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Podnikatelský inkubátor v Technologickém parku Progress v Holešově je ideálním místem pro start vašeho podnikání. Má k tomu všechny 
předpoklady. Díky tomu, že byl projekt podpořen Evropskou unií, jsou stanoveny atraktivní ceny pronájmu. Využíjte nabídky moderních 
prostor za příznivou cenu. Nenabízíme jen prostory, ale příznivé prostředí pro váš start.

NESTARTUJTE V GARÁŽI
Zkuste podnikatelský inkubátor v Holešově

technologický park progress

www.progresspark.cz

Nápad je na vás, se vším ostatním vám pomůžeme my . . . . . . .
• moderní prostory za zvýhodněnou cenu
• komplexní služby pro váš rozjezd
•  nancování a poradenství
• další služby podle indivuduálních potřeb

Doba pronájmu pro začínající podnikatele je ohraničena dobou tří 
let. V prvním roce inkubace je sleva z nájmu nejvyšší, v dalších 
dvou klesá. 
Po uplynutí tří let tento režim končí,  rma ale může dále působit 
v objektech Technologickém parku v jiném režimu.

Cenová nabídka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• nájem prvních 12 měsíců inkubace 500 Kč/m2/rok
• nájem druhých 12 měsíců inkubace 600 Kč/m2/rok
• nájem třetích 12 měsíců inkubace 700 Kč/m2/rok

Další zvýhodnění, které klienti získávají formou veřejné podpory, 
je soubor technických a administrativních služeb. Tento základ-
ní balíček je poskytován na cenu 300 Kč/m2/rok. Obsahuje pří-
stup ke strukturované kabeláži, poskytnutí internetové konektivity, 
wi- , rezervaci zasedací místnosti, parkovací místo, služby recep-
ce, úklid společných prostor a podobně.
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  Editorial
 Obsah

Úvod

Osobně nemám rád porady, jednání, konference, natožpak kongresy. Při pohledu na pre-
zentaci v powerpointu mi přestává být dobře, z moderátora debaty na větších akcích se 
mi pak přímo dělá nevolno. Naštěstí na takových jednáních nejsem častým hostem. Není 
k tomu důvod. V drtivé většině případů mi stačí jednání v kanceláři v mírně neformálním 
duchu. Naprosto ale rozumím, že mnohdy je jednání v reprezentativních prostorách 
s potřebným zázemím a dalším servisem nezbytné.

Na počátku tohoto tisíciletí se v České republice začalo mluvit o kongresové turistice jako 
o odvětví cestovního ruchu s velkým potenciálem růstu. Investice, pohříchu státní, byly 
v tomto směru brány jako vklad do budoucna. Dodnes si vzpomínám na mediální masáž, 
jak každá investovaná koruna bude generovat minimálně dvě – šlo o kampaň před 
pražským zasedáním Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Tehdy sice byla 
Praha opravdu plná kongresových turistů, pozitivní efekt z toho ovšem nebyl žádný. Spíše 
šlo o totální propadák – myšleno ekonomický, zásadní přínos jednání pro zářnou budouc-
nost nás všech si nedovolím zpochybňovat.  

Od té doby se situace naštěstí změnila. Do infrastruktury v tomto směru investují hlavně 
podnikatelé. Ti samozřejmě nesou riziko, takže investice musejí promýšlet ze všech stran. 
Nestavějí proto jednoúčelové prostory, ale služby z této oblasti jsou schopni nabídnout 
ve vysoké kvalitě v rámci svých hotelů, školicích center či administrativních budov.
O nabídce v regionu si můžete udělat základní představu v tematickém materiálu toho-
to vydání magazínu Firemní partner.

          
       Jaroslav Janečka,

       šéfredaktor
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4–5
ZBLÍZKA
KDYŽ NESTAČÍ ZASEDAČKA
Pro větší semináře, konference a kongresy si 
musíte pronajmout velký sál. Prostory pro 
pořádání takových akcí nabízí v kraji řada 
subjektů. Můžete improvizovat, nebo všechno 
zadat specializované firmě.

6–7
ROZHOVOR
BRONISLAV JANEČEK:
PODNIKÁNÍM SI PLNÍM SNY
Bronislav Janeček, ani jeho společníci, ne-
patří mezi ty, které by lidé ve Starém Městě 
poznávali na ulici. Zato výsledek jejich prá-
ce mají na očích denně. Z areálu bývalého 
staroměstského cukrovaru se totiž díky nim 
nestal chátrající brownfield, ale úhledný 
komplex s několika atraktivními dominanta-
mi. A hlavně místo, kde mohou lidé z regionu 
pracovat. Bronislav Janeček je totiž gene-
rálním ředitelem skupiny REC Group, která 
ve svých firmách dává práci 250 lidem. 

8–9
ZPRAVODAJSTVÍ Z FIREM
KOLOTOČ VE VALMEZU
Schott propouští stovky sklářů. Část z nich 
ale může najít místo ve společnosti, která 
míří do tamní průmyslové zóny. Situace jako 
na kolotoči. Štěstí, že region drží nad vodou 
dlouhodobě stabilní firmy, například DEZA. 

GUMAŘI S REKORDNÍM ZISKEM
Barum Continental v loňském roce vykázal 
rekordní tržby i zisk.

10–11
PODPORA PODNIKÁNÍ
INKUBÁTOR V KLOBOUKÁCH 
Valašskokloboucké podnikatelské centrum 
už je zaplněno z 80 procent.

CO CHYSTAJÍ STÁTNÍ SILNICE
Do konce října se opět bude jezdit z Kunovic 
do Uherského Ostrohu. Kompletní čtyřpruh 
z Otrokovic do Zlína bude ale až v příštím 
roce. 

12
RÁDCE
OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
Transakce s nemovitostmi nejsou za lidský 
život příliš časté. V tuzemsku jde nejčastě-
ji o jeden až dva případy za život. To ovšem 
průměrnému Čechovi nebrání v tom, aby se 
pasoval do role „znalce“. 
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V posledních dvaceti letech konkuruje 
hotelu Moskva modernější klimatizovaný 
sál kongresového centra Univerzity Tomáše 
Bati – tzv. Academia centrum. Jeho výhodou 
je stupňovité umístění sedadel, takže všich-
ni dobře vidí. Divadelní uspořádání však 
nelze měnit. Hlavní sál, který je současně 
aulou univerzity, pojme až 450 osob. „K dis-
pozici je jeviště s promítacím plátnem 4×5 
metrů,“ doplňuje vedoucí Academia Cen-
tra Jitka Grulichová. Univerzita sice nemá 
u Academia centra vlastní parkoviště, ale 
v relativní blízkosti je velké placené měst-
ské parkoviště.

Přímo ve svém názvu má pořádání kon-
gresů nově otevřené Kongresové centrum 
ve Zlíně. Z hlediska dispozičního řešení 
nabízí Velký sál (koncerty, plesy, semináře, 
přednášky), Malý sál (prostor pro menší 
veřejné produkce, semináře, školení) a 5 sa-
lonků různých velikostí. Při pořádání konfe-
rencí a použití dvou sálů lze využít kapacitu 
až 900 míst. Na ples se do Kongresového 
centra vejde až 1 000 lidí. Výhodou je vlast-
ní velké podzemní parkoviště i dostupnost 
veřejnou dopravou. „Poskytujeme kvalitní 
zázemí pro účinkující, účastníky společen-
ských, vzdělávacích a kulturních akcí. Samo-
zřejmostí je i restaurace se zázemím a letní 
terasou,“ říká provozovatel restaurace Spi-
rit, která je součástí Kongresového centra, 
Michal Bakalík. 

Osmdesát míst nabídne pro pořádání 
opět spíše firemních a odborných akcí nově 
dokončovaný kongresový sál Technologic-
kého parku Progress v Holešově. „Sál bude 
v provozu letos v září,“ uvedl předseda 
představenstva provozující společnosti In-
dustry servis Zlínského kraje Jiří Němec.

Pěkný konferenční sál s kapacitou pro 
50 osob vznikl také v novém Valašskoklo-
bouckém podnikatelském centru.

Kongresový sál o kapacitě 200 míst 
v divadelním uspořádání a 100 míst v re-
stauračním upořádání nabízí hotel Eroplán 
v Rožnově pod Radhoštěm. „Mobilní pódi-
um, audiovizuální technika a v neposlední 
řadě nové osvětlení láká k nám mnoho fi-
rem i na konání vánočních a firemních ve-
čírků,“ říká manažerka hotelu Irena Slová-
ková. Kromě běžných konferenčních služeb 
zde mají i vlastní welless. Výhodou hotelu je 
i ubytování. K dispozici mají nové parkoviš-
tě s kamerovým dohledem.  /vc/

„Situace ve Zlínském kraji vůbec není 
špatná. Zájemci si mohou vybírat z mnoha 
možností od menších zasedacích místností 
až po ty největší sály. Mohou zvažovat loka-
litu, zda ve městě, nebo někde spíše v rekre-
ační oblasti v těsnějším kontaktu s příro-
dou. Při plánování takové akce je dobré vzít 
v úvahu i příjezdové trasy, případné existu-
jící uzavírky a objížďky, možnosti parkování 
nebo také dostupnost veřejnou dopravou. 
Dopředu je zapotřebí ověřit si možnosti 
ozvučení sálu nebo funkci multimediální 
techniky. Je velmi nepříjemné, když kon-
ference začíná a přednášející zjišťuje, že 
zdejší projektor nekomunikuje s jeho note-
bookem nebo USB pamětí.

Méně okázalé akce s menším počtem 
účastníků, zejména jednodenní, si pořadatel 
sešlosti může zorganizovat sám svými sila-
mi a pracovníky. Objednáte a zaplatíte sál 
s patřičnou kapacitou, vytisknete a rozešle-
te pozvánky, objednáte příslušné občerstve-
ní. To zvládne i šikovná asistentka ředitele.

Větší míru komfortu nabízí organiza-
ce konference „na klíč“ od firmy, která má 
takovou činnost jako předmět svého pod-
nikání. Něco za to zaplatíte navíc, ale zase 
se zpravidla můžete spolehnout, že bude 
všechno řádně fungovat a že vás během 
akce nic nezaskočí.

Při podnikání i při vět-
šině jiných společných 
lidských činností bývá 
čas od času potřebné, 

aby se více osob sešlo ve 
stejnou dobu na stejném 

místě. Prodloužený stůl 
v ředitelně na početnější 

sešlost nestačí. Potom 
je dobré vědět, na koho 
se obrátit a co čekat při 
zajišťování větších kon-

ferenčních sálů pro semi-
nář, školení, prezentaci či 

kongres.

Co můžete od takového dodavatele na-
příklad čekat?
• Vypracování kompletního harmonogramu 

akce,
• přípravu finanční analýzy a vedení finanč-

ních služeb před i v průběhu akce,
• vytipování vhodné lokality a termínu ko-

nání,
• zajištění vhodného ubytování v místě ko-

nání akce,
• zpracování grafické identity a produkci 

tiskových materiálů,
• realizace PR, marketingu a propagace 

akce,
• podporu sponzoringu,
• přípravu webových stránek,
• provoz registračního servisu on-line a ko-

munikaci s účastníky,
• sběr a zpracování abstrakt (kniha ab-

strakt, CD),
• zabezpečení dopravy účastníků a infor-

mační značení na vybraných místech,
• organizaci cateringových služeb (rauty, 

coffee-breaky, obědy aj.),
• zajištění technického zázemí (nahrávání, 

audiovizuální technika, projekce v sálech, 
fotodokumentace atd.),

• realizace společenského a kulturního pro-
gramu,

• přípravu doprovodného turistického pro-
gramu ve vybrané lokalitě,

• realizace posterové sekce,
• zabezpečení překladatelských a tlumoč-

nických služeb,
• produkci kongresových materiálů, dárků 

a suvenýrů,
• zabezpečení VIP servisu,
• zajištění kompletního personálního za-

bezpečení před i v průběhu konání akce,
• provedení evaluace přípravy, průběhu 

a výstupů akce,
• přípravu a realizaci publikačních výstupů 

akce (sborník, supplementum, aj.).

Možností je hodně
Sály, kterým se říká kongresové, najde-

me v kraji na řadě míst. Ve Zlíně je už his-
toricky známým pojmem Kongresový sál 
v hotelu Moskva. Jde o sál pro pořádání 
seminářů, kongresů a školení, zároveň však 
vhodný pro prodejní a předváděcí akce, 
módní přehlídky a větší svatby. Pojme až 
250 osob při školním uspořádání a až 300 
osob při uspořádání divadelním.

Když firemní zasedačka nestačí

Kongresy
Školení
Prezentační akce

Zblízka

  zpracování cenových nabídek pro VZT a klima� zace
  kompletní dodávky klima� začních zařízení
  kompletní dodávky vzduchotechnických zařízení
  vlastní výroba komponentů pro dodávku a montáž VZT
  zpracování projektové dokumentace
  servisní služby

www.klimastav.cz
KLIMASTAV, s.r.o., Uherskobrodská 962, Luhačovice, tel.: 577 131 166
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INZERCE

/ Na co nezapomenout / Ceny

Pronájem vybavené moderní konfe-
renční místnosti na hodinu většinou ne-
bude levnější než pět set korun. Uvádíme 
některé příklady, ale o konkrétní částce 
za akci se může i smlouvat. Cena je nako-
nec vždycky určitou dohodou.

Zřejmě největší sál si můžete ve Zlín-
ském kraji pronajmout v novém Kongre-
sovém centru ve Zlíně. Ceník pronájmů je 
poměrně složitý a nenajdete jej ani na in-
ternetu. Jako příklad nám uvedl vedoucí 
Zdeněk Ševčík pronájem sálu s veškerým 
servisem (mimo jídlo) na pořádání plesu.  
od 16 do 02 hodin. Zákazník zaplatí 69 tisíc 
korun bez DPH.

Academia centrum Zlín účtuje za svou 
aulu nájemcům 1200 korun za hodinu bez 
daně. Podobnou cenu uvádí za pronájem 
svého Kongresového sálu i hotel Moskva.

Méně známou možností na pronájem 
moderních konferenčních prostor ve Zlíně 
je od roku 2006 Technologické inovační 
centrum ve 23. budově továrního areálu – 

ve Vavrečkově ulici. Klimatizovaný ozvuče-
ný sál školicího a prezentačního centra je 
vhodný pro pořádání konferencí, seminářů 
a školení, firemních zasedání či valných 
hromad. Má kapacitu do 130 míst. Cena 
hodinového pronájmu velkého sálu v pro-
vozní době budovy činí 700 korun, mimo 
provozní dobu 900 korun (bez DPH). „Zá-
jemcům můžeme nabídnout také menší 
jednací místnost v přízemí budovy pro cca 
20 osob. Velký sál ve IV. etáži se dá rozdělit 
na dva menší. Místnosti jsou klimatizova-

né, ozvučené, vybavené audio technikou. 
Pro zpříjemnění a networking je zde mož-
nost využití terasy,“ řekl vedoucí oddělení 
Petr Konečný.

Ceny za hodinový pronájem kongreso-
vého sálu Technologického parku Progress 
v Holešově ještě nejsou přesně stanoveny, 
ale podle předsedy představenstva IS ZK 
Jiřího Němce se budou pohybovat kolem 
500 korun za hodinu.

 Za pronájem kongresového sálu ve Va-
lašskoklobouckém podnikatelském centru 
účtují komerčním zákazníkům 600 korun 
na hodinu, neziskovým organizacím 500 
korun. 

Jiný způsob účtování ceny platí v kon-
gresovém zařízení hotelu Eroplán v Rožno-
vě pod Radhoštěm. Když si u nás zákazníci 
při pořádání konference či jiné akce objed-
nají stravování, coffe breaky a ubytování, 
za pronájem sálu nic neplatí, jen za tech-
nické zázemí, které stojí podle druhu ko-
lem tisíce korun,“ uvedla manažerka Irena 
Slováková. /vc/

Někdy si připravujeme konferenci, se-
minář či školení vlastními silami. Je při-
tom dobré dodržovat obecně platné zása-
dy napomáhající tomu, aby se účastníci 
dobře cítili. 

Každé setkání většího počtu účastníků 
má nějaký účel. Umožňuje vzájemnou ko-
munikaci, informování, vyjednávání, doho-
du, schválení projektu apod. Špatné by bylo 
shromáždění, jehož účastníkům není jasný 
jeho cíl a které není dobře připraveno a ří-
zeno. 

Konferenci by měl s dostatečným před-
stihem připravovat konferenční štáb. Dobré 
shromáždění je náležitě oznámeno a účast-
níci jsou vhodně pozváni. Organizátoři in-
formují pozvané o možnostech příjezdu, 

parkování, ubytování, stravování. Jsou při-
praveny písemné materiály pro jednání, ale 
účastníky potěší i drobné regionální propa-
gační tiskoviny. 

Základem je připravená místnost. Dnes 
už k tomu bude patřit v horkém období i kli-
matizace, ale také možnost připojení k in-
ternetu pro každého účastníka a dostateč-
ný počet zásuvek či prodlužovacích kabelů 
pro připojení notebooků. Samozřejmostí je 
audiovizuální technika s náležitě rozměr-
ným projekčním plátnem pro přehrávání 
počítačových prezentací přednášejících. 
Místnost má být přiměřeně velká, raději ať 
v ní zůstává ještě volný prostor, než aby se 
musely dodatečně přinášet židle a účastníci 
byli stísněni. Uspořádání u kulatého stolu 
zdůrazňuje rovnost účastníků. Obdélníkový 

stůl je vhodnější pro dvoustranná jednání 
vícečlenných skupin. Pro zasedání menších 
týmů je vhodné uspořádání stolů do T nebo 
U. Sálové či divadelní uspořádání s odděle-
ným předsednickým stolem zvětšuje odstup 
předsednictva od účastníků.

Jednání probíhá podle časového har-
monogramu, je dobře řízeno a má přimě-
řený spád. Měl by být prostor pro účelnou 
diskusi. Z některých typů jednání by měl 
být pořizován řádný zápis. Diskusi je třeba 
kvalifikovaně moderovat. Její formu určuje 
pořadatel akce. Nezbytné je zařazování pře-
stávek nejdéle po 90 minutách jednání a za-
jištění občerstvení. Zejména u vícedenních 
konferencí je třeba vypracovat také dopro-
vodný program, někdy i zvláštní program 
pro manželky účastníků.  /vc/

Když firemní zasedačka nestačí

Kolik to stojí? Nabídka konferenčních sálů je v kraji široká

  zpracování cenových nabídek pro VZT a klima� zace
  kompletní dodávky klima� začních zařízení
  kompletní dodávky vzduchotechnických zařízení
  vlastní výroba komponentů pro dodávku a montáž VZT
  zpracování projektové dokumentace
  servisní služby

www.klimastav.cz
KLIMASTAV, s.r.o., Uherskobrodská 962, Luhačovice, tel.: 577 131 166

Na co bychom jako pořadatelé neměli zapomenout
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Podnikáte od roku 1998, kdy vznikla pů-
vodní společnost Kovosteel. Letos v červen-
ci jste přešli na holdingové uspořádání. Co 
vás k tomu vedlo?

Již v době, kdy jsme zakládali původní 
Kovosteel, jsme chtěli postupně vybudovat 
komplexní centrum pro sběr a zpracování či 
likvidaci veškerého odpadu. Začali jsme žele-
zem a barevnými kovy, následně přibrali ne-
bezpečný odpad a postupně jsme se dostali 
i k elektrospotřebičům a ostatnímu odpadu, 
například pneumatikám. Postupně vznikaly 
další firmy. Přechod na pět oborově vymeze-
ných a samostatných firem kapitálově spra-
vovaných nově vzniklou mateřskou společ-
ností REC Group tak byl logickým krokem, 
který jsme dlouhodobě připravovali.

Zaměstnáváte 250 lidí, provozujete chrá-
něnou dílnu, ekologické informační a vzdě-
lávací centrum, z opuštěného areálu cukro-
varu vytváříte turisticky zajímavé místo. Je 
společenská odpovědnost jedním ze zdrojů 
ekonomického úspěchu?

Bronislav Janeček, ani jeho spo-
lečníci, nepatří mezi ty, které by 
lidé ve Starém Městě poznávali 

na ulici. Zato výsledek jejich práce 
mají na očích denně. Z areálu bý-

valého staroměstského cukrovaru 
se totiž díky nim nestal chátrající 
brownfield, ale úhledný komplex 

s několika atraktivními dominan-
tami. A hlavně místo, kde mohou 

lidé z regionu pracovat. Bronislav 
Janeček je totiž generálním ředi-

telem skupiny REC Group, která 
ve svých firmách dává práci 250 

lidem. Největší společností holdin-
gu je pak KOVOSTEEL Recycling.

TEXT Jaroslav Janečka / FOTO archiv

Já jsem především přesvědčený o tom, 
že odpovědnost vůči společnosti a život-
nímu prostředí a ekonomický profit jsou 
spojité nádoby. Je samozřejmě možné růst 
i bez toho, nicméně určitě ne dlouhodobě. 
My jsme navíc specifičtí tím, že náš byznys 
je do jisté míry postaven právě na odpověd-
nosti nás všech – odpady lze účinně zpra-
covávat a použít jako surovinu jen za před-
pokladu, že je někdo bude třídit. Snažíme 
se tedy o to, aby za odpadem lidé neviděli 
hromadu nepotřebných věcí, ale právě su-
rovinu. Skládka by měla být až tím úplně 
posledním místem pro odpad.

Odebíráte prakticky veškerý odpad. Kte-
rá komodita je největším tahounem tr-
žeb?

Asi polovinu tržeb skupiny vytváří KO-
VOSTEEL Recycling, který se zabývá hlav-
ně výkupem kovového odpadu, barevných 
kovů či likvidací autovraků. Významná je 
i společnost OTR Recycling, jež se věnuje 
především zpracování stavebních odpadů 

Bronislav Janeček: Podnikáním si plním sny

 Bronislav
Janeček

Rozhovor

       Bronislav Janeček

/ narodil se v roce 1973 v Hodoníně

/ žije v Břeclavi

/ absolvoval Střední zemědělskou 
školu ve Strážnici, obor 
mechanizace

/ v roce 1998 spoluzaložil 
společnost Kovosteel

/ od letošního roku je generálním 
ředitelem REC Group 
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a jejich třídění – následně pak prodává na-
příklad stavební recyklát. V poslední době 
se ale stále významnějším směrem stává 
sběr a následné využití starých pneumatik. 
V holdingu máme společnost RPG Recyc-
ling, která z pneumatik po oddělení kordu 
a textilního vlákna vyrábí gumový granulát. 
Část produkce pak odebírá další společnost 
holdingu, AB ELPO, jež z granulátu vyrábí 
desky, dlažbu či kanálové vpusti a mříže. 
Právě v dalším využívání granulátu z pne-
umatik vidíme velmi perspektivní podnika-
telskou příležitost. Na jejím rozvíjení mo-
mentálně pracujeme.

Můžete být konkrétnější? 
V této fázi to není možné. Nicméně další 

rozšiřování by bylo formou akvizic firem, 
které by mohly rovněž využívat granulát ze 
starých pneumatik. Ukazuje se, že produkty 
z recyklovaného granulátu mohou nahradit 
konvenční materiály v celé řadě oborů. To 
s sebou nese významný přínos pro životní 
prostředí.

Součástí holdingu je společnost STEEL-
MET, která je chráněnou dílnou. Jak jste 
se k jejímu provozování dostali?

Když jsme připravovali naše zapojení 
do sběru a zpracování elektroodpadu, vě-
děli jsme, že je to příležitost pro spojení 
ekologického a sociálního aspektu. Ruční 
zpracování elektroodpadu není fyzicky 
náročné, což vytváří předpoklady pro na-
bídku pracovních možností lidem s těžším 
zdravotním postižením. Převzali jsme pro-
to společnost MESIT Recyklace, začlenili ji 
do naší struktury a postupně navýšili počet 
pracovníků z 15 na více než 60. Tak vznik-
la firma STEELMET, která momentálně za-
městnává 90 procent osob se zdravotním 
postižením. 

Ekoland a kongresy
Před časem jste ve vašem areálu otevře-
li kongresové centrum.  Znamená to, že 
hledáte další možnosti jak diverzifikovat 
podnikání?

Není to tak docela pravda. Vybudováním 
centra jsme nesledovali pouze vytvoření 
atraktivní nabídky pro zájemce o kongres, 
konferenci či větší jednání. Nabízíme sice 

spojení architektonicky atraktivních a veš-
kerou potřebnou technikou vybavených 
prostor, o které je zájem, to ale nic nemě-
ní na tom, že objekt především perfektně 
zapadá do našeho konceptu vzdělávacích 
aktivit. Získali jsme tím vhodné místo pro 
jejich další rozvíjení. Navíc nás těší, že sa-
motný vznik kongresového centra je v sou-
ladu s naším podnikáním – tedy, že využívá-
me to, co již zdánlivě využití nemá. Budova, 
v níž se kongresové centrum nachází, totiž 
byla v minulosti skladem cukru a v posled-
ních letech chátrala. Nyní patří k dominan-
tám našeho areálu. O tom, že se přestavba 
podařila, svědčí zisk ocenění Stavba roku 
2011 Zlínského kraje.

Je ve vašem areálu ještě nějaká podobná 
budova, která na svou „recyklaci“ ještě 
čeká?

Nám se již podařilo dát do dobrého sta-
vu většinu areálu. Pokud jde o budovy, tak 
je tu ještě jedna, kterou momentálně nevy-
užíváme. Shodou okolností jde o objekt po-
blíž kongresového centra. I ten sloužil jako 
sklad cukru. V ní hodláme vybudovat uni-
kátní interaktivní expozici, opět zaměřenou 
na ekologické vzdělávání. Rovněž plánuje-
me, že v budově vznikne také ubytovací 
kapacita, což zase na druhou stranu rozšíří 
možnosti kongresového centra. Všechny 
naše aktivity jsou vzájemně provázány.

Areál, v němž působíte, nelze přehléd-
nout. Je sice obehnán zdí, nicméně maják, 
loď či prototyp turbovrtulového stroje 
L-610 upoutají každého. Byla přilákání 
pozornosti cílem těchto aktivit?

Do jisté míry určitě ano. Jde ale také 
o symboly naší podnikatelské filosofie. 
Maják proto, abychom se neztráceli v moři 
odpadů, loď nazvaná Naděje je připodob-
něním snahy vždy dorazit do správného 
cíle. Ale to všechno má ještě jeden podtext – 
prostě nás to baví. Pro mě osobně jde navíc 
o naplnění klukovských tužeb. Podnikáním 
si v podstatě plním své sny.  

A ještě stručně na závěr. Třídíte doma od-
pad?

Ano. Mám šest odpadkových košů 
a k tomu i několik krabic.

REC Group s. r. o.
/ www.recgroup.cz

/ KOVOSTEEL Recycling, s.r.o.
Specializuje se zejména na výkup 
a sběr kovového odpadu, barevných 
kovů, nebezpečných odpadů, odpa-
dů ostatních a likvidaci autovraků. 
Provozy má ve Starém Městě, Hodo-
níně, Strážnici a Veselí nad Moravou.

/ RPG Recycling, s.r.o.
Soustřeďuje se na recyklaci nových 
i starých pneumatik, výrobu pryžo-
vého granulátu. Využít dokáže nejen 
hlavní produkt - gumový granulát, 
ale také ocelový kord a textilní vlák-
no. Sídlí v Uherském Brodě.

/ STEELMET, s.r.o.
Chráněná dílna  se zabývá sběrem, 
výkupem, úpravou a zpracováním 
elektroodpadu. V současné době činí 
podíl osob se zdravotním postižením 
a s těžším zdravotním postižením 
přes 90 % všech zaměstnanců.

/ OTR Recycling s.r.o.
Společnost se zabývá zpracováním 
stavebních odpadů, jejich násled-
ným tříděním, výrobou a prodejem 
stavebních recyklátů a hutnitelných 
zemin, demolicemi stavebních ob-
jektů a kompostováním biologicky 
rozložitelných odpadů.

/ AB ELPO spol. s r.o.
Společnost se zabývá vývojem a vý-
robou desek, dlažeb a tvarových 
produktů z pryžového granulátu. Vy-
užití naleznou ve stavebnictví, stro-
jírenství a při výstavbě sportovních 
a dětských hřišť.

INZERCE

/ O firmě

www.hartpress.cz
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   Sonavox CZ
  DEZA
 Slovácké strojírny
Barum Continental

  Zpravodajství
            z firem

DEZA se zabývá produkcí výrobků 
ze surového dehtu a benzolu. „Z hledis-
ka dostupnosti zpracovávaných surovin 
byla situace obdobná jako v předcháze-
jícím roce, kdy po ekonomické krizi do-
šlo k oživení koksárenské výroby, a tím 
i výroby dehtu a benzolu. Také v prodeji 
našich výrobků jsme zaznamenali zvý-
šenou poptávku, především na asijském 
trhu. Ceny našich výrobků byly příznivé. 
U některých chemických specialit dosáhly 
dokonce historického maxima, čímž došlo 
k rekordní rentabilitě výroby těchto lá-

tek,“ vysvětlil ve výroční zprávě předseda 
představenstva Zbyněk Průša. 

Dobré hospodářské výsledky umož-
nily realizovat technologicky náročnější 
investice, které zajistí lepší uplatnění pro-
duktů firmy na zámořských trzích. 

Valašskomeziříčská chemička je vý-
razně exportně orientovaná, prodejem 
do zahraničí realizuje více než 60 procent 
tržeb. Největším odbytištěm je Německo, 
následují Itálie a Polsko. DEZA tradičně 
velmi aktivně přistupuje k ekologickým 
investicím. Loni to bylo například zaří-

zení na utěsnění skladovacích zásobníků 
naftalenu.

Samostatná společnost DEZA vznik-
la v roce 1990, navazuje však na tradi-
ci sahající až do konce 19. století. Přímo 
ve Valašském Meziříčí funguje továrna 
od 60. let minulého století. V roce 1999 
byla DEZA začleněna do skupiny Agrofert, 
od roku 2005 je pak jediným akcionářem 
Agrofert Holding. 

DEZA má majetkový podíl v další vý-
znamné valašskomeziříčské společnosti, 
sazovně CS CABOT. /jjn/

Soumrak sklářů a italská naděje

Chemička díky oživení poptávky zvýšila prodej

Po sérii špatných zpráv z firem spadajících do skupiny SCHOTT přišla jedna dobrá. Do průmyslové zóny poblíž Valašského Mezi-
říčí míří italská společnost Sonavox CZ. Pokud se jí záměr podaří podle představ, do tří let by mohla dát práci až 250 lidem. 

Společnost DEZA z Valašského Meziříčí vykázala v loňském roce tržby za prodej výrobků a služeb 8,889 miliardy korun. 
Ve srovnání s předchozím obdobím je to o zhruba 17 procent více. Provozní výsledek hospodaření pak činil 1,09 miliardy. Redak-
ce získala informace z výroční zprávy uložené ve Sbírce listin. DEZA je z pohledu počtu zaměstnanců pro region velmi důležitou 
společností – pracuje v ní bezmála tisíc lidí.

O prodeji části pozemků v Průmyslové 
zóně Lešná společnosti Sonavox CZ se síd-
lem Šenov u Nového Jičína již rozhodli va-
lašskomeziříčští zastupitelé. Firma, která 
chce postavit v zóně halu na výrobu repro-
duktorů pro automobilový průmysl, získala 
12 000 čtverečních metrů. Za metr zaplatila 
115 korun. Halu, která má napomoci růstu 
současné produkce, chce společnost začít 
stavět ještě letos.

 „Jsem rád, že pro náš region výstavba 
výrobní haly přinese nové pracovní příle-
žitosti pro občany města a jeho okolí. Uvě-
domujeme si vážnost situace, která vznikla 
ukončením výroby solární techniky společ-
nosti SHCOTT Solar CR, k. s., a proto vítáme 
každou aktivní činnost, která by pomohla 
tuto situaci řešit,“ řekl starosta města Jiří 

Částečka. Právě společnost SCHOTT Solar 
CR na konci června oznámila ukončení své 
činnosti v České republice. Výrobce solární 
techniky byl jedním z největších zaměstna-
vatelů ve Valašském Meziříčí. 

„Ukončení její činnosti může pro město 
a přilehlý region znamenat fatální důsledky. 
Se samotnou společností jsme jako město 
nikdy neměli sebemenší problémy. Za její 
pád může celosvětová globální situace. 
Za danými zaměstnanci však musíme vidět 
i jejich rodiny, kterých se situace negativně 
dotkne. O finančním zatížení v sociální ob-
lasti nemluvě. Nejrelevantnějším řešením 
dané situace může být zejména nabídka 
zaměstnání, “ komentoval událost Částečka.

SCHOTT Solar CR přitom není jedi-
ná valašskomeziříčská firma německého 

koncernu, která má problémy. V květnu 
oznámila společnost SCHOTT CR ukonče-
ní činnosti posledního tavicího agregátu 
na výrobu skleněných trubic backlight 
ve svém závodě ve Valašském Meziříčí. Je-
likož tento trh čelí poklesu objemů, společ-
nost v období posledních dvou let postup-
ně snižovala počet původně pěti tavicích 
agregátů. Skupina bude i nadále obsluho-
vat trh se zbývajícími zákazníky skleněný-
mi trubicemi backlight  ze svého závodu 
v německém Mitterteichu.

Ve Valašském Meziříčí dále působí 
SCHOTT Flat Glass CR, vyrábějící zušlech-
těná plochá skla, a SCHOTT Lighting and 
Imaging CR. V případě této společnosti již 
je připraven projekt fúze, nástupnickou fir-
mou bude SCHOTT CR. /jjn/
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„Kapacita výroby v roce 2011 byla 
plně vytížena, objem výroby jak osobních, 
tak i komerčních plášťů dosahoval his-
torických maxim. Na základě zvýšených 
požadavků našich zákazníků jsme zahájili 
investiční programy pro rozšíření kapacit 
osobních i nákladních pneu. Také tržby 
za prodej zboží se oproti předchozím ro-
kům zvýšily. Vynikajících výsledků bylo 
dosaženo i přes pokračující negativní vliv 
zvyšujících se cen vstupů,“ uvedl ve výroč-
ní zprávě předseda výkonného výboru fir-
my Libor Láznička. 

Barum Continental loni vyrobil bez-
mála 18 milionů osobních pneumatik, 
684 000 nákladních a 107 000 průmyslo-
vých. Proti loňskému roku jde ve všech pří-
padech o mírný růst.

A jaký bude aktuální hospodářský rok 
nejvýznamnějšího zaměstnavatele v regi-
onu? Bez ohledu na ekonomické výsledky 
jsou důvody k oslavám. Na letošní rok totiž 
připadají tři výročí: 80 let výroby pneuma-
tik na Zlínsku, 40. výročí výrobního závodu 
v Otrokovicích a 20 let od vzniku joint-ven-
ture se skupinou Continental. /jjn/

Slovácké strojírny koupily KSK, připravují fúzi

Gumaři s rekordním ziskem

Slovácké strojírny z Uherského Brodu expandují – letos odkoupily od skupiny Czech 
Coal Krušnohorské strojírny Komořany. Uherskobrodští strojaři tak získali firmu, kte-
rá podle výroční zprávy v loňském roce vykázala celkové výkony přes 938 milionů ko-
run a dávala práci více než čtyřem stovkám lidí.

Loňský rok byl pro Barum Continental úspěšný. Tržby za prodej výrobků, zboží 
a služeb činily 47,864 miliardy korun, čistý zisk pak dosáhl hodnoty 1,93 miliardy ko-
run. Za posledních osm let jde v obou ukazatelích o nejvyšší hodnoty. Vyplývá to z vý-
roční zprávy společnosti uložené ve Sbírce listin. 

Prodej Krušnohorských strojíren Komo-
řany skupina Czech Coal zdůvodnila tím, že 
chce svou činnost zaměřit především na těž-
bu a prodej hnědého uhlí. „KSK bude i nadá-
le jako externí dodavatel pokračovat v zajiš-
tění údržby pro společnosti skupiny Czech 
Coal a v těžebních společnostech realizovat 
již plánované či budoucí zakázky na gene-
rálních opravách velkostrojů,“ uvedla mluvčí 
skupiny Gabriela Sáričková Benešová.

Krušnohorské strojírny Komořany ge-
nerují svoje tržby ze tří čtvrtin ze zakázek 
pro těžební organizace Czech Coal. „Postup-
ně upravujeme výrobní program, cílem je 
zvýšit podíl tržeb z prostředí mimo těžební 
průmysl,“ poznamenal předseda předsta-
venstva Slováckých strojíren Jiří Rosenfeld.

Koupě všech akcií Krušnohorských stro-
jíren Komořany není zdaleka první akvizicí 
uherskobrodské společnosti. V minulosti 
již Slovácké strojírny koupily společnosti 
MEP Postřelmov, NH Zábřeh či TOS Čelá-
kovice.  Ve všech případech následně došlo 
k fúzi. „Fúze je efektivnější cestou než sys-
tém několika dceřiných společností. Vytváří 
se tím prostor pro daleko pružnější úpravy 
výrobního programu, vznikají úspory a do-
cilujeme synergických efektů,“ vysvětlil Jiří 
Rosenfeld.

Samotné Slovácké strojírny loni vykáza-
ly tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 
ve výši 1,57 miliardy korun. Bezmála ze 70 
procent se na tržbách podílel export. Za-
městnávají více než 1 000 lidí. /jjn/

Díky příznivému počasí byly le-
tošní žně pro zemědělce ve Zlínském 
kraji rychlé a bezproblémové. Ke spo-
kojenosti mají přesto logicky daleko 
– výnosy se proti loňsku propadly 
zhruba na polovinu. Nejvíce na drsný 
únorový holomráz, velmi teplé a hlav-
ně suché jaro a mrazíky v době květu 
obilovin doplatily podniky na Uher-
skohradišťsku a Kroměřížsku. Podle 
agrárníků tak bude mít letošní špatná 
sklizeň výrazný dopad na hospodaře-
ní postižených podniků.

A jaké jsou výsledky žní? Loni 
zemědělci v kraji sklidili asi 347 000 
tun obilovin a hektarový výnos činil 
6,14 tuny. Letos se zatím podle mini-
sterstva zemědělství hektarový výnos 
v kraji pohybuje kolem 4,28 tuny. 

Podle předběžných informací 
Českého statistického úřadu bude 
celková letošní sklizeň obilovin 
v České republice o více než pětinu 
nižší. V polovině letních prázdnin či-
nil v celé zemi průměrný hektarový 
výnos obilovin 4,31 tuny, loni ve stej-
ném období to bylo 5,37 tuny. 

Zemědělcům přálo 
počasí, bohužel jen 
při žních

Je vhodná pro studenty všech věko-
vých skupin a pro jakékoli studijní účely. 
Základním principem úspěchu je fakt, že 
student vše čtyřikrát častěji slyší a čtyři-
krát častěji hovoří v průběhu hodiny v po-
rovnání s jakoukoli jinou formou jazykové 
výuky. Tím pádem se učí čtyřikrát rychleji! 

Callanova metoda nutí studenty hovo-
řit celou hodinu – čtyřikrát až desetkrát 
více. Extra rychlost zabraňuje nudě, nutí 
studenty koncentrovat se, zamezuje, aby 
si student věty v mysli překládal, a tak 
studentům buduje reflex automatické od-
povědi. Studenti se jednoduše učí v cizím 

jazyce rovnou uvažovat a rychle tak rea-
govat na otázky bez zbytečného přemýš-
lení jakou předložku použít nebo zda dát 
dané slovo na začátek či konec věty. Tím 
se vlastně učí porozumět rychlé konver-
zační angličtině. 

Dalším důležitým principem Callanovy 
metody je opakování. Součástí výuky je také 
čtení a psaní, to však přichází až v okamži-
ku, kdy student zvládl látku mluvenou for-
mou. 

Stejně je tomu při učení se mateřskému 
jazyku: nejdříve posloucháme, následně 
mluvíme a pak teprve čteme a píšeme.

Přijďte na dny otevřených dveří 
7. a 14. září 2012 od 14.00 do 18.00,
kdy si otestujete svoji angličtinu
ZDARMA.

Škola angličtiny 
Helen Doron
a Callanovy metody
/ 54. budova, areál Svit ZLÍN, 
/ 773 628 551-2
/ 777 894 348
/ info@anglictinazlin.cz
/ www.anglictinazlin.cz 

Výuka jazyků: Nové pojetí Callanovy metody
Callanova metoda zaručuje vynikající výsledky u každého studenta a vždy za čtvrtinu času vyžadovaného jakoukoli jinou meto-

dou na trhu. Nevyžaduje žádnou domácí přípravu, je jednoduchá, zajímavá a zábavná. 
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Valašskokloboucké podnikatelské cen-
trum, s. r. o., vzniklo na místě rozpadlých 
budov u hlavního Masarykova náměstí. 
Nabízí především výhodné pronájmy pro 
začínající podnikatele. Zájemci zde dosta-
nou plně vybavené kanceláře s nábytkem 
i počítačem. „Podnikatel si může donést 
kalkulačku a tužku a začít,“ uvedl jednatel 
nového centra Karel Šoman.  

Podnikatelský inkubátor ve Valašských 
Kloboukách má jedenadvacet kanceláří. 
Užitná plocha je sedm set osmdesát metrů 
čtverečních. „Máme obsazeno asi z osm-
desáti procent. Považuji to za velmi dobré 
číslo,“ doplnil Karel Šoman. V inkubátoru 
už nyní působí například firma z oblasti 
rozvodů vody, plynu a topení, společnost 
podnikající v projektování pro pozemní 
stavitelství, stavební podnik a internetový 

obchod. Nechybí zde ani přednáškový sál, 
vybavený moderní multimediální techni-
kou, pro pořádání seminářů a konferencí. 
Má kapacitu 50 osob.

Součástí podnikatelského inkubátoru je 
rovněž informační centrum, které slouží ši-
roké veřejnosti. Přestěhovalo se sem z ma-
lých prostor na opačné straně náměstí.

Stavba podnikatelského inkubátoru 
přišla na čtyřicet osm milionů korun. Pět-
asedmdesát procent město získalo na do-
tacích.  Kolaudace proběhla letos v březnu. 

„Vážíme si toho, že se vybudováním 
podnikatelského inkubátoru podařilo 
zkrášlit celé centrum našeho města. Vznikl 
zde příjemný parčík a průchod z náměstí 
směrem ke kostelu. Tyto nové venkovní 
prostory ráda využívá nejširší veřejnost,“ 
uzavírá jednatel Karel Šoman. /vc/

Prvním z nich, určeným pro malé pod-
nikatele, je nový program ZÁRUKA. S jeho 
pomocí mohou firmy s méně než 50 za-
městnanci získat záruku za bankovní úvěry 
do výše pěti milionů korun na dobu až šesti 
let. Až 70procentní záruky budou poskyto-
vány k investičním i provozním úvěrům pro 
projekty v oblasti průmyslové výroby, sta-
vební výroby, maloobchodu a velkoobchodu. 
Českomoravská záruční a rozvojová banka 
přijímá žádosti o záruky od 15. června. 

Naprostou novinkou v podpoře českého 
podnikání je pak Seed/Venture kapitálový 
fond, který MPO plánuje spustit v rámci ope-
račního programu Podnikání a inovace ještě 
v letošním roce. Cílem projektu je rozvíjet trh 
rizikového kapitálu v oblasti investic do začí-
najících firem s inovačním potenciálem. Jde 
tedy primárně o investice, o které mají malý 

zájem jak banky z důvodu rizikovosti, tak 
většinou i tradiční venture kapitálové fondy 
z důvodu malého rozsahu investic.

Třetí konkrétní iniciativou MPO je pro-
gram Inostart, jenž je součástí Programu 
švýcarsko-české spolupráce. Jde o program 
záruk za úvěry začínajícím podnikatelům, 
pilotně pro Moravskoslezský a Olomouc-
ký kraj. V jeho rámci bude Česká spořitelna 
poskytovat začínajícím podnikatelům s ino-
vativním podnikatelským záměrem úvěry 
v rozmezí 500 tisíc až 15 milionů korun. Tyto 
prostředky bude možno využít na nákup 
hmotného a nehmotného investičního a ne-
investičního majetku a také na pokrytí pro-
vozních nákladů. Program Inostart má být 
vyhlášen ještě během léta. 

Všechna tato  opatření ale vyžadují ná-
vratnost poskytnutých prostředků. /tz/

Inkubátor už je zaplněn z 80 procent 

Malým firmám pomohou nová prorůstová opatření

  Centrum podnikání
 Prorůstová opatření
Aktuálně

     Podpora
 podnikání                 

Konference PROFIMA EFFECTIVE
Termín: 19. 9. 2012, 9.00−15.30,
Kongresové centrum Zlín
Nestíháte? Kalendář máte zahlcený množ-
stvím termínů a emailová schránka je plná 
nevyřízených zpráv? Hledáte možnosti, jak 
si své úkoly setřídit a naplánovat tak, abyste 
jejich plnění zvládali v klidu, bez stresu, a tedy 
maximálně efektivně? Pak je tato konference 
určena právě pro Vás.
Program:
Jak si udělat pořádek v hlavě, v práci 
i doma? Petr Mára
Vše o jedné z nejpopulárnějších metod sou-
časnosti – Getting Th ings Done – přednáší 
český guru této metody a její nejznámější 
propagátor u nás. 

Jak na to? Soft ware? Tužka a papír?
Lukáš Gregor
Praktická implementace GTD a dalších 
metod do života s šéfredaktorem jednoho z 
největších serverů o osobní produktivitě.

Maximálně efektivní Outlook 
Jaroslav Luhan
Uvidíte možná netušené možnosti Outlooku 
při správě pošty, úkolů, kalendářů a jejich 
vzájemné propojenosti. 

Co si odnést z příběhu orla a kuřete? 
Ondřej Kubera a Pavel Trojánek
Poznejte principy efektivní práce a osobní 
produktivity přenesené ze života zvířat  a 
pohybujte se za svými pracovními i osobními 
cíli chytřeji, účinněji a radostněji.

Panelová diskuse
Zeptejte se na cokoliv kohokoliv z hostů.

Cena 2400 Kč − V ceně jsou veškeré materiály 
ke konferenci, celodenní občerstvení vč. 
poledního rautu a voucher na jakýkoliv kurz 
PROFIMA v ceně 2000 Kč
Více informací na www.profi ma.cz

PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o. 
vzdělávací a poradenská společnost 
Tyršovo nábřeží 760 
760 01 Zlín 

Tel.: 577 220 095
GSM : 603 213 549 
E-mail : profi ma@profi ma.cz 
web: www.profi ma.cz

OSOBNÍ PRODUKTIVITA 21. STOLETÍ − JAK VŠE STIHNOUT A PŘEŽÍT

Za velmi prospěšné považují zástupci města Valašské Klobouky dokončení podnika-
telského inkubátoru v lokalitě, které se říká Zákostelí. Součástí areálu jsou jak nebytové 
prostory pro podnikání, tak i příjemná vnější pěší zóna s parčíkem.

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba ve čtvrtek 14. června představil některá 
nová opatření na podporu podnikání malých a středních firem.

Soutěž PATRON 2011
/ Česká republika /
Hospodářská komora České re-

publiky vyhlásila soutěž PATRON 
2011 pro podporu podnikatelů. Cílem 
je vyzdvihnout a veřejně prezentovat 
ty podnikatele, kteří se za rok 2011 
mohou pochlubit výrazným úspě-
chem v dané kategorii. Soutěž ukáže 
na autentických příkladech z praxe 
nové způsoby a cesty, jak realizovat 
finanční úspory, jak najít nové příleži-
tosti na trhu, jak se prosadit, jak svůj 
produkt nabídnout zákazníkům, jak 
inovovat produkty či služby nebo jak 
nalézt nové finanční zdroje či partnery. 
Podmínky soutěže a registrační for-
mulář najdou zájemci na adrese www.
komora.cz/ceskypatron2011. Přihláš-
ky lze podávat do 3. září. 

Aby zahraniční firmy více inves-
tovaly v naší zemi

/ Česká republika /
Novelu zákona o investičních po-

bídkách, která má zavést přímé státní 
dotace na projekty strategických in-
vestorů a pro telekomunikační služ-
by, podepsal prezident Václav Klaus. 
Zákonodárci si od ní slibují také nová 
pracovní místa. Norma má přilákat 
do Česka podniky zaměřené na nároč-
né technologie nebo služby. Předloha 
počítá s desetiletými slevami na dani 
místo pětiletých či podporou techno-
logických center a regionů s vysokou 
nezaměstnaností. Pro získání pobídek 
bude muset investor v případě techno-
logických center vytvořit alespoň 40 
pracovních míst a investovat minimál-
ně deset milionů korun do majetku. 

Turistů přibylo
/ Zlínský kraj /
Hoteliéři a další ubytovatelé 

ve Zlínském kraji zaznamenali v prv-
ním pololetí letošního roku nárůst 
počtu hostů. Celkem se v prvních šes-
ti měsících roku ubytovalo 221 755 
lidí, což ve srovnání s loňským rokem 
představuje růst o 2,3 procenta. Prů-
měr ČR činil mírně přes šest procent. 

Pokud jde o počet přenocování, 
pak je důvod k jásotu nižší. V tomto 
parametru kraj vykázal pokles o 5,1 
procenta. Vyplývá to z údajů České-
ho statistického úřadu. Statistici také 
sledují počty hostů a přenocování 
podle kategorie ubytování. Ze statis-
tik vyplývá, že počet přenocování se 
zvýšil ve všech hotelech, s výjimkou 
jednohvězdičkových. Ostatní zaříze-
ní, jako penziony, kempy či ubytovny, 
zaznamenaly pokles. Nejvíce zahra-
ničních hostů do ČR přijelo tradičně 
z Německa, následují hosté z Ruska 
a Spojených států amerických.
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INZERCE

/ Doprava / Legislativa / Aktuálně

Předložený zákon reaguje na rozmáhající 
se praxi podávání návrhů ze strany věřite-
lů, kteří se svým podáním snaží dotčeného 
soutěžícího vyřadit z dalšího konkurenčního 
boje v podnikání. Soud bude moci například 
nepoctivému věřiteli za zjevně bezdůvodný 
insolvenční návrh stanovit pokutu až 50 tisíc 
korun. Půjde tak o celkem účinný nástroj jak 
omezit podávání šikanózních návrhů. V mi-
nulosti bývaly takové návrhy využívány k vy-
máhání jednotlivých sporných pohledávek, 
k poškození ostatních podnikatelů v kon-
kurenčním boji či k jejich vyřazení ze šance 
na získávání veřejných zakázek.

Podávání šikanózních návrhů je třeba 
změnou legislativy eliminovat mimo jiné 
proto, že informace o pouhém zahájení in-
solvenčního řízení je ze strany veřejnosti 
vnímána tak, že se daný subjekt nachází ve fi-
nančních problémech. To nemusí být v ná-
sledujícím soudním řízení vždy prokázáno. 
Avšak už samotné zveřejnění této informace 
může mít dalekosáhlé dopady i pro fungová-
ní zdravého podniku. Hospodářská komora 
České republiky, jako organizace hájící zájmy 
podnikatelů, proto tyto změny vítá a věří, že 
novela projde celým legislativním procesem 
co nejrychleji.  /tz/

Co nás čeká na státních silnicích v kraji

Komora vítá novelu insolvenčního zákona

Konference PROFIMA EFFECTIVE
Termín: 19. 9. 2012, 9.00−15.30,
Kongresové centrum Zlín
Nestíháte? Kalendář máte zahlcený množ-
stvím termínů a emailová schránka je plná 
nevyřízených zpráv? Hledáte možnosti, jak 
si své úkoly setřídit a naplánovat tak, abyste 
jejich plnění zvládali v klidu, bez stresu, a tedy 
maximálně efektivně? Pak je tato konference 
určena právě pro Vás.
Program:
Jak si udělat pořádek v hlavě, v práci 
i doma? Petr Mára
Vše o jedné z nejpopulárnějších metod sou-
časnosti – Getting Th ings Done – přednáší 
český guru této metody a její nejznámější 
propagátor u nás. 

Jak na to? Soft ware? Tužka a papír?
Lukáš Gregor
Praktická implementace GTD a dalších 
metod do života s šéfredaktorem jednoho z 
největších serverů o osobní produktivitě.

Maximálně efektivní Outlook 
Jaroslav Luhan
Uvidíte možná netušené možnosti Outlooku 
při správě pošty, úkolů, kalendářů a jejich 
vzájemné propojenosti. 

Co si odnést z příběhu orla a kuřete? 
Ondřej Kubera a Pavel Trojánek
Poznejte principy efektivní práce a osobní 
produktivity přenesené ze života zvířat  a 
pohybujte se za svými pracovními i osobními 
cíli chytřeji, účinněji a radostněji.

Panelová diskuse
Zeptejte se na cokoliv kohokoliv z hostů.

Cena 2400 Kč − V ceně jsou veškeré materiály 
ke konferenci, celodenní občerstvení vč. 
poledního rautu a voucher na jakýkoliv kurz 
PROFIMA v ceně 2000 Kč
Více informací na www.profi ma.cz

PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o. 
vzdělávací a poradenská společnost 
Tyršovo nábřeží 760 
760 01 Zlín 

Tel.: 577 220 095
GSM : 603 213 549 
E-mail : profi ma@profi ma.cz 
web: www.profi ma.cz

OSOBNÍ PRODUKTIVITA 21. STOLETÍ − JAK VŠE STIHNOUT A PŘEŽÍT

Ještě ani do konce letošního roku nebudeme jezdit z Otrokovic do Zlína po souvis-
lé čtyřpruhové komunikaci. Ředitelství silnic a dálnic s tím sice původně počítalo, ale 
před pár dny se opět objevily problémy s vlastníkem jednoho z pozemků. 

Hospodářská komora České republiky souhlasí se ztížením podávání bezdůvodných 
insolvenčních návrhů, které mají poškozovat konkurenční firmy. Novelu insolvenčního 
zákona schválili poslanci 11. července, v polovině srpna se jí bude zabývat Senát.

ROP Střední Morava 
rozdělí dalších 420 milionů

/ Střední Morava /
Téměř 420 milionů korun je 

v Regionálním operačním programu 
Střední Morava připraveno pro kra-
je, města, obce, neziskové organiza-
ce a podnikatele. Ti všichni mohli 
předkládat do 13. srpna své projek-
tové záměry zejména v oblasti ces-
tovního ruchu a podpory podnikání. 
„Do této výzvy jsme zahrnuli celkem 
deset oblastí a podoblastí podpory, 
takže se jedná o opravdu velký balí-
ček,“ zhodnotil ředitel Úřadu Regio-
nální rady Ivan Matulík. 

Podnikatelé z území okresů 
Vsetín, Kroměříž a z Valašskoklo-
boucka mohli předkládat projekty 
na modernizaci brownfields, prů-
myslových zón a odstranění nevy-
užitých staveb. Vyhlášena je pro ně 
oblast podpory 2.4 Podpora podni-
kání, kde je vyčleněno 94 milionů 
korun. 

Kraj podpořil výuku řemesel 
i na soukromých školách

/ Zlínský kraj /
Od školního roku 2009/2010 

podporuje Zlínský kraj výuku ře-
mesel nejen na těch školách, které 
přímo zřizuje, ale také na školách 
soukromých. Přidělení dotací je pro-
váděno na základě smlouvy o po-
skytnutí dotace, a to po předložení 
skutečně vynaložených finančních 
prostředků. 

Ve školním roce  2011/2012 
byly do projektu zapojeny čtyři 
soukromé školy, kterým nyní Zlín-
ský kraj rozdělí dotace v následu-
jícím členění: Střední škola služeb 
s.r.o. – částka 12 000 korun, Střední 
škola MESIT, o.p.s. – částka 137 600 
korun, Střední škola letecká, s.r.o. – 
částka 154 100 korun, Střední škola 
obchodně technická, s.r.o. – částka 
150 800 korun.

Po čtyřpruhu se bude jezdit už letos v září 
ze Zlína až po odbočku k Makru. Zbývající 
dvousetmetrový úsek bude mít čtyři jízdní 
pruhy asi až v polovině roku 2013. 

Blíží se už dokončení rekonstrukce dlou-
hého silničního tahu I/55 od Kunovic přes 
Uherský Ostroh po hranici kraje. Silnice bude 
průjezdná do konce letošního října. Už do 20. 
srpna bude plně funkční také opravovaný 
úsek I/55 v Uherském Hradišti. Pokračují sta-
vební práce na nové čtyřpruhové silnici I/35 
z Valašského Meziříčí směrem k Lešné. „Ale 
je to všechno o penězích. Odhaduji dokon-
čení asi do roku 2015,“ uvedl ředitel zlínské 
správy ŘSD Karel Chudárek. Za poměrně kva-
litní považují dopravní odborníci silnici I/50, 
která vede na Slovensko. S výjimkou okraje 
Uherského Brodu, Bystřice pod Lopeníkem 
a Starého Hrozenkova už v celé trase míjí za-
stavěné obce. „Obchvat Starého Hrozenkova 
budeme připravovat, ale je to záležitost mini-
málně deseti let,“ dodal Chudárek.

Relativně nadějně dnes vidí zástupci ŘSD 
i výstavbu jihovýchodního obchvatu Otroko-
vic na trase R55 v délce 3,1 kilometru. ŘSD 
už tam vykoupilo asi 60 procent pozemků. 
V příštím roce bude žádat o stavební po-
volení. Méně optimisticky vypadá zamýš-
lená stavba pokračování R55 od Otrokovic 
přes Napajedla dále k jihu. Problémy jsou 
ve Spytihněvi. Ale už bylo vydáno územní 
rozhodnutí na úsek R55 z Babic do Starého 
Města. Do konce roku chce ŘSD získat sta-
vební povolení na úsek rychlostní silnice 
R49 z Hulína do Fryštáku. To původní zrušil 
pro určitá pochybení soud. Jestli však budou 
ve státním rozpočtu peníze, to záleží na vlá-
dě a zákonodárcích. Připravuje se pokračo-
vání ve stavbě nové silnice I/57 ve směru 
od Vsetína na Valašské Meziříčí, ale v příštím 
roce tam lidé ještě žádné stavební mechanis-
my neuvidí. Ostatní státní silnice v kraji jsou 
v poměrně dobrém stavu a žádná jejich velká 
rekonstrukce není potřebná. /vc/
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Posudek byl potřeba na každou vlast-
nickou změnu u nemovitostí, ale zdá se, že 
po letech přichází změna. Vláda totiž v rám-
ci svých reforem připravuje zvýšení daně 
z převodu nemovitostí ze 3 % na 4 % a ne-
počítá s nutností zpracování znaleckých po-
sudků. Daň se pravděpodobně bude počítat 
jen z ceny zjištěné na základě smlouvy, a tak 
se prostor pro samozvané znalce ještě více 
otevře.

 
Výsledky se liší podle metody

Mnoho lidí však ani dnes neví, že hod-
notu nemovitostí lze určit vlastně dvěma 
způsoby a jejich výsledek se může mnohdy 
diametrálně lišit. Prvním, tradičním stano-
vením hodnoty, je stanovení hodnoty ne-
movitostí podle oceňovacího předpisu a tím 
je dnes vyhláška č.387/2011 Sb., kterou se 
provádí zákon č.151/1997 S. o oceňování 
majetku. Takto zjištěná hodnota je často 
nazývána administrativní cenou a znalec-
ký posudek může podat jen osoba k tomu 
oprávněná podle zákona (znalec nebo 
znalecký ústav). Je to přesně ten posudek, 
na který jsme až dosud byli zvyklý při pře-
vodech nemovitostí a při dědickém řízení. 
Z dědictví však tato cena vypadla již dříve 
a notáři dnes znalecké posudky nevyžadují 
a postačí jim orientační určení ceny obvyk-
lé (viz dále), na které se mohou dědicové 
i shodnout. Někdy to však může být ke ško-
dě věci, ale to je jiný šálek kávy. A nově tedy 
vypadne posudek i při běžných převodech 
nemovitostí.

Pak ovšem existuje i druhá disciplína, 
která se nazývá tržním oceňováním, a je-
jím úkolem je stanovit obvyklou hodnotu 
nemovitostí, tedy takovou cenu, za nichž 
by nemovitost byla v současné době prodá-
na na trhu, aniž by ani jedna ze smluvních 

stran byla pod nějakým tlakem. Takové oce-
nění již nutně nemusí zpracovávat znalec, 
ale osoba s živnostenským oprávněním pro 
tuto činnost. Praxe je však taková, že drtivá 
většina těchto živnostníků je zároveň znalci 
v oboru cen nemovitostí. Tento druh oce-
nění obvykle doprovází dluh – je o ocenění 
zástav, směnek, hypoték a podobně.

Stále existují rozdíly
I když se oceňovací vyhláška každou 

svojí novelizací stále více přibližuje prakti-
kám tržního oceňování, pořád existují velké 
rozdíly ve výsledcích podle výše zmíněných 
zásad či metod. Je to dáno tím, že oceňovací 
předpis je postavem spíše na nákladovém 
pojetí a zabývá se více technických a sta-
vebním pojetím nemovitosti, kdežto tržní 
hodnota klade důraz na praktickou vyu-
žitelnost, ekonomickou návratnost a tržní 
lokalizaci dané nemovitosti. A právě zde je 
kámen úrazu všech laických oceňovatelů – 
správné ocenění musí nejprve správně ur-
čit účel ocenění a poté vhodně kombinovat 
znalosti stavařiny, práva, ekonomiky a mar-
ketingu. Zatímco první část si umí leckdo 
představit (každý přece něco za život posta-
vil), s těmi dalšími částmi skládanky už je 
to horší. Ale problém oceňovatele přichází 
daleko dříve, než se vůbec k nemovitosti 

Oceňování nemovitostí: disciplína pro každého?

Jak na oceňování 
nemovitostí? 

         Rádce

Transakce s nemovitostmi nejsou za lidský život příliš časté. V tuzemsku jde nejčas-
těji o jeden až dva případy za život. To ovšem průměrnému Čechovi nebrání v tom, aby 
se pasoval do role „znalce“. Ponecháme stranou obchodní náležitosti spojené s prode-
jem či nákupem nemovitostí a soustředíme se pouze na otázku určování cen či hodnoty 
nemovitostí. Jde totiž o nejčastější znaleckou disciplínu. 

dostaví. Nejdříve by totiž měl provést jakýsi 
právní audit všech vztahů, které se nemovi-
tosti týkají. Nejde jen o vlastnický vztah, kte-
rý by měl majitel prokazovat odpovídajícím 
nabývacím titulem, ale dnes jde především 
o vztahy věcných břemen, zástav a vztahů 
okolních nemovitostí či ještě širších, jako je 
třeba územní plán nebo ochranná pásma. 
Exekuci či zástavu zapsanou na listu vlast-
nictví dnes snad již nikdo nepřehlédne, ale 
věcná břemena mohou být často limitujícím 
faktorem pro reálnou využitelnost nebo 
možnost dalších investic. Věcná břemena 
jsou nakonec zcela samostatnou disciplínou 
a někdy jsou i samostatně oceňována. Čas-
tým hříchem obchodníků s nemovitostmi je 
prodávání orné půdy jako stavební pozem-
ky, bez ohledu na stav územního plánování 
nebo ochrany přírody. Dopady do hodnoty 
v takovém případě mohou být zcela fatální. 
 
Ověření reality

Vyzbrojen znalostmi z úvodní papíro-
vé války se znalec může vypravit na místní 
šetření. Zde je jeho hlavním úkolem na mís-
tě ověřit realitu zjištěných vztahů a zjistit 
skutečný technický stav nemovitostí. Zde je 
osobní přítomnost nezastupitelná, a pokud 
někdo tvrdí, že mu postačí k posouzení ně-
kolik fotek, koleduje si o vážné problémy. 
Jak kvalitně je obhlídka provedena, je po-
chopitelně jen na zkušenostech a znalostech 
osoby, která ji provádí, a pro administrativní 
cenu musí být dosti detailní a pro cenu ob-
vyklou nesmí přehlédnout technické pro-
hřešky, ale ani prohřešky vůči efektivnímu 
využití nemovitosti, jako je třeba snadnost 
přístupu, možnosti parkování, dosažitelnost 
služeb a podobně, pochopitelně podle typu 
nemovitosti. Někdy by kupující nejradě-
ji zpětně žádal slevu, když po nastěhování 
zjistí, že výskyt nepřizpůsobivých skupin 
obyvatelstva je větší, než očekával, nebo že 
i relativně vzdálená továrna dokáže zašpi-
nit pověšené prádlo. Analýza hodnocení již 
může proběhnout v klidu kanceláře znalce. 
Nabyté vědomosti o právním, technickém, 
praktickém a marketingovém stavu musí 
znalec vhodně skloubit a použít při výpočtu 
a pochopitelně být schopen argumentačně 
obhájit. Právě na tuto část laici často zapomí-
nají, proč právě tento faktor hodnotu nemo-
vitosti snižuje či zvyšuje? Jak velký je tento 
vliv v porovnání se srovnatelnými prodeji. 
Nejsprávnější metodou je totiž porovnat rea-
lizované prodeje v regionu s předmětnou ne-
movitostí. Ale pozor - jen málokdo má věro-
hodnou databázi skutečných prodejů! Praxe 
je v drtivé většině taková, že se použijí údaje 
z nabídek realitních kanceláří v dané době 
a místě. Porovnání skutečně dosažené ceny 
pak může být zase velmi rozdílné obzvláště 
na současném trhu.

Myslím, že záměr vlády na zvýšení saz-
by daně z převodu nemovitostí moc do stát-
ní kasy nepřinese a při odbourání skutečně 
odborného pohledu na věc to možná bude 
ještě horší či spíše naopak.

/Ing. Petr Peštuka, 
Znalecký a oceňovací ústav, s.r.o./
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„Jde o to, aby měl člověk plný talíř a aby 
mu to chutnalo,“ shrnuje jednoduše po-
slání své firmy předseda představen-
stva akciové společnosti JOSPO Holešov 
Josef Pospíšil. Tato firma se zabývá vý-
robou a vývozem teplých pokrmů, chla-
zené stravy a zajišťuje kompletní cate-
ringové služby.

JOSPO, a. s., je společnost navazující 
na dlouhodobé tradice v oblasti pohostin-
ství a stravování. Specializuje se na výrobu 
teplých a chlazených pokrmů. Poskytuje 
kompletní řešení společného stravování, 
realizuje cateringy pro každou příležitost 
(teplý i studený raut), díky vlastní dopravě 
je schopna zajistit plynulé a stabilní rozvo-
zy teplé i chlazené stravy podle potřeb zá-
kazníků. „Vždy klademe silný důraz na in-
dividuální přístup k zákazníkovi a jeho 
specifickým potřebám,“ ujišťuje člen před-
stavenstva Marcel Pospíšil.

Tím, že firma vaří pokrmy ve velkém 
množství, měsíčně to bývá až půl milionu 
jídel, mohla snížit náklady na jedno jídlo 
a těžko jí může konkurovat jakákoli menší 
závodní kuchyně. „Zaměstnavatelé, kteří 
nechají závodní stravování na nás, ušetří 
významné prostředky proti tomu, kdyby 
provozovali vlastní kuchyni a měli vlastní 
kuchaře. Nemusí mít ani žádné starosti 
s dodržením přísných hygienických no-
rem, které ve stravování platí,“ konstatuje 
Marcel Pospíšil.

Firemní zásady
/ Při výrobě jídel dbáme na čerstvost 

- máme širokou škálu dodavatelů, 
od kterých vyžadujeme jen ty nejkva-
litnější vstupní suroviny.

/ V rámci rozšíření služeb a vhodných 
prostor jsme schopni nabídnout „gur-
mánské zážitky“.

/ Mezi oblíbené speciality patří jídla 
na grilu, šťavnatý steak a ratatouille, 
speciality asijských kuchyní apod.

/ Některé naše výrobky získaly ocenění 
Perla Zlínska nebo Regionální potravi-
na Zlínského kraje.

/ Všechny naše provozovny a výdejny 
podléhají systému HACCP.

/ Jsme celoplošně certifikovaní podle 
norem ISO 9001.

/ Vaříme podle tradičních receptur, ale 
používáme moderní technologie, kte-
rými docilujeme kvalitu a stálost chuti 
po celou dobu záruky.

Teplá strava
JOSPO, a. s., vaří obědy pro zákazníky 

podle individuálně dohodnutých smluv-
ních podmínek. Objednávky přijímá tele-
fonicky, písemně, e-mailem. Úprava ob-
jednávek je možná denně do 6.30 hodin. 
Stravu vydává do thermoportů odběratele. 

Stravování je přizpůsobeno svým slo-
žením, množstvím a úpravou jídel pro ši-
rokou veřejnost. Úprava některých druhů 
jídel na jídelním lístku je určena pro stráv-

Nasytíme denně desítky tisíc strávníků

 Komerční
prezentace

JOSPO, a. s.
Holešov

níky, kteří jsou ve výběru jídel omezeni 
(„dietáři“). Strávník má možnost výběru 
z hlavního jídla a dvou druhů jídel upra-
vených do forem dvou diet a salátu jako 
samostatného pokrmu.

Teplé pokrmy vaří JOSPO, a. s., pro řadu 
závodních jídelen v Holešově, Bystřici pod 
Hostýnem, Hulíně, Kroměříži. Velkým zá-
kazníkem, pro kterého JOSPO připravuje 
na 4 500 obědů denně, je například spo-
lečnost Barum Continental Otrokovice. 

Chlazená strava
JOSPO, a. s., vaří v širokém sortimentu 

kompletní menu, které se dodává zákazní-
kům v chlazeném stavu. Má záruční lhůtu 
do 14 dnů při skladování v teplotě 0 až 
plus 4 °C. Aktuální jídelní lístek chlazené 
stravy zveřejňuje JOSPO na svých interne-
tových stránkách.

Chlazená strava se dodává:
/ v balení po jednotlivých porcích pro 

automaty. Chlazené pokrmy z automatů 
jsou vhodné zejména do vícesměnných 
provozů, aby měli zaměstnanci zajiště-
no kvalitní stravování v kteroukoli denní 
i noční dobu,

/ v gastrobalení po deseti porcích. Je 
to vhodné pro závodní výdejny jídla, re-
staurace, ale i jako náhradní stravování 
při výluce kuchyně. Tuto chlazenou stravu 
mohou využít například složky integrova-
ného záchranného systému při živelných 
pohromách nebo pořadatelé festivalů.

Cateringové služby
„Jsme schopni zajistit rauty, oslavy, ob-

čerstvení pro slavnostní příležitosti na klíč 
kdekoli a kdykoli a v jakémkoli množství. 
Když o to zákazník projeví zájem, zajistíme 
například i hudbu,“ říká člen představen-
stva JOSPO Marcel Pospíšil. 

JOSPO, a. s., zajišťovala catering i pro 
velké akce se stovkami návštěvníků – na-
příklad pro holešovskou vernisáž obrazů 
Karla Gotta nebo pro koncert Karla Gotta 
a Jitky Zelenkové.  /pr/

Kontakt
/ JOSPO, a. s.
       Tovární 1627
       769 01 Holešov
/ Tel. 775 867 551
/ E-mail: info@jospo.cz
/ www.jospo.cz
/ IČ: 27692400
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   Aktuální výzvy
 Úspěšné projekty

Termíny

VYDAVATEL
magazínu Firemní PARTNER
 
HEXXA komunikační agentura s.r.o. 
Registrace MK ČR E 16333

Vychází v nákladu 20 500 ks. 
Uzávěrka 25. den v měsíci.
Neprodejné. Vydavatel nenese odpo-
vědnost za obsah inzerce. 

www.firemnipartner.cz
 
REDAKCE 
Pekárenská 42, 760 01 Zlín 
tel./fax: 577 271 206 
e-mail: redakce@firemnipartner.cz
Mgr. Jaroslav Janečka - šéfredaktor 
Mgr. Vojtěch Cekota - redaktor 
MgA. Tamara Burešová - grafická 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. 
Distribuce do všech firemních schrá-
nek ve Zlínském kraji, na určená místa 
a adresy.

/ Operační program Podnikání a inovace /
/ Marketing (2. prodloužení výzvy III) -  Individuální projekty 

MSP podporující vstup MSP na zahraniční trhy:  příjem plných 
žádostí do 14. 9. 2012.

/ Nemovitosti (prodloužení výzvy II): příjem plných žádostí 
od 1. 8. 2012.

/    CzechAccelerator (IV. výzva): příjem žádostí je možný do 
14. 9. 2012.

/ Inovace - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví 
(prodloužení výzvy II): příjem registračních žádostí do 30. 9. 
2012, příjem plných žádostí do 4. 1. 2013.

MARKETING: Cílem aktuální výzvy je posílení mezinárodní konku-
renceschopnosti malých a středních podniků se sídlem v České re-
publice prostřednictvím individuálních účastí na veletrzích a výsta-
vách v zahraničí.

INOVACE – PROJEKT NA OCHRANU PRÁV PRŮMYSLOVÉHO 
VLASTNICTVÍ: Cílem programu je prostřednictvím dotací podpořit 
zvýšení intenzity využívání nástrojů ochrany práv průmyslového 
vlastnictví malými a středními podnikateli, vědeckovýzkumnými in-
stitucemi, vysokými školami a fyzickými osobami.

NEMOVITOSTI: Cílem Programu Nemovitosti je podpořit vznik 
a rozvoj podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruk-
tury, a přispět tak ke vzniku funkčního trhu nemovitostí a ke zlepšení 
investičního a životního prostředí. 
CZECH ACCELERATOR 2011 – 2014: šanci získávat zkušenosti v za-
hraničí dostane 10 firem, které chtějí rozvíjet podnikatelské plány 
a projekty, hledat partnera pro byznys a získat zkušenosti ve světo-
vých technologických inkubátorech a akcelerátorech v Silicon Valley, 
Bostonu, Švýcarsku, Izraeli nebo Singapuru. 

Podrobnosti o vybraných dotačních titulech OPPI 

/ Zajímavé tipy /

Vzdělávejte se pro růst ve Zlínském kraji 
Regionální individuální projekt „Vzdělávejte se pro růst ve Zlínském 
kraji“ navazuje na národní projekt „Vzdělávejte se pro růst!“, od kte-
rého se liší zejména podporovanými hospodářskými obory a odliš-
ným procedurálním postupem po schválení žádosti. Cílem projektu 
je zlepšení úrovně odborných znalostí a dovedností zaměstnanců, 
zvýšení konkurenceschopnosti podpořených organizací a zlepšení si-
tuace na trhu práce ve Zlínském kraji. Žadatelem může být právnická 
i fyzická osoba (OSVČ), vzdělávací aktivity musí směřovat do podpo-
rovaných CZ NACE žadatele. Žádosti můžete od 23. 7. 2012 předklá-
dat osobně nebo poštou Úřadu práce ČR - krajské pobočce ve Zlíně.

CzechEkoSystem 
Přemýšlíte o podnikání nebo již krátkou dobu podnikáte? Uvažujete 
o získání investora? Chcete získat poradenství a služby kouče, se kte-
rým budete moci konzultovat své podnikatelské kroky a který vám 
předá vlastní zkušenosti z podnikání a pomůže s kontakty a řízením 
firmy v počátcích? Zapojte se do programu CzechEkoSystem, který 
realizuje agentura CzechInvest v rámci OPPI, programu Poradenství. 
Příjemce podpory může být pouze podni katelský subjekt, který spl-
ňuje definici malých a středních podniků a od započetí jeho podni-

katelských aktivit neuplynula doba 5 let. Předpokládané vyhlášení 
druhé výzvy je září 2012. CzechInvest spolupracuje na programu 
CzechEkoSystem s Technologickým inovačním centrem, s.r.o., kte-
ré ve Zlínském kraji zajišťuje funkci tzv. „skauta“, tedy kontaktního 
místa, které poskytne žadatelům relevantní informace o programu 
a zdarma pomůže s přípravou žádosti. Více informací: Technologic-
ké inovační centrum, s.r.o., Ing. Petr Konečný, tel.: +420 739 570 790, 
www.ticzlin.cz

Inovační bulletin má novou tvář
Technologické inovační centrum připravilo barevnější verzi ino-
vačního bulletinu. „Novým grafickým zpracováním se snažíme čte-
nářům zpříjemnit čas strávený nad řádky časopisu,“ uvedla k nové 
grafické podobě ředitelka společnosti Mgr. Daniela Sobieská.
Na stránkách bulletinu najdete rozhovory se zástupci firem, které 
se staly vítězi soutěže Inovační firma Zlínského kraje 2012, a to 
Českou zbrojovkou, Austin Detonator, Koma Modular Construction. 
O pravidlech, která jsou určující pro management, na stránkách 
bulletinu promlouvá prof. Ján Košturiak. Bulletin je k dispozici 
na stránkách www.ticzlin.cz, kde se také můžete přihlásit k jeho 
pravidelnému odběru.

/ Stranu připravila společnost Technologické inovační centrum. Více informací na www.ticzlin.cz /
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tel.: +420 577 432 891 
fax: +420 577 433 350

e-mail: suszlin@suszlin.cz

Realizace a opravy komunikací,
chodníků, parkovišť 
a zpevněných ploch

Pokládka asfaltového betonu  nišerem

Vysprávky komunikací 
a ploch asfaltovými technologiemi

Čištění komunikací a ploch

Realizace a opravy mostních objektů 
a silničního příslušenství

Prodej kameniva

Výškové úpravy uličních vpustí 
a poklopů šachet v komunikacích

www.suszlin.cz

Wellness hotel Rezidence Ambra 

Wellness hotel Rezidence Ambra 
v Luhačovicích je moderní  zařízení  
s kvalitním ubytováním, stravovacími 
službami a balneoprovozem. Patří mezi 
místa, kde se  můžete nechat hýčkat 
a zároveň aktivně odpočívat.

Ve své nabídce má:
• Relaxační programy 

z katalogové nabídky 
• Individuální wellness programy 

sestavené na přání hosta, hotelové ubytování
• Vzdělávání, prezentace a společenské akce
 rem spojené s wellness zážitky 

bra 
ařízení í  
ovacími 
atří mezi

Kontakty: 
tel.: 577 154 111/154,  fax 577 154 101
e-mail: rezervace@hotel-ambra.cz

K t kt

Využijte 
speciální nabídky 
na  remní akce 

www.hotel-ambra.cz

Tečovská 1052, 
763 02 Zlín-Malenovice 

tel.: +420 577 133 333
e-mail: unicars@unicars.cz

NISSAN | CITROËN | MITSUBISHI
 více než 30 modelů tří značek

  vždy minimálně 60 skladových vozů 
ihned k odběru

  příjemné prodejní prostředí
  komplexní servisní zázemí
  záruční i pozáruční servis

STARÁME SE O VÁS JIŽ 16 LET

U
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AUTOBAZAR
RADOST I  ZE STARŠÍHO VOZU

  výběr z více než 100 prověřených vozů
  dovoz vozů z EU na zakázku
  garantovaný původ vozů
  poctivá servisní prohlídka každého vozidla
  nadstandardní služba Citroën Select
  možnost rozšířených záruk
  záruční i pozáruční servis

NISSAN se vrátil 
do Zlína...

...a je v dobré společnosti


