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technologický park progress

NESTARTUJTE V GARÁŽI
Zkuste podnikatelský inkubátor v Holešově

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.

Nápad je na vás, se vším ostatním vám pomůžeme my . . . . . . .

Cenová nabídka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• moderní prostory za zvýhodněnou cenu
• komplexní služby pro váš rozjezd
• nancování a poradenství
• další služby podle individuálních potřeb

• 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

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 Technologického parku v jiném režimu.

Další zvýhodnění, které klienti získávají formou veřejné podpory,
je soubor technických a administrativních služeb. Tento základní balíček je poskytován za cenu 300 Kč/m2/rok. Obsahuje přístup ke strukturované kabeláži, poskytnutí internetové konektivity,
wi-, rezervaci zasedací místnosti, parkovací místo, služby recepce, úklid společných prostor a podobně.

www.progresspark.cz

SPUSTILI JSME NOVÝ E-SHOP

WWW.ARLES.CZ

K objednanému zboží přes e-shop
dárek pro vás (akce pla� do 31. 12. 2012)

nabízíme vše pro vaše �skárny, kopírky, faxy
tonery, developery, imaging unity, válce atd.
originální i neoriginální spotřební materiál
rozvoz po Zlíně zdarma

ARLES, s. r. o., Holešovská 429, 763 16 Fryšták, Tel.: + 420 573034597, Fax: + 420 577019511, e-mail: eshop@arles.cz
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ZBLÍZKA
SPONZORING

Jméno firmy v názvu klubu, na dresu či mantinelu. To jsou asi nejviditelnější projevy
sponzorství. Co ale může firma za své peníze
dostat jiného?

6–7

ROZHOVOR
NAVLÁČILOVI:
STAVÍME NA ZAMĚSTNANCÍCH

Navláčil stavební firma, s.r.o., je rodinný podnik. Kdyby se ale společnost jmenovala Navláčilovi, bylo by to přesnější. Mezi společníky
jsou totiž hned čtyři lidé s tímto příjmením,
ve firmě pak pracuje dalších pět rodinných
příslušníků.

8–9

ZPRAVODAJSTVÍ Z FIREM
MPU CHCE BÝT BANKOU

Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo
(MPU) dlouhodobě vykazuje růst počtu klientů, bilanční sumy i zisku. Připravuje proto
krok, který se stane důležitým mezníkem v historii společnosti. MPU požádal o bankovní licenci. Obdržet by ji mohl v roce 2013 či 2014.

10-12, 14

PODPORA PODNIKÁNÍ
VINAŘSTVÍ

Vinaři v jižní části kraje pěstují všechny moravské odrůdy vinné révy. Změřili své umění
v soutěži TOP Víno Slovácka. Na konci září už
začalo vinobraní.

17

RÁDCE
KDY JE POTŘEBA POSUDEK

Stále přežívá mezi veřejností, a to i podnikatelskou, několik mýtů ohledně potřeby znaleckých posudků. Pokusíme se je uvést na pravou
míru.

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 odpovědnost za obsah inzerce.

V dětství jsem postavil s kamarády několik minikár. Přes mírné konstrukční odlišnosti dané
dostupností té či oné součástky měly všechny stroje dvě věci společné: kola ze starých kočárků a reklamní polepy. Například z krabiček od cigaret či plechovek od piva jsme vystřihli
příslušná loga a umně jimi vyzdobili stroj. V paměti mi utkvěla hlavně kombinace nápisu
Rothmans a etikety od brumovského piva.
Naši „sponzoři“ by nás ale určitě nepochválili. Dokázali jsme sice přivést na námi pořádané sportovní podniky dostatek diváků (ve srovnání se školním kolem soutěže O partyzánský
samopal), o důstojné propagaci značek ale nemůže být ani řeč. Loukotě stařičkých kol nikdy
nevydržely enormní zátěž a praskaly a praskaly. Vzhledem k následným rozsáhlým škodám
na překližkovém rámu stroje se již jeho oprava nerentovala, a tak vrak bez volantu a sedačky
dožíval celé léto někde v křoví mezi hřištěm a potokem. I s reklamními polepy. O ostudě pro
celý „tým“ raději pomlčím.
Proč o tom mluvím? Tématem tohoto vydání magazínu Firemní partner je sponzoring
ve sportu. Na téma jsme se podívali ze dvou stran: co od klubů očekávají sponzoři a co naopak
nabízejí kluby sponzorům. Co jsme zjistili, si můžete přečíst na stranách 4 a 5. A koho sport
nezajímá, ten může přeskočit rovnou na stranu 14, kde jsou informace o vinařství ve Zlínském
kraji.
						
Jaroslav Janečka,
							 šéfredaktor

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 schránek ve Zlínském kraji, na určená místa
a adresy.
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Zblízka

Co lze nabídnout
sponzorům

Sponzor není mecenáš
Když dresy bundesligového klubu Eintracht
Braunschweig ozdobilo
v první polovině 70. let
logo jedné likérky, nesetkalo se to s příliš pozitivním ohlasem. Sportovní
asociaci se mimo jiné nelíbilo, že se z hráčů stávají
živé reklamní sloupy, což
škodí pohledu na sport.
Dnes to již jen vzbuzuje
úsměv. Sport se prostě
bez sponzorů neobejde.
A sponzor není mecenáš,
byť i u něj může být jednou z motivací pocit, že
bylo vykonáno dobro.
Za své plnění chce ale protihodnotu.
Sponzoring je byznys, musí být výhodný
pro obě strany. „Každý tým, který chce získat externí finanční prostředky, by měl být
i schopen nabídnout potenciálním sponzorům přesně definované reciproční služby.
Ideální je tuto protihodnotu přesně popsat
formou balíčku. Z něho by měl sponzor získat představu, co a za kolik může získat.
Musí tedy obsahovat i ceny – za umístění
reklamy, za případný event marketing a další plnění,“ uvádí Lukáš Friedrich z agentury Ogilvy & Mather, který se problematice
sponzoringu dlouhodobě věnuje. Udržet si
ho je totiž prakticky stejně obtížné, možná
i těžší. Na vztahu je třeba neustále pracovat.
„Zvláště v případě větších sponzorských
investic by měla být určitá hodnota pozitivních efektů opravdu měřena a analyzována.
V případě ROI indexu (definující návratnost
investic) či mediálních výstupů lze změřit
efekty takové kampaně poměrně přesně
a hlavně vlastními silami. Pokud ale chce-
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me jít dál, a sledovat například vliv vynaložených prostředků na zvýšení povědomí
o značce, zlepšení jejího vnímání a podobně,
pak to vyžaduje další investici směřovanou
do výzkumu. A to ideálně u profesionálních
výzkumných agentur,“ dodává Friedrich.

Jak to dělají velcí
Ve Zlíně je hokej sportem číslo jedna.
V uplynulém ročníku přilákali zlínští hokejisté v průměru 4 500 diváků na každý
domácí zápas základní části, v play off pak
dokonce průměrná návštěvnost atakovala
hranici 6 000. Hokej pak tradičně plní vysílací část televizních a rozhlasových stanic,
stejně jako stránky novin. Pro sponzory
zřejmě ideální prostředí. „Část sponzorů
skutečně sama naváže kontakt s tím, že
chtějí s klubem spolupracovat. Většina potenciálních sponzorů je ale aktivně oslovována ze strany klubu. Provoz klubu na vrcholové úrovni není levný. Navíc nejde jen
o A-tým, máme mládežnické týmy ve všech
kategoriích. Potřeba sponzorů je tak opravdu značná,“ říká jednatel týmu PSG Zlín Patrik Kamas.
A kolik sponzorů se vlastně na chodu
zlínského hokeje podílí. Sponzoři klubu
jsou děleni na základě výše finančního plnění sponzoringu. Titulární, neboli generální sponzor je jeden – stavební skupina PSG,
který dává do klubu největší objem finančních prostředků. Hlavních partnerů je šest:
Město Zlín, Zlínský kraj, RI Okna, Zaremba,
Impromat a agentura BPA. Partneři klubu
jsou ti, kteří sponzorují klub menším objemem financí, nebo dodávají své produkty
formou barteru. Poslední skupinou jsou
mediální partneři klubu. Ti formou barterového plnění propagují klub.
„Pro sponzory máme zpracovánu základní nabídku, od které se následně jednání odvíjí. Tato je však vždy maximálně
přizpůsobena potřebám klienta. Partneři
získávají reklamní plnění v podobě ploch
na Zimním stadionu Luďka Čajky (mantinely, led, ochozy, kostka nad ledem, chodby, VIP prostory a podobně), dále je možnost propagace v bulletinu Zlínské Buly,
na webu, facebooku a akcích pořádaných
klubem. Dále získávají bonusy ve formě servisu ve VIP prostorách během extraligových
utkání,“ popisuje nabídku Kamas. Kromě
toho ale chtějí sponzoři ještě něco – aby

jejich jméno bylo spojeno s úspěchem. „Samozřejmě chtějí od klubu dobré sportovní
výsledky, chtějí být co nejvíce vidět za své
vynaložené finanční prostředky a chtějí být
spojování s pozitivním vnímáním lidí, které
nejvíce ovlivňují právě sportovní výsledky
klubu,“ podotýká Kamas.

Mimo hlavní proud
Handball Club Zlín je klubem, který má
úspěchy, ale jeden menší problém. Házená prostě nepatří do hlavního proudu. „To
se, bohužel, na zájmu sponzorů podepisuje. Proto musíme zintenzivnit naši práci
na všech úrovních a bojovat s tímto handicapem. Sponzor chce být vidět. Na druhé
straně, sponzoři, kteří nás podporují, primárně nečekají, že jim to přinese velkou
přidanou hodnotu. Jsou za nimi většinou
lidé, kteří mají k házené blízko,“ uvedla
novopečená předsedkyně HC Zlín Daniela
Sobieská.
Tým se s handicapem „menšinového
sportu“ snaží vše řešit i jinými nástroji než
klasickou propagací sponzora, tedy reklamami na hracích plochách, v materiálech
klubu, na webu či na dresech. „Sponzoři
vědí, že dávají své peníze do sportu, který
není hokej, nemají od nás nereálné požadavky. Ale i tak si myslím, že to je málo.
Pro obě strany. Mojí vizí jsou společné projekty zejména s firmami, jejímiž cílovými
zákazníky jsou děti, mládež nebo sportovci. Na způsobu komunikace se sponzory
ve všech stádiích spolupráce jsme nyní začali pracovat. Zahájili jsme práce na novém
marketingovém plánu a komunikační strategii ve spolupráci s Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati
ve Zlíně a připravujeme i nové komunikační nástroje na profesionální úrovni s externími odborníky,“ vysvětluje Sobieská.
Jak již bylo řečeno, sponzoři jsou citliví
na sportovní úspěchy týmů, s nimiž spojili
své jméno. „Úspěch vždycky táhne – to je
stará pravda. Na druhé straně je nutné se
sponzory komunikovat, aby i oni měli aktuální informace o vývoji týmů i o jejich reálných ambicích. To u nás v minulosti příliš
nefungovalo. V současné době tím, že se
hlavní sponzoři ligových týmů zapojili přímo do řízení klubu, mohou sami na vývoji
a naplňování cílů obou družstev pracovat,“
poznamenala Sobieská.
/jjn/

Podpora neziskových aktivit

Sponzoring je způsob, jak si může firma budovat dobré jméno
v našem případě zcela míjí účinkem. Jde nám
o podporu místních veřejně prospěšných
aktivit, která vede i ke zlepšení povědomí
veřejnosti o naší firmě jako o jednom z významných zaměstnavatelů v regionu, který
nepodniká vedle místní komunity, ale je její
součástí,“ uzavírá manažer Dalibor Krpenský.

Aktivním partnerem neziskových organizací ve Vsetíně a v regionu Valašska je
od počátku své existence, tedy od roku 1999,
vsetínská firma Austin Detonator. Jednou
z mnoha sportovních aktivit, které na Vsetínsku podporuje, je i nohejbalový turnaj s názvem AUSTIN CUP. Zlínská firma Monet+ má
zase zkušenost ze sponzorování tenisového
turnaje Smart Card Open.
„Orientujeme se na několik sektorů veřejně prospěšné činnosti, kdy jeden z nich
je i sport, a to zejména sport dětí a mládeže.
Dobrým příkladem je naše dlouholetá podpora vsetínského volejbalového klubu, který
má ve svém názvu naše jméno: VK AUSTIN.
Náš druholigový ženský volejbalový tým
úspěšně reprezentuje Vsetín a naši firmu
v této soutěži. A právě nedávno nám dětský
tým volejbalu udělal velkou radost, když naše
žačky získaly bronzovou medaili na Mistrovství ČR v minivolejbalu. Dále pomáháme
např. lednímu hokeji dětí a mládeže ve Vsetíně, dětským fotbalovým klubům, miniházené
v Zubří apod.,“ představuje sponzorské aktivity firmy manažer pro vnější vztahy Dalibor
Krpenský.
Austin Detonator je jedním ze dvou generálních sponzorů vsetínského nohejbalového
klubu. Jednou z nejprestižnějších událostí sezony je právě mezinárodní nohejbalový turnaj AUSTIN CUP, který otevírá nohejbalovou
extraligovou sezonu. Tento turnaj si již léta
drží přední příčku na žebříčku kvality nohejINZERCE

balových střetnutí a účastní se jej pravidelně
přední týmy ze šesti zemí. AUSTIN CUP se poprvé uskutečnil v roce 2003 a od té doby se
koná v již pravidelném termínu, tedy v březnu daného roku.
„Je to menšinový sport, který ale oslovuje téměř každého. Jeho velkou výhodou je
především to, že jej lze hrát téměř kdekoliv
s minimálním vybavením. Tedy jde o sport
dostupný pro každého, bez ohledu na jeho
finanční možnosti. Pořádání špičkového turnaje za účasti domácího týmu je pro místní
mládež ohromně motivující a zvyšuje atraktivitu tohoto sportu,“ vysvětluje Krpenský.
Sponzoring podle něj přispívá ke zviditelnění
firmy v regionu. „Rovněž věříme, že tyto naše
aktivity mají pozitivní dopad i dovnitř firmy,
tedy na naše zaměstnance, kteří vnímají, jaký
obraz má jejich zaměstnavatel v očích veřejnosti,“ dodal manažer.
Pro blízkou budoucnost neuvažuje Austin
Detonator o žádné významné změně v přístupu ke sponzorování veřejně prospěšných
aktivit a filantropie.
Nejde o návratnost investice
Dalibor Krpenský si nemyslí, že by se
peníze vložené do sponzoringu firmě nějak
přímo vrátily. „To není naší motivací a ani
být nemůže. Naše produkce – průmyslové
roznětné systémy – je velmi specifická a více
než 93 procent jde na export. Reklama tohoto
typu, vedená k podpoře prodeje produktu, se

Turnaj jako výkladní skříň
Také zlínská firma Monet+ se už v roce
2007 rozhodla pro sponzorování významné
sportovní akce. Jde o tenisový turnaj Smart
Card Open MONET+. „Spojení naší společnosti s tenisem je logické. Je to sport prestižní,
konzervativní, ale zároveň také sofistikovaný a dynamický. Takový je i MONET+. Turnaj
Smart Card Open, to je pro nás jakási výkladní skříň. Jakákoliv aktivita, do které se pouštíme, musí dávat smysl. Musí korespondovat
s filozofií naší společnosti,“ vysvětluje ředitel
společnosti a předseda představenstva Břetislav Endrys. PR manažer Pavel Stojar k tomu
dodává: „Jsme rádi, že se můžeme podílet
na jedné z nejvýznamnějších sportovních
akcí ve Zlíně a přispět tím našemu městu i regionu. A navíc - ve firmě máme řadu lidí, kteří
sami tenis rádi a dobře hrají. To určitě taky
hraje svou roli.“ Monet+ ale letos nepodpořil
jen tento turnaj, ale i další tenisové akce – například Mistrovství Evropy juniorů v Plzni.
Podle Endryse je MONET+ specializovaná firma střední velikosti, která neinvestuje
velké peníze do prezentování sama sebe.
„Musíme o sobě dát vědět jinak. Naši nejbližší
zákazníci jsou v Praze nebo Bratislavě. V regionu se o nás proto ví docela málo. Partnerství
s tenisem je cestou, jak si vybudovat dobré
jméno ve Zlínském kraji. Umožňuje nám upozornit na firmu, což pomáhá například při
hledání schopných zaměstnanců,“ řekl ředitel
společnosti Břetislav Endrys.
„Český ženský tenis se netěší takové přízni a podpoře, jakou by si zasloužil. Není tolik
komerčně ani mediálně zajímavý jako jiné
sporty nebo zápasy mužů. Spolu s organizátory usilujeme o to, aby si turnaj Smart Card
Open MONET+ udržel svou vysokou úroveň,“
zdůraznil Pavel Stojar. 
/vc/

Nabídka akreditovaných i neakreditovaných kurzů celoživotního
vzdělávání v akademickém roce 2012-2013

Aktuální informace o možnostech studia v různých vzdělávacích kurzech na fakultách UTB ve Zlíně
najdete na www.utb.cz / Pro uchazeče / Celoživotní vzdělávání.
Kontakt: Ing. Bc. Bronislava Nitranová, nitranova@rektorat.utb.cz, tel. 57603 2224
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Rozhovor

Navláčilovi

Navláčilovi
/
/
/
/
/

jednateli jsou Martin Navláčil
a jeho synové Jakub a Pavel
manželka Jaroslava patří
ke společníkům

další syn Martin působí ve firmě
jako vedoucí obchodního úseku
ve firmě pracuje dalších pět
rodinných příslušníků

jejich společnosti zaměstnávají
přes 120 kmenových pracovníků

Navláčilovi:

Stavíme na zaměstnancích

Navláčil stavební firma, s.r.o.,
je rodinný podnik. Kdyby se ale
společnost jmenovala Navláčilovi, bylo by to přesnější. Mezi
společníky jsou totiž hned čtyři
lidé s tímto příjmením, ve firmě
pak pracuje dalších pět rodinných
příslušníků. Otázku, s kým dělat
rozhovor o činnosti firmy a obecně o stavebnictví, pak vyřešila
„rodinná rada“ originálně: „Je to
jedno, klidně se všemi.“ To se sice
nakonec nestalo, nicméně do rozhovoru zasáhli hned tři: Martin
Navláčil starší, zakladatel firmy,
Jakub Navláčil, společník a vedoucí technolog, a Martin Navláčil
mladší, který se stará o obchod.
TEXT Jaroslav Janečka / FOTO Ivo Hercik
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Stavebnictví se dlouhodobě pohybuje v červených číslech. Ubývá zakázek,
firmy propouštějí. Nicméně vaše firma
vykazuje trvalý růst tržeb i přidané hodnoty. Loni vaše tržby meziročně vzrostly
dokonce o 48 procent. Vás se tedy krize
netýká?
Martin Navláčil starší: Krize ve stavebnictví je nezpochybnitelný fakt, není
to žádná bublina. Nicméně je potřeba
rozlišovat. Za poklesem objemu práce
stojí úbytek velkých zakázek z veřejného
sektoru – tedy těch, které vypisuje stát či
města. A konkrétně to je oblast prakticky
zcela mimo naše portfolio. My stavíme pro
soukromé investory. Jde především o objekty pro podnikání, nevyhýbáme se ale
ani stavbám rodinných domů. Například
toto léto jsme stavěli na 100 procent svých
kapacit. A to jsme ještě přijímali další zaměstnance.
Proč vás není vidět u veřejných zakázek?
Martin Navláčil starší: Jde většinou

o velké projekty, kdy vítěz tendru přizve
další firmy k realizaci. My si ale zakládáme na tom, že u všech našich staveb
fungujeme v roli generálního dodavatele
a garantujeme úroveň odvedené práce.
Do subdodávek pro jiné stavební firmy se
neženeme. Není to v souladu s naší filozofií, na které jsme celé podnikání postavili:
kvalitní dílo, řemeslný tým a dobré vztahy.
Navíc chceme růst postupně, nikoliv skokově. Jít do zakázky nad kapacitu firmy,
najmout zedníky s živnostenským listem,
o kterých nic nevíme, a po realizaci se
s nimi rozloučit, to opravdu ne.
Vaše firma se mimo jiné profiluje jako
dodavatel železobetonových monolitických konstrukcí. Zakázky pro tuto specifickou výstavbu se určitě dají najít v celé
České republice. Ve vašem portfoliu jsou
ale realizace prakticky jen na Moravě,
případně na západním Slovensku. Proč?
Martin Navláčil mladší: My říkáme, že
stavíme od Brna po Váh. Proč? To již bylo

/ O firmě
částečně řečeno. Jsme generální dodavatel
využívající výhradně vlastních zaměstnanců a v případě subdodávek ostatních
řemesel jen prověřené a dlouhodobé partnery. Poslat naše zaměstnance na měsíce
do západních Čech, tam obtížně hledat
partnery pro elektroinstalace či vodo-topo, to opravdu není náš styl. Děláme vše
pro to, aby fluktuace našich zaměstnanců
byla co nejmenší. A jedním z předpokladů
je, aby za prací nejezdili na druhý konec
republiky. My máme více než 120 zaměstnanců a průměrná doba pracovního poměru je 5 let.
Jakub Navláčil: Navíc je nutné neustále hlídat rentabilitu všech zakázek.
Ve stavebnictví platí, že se vše nedá přesně spočítat dopředu. Zvláště na větších či
technologicky náročnějších stavbách se
vždy objevují problémy, které je nezbytné operativně řešit. A to se pochopitelně
snáze děje tam, kde máte k dispozici další
kapacity, stavební dvůr a osvědčené dodavatele. Na růst tržeb je sice ve výkazu
zisků a ztrát hezký pohled, pokud je ale
vykoupen nízkou či dokonce nulovou rentabilitou, tak vám úsměv rychle zmizí. Stejně jako investorovi – náhlá nutnost šetřit
se prostě na stavbě musí projevit. Těmto
situacím proto raději zcela předcházíme.
Zdůrazňujete roli vlastních zaměstnanců a jejich profesionality. Jaká je ve vašem oboru situace na trhu práce?
Martin Navláčil mladší: Je sice pravdou, že v souvislosti s krizí zůstali najednou bez práce kvalifikovaní řemeslníci,
které jsme tak mohli přijmout do našich
řad, celkově je ale situace špatná. My se
sice snažíme maximálně spolupracovat
s odbornými školami ohledně praxe žáků
a jejich následného uplatnění u nás, ale je
jich prostě málo. Lidí, kteří jsou schopni
odvádět kvalifikovanou a často i fyzicky
namáhavou, byť dobře ohodnocenou práci, ubývá.

Vidíte nějaké řešení?
Martin Navláčil mladší: Jednoznačně
učňovská střediska, která budou připravovat žáky na budoucí zaměstnání a zároveň
nabídnou možnost rekvalifikací. Tato střeINZERCE

diska by měla disponovat kvalifikovanými
vyučujícími a být provázána s praxí. Na jejich fungování by se podílely i samotné
firmy. Stejně důležité ale je, aby se změnil
pohled veřejnosti. Manuální práce je společensky podhodnocena. Přitom dobrý řemeslník si vydělá více než slušně.
Od vozíku po věžový jeřáb

Navláčil stavební firma, s.r.o., se odkazuje na tradici sahající do roku 1992. Jaké
byly začátky?
Martin Navláčil starší: Do podnikání jsem se vrhl hned v roce 1992. Jediným vkladem byly dlouholeté zkušenosti
z mnoha staveb, osobní auto a přívěsný vozík. Postupně jsem do podnikání zapojoval
rodinné příslušníky a první zaměstnance.
Již o čtyři roky později jsme se transformovali na společnost s ručením omezeným. Zpočátku jsme stavěli hlavně rodinné
domy, což se pro další vývoj ukázalo jako
klíčové. Řada těch, kterým jsme postavili
dům, začala rovněž podnikat. A tak jsme
se dostali k zakázkám v oblasti staveb pro
podnikání. Časem jsme se začali specializovat na monolitické konstrukce a zakoupili specifickou techniku – například věžový jeřáb.

U vaší firmy je přívlastek rodinná více
než na místě. Jak se ale taková firma
řídí? Jaké jsou výhody či nevýhody?
Martin Navláčil starší: Výhodou je
jednoznačně důvěra. Máte jistotu, že nikdo
nepodniká nic, co by firmu poškozovalo.
Na druhou stranu je tu trochu problém
v tom, že každé rozhodnutí je opravdu rodinné. Občas se o dalších krocích hádáme
bez ohledu na to, kdo má jakou funkci. Prostě jako v rodině.
Martin Navláčil mladší: Určitě se jako
výhoda ukazuje i to, že ve firmě každý
z nás začínal opravdu od základů. Prostě
s lopatou v ruce. To se zúročuje nejenom
v tom, že dokážeme odhadnout pracnost
a časovou náročnost jednotlivých prací,
ale také ji patřičně ohodnotit.
A tím jsme opět na začátku. Prostě stavíme na stálých, kvalifikovaných a loajálních zaměstnancích.

Navláčil stavební firma, s.r.o.
/ www.navlacil.cz

/ Ocenění za provedené stavby
Hlavní cena v kategorii Průmyslové
a zemědělské stavby v soutěži Stavba roku 2011 Zlínského kraje za rekonstrukci Kongresového centra
Kovosteel, s.r.o.

V Baumit Fasádě roku 2011 v kategorii Historické stavby 2. až 3. místo
za rekonstrukci Kongresového centra Kovosteel.
Čestné uznání za rekonstrukci barokní sýpky v soutěži Stavba roku
Uherského Brodu 2010.

Čestné uznání pro rekonstrukci sýpky v sídlo agentury Q studio v soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2010.
Zvláštní cena pro rekonstrukci rodinného domu v soutěži Baumit Fasáda roku 2009.

Hlavní cena v kategorii Průmyslové a zemědělské stavby v soutěži
Stavba roku 2011 Zlínského kraje
za montážní a skladovou halu RIM CZ v Otrokovicích.

/ Certifikace
Ve firmě je zavedený britský standard Investor in People v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů
Certifikáty ISO 9001:2009 (systém
managementu jakosti), 14001:2004
(systém environmentálního použití)
a 18001:2007 (management bezpečnosti).

/ Kontakt
www.navlacil.cz
info@navlacil.cz
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Zpravodajství
z firem

MPU
Aircraft Industries
Teknia
Tajmac-ZPS

Spořitelnímu družstvu se daří, požádalo o bankovní licenci

Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo (MPU) dlouhodobě vykazuje růst počtu klientů, bilanční sumy i zisku. Připravuje proto
krok, který se stane důležitým mezníkem v historii společnosti. MPU požádal o bankovní licenci. Obdržet by ji mohl v roce 2013 či 2014.
MPU patří mezi největší spořitelní
družstva na tuzemském trhu. Za 16 let existence získal již 10 000 klientů. Své účetní období zakončil se ziskem 50 milionů
korun před zdaněním. MPU rovněž posílil
své kapitálové vybavení a navýšil kapitál
na hodnotu 692 milionů korun. „I nadále
budeme pokračovat v naší strategii a soustavném rozvoji. Naší hlavní prioritou pro
nejbližší období je transformace na banku.
Chceme být středně velkou bankou a zaměřit se na poskytování individuálních
služeb tak, abychom uspokojili potřeby
našich klientů. Posílení kapitálu vytváří
prostor pro další rozvoj a umožní zvýšit
tvorbu úrokových výnosů,“ dodal Rado-

mír Lapčík, předseda představenstva MPU.
Moravský Peněžní Ústav je podle Lapčíka
větší než některé banky. „Regulace vychází ze stejného principu jako pro bankovní
sektor, je tedy logické uvažovat o transformaci na banku. Náš kapitál navíc již nyní
s rezervou převyšuje zákonný požadavek
500 milionů korun,“ poznamenal Lapčík.
Po transformaci na banku by měla
společnost také zamířit na burzu. Proces
přechodu úspěšných a stabilních záložen
na banky je v Evropě zcela běžný. Získání
bankovní licence ovšem není vůbec jednoduché, MPU bude do transformace investovat řádově desítky milionů korun. Po přerodu na banku se bude MPU orientovat

Věda a výzkum? Doména tuzemských podnikatelů

na stejné služby. V osobním bankovnictví
jde jednoznačně o spořicí účty. Na tomto
poli společnost představila novinku s názvem Úrok+. Jedná se o vkladový účet bez
výpovědní lhůty s efektivní úrokovou sazbou až 3 % p.a. Zajímavostí tohoto produktu je nový způsob úročení na denní bázi.
Spoření Úrok+ je možné zřídit nově
také na dálku včetně služeb internetového
bankovnictví.
MPU je největší spořitelní družstvo
v České republice. Pobočky má v Praze
a ve Zlíně, plánuje se zřízení poboček v Brně
a Ostravě. MPU zaměstnává asi stovku lidí.
Jeho bilanční suma činila na konci července
letošního roku 8,2 miliardy korun.
/jjn/

V Česku už výdaje na vědu a výzkum přesáhly 70 miliard korun a meziročně tak vzrostly o pětinu. I tak je Česká republika se
svým podílem výdajů na HDP za většinou původních států Evropské unie. Vyplývá to z informací Českého statistického úřadu.
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Celkové výdaje na výzkum a vývoj dosáhly v České republice v roce 2011 přes
70 miliard korun. Meziročně je to o 20 procent více a tento nárůst je za posledních
deset let nejvyšší. K výraznému meziročnímu nárůstu výdajů na vědu a výzkum přispěly loni všechny zdroje financování. Nejdůležitějším zdrojem financí ale zůstávají
i nadále soukromé domácí podnikatelské
subjekty, které se na celkových výdajích
podílejí bezmála polovinou.
Ke konci loňského roku bylo v České
republice ve vědě a výzkumu zaměstnáno
82 283 osob, což v přepočtu na plný pracovní úvazek věnovaný výzkumným a vývojovým pracím znamenalo 55 697 přepočtených osob. Stejně jako v předcházejících

letech i v roce 2011 se více než polovina
přepočteného počtu zaměstnanců řadila
k výzkumným pracovníkům. Téměř třetina
výzkumných pracovníků byla mladší 35 let
a převážná část měla státní občanství ČR.
„Z ostatních zemí bylo v České republice
zaměstnáno nejvíce výzkumných pracovníků ze Slovenska, Ukrajiny, Ruska, Německa a Polska,“ vyjmenovává Martin Mana
z Českého statistického úřadu.
Ve Zlínském kraji pracovalo v loňském roce ve vědě a výzkumu po přepočtu na plný pracovní úvazek asi 1 900 lidí,
což představuje 9. místo na žebříčku všech
krajů včetně Prahy. Celkové výdaje na výzkum činily asi 2,1 miliardy korun. Na východě Moravy je přitom podíl privátního

sektoru ve vědě a výzkumu velmi vysoký:
1 700 zaměstnanců (6. místo mezi kraji)
a 1,9 miliardy korun.
V roce 2011 výzkum a vývoj provádělo
v České republice přes 2 500 subjektů. Celkem šlo o 2 720 pracovišť, z nichž 83,1 %
náleželo do podnikatelského sektoru, dalších 6,8 % do vládního sektoru a 7,4 %
do vysokoškolského sektoru. Mizivý zbytek výzkumu spadá do soukromého neziskového sektoru.
Většina pracovišť výzkumu a vývoje vydala na méně než 10 milionů korun.
Podíl pracovišť výzkumu a vývoje s výdaji
vyššími než 50 milionů korun byl ve vládním a vysokoškolském sektoru vyšší než
v sektoru podnikatelském.
/jjn/

/ Zlín / Kunovice / Nivnice
Z Kunovic do Ruska. S novými motory a vrtulemi
Společnost Aircraft Industries dodá stroje do Ruska. Na veletrhu ve Farnborough
podepsala memorandum o dodávce 10 dopravních letounů L 410 UVP E-20 s ruskou
leasingovou společností Ilyushin Finance Co.
Stroje budou dodány v letech 2013 až
2015, smlouva obsahuje opci na další tři
letadla. Firma o tom informovala na svých
internetových stránkách. Letouny do Ruska již budou vybaveny novým motorem
GE H80-200 a vrtulemi AV-725. Remotorizace legendárních turbovrtulových strojů
je součástí rozsáhlejšího modernizačního
procesu na variantu L 410 NG. Provoz bude
hospodárnější, a to při vyšších výkonech.
Tyto stroje by měly být prodávány po roce
2015. Firma plánuje, že letos vyrobí 16 letadel. Vloni to bylo 12, o rok dříve pak 9.

Podniku se daří i ekonomicky, tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v roce 2010
činily asi 1,2 miliardy a zisk před zdaněním
přesáhl 200 milionů korun. Společnost
dává práci asi 800 lidem.
Kromě L 410 má ve výrobním programu i kluzáky a kooperuje na další výrobě.
Tradice firmy sahá až do roku 1936. Nynějším majoritním vlastníkem s 51procentním podílem je ruská firma Ural Mining
and Metallurgical Company. Zbývajících
49 procent akcií vlastní tuzemská skupina
Pamco.
/jjn/

Kráčina a Kluka. Dvě plné obecní průmyslové zóny

Obec Nivnice má dvě průmyslové zóny, každou o rozloze zhruba deset hektarů. Starší z nich, Kráčinu, využívá sedm firem. Rozprodány jsou i pozemky v zóně Kluka.
Nedávno například v zóně Kluka slavnostně otevřela své prostory firma Teknia
Uherský Brod, která vyrábí plastové díly pro
automobilový průmysl. Kromě ní již v zóně
fungují či jsou ve fázi těsně před zahájením
provozu tři další společnosti. „Všechny pozemky jsou rozprodány. Další plochy pro
INZERCE

rozvoj podnikání již bohužel připravit nemůžeme, chybějí pro ně vhodné pozemky,“
uvedla starostka obce Vladimíra Kaislerová.
Nivnice navíc může těžit z přítomnosti dvou
velkých společností. Přímo v obci funguje
firma Linea, nedaleko jsou i Slovácké strojírny Uherský Brod. 
/jjn/

Strojaři ze Zlína
získali ocenění
na veletrhu
Společnost TAJMAC-ZPS zabodovala v soutěži Zlatá medaile na Mezinárodním strojírenském veletrhu
2012. V kategorii nejlepší inovační
exponát – komerční produkt, získala čestné uznání za portálové multifunkční centrum MCV 2318, které má
plnohodnotné funkce pro soustružení
i frézování. Vyhlašovateli soutěže jsou
tradičně Svaz průmyslu a dopravy
a Vysoké učení technické.
Letošního ročníku strojírenského
veletrhu v Brně se účastnilo 1 873 vystavovatelů z více než tří desítek zemí.
Podíl zahraničních vystavovatelů poprvé v historii přesáhl 50 procent.
Během čtyř dnů si veletrh prohlédlo
kolem 70 000 návštěvníků.
Zlínská firma patří k tradičním
vystavovatelům na brněnském strojírenském veletrhu. Tomu odpovídá
i výčet jejích úspěchů v prestižní soutěži Zlatá medaile MSV. První získala
v roce 1966 za revolverový soustruh
RPN 63. Celkově již počet ocenění
přesáhl hranici dvou desítek.

SIEŤ BEZHRANIČNÉHO PODNIKANIA
„Projekt je spolunancovaný Evropskou unií z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje a státním rozpočtem v rámci OPCS SK-CZ 2007-2013“
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
ve spolupráci s Žilinskou regionálnou komorou
SOPK zahájila dne 1. srpna 2012 realizaci dvouletého projektu na podporu přeshraničního
podnikání s názvem: „Sieť bezhraničného podnikania“.

Veřejná správa bude informována o možnostech
přeshraničních inves�cí, záměrech, nových projektech a programech, které může také sama
realizovat. K cílové skupině patří také studen�
- potenciální zájemci o podnikání ve Slovenské
republice a České republice.

Cílem projektu je posílení vzájemné spolupráce
mezi Zlínským a Žilinským regionem z dlouhodobého hlediska, vytvoření stabilní sítě mezi
regionálními ins�tucemi, podpora podnikání
na obou stranách hranice, a to formou vytvoření INFOBODŮ (zde mohou např. začínající
podnikatelé získat potřebné informace pro své
podnikání v SR – ČR). Dále má projekt za úkol
zvýšit image obou regionů.

Ak�vity projektu přispějí k vytvoření dalších
komunikačních podsí� pro podnikatele daných
regionů a výstupy projektu přispějí k tvorbě
pracovních míst a udržitelnému rozvoji přeshraničních regionů. Široký tema�cký záběr ak�vit
umožní zapojení subjektů z různých oblas� podnikání, výroby a služeb. Projekt svými ak�vitami
vytváří systém trvalé přeshraniční spolupráce.

Cílovými skupinami jsou zejména malé a střední podniky, které tak získají lepší přístup k aktuálním informacím z oblas� legisla�vy, inves�cí,
dotací, podmínek podnikání, apod. Odborné
komory mohou pomocí projektu vytvořit trvalou síť vzájemné spolupráce s možnos� rozšíření ak�vit.

Mezi hlavní ak�vity projektu bude patřit pořádání seminářů zaměřených zejména na podporu
podnikání na Slovensku. V prosinci 2012 uspořádá Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
seminář s názvem: „Region Žilina“. Účastníci se
blíže seznámí se Žilinským regionem a obdrží aktuální informace o probíhajících grantech a dotacích na podporu inves�c a podnikání.

Název projektu: SIEŤ BEZHRANIČNÉHO PODNIKANIA, kód: NFP22410220081
Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013

Další semináře na témata jako např. založení
rmy na Slovensku, zaměstnávání pracovníků
SR, obchodní specika při styku se slovenskými
rmami, daňový systém na Slovensku, kontroly
ve rmě podnikající na Slovensku a vymáhání
pohledávek v rámci Slovenské republiky chystá Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
v průběhu roku 2013 a 2014.
Další významnou ak�vitou bude pořádání roadshow v jednotlivých okresech Zlínského kraje
- ve Zlíně, Uherském Hradiš�, Vse�ně a Kroměříži. Roadshow bude realizována formou
diskusních panelů se zaměřením na propagaci
programu přeshraniční spolupráce a na propagaci infobodů. Roadshow by měla podnikatele
informovat o nových příležitostech v podnikání
v rámci přeshraničních regionů.
Více informací o projektu se dozvíte na:
www.khkzlin.cz/infobod;
e-mail: klimecka@khkzlin.cz.
tel. 572 154 555, mob. 724 258 824, 702 052 450;
skype INFOBOD CZ-SK.
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Podpora
podnikání

Jak propojit školy
s podniky
Firemní školky

Reforma odborného školství je nezbytná
Současnost a budoucnost technického vzdělávání – to byla hlavní témata IV. ročníku konference s názvem „Škola ve firmě - firma ve škole“, kterou uspořádal koncem
září Zlínský kraj v Uherském Brodě. Základem konference byla problematika propojení škol a firem a jejich spolupráce v nejrůznějších oblastech.
„Všeobecný nedostatek kvalitních řemeslníků a odborníků v technických oborech je
celorepublikovým problémem. Ve Zlínském
kraji ho dlouhodobě systematicky řešíme,“
uvedl krajský radní pro oblast školství, mládeže a sportu Josef Slovák. Mezi téměř 180
účastníky konference nechyběli ani hejtman

Zlínského kraje Stanislav Mišák a jeho náměstek Libor Lukáš.
Na konferenci se mimo jiné mluvilo o zaměstnávání absolventů škol a o požadavcích,
které na ně podniky mají. Mezi téměř 180
účastníky konference byli pedagogové, ředitelé škol a zástupci jejich zřizovatelů, zaměst-

navatelé, odborníci z ministerstev, zástupci
úřadů práce, vzdělávacích institucí, profesních svazů i cechů řemesel a rovněž starostové měst. Konference se zúčastnili i zástupci
škol ze Slovenska. Z jejich slov vyplynulo, že
se potýkají se stejnými problémy, jaké řešíme
v Česku.
„Mezi účastníky konference jsme zaznamenali velkou spokojenost s jejím obsahem
a průběhem, což nás velmi těší a potvrzuje
nám, že pořádání konferencí na toto téma má
svůj smysl,“ poznamenal radní Josef Slovák.
V letošním ročníku zvolili organizátoři konference novou formu, kdy se v odpolední části
programu všichni přítomní stali aktivními
účastníky specializovaných sekcí pro strojírenství, stavebnictví, chemii-plastikářství
a elektrotechniku-informatiku.
V závěru konference bylo přijato společné memorandum, v němž se mimo jiné uvádí,
že je nezbytné, aby byla na národní úrovni
realizována reforma odborného školství. Je
třeba systémově podporovat přípravu žáků
základních škol v manuálních dovednostech
a vytvořit takový systém financování škol,
který by výrazně podpořil vzdělávání v technických oborech. Text memoranda dále doporučuje školám vytvářet kvalitní vzdělávací
programy v návaznosti na potřeby trhu práce, úzce spolupracovat s firmami, podporovat vzdělávání učitelů technických předmětů
a věnovat se propagaci technických oborů
mezi žáky, rodiči, učiteli základních škol i širokou veřejností. 
/red/

O děti zaměstnanců se postarají ve firemní školce
Nezískali jste pro dítě místo v mateřské škole, nevyhovuje vám její poloha nebo pracovní doba? Jsou podniky, které tuto starost
berou na sebe a zřizují pro své zaměstnance jakési „školky“ firemní.
Horkou letošní novinkou je Centrum
pro hlídání a vzdělávání dětí. Tuto „miniškolku“ otevřel ve zkušebním provozu
na začátku srpna Krajský úřad Zlínského
kraje ve spolupráci s Rodinným centrem
Kamarád – Nenuda. Má kapacitu deset
míst a je otevřena díky projektu Rovné příležitosti a slaďování pracovního a rodinného života. Projekt je financován v rámci
operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Školka sídlí v Domě kultury
ve Zlíně v prostorách Rodinného centra
Kamarád – Nenuda.
Provoz běžné firemní školky představuje značně složitý proces s velkými nároky na finance, prostor, zařízení a hygienické podmínky, což by pro samotný úřad bylo
obtížné. „Díky projektu však nyní můžeme
vyjít vstříc našim zaměstnancům, kterým
se nepodařilo umístit dítě do klasické mateřské školy. Zařízení bude fungovat tři
roky, tedy do března 2015, v režimu pilotního provozu. Za tuto dobu otestujeme jeho
chod a získáme zkušenosti. Potom budeme
hledat další možnosti, jak jeho provoz zachovat – pokud se dobře osvědčí – a také
jak školku financovat, až projekt a přísun
dotací skončí,“ řekl ředitel krajského úřadu
Vladimír Kutý.
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O děti se starají tři kvalifikované vychovatelky. Otevírací doba vychází z provozní
doby úřadu: v pondělí a středu od 7 do 16.30
hodin, v úterý a čtvrtek od 7 do 16 hodin,
v pátek do 15 hodin. Rodiče hradí pouze poplatek za stravné.
„Zatím jsme v určitém přechodném období a služeb centra pro hlídání dětí využíváme maximálně dva dny v týdnu. Seznamujeme se s prostředím, abychom od nového
roku mohli zahájit každodenní docházení.
Syn se do školky těší, jeho reakce jsou pozitivní, jsme spokojeni,“ řekl Martin Novák,
který pracuje v oddělení příspěvkových organizací ekonomického odboru krajského
úřadu. Jiný tatínek, Aleš Kaláb z kanceláře
ředitele krajského úřadu, se o svou zkušenost dělí s úsměvem: „Náš syn chodí každý
den a je nadšený, někdy míváme problém
odvést ho domů a ráno už se do třídy tak
těší, že nám ani nezamává.“Krajský úřad
nebyl v tomto ohledu první. Již v roce 2010
otevřeli zaměstnaneckou mateřskou školu
v Uherskohradišťské nemocnici. Školka je
určena dětem od dvou let až do předškolního věku. Děti mohou do mateřinky přicházet
již od šesti hodin ráno a jiné, dle potřeby,
mohou být vyzvednuty až do půl sedmé večer. Školka má kapacitu dvacet míst.

Firemní školku vybudovala Uherskohradišťská nemocnice ze svých zdrojů
nákladem 2,5 milionu korun. Na vybavení
hřiště přispěla nadace Děti-kultura-sport
částkou 300 tisíc korun. Také zde se podařilo získat dotaci z evropských fondů.
„Služeb školky využívají zejména ženy pracující v nemocnici, kterým prostě pracovní
doba klasických mateřských škol nevyhovuje,“ konstatovala vedoucí učitelka Jana
Musilová.
Od června loňského roku funguje také
firemní školka zlínské Univerzity Tomáše
Bati. Jmenuje se Qočna, může ji navštěvovat 24 dětí a sídlí v prostorách vysokoškolských kolejí na náměstí T. G. Masaryka.
Kromě toho v prostorách školky funguje
ještě hlídací koutek Koala pro krátkodobé
hlídání dětí do tří let s celkovou kapacitou
deseti míst.
„Univerzita vnímá, že pro řadu rodičů
je problém sladit rodinu a kariéru. Proto
chceme našim zaměstnancům nabídnout
mateřskou školu, která vyjde vstříc jejich
potřebám i z hlediska otevírací doby. UTB
se stala jednou z prvních vysokých škol
v republice, která má svou vlastní školku,“
konstatovala děkanka Fakulty humanitních studií Anežka Lengálová.
/vc/

/ Kurzarbeit / Aktuálně
Komora: Zavedení kurzarbeitu pomůže firmám
Kurzarbeit po česku odstartoval dne 17. září 2012. Hospodářská komora České
republiky, největší zástupce podnikatelů v zemi, projekt kurzarbeit vítá. Zachránit by
totiž mohl tisíce pracovních míst. Především malým a středním podnikům finanční
podpora v rámci projektu, který spouští Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR prostřednictvím evropských fondů, pomůže při krátkodobém výpadku zakázek.
„Vzdělávejte se pro stabilitu“ je název
českého kurzarbeitu, který stejně jako v Německu pomůže posílit zaměstnanost v zemi
a odbornost zaměstnanců. Projekt potrvá
do konce měsíce srpna 2015 a v jeho první
fázi vláda ČR pošle firmám finanční podporu
ve výši 400 milionů korun. Po vyhodnocení
výsledků se předpokládá uvolnění dalších
400 milionů. Český kurzarbeit bude fungovat na principu rekvalifikace. Firma, která by
kvůli nedostatku zakázek musela propouštět, požádá o pomoc stát. Pokud splní všechny podmínky, stát zaplatí rekvalifikační kurz
i plat zaměstnance po dobu, kdy se bude
vzdělávat. Hospodářská komora ČR možnost
čerpání prostředků z fondů kohezní politiky
EU na překonání určitých problémů podnikatelů vítá. „Zavedení kurzarbeitu v této
podobě smysl má k překonání dočasných
ekonomických problémů. Rovněž věříme, že
způsob rozdělování přidělených prostředků
bude co nejspravedlivější a nejtransparentnější,“ dodává Petr Kužel, prezident HK ČR.
INZERCE

Hospodářská komora podporuje opatření, jež odborně vzdělávají zaměstnance nebo
volnou pracovní sílu a pomáhají rozvoji profesní kvalifikace lidí. Zároveň však připomíná, že zaměstnanci si prostřednictvím projektu musí prokazatelně zvýšit nebo změnit
profesní kvalifikace. Systémovým nástrojem
jednoznačně zůstává Národní soustava kvalifikací. Bylo by proto vhodné ukončené vzdělání v rámci kurzarbeitu směřovat k profesní
kvalifikaci v rámci Národní soustavy kvalifikací. Pokud tomu tak bude, pracovnímu trhu
to jistě pomůže. Dále je potřeba ohlídat, aby
nedocházelo k příliš dlouhé prodlevě mezi
potřebou vzdělávání a schválením opatření
ze strany úřadu práce, který by měl být flexibilní. „Bude v zájmu všech zaměstnance
opravdu vzdělávat nikoliv pouze formálně.
Půjde o prohloubení jejich kvalifikace, k jejímuž prohloubení by v jiných případech museli přistoupit v rámci pracovní doby. Navíc
zaměstnanec bude motivován k vyšší produktivitě,“ dodává prezident HK ČR.
/tz/

Hledají se vizionáři
/ Česká republika /

Představit a ocenit české firmy
a podnikatele a konkrétní autory
inovativních produktů. To je cílem
soutěže Vizionáři 2012. Zájemci
o účast se mohou přihlásit na internetových stránkách www.vizionari2012.cz. Výsledky budou vyhlášeny
v rámci týdne inovací a projektu AIP
ČR Inovace roku ČR v prosinci 2012.
Soutěž organizuje zájmové sdružení CzechInno. Soutěž je zaměřena
především na malé a střední firmy
s inovačním potenciálem, které jsou
schopné reagovat na měnící se trh
a jeho potřeby. Další podmínkou účasti je čerpání prostředků z evropských
fondů za účelem rozvoje inovačního
podnikání. Přihlášené projekty bude
hodnotit odborná porota složená
z odborníků z řad akademických
a vědeckých institucí, státní správy
a představitelů inovačního podnikání. V loňském ročníku byla oceněna
například uherskohradišťská firma
Altech za technický přínos v oblasti
inovací díky své unikátní plošině pro
letadlové schody SP-IKAROS. Ta je určena pro instalaci na sklopné schody,
umožňující snadný nástup imobilních
osob do všech typů letadel.

JANUŠKA KOMPRESORY: Stlačený vzduch na míru
Firma JANUŠKA KOMPRESORY působí na českém trhu v oblasti stlačeného vzduchu již od roku 1992. Společnost tak díky své tradici, využitím moderních technologií a péčí o zákazníky zaujímá významné postavení
na území České republiky jako dodavatel kompresorových stanic a dalšího příslušenství.
Firma provádí posouzení, návrh a vlastní realizaci kompletních kompresorových
stanic, což zahrnuje pístové a šroubové
kompresory, vzdušníky, sušení a �iltraci
stlačeného vzduchu, zpracování odpadního kondenzátu a potrubní rozvody. Firma
Januška zastupuje na českém trhu značku
německého výrobce kompresorů ALMIG,
z českých výrobců pak Orlík a Atmos.
�louhodobě �irma zavádí vlastní značku
a produkty, na které poskytuje zajímavé
cenové a záruční podmínky.
Zajištění servisu na úrovni
Na veškeré dodané zařízení poskytuje
společnost JANUŠKA KOMPRESORY záruční a pozáruční servis. V případě havárie
a potřeby urgentního zásahu garantuje nástup na opravu do 24 hodin. Běžné náhradní díly drží skladem. Firma Januška zajišťuje servis 6 servisními techniky s plně
a profesionálně vybavenými 4 servisními
vozy. V případě havárií umí rychle zajistit
náhradní zdroj stlačeného vzduchu, �irma
vlastní a zapůjčuje 15 šroubových a pístových kompresorů včetně �iltrů a sušiček.

Trendem je snižování nákladů
Návrh větších stanic realizuje společnost
pomocí moderního měřicího zařízení, které provede týdenní sběr údajů o provozu
kompresorovny a následně je vyhodnotí.
Zařízení zaznamenává hodnoty aktuálního
odběru elektrického proudu, průtoku stlačeného vzduchu a provozního tlaku. Výstu-

pem z provedeného měření je 50 stránková
analýza, která obsahuje kumulativní, denní
a průměrné hodnoty jednotlivých měřených
veličin. Provozovateli je předložena kalkulace nákladů na výrobu stlačeného vzduchu.
Na analýzu navazuje návrh řešení, které je
vloženo do simulace. Tím zákazník celkově
získá porovnání nákladů na provoz stávající
kompresorovny a nově navrhovaného řeše-

ní. Úspory u stlačeného vzduchu bývají běžně 24 až 38 procent. Návratnost investice
pak do dvou a půl roku. Obrovskou výhodou
spolupráce se společností JANUŠKA KOMPRESORY je profesionalita poskytovaných
služeb. Firma vlastní veškerá požadovaná
osvědčení a oprávnění na provádění oprav,
montáží a revizí vyhrazených tlakových, plynových a elektrických zařízení. Firma prošla
certi�ikací od T�V Austria na výrobu sestav
tlakových zařízení včetně potrubí.

Budoucnost �irmy
V současné době sídlí společnost v provozovně ve Fryštáku. Vzhledem k nedostatečným kapacitám začala �irma budovat v Průmyslové z�ně Lukov nový �iremní areál,
který by měl být dokončen v polovině příštího roku. Zastavěná plocha provozovny bude
více než 1 000 m2. Prostory přinesou nutné
zvýšení skladovacích prostor pro nové výrobky, rozšíření skladu náhradních dílů, což
zajistí ještě rychlejší reakci a zkrácení doby
provedení servisního zásahu a možnost provádění generálních oprav šroubových kompresorů.
www.kompres.cz
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/ Energetika / Doprava / Aktuálně
Jak zlepšit energetickou efektivitu budov
Energetická agentura Zlínského kraje se zapojila do mezinárodního projektu na
zlepšení energetické efektivity budov. Její pracovníci jsou schopni poskytnout stavebníkům důležité rady, aby nové nebo rekonstruované objekty potřebovaly na svůj provoz
co nejméně energie.
„Poradíme stavebníkům, jak budovu postavit, jaké materiály použít, jak ji umístit
a nasměrovat, aby měla co nejmenší provozní náklady. Je nejlepší, když za námi přijdou
již ve fázi stavebního záměru, ne až s hotovým projektem. Ale prospěšné rady získají
v kterékoli etapě přípravy nebo výstavby
objektu,“ říká ředitelka Energetické agentury
Zlínského kraje (EAZK) Miroslava Knotková.
Zřizovatelem této obecně prospěšné společnosti je Zlínský kraj, své sídlo má ve 22. budově baťovského továrního areálu ve Zlíně.
V rámci mezinárodního projektu, do kterého se EAZK zapojila, bude například
po celé Evropě vybudováno sedm demonstračních nízkoenergetických a pasivních
staveb. V Česku to bude objekt Ústavu sociální péče v Lidmani v kraji Vysočina. Součástí
projektu budou také školení pro odborníky
z oblasti stavebnictví, architektury a státní

správy. „Výstavba demonstračních budov
bude společně s certifikačním hodnocením
aktivně přenášet know-how z technologicky vyspělejších zemí, ustaví veřejné budovy jako model pro ekologické a energeticky
efektivní objekty, zvýší zájem veřejnosti
o trvale udržitelné a zdravé domy a podpoří
využívání stavebních materiálů a výrobků ze
Zlínského kraje,“ dodala Miroslava Knotková.
EAZK se bude podílet na certifikování energeticky efektivních objektů podle jednotných
kritérií, na kterých se shodnou všichni účastníci projektu.
Mezinárodní projekt je součástí programu Central Europe, který je kofinancovaný
z 85 procent z Evropského fondu regionálního rozvoje a z 15 procent projekt spolufinancuje Zlínský kraj. Proto také mohou být
poradenské služby poskytovány zájemcům
bezplatně.
/vc/

Evropa podpoří multimodální dopravní koridory
O zařazení významných dopravních tras procházejících Zlínským krajem do prioritních transevropských sítí TEN-T jednali v září v Bruselu zástupci hejtmanství. Je to
důležité pro získání evropského spolufinancování a zkrácení termínu jejich realizace.
„Pokud se podaří zakotvit naše dopravní trasy v síti prioritních transevropských
tras, bude to znamenat jejich financování z evropských fondů ve výši 85 procent
uznatelných nákladů a termín dokončení
do roku 2030,“ uvedl náměstek hejtmana
a vedoucí krajské delegace jednající v Bruselu Jaroslav Drozd. Týká se to především
rychlostní silnice R49. „Evropě však jde
o multimodální dopravní koridory, takže ve stejném směru bude podporována
i železnice,“ dodal náměstek hejtmana.
Souběžně se silnicí R49 má být proto podporován také 9. železniční koridor Hranice
na Moravě – Horní Lideč – Púchov, ale také
2. železniční koridor Ostrava – Otrokovice
– Břeclav. Zástupci kraje jednali i o výstavbě rychlostní silnice R55 od Otrokovic dále
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na Břeclav v severojižním transevropském
směru. Tato komunikace však už má jen
šanci na zařazení do takzvané doplňkové
sítě, u které bude Evropa podporovat dokončení do roku 2050. Naději na relativně
blízký termín dokončení v horizontu několika nejbližších let má z trasy R55 jen jihovýchodní obchvat Otrokovic. Zlínský kraj
ale usiluje o pokračování přípravy i v dalších úsecích R55. Kraj se v roce 2009 připojil k makroregionální spolupráci na realizaci Baltsko-jaderského koridoru, kde se
vytvářejí potenciální možnosti využití evropských peněz z Fondu soudržnosti, což
by mohlo výstavbu výrazně urychlit.
Návrh transevropských dopravních sítí
se nyní projednává v orgánech Evropského
parlamentu.
/vc/

Čtyři pruhy k dálnici? Zatím ne
/ Zlín /

Výstavba silnice I/49 mezi Zlínem
a Otrokovicemi vstoupila do poslední
fáze. Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo další část tohoto úseku mezi Malenovicemi-sídliště až k obchodnímu
centru v délce 570 metrů. První úsek
z Malenovic-sídliště až po ulici Husova v délce 560 metrů byl zprovozněn
v červnu 2011. Druhý čtyřpruhový
úsek byl otevřen 29. září. Stejně tak jako
třetí úsek v délce 602 metrů, prozatím jen ve třípruhu. „Čtvrtý pruh bude
dobudován do konce letošního roku
a kompletní dokončení stavby plánujeme v polovině roku 2013,“ upřesnil
generální ředitel ŘSD David Čermák.
Kompletní zprůjezdnění třetího úseku
neumožnil nedostatek finančních prostředků a problém s vykoupením všech
pozemků důležitých pro stavbu.

„Drobný příspěvek“
pro ubytovatele
/ Rožnovsko /

Rekonstruované pokoje, parkovací
plochy, dětská hřiště či venkovní posezení si mohou nově pořídit drobní
podnikatelé z Jesenicka a Rožnovska.
Regionální operační program Střední
Morava pro ně vyčlenil celkem devět
a půl milionů korun. Takzvaný drobný
příspěvek pro podnikatele poskytující
ubytovací služby je zjednodušená forma projektu, v níž jsou kladeny omezené požadavky na zpracování projektové žádosti a jejích příloh a dále jsou
upraveny administrativní postupy pro
zpracování, předložení, hodnocení
a realizaci projektu. Důraz je kladen
především na snížení administrativní náročnosti. O příspěvek od 50 tisíc
do půl milioniu korun mohou žádat
do 15. listopadu poskytovatelé ubytování s kapacitou do třiceti lůžek na Jesenicku a Rožnovsku.

Zlín přišel o dotaci 28 milionů
/ Zlín /

Pouhých 12 milionů korun místo
očekávaných 40 milionů obdrží město
Zlín jako poslední splátku z evropské
dotace určené na výstavbu Kongresového centra. Správce dotace částku výrazně snížil kvůli chybnému uzavření
tří dodatků ke smlouvě o dílo na tuto
veřejnou zakázku. Za tento problém,
který vznikl během výstavby Kongresového centra, už město dostalo před
několika týdny pokutu ve výši 100 tisíc
korun od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Nevyplacené miliony
může Zlín získat, pokud zrealizuje
za přesně stanovených podmínek jiné
projekty, na které získá evropské dotace.

NA FORMÁTU

ZÁLEŽÍ!

Příběh otrokovické tiskárny HART PRESS by vydal na román.
Když ji v roce 1997 zalila katastrofální povodeň, málokdo
věřil, že se může vzpamatovat. A přesto se podařilo během
čtvrt roku obnovit provoz a do třech let byl celý technologický
park kompletně obměněn a rozšířen. Už tehdy vsadili otrokovičtí
na značku Heidelberg. Za tu dobu proteklo korytem Moravy
hodně vody, leccos se změnilo, ale renomovanému německému
výrobci zůstali v HART PRESSu věrní dodnes.
Patnáct let po povodních se tiskárna mění znovu, tentokrát
plánovitě. A nejde o změnu ledajakou: týká se samotného srdce
tiskárny – tiskového stroje. Jeden z dosavadních pětibarvových
strojů formátu B2 byl nahrazen šestibarvovým Heidelbergem
formátu B1, jehož efektivní potištěná plocha dosahuje rozměrů
až 710 x 1.020 mm! Stroj navíc ovládá řadu speciálních funkcí,
jako je parciální a efektové lakování a jeho tisková rychlost
dosahuje 15.000 obratů za hodinu.

Změna technologie ovšem nebyla jen tak. Nový velký stroj
potřebuje novou velkou CTP jednotku, nová CTP jednotka
vyžaduje nové DTP studio… etc, etc. Vedle předtiskové přípravy a tisku samotného se zásadně změnila také oblast
dokončujícího zpracování. Přibyl například skládací stroj
Heidelberg Stahlfolder TD 112 Topline, který nabízí možnost
kombinování různých druhů podélného a příčného skládání.
Svou konfigurací je jediný v České republice a díky němu
se HART PRESS stal rozhodujícím výrobcem map a dalších
kartografických tiskovin.

S mírnou nadsázkou bychom mohli říci, že z původní tiskárny
zůstal jen název, jinak se změnilo vše – od vybavení až po systém
řízení. V Otrokovicích vyrostl moderní tiskařský provoz nejvyšší evropské kvality, který svým významem zdaleka přerostl
rámec regionu. O tom ostatně svědčí i stálá obchodní zastoupení
společnosti v Praze a Vídni.
Sebelepší vybavení by však nebylo nic platné, kdyby jím nevládl
sehraný a kvalifikovaný tým. Největší předností otrokovických
je profesionální a tvůrčí přístup ke každé zakázce. Je znát,
že se HART PRESS snaží dostát svému firemnímu sloganu
„tiskárna vašich představ“ a tato cílevědomá snaha očividně
nese výtečné ovoce.

INZERCE
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| ofsetový tisk |
formát 720 x 1020 mm
6 barev
lakování, perforace

výroba obalů
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Podpora
podnikání

Vinařství

Víno bude asi kvalitní, ale výnosy jsou nižší
Významnou událostí celého Zlínského kraje bylo koncem srpna vyhlášení výsledků V. ročníku soutěže TOP Víno Slovácka. Uskutečnilo se v Polešovicích. Vinaři v jižní části kraje pěstují všechny moravské odrůdy vinné révy. Kolem poloviny září už začalo u většiny vinařských podniků i nové vinobraní.
Na první místo mezi deset vyhodnocených vín s nejvyšším počtem bodů se dostal
vzorek ledového vína odrůdy Chardonnay
Jaroslava Vaďury z Polešovic. Tento vinař byl
výrobcem ještě dalších tří vzorků vín, které
se dostaly mezi vítěznou desítku. „Samozřejmě nás to těší, ale za svůj hlavní úspěch považujeme, že jsme obsadili první místo v soutěži kolekcí vín,“ řekl vinař. O víno se stará
od svého mládí, samostatnou firmu buduje
od roku 1992. Pečuje o deset hektarů vinic
a ještě hrozny nakupuje od jiných pěstitelů.
Na konci září už měl Jaroslav Vaďura asi
třetinu vinobraní za sebou. „Skončíme asi
v závěru října. Ale něco necháme na vinicích až do mrazů pro výrobu ledového vína.
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To musí klesnout teplota vzduchu na minus
sedm stupňů Celsia,“ upřesnil.
Sedmé místo mezi vzorky získalo víno
Zweigeltrebe-rosé Václava Cíchy z Blatnice
pod Svatým Antonínkem. „Soutěže jsme se
zúčastnili už vícekrát a vždycky získáme nějaké umístění mezi vyhodnocenými víny. Nabídli jsme osvědčené vzorky a vyšlo nám to,“
řekl Cícha. Hospodaří na pěti hektarech vinic
a rodinný vinařský podnik rozvíjí od roku
1996.
Za prestižní považuje tuto soutěž i vinař
Libor Zlomek z vinařského podniku Víno
Zlomek&Vávra v Boršicích u Blatnice. Jejich
kolekce vín obsadila v soutěži třetí místo.
Tento podnik každoročně zpracovává úrodu
asi z dvaceti hektarů vinic.
Do letošního V. ročníku soutěže bylo přihlášeno 130 vzorků vína. Agrární komora
připravila pro návštěvníky také ochutnávku
potravinářských specialit a regionálních potravinářských výrobků. Na programu byla
rovněž degustace šumivého vína kvašeného
v lahvích tradiční metodou spojenou s možností vyzkoušet si „sabrage“- odseknutí zátky z láhve sektu šavlí.
Většina vinařů už začala během září vinobraní. Jak to vidí vinaři s letošní úrodou
ve Slovácké vinařské podoblasti? „Cukernatost je dobrá, podobná jako v loňském roce.
Ale výnosy jsou nižší tak o dvacet až třicet
procent,“ uvedl Václav Cícha. Podobný odhad
má i vinař Jaroslav Vaďura: „Letošní výnosy
budou představovat tak asi 75 procent dlouholetého průměru.“ Ale jaké bude víno, to se
teď podle vinařů ještě s jistotou tvrdit nedá.
„Ještě se uvidí. Nikde není psáno, že když je
dobrá cukernatost, musí být i nejlepší ročník,“ poznamenal Vaďura./vc/

Tři nejlepší kolekce vín v letošní soutěži
TOP Víno Slovácka
1. Vaďura Jaroslav, Polešovice
2. Drobilovo víno, Richard Drobil, Polešovice
3. Víno Zlomek&Vávra, s. r. o., Boršice
u Blatnice

Deset nejlepších vzorků vína v soutěži
TOP Víno Slovácka 2012
1. Chardonnay, Vaďura Jaroslav, Polešovice
2. Aurelius, Šlechtitelská stanice vinařská,
Polešovice
3. Rulandské bílé, AGRO Zlechov, a. s.,
Zlechov
4. Rulandské šedé, Drobilovo víno, R. Drobil,
Polešovice
5. Ryzlink rýnský, Vaďura Jaroslav, Polešovice
6. Rulandské bílé, Víno Zlomek&Vávra, s. r. o.,
Boršice u Blatnice
7. Zweigeltrebe-rosé, Cícha Václav, Blatnice
pod Sv. Antonínkem
8. Ryzlink rýnský, Vaďura Jaroslav, Polešovice
9. Chardonnay, Martin Vyskočil, Blatnice
pod Sv. Antonínkem
10. Sevar, Vaďura Jaroslav, Polešovice

Odrůdy vinařské podoblasti Slovácké
V Bílých Karpatech se daří Rulandskému bílému i Rulandskému šedému, Sylvánskému
zelenému i Veltlínskému zelenému a Chardonnay, z vrchních kamenitých partií pochází vynikající Ryzlink rýnský. Na Kyjovsku
a Uherskohradišťsku, v severnější výspě vinařské oblasti Morava, jsou rozšířenější rané
odrůdy jako Müller Thurgau či Muškát moravský, který vznikl ve Šlechtitelské stanici
v Polešovicích. Z modrých odrůd se pěstují
nejčastěji Modrý Portugal, Rulandské modré,
Zweigeltrebe, Svatovavřinecké a Cabernet
Moravia vyšlechtěný v Moravské Nové Vsi.

Triangl

Představujeme

Z bývalého sila bude moderní vědeckotechnický park
Výhodné místo v blízkosti centra Uherského Hradiště, atraktivní nabídka nájmů
a služeb pro začínající podnikatele a studenty s inovačními nápady, možnost spolupráce s vysokoškolskými pracovišti i výzkumnými ústavy, poradenství a moderní zázemí. I tak by se dal stručně charakterizovat Vědeckotechnický park Triangl
v Uherském Hradišti, který bude dokončen na podzim roku 2013.
Stavba Vědeckotechnického parku
(VTP) Triangl byla v uherskohradišťském
areálu bývalého sila zahájena začátkem
srpna letošního roku. Do podzimu 2013
zde vyrostou dvě nové budovy a třetí –
původní - projde rozsáhlou rekonstrukcí.
Vědeckotechnický park Triangl bude
mít tři funkční celky – Podnikatelský inkubátor, Centrum pro transfer technologií a Business Angels.
Podnikatelský inkubátor nabídne
dokonalé prostředí pro začínající inovativní firmy, které budou mít možnost
zvýhodněného nájmu a služeb. Inkubátor
podpoří vznik nových firem s inovačním
potenciálem a inovační aktivity už existujících malých a středních firem.
Centrum pro transfer technologií
ve spolupráci s výzkumnými institucemi a vysokými školami v regionu bude
poskytovat služby, které pomáhají přesunu technologií do firem na domácí
i mezinárodní úrovni. Centrum současně
INZERCE

poskytne odborné poradenství a potřebné zdroje pro realizaci technologického
transferu.
Business Angels znamená podporu
vznikajících malých a středních podniků,
propojení s privátními investory, kteří přinášejí kapitál potřebný na rozvoj
rychle rostoucích společností nebo nově
založených firem.
Vědeckotechnický park Triangl v Uherském Hradišti nabídne přes 3 600 metrů
čtverečních moderních ploch k proná-

jmu. Nutno podotknout, že zájemci budou mít k dispozici již nábytkem, počítači,
kancelářskou technikou a kancelářským
softwarem vybavené a klimatizované
kanceláře, datové centrum k ukládání
a zálohování dat. V projektu samozřejmě
nechybí ani prezentační prostory zasídlených firem, přednáškový sál s kapacitou
139 osob, jídelna či možnost vnitřního
parkování.
Součástí zázemí budou také dotované
technické služby, jako je telefonní ústředna, sekretariát či recepce a další.
„Zájemci mohou své písemné žádosti
s podnikatelským záměrem a specifikací činnosti firmy zasílat už nyní,“ uvedl
Adam Havlíček ze společnosti Marlin Reality, která má nábor nájemců na starosti.
„Žádosti o zasídlení pak schvaluje vedení
VTP Triangl vždy ke konci kalendářního
měsíce, v případě velkého zájmu budou
žadatelé zaregistrováni do naší databáze.“
Region Uherskohradišťska podobnou
instituci, jako je Vědeckotechnický park
Triangl, dlouho postrádal. Ocení ho nejen
podnikatelé a odborníci, ale také veřejnost.
Přinese nová pracovní místa a zkultivuje
část města, která doposud chátrala. /pr/
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Rádce

Časté chyby
Kdy ano, kdy ne

Kdy potřebujete znalecký posudek?
Už jsme se na stránkách Firemního partnera zmiňovali o problémech oceňování nemovitostí a o oceňování podniků v případě vypořádání manželství. Stále však mezi
veřejností, a to i podnikatelskou, je několik mýtů ohledně potřeby znaleckých posudků. Pokusíme se je uvést na pravou míru a upozornit zejména na ty případy, kdy skutečně potřebujete posudek s kulatým razítkem.

čením omezením s upsaným kapitálem
200 tisíc korun, pak takovému ocenění
podléhá téměř vše.
Jak je podcenění takové povinnosti nebezpečné, ukážeme na konkrétním případě.
Majitel se rozhodl prodat svoji firmu nadnárodní společnosti, ta však chtěla koupit
jen vlastní byznys a nemovitosti ji nezajímaly. Takže předtím, než došlo k prodeji
podniku, prodal sobě (jako vlastníkovi
podniku, tedy spřízněné osobě) nemovitost. Obě transakce proběhly bez potíží.
Nadnárodní firma změnila po dvou letech
strategii a z českého trhu se stáhla a to
tak, že opět prodala podnik. Jenže kupec
v tomto případě napadl neplatnost prodeje nemovitosti kvůli nedodržení §196a
ObchZ (nebyl posudek) a spor vyhrál. Původní majitel tak o nemovitost přišel, byť si
ji „řádně“ koupil od vlastní firmy.

Častá je potřeba posudků pro účely
zástavy. Zde však většinou nepotřebujete posudek s kulatým razítkem. Nutnost
posudku není stanovena v žádném zákoně a obvykle jde jen o požadavek věřitele,
aby doložil obvyklou hodnotu zastavené
věci. Protože jde většinou o banky, tyto
mají své vlastní metodiky zpracování ocenění, a často i přímo určené znalce, kteří
jsou oprávněni tato ocenění zpracovávat.
Až dosud jsme se pohybovali na poli
soukromých osob, tedy Občanského zákoníku. Navíc je vidět, že problematika se
týká zejména nemovitostí. Konec konců
Občanský zákoník slovo „znalec“ nezná
a v jeho textu se nevyskytuje. Oproti tomu
v Zákoníku obchodním je slovo znalec/
znalecký celkem 30x a v Zákoně o přeměnách (č. 125/2008 Sb.) dokonce 99x!
Na většinu znaleckých úkonů je nutné
jmenování znalce soudem a to ještě před
zpracováním posudku.

Určení hodnoty akcií
Poměrně známé (a to i mediálně) jsou
posudky na určení hodnoty akcií v případě vytěsnění minoritních akcionářů. Názory majoritních a minoritních akcionářů
se pochopitelně diametrálně liší, a tak
nezávislost znalce je skutečně na místě.
Znalec však v tomto případě jde skutečně
„s kůží na trh“, neboť v případě veřejně
obchodovatelných akcií jsou tyto posudky podrobeny dohledu ČNB a v ostatních
případech je soudní spor spíše pravidlem
než výjimkou. Na obranu znalců je však
třeba říci, že při tomto posudku je plná
a otevřená spolupráce zadavatele (oceňované společnosti) rozhodující podmínkou
nezávislého zpracování kvalitního díla.
Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev je znalectvím doslova
nabit. Není se však čemu divit. Mezi přeměny patří změny právní formy, převody
jmění na společníka, fúze a rozdělení. Jde
o poměrně složité operace jak po stránce
právní, tak po stránce ekonomické, kdy
se mnohdy mění i formy majetku převáděného ze souborů jednotlivých aktiv
na podniky nebo naopak. Pak je na místě
potřebná součinnost znalce s právníkem
a auditorem a domýšlení všech dopadů
přeměny do oblastí práva, daní a ekonomiky podnikání. Často jde o posuny majetku mezi podílníky a jejich vzájemné
vyrovnání, takže případná podobnost
s vytěsněním akcionářů je na místě.
Na druhou stranu, do podobných transakcí se pouští zejména velké firmy, kdy akcionářská struktura je vytříbená a operace
zapadá do nějakého strategického záměru. Nicméně co je jisté, chce-li se podnikatel pustit do nějakého druhu přeměny,
musí počítat s tím, že bude potřebovat
znalce a to jmenovaného soudem.
/Ing. Petr Peštuka,
Znalecký a oceňovací ústav, s. r. o.,
pobočka Zlín/

Nejsnadnější z tohoto pohledu je situace, kdy jste účastníky nějakého soudního
sporu a soudce nazná, že k vyřešení případu potřebuje i odborníka a vypracování znaleckého posudku si vyžádá. Podle
vývoje sporu zadá znalci úkoly a otázky,
na něž potřebuje znát odpověď, a příslušnou lhůtu. Strany sporu mohou být
maximálně vyzvány, aby znalci poskytly
potřebnou součinnost. Vše je jasné a dané
a s výsledkem se seznámíte ve spisu nebo
při soudním líčení.

K dědictví netřeba
Běžným názorem je, že znalecký posudek je potřeba u dědického řízení, a to zejména u nemovitostí. Tato zásada však již
několik let neplatí. V rámci dědického řízení se stanovuje cena obvyklá a to dohodou účastníků za účasti notáře a to může
platit pro všechen děděný majetek. Naše
zkušenost však ukazuje, že tento princip
je možné použít tehdy, když dědicové jednají ve shodě. Pokud mezi dědici panují
spory ohledně rozdělení majetku a majetek
je větší svým rozsahem a zejména zahrnuje-li i podnikatelskou pozůstalost (podniky,
akcie, větší živnost), potom doporučujeme
znalecké posudky na obvyklou cenu vypracovat, i když nejsou právně potřebné.
Převod nemovitosti
Druhým obvyklým případem je znalecký posudek pro převod nemovitostí.
Schválně uvádíme pojem „převod“, protože ten zahrnuje jak koupi či prodej, tak darování. V tomto případě znalecký posudek
musí být zpracován a to na administrativní cenu (tedy „vyhláškovou“) s rozhodným datem podpisu smlouvy. Znalecký
posudek však není součástí listin při vkladu práva do katastru, ale použije se až
při daňovém řízení. Ale i nutnost tohoto
posudku by mohla být zrušena v příštím
roce.

Peněžité vklady
Dnes již nikdo nezaváhá u ocenění nepeněžitých vkladů. Tuto povinnost všichni znají, byť se někdy ptají, není-li potřeba
znalců dvou při větším objemu majetku.
Tato zásada platila jen chvíli. Co je nutné
připomenout, je to, že se oceňuje cenou
obvyklou, ne tedy vyhláškovou, jak se někdy vkladatelé domnívají. Ostatně zásada
oceňování obvyklou hodnotou platí pro
všechny úkony spojené s obchodním právem. To rovněž pamatuje také na jednu
transakci, na niž někdy podnikatelé zapomínají. Přitom jde o poměrně častou operaci, která je navíc sledována i finančními
úřady. Jde o prodej mezi tzv. spřízněnými
osobami (majitelé, akcionáři, statutární
orgány) podle § 196 a) ObchZ.
Povinnost nechat ocenit majetek vzniká v případě, že jeho obvyklá cena může
přesáhnout 1/10 výše upsaného kapitálu
ke dni transakce. Jde-li o společnost s ru-
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Termíny

Aktuální výzvy
Tipy

/ Operační program Podnikání a inovace /
/ Ekoenergie (prodloužení výzvy III): příjem plných žádostí prodloužen do 30. 10. 2012.
/ Potenciál (prodloužení výzvy III): příjem plných žádostí do 16. 11. 2012.

/ Inovace - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví (prodloužení výzvy II): příjem plných žádostí do 4. 1. 2013. Došlo
k navýšení minimální výše dotace na projekt na 40 000 Kč. Pokud bude podána žádost obsahující dotaci nižší, než je minimální stanovená,
bude plná žádost vyřazena

Podrobnosti o vybraných dotačních titulech OPPI
POTENCIÁL – Program Potenciál pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a rozšiřovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit.

Podporu je možné získat na investice do zřízení nebo rozšíření
vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum a vývoj
výrobků nebo technologií, a to včetně vývoje specifického softwaru nutného pro inovaci výroby, který je nedílnou součástí výrobků nebo technologií. Centrum by mělo přispívat k zavádění
technologicky nových nebo inovovaných produktů, produkčních
řad, výrobních procesů a technologií. Musí však existovat reálný
předpoklad, že výsledky práce centra budou skutečně použity
ve výrobě.
EKOENERGIE – Aktuální výzva do programu EKO-ENERGIE naplňuje cíl stimulovat aktivitu podnikatelů v oblasti snižování
energetické náročnosti výroby a spotřeby primárních energetických zdrojů a využití obnovitelných zdrojů energie.

Podporovanými aktivitami jsou modernizace stávajících zařízení
na výrobu energie pro vlastní potřebu vedoucí ke zvýšení jejich
účinnosti, modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla, zlepšování tepelně technických vlastností
budov, s výjimkou rodinných a bytových domů, využití odpadní
energie v průmyslových procesech pro vlastní spotřebu podniku, zvyšování energetické účinnosti zaváděním vysokoúčinné
kombinované výroby elektřiny a tepla (pouze v případě co největšího využití vyrobené elektrické a tepelné energie pro vlastní
spotřebu podniku s ohledem na provozní podmínky podniku),
snižování energetické náročnosti / zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů a výstavba nových či
rekonstrukce stávajících malých vodních elektráren.

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, vědeckovýzkumINZERCE

nými institucemi, vysokými školami a fyzickými osobami. Projekt
na ochranu práv průmyslového vlastnictví podporuje získání
průmyslově-právní ochrany nehmotných statků v podobě patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek.
Zájemci budou moci v rámci programu získat podporu na výdaje
za patentové zástupce, správní poplatky a překlady.

Zajímavý tip

INOVAČNÍ VOUCHERY ZLÍNSKÉHO KRAJE – výzva II - nástroj
podpory spolupráce firem a VŠ.

Inovační (znalostní) voucher = „slevový kupon“ pro podnikatele na nákup služeb nabízených konkrétními vysokými školami
v ČR, které by měly pomoci ověřit či usnadnit postup při realizaci konkrétní inovace produktu. Cílem je stimulovat firmy, aby si
vyzkoušely spolupráci s konkrétní VaV institucí na zakázce v malém objemu financí a získaly vhodné zkušenosti a kontakty pro
případnou budoucí širší spolupráci. Ve výzvě I bylo schváleno 33
žádostí.

Výzva II bude vyhlášena koncem tohoto roku, alokováno je
6 666 667 Kč. Příjem žádostí bude probíhat v 1. čtvrtletí roku
2013, vouchery v hodnotě 60 000 – 149 000 Kč budou určeny
na nákup služeb nabízených konkrétními vysokými školami
v ČR, které by měly pomoci ověřit či usnadnit postup při realizaci
konkrétní inovace produktu.

Vysokými školami, se kterými je možno v rámci této výzvy spolupracovat jsou Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzita Palackého v Olomouci, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické
v Brně, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a Mendelova univerzita v Brně. Kontaktní osoba pro veškeré dotazy týkající se žádostí o inovační voucher je Ing. Zuzana Španielová, Úřad
Regionální rady, tel.: 577 043 861, E-mail: zuzana.spanielova@rr-strednimorava.cz. Více informací též na www.objevtesmer.cz


/Technologické inovační centrum, s.r.o., Zlín/

PROFIMA EFFECTIVE, specialista v oblas� vzdělávání
otevírá nové cer�kované kurzy:
MANAŽER ŠTÍHLÉ VÝROBY

Dlouhodobý vzdělávací program pro zavádění inovačních řešení a odstraňování
nežádoucích jevů ve výrobě.
Termín: listopad 2012 – květen 2013

CERTIFIKOVANÝ PERSONALISTA

Systema�cký rozvoj znalos� a dovednos� v oblas� HR, který je zakončen získáním
kvalikace „Cer�kovaný personalista“.
Termín: listopad 2012 – červen 2013
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Při objednávce do konce října sleva 10%. Více informací na www.proma.cz

Rozvíjíme
Vaše možnos�
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TAK TROCHU JINÁ
OSLAVA, PÁRTY
I FIREMNÍ VEČÍREK
MODERNÍ GASTRONOMIE,
STYLOVÝ INTERIÉR A JEDINEČNÉ
ARANŽMÁ AKCE – TYTO TŘI PRVKY
DOCENÍ VE SPIRIT RESTAURANTU
KAŽDÝ, KDO CHCE DÁT
FIREMNÍM AKCÍM ČI RODINNÝM
SETKÁNÍM PUNC ORIGINALITY
A NEZAPOMENUTELNOSTI.

VAŠÍ FANTAZII SE VŠAK MEZE
NEKLADOU A PŘÍPRAVA
JAKÉHOKOLI VEČÍRKU ČI
ZPESTŘENÍ DŮLEŽITÉ RODINNÉ
UDÁLOSTI JE PRO TÝM SPIRIT
RESTAURANTU VÍTANOU VÝZVOU.

PRO OBDOBÍ PODZIM – ZIMA 2012
VÁM AKTUÁLNĚ PŘINÁŠÍME TYTO
VARIACE ZÁBAVNÝCH PROGRAMŮ:

POKLADY STŘEDOMOŘSKÉ
KUCHYNĚ …zábavná prezentace
toho nejlepšího a nejchutnějšího
z pěti sluncem milovaných zemí

VEČER S LIGNEUS TRIEM
…exkluzivní symfonie vybraných
chutí a barevných tónů živé hudby
se snoubí s moderní gastronomií

OLDIES PARTY
…hudební exkurze
do nedávné minulosti,
vzpomínky, které spojují

SPIRIT RESTAURANT, KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN, REZERVACE: 725 111 575, 577 008 907, www.spiritrestaurant.cz
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Stavební pozemky Zlín- Prštné
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• nová lokalita, západní orientace, mírný svah
• výborná dostupnost (1,5 km od centra) a okolní
infrastruktura
• inženýrské sítě na hranicích pozemků
• možnost ﬁnancování přes Hypoteční banku, úrok
od 3,09 %
Kontakt: 608 712 111, 603 233 310, 602 728 979, info@derc.cz

