĳeba a emise CO2: 3,6–9,9 l/100 km, 95–260 g/km.

Existuje mnoho dĽvodĽ, proă si koupit užitkový vĽz Opel.
Vybrat si mĽžete z mnoha rĽzných verzí s vysokou užitnou hodnotou
a bez zbyteăných výdajĽ navíc.

www.opel-uzitkove.cz

infolinka: 800 101 101

MIKONA AUTO s.r.o., specialista na prodej užitkových vozļ OPEL
Tĳ. Tomáše Bati 372, Zlín –Louky, tel.: 577 110 020, mobil: 724 604 301

Opel PojištĔní

Opel Finance

www.mikona.cz

