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Druhého ročníku setkání lidí z gumárenské
výroby i z gumárenského výzkumu a vývoje
s názvem Gumference se ve Zlíně zúčastnilo
více než 160 odborníků z České republiky a ze
Slovenska.

Cena patří k nejdůležitějším prodejním argumentům. V mnoha reklamách je tak akcentována jako hlavní sdělení. Například v letácích, které každý den neúnavně plní naše schránky, prakticky jiná informace než ta o ceně ani není. S baťovskou devítkou na konci již
pracují prakticky všichni prodejci, stále častěji se ale objevuje i malá hvězdička. Tak se například dozvíte, že cena je bez daně (byť je leták mnohdy určen konečným spotřebitelům),
nebo že tento produkt za tuto cenu je na regálech prodejny jen v pěti kusech. Zatímco informace o ceně je dobře čitelná i pro zákazníky se slábnoucím zrakem, upřesňující
dodatky mají mnohdy formu poznámky pod čarou.
Ale nic se nemá přehánět. To, kam až reklama může zajít, je ošetřeno legislativou. Všem
je jasné, že jen těžko může existovat úřad, který by kontroloval veškerou inzerci. Tím by se
sice vyřešila nezaměstnanost, ale rozpočet takového úřadu by strážcům státní kasy způsobil infarkt. Nicméně hrozba pokuty není z oblasti sci-fi. Více se dozvíte v našem hlavním
tématu.
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Zblízka

Podnikání a zákon
o regulaci reklamy
Na co si dát pozor

Nechybujete v reklamě?
I v reklamě a propagaci
výrobků se můžete dopustit vážných chyb a dostat se do nepříjemných
problémů. Zákony definují řadu nedovolených
praktik, které mohou
uvést spotřebitele v omyl
nebo omezit jeho svobodnou volbu výběru. A za to
můžete dostat nemalou
pokutu.
Všichni podnikatelé musí dodržovat zákon o regulaci reklamy. „Pokud je reklama
šířena v elektronických médiích, je příslušným orgánem dozoru Rada pro rozhlasové
a televizní vysílání. Pokud je reklama šířena
jinak, tedy nejčastěji tiskovými médii, je orgánem dozoru krajský živnostenský úřad,“
vysvětluje Jiří Bogar z Krajského živnostenského úřadu ve Zlíně. Dozor zajišťují jak
z vlastní iniciativy v terénu a monitoringem
tisku a internetu, tak i na základě podnětů
občanů a orgánů státní správy.

Kde můžete pochybit
Zákon zakazuje tzv. nekalé obchodní
praktiky. Obchodní praktika je obecně nekalá, je-li jednání podnikatele vůči spotřebiteli v rozporu s „požadavky odborné péče“
a současně je způsobilá podstatně ovlivnit
jeho rozhodování tak, že zákazník může
učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak
neučinil. Upravuje to zákon č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele.
Mezi klamavé praktiky patří zejména ty,
které klamou nepravdivými údaji, i ty, které
rafinovaněji klamou údaji pravdivými anebo klamou tím, že mlčí. Agresivní obchodní
praktiky zase svým obtěžováním, donucováním, včetně použití síly nebo nepatřičným ovlivňováním, výrazně zhoršují možnost svobodného rozhodnutí spotřebitele.
Zákon o ochraně spotřebitele také obsahuje jakousi černou listinu, kde jsou konkrétně popsána jednání, která se považují
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vždy za nekalá. Tak například klamavé bude
vždy, pokud obchodník neoprávněně používá značku jakosti nebo jiné obdobné označení anebo nepravdivě prohlašuje, že výrobek nebo poskytnutá služba může vyléčit
nemoc, zdravotní poruchu nebo postižení.
Agresivní praktikou je například situace,
kdy obchodník vytváří dojem, že spotřebitel nemůže opustit provozovnu nebo místo,
kde je nabízen nebo prodáván výrobek nebo
poskytována služba, bez uzavření smlouvy.

Na co konkrétního si dávat pozor?
1. Tvrzení, že obchodník podepsal kodex
chování, ačkoli tomu tak není. Používá
značky důvěry, značky jakosti nebo rovnocenné značky bez získání potřebného
povolení.
2. Vábivá reklama: láká spotřebitele ke koupi od společnosti, která inzeruje produkt za velmi nízkou cenu, aniž by měla
na skladě přiměřené množství.
3. Fingované „bezplatné“ nabídky: vyvolávají klamný dojem bezplatné nabídky
popisem produktu slovy „gratis“, „zdarma“, „bezplatně“ nebo podobnými, pokud
musí spotřebitel zaplatit jakékoli jiné
náklady, než jsou nevyhnutelné náklady
spojené s reakcí na obchodní nabídku
a s vyzvednutím nebo doručením věci.
4. Nepravdivá tvrzení o léčebných schopnostech – od vyléčení alergií a padání
vlasů až po hubnutí, když tomu tak není.
5. Placená reklama ve formě novinových
článků (advertorial): využití prostoru
ve sdělovacích prostředcích k propagaci
produktu, za kterou obchodník zaplatil,
aniž by to byl spotřebitel schopen z obsahu, obrázků jednoznačně poznat.
6. Pyramidové programy: zahájení, provozování nebo propagace pyramidového programu, kdy spotřebitel zaplatí
za možnost získat odměnu, přičemž odměna závisí především na získávání nových spotřebitelů do programu, a nikoli
na prodeji nebo spotřebě produktů.
7. Výhra cen: vytváření klamného dojmu,
že spotřebitel již vyhrál nebo vyhraje,
případně že vyhraje, pokud bude jednat
určitým způsobem, cenu, ačkoli žádná
taková cena ve skutečnosti neexistuje
nebo pro získání ceny musí spotřebitel
vynaložit finanční prostředky nebo mu
vznikají výdaje.

8. Klamný dojem o právech spotřebitele:
uvádění práv, která spotřebitelům vyplývají ze zákona, jako přednosti obchodníkovy nabídky.
9. Tvrzení obchodníka, že zamýšlí ukončit
svoji činnost nebo že přemísťuje provozovnu. Obchod má ve výloze nápis „konec
zásob, likvidační výprodej, končí pronájem – totální výprodej“, a přitom se obchodník nestěhuje.
10. Omezené nabídky: nepravdivé tvrzení, že
produkt bude dostupný pouze po omezenou dobu, za účelem přimět spotřebitele
k okamžitému rozhodnutí, aby neměl příležitost nebo čas potřebný pro informovanou volbu.
11. Jazyk poprodejního servisu: závazek poskytnout poprodejní servis spotřebitelům
a následné poskytování servisu pouze
v jiném jazyce, aniž to bylo spotřebiteli
jasně sděleno předtím, než se spotřebitel
zavázal k obchodní transakci.
12. Setrvačný prodej: požadování okamžité
nebo odložené platby za produkty dodané obchodníkem, avšak nevyžádané spotřebitelem, nebo vrácení nebo uschování
takových produktů.
13. Celoevropské záruky: vyvolávání klamného dojmu, že poprodejní servis k výrobku je dostupný v jiném členském státu,
než ve kterém je výrobek prodáván.

Prodej zboží se slevou
Příklad: Prodávající označil výrobky
cenou, ze které nebylo zřejmé, zda se jedná o cenu původní či cenu po slevě platnou
v okamžiku nabídky, a to spolu s informací „sleva – 50 %“, a tak i když důležitý údaj
o ceně byl sám o sobě pravdivý, mohl uvést
spotřebitele vzhledem k okolnostem a souvislostem v omyl, že cena uvedená na výrobku bude ještě snížena o deklarovanou slevu.
Nepřípustné jsou nesrozumitelné informace o deklarovaných cenových výhodách
a slevových programech. „Časté jsou také
příklady uvádění cen v reklamě bez DPH - to
není dovoleno,“ doplňuje Jiří Bogar.

Alkohol
Reklama na jakékoliv alkoholické nápoje
je povolena v každém médiu, ale její obsah
musí splňovat tyto podmínky:
nesmí nabádat k nestřídmému užívání alkoholických nápojů;

/ Pokuty a sankce
nesmí záporně či ironicky hodnotit abstinenci nebo zdrženlivost;
nesmí být zaměřena na osoby mladší 18
let, zejména nesmí tyto osoby ani osoby,
které jako mladší 18 let vyhlížejí, zobrazovat při spotřebě alkoholických nápojů
nebo nesmí využívat prvky nebo akce,
které osoby mladší 18 let oslovují;
nesmí spojovat spotřebu alkoholu se zvýšenými výkony;
nebo být užita v souvislosti s řízením vozidla;
nesmí vytvářet dojem, že spotřeba alkoholu přispívá ke společenskému nebo sexuálnímu úspěchu;
nesmí tvrdit, že alkohol v nápoji má léčebné vlastnosti nebo povzbuzující nebo
uklidňující účinek anebo že je prostředkem řešení osobních problémů;
nesmí zdůrazňovat obsah alkoholu jako
kladnou vlastnost nápoje.

Tabák
Veškerá reklama tabákových výrobků,
včetně užívání pouhých charakteristických
znaků (kromě netabákových výrobků s dříve užívanými tabákovými logy) či produktového sponzoringu, je zakázána. Za reklamu
se ovšem považuje jakákoliv forma obchodního sdělení, jehož účelem nebo přímým či
nepřímým účinkem je propagace tabákového výrobku. Reklamou tabáku s nepřímým
účinkem je například i reklama na pojištění,
ve které pojištěnec pokuřuje doutník.
Jedinými povolenými výjimkami z tohoto zákazu zůstávají:
reklama určená výlučně profesionálům
v obchodě tabákem;
reklama na tabákové výrobky ve specializovaných prodejnách tabákových výrobků nebo ve výkladní skříni a na přiměřené
označení těchto prodejen,
reklama na tabákové výrobky v hotelích,
hospodách, supermarketech a jiných provozovnách; musí pak být umístěna v části
určené k prodeji tabákových výrobků,
sponzorování motoristických soutěží a jejich sponzorská komunikace,
publikace, které jsou tištěné a vydávané
ve třetích zemích.
INZERCE

Povolená reklama musí obsahovat
20 procent varování „Ministerstvo zdravotnictví varuje: kouření způsobuje rakovinu“.
Povolená reklama rovněž nesmí být zaměřena na nezletilé či nabádat ke kouření.

Reklama dalších produktů, kde se musíte mít více na pozoru
Specifické podmínky a omezení se týkají
také reklamy na zbraně. Reklama na střelné
zbraně a střelivo může být podle zákona
o regulaci reklamy například šířena jen odborníkům a podnikatelům v oblasti výroby
a prodeje střelných zbraní a střeliva.
Přísnější pravidla platí pro reklamu
na potravinové výrobky. Reklama na potraviny nesmí uvádět v omyl, zejména pokud
jde o charakteristiku potravin, jejich vlastnosti, složení, množství, trvanlivost, původ
nebo vznik a způsob zpracování. Nesmí přisuzovat účinky nebo vlastnosti, které potravina nevykazuje. Nemůže vyvolávat dojem,
že potraviny vykazují zvláštní charakteristické vlastnosti, když ve skutečnosti tyto
vlastnosti mají všechny podobné potraviny.
Za lékovou reklamu se podle zákona
o regulaci reklamy považují všechny informace, přesvědčování nebo pobídky k podpoře předepisování, dodávání, prodeje, výdeje nebo spotřeby léčivých přípravků.
Reklama činností v pohřebnictví nesmí být užita v prostorách zdravotnického
zařízení a ústavu sociální péče; nesmí být
doručována prostřednictvím dopisů, letáků, elektronickou poštou nebo jinou adresnou formou a jakékoli formy reklamy nelze
uplatňovat v souvislosti s oznamováním
úmrtí.
Pozor na nevyžádanou reklamu
Nevyžádaná reklama je upravena v několika právních předpisech a tento rozdílný
právní režim způsobuje, že pro část reklamních sdělení platí tzv. režim opt-out a pro
část režim opt-in. Vysvětlení těchto pojmů
je klíčové. Režim opt-out znamená, že reklamu lze šířit, dokud to spotřebitel výslovně
neodmítne. A naopak režim opt-in vyžaduje
před jakýmkoli šířením reklamy získání výslovného souhlasu adresáta. 
/vc/

Za závadnou
reklamu se platí
Nemalé sankce hrozí podnikatelům, kteří se dostanou při nabízení
výrobků a služeb do rozporu se zákonem o regulaci reklamy. Porušení
jednotlivých ustanovení zákona se
považuje za správní delikt.
Za určité správní delikty lze uložit pokutu do 5 000 korun v blokovém řízení. Je tomu tak v případech,
kdy je porušení povinnosti spolehlivě zjištěno, kdy nestačí domluva
a když obviněný ze správního deliktu je ochoten pokutu zaplatit. Proti
uložení pokuty v blokovém řízení se
nelze odvolat. Pověřený pracovník
orgánu dozoru je oprávněn uloženou pokutu vybrat.
V ostatních případech zákon
stanoví ve správním řízení sankce
od 500 tisíc do dvou milionů korun.
Krajský živnostenský úřad dozoruje v terénu rovněž dodržování
zákona 526/1990 Sb., o cenách, a zákona 273/2003 Sb., o šíření audiovizuálních děl. To vše je zajišťováno
dvěma pracovníky. Přitom je v kraji
asi 136 tisíc podnikatelských subjektů, tedy potenciálních zadavatelů
a zpracovatelů reklamy.

Kontroly a sankce uložené
krajským živnostenským úřadem
v oblasti reklamy v roce 2011
Počet kontrol fyzických osob 19
Počet kontrol právnických
osob

37

Počet pokut uložených
v řízení PO

13

Počet pokut uložených
v řízení FO
Výše pokut uložených
v řízení FO

6

8 500 Kč

Výše pokut uložených v blok. 24 000 Kč
řízení PO

revoluční komunikační řešení

spolupráce | bezpečnost | emaily | mobilní kancelář

exkluzivně nabízí

577 001 777 | sales@avonet.cz | www.avonet.cz/icewarp5

Rozhovor

Pavel
Stržínek

Mgr. Pavel Stržínek
/
/
/
/
/

narodil se v roce 1975 ve Zlíně
žije ve Štípě

vystudoval informatiku
na Přírodovědecké fakultě
Univerzity Palackého

v roce 2006 spoluzaložil
softwarovou firmu Edhouse s.r.o.
soutěžně se věnuje standardním
tancům, rekreačně běhá

Pavel Stržínek:
Chceme dělat práci, která nás
baví. A chceme ji dělat ve Zlíně.
Tyto dvě podmínky způsobily,
že programátoři Pavel Stržínek a Radoslav Slovák místo
podpisu další pracovní smlouvy začali podnikat. Startovali
v podnikatelském inkubátoru
s několika stoly a židlemi. Dnes
mají 27 zaměstnanců, roční
obrat 27 milionů korun a celé
patro v moderní administrativní budově. „A to, co děláme,
nás pořád baví,“ říká jednatel
společnosti Edhouse s.r.o.
Pavel Stržínek.
TEXT Jaroslav Janečka / FOTO Ivo Hercik
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Nejdůležitější je dobrý tým
Jak těžké bylo rozhodnutí opustit relativní bezpečí pracovního poměru a vrhnout
se do podnikání? Navíc v oboru, kde je
velká konkurence.
Tomuto rozhodnutí předcházely desetileté profesní zkušenosti z pozic od programátora až po vedoucího vývoje softwarových aplikací. Stále častěji jsem přemýšlel
nad tím, že bych některé věci dělal jinak,
než jak jsem je viděl kolem sebe. V té době
jsem potkal Radoslava Slováka, který měl
podobné pocity. Zjistili jsme, že taková firma, která by splnila naše očekávání, ve Zlíně není. Zároveň pro nás bylo nepřípustné
opustit město, kde máme rodiny a přátele.
Takže východisko bylo jediné – založit vlastní firmu ve Zlíně a získat pro ni práci odjinud. Rozhodnutí to bylo možná odvážné, ale
rozhodně založené na racionální úvaze.
Na jakých základech jste v začátcích postavili své podnikání?
Od začátku jsme věděli, že naše jediná šance je nabídnout buď nižší ceny než

konkurence, nebo naopak nabídnout vyšší kvalitu. Ze začátku se nám dařilo spíše
to první, snažili jsme se získat jakoukoliv
zakázku. Našimi klienty byly logistické
firmy, kterým jsme poskytovali například
software pro mobilní terminály a podobně. Záhy jsme ale pochopili, že tudy cesta nevede. Jde o trh se spoustou velkých
hráčů, kteří narozdíl od nás dokázali těmto firmám poskytnout komplexní řešení.
Postupně jsme proto pronikali do dalších
oborů, třeba do automatizace a řízení. Stále více jsme si ovšem uvědomovali, že je
potřeba se více odlišit, akcentovat kvalitu
a najít si vlastní segment na trhu.
Co vás tedy odlišuje, jaké máte portfolio?
Když to hodně zjednoduším, tak na jedné straně nabízíme komplexní outsourcing v oblasti vývoje softwaru, na straně
druhé pak poskytujeme naše kapacity
pro jiné společnosti či projekty. My právě
body shopping (tedy dodávku jednotlivých specialistů přímo k zákazníkovi) ne-

/ O firmě
dokážeme poskytnout. Zákazníci pro tuto
službu ve zlínském regionu nejsou, ale
díky moderním nástrojům pro řízení vývoje software poskytujeme něco jako „body
shopping na dálku“, kdy naši specialisté
ve Zlíně jsou řízeni projektovým manažerem zákazníka. Pro takové zákazníky jsme
zajímaví právě poměrem mezi kvalitou
a cenou.

Mluvil jste o tom, že jedním z pilířů je
komplexní outsourcing softwaru. Co to
ve vašem případě znamená?
Začnu trochu zeširoka. Prakticky v každém domácím spotřebiči je dnes nějaký
software. Třeba i ve zdánlivě jednoduchém
kávovaru. O sofistikovanějších přístrojích či zařízeních ani nemluvím. My jsme
před několika lety začali pracovat pro FEI
Company, která vyrábí elektronové mikroskopy. Velkou část softwaru, kterým jsou
ovládány, vyvíjíme my. Podobných klientů
máme více a tento segment chceme dále
rozvíjet.

Jste jednou z firem, která začala svou
dráhu v podnikatelském inkubátoru. Jde
skutečně o možnost, jak začínajícím firmám usnadnit rozjezd?
V našem případě to tak skutečně bylo.
Podnikatelský inkubátor totiž není jen kancelář za zvýhodněnou cenu. Máte možnost
svůj záměr konzultovat, získat poradenství, některé související služby a podobně. My vlastně dodnes sázíme na objekty,
které byly postaveny veřejnými subjekty
za účelem podpory podnikání. Začali jsme
v budově Podnikatelského inovačního centra ve Zlíně, od letošního srpna pak působíme v novém vědeckotechnickém parku
univerzity.

Spolupracujete s univerzitou?
Určitě. I v našem oboru se začíná projevovat nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Skutečně kvalitních programátorů
rozhodně není nadbytek. Jsme proto rádi,
že sídlíme hned vedle fakulty aplikované
informatiky. Několik absolventů jsme již
zaměstnali. Na druhou stranu se pak také
v rámci našich možností snažíme přispět
k tomu, aby se neustále zvyšovala kvalita
INZERCE

studia. Studenti u nás například mohou realizovat stáže a diplomové práce, zveme je
i na vybrané interní workshopy. V našem
byznysu je kvalifikovaný zaměstnanec základním kamenem úspěchu. A pravdou je,
že těch kvalitních je čím dál tím méně.

Znamená to, že máte možnost růstu, ale
chybějí vám k tomu zaměstnanci?
Ne, tak to není. My rosteme každým rokem. Například aktuální meziroční růst tržeb činí asi jednu pětinu. Největší zásluhu
na tom má nepochybně to, že máme kvalitní tým. Je ale stále těžší takový tým udržet
a případně rozvíjet.
Musíte tomu věnovat obrovskou pozornost. A to je také důvod, proč i my využíváme outsourcing, na kterém jsme sami
postavili podnikání. Z 27 zaměstnanců je
24 programátorů. Pokud je to jen trochu
možné, tak vše, co není náš hlavní byznys,
poptáváme jinde. Maximálně se soustředíme na to, co umíme.

Jak tedy vycházíte zaměstnancům vstříc?
Už když jsme firmu zakládali, věděli
jsme díky svým zkušenostem z oboru, že
klíčové pro nás bude motivovat schopné
programátory. Že jim musíme dát práci,
která je nejenom dobře uživí, ale také je
bude bavit. Kromě toho se snažíme vytvořit jim co nejlepší podmínky. U nás například neexistují přesčasy. Když už někdo cítí
únavu, či se potýká se ztrátou koncentrace,
může využít místnost, které říkáme relax
room. Zacvičit si, zahrát si stolní fotbal
nebo si na chvíli lehnout. My to nevnímáme jako promarněný čas, ale jako možnost,
jak zvýšit efektivitu.

Jaké jsou vaše další plány?
V našem oboru a v současné ekonomické situaci nelze přesně odhadovat, co
bude třeba již za půl roku. Stavíme na tom,
že náš produkt je služba. Neděláme nic
„na sklad“, veškerá naše práce je hned zužitkována klientem.
Náš obor je postavený na referencích
a na budování dlouhodobých vztahů s klienty. Na naší budoucnosti tak v podstatě
pracujeme každý den tím, že svou práci
děláme dobře.

Edhouse s. r. o.
/ Založení
2006
/

/

/
/

/
/

Portfolio
návrh a vývoj softwarového řešení
na zakázku
poskytování specialistů formou outsourcingu pro realizaci projektů
implementace a podpora SW řešení
dohledové centrum 24 x 7 x 365
architektura SW, analýzy
Používané technologie
Microsoft C++, .Net, WPF, WCF
JEE, Spring Framework,
MSSQL, Oracle DB
Mobilní platformy
iOS, Android, Blackberry

Ekonomické výsledky
obrat v roce 2011 činil 22 milionů
korun, odhad pro letošní rok je 27
milionů
Počet zaměstnanců
celkem 27
(z toho 24 programátorů)

Certifikáty, profesní organizace
systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO
9001:2009
člen Czech ICT Alliance

/ Kontakty
Vědeckotechnický park ICT
Nad Stráněmi 5656
760 05 Zlín
tel.: +420 573 775 900
e-mail: info@edhouse.cz
www.edhouse.eu
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Zpravodajství
z firem

ELKO EP
Austin Detonator
MPU

Titul Firma roku Zlínského kraje míří do Holešova

Krajský titul Vodafone Firma roku získala společnost ELKO EP, s.r.o. z Holešova. Druhé místo si ze soutěže odnesla Navláčil stavební firma, s.r.o., a pomyslný bronz patří firmě KOVAR s.r.o. Mezi deset finalistů soutěže Vodafone Firma roku se v kraji probojovala
také například společnost Austin Detonator, která je jedním z největších výrobců rozbušek na světě, nebo firma Z Studio, která
vyrábí návody. Pořadatelem soutěže je deník Hospodářské noviny, odborný dohled zajišťuje Hospodářská komora České republiky.
Dalšími finalisty ve Zlínském kraji byly
společnosti DuPont Moravia, spol. s r.o.,
HYDROMA, spol. s r.o., KS - program, spol.
s r.o., LINGUA, spol. s r.o., Web Interactive,
s.r.o. Společnost ELKO EP z Holešova vznikla jako rodinná manufaktura. Dnes zaměstnává víc než 200 lidí. Zaměřuje se na oblast
elektroinstalací, vyrábí modulové elektronické přístroje. Její majitel Jiří Konečný poskytl pořadatelům soutěže rozhovor:

Jaké byly vaše podnikatelské začátky?
Začínal jsem v garáži v mém rodinném
domě. Já se věnoval vývoji a společně s celou rodinou jsme potom vyráběli. Postupně
jsme dávali práci celé ulici, která osazovala
komponenty. Pájeli jsme to vlastně na koleni a jednou za měsíc jsem vyjel hotové věci
prodávat jako trhovec. Potom ode mě jeden můj kamarád, který vyrábí elektrokotle, začal odebírat jednoduché časové relé
a vzniknul tak komerční produkt.
V počátcích jste asi neplánoval, že se
vaše firma rozroste až na současných víc
enež 200 zaměstnanců...
Neplánoval. Je to velká odpovědnost.
Nejen vůči firmě ale také vůči zaměstnancům. Snažíme se být stabilní a odpovědná
firma. Naše firma je na zaměstnancích postavená. Přitom se taky snažíme jít dopředu,
sledovat nejnovější technologie a být pokud
možno nejlepší.
Je hodně těžké držet krok s konkurencí?
Je těžké ho udávat. V oblasti inteligentních domů se tak děje. Musíme také stále
hledat správnou cestu v marketingu, kon-
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covým uživatelům vysvětlovat, co to je, proč
by si to měli koupit. Není to jenom o výrobě,
ale je to také o tom, jak vyvolat zájem u potenciálních zákazníků, kterých je spousta,
akorát o tom zatím neví.

Máte plány na další růst firmy?
Vždycky vesele vzpomínám, když nám
obrat rostl o 600 nebo 300 procent. Dnes
jsme za každé procento rádi. Ale i v loňském roce to bylo asi 20 procent. Plány
jsou hlavně takové, abychom pořád udávali tempo v tom, co umíme. Tedy najít to
správné místo a tu správnou marketingovou notu, abychom nacházeli zákazníky
a mohli jim dodávat naše výrobky jako celé
kompletní řešení.

Vyhovuje vašemu oboru region Zlínského kraje?
Podniká se nám tady dobře. I když nám
všichni říkali, že musíme být v Praze. Mimo
naše pobočky jde více než 50 % výrobků
na export. Ale teď, když je dodělaná dálnice,
nemáme tady nejmenší problém.
Problémy s kvalifikovanými zaměstnanci se vás netýkají?
Podmínky pro zaměstnance jsou u nás
na region nadprůměrné, takže o lidi nemáme nouzi. Víc než 100 lidí je ve výrobě,
zbytek jsou obchodníci, lidé pro podpůrné
procesy a hlavně pro vývoj.
Může vám soutěž pomoci v marketingu?
Určitě ano. Očekávám, že z médií se
o nás potenciální klienti dozvědí. Pokud to
nebude přínosné, bude to určitě příjemné.

Bojovali i živnostnici
Sesterskou soutěží Vodafone Firmy roku
je Era Živnostník roku. Vítězem ve Zlínském
kraji se stala Alena Hříbková. Podniká s odpady, zaměřuje se na zpracování plastů, papíru, kovů a jejich další prodej. V roce 2006
začínala v malé provozovně ve stísněných
podmínkách, dnes má novou provozovnu
se třemi lisy a se zaměstnanci, kteří pracují
na dvousměnný provoz. Druhé místo vybojoval mladý tesař Jakub Šuta. Ten začal podnikat už ve svých sedmnácti letech. Třetí
místo obsadil Augustin Krystyník, který rekonstruuje kočáry a bryčky a vyrábí dřevěné karoserie a dřevěná loukoťová kola.
Dalšími finalisty Era Živnostník roku
Zlínského kraje 2012 byli Eva Lejsková, Jiří
Malý, Ivo Ovčáček, Josef Petřek, Eva Procházková, Břetislav Skýpala a Antonín Srna.

Galerie vítězů
Soutěž firma roku je pořádána již
od roku 2006. Tehdy v krajském kole dominovala společnost REMAK, která vyrábí
klimatizace a vzduchové clony. Své vítězství zopakovala i o rok později v druhém
ročníku.
V roce 2008 porota jako vítěze ve Zlínském kraji vybrala výrobce sedacího nábytku, firmu RIM-CZ z Otrokovic. V následujícím roce zvítězila firma KOVAR, která se
zabývá dodávkami ocelových kontejnerů,
obytných kontejnerů, rámů a jiných ocelových konstrukcí. Rok 2010 patřil výrobci
kompozitních a sendvičových materiálů
– firmě 5M z Kunovic. Loňský ročník pak
ovládla letecká továrna z Kunovic Aircraft
Industries.
/red/

/ Zlín / Vsetín / Holešov
ČR je gigantem v exportu průmyslových iniciátorů
Podle posledních statistických údajů OSN, konkrétně Commodity Trade Statistics
Database (UN Comtrade), je Česká republika hned po USA druhým největším světovým
exportérem průmyslových pyrotechnických iniciátorů, kam patří zejména rozbušky,
prvky pasivní bezpečnosti automobilů, zápalnice, bleskovice a zápalky.
Z regionálního upřesnění vyplývá,
že stěžejní objem daného exportu z ČR je
generován dvěma producenty ve Vsetíně.
Tím prvním je Austin Detonator, který je
největším výrobcem průmyslových roznětných systémů v Evropě a své výrobky vyváží do více než 40 zemí světa.

Následuje INDET SAFETY SYSTEMS,
významný výrobce prvků pasivní ochrany
pro automobilový průmysl.
Obě společnosti navázaly na tradici pyrotechnické výroby v údolí bývalé Zbrojovky Vsetín a patří mezi největší zaměstnavatele regionu.
/red/

Vyznamenání pro Moravský Peněžní Ústav
Hejtman Zlínského kraje udělil záslužné vyznamenání 2. stupně Moravskému Peněžnímu Ústavu – spořitelnímu družstvu, za přínos k rozvoji podnikání v regionu.
Ocenění slavnostně převzal z rukou
hejtmana Zlínského kraje generální ředitel
a předseda představenstva MPU Radomír
Lapčík. „Je to ocenění mnohaleté práce
celého týmu Moravského Peněžního Ústavu a také ocenění našich klientů. MPU zde
působí přes šestnáct let a ve Zlínském kraji
máme více než polovinu klientů. Vzorem
a inspirací pro naši práci je Tomáš Baťa, kde
klient byl vždy na prvním místě. Podobně je
tomu i v Moravském Peněžním Ústavu,“ řekl
INZERCE

Radomír Lapčík. MPU dlouhodobě podporuje vzdělání a zaměstnanost ve Zlínském
kraji. Věnuje se rovněž pomoci zdravotně
postiženým lidem. Podporuje kulturní a regionální projekty jako například Valašské
království a je dlouholetým partnerem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Na podporu
vzdělávání navazuje účast MPU v projektech UTB, jako jsou Nadaní studenti a také
pedagogická činnost předsedy představenstva Radomíra Lapčíka. 
/tz/

Cena za výjimečný
růst firmy
Ředitelka společnosti PROFIMA
EFFECTIVE Jana Márová zabodovala
v soutěži Ocenění českých podnikatelek, když se stala vítězkou v kategorii
Výjimečný růst firmy. Soutěž založená
společnostmi Mazars Audit a Agenturou Helas, má za cíl odměnit, podpořit a zviditelnit malé, střední a velké
podniky v ČR, které byly založeny
ženami. Projekt reﬂektuje současnou
ekonomickou situaci u nás i ve světě
a dává příležitost hovořit o aktuálních tématech v oblasti soukromého
podnikání. Soutěž vyzdvihuje české
ženy, podnikatelky, a jejich významný přínos k rozvoji podnikatelského prostředí. Společnost PROFIMA
EFFECTIVE je poradensko-vzdělávací společností, která na trhu působí
od roku 1997. Hlavními činnostmi
jsou vzdělávání v komerční sféře,
poradenství v oblasti průmyslového
a procesního inženýringu, vzdělávání v oblasti logistiky, managementu
a marketingu, vzdělávání v sociální
oblasti, vzdělávání veřejné správy
a dotační management.
/tz/

9

Podpora
podnikání

24 hodin v Holešově
Hosté z Ruska
Aktuálně

Mladí lidé si zkusili maraton podnikání
Pětadvacet mladých lidí zažilo ve dnech 9. a 10. listopadu maraton v podnikání. Od pátečního rána až do sobotního podvečera v Technologickém parku Progress
v Holešově pod vedením několika lektorů zpracovávali své podnikatelské záměry.
Akci nazvanou 24h Maraton v podnikání uspořádal Zlínský kraj ve spolupráci s pařížskou vysokou školou Novancia.
Akce je zaměřená na podporu podnikání a intenzivní trénink podnikatelských
dovedností. Účastníkům umožňuje ocitnout se na 24 hodin non stop ve světě byznysu. Jsou rozděleni do týmů, přičemž je
brán zřetel na vyváženost profilů každého
z nich. Každý tým pracuje na svém projektu
od počáteční myšlenky až po její realizaci.
Po 24 hodinách každý tým prezentuje svůj
podnikatelský záměr před odbornou porotou. Mezi účastníky byli především vysokoškolští studenti, ale našlo se i několik středoškoláků (maturitní ročník), absolventů
či mladých začínajících podnikatelek.
„V limitovaném čase maratonu se účastníci setkají s většinou situací, jež ve skutečnosti při reálném podnikání mohou nastat:
komunikace s lidmi v týmu, role leadera,
přijetí autority, rozdělení práce, týmová

spolupráce, převzetí rizika, rozhodování.
Dozvědí se také spoustu informací o sobě
samých, o svých možnostech a hranicích,
kvalitách i nedostatcích,“ přiblížila akci
její koordinátorka Barbora Szolonyová.
Kromě toho jsou týmy účastníků po celou dobu maratonu systematicky školeny
v podnikatelských dovednostech, aby svůj
podnikatelský záměr dokázaly připravit
na realizaci. Školení se týkají všech aspektů podnikání, včetně marketingu, analýzy
trhu, obchodní strategie, finančního plánu.
Koučů bylo celkem šest a šlo o profilované experty na jednotlivé aspekty podnikání – marketing, právo, finance, strategické poradenství, obchod, komunikace.
Partneři projektu projevili zájem pokračovat v pořádání podnikatelského maratonu i v příštím roce. 
/red/

Přijela delegace z Jaroslavlské oblasti

Zlínský kraj navštívila začátkem listopadu delegace z Jaroslavlské oblasti Ruské
federace. Její členové strávili na Zlínsku celý týden a absolvovali řadu setkání.

10

Jedním z bodů programu ruských hostů
u nás bylo i setkání se zástupci Krajské hospodářské komory Zlínského kraje 8. listopadu. Představení Zlínského kraje jako brány
do Evropy se ujal Jiří Přemyslovský, předseda představenstva KHK ZK. Činnost a aktivity
komory a Kontaktního centra pro východní
trhy (KCVT) představila jeho ředitelka Marta
Klimecká. Služby moskevské kanceláře KCVT
prezentovala ředitelka Valentina Magnická.
Činnost Technologického inovačního centra
Zlín představila ve svém vystoupení ředitelka Daniela Sobieská.
Představitelé ruské delegace se aktivně
zajímali o nástroje podpory malého a středního byznysu ve Zlínském kraji. Jak uvedl
zástupce obchodně-průmyslové komory

I. Ignatčenko: „Naši návštěvu lze chápat jako
začátek vzájemně výhodné spolupráce, která
povede k podpoře obchodování mezi českými a ruskými podnikatelskými subjekty.“
Během návštěvy zavítala delegace do Luhačovic, kde bylo připraveno setkání s představiteli města a zástupci lázeňských zařízení
a hotelů. Členové delegace navštívili rovněž
několik podniků a společností ve Zlínském
kraji. Vyvrcholením návštěvy bylo benefiční
hokejové utkání mezi domácím týmem PSG
Zlín a ruským týmem Lokomotiv Jaroslavl
k uctění památky obětí letecké havárie.
Obě komory se dohodly, že rozpracují
konkrétní oblasti a body vzájemné spolupráce a budou si vyměňovat informace užitečné
pro podnikatelský sektor. 
/tz/

ROP podpořil další projekty
/ Střední Morava /

Města a obce ve Zlínském a Olomouckém kraji získají na rozvoj cestovního ruchu a opravy silnic téměř
600 milionů korun. Na začátku října
schválil Výbor Regionální rady rozdělení dotací na projekty předložené
do 32., 33. a 34. výzvy Regionálního
operačního programu Střední Morava. Devadesát milionů korun podpoří
aktivity měst a obcí v oblasti cestovního ruchu.
Příspěvek ve výši 10,3 milionu
korun získá například město Kroměříž na přestavbu budovy starého
pivovaru a vybudování expozice věnované tvorbě písničkáře a básníka
Karla Kryla. Ve Starém Městě vznikne při využití patnáctimilionové dotace u Památníku Velké Moravy tzv.
event centrum. V rámci projektu zde
zrekonstruují jezuitská sklepení, postaví odpočinkovou terasu a pódium
s hledištěm, kde budou pořádána živá
vystoupení folklorních skupin. Devadesát milionů korun z ROP Střední
Morava získá město Zlín.

Zelená pro Seed fond
/ Česká republika /

Seed fond je nový nástroj podpory
podnikání připravený Ministerstvem
průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace.
Jedná se o novinku, kdy namísto obvyklých dotací, respektive bankovních produktů, jsou podnikatelům
poskytovány investice rizikového kapitálu. Je určen především začínajícím
podnikatelům, kteří hledají zárodečný nebo startovní kapitál k rozjezdu
své firmy založené na nových nápadech a inovacích.
Fond byl založen v listopadu,
a to ve formě akciové společnosti se
100% majetkovou účastí státu, která
bude sloužit jako SPV celého projektu.
Za tímto účelem ministerstvo zřídilo
Český rozvojový uzavřený investiční
fond, a.s., jehož prostřednictvím budou realizovány investice do podporovaných malých a středních podniků
po dobu od čtyř do osmi let. Ministerstvu se podařilo v Bruselu vyjednat rozšíření regionální působnosti
Seed fondu. Po dohodě s Generálním
ředitelstvím pro hospodářskou soutěž a Generálním ředitelstvím pro
regionální politiku Evropské komise
už bude možné podporovat i malé
a střední podniky se sídlem v Praze,
ovšem za podmínky, že v mimopražských regionech České republiky
vyvíjejí ekonomickou aktivitu, například zde mají pobočku nebo vývojové
centrum.

/ Gumárenství / Cestovní ruch / Aktuálně
Startuje soutěž
Nejlepší podnikatelský záměr
/ Zlínský kraj /

Všichni, kteří mají podnikatelského ducha a zajímavý nápad, si
mohou zasoutěžit o ceny v 6. ročníku soutěže Nejlepší podnikatelský
záměr. Kreativní soutěž je určená
pro studenty středních, vyšších odborných, vysokých škol ve Zlínském
kraji a letos nově i nejširší veřejnost.
Zájemci se mohou přihlásit na adrese www.mujprvnimilion.cz. Zpracovaný podnikatelský záměr je třeba
zaslat do 28. února 2013. Autory nejzajímavějších záměrů čekají prezentace před odbornou porotou v rámci
druhého kola hodnocení. Soutěžící
budou mít možnost získat zpětnou
vazbu od poroty, která bude složena
z partnerů soutěže, investorů a podnikatelů. Na nejlepší podnikatelské
záměry čekají ceny v celkové hodnotě 130 000 korun.

Univerzita otevřela nový
vědeckotechnický park
/ Zlín /

Nový vědeckotechnický park
Univerzity Tomáše Bati byl otevřen
24. října ve Zlíně jako součást univerzitního areálu na Jižních Svazích.
Hlavním cílem parku je rozšíření
a propojení výzkumné a vývojové
základny fakulty s podnikatelskou
sférou. Do VTP se postupně stěhují
regionální firmy odborně zaměřené
na informační technologie a aplikovanou informatiku. Významnou
součástí parku je i podnikatelský
inkubátor, nabízející mimořádně příznivé podmínky pro rozvoj nových
firem. Fakulta jim nyní může poskytnout nejen lukrativní prostory, ale
i významnou kapacitu pro vědeckovýzkumnou spolupráci. Celkové náklady na výstavbu činily 220 milionů
korun. Projekt podpořila evropská
dotace ve výši 187 milionů korun.
INZERCE

Gumaři z Česka i Slovenska hledali inspiraci
Druhý ročník setkání lidí z gumárenské výroby i z gumárenského výzkumu a vývoje s názvem Gumference se uskutečnil 14. listopadu v prostorách Academia centra
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Akce se zúčastnilo více než 160 odborníků z České
republiky a ze Slovenska.
„Obdobně jako v minulém roce bylo snahou ukázat příklady konkrétní spolupráce
podniků a vysokých škol a vzájemně se tak inspirovat. Byly představeny společné projekty
Barumu Continental a Univerzity Tomáše
Bati, spolupráce společnosti Mitas s Vysokou
školou chemicko-technologickou v Praze, zajímavé byly také příspěvky kolegů z púchovských podniků Continental Matador Rubber
a Continental Matador Truck Tires,“ uvedla
Daniela Sobieská, ředitelka Technologického
inovačního centra, které akci pořádalo.
„Výměna zkušeností, spolupráce s vysokými školami a zlepšování kvality života - to
byla témata zlínské Gumference,“ uvedl Josef
Křemeček, ředitel výrobních závodů Mitas
v Otrokovicích a ve Zlíně. Dalším tématem
byl vliv gumárenského průmyslu na životní
prostředí, diskutovalo se o recyklaci a dalším
využití pneumatik. Řeč byla o problematice
pachů z gumárenské výroby.

Další část Gumference byla zaměřena na
financování spolupráce podniků a vysokých
škol. Na konkrétním projektu společnosti
FORM a UTB ve Zlíně byly představeny inovační vouchery Zlínského kraje. Další aktivitou, kterou Zlínský kraj ve spolupráci s Technologickým inovačním centrem podporuje
rozvoj spolupráce mezi podniky navzájem, je
Inovační platforma Zlínského kraje.
Cílem Gumference bylo vytvářet prostor
pro vzájemné setkávání, výměnu zkušeností,
názorů, kontaktů. Součástí Gumference byla
vedle neformální diskuze také kooperační
burza, v rámci které si mohli účastníci prohlédnout prezentovaná řešení naživo. „Jedním z témat bylo využití autonomního logistického tahače ve výrobě pneumatik a bylo
velmi zajímavé vidět tuto technologii také
na vlastní oči, “ doplnil Petr Konečný z Technologického inovačního centra, které bylo
jedním z pořadatelů konference. 
/tz/

V kraji přibylo ubytovaných hostů
O 7,6 procenta vzrostl ve třetím čtvrtletí proti stejnému období loňského roku počet hostů, kteří přenocovali v některém ubytovacím zařízení ve Zlínském kraji. Zájem
o cestování do Zlínského kraje roste, ale zkracuje se délka pobytů.
Zlínský kraj navštívilo podle údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem ve třetím čtvrtletí 173 258 hostů. Ti zde realizovali
624 882 přenocování, což je o 5,9 procenta
více než před rokem. Počet přenocování tuzemců vzrostl o 2,5 procenta, cizinců o 39,5
procenta.
„V našem resortu zejména prázdniny potvrdily sílící trend, že turisté dávají přednost
kratším pobytům. Letos byly nejčastější čtyř
až pětidenní dovolené. Lidé si také rezervují pobyty s čím dál menším předstihem než
v minulosti. Z pohledu hostů se není čemu
divit. Nabídka v tuzemsku je velká a lidé vědí,

že i pár dnů před dovolenou bude ještě stále
z čeho vybírat,“ zhodnotil situaci Tomáš Blabla, ředitel hotelů resortu Valachy z Velkých
Karlovic. Podobnou zkušenost má Activitypark Hotel Všemina. Jeho manažer Josef
Polčiak uvedl: „Na trhu je přetlak nabídky,
což vede k tlaku na obsazenost i ceny. Hostů
máme sice dost, ale za cenu podstatně vyšších nákladů na propagaci a marketing.“
Nejvíce cizinců, necelá třetina, přijíždí
do kraje ze Slovenska. Následují hosté z Německa, Polska, Rakouska, Ruska, Izraele
a Itálie. Hodně je také Nizozemců, Američanů
a Britů. Nechybějí ale ani hosté z Asie.  /tz/

PROFIMA EFFECTIVE, specialista v oblas� vzdělávání a poradenství
Otevírá nové cer�kované kurzy:
MARKETING CIMA A

– cer�kovaný marke�ngový kurz
Získejte komplexní znalos� v oblas� marke�ngu.
termín: únor – červen 2013

Rozvíjíme
Vaše možnos�

MARKETING CIMA B

– navazující cer�kovaný marke�ngový kurz
Rozšiřte si znalos� nejen v marke�ngu, ale i v souvisejících oborech
a posilte Vaši pozici ve vyšším managementu.
termín: březen – červen 2013
Více informací na www.proma.cz
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Stabilní společnost
Úspěšné projekty a realizace
Zkušený tým odborníků
Certifikovaní specialisté

www.

.cz

IMPROMAT-COMPUTER s. r. o. l Tř. T. Bati 5267 l 762 02 ZLÍN l telefon +420 577 213 151 l obchod.computer@impromat.cz
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Rádce

Nehmotný majetek

Hodnotu nemá jen to, co je z cihel či železa
Již jsme se na stránkách magazínu Firemní partner zabývali oceněním a cenami
nejrůznějších druhů majetku včetně dopadů na podnikání, případně na rodinný život.
Nicméně většinou jsme se zabývali cenami majetku, na které se dá takzvaně sáhnout.
Tedy něčím, co umíme změřit, popsat, namalovat… Existuje však skupina majetku, která prostě tři rozměry nemá, ale přitom, zejména v podnikání, může dosahovat velkých
hodnot. Jde o majetek nehmotný.
Nejsnáze si pod těmito slovy představíme
software a ochranné známky. Pak si ještě někteří vybaví know-how, ale už jej neumí přesněji definovat, a tím obvyklé povědomí končí.
Přitom máme úřad, který se registrací takového majetku zabývá, a tím je Úřad průmyslového vlastnictví. Ale pojďme po pořádku.
Nejprve software. Software je produktem
autorského práva a podmínky jeho prodeje
tedy podléhají Autorskému zákonu. Je tedy
logické, že obvyklá hodnota SW nemůže
přesáhnout aktuální ceny prodávaných produktů na trhu, což například u nemovitostí
či věcí movitých může být celkem běžný jev.
Ale pozor, pokud už byste chtěli SW prodávat,
podívejte se do licenčních ujednání (to je to,
co člověk při instalaci odsouhlasí, aniž by je
četl), jestli vůbec produkt můžete prodat, případně za jakých podmínek. Nejčastější podmínkou je, že vše, co jste nainstalovali, musí
být z vaší techniky nevratně odstraněno.
S ochrannými známkami je to naopak.
A to ve všem – jsou poměrně často předmětem obchodu a stejně tak jejich hodnota
může dosáhnout až neskutečných výšek. Jako
příklad se uvádí hodnota Coca-Coly jako jedné z nejcennějších světových značek, která
je odhadována přes 70 miliard dolarů. Coca-Cola je však dobrý příklad i z jiného důvodu.
Častou představou podnikatelů je, že při založení společnosti zároveň registrují ochrannou známku a po krátké době podnikání
chtějí společnost prodat s tím, že ochranná
známka je její největší devizou. Ale výkony
i zisky společnosti jsou mizivé. Prostě jim
chybí ta tradice Coca-Coly stará více než sto
dvacet let a hlavně výnosy pramenící z užívání dané ochranné známky. Ochranná známka
tak může být oceněna maximálně nákladem
na její pořízení (někde kolem 10 000 korun).
Častým požadavkem rovněž bývá „oceňte mi
logo“. Jde o určité nepochopení názvosloví.
INZERCE

Pokud si podnikatel nechá udělat logo pro
svoji firmu, ale nezaregistruje ochrannou
známku vyjádřenou tímto logem, není co
oceňovat. Pokud logo představuje grafické
vyjádření ochranné známky a je takto zaregistrováno, potom můžeme oceňovat ochrannou známku, kterou toto logo tvoří. Hodnotu
známky pak tvoří podíl známky na celkovém
ocenění společnosti, jakým se tato na tvorbě
výnosů podílí.
Ochranné známky jsou již duševním
vlastnictvím zapisovaným do registru zmíněného úřadu průmyslového vlastnictví. Jde
zdaleka o největší databázi, protože na českém území bylo ke konci roku 2011 registrováno celkem více než 885 000 známek,
z toho těch národních téměř 120 000. Úřad
však spravuje i další druhy nehmotných
práv. Každý si umí představit vynálezy, které
posléze ústí do patentů či průmyslových vzorů. Tolik co do techniky, a design je většinou
chráněn užitnými vzory. Všechen tento majetek je možné oceňovat a prodávat a může
tedy dosahovat svých reálných hodnot. Ale
pokud jde o objem databáze ochranných známek, je zdaleka největší, protože evidovaný
počet chráněných patentů, jako druhé nejčetnější položky, již dosahuje na národní úrovni
hodnoty 9 000 a na úrovni celkové potom
26 000 zápisů v roce 2011.
Úřad však nechrání a neregistruje všechen nehmotný majetek. Zejména zmiňované
know-how obvykle nemá jinou ochranu než
tu, kterou mu vlastními opatřeními vytvoří jeho tvůrci či uživatelé. Vůbec tento druh
majetku je velmi specifický. Setkáváme se se
dvěma extrémy. Jedni považují za know-how
kdeco, co je využíváno v průběhu výrobního
či obchodního procesu, a přitom jde často
o zcela běžné věci, které nevybočují ze zaběhnutých a užívaných postupů a díky tomu se
nikdy nemohou klasickým know-how stát.

Někdy se know-how vydává i za širší pojem „obchodní tajemství“, na který dokonce
pamatuje i obchodní zákoník. Tento pojem je
však širší, neboť kromě specifických postupů
zahrnuje rovněž již konkrétní smluvní podmínky s partnery, jejich databáze ať již zákaznické či dodavatelské, technické či projekční
dokumentace, podklady k výběrovým řízením či marketingové nástroje. Zde se musím
zastavit v jiné souvislosti a tou jsou zmíněné
databáze. V mnoha případech insolvenčního
řízení jde totiž o to nejcennější, co podnik
v insolvenci má, a tuto hodnotu insolvenční
správci často zcela ignorují. Předmětem prodeje majetku z konkurzních podstat je vše,
co je ze železa a betonu, v případě duševního
majetku však jen to, co je nějakým právním
nástrojem chráněno. Ale databáze zákazníků, vytvořená podnikem pracně mnohdy
po dobu i desítek let, odejde v lepším případě
s posledním, v horším s prvním pracovníkem obchodního úseku. Pochopitelně aniž
by za to podnik v insolvenci cokoliv inkasoval. Na druhou stranu takové databáze velmi
rychle ztrácí na hodnotě, protože s každým
týdnem či měsícem nečinnosti správy takové
databáze se z ní příslušný partner samovolně vytratí. Minimální hodnotou databáze je
potom nákladová cena potřebná k jejímu vytvoření, ale tržní může být pro někoho daleko
vyšší. Dobrým signálem ceny je rychlost přesunu obchodníků ke konkurenci.
Krádeže zákaznických databází se v posledním období objevily i na internetu. Nejčastěji jde o servery nabízející nejrůznější
ubytovací služby, služby turistického ruchu,
realitní kanceláře a podobně. S ohledem
na množství takových serverů a poměrně
časté zápisy bez exkluzivity na takovou krádež přijde majitel až v době, kdy objeví stejný
zápis zkopírovaný i jeho vlastní chybou. Oceňovali jsme v těchto případech jak hodnotu
databáze, tak i výši obvyklé úhrady za její
užívání. Všem, které něco takového potká,
doporučuji především správnou a včasnou
dokumentaci zjištěného stavu předtím, než
proti zloději podniknete jakýkoliv krok.

/Ing. Petr Peštuka,

Znalecký a oceňovací ústav, s.r.o./

Austin Detonator s.r.o.




pro více informací navštivte

www.austin.cz

přední výrobce průmyslových rozbušek
významný zaměstnavatel na Vsetínsku
investor do ekologicky šetrných technologií
partner města a regionu

kontakt: Jasenice 712, 755 01 Vsetín, tel.: +420 571 404 001, e-mail: austin@austin.cz
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Dotace

Zpravodajství
Aktuální projekty

/ Inovační vouchery Zlínského kraje /
Inovační vouchery Zlínského kraje mají realizací malé zakázky motivovat firmy k otestování spolupráce s některou z vysokých škol
a tím jim dát příležitost získat zkušenosti a kontakty pro případnou
širší spolupráci v oblasti vědy a výzkumu.

Inovační voucher je „slevový kupon“ pro podnikatele, za který si firmy objednají řešení výzkumného úkolu u participující vysoké školy.
Jedná se o Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoké učení technické Brno, Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava,
Mendelovu univerzitu v Brně, Masarykovu univerzitu Brno a Univerzitu Palackého v Olomouci.

Firma zadá zakázku do maximální výše 199 000 Kč a z ceny zakázky
pak zpětně obdrží voucher v hodnotě 75 % z celkové částky, který
použije k úhradě služby. Kofinancování ze strany firmy je tedy 25 %
z celkové ceny zakázky.

Další, druhá výzva, bude pravděpodobně vyhlášena 7. ledna 2013
a bude trvat do 15. února 2013. Formulář nabídky bude stejný jako

v minulém roce, ale určité změny budou v aplikačním formuláři. Zásadní informací je, že čím dříve bude žádost odevzdána, tím větší
má firma šanci voucher získat. Hodnocení žádostí proběhne během
února a března 2013.

Úspěšní žadatelé budou následně vyzváni k podpisu trojstranné
Smlouvy o spolupráci k inovačnímu voucheru, definující podmínky jeho poskytnutí. Spolupráce s VŠ na daném výzkumném úkolu
může začít dnem schválení inovačního voucheru a musí být realizována do 31. března 2014. Žádosti o platbu mohou být podány
po dokončení výzkumného úkolu, nejdříve však od května 2013
do konce března 2014.

Více informací o inovačních voucherech najdete na internetové
stránce www.objevtesmer.cz .

Kontaktním místem pro žadatele je zlínské pracoviště Úřadu regionální rady, Ing. Zuzana Španielová (telefon: 577 043 861, e-mail:
zuzana.spanielova@rr-strednimorava.cz)

/ Zpravodajství /
Nové číslo Inovačního bulletinu

K dispozici je nové číslo inovačního bulletinu. Inovační bulletin číslo
23-24 přináší mimo jiné informace o kontent marketingu či představuje vítězné projekty soutěže o nejlepší podnikatelský záměr.

Bulletin je možné v elektronické podobě získat na internetové adrese
www.ticzlin.cz.

Stáže ve firmách

Řada firem pociťuje komplikace při získávání kvalifikovaných pracovníků na některé pozice přesto, že nezaměstnanost v České republice stále roste. Cílem projektu Stáže ve firmách je pomoci znevýhodněným zvýšit jejich šance na získání zaměstnání a firmám
otestovat si uchazeče o zaměstnání a vychovat si z nich pracovníky
dle vlastních potřeb.
Stáže trvají jeden až šest měsíců. Projekt je přednostně určen pro
znevýhodněné skupiny – absolventy bez praxe, dlouhodobě nezaměstnané či osoby po rodičovské dovolené, kteří jsou občany České
republiky a mají trvalý pobyt mimo hlavní město Praha. V první fázi
bude v rámci projektu vzděláváno 5 000 účastníků. Zároveň budou
zmapovány potřeby úpravy legislativy tak, aby se poskytování stáží
stalo pro firmy atraktivním způsobem, jak získat kvalifikované praINZERCE
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covníky, a zvýšilo jejich motivaci stáže poskytovat. Projekt by měl
i napomoci k ukotvení způsobu dalšího vzdělávání formou stáží
do české legislativy.
Podrobnosti o programu najdete na www.stazevefirmach.cz .

Studenti už popáté oslnili zlínské firmy svým talentem

Soutěž Talent marketingových komunikací, která se koná dvakrát
ročně na půdě Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně, i tentokrát pomohla několika desítkám studentů otevřít dveře
vstříc nové kariéře. Talentová rada složená ze zástupců regionálních firem vybrala ta nejlepší vypracování úkolů, které sama dva
týdny před tím zadala. Vítězové dostali nabídku stáže a firmy získaly novou krev do svých řad.

Studenti se sešli s firmami TAŠ-STAPPA beton, spol. s r.o., VITA SANA
CLUB, ALTREVA spol. s r.o., Handball Club Zlín a Zliner s.r.o., aby jim
přednesli své návrhy řešení úkolů, které jim zástupci společností zadali na předchozím setkání. Celkem se prezentovalo 13 týmů nebo
jednotlivců, z nichž bylo na závěr vybráno 5 nejlepších. Absolutními
vítězi s nejvyšším počtem bodů se stali studenti třetího ročníku Jan
Valuštík a Lukáš Krčil, kteří vymysleli nejen kreativní, ale i vysoce
funkční model propagace pro zlínské fitness a wellness centrum.

VÁNOÈNÍ DÁREK PRO VAŠE BLÍZKÉ:
DÁRKOVÝ POUKAZ HOTELU KOPANICE
NA NÌKTERÝ Z WELLNESS POBYTÙ

WWW.HOTELKOPANICE.CZ

Hotel & Wellness KOPANICE ****, 687 24 Žítková 160
e-mail: recepce@hotelkopanice.cz, tel: 572 631 663

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín
náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín
tel. +420 733 784 403, e-mail: h.sedova@oazlin.cz

Inovace vzdělávacích programů dle požadavků podnikatelské
praxe v rámci procesu stabilizace VOŠE Zlín - STUDENTI a PRAXE
Registrační číslo CZ.1.07/2.1.00/32.0038
Oznamujeme zahájení realizace projektu a nabízíme firmám možnost spolupráce s VOŠE
Zlín v oblasti pracovních stáží studentů, realizace workshopů nebo exkurzí. Máte-li zájem
prezentovat zdarma svou firmu prostřednictvím našeho projektu, přihlaste se.
Těšíme se na vzájemnou spolupráci.
JOSEF RYDLO, ředitel školy
HANA ŠEDOVÁ, manažer projektu a realizační tým
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Jsme specialisté na recyklaci odpadů
Jsme REC Group

ODPADKOVÝ
KOŠ
MAJÁK!

www.recgroup.cz

