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Devět řemesel, desátá bída. Tak naši 
předci hodnotili počínání toho, kdo fu-
šoval do  všeho. Na  každém přísloví je 
kus pravdy. Koneckonců nejde o  výkřik 
senilních starců, ale – řečeno moderní 
řečí – o  kvalifikovaný odhad na  zákla-
dě dlouhodobého sběru dat. To ovšem 
neznamená, že takové zjištění je univer-
zálně platné. Dokladem toho je i  téma 
aktuálního vydání magazínu Firemní 
partner. Je mimo jiné o  podnikatelích, 
kteří se úspěšně etablovali ve svém obo-
ru a následně se pustili do dalšího podni-
kání v cestovním ruchu. A opět úspěšně. 
Takže přísloví citované v  úvodu na  ně 
použít nelze – naopak. 
A  jaké má vlastně vstup do turistického 
businessu pro firmy působící úspěšně 
v  jiných oborech výhody? Přímá pod-
pora obou (či více) předmětů podnikání 
se většinou omezuje na  menší marke-
tingové akce, případně reprezentativní 
prostory slouží pro jednání s  obchodní-
mi partnery. Jsou jistě i  další způsoby 
vzájemného pozitivního ovlivňování 
mezi obory, ale nejde o nikterak zásadní 
argumenty. Tím úplně prvním stimulem, 
který myšlenku na další obor podnikání 
odstartoval, totiž může být nikoliv eko-
nomický kalkul, ale třeba srdeční vztah. 
Alespoň v námi zmiňovaných případech 
to tak bylo – vztah k místu, vztah ke kon-
krétnímu domu.
Ale to samo o  sobě k  úspěchu nestačí. 
Poté pochopitelně následovaly desít-
ky zcela racionálních podnikatelských 
a  manažerských rozhodnutí. Na  jejich 
konci je další důležitý pilíř stability v roz-
houpaném světě podnikání.  

Jaroslav Janečka,
šéfredaktor

Rozhovor   strana 6-7
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Mezi hoteliéry, restauratéry či majiteli rekreačních 
areálů se stále častěji objevují podnikatelé, jejichž 
původní a stále hlavní činnost leží v jiných oborech. 
V cestovním ruchu vidí šanci, jak diverzifikovat své 
portfolio a sáhnout si do atraktivního odvětví. Ov-
šem bez toho, aniž by zároveň na tomto vrtkavém 
podnikání byli existenčně závislí.

Když Miroslav Borák z  Uherského Brodu začínal 
s  podnikáním, vsadil na  velkoobchodní prodej 
ovoce a  zeleniny. Jeho firma TEKOO se této čin-
nosti věnuje již 20 let a momentálně se její celko-
vé roční tržby v  České republice a  na  Slovensku 
pohybují kolem miliardy korun. To firmu řadí mezi 
pět největších v oboru. Cesta mezi špičku byla tr-
nitá. Miroslav Borák ovšem věří tomu, že po kaž- 
dém neúspěchu přichází úspěch – jen se mu tvr-
dou prací musí jít důsledně naproti. 

Podpora podnikání  strana 13-14

Do diáře   strana 12

Evropská unie   strana 10-11

Strategická průmyslová zóna Holešov je otevřena 
všem zájemcům. K dispozici totiž nejsou jenom po-
zemky pro výstavbu vlastního areálu. Na konci roku 
bude možné si v areálu pronajmout kancelář, labo-
ratoř či výrobní prostory. V listopadu totiž stavbaři 
dokončí stavbu Technologického parku Progress. 

Technologický park  strana 8

Kongresová turistika  strana 9 

Přehled seminářů z oblastí daní, financí a dalších 
oborů.

Kongresová turistika se dlouhodobě řadí k  nej- 
efektivnějším druhům turistiky.

Tři hlavní ceny ze šesti vyhlášených kategorií sou-
těže Stavba roku 2010 Zlínského kraje získaly stav-
by realizované s dotací z ROP SM.

Mikroregiony získaly více než čtyřicet milionů ko-
run z Regionálního operačního programu.
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Farmáři ve Zlínském kraji omezili  
chov prasat a drůbeže
Zlínský kraj – K  výraznému omezení 
chovu prasat a  drůbeže přistoupili far-
máři ze Zlínského kraje. Podle zjištění 
Českého statistického úřadu k  1. dub-
nu poklesly stavy prasat o  více než 10 
procent, u  drůbeže pak pokles činí 44 
procent. V druhém případě jde dokonce 
o  nejvýraznější redukci stavu v  rámci 
celé České republiky. K  1. dubnu letoš-
ního roku chovaly zemědělské podniky 
67 431 kusů prasat a 351 172 kusů drů-
beže. Za poklesem stojí podle chovatelů 
hlavně rostoucí dovozy. 

Mesit holding utržil více
Uherské Hradiště – Společnosti Mesit 
holding, která se věnuje hlavně vývoji 
a výrobě komunikační a navigační tech-
niky, digitální a  analogové elektroniky 
pro armádu, policii a průmyslové aplika-
ce, vloni vykázala zisk 7,2 milionu korun. 
Tržby podniku meziročně vzrostly o  2,4 
milionu korun na  116,7 milionu korun. 
Akciová společnost Mesit holding vznik-
la v  roce 1993 a navazuje na tamní více 
než padesátiletou tradici výroby letecké 
a přístrojové techniky.

IGTT snížila vloni zisk
Zlín – Akciová společnost Institut 
gumárenské technologie a  testování 
(IGTT), která se zabývá produkcí forem 
pro výrobu pneumatik a  jejich testová-
ním, vloni vykázala zisk 2,7 milionu ko-
run. V meziročním srovnání jde o propad 
o 77,5 procenta, když rok 2009 ukončila 
se ziskem 12 milionů korun. IGTT je jedi-
nou společností v České republice, která 
je ministerstvem dopravy pověřena 
k  měření a  zkoušení pneumatik podle 
legislativních předpisů Evropské hospo-
dářské komise OSN.

Barum utržil o pětinu více
Otrokovice – Podniku Barum Conti-
nental loni vzrostly tržby za prodej zboží, 
vlastních výrobků a služeb o 22 procent 
na  42,7 miliardy korun. Zisk podniku 
se mírně propadl, když vykázal 1,54 
miliardy korun. Meziročně to je o  7,6 
procenta méně. Na  konci roku 2009 to 
bylo 1,66 miliardy korun. Na konci roku 
2009 ve společnosti pracovalo 3 389 lidí, 
o rok později to bylo o 103 lidí více, tedy 
3 492. Firma je tak největším privátním 
zaměstnavatelem ve Zlínském kraji.

TON se vrátil do černých čísel
Bystřice pod Hostýnem – Výrobce 
ohýbaného nábytku, společnost TON 
z  Bystřice pod Hostýnem, se  po  před-
loňské ztrátě vrátila do zisku, který loni 
činil 6,5 milionu korun. Podnik exportuje 
do  více než 60 zemí. Mezi nejvýznam-
nější trhy patří státy Evropské unie, USA, 
Japonsko a Austrálie.

Podnikání  
v cestovním 

ruchu

Trocha statistiky
 Ve Zlínském kraji je více než 

350 hromadných ubytovacích 
zařízení, především hotelů či 
penzionů, ale také kempů, turi-
stických ubytoven a podobně. 
V loňském roce v nich alespoň 
jednu noc strávilo asi 458  310 
hostů. Zjistil to Český statistic-
ký úřad s tím, že meziročně jde 
o více než dvouprocentní růst. 
Počet přenocování, který je 
z podnikatelského hlediska pro 
ubytovalete zřejmě daleko zají-
mavější, činil 1 553 574 – tedy 
takřka stejně jako v roce 2009.

A ještě jeden pro ekonomi-
ku důležitý údaj, jehož vývoj 
statistici sledují: „Čisté využití 
lůžek se zvýšilo z 30,2 % v roce 
2009 na  30,6 % v  roce 2010. 
Republikový průměr za  rok 
2010 byl 34,8 %. Podobně i vy-
užití pokojů se zvýšilo z  36 % 
na  36,4 %, přičemž průměr ČR 
činil 40,7 %,“ uvádí Český statis- 
tický úřad. Přestože v  řadě 
ohledů Zlínský kraj za  ostatní-
mi regiony mnohdy pokulhá-
vá, v  řadě lokalit jsou statisti-
ky daleko příznivější. Jednou 
z nich je i Hornovsacko s cent-
rem ve Velkých Karlovicích.

Případ HP Tronic
Firma HP TRONIC vznikla 

v  roce 1990 a  cestovním ru-
chem se začala zabývat šest let 
poté, v roce 1996, kdy již patři-

la k  lídrům na  trhu domácích 
spotřebičů a spotřební elektro-
niky. Spíše než ekonomické zá-
jmy byl ale na počátku podni-
kání v cestovním ruchu osobní 
vztah tehdejšího majitele HP 
TRONIC Milana Hradila k  Vel-
kým Karlovicím. V karlovickém 
údolí Léskové měl chalupu 
blízko rekreačního střediska 
Zbrojovky Vsetín, které už bylo 
v polovině 90. let nevyužívané 
a chátralo, a z jednání se zbro-
jovkou o  možnosti odkoupení 
části pozemku nakonec vyply-
nul prodej celého rekreačního 
střediska. To HP TRONIC vzápě-
tí opravil a v roce 1997 otevřel 
veřejnosti již pod novým ná-
zvem hotel Horal. 

Ve  stejné době firma při-
koupila i bývalé rekreační stře-
disko Svit – dnešní Spa hotel 
Lanterna – a nedaleký turistic-
ký hotel, dnes známý pod ná-
zvem Galik. 

Hotely jsou dnes propago-
vány pod společnou hlavičkou 
Turistický resort Valachy, jeho 
součástí je ještě Ski areál Razu-
la a golfové hřiště. „Hotely tvoří 
samostatný celek v rámci firmy, 
ekonomicky nejsou nijak pro-
pojeny s prodejem elektroniky. 
V současné době zaměstnáva-
jí 148 lidí a  jsou ekonomicky 
úspěšné a  soběstačné. Loni 
měly průměrnou obsazenost 
60 %. Víkendové wellness po-

byty s bezplatným vstupem 
do wellness a bazénů míváme 
zcela vyprodané,“ uvedl ředitel 
hotelů resortu Valachy Tomáš 
Blabla.

Augustiniánský dům
Dnes jedna z  perel nej-

významnějšího moravského 
lázeňského města, ještě před 
pár lety opuštěná ruina. Řeč je 
o wellness hotelu Augustinián-
ský dům, za  jehož znovuzro-
zením stojí Miroslav Borák, 
majitel úspěšné společnosti 
TEKOO. Tato společnost patří 
k  největším prodejcům ovoce 
a  zeleniny v  České republice 
a  na  Slovensku. „Augustini-
ánského domu jsem si začal 
všímat již v  90. letech. Tehdy 
to byla nevyužívaná budova, 
o  kterou se soudili odboráři 
s církví. Mě ten dům fascinoval 
a  ještě dříve, než jsem vymys-
lel, co v něm bude, jsem věděl, 
že ho chci. Když nakonec spor 
vyhrály odbory, neváhal jsem. 
Koupil jsem ho a  postupně 
vznikl záměr na vybudování re-
laxačního centra v  lázeňském 
prostředí,“ vzpomíná Borák, 
který se podnikání věnuje již 
od roku 1990.

Obsazenost hotelu, který 
se specializuje na  movitější 
klientelu, se pohybuje kolem 
50 procent. O  víkendech pak 
je drtivá většina pokojů a lůžek 
zcela obsazena. Na  první rok 
provozu čísla více než licho-
tivá. Nicméně další akvizice 
v  cestovním ruchu Miroslav 
Borák neplánuje. „Pro firmu to 
byla možnost, jak smysluplně 
investovat nerozdělený zisk. 
O dalších hotelech neuvažuje-
me,“ vysvětlil.

Propojení businessu
Cestovní ruch přitom 

v  obou zmiňovaných přípa-
dech hlavní činnost podniká-
ní příliš nedoplňuje. „Spojení 
obou předmětů podnikání 
firmy HP TRONIC se využívá 
jen při občasných marketin-
gových akcích – například 
jako motivaci k nákupu elektro 
zboží dostanou zákazníci sle-
vu na pobyt a podobně,“ uvádí 
Tomáš Blabla.

Hotely, ať už ve Velkých Kar-
lovicích či Luhačovicích, tak 
jsou především základnou pro 
jednání s  obchodními part-
nery, případně pro školení za-
městnanců.

Podnikání v cestovním ruchu na poloviční úvazek

[Jaroslav Janečka]

Mezi hoteliéry, restauratéry či majiteli rekreačních areálů se 
stále častěji objevují podnikatelé, jejichž původní a stále hlavní 
činnost leží v jiných oborech. V cestovním ruchu vidí šanci, jak 
diverzifikovat své portfolio a sáhnout si do atraktivního odvět-
ví. Ovšem bez toho, aniž by zároveň na  tomto vrtkavém pod-
nikání byli existenčně závislí – rozmary počasí, které přivádějí 
do  mdlob menší vlekaře či rejdaře na  Baťově kanále, jim sice 
radost rovněž nepřinesou, nicméně dočasný útlum zájmu snáze 
překlenou. S trochou nadsázky tak lze říci, že v cestovním ruchu 
podnikají na půl úvazku. Nicméně u samých začátků dnes velmi 
úspěšných projektů, o  nichž se zmiňujeme, nestál podnikatel-
ský záměr, ale zaujetí konkrétním místem.

pohled zblízka
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Inzerce

Dotace

Prioritní osa
Cestovní 
ruch

Jedním z operačních progra-
mů, který podporuje cestovní 
ruch ve Zlínském kraji a má tuto 
oblast přímo zakotvenu ve svém 
programovém dokumentu, je 
Regionální operační program 
Střední Morava (ROP SM), který 

je určen pro Zlínský a Olomouc-
ký kraj. ROP SM v rámci oblasti 
cestovního ruchu podporuje jak 
podnikatelské subjekty, tak také 
obce, města a  kraje. Pro oblast 
cestovního ruchu má ROP SM 
přímo vyčleněnu jednu ze čtyř 

prioritních os. Jedná se o  prio-
ritní osu 3 – Cestovní ruch. Pro 
tuto prioritní osu byly na  ob-
dobí let 2007 - 2013 vyčleněny 
finanční prostředky ve výši 127 
milionů eur. Podporám cestov-
ního ruchu v regionech Horního 
Vsacka, Rožnovska a Luhačovic-
ka se věnujeme v tomto vydání 
Firemního partnera podrobněji 
na straně 11. 

Finanční prostředky z tohoto 
programu jsou v současné době 
již značně vyčerpány a chystané 
výzvy budou pouze doplňko-
vého charakteru k  dříve vyhlá-
šeným výzvám a  realizovaným 
projektům.

Dalším z  programů, který je 
také určen pro podporu cestov-
ního ruchu, je Program rozvoje 
venkova. Tento program aktuál-
ně nabízí možnost začínajícím 
podnikatelům v  oblasti cestov-
ního ruchu vystavět nebo zre-
konstruovat a vybavit ubytovací 
a stravovací zařízení právě se za-
měřením na podporu cestovní-
ho ruchu v obci do 2 000 obyva-

tel. Aktuálně 13. kolo příjímání 
žádostí stanovuje předkládání 
žádosti do oblasti III.1.3 Podpo-
ra cestovního ruchu na  termín 
od  7. do  20. června letošního 
roku. Podpora je směřována 
na  pěší trasy, hippostezky a  vi-
nařské stezky a  dále na  ubyto-
vání a sport.

Podpora cestovního ruchu je 
potom součástí dalších progra-
mů a  jejich opatření. Nepřímo 
tak lze cestovní ruch podpořit 
například z  operačního progra-
mu Podnikání a  inovace progra-
mu podpory EKO-energie, který 
mimo jiné umožňuje zateplení 
ubytovacích a  stravovacích za-
řízení podnikatelských subjek-
tů a  také využití obnovitelných 
zdrojů energie k  těmto objek-
tům. Žádosti na tato opatření bu-
dou přijímány na konci letošního 
nebo začátkem příštího roku. 

Dalším programem, který se 
snaží podporovat cestovní ruch, 
je Program přeshraniční spolu-
práce Slovenská republika - Čes-
ká republika 2007 - 2013.

Cestovní ruch má podporu ze strukturálních fondů Evropské unie

Prioritní osa Cestovní ruch v  rámci Regi-
onálního operačního programu Střední 
Morava (ROP SM) klade důraz na  maxi-
mální využití potenciálu tohoto odvětví 
ve prospěch sociálně-ekonomického roz-
voje regionu. 

Projekty v  oblasti rozvoje veřejné 
a podnikatelské infrastruktury cestovního 
ruchu budou realizovány prostřednictvím 
širší škály forem podpory (integrovaný 
plán rozvoje území, individuální projekty, 
integrované projekty); projekty v  oblasti 
propagace a  řízení cestovního ruchu pak 
v  podobě individuálních projektů a  inte-
grovaných projektů. Cílem je podpořit jak 
rozvoj venkovských oblastí pro turistické 
účely, tak i rozvoj městské, lázeňské i alter-
nativní turistiky.

Prioritní osa Cestovní ruch je tvořena 
čtyřmi oblastmi podpory: 3.1 integrovaný 
rozvoj cestovního ruchu, 3.2 veřejná infra-
struktura a služby, 3.3 podnikatelská infra-
struktura a služby a 3.4 propagace a řízení.

Kdo může být příjemcem těchto dotací?
 ▪ kraje podle zákona č.129/2000 Sb., o kra-

jích (krajské zřízení),
 ▪ dobrovolné svazky obcí podle § 46 a dal-

ších zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
 ▪ zájmová sdružení právnických osob (dle 

§ 20f zákona 40/1964 Sb., občanský záko-
ník, ve znění pozdějších předpisů), kdy ales-
poň jedna právnická osoba, která je členem 
tohoto zájmového sdružení, je kraj nebo 
právnická osoba založená nebo zřízená kra-
jem za účelem rozvoje cestovního ruchu,

 ▪ ostatní subjekty, jejichž individuální pro-
jekt je součástí schváleného integrované-
ho plánu rozvoje území s výjimkou příjem-
ců uvedených v oblasti podpory 3.3,

 ▪ statutární město Olomouc, podle záko-
na č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zříze-
ní) ve znění pozdějších předpisů.

Co se již podařilo
Od  počátku realizace Regionálního 

operačního programu Střední Morava 
bylo podáno 388 projektových žádostí  
s požadovanou dotací 259,9 mil. eur. Cel-
ková alokace na  prioritní osu 3 je podle 
programového dokumentu ROP SM 150 
milionů eur. K 20. dubnu letošního roku už 
mělo 106 projektů podepsanou smlouvu 
s celkovou dotací 73,1 milionu eur.  

Na co je zaměřena prioritní osa Cestovní ruch
[Jakub Novák]

[Renata Škrobálková]

Podpora cestovního ruchu z fondů Evropské unie je směřována 
do  několika programů. Poskytovaná podpora z  těchto progra-
mů může být využívána například na rozvoj kapacit ubytovacích 
zařízení, vybudování, rekonstrukce a  obnovu skanzenů, muzeí 
apod., na budování cyklostezek a cyklotras s využitím pro ces-
tovní ruch, na prezentaci turistických destinací.

www.jvmrpic.cz

www.rr-strednimorava.cz

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

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



Miroslav
Borák

Miroslav Borák: Po každém neúspěchu přichází úspěch

Podnikáte prakticky již od  re-
voluce. Jaké byly vaše počátky?

Dříve jsem měl na  starosti 
přidruženou výrobu v  JZD Bá-
nov, což už samo o  sobě tehdy 
v  podstatě znamenalo podniká-
ní. Po revoluci, hned v roce 1990, 
jsme s  kolegy založili výrobní 
družstvo TEKOO, které se v  roce 
1991 transformovalo na  společ-
nost s  ručením omezeným. Měli 
jsme široký záběr, zabývali jsme 
se například metalizací ocelo-
vých konstrukcí, kovovýrobou, 
dřevovýrobou, kožedělnou výro-
bou a  tak podobně. V  malé pri-
vatizaci jsme následně zakoupili 
sklad zeleniny a začali se zabývat 
jejím prodejem. Do  roku 1992 
jsme ostatní činnosti opustili 
a zůstala jen zelenina.

Proč padla volba na zeleninu?
Když se otevřely možnosti 

pro podnikání, všichni se vrhli 
na všechno. Každý se snažil ukro-
jit co největší díl koláče. Důvo-

dem bylo i  to, že nikdo nemohl 
tušit, která oblast bude perspek-
tivní. Proto ta velká roztříštěnost. 
Postupem času pak většina pod-
nikatelů zjistila, který obor je ten 
jejich, na  který se vyplatí vsadit. 
U  nás prostě zvítězil velkoob-
chodní prodej ovoce a zeleniny. 

Momentálně se s  tržbami ko-
lem miliardy korun na  čes-
kém a  slovenském trhu řadíte 
do  první pětky v  tomto regio-
nu. Jak složitá to byla cesta?

Bylo to těžké. Původní profe-
sí jsem strojař, což se zeleninou 
evidentně příliš nesouvisí. Tomu 
odpovídaly i mé znalosti z toho-
to oboru. Postupně jsem se ale 
do  toho dostával. Konkurence 
v té době byla velmi početná, my 
jsme se skladem o  200 čtvereč-
ních metrech byli malý hráč. Byl 
to, a dodnes je, business s velkou 
mírou stresu a  velkou časovou 
náročností. Mě to ale zaujalo 
a  začal jsem v  tom vidět svou 

budoucnost. Podmínkou ovšem 
bylo, že jsem na nějaký čas musel 
vše ostatní zanedbávat – rodi-
nu i  koníčky. Pracoval jsem i  14 
hodin denně. Ale to je asi stejné 
v  každém podnikání. Když chce 
člověk něčeho dosáhnout, musí 
některé věci obětovat.

Co bylo při budování firmy nej-
důležitější?

Jde o mnoho oblastí, ale jed-
noznačně nad vším ostatním 
vyčnívají lidé. Bez dobré perso-
nální politiky, bez motivovaných 
a  obětavých lidí není dlouho-
době udržitelná žádná firma. Já 
jsem na  tom od  začátku stavěl. 
V prvních letech jsem si dokonce 
pracovníky na  všechny pozice, 
včetně skladníků či řidičů, vybíral 
sám. Postupem času to již pocho-
pitelně nebylo možné. Nicméně 
obklopuji se manažery, u kterých 
mám jistotu, že k této otázce při-
stupují se stejnou odpovědností 
jako já. A ještě jedna věc je v této 
oblasti důležitá: dobrý podnika-
tel se nikdy nesmí bát přijmout 
schopnější lidi, než je on sám. 
Spíše naopak…

 Kdo je momentálně vaším 
největším zákazníkem?

Nejdříve jsme prodávali hlav-
ně trhovcům a do samostatných 
prodejen. Prakticky do  všech. 

Nejdříve v regionu Uherskobrod-
ska, postupně jsme aktivity rozši-
řovali po celé Moravě a následně 
jsme vstoupili na  slovenský trh. 
Ten obsluhujeme prostřednic-
tvím společnosti TEKOO Slovakia, 
která zásobuje 2  400 prodejen. 
Tamní obrat je tak prakticky stej-
ný jako v  České republice.  Po-
kud jde o  konkrétní zákazníky, 
naše zboží je nejvíce zastoupeno 
v  prodejnách maloobchodních 
sítí Jednota a  COOP. Dříve jsme 
zásobovali i velké nadnárodní ře-
tězce. Ty ale postupem času pře-
šly na přímé zásobování a nyní již 
mezi našimi zákazníky nefigurují.

A pokud jde o sortiment, mění 
se nějak jeho struktura? Jsou 
i zde patrné trendy?

Hlavní položky, jako například 
jablka, jsou dlouhodobě stabilní. 
Pokud bychom mluvili o  tren-
dech, tak za zmínku stojí prudký 
nárůst zájmu o  ledový salát či 
cherry rajčata. Ještě před něko-
lika lety jsme nakupovali několik 
palet měsíčně, nyní to počítáme 
na kamiony.

A co bio výrobky?
O bio ovoci a bio zelenině se 

spíše mluví, s  konzumací je to 
horší. Prodej těchto produktů činí 
asi jednu desetinu procenta na-

Ing. Miroslav Borák
 ▪ narodil se v roce 1955 
v obci Suchá Loz

 ▪ nyní žije v Uherském 
Brodě

 ▪ je ženatý, má dva syny
 ▪ vyučil se 
automechanikem, 
pracoval v ČSAO 
v Uherském Hradišti

 ▪ při zaměstnání vystudoval 
dálkově střední školu 
a následně také Strojní 
fakultu VUT Brno, obor 
ekonomika a řízení 

 ▪ působil v přidružené 
výrobě JZD Bánov

 ▪ podnikat začal již v roce 
1990, první firmou bylo 
výrobní družstvo TEKOO

 ▪  nyní je majitelem či 
spolumajitelem firem 
TEKOO, TEKOO SLOVAKIA, 
TEKOO REALITY a TEAM 
SERVICE

 ▪ mezi jeho koníčky patří 
hlavně tenis 

Když Miroslav Borák z  Uherského Brodu začínal s  podnikáním, 
vsadil na velkoobchodní prodej ovoce a zeleniny. Jeho firma TE-
KOO se této činnosti věnuje již 20 let a momentálně se její celko-
vé roční tržby v České republice a na Slovensku pohybují kolem 
miliardy korun. To firmu řadí mezi pět největších v  oboru. Ces-
ta mezi špičku byla trnitá. Miroslav Borák ovšem věří tomu, že 
po každém neúspěchu přichází úspěch – jen se mu tvrdou prací 
musí jít důsledně naproti. 

rozhovor
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O firměšeho obratu. Pro velkoobchodní 
činnost je to zatím nevýznamná 
položka. 

Nakolik je velkoobchodní pro-
dej ovoce a  zeleniny perspek-
tivním businessem? 

Spotřeba ovoce a  zeleniny je 
v České republice i na Slovensku 
pod průměrem Evropské unie. 
Prostor pro další růst prodeje tu 
tedy je. Podnikatel, pokud chce 
být úspěšný v dlouhodobém ho-
rizontu, ale musí myslet v širších 
souvislostech. Proto jsme v  po-
sledních letech začali činnost 
diverzifikovat. Tentokrát už ale 
ne pod hlavičkou jedné firmy, ale 
zakládáním dalších. Momentálně 
jde o další dvě společnosti.

Můžete být konkrétnější? 
Na  konci roku 2004 vznikla 

společnost TEKOO REALITY, která 
realizuje rozsáhlý developerský 
projekt v  Uherském Brodě, kon-
krétně v  lokalitě Nad Zámkem. 
Postupně jsme připravili 135 par-
cel pro rodinné domy, pozemky 
jsou kompletně zasíťovány. Vedle 
toho nabízíme rovněž možnost 
zakoupit si na  stejném místě 
pozemek i  s  nízkoenergetickým 
domem.

Developerství ale momentálně 
nezažívá zrovna boom. Jak je 
na tom projekt Nad Zámkem?

Ano, dozvuky krize se projevi-
ly napříč celým oborem. Nicmé-
ně i zde platí, že je potřeba rozli-
šovat mezi jednotlivými projekty. 

My jsme vše připravovali dlouho-
době. Jde o výjimečnou lokalitu, 
navíc vlastně jedinou na  území 
města. Zhruba třetina parcel již je 
prodána.

A  ta druhá firma? Zřejmě sou-
visí s  hotelem Augustiniánský 
dům v Luhačovicích…   

Ano, cestovní ruch je další ak-
tivitou, kterou se snažíme diverzi-
fikovat naši činnost. Koupili jsme 
zchátralý objekt v  Luhačovicích 
a  přebudovali ho na  wellness 
hotel. Jeho provoz má na starosti 
společnost TEAM SERVICE.

Na  to, o  jak velkém projektu 
mluvíme, je to hodně stručná 
odpověď. Co vás k tomuto kro-
ku inspirovalo? 

Augustiniánského domu jsem 
si začal všímat již v  90. letech. 
Tehdy to byla nevyužívaná bu-
dova, o kterou se soudili odboráři 
s  církví. Mě ten dům fascinoval 
a  ještě dříve, než jsem vymyslel, 
co v něm bude, jsem věděl, že ho 
chci. Když nakonec spor vyhrá-
ly odbory, neváhal jsem. Koupil 
jsem ho a postupně vznikl záměr 
na vybudování relaxačního cent-
ra v lázeňském prostředí.

Z jakých zdrojů jste financovali 
rekonstrukci?

Převážně z nerozděleného zis-
ku společnosti TEKOO. Bez toho 
by to nebylo reálné. Částečně 
nám pomohla dotace.

V  Luhačovicích jsou dvě vel-
ké společnosti, které vlastní 

rozsáhlé kapacity, a  množství 
menších ubytovatelů. Jak těž-
ká je tady konkurence?

V obecné rovině je každá kon-
kurence dobrá, protože vás nutí 
k ještě větší snaze po zkvalitnění. 
Konkrétně tady, v  Luhačovicích, 
ale konkurenty v  pravém slova 
smyslu nejsme. My se specializu-
jeme především na movitější kli-
entelu, která vyhledává vysokou 
kvalitu. 

Augustiniánský dům je v  pro-
vozu zhruba rok. Jaký je zájem?

Přestože jsme projektu od za-
čátku věřili, start nás příjemně 
překvapil. Dlouhodobě se obsa-
zenost pohybuje kolem 50 pro-
cent, o víkendech jde dokonce až 
o 90 procent.

Připravujete ještě další projek-
ty v cestovním ruchu?

Myslím, že Augustiniánský 
dům nám stačí. Nechceme být 
v  tomto oboru velkým hráčem, 
základ našeho podnikání byl, je 
a snad i bude jinde. Pro mě osob-
ně to byla srdeční záležitost, pro 
firmu pak možnost smysluplně 
investovat nerozdělený zisk. 
O dalších hotelech neuvažujeme. 

A vaše aktivity v Luhačovicích? 
Budou se ještě rozšiřovat?

Moc jsem stál o to vybudovat 
zde golfové hřiště. Bohužel není 
kde. Takže tato myšlenka zřejmě 
zůstane jenom snem. I to ovšem 
k podnikání a životu patří. 

 Jaroslav Janečka

Název
 ▪ TEKOO spol. s r.o.

Založení společnosti 
 ▪ 1991 (v době od roku 
1990 do 1991 fungovala 
jako výrobní družstvo)

Sídlo společnosti
 ▪ Uherský Brod

Základní kapitál
 ▪ 5 000 000 korun

Obrat firmy
 ▪ zhruba 600 milionů korun 

Předmět činnosti
 ▪ společnost se zabývá 
výhradně obchodem 
s ovocem a zeleninou; 
veškeré nákupy jsou 
prováděny přímo 
od pěstitelů jak 
v tuzemsku, tak i zahraničí; 
kromě centrálního 
skladu v Uherském Brodě 
firma disponuje také 
skladovacími plochami 
ve Frýdku-Místku 
a v Olomouci

Počet zaměstnanců
 ▪ přibližně 140

Sponzoring
 ▪ Společnost se podílí 
na šesti sociálně 
zaměřených 
projektech, sponzoruje 
řadu kulturních 
a společenských akcí. 

Kontakt
 ▪ TEKOO spol. s r.o. 
U Korečnice 2340 
688 01 Uherský Brod 
tekoo@tekoo.cz 
www.tekoo.cz

rozhovor
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TPP 
Holešov

Projekt 
 ▪ Technologický park 
Progress

Investor 
 ▪ Industry Servis ZK, a.s. 
(100 % akcií drží Zlínský 
kraj) 

Náklady
 ▪ 150 milionů korun (z toho 
112,5 milionu dotace 
OPPI)

Celková vybudovaná 
plocha

 ▪ 5 958 m2

Počet vytvořených 
pracovních míst

 ▪ až 140 v technologickém 
parku i podnikatelském 
inkubátoru

Parametry haly 1 
 ▪ výrobní prostory 1 021 m2

 ▪ laboratoře 235 m2

 ▪ kancelářské prostory  
194 m2

Parametry haly 2
 ▪ výrobní prostory 1 135 m2

 ▪ laboratoře 358 m2

 ▪ kancelářské prostory 
19 m2

Podnikatelský inkubátor
 ▪ plocha kanceláří 156 m2

Ostatní prostory
 ▪ zasedací místnost, 
sál 243 m2

Kontakt 
 ▪ Technologický park 
Progress

 ▪ Industry Servis ZK, a.s.

 ▪ Strategická průmyslová 
zóna Holešov

 ▪ Tovární 1268

 ▪ 769 01 Holešov

 ▪ Česká republika

 ▪ www.progresspark.cz

 ▪ info@industryzk.cz

Projekt podpořila EU
Stavba byla zahájena letos 
v únoru, celkové investiční ná-
klady činí asi 150 milionů ko-
run. Z toho 112,5 milionu tvoří 
dotace z  Operačního progra-
mu Podnikání a  inovace, který 
administruje ministerstvo prů-
myslu a  obchodu. „Holešovská 
průmyslová zóna patří mezi 
nejdůležitější rozvojové projek-
ty České republiky. Je důležité, 
že vedle průmyslu bude díky 
technologickému parku schop-
ná podpořit i  vědu, výzkum 
a  inovace,“ řekl ministr Martin 
Kocourek.

V  parku se počítá rovněž 
s  místem pro podnikatelský 
inkubátor. Díky rozšíření strate-
gické průmyslové zóny o Tech-
nologický park Progress jsou 
tak u Holešova k dispozici pro-
story vhodné pro každou fázi 
rozvoje podnikání. 

Místo pro inovace
Větší část Technologického 

parku Progress tvoří dvě uni-
verzální haly, v  nichž je mož-
né realizovat výrobní činnost. 
Kromě toho jsou ale v  halách 
k  dispozici i  kanceláře, labora-
toře a příslušné zázemí. „Výrob-
ní i další prostory jsou v tomto 
případě určeny pro inovačně 
zaměřené firmy s  výrazným 
potenciálem růstu. Častým kli-

entem by měla být společnost 
se spíše kratší historií, která má 
k dispozici jedinečné technolo-
gie či know-how, ale je ve fázi, 
kdy si výstavbu vlastního areá-
lu nemůže dovolit,“ pozname-
nal výkonný ředitel společnosti 
Industry Servis ZK Jakub Čer-
noch.

Podpora, která byla projek-
tu poskytnuta ze strany Evrop-
ské unie, přispěla k  možnosti 
stanovit velmi zajímavé ceny. 
Za metr čtvereční výrobní plo-
chy zaplatí zájemce 450 korun 
ročně, v případě kanceláří a la-
boratoří to pak bude 700 korun. 
„Jde o cenu včetně základních 
služeb, jako je úklid společných 
prostor, ostraha a  podobně,“ 
poznamenal manažer Techno-
logického parku Progress Petr 
Stibora.

V  univerzálních halách je 
k dispozici přibližně 2 200 čtve-
rečních metrů výrobních ploch, 
600 čtverečních metrů labora-
toří a více než 200 čtverečních 
metrů kanceláří.

Podnikatelský inkubátor
V  další budově, která je 

koncipována jako administra-
tivní, bude umístěn mimo jiné 
podnikatelský inkubátor. Toto 
označení se vžilo pro prosto-
ry, jež jsou určeny výhradně 
pro začínající podnikatele. Ti 

většinou poptávají spíše kan-
celářské prostory, případně 
laboratoře. „V  podnikatelském 
inkubátoru je nájem zvýhod-
něn a některé služby dotovány. 
Tato podpora přitom v čase kle-
sá, cílem je postupná adaptace 
na tržní podmínky. Doba inku-
bace je zpravidla tříletá, poté 
jsou již nájem i služby účtovány 
komerčně,“ uvedla Daniela So-
bieská ze společnosti Techno-
logické inovační centrum. Tato 
společnost, již společně založily 
univerzita a  hejtmanství, bude 
mít na  starosti provoz části 
parku určeného pro začínající 
podnikatele. V podnikatelském 
inkubátoru je cena za čtvereční 
metr a  rok stanovena na  700 
korun. Jde přitom o cenu, která 
platí od čtvrtého roku.

Další prostory
Technologický park Progress 

nabídne i  další možnosti, a  to 
i  ve  vztahu k  investorům pří-
mo ve  Strategické průmyslo-
vé zóně Holešov. V  komplexu 
budou k  dispozici prostory 
pro školení či jednání, počítá 
se i  s  kavárnou, případně re-
staurací. „Technologický park 
výrazným způsobem zvyšu-
je atraktivitu celého projektu 
Strategické průmyslové zóny 
Holešov v  mnoha ohledech,“ 
poznamenal Jakub Černoch. 

Začínající podnikatelé a inovační firmy mohou do Holešova

Strategická průmyslová zóna Holešov je otevřena všem zájemcům. K dispozici totiž nejsou jenom pozem-
ky pro výstavbu vlastního areálu. Na konci letošního roku bude možné si v areálu pronajmout kancelář, 
laboratoř či výrobní prostory. V listopadu totiž stavbaři dokončí stavbu Technologického parku Progress. 
Jde o komplex tří budov, který vzniká přímo v centrální části zóny. Investorem projektu je společnost In-
dustry Servis ZK, která má na starosti i přípravu a následný provoz holešovského průmyslového areálu.

[pr]www.progresspark.cz, www.zonaholesov.cz
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Kongresy

Kongresová turistika se 
dlouhodobě řadí k  nejefektiv-
nějším druhům turistiky. Z mar-
ketingových studií cílových trhů 
vyplývá, že výlohy zahraničních 
účastníků kongresů, konferen-
cí, seminářů převyšují dvakrát 
až třikrát útratu „běžných“ turis-
tů. Zásadní roli stále v nabídce 
sehrávají ekonomicky vyspělé 
státy s atraktivními metropole-
mi, dobrou dopravní infrastruk-
turou a tradicí v pohostinství.

Typické pro kongresovou 
turistiku je to, že se nejedná 
o  klasický skupinový zájezd, 
účastníci kongresů jsou lidé 
vzdělaní ze středních či vyšších 
vrstev. Náklady spojené s účastí 
na kongresu se hradí zpravidla 
prostřednictvím vysílací organi-
zace. Na  běžném skupinovém 
zájezdu se většinou nestává, 
že by všichni účastníci zájezdu 
měli určitý stejný zájem, který 
by je spojoval. Naproti tomu 
účastníci kongresu mají spo-
lečnou potřebu setkávat se, vy-
měňovat si informace, získávat 
větší přehled a rozšiřovat si ob-
zor a při tom všem uspokojovat 
společenské potřeby. Z toho je 
zřejmé, že účastníci kongresů 
hledají také poznání lidí a osob, 
které spojuje stejný obor.

Účastníkům kongresů je 
kongres nabízen úplně odliš-
ným způsobem, není to klasic-
kou formou katalogů nabíze-
ných cestovními kancelářemi. 
Důležité pro organizátora je, 
aby při přípravě samotného 
kongresu i  všech ostatních 
náležitostí s  ním souvisejících 

(např. doplňkové programy) 
viděl očima účastníků, tzn. aby 
připravil přesně to, co je vyža-
dováno a očekáváno. Vyžaduje 
to i určitou míru předvídavosti, 
rychlosti, pružnosti, ale přede-
vším vysokou odbornost.

Jakou šanci na  rozvoj kon-
gresové turistiky má Zlínský 
kraj? „Z  pohledu vybavenosti 
kapacitami pro kongresovou 
turistiku a  z  hlediska dopravní 
dostupnosti patří Zlínský kraj 
mezi regiony tzv. třetí volby,“ 
uvedl Zdeněk Urbanovský 
z  Centrály cestovního ruchu 
Výchovní Moravy ve Zlíně a do-
dává: „Je proto potřeba počítat 
s  tím, že se zde nebudou ode-
hrávat velké kongresy s  počty 
účastníků v  tisících, ale region 
je schopen absorbovat a velmi 
kvalitně realizovat akce do 500 
účastníků.“ 

Řada firemních a  kongreso-
vých akcí vychází z lokální tradi-
ce či kvality inovačního prostře-
dí regionu. Z tohoto pohledu je 
logické, když je Zlínsko místem 
setkávání odborníků například 
v oblasti očního a dětského lé-
kařství, plastikářské a gumáren-
ské technologie a podobně.

„Pokud jde o  stávající infra-
strukturu, je nejlépe vybave-
ným a  také nejvíce vyhledáva-
ným místem lázeňské město 
Luhačovice. Ubytovací kapaci-
ty Luhačovic by mohly sehrát 
významnou roli i  při využívání 
nově rekonstruovaného zámku 
Nový Světlov, který bude v blíz-
ké budoucnosti novou kon-
gresovou lokalitou. S  využitím 

prostor zámku pro tento účel 
se počítá,“ řekl Urbanovský. Zlín 
sice loni získal reprezentativní 
prostory Kongresového centra, 
ale chybí k  němu odpovídající 
nabídka kvalitního ubytování. 

Do budoucna lze podle od-
borníků očekávat, že s postup-
ným zaplňováním průmyslové 
zóny Holešov naroste potřeba 
firemních jednání, ale i  vzdě-
lávacích a  motivačních aktivit 
pro zaměstnance. Zóna navíc 
přispěje i k rozšíření kongreso-
vých kapacit. V jejím areálu to-
tiž vzniká technologický park, 
jehož součástí bude i větší sál. 
Z  tohoto pohledu je prozíravé, 
když se s  organizováním tako-
vých jednání počítalo i  při ob-
nově holešovského zámku.

Velmi dobré podmínky jsou 
v  regionu vytvořeny pro in-
centivní programy, tedy turis-
tiku, která je formou motivace 
a  odměňování zaměstnanců, 
obchodních partnerů nebo 
klientů. 

Pro kongresovou turistiku jsme krajem třetí volby

[pr]

Specifika kongresové 
turistiky

 ▪ jde o odvětví turismu, 
které o něco méně 
podléhá ekonomickým 
tlakům a změnám 
devizových kurzů,

 ▪ je generátorem zisků,
 ▪ vytváří pracovní 
příležitosti,

 ▪ doprovodné akce 
související s kongresovou 
turistikou dosahují 
objemu obratu až 
dvojnásobku přímého 
sektoru obchodního 
turismu,

 ▪ pro pořádající město 
znamená značný příjem 
do městského rozpočtu 
(náročnost této klientely 
na dopravu, stravování, 
doprovodné služby 
z důvodu mezinárodní 
prestiže),

 ▪ přináší potlačení 
sezonnosti a umožňuje 
rovnoměrné vytížení 
kapacit,

 ▪ umožňuje prezentaci 
a propagaci politických 
zájmů státu či města, 

 ▪ nese s sebou náročné 
požadavky klientů, 
z toho důvodu dochází 
k zvyšování kvality 
komplexní nabídky služeb

Co jsou to města  
třetí volby

 ▪ jsou vhodná pro konání 
menších a středních 
kongresů,

 ▪  mají možnost ubytování 
účastníků v 500 až 
jednom tisíci vhodných 
pokojů ve třídě čtyři a pět 
hvězdiček

 ▪  mezinárodní letiště je 
v dojezdové vzdálenosti 
nad dvě hodiny,

 ▪  nabízejí minimálně jedno 
odpovídající kongresové 
centrum,

 ▪  nabízejí dostatek 
kapacit ve stravovacích 
a zábavních 
provozovnách s širokou 
nabídkou služeb,

 ▪  nabízejí odpovídající další 
doprovodné služby,

 ▪  tato města nabízejí 
přátelštější a intimnější 
atmosféru, nižší 
ceny, kongresy bývají 
dominantní akcí ve městě
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OPPI

OPPI

OPPI

OPŽP

OPŽP

 ▪ Výzva II. - pokračování
 ▪ Účel: podpořit exportní příležitosti malých a středních podniků 

 ▪ Žadatel: malé a  střední podnikatelské subjekty působící 
v podporovaných odvětvích

 ▪ Podporované aktivity:  účast podnikatelů na veletrzích a vý-
stavách v zahraničí, vytvoření propagačních materiálů

 ▪ Výše dotace:  50 % z rozpočtu způsobilých výdajů

 ▪ Příjem registračních žádostí:  do 31. 7. 2011.

www.jvmrpic.cz

Marketing

 ▪ Výzva III.
 ▪ Účel: podpořit vznik infrastruktury pro výzkum a vývoj 

 ▪ Žadatel: podnikatelské subjekty bez rozdílu velikosti; podpo-
rovány budou projekty, jejichž výstupy se projeví v podporo-
vaných odvětvích CZ-NACE

 ▪ Podporované aktivity: vznik nebo rozšíření vývojového centra 
zaměřeného na výzkum, vývoj a inovaci výrobků nebo technolo-

gií, pokud existuje předpoklad jejich využití ve výrobě

 ▪ Výše dotace: 1 – 100 mil. Kč, v regionech se soustředěnou 
podporou státu až 200 mil. Kč (malý podnik 60 %, střední pod-
nik 50 %, velký podnik 40 % celkových způsobilých výdajů); 
podpořit lze výdaje investiční a pro MSP i vybrané provozní 
náklady

 ▪ Příjem registračních žádostí:  do 30. 9. 2011

Potenciál

 ▪ Podporované aktivity: pořízení nízkoemisního spalovacího 
zdroje, výstavba nového centrálního zdroje tepla, rozšíření 
stávající středotlaké sítě při současném zajištění přechodu 
na spalování plynných paliv u jednotlivých zdrojů, výsadba 
a regenerace izolační zeleně, pořízení strojů na úklid zpev-

něných cest nebo silničních komunikací za účelem snížení 
prašnosti, pořízení dalších technických zařízení ke snižování 
prašnosti z plošných zdrojů

 ▪ Výše dotace: max. 85 % z celkových způsobilých výdajů

 ▪ Příjem žádostí: do 30. 11. 2011

Zlepšení kvality ovzduší

 ▪ Výzva II. - pokračování
 ▪ Účel: podpořit vznik infrastruktury pro vzdělávání zaměstnanců 

 ▪ Žadatel: podnikatelské subjekty působící v  podporovaných 
odvětvích bez omezení velikosti, sdružení podnikatelů, pod-
nikatelská seskupení vzniklá na základě Obchodního zákoní-
ku nebo jiného právního předpisu, nestátní neziskové organi-
zace (obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení)

 ▪ Podporované aktivity:  výstavba, pořízení, rekonstrukce, mo-
dernizace prostor určených pro vzdělávání a jejich vybavení, za-
řízení školicími pomůckami a programy a zařizovacími předměty

 ▪ Výše dotace:  0,5 – 100 mil. Kč, malý podnik 60 %, střední pod-
nik 50 %, velký podnik 40 % celkových způsobilých výdajů.

 ▪ Příjem registračních žádostí:  do 15. 3. 2012.

www.jvmrpic.cz

Školicí střediska

www.jvmrpic.cz

www.jvmrpic.cz

 ▪ Podporované aktivity: rekonstrukce spalovacích zdrojů 
s instalovaným výkonem větším než 5 MW, rekonstrukce 
nespalovacích zdrojů nebo instalace dodatečných zařízení 
pro záchyt emisí, záměna technologií a technická opatření 
na zdrojích vedoucí k odstranění či snížení emisí těkavých 

organických látek do ovzduší, technická opatření na zdrojích 
vedoucí k odstranění či snížení emisí NH3 do ovzduší

 ▪ Výše dotace: max. 85 % z celkových způsobilých výdajů.

 ▪ Příjem žádostí: do 30. 11. 2011

Omezování emisí

www.jvmrpic.cz

Přehled byl sestaven ve spolupráci se společností JVM-RPIC, spol. s r.o., která se specializuje na dotační poradenství. Znění programů bylo zjedno-
dušeno tak, aby se v rychlosti mohli podnikatelé zorientovat v problematice a rozhodnout se, kterým směrem vyvinou své aktivity. Před přípra-
vou žádosti je nezbytné seznámit se s podmínkami a omezeními programů. Více o dotacích a poradenství pro získání dotací na www.jvmrpic.cz.

Program
rozvoje
venkova

 ▪ Podporované aktivity: pěší trasy, vinařské stezky a hippo-
stezky, ubytování, sport

 ▪ Žadatel: podnikatel v zemědělské výrobě, podnikatel v jiné než 
zemědělské výrobě, pokud má kratší než dvouletou historii v oblasti 
cestovního ruchu (opatření lze realizovat v obci do 2 000 obyvatel)

 ▪ Výše dotace: maximálně 90 % (trasy a stezky), max. 60 % (uby-
tování, sport) z celkových způsobilých výdajů

 ▪ Příjem žádostí: do 20. 6. 2011

Podpora cestovního ruchu 

www.jvmrpic.cz

evropská unie
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Mikroregiony Luhačovicko, Rožnovsko 
a  Horní Vsacko získaly více než čtyřicet 
milionů korun z  Regionálního operačního 
programu Střední Morava na  nové turis-
tické značky, informační tabule či na  zvý-
šení úrovně hotelů. Největší část těchto 
prostředků, přibližně třicet milionů korun, 
byla vyčleněna na  projekty podnikatelů 
v těchto částech Zlínského kraje.

„Hodnoceny byly projekty předložené 
do  jednadvacáté výzvy, kde mohli o  do-
taci z  Regionálního operačního programu 
Střední Morava žádat města a  obce, sdru-
žení či podnikatelé,“ řekl zlínský hejtman 
a  místopředseda Regionální rady Stanislav 
Mišák. Posuzovány byly projekty předložené 
v rámci integrovaného plánu rozvoje území 
Luhačovicka a Horního Vsacka.

Například město Luhačovice za necelých 
pět milionů vybuduje jednotný městský 
informační systém. „Realizace projektu při-
nese zlepšení orientace návštěvníků a  tím 
ušetří jejich čas a  zvýší spokojenost. Díky 
novým informačním panelům, infoboxu 
a  vitrínám budou návštěvníci informováni 
o dění ve městě a lázních,“ řekl starosta měs-
ta František Hubáček.

Sdružení Valašsko - Horní Vsacko a Sdru-
žení pro rozvoj Soláně vsadila na  novou 
pěší trasu pro domácí návštěvníky regionu 
(2,7 milionu korun). Z Kohútky až do Pulčín-
ských skal bude vybudována 23kilometrová 

běžecká trať, která bude propojena s Horno-
lidečskem (2,1 milionu korun), a na hřebeni 
Javorníků bude označena 22kilometrová 
cyklotrasa s názvem Biketrails Valašsko (2,7 
milionu korun). 

Čtyřicet milionů pro Luhačovicko, Rožnovsko a Horní Vsacko

[tz]

Sirnaté lázně, společnost s ru-
čením omezeným, v  Ostrož-
ské Nové Vsi zahájily letošní 
lázeňskou sezonu v  nově vy-
budované odpočinkové zóně 
s kolonádou a kavárnou s let-
ním posezením. Vybudování 
kolonády přišlo na 12 milionů 
korun. Na  úpravy získaly láz-
ně necelé čtyři miliony korun 
z ROP Střední Morava.
Nová kolonáda má kavárnu, 
taneční parket a  zázemí pro 
venkovní koncerty. Součástí 
kolonády jsou i  tři obchody 
s  doplňkovým zbožím. Dále 
je v  parku vybudován multi-
funkční sportovní areál. „Po-
čítá se také s  úpravou okolí 

sirnatých pramenů a  sluneč-
ních lázní,“ uvedl generální ře-
ditel Sirnatých lázní Ostrožská 
Nová Ves Antonín Plachý. 

Sirnaté lázně v  Ostrožské 
Nové Vsi byly ještě před ne-
celými deseti lety jen malým, 
ne příliš známým lázeňským 
místem. Lázně se postupně 
etablovaly mezi klienty jak 
zdravotních pojišťoven, tak 
i  mezi lázeňskými samoplátci 
doma i v zahraničí. 

Zatímco v  roce 2003 na-
vštívilo lázně 2 400 hostů, kte-
ří zde strávili 19 630 lůžkodní, 
v roce 2010 zde bylo ubytová-
no přes 3 740 hostů, kteří zde 
strávili více než 41 000 nocí.

Lázeňská společnost investovala

Ministerstvo průmyslu a  ob-
chodu vyhlásilo pokračování 
druhé výzvy k podání žádosti 
o  podporu v  programu Pro-
sperita, a to formou kontinuál-
ního, avšak časově omezené-
ho příjmu žádostí. V  termínu 
do  31. července 2011 lze po-
dávat žádost o dotaci formou 
elektronické registrační žádos-
ti. Příjem plných žádostí bude 
probíhat do  15. března 2012. 
V rámci této výzvy jsou připra-
veny čtyři miliardy korun. 

Program Prosperita je kon-
cipován na dvě části. Část I  je 
zaměřena na  podporu veřej-
ných vysokých škol, veřejných 

výzkumných institucí, samo-
statných územně správních 
jednotek a  dalších právnic-
kých osob založených a vlast-
něných těmito veřejnými 
subjekty. Část II je zaměřena 
na  podporu podnikatelských 
subjektů.

Oproti předchozí výzvě 
došlo k  některým změnám. 
Například v  regionech se 
soustředěnou podporou stá-
tu na  období let 2010 - 2013 
a  v  regionech s  vyšší mírou 
nezaměstnanosti je dota-
ce u  projektů obsahujících 
stavební práce poskytována 
ve výši 5 až 400 milionů korun. 

Pokračuje výzva v programu Prosperita

[red][tz]
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22. června 2011, Vsetín
Zdaňování ve vztahu k zahraničí 
v příkladech roku 2011
Místo konání: Střední průmyslová škola 
strojnická, Pod Strání 1776
Čas: od 9.00 do 13.30 (prezence od 8.30)
Firma: Vzdělávací agentura KPS
Telefon: 571 418 958, 737 621 154
E-mail: bundil@agenturakps.cz
Web: www.agenturakps.cz

16. června 2011, Olomouc
Dlouhodobý majetek v účetnictví ÚSC 
a příspěvkových organizací v roce 2011
Místo konání: Regionální centrum, Jere-
menkova 40b
Čas: od 9.00 do 14.00
Firma: TSM, spol. s r. o.
Telefon: 517 333 699, 602 777 283
E-mail: tsm@tsmvyskov.cz
Web: www.tsmvyskov.cz

16. – 17. června 2011, Zlín
Změny v právní úpravě zákona 
o místních poplatcích
Místo konání: IH Moskva, nám. Práce 2512 
Čas: od 9.00 do 13.30
Firma: TSM, spol. s r. o.
Telefon: 517 333 699, 602 777 283

E-mail: tsm@tsmvyskov.cz
Web: www.tsmvyskov.cz

17. června 2011, Ostrava
Image úředníka (zaměstnance) veřejné 
správy aneb jak více získat
Místo konání: Dům kultury Akord Ostrava 
– Zábřeh, nám. SNP 1  
Čas: od 9.30 do 14.00
Firma: TSM, spol. s r. o.
Telefon: 517 333 699, 602 777 283
E-mail: tsm@tsmvyskov.cz
Web: www.tsmvyskov.cz

17. června 2011, Ostrava
Kritika a zvládání konfliktů – Jak uspět 
v kritice a efektivně kritizovat
Místo konání: Dům kultury Akord Ostrava 
– Zábřeh, nám. SNP 1  
Čas: od 9.30 do 14.00
Firma: TSM, spol. s r. o.
Telefon: 517 333 699, 602 777 283
E-mail: tsm@tsmvyskov.cz
Web: www.tsmvyskov.cz

21. června 2011, Olomouc
Evidence obyvatel a občanské právo 
v kontextu aktuální judikatury
Místo konání: Sidia Klub, Kosmonautů 29

Čas: od 9.00 do 14.00
Firma: TSM, spol. s r. o.
Telefon: 517 333 699, 602 777 283
E-mail: 
tsm@tsmvyskov.cz
Web: www.tsmvyskov.cz

30. června 2011, Uherské Hradiště
Zahraniční a intrakomunitární obchod 
EU v praxi 
Místo konání: Klub Kultury, Hradební 
1198
Čas: od 9.00 do 14.00
Firma: JVN – Vzdělávací agentura
Telefon: 572 554 423, 604 914 621 
E-mail: 
jvn@jvn.cz
Web: www.jvn.cz

30. června 2011, Ostrava
Správní řízení podle správního řádu 
(obecná úprava)
Místo konání: Dům kultury Akord Ostrava 
– Zábřeh, nám. SNP 1  
Čas: od 9.30 do 14.00
Firma: TSM, spol. s r. o.
Telefon: 517 333 699, 602 777 283
E-mail: tsm@tsmvyskov.cz
Web: www.tsmvyskov.cz

Semináře

Inzerce

Cestovní agentura CONTI TRA-
VEL, s.r.o., má za  sebou sice 
teprve několikaměsíční půso-
bení ve Zlínském kraji, je však 
od  počátku připravena plno-
hodnotně uspokojit všechny 
skupiny klientů prahnoucích 
po poznání.
Mezi její hlavní produkty patří 
široká nabídka cest po  obdi-
vuhodných českých a  morav-
ských pamětihodnostech pro 
náročnou ruskou klientelu 
a  brzy také vlastní zájezdy 
za  přírodním a  kulturním bo-
hatstvím států bývalé Ruské 

federace určené zvídavým 
Čechům. Najdete mezi nimi 
stále oblíbenější euro víkendy 
v  Moskvě či Petrohradu, jazy-
kové pobyty s  individuálním 
programem pro studenty i od-
borné manažery. Specialitou 
bude pak možnost navštívit 
tamní oborově příbuznou fir-
mu či organizaci.
 
Tematické cesty
Ruské země skýtají nepřeber-
nou škálu příležitostí i pro te-
maticky zaměřené cesty – jsou 
skutečným rájem pro rybáře, 

lovce, fotografy, ekology a dal-
ší specializované skupiny, pro 
něž připravuje CONTI TRAVEL 
do  detailu naplánovaný pro-
gram na  míru. Pro múzicky 
orientované klienty se v  na-
bídce objeví výlety za uměním 
na proslulý ruský balet či diva-
delní představení v  některém 
z  věhlasných kulturních palá-
ců. Blížící se olympiáda v Soči 
také jasně určila další tematic-
kou větev v  portfoliu společ-
nosti CONTI TRAVEL.

Kongresy a wellness
Kongresová turistika momen-
tálně patří k  nejdynamičtěji se 
rozvíjejícím odvětvím cestovní-
ho ruchu a je samozřejmostí, že 
CONTI TRAVEL náleží i v tomto 
oboru mezi kvalifikované pro-
fesionály. Nejen klientům ze za-
hraničí jsou pak určeny blaho-
dárné pobyty ve  vyhlášených 
a  léty prověřených českých 
a moravských lázních. Bezespo-
ru nadchnou jak zákazníky vy-
hledávající tyto oázy pro kon-
krétní terapeutické účinky, tak 
i ty, kteří si chtějí užít zaslouže-
nou wellness péči.

Předprodej vstupenek
Další vítanou službou cestov-
ní agentury CONTI TRAVEL je 
předprodej vstupenek na  po-
pulární hudební a  divadelní 
představení v  České republi-
ce. U  většiny z  nich lze využít 
možnosti komfortní dopravy 
tam i zpět klimatizovaným au-
tobusem.
Ucelenou nabídku cestov-
ní  agentury CONTI TRAVEL 
pochopitelně završují tisíce 
zájezdů od  ověřených part-
nerských cestovních kanceláří, 
které Vás zavedou za  pozná-
ním, sportem, turistikou, exo-
tikou či odpočinkem do  libo-
volných destinací po  celém 
světě.

Kontakty
Cestovní agentura CONTI TRA-
VEL sídlí v  samém centru Zlí-
na, v  pasáži budovy Zlínstav 
na Bartošově ulici 5532, kde se 
o Vás postará odborný a laska-
vý personál, který udělá ma-
ximum pro to, aby Vaše cesty 
byly plné jen příjemných obje-
vů. Kontakt: tel.: 577  019  371, 
info@contitravel.cz.

Cestovní agentura CONTI TRAVEL

CARSKÉ SELO - ruský klenot  výjimečný svou krásou a bohatstvím

Vzdělávání

do diáře

Cestování
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Nová Strategie mezinárodní konku-
renceschopnosti, kterou ministerstvo 
předložilo k  veřejné konzultaci, si dává 
za cíl Českou republiku během necelých 
deseti let posunout do  elitní dvacít-
ky nejvíce konkurenceschopných zemí 
světa. „Na  rozdíl od  všech předchozích 
dokumentů má předkládaná Strategie 
prostřednictvím více než 40 projekto-
vých karet jasně stanovenou cestu, jak 
této vize dosáhnout,“ zdůraznil ministr 

průmyslu a  obchodu Martin Kocourek 
a  dodal: „Přesné pojmenování problémů 
a  slabých stránek je důležité, ale samo 
o sobě nic neřeší. V České republice jsme 
toho svědky bohužel až příliš často. Proto 
jsme vypracovali dokument s  konkrétní-
mi cíli i harmonogramem implementace.“ 

Všechny projekty, které Ministerstvo 
průmyslu a  obchodu ve  Strategii navr-
huje, mají vždy jasně stanoveného od-
povědného garanta, konkrétní cíle, har-

monogram opatření s  úkoly a  termíny 
i  očekávaný efekt, tedy měřítka plnění 
cílů. Projekty jsou doplněné i  o  příklady 
nejlepších reforem ze světa. Podle mini-
stra Kocourka by vláda mohla Strategii 
schválit během června.

Dokument je rozdělený do  devíti zá-
kladních pilířů — instituce, infrastruktu-
ra, makroekonomika, zdravotnictví, vzdě-
lanost, trh práce, finanční trhy, trh zboží 
a služeb a podnikání a  inovace. Zároveň 
rozpracovává napojení na další dva kon-
cepční dokumenty — proexportní stra-
tegii ČR 2012 až 2020 a kohezní politiku, 
tedy čerpání prostředků z  EU po  roce 
2013. Strategie mezinárodní konkuren-
ceschopnosti ČR na  léta 2012 až 2020 je 
jedním z  nejvýznamnějších dokumentů 
posledních let. „Pouze pokud se Strategii 
podaří uvést v život, může Česká republi-
ka obstát v  zostřující se globální konku-
renci,“ tvrdí ministr Kocourek.

„Předchozí analýzy zpracované minis-
terstvem průmyslu a obchodu nebo Ná-
rodní ekonomickou radou vlády ukázaly, 
že navzdory dílčím zlepšením je česká 
ekonomika bohužel stále z  velké části 
založená na  levné pracovní síle. Trápí ji 
neefektivní veřejné instituce, nadměrná 
regulace a  korupce. Ekonomický růst je 
z  velké části založený na  vnějším dluhu 
a  růst produktivity slábne,“ uvedl mluvčí 
ministerstva Pavel Vlček. V žebříčku Glo-
bal Competitiveness Index, který každo-
ročně vypracovává Světové ekonomické 
fórum, se ČR vloni propadla o  pět míst 
na 36. pozici.

Česko má strategii růstu konkurenceschopnosti

Efektivní instituce, kvalitní infrastruktura a  ekonomika poháněná inovacemi — tím vším se 
Česká republika bude moci do  roku 2020 pochlubit, pokud uskuteční přes 40 projektů při-
pravených a  do  konkrétních opatření rozpracovaných ministerstvem průmyslu a  obchodu. 

Podmínky pro udělení dota-
ce splnilo všech 6 žadatelů, 
kteří do  poloviny letošního 
března předložili své žádosti 
do  Podprogramu podpory 
předprojektové přípravy pro-
jektů regenerace brownfields 
ve Zlínském kraji.
Ten byl schválen krajskými za-
stupiteli v  prosinci loňského 
roku a  jeho cílem je zvýšení 
absorpční kapacity Zlínské-
ho kraje v  oblasti regenerace 
brownfields prostřednictvím 
finanční podpory předprojek-
tové přípravy regenerace kon-
krétních lokalit. Předprojekto-
vou dokumentací se rozumí 
např. studie využitelnosti úze-
mí ve  variantním řešení, kon-
cepce napojení na  dopravní 
a  technickou infrastrukturu, 
architektonické a  objemové 
studie plánovaného záměru, 
studie proveditelnosti apod. 
Příjemci dotace se mohou stát 

jak obce, tak i  fyzické a  práv-
nické osoby, které jsou vlast-
níky, spoluvlastníky, popř. 
dlouhodobými nájemci lo-
kality brownfields o  velikosti 
nejméně 0,5 hektaru. 
Brownfields často fyzicky, 
ekonomicky či sociálně za-
těžují své okolí, přitom však 
disponují potenciálem stát se 
po  regeneraci atraktivní lo-
kalitou, a  to vzhledem ke své 
časté poloze v blízkosti center 
měst a díky napojení na hlav-
ní komunikační tepny. Z  eko-
nomického hlediska mohou 
být zajímavou nabídkou pro 
investory, což může vést 
ke  vzniku nových pracovních 
příležitostí a ke zlepšení soci-
álního a  ekonomického pro-
středí v regionu.
Za  podmínek vhodné orga-
nizační, finanční i administra-
tivní podpory lze tyto lokali-
ty s  úspěchem regenerovat 

a znovu využít k odpovídající 
činnosti podporující rozvoj 
kraje. 
Zlínské hejtmanství v  minu-
losti vypracovalo „Strategii vy-
užití brownfields ve  Zlínském 
kraji“, která mapuje nevyu-
žívané lokality a  identifikuje 
možné zdroje financování, 
včetně návrhů a  opatření, 
kterými kraj podporou před-
projektové přípravy přispě-
je k  revitalizaci brownfields. 
V současné době existuje pro 
účely podpory regenerace 
brownfields řada národních či 
evropských zdrojů financová-
ní. U většiny z nich, především 
pak u těch evropských, je však 
jejich využitelnost omezena 
koncem programovacího ob-
dobí v roce 2013.
Proto je nezbytné maximál-
ně urychlit přípravu a  reali-
zaci těchto projektů na  úze-
mí Zlínského kraje. 

Seznam podpořených 
projektů a výše dotace: 

 ▪ Komplexní revitalizace 
pivovaru Brumov pro 
rekreační, ubytovací 
a kulturní využití (500 000 
korun) 

 ▪ Využití bývalého kravína 
- nové centrum obce 
Kateřinice (382 000 korun) 

 ▪ Revitalizace 
zdevastovaného areálu 
Zemědělského družstva 
Buchlovice (456 000 korun) 

 ▪ Regenerace plochy bývalé 
zámecké zahrady Pačlavice 
(153 tisíc korun) 

 ▪ Studie bioplynové stanice 
Kudlov (156 000 korun) 

 ▪ Revitalizace objektu bývalé 
výrobny na moderní 
pilařskou výrobu 
v Kudlovicích (353 000 
korun)

Kraj podpořil projekty na přeměnu brownfields

[red]

[red]

Konkurence

Projektová 
příprava

podpora podnikání
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Mají vaši zaměstnanci potíže při hledání 
volného místa v  mateřské škole pro své 
děti v předškolním věku? Zajímavou mož-
nost řešení tohoto problému nabízí spo-
lečnost Firemní školky, s. r. o., z Prahy. Její 
koordinátorka působí také přímo ve  Zlín-
ském kraji.

Součástí programu Firemní školka je 
standardní zajištění celoročního vzděláva-
cího programu dětí – na obsahově ekviva-
lentní úrovni s programem státní mateřské 
školy – a  zajištění odborného personálu 
s  odpovídajícím pedagogickým nebo 
zdravotnickým vzděláním a  zkušenostmi.  
V  přípravné fázi programu Firemní školka 
dodavatel vytvoří individuální projekt od-
povídající potřebám a  představám objed-
navatele. Vyřeší a  zajistí veškeré hygienic-
ké a  odbornostní požadavky na  založení 
a  provoz firemní školky podle standardů 
EU. Při realizaci „na klíč“ – navrhne optimál-

ní variantu ve  firemních prostorách nebo 
v podobě dočasné stavby na zelené louce. 
Projekt je navrhován a  realizován včetně 
kompletního financování.

Na  provoz školky lze čerpat dotace 
od ministerstva školství jako u státních ma-
teřských škol a lze získat i dotace z EU. Mís-
ta ve školce je možno pronajmout i  jiným 
firmám. Měsíční náklady na  dítě činí asi 
7 500 až 10 000 korun podle věku. Zaměst-
nanci mohou na provoz finančně přispívat 
v  rozmezí od  0 do  75 procent měsíčních 
nákladů.

Pořízení vnitřního vybavení školky pro 
20 dětí přijde asi na  400 tisíc korun (bez 
DPH), rekonstrukce obyvatelného rodinné-
ho domu či kancelářských prostor na škol-
ku stojí 200 až 300 tisíc korun. Samostatná 
mobilní montovaná dřevostavba pro 20 
dětí by přišla na 2,3 milionu korun. Celý zá-
měr lze realizovat do 80 dnů.

Tři hlavní ceny ze šesti vy-
hlášených kategorií soutě-
že Stavba roku 2010 Zlín-
ského kraje získaly stavby 
realizované s dotací z Regi-
onálního operačního pro-
gramu Střední Morava. 

Odborná porota vybíra-
la ze 61 přihlášených pro-
jektů. Hlavní cena Grand 
Prix ovšem udělena nebyla. 
Podle slov architektky Dag-

mar Nové žádná z přihláše-
ných staveb nebyla natolik 
výjimečná, aby jí porota 
udělila nejvyšší cenu. 

V  kategorii stavby ob-
čanské vybavenosti získal 
hlavní cenu projekt Kon-
gresového centra Zlín (do-
tace 331 milionů korun). 
V  kategorii dopravní, inže-
nýrské a ekologické projek-
ty hlavní cenu obdržel pro-

jekt dopravního terminálu 
v Uherském Brodě (dotace 
20,6 milionu Kč). Posled-
ním oceněným projektem 
s  dotací byla městská plo-
várna v  Luhačovicích (do-
tace 82 milionů Kč) v kate-
gorii realizace rozvojových 
projektů měst a obcí. Dále 
řada staveb financovaných 
z ROP získala čestné uznání 
poroty. Mezi nimi byl na-
příklad polyfunkční spor-
tovní areál ve  Francově 
Lhotě (dotace 18,5 milionu 
Kč) nebo hotel Mlýnská 
v  Uherském Hradišti (23,3 
milionu Kč). Cenu novinářů 
si odnesl projekt koupališ-
tě u Luhačovické přehrady 
(34,5 milionu Kč). Udělena 
byla i  cena hejtmana Zlín-
ského kraje, kterou získala 
dostavba a  rekonstrukce 
hotelu Alexandria v  Luha-
čovicích (100 milionů Kč). 

ROPové stavby sbíraly ceny
[tz]

Chyba v rubrice Realitní servis 
V  minulém čísle magazínu Firemní 
partner jsme na  tomto místě v nepra-
videlné rubrice Realitní servis otiskli 
chybnou informaci. Technickým ne-
dopatřením byl u  fotografie objektu 
ve Starém Městě na Uherskohradišťsku 
uveden zjevně neodpovídající text po-
pisující zcela jiné komerční prostory. 
V  něm byly pochopitelně informace, 
které s projektem avizovaným na foto-
grafii neměly nic společného. Tímto se 
za vzniklou situaci omlouváme jak in-
vestorovi stavby ve  Starém Městě, tak 
i  příslušné realitní kanceláři, jejíž tele-
fonní číslo bylo pod popisem uvedeno. 
Materiál nebyl inzertní, šlo o  redakční 
zpracování na základě informací realit-
ních kanceláří z veřejných zdrojů. Naší 
chybou jsme tak uvedli v  omyl i  vás, 
čtenáře, za což se také omlouváme.

Omluva

Mimořádně vysoký objem investic 
získal v  uplynulém roce Zlínský kraj 
prostřednictvím vládní agentury 
CzechInvest. Šlo o  částku přes 2,24 
miliardy korun, což je v  porovnání 
s ostatními kraji druhý největší objem 
investic v  Česku, který CzechInvest 
pro žadatele zprostředkoval. Je to při-
bližně čtyřnásobek toho, co se podaři-
lo pro Zlínský kraj získat v  roce 2009. 
Největší loňskou investici ve Zlínském 
kraji uskutečnila Česká gumárenská 
společnost prostřednictvím otroko-
vického Mitasu, výrobce plášťů pro 
průmyslové a  zemědělské stroje, a  to 
v  hodnotě 914,76 milionu korun. Vý-
znamnou investici v  hodnotě téměř 
42 milionů korun realizoval výrobce 
a  dodavatel strojů a  zařízení pro far-
maceutický, potravinářský a  chemic-
ký průmysl PHARMIX. Od  roku 1993 
agentura CzechInvest pro Zlínský kraj 
zprostředkovala 84 investorů, kteří 
v regionu proinvestovali bezmála 23,5 
miliardy korun. Tyto projekty postupně 
vytvářejí pracovní místa pro 5 695 lidí. 

Zájem investorů o kraj

Inzerce

Uvažujete o firemní školce?

[red] [red]

[red]www.firemniskolky.cz
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