
PARTNER
Informace pro podnikání ve Zlínském kraji

FI
RE

M
N

Í

1/2015 
ročník X.

holdINg ElKo.  
dvAKRáT ZA jEdNA

  >    6: Michael javora:
Kráčíme mílovými kroky

>    9: Zpravodajství:
Ke koruně zády, k dolaru čelem

>    14: Informace:
Konírna se mění na Slováckou tržnici



PATRICK, s.r.o., 
Kvítková 248
760 01 Zlín
Tel.:  577211206, 

724553772 

www.patrick-zlin.cz

od 1. února 
na nové adrese

ul. Kvítková

Prodej, servis, půjčovna zahradní a lesní techniky.

nové větší 
prostory

í 

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Zcela nová ŠKODA Fabia Combi 
s maximálním prostorem pro rodinu, za minimální příplatek

NEPŘEHLÉD
NUTELNÁ

Kombinovaná spotřeba a emise C02 
vozů Fabia Combi: 3,4–4,8 l/100 km, 89–110 g/km

Stáhněte si interaktivní 
katalog do svého 
mobilního zařízení.

Na ulici se za ní automaticky otočíte. A to ještě nevíte, co všechno nabízí. Třeba 
bezkonkurenční zavazadlový prostor ve své třídě. Nebo novou generaci motorů, které jsou 
až o 17 % úspornější, nejmodernější asistenční systémy a vynikající jízdní vlastnosti. Nová 
Fabia Combi se 6 airbagy a ESC s multikolizní brzdou již za 262 900 Kč. Navíc s financováním 
ŠKODA Finance povinné ručení za 1 Kč ročně a při využití protiúčtu výkupní bonus 15 000 Kč*. 
Seznamte se s novým vozem ŠKODA Fabia Combi přímo u nás.

* Nabídka bonusu platí při pořízení paketu Mobilita Plus se zárukou prodlouženou na 5 let.

mojefabiacombi.cz

DOBE-CAR s.r.o., Tovární 1250, 769 01 Holešov
Tel.: 573 397 424, www.dobecar.cz

Untitled-37   1 4.2.2015   16:56:03
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>  Úvod
EdIToRIAl
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Dnes je všechno chytré. Nejdál jsou v tomto směru mobilní telefony, inteligencí jich srší devět 
z deseti prodaných. Chytré jsou ale i pračky a sušičky, které se pyšní šestým smyslem. A ani v autě 
už nejste ušetřeni toho, kdy za vás přemýšlí elektronika. Nejrůznější adaptivní tempomaty či 
hlídače jízdy v pruhu jsou stále častější výbavou i relativně levných aut.

Slova jako chytrý či inteligentní jsou prostě v poslední době jednou z nejúčinnějších zbraní 
marketingových pracovníků. Prostě proto, že v době nivelizace technické úrovně jednotlivých 
produktů a spotřebního charakteru snad všeho, co lze koupit, je potřeba se nějak odlišit. Kvalitní 
ložiska či příkladnou antikorozní ochranu – to dnes u pračky ocení, a tím méně zaplatí, jen málo-
kdo. Zato piktogram a proklamace o šestém smyslu vypadají atraktivně a hlavně výrobce 
prakticky nic nestojí. Takže mi občas připadá, že je čas na drobnou parafrázi okřídleného rčení: 
Nejsem tak hloupý, abych si kupoval chytré věci. Jde samozřejmě o nadsázku.

Jsou totiž případy, kdy se za slovy o chytrosti skrývá něco, co je skutečně velkým přínosem pro 
uživatele. A tím je například inteligentní elektroinstalace. Jde totiž o velmi systémové řešení, na-
bízející nepřeberné možnosti pro uživatele domu či bytu. A domácím lídrem v této technologii 
je firma z Holešova. O důvod víc, proč tomu věnovat hlavní téma čísla. 

>  4–5 
ZBlÍZKA 
holdINg ElKo. dvAKRáT ZA jEdNA 
Tuzemská jednička, evropská trojka. O kom je řeč? O firmě ELKO EP z Holešova. Uvede-
ná čísla se vztahují k segmentu mnohostranně využitelných přístrojů zvaných relé. Pro 
podnik jde o dojnou krávu, díky které se mohl před lety pustit do oboru v České republice 
nepříliš probádaného – do systémových elektroinstalací, pro něž se díky trpělivé práci 
marketingových pracovníků používá i v běžné řeči stále častěji označení jako chytrá či 
inteligentní. A výsledek? Tuzemská jednička. 

>  6–7 
RoZhovoR 
MIchAEl jAvoRA: KRáčÍME MÍlovýMI KRoKy 
Stříkačka, jehla, fonendoskop a maximálně ještě jednoduchý mikroskop. Tak vypadalo vy-
bavení prvních soukromých veterinárních ordinací na počátku devadesátých let. Bylo jich 
navíc málo, drtivá většina veterinářů se v té době starala o zdraví hospodářských zvířat 
v zemědělství. Jedním z těch prvních, kteří s veterinární praxí orientovanou na malá zvířa-
ta začali, byl i Michael Javora. Dnes má kliniky AAnimalCare v Havířově a ve Zlíně a v hlavě 
další nápady, jak ještě více uspět v tomto tvrdém byznysu.

>  10–13 
PodPoRA PodNIKáNÍ 
TyPový, PřESTo NA MÍRu 
Získat pozemek a zajít do továrního areálu v centru Zlína. I tak může vypadat cesta 
k vlastnímu bydlení. A navíc docela rychlá. Firma Dřevostavby Jura, která sídlí v budově 
23, svým klientům totiž garantuje při standardních podmínkách stěhování do hotového 
do šesti měsíců. A není v tom žádná finta – firma řeší i stavební povolení a zhotovení 
základové desky.

VYDAVATEL
magazínu Firemní PARTNER
 
HEXXA.CZ, s.r.o. 
Registrace MK ČR E 16333

Vychází v nákladu 20 500 ks. 
Neprodejné.
www.firemnipartner.cz

REDAKCE 
Vavrečkova 5262
(23. budova)
760 01 Zlín 
tel./fax: 577 271 206 
e-mail: redakce@firemnipartner.cz

Mgr. Jaroslav Janečka – šéfredaktor 
Mgr. Vojtěch Cekota – redaktor 
Věra Čadová – DTP 
Ivo Hercik – fotograf

INZERCE 
Eva Křeková – 775 661 729
Pavel Zapletal – 777 708 489  
Ing. Jana Nováková – 774 438 700 
Martina Hofrová – 776 542 474

DISTRIBUCE
Česká pošta, s.p. 
Distribuce do všech firemních schránek 
ve Zlínském kraji, na určená místa a adresy.

UPOZORNĚNÍ
Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce.

TERMÍNY
Datum vydání 19. února 2015.
Uzávěrka příštího čísla 1. května 2015.

Jaroslav Janečka,
šéfredaktor
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> ZBlÍZKA

 

Jak vlastně vypadá trh v segmentu relé, 
tedy ve vašem rozhodujícím oboru?

Relé ještě hodně dlouho budou nosným 
programem. Dobře nás živí. Naše portfolio je 
komplexní, aktuálně činí zhruba dvě stovky 
typů relé. Jde ovšem o segment, který roste 
již jen velmi pomalu. Sice se snažíme stávající 
sortiment inovovat a stále se nám daří při-
cházet i s něčím novým, ale obor již prakticky 
dosáhl svého technologického stropu. Nějaký 
prostor pro změny je ještě v aplikacích pro 
vodárenství a topenářství či v případě hlí-
dacích a monitorovacích relé. Pro nás je nyní 
důležité dělat vše pro to, abychom si udrželi 
pozici české jedničky s podílem 80 procent 
a nadále byli významným evropským hráčem. 

Takže rozhodnutí o rozšíření portfolia 
bylo z hlediska dalšího růstu firmy nut-
ností? 

Ano. Již delší dobu bylo jasné, že se musíme 
rozkročit a najít si další možnosti – ideálně 
takové, u nichž je možné získávat náskok nad 
konkurencí prostřednictvím rychlých inovací. 

holding ElKo. dvakrát za jedna

To je to, co umíme, a co chceme dělat – vždyť 
jen díky tomu jsme se dostali v segmentu relé 
tam, kde jsme nyní. Vědomí nutnosti změny 
u mě výrazně zesílilo poté, co jsem přijal člo-
věka, který dlouho pracoval v rakouské firmě 
věnující se výrobě relé třikrát delší dobu než 
my. 

V ní nedokázali zachytit moderní trendy, ani 
se nesnažili hledat jiné možnosti. A vzhledem 
k tomu, že jde o vysoce konkurenční prostře-
dí, začal podnik stagnovat. A to je většinou 
začátek konce.

A proč padla volba zrovna na systémové 
elektroinstalace?

Paradoxně jsme si to poprvé vyzkouše-
li v drůbežárně. Obdrželi jsme objednávku 
na více vzájemně propojených stmívačů. Tam 
jsme si uvědomili, že pokud „hloupé“ relé spo-
jíte sběrnicí, máte najednou „chytrý“ systém. 
Tu myšlenku jsme dále rozvíjeli a tak byly 
položeny základy současného systému iNELS. 
Dnes máme stejný počet aktorů a jednotek 
jako světoví lídři. REKVALIFIKAČNÍ KURZY 

s akreditací MŠMT
REKVALIFIKAČNÍ KURZY 

s akreditací MŠMT
REKVAL

s a

Učebna: Kvítková 248, Zlín /vedle hotelu Ondráš/

Hc-účto s.r.o.

• DAŇOVÁ EVIDENCE /jednoduché účto/
• ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE
• MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ

akce pro všechny kurzy: 
UČEBNICE ZDARMA
KURZOVNÉ NA SPLÁTKY
SLEVA 500 KČ NA DALŠÍ KURZwww.hc-ucto.cz t: 604 237 984

Jsou systémové instalace i za současné-
ho stavu trhu obchodně zajímavé?

Pokud by to byl pro firmu hlavní byznys 
a soustředila se pouze na český trh, měla by 
velké problémy. Podíl chytrých elektroinsta-
lací na nové výstavbě činí v České republice 
kolem pěti procent – jen pro srovnání, v Ně-
mecku je to více než 40 procent. V praxi to pak 
vypadá tak, že přestože jsme doma největší, 
zajímavější příjmy máme ze zahraničních in-
stalací.

Co je největším limitem pro rozmach 
tohoto oboru u nás? Cena?

Možná. Do jisté míry. Tím hlavním důvodem 
je ale spíše celková technologická zaostalost 
ve výstavbě. Ale ta ztráta na vyspělé evropské 
státy se rok od roku zmenšuje – a to i v oboru 
elektroinstalací. Výrobce to ovšem stojí vel-
ké peníze. Například my dáváme do vývoje 
a marketingových aktivit asi 80 procent svých 
zisků. Cílem je, aby trh, a tím pádem i náš podíl 
na něm, rostl.

Co vše se pro růst trhu dá dělat?
Zaměřujeme se na všechny aktéry. Na kon-

cové zákazníky, tedy investory, dále dodavatel-
ské firmy a projektanty a také spolupracujeme 
se školami – momentálně jich jsou asi dvě 
desítky. Od odborných učilišť až po univer-
zity. Cílem je, aby se studenti souvisejících 
oborů s touto technologií mohli seznámit již 
při výuce. 

Kromě toho jsme s dalšími partnery založili 
Asociaci chytrého bydlení. Jde o edukativní 
neziskovou organizaci, která se věnuje osvětě. 
S trochou nadsázky říkáme, že má na starosti 
evangelizaci trhu. 

Co kromě kvalitního produktu rozho-
duje o tom, zda bude firma věnující se in-
teligentním elektroinstalacím úspěšná?

Je toho víc. V první řadě musíte mít partne-
ry, my jim říkáme systémoví, kteří jsou schop-
ni váš systém instalovat a naprogramovat. Pro 
ně děláme pravidelně školení a zájem je větší, 
než jsme původně očekávali. Dalším atributem 
je určitě design. Na ten hodně dbáme – a to 
nejen u prvků samotných, ale také například 
u obalů. Proto zaměstnáváme vlastní desig-
néry. 

Důležité je také to, kterou vlastnost systé-
mu akcentujete. Prostě to, jak se trefíte do pre-
ferencí zákazníků v konkrétní zemi. Například 
na ruském či čínském trhu se prakticky nesmí-
te zmínit o tom, že inteligentní elektroinsta-
lace dokáže uspořit v některých případech až 
třetinu spotřeby elektrické energie. To byste 
neprodali nic. Pro tamní zákazníky je roz-
hodující prestiž a technologický náskok nad 
ostatními. Naopak na našem trhu jsou úspory 
jedním z nosných témat. 

Tuzemská jednička, evropská trojka. O kom je řeč? O firmě ELKO EP z Ho-
lešova. Uvedená čísla se vztahují k segmentu mnohostranně využitelných 
přístrojů zvaných relé. Pro podnik jde o dojnou krávu, díky které se mohl před 
lety pustit do oboru v České republice nepříliš probádaného – do systémových 
elektroinstalací, pro něž se díky trpělivé práci marketingových pracovníků 
používá i v běžné řeči stále častěji označení jako chytrá či inteligentní. A vý-
sledek? Tuzemská jednička. „Koláč, ke kterému se náš podíl vztahuje, je zatím 
docela malý. Na rozdíl od trhu s relé je ale růst velmi dynamický,“ popisuje 
situaci majitel holdingu ELKO Jiří Konečný.

> TEXT Jaroslav Janečka / FOTO Jan Salač
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REKVALIFIKAČNÍ KURZY 
s akreditací MŠMT

REKVALIFIKAČNÍ KURZY 
s akreditací MŠMT

REKVAL
s a

Učebna: Kvítková 248, Zlín /vedle hotelu Ondráš/

Hc-účto s.r.o.

• DAŇOVÁ EVIDENCE /jednoduché účto/
• ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE
• MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ

akce pro všechny kurzy: 
UČEBNICE ZDARMA
KURZOVNÉ NA SPLÁTKY
SLEVA 500 KČ NA DALŠÍ KURZwww.hc-ucto.cz t: 604 237 984

INZERCE

ELKO EP nabízí několik možností, jak 
do ovládání domu dostat inteligentní prv-
ky. Od jednoduchých jednoúčelových sad až 
po komplexní řešení se sběrnicí. „Prodává-
me to, co chtějí zákazníci. A jejich požadavky 
jsou velmi různorodé. Všechny naše produk-
ty proto bereme vážně a hodláme je dál roz-
víjet,“ podotýká Jiří Konečný.

Chytrá domácnost už za pár korun
Jak nejlépe přijít na chuť inteligentním funk-

cím elektroinstalace? Vzorový dům? Proč ne? 
ELKO EP ale razí zásadu, že nejlepší je si vše 
vyzkoušet u sebe doma. V klidu, teple a pohodlí. 
Proto v Holešově připravili pro zákazníky Chyt-
ré sady. Prostřednictvím mobilní aplikace lze 
například ovládat termostat vytápění v domě, 

spínat nejrůznější zařízení přes televizi či po-
slouchat internetové rádio v celém domě. „Vi-
díme to jako nabídku relativně levné vstupenky 
do světa chytrého bydlení. Některé sady totiž 
zvládne nainstalovat velmi rychle i zkušenější 
kutil a užitek je okamžitý,“ vysvětluje Jiří Ko-
nečný. Tomu odpovídá i způsob prodeje přímo 
koncovým zákazníkům. „Všechny sady jsou dí-
lem českých vývojářů, inženýrů a pracovníků. 
Z pohledu uživatele je však zásadní, že je možné 
libovolně propojovat nejenom jednotlivé sady, 
ale postupně si vytvořit celý systém chytrého 
domu. Všechny komponenty sad a dalších prv-
ků systému iNELS umožňují ovládat například 
žaluzie, vrata, kamerové systémy a podobně,“ 
dodává Jiří Konečný.

Když nechceme sekat do zdí
Především pro ty, kterým nestačí dílčí řešení, 

ale přesto nechtějí razantní zásah do stávající 
elektroinstalace v již postaveném či opraveném 
domě, je určen systém iNELS RF Control. Pod-
statou je soustava vysílačů a přijímačů, jež spo-
lu komunikují bezdrátově – všechny prvky lze 
ukrýt například do rozvaděče, do instalačních 
krabic pro vypínače, přímo do přístrojů a po-
dobně. Možností co a jak ovládat je nepřeberné 
množství. „Instalaci jednodušších zvládne každý 
elektrikář, který nezaspal dobu. Pokud jde ale 
o celý systém, ten se již dodává projektově,“ upo-
zorňuje Jiří Konečný. Ceny komponentů, které 
z obyčejné elektroinstalace udělají tu chytrou, 
začínají u středně velkých rodinných domků 
zhruba na 40 000 korunách. 

Inteligence nejvyšší úrovně
Když se o něčem řekne, že jde o vlajkovou 

loď firmy, znamená to většinou technologicky 
nejvyspělejší a komplexně řešený produkt či 
službu. V ELKO EP tuto roli plní iNELS Bus Sys-
tem. Tady už jde o řešení prodávané výhradně 
projektově. V případě rekonstrukcí se pak není 
možné vyhnout tradičnímu sekání do zdí – spolu 
s klasickou kabeláží pro rozvody elektřiny se 
musí po domě rozvést i speciální kabel sloužící 
jako sběrnice. 

Vyjmenovat všechny možnosti, které díky 
propojení všech spotřebičů a ovládacích prvků 
investor získá, by zabralo několik stran. Výho-
dou je navíc možnost kdykoliv celý systém ladit 
či zcela přeprogramovat. /jjn/

Tři stupně na cestě k chytrému bydleníholding odstartoval v garáži

Zhruba 240 zaměstnanců a roční tržby 
kolem půl miliardy korun. Tak vypadají ty 
nejzákladnější charakteristiky holdingu 
vlastněného Jiřím Konečným. S podniká-
ním, tehdy jako fyzická osoba, začal v roce 
1993, kdy mu bylo dvacet let. S vývojem 
a produkcí relé začal v garáži, postupně za-
pojil do výroby nejen rodinu, ale také sou-
sedy. Zakázek přibývalo, živnost se změ-
nila na firmu a ta se postupně stěhovala 
do větších a větších prostor – od roku 2005 
působí v bývalém holešovském cukrovaru 
na pozemku o rozloze 10 000 čtverečních 
metrů. Každý rok se skokově zvyšovaly 
tržby i tržní podíl firmy jak v tuzemsku, 
tak v zahraničí.

V loňském roce přešla firma na holdin-
gové uspořádání – vše zastřešuje ELKO EP 
HOLDING, SE. Pod něj spadají společnosti 
ELKO EP, ELKO EP UTILITY a ELKO Ligh-
ting. Součástí holdingu jsou i zahraniční 
pobočky v Rakousku, Španělsku, Němec-
ku, Slovensku, Polsku, Maďarsku, Rusku, 
na Ukrajině a v Dubaji. V Číně pak vznikl 
joint-venture, který se věnuje výhradně 
chytrým instalacím.

Zhruba 50 procent produkce míří na ex-
port, konkrétně do šesti desítek zemí. 
Z celkového exportu je asi 40 procent 
prodáváno pod značkou jiných výrobců 
(Schneider Electric, EATON, HAGER, Sie-
mens, NIEAF SMITT).

V roce 2012 se společnost ELKO EP stala 
firmou roku Zlínského kraje a v celostát-
ním finále získala druhé místo. Její produk-
ty jsou pravidelně oceňovány na prestiž-
ních veletržních akcích.  /jjn/
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> RoZhovoR

 Mvdr. Michael javora

> narodil se v havířově

> vystudoval veterinární fakultu, během 
studia pracoval mimo jiné pro 
zlínskou zoologickou zahradu

> soukromé veterinární praxi se věnuje 
od roku 1994

> provozuje kliniky AAnimalcare ve Zlíně 
a havířově

> je předsedou Moravského rybářského 
svazu, místní organizace Zlín  

Stříkačka, jehla, fonendoskop a maximálně ještě jednoduchý mikro-
skop. Tak vypadalo vybavení prvních soukromých veterinárních ordi-
nací na počátku devadesátých let. Bylo jich navíc málo, drtivá většina 
veterinářů se v té době starala o zdraví hospodářských zvířat v země-
dělství. Jedním z těch prvních, kteří s veterinární praxí orientovanou 

na malá zvířata začali, byl i Michael Javora. Dnes má kliniky AAnimal-
Care v Havířově a ve Zlíně a v hlavě další nápady, jak ještě více uspět 

v tomto tvrdém byznysu.

Michael javora:  
KRáčÍME MÍlovýMI 

KRoKy

Jak moc se veterinární péče za posledních 
20 let proměnila?

Dá se říct, že v podstatě kopíruje vzestup 
úrovně u humánní medicíny. Vzhledem k hor-
ším startovním podmínkám je tempo možná 

ještě rychlejší. Vybavení veterinárních ordinací 
se neskutečně zkvalitnilo. V případě klinik pak 
nechybějí laboratoře s digitálními mikroskopy, 
rentgenové a sonografické přístroje či operační 
sály s možností monitoringu pacienta, inhalační 

anestezie a podobně. I ve veterinárním lékařství 
se uchycují specialisté, například na kožní choro-
by či nemoci srdce. Obor kráčí mílovými kroky.

Stejně rychle jako vybavení ordinací a kli-
nik rostla i cenová hladina…

Ano, jde o spojité nádoby. Vše souvisí s obrov-
skou proměnou vztahu lidí k zájmovým zvířatům, 
především psům a kočkám. Klienti prostě začali 
vyžadovat kvalitní a komplexní péči pro svá zví-
řata. K tomu, abyste byli schopni ji poskytovat, 
potřebujete vybavení, pohříchu většinou dost 
nákladné. Potřebujete vydělávat, aby bylo na in-
vestice. Inkasovat 35 korun za vyšetření mohlo 
stačit opravdu jen v dřevních dobách, kdy měl 
veterinář stříkačku a fonendoskop. 

Dnes tak veterinární péče nepatří mezi levné 
záležitosti. Ale je to spíše psychologický problém 
– díky tomu, že u nás je v humánní medicíně 
většina vyšetření a zákroků hrazena ze zdravot-



Tel.: 571 895 201

Kompletní služby pro:
 domácnosti
  rmy
 úřady
  gastro - rozvoz kávy 

a doplňků
  záruční a pozáruční 

servis značek 
Jura, Delonghi, 
Saeco, ...

 ochutnávky káv

INZERCE

ního pojištění, lidé většinou vůbec netuší, o jak 
nákladné záležitosti jde. Nemají srovnání. U vete-
rinárního lékaře, který rovněž potřebuje značnou 
erudici a vybavení na špičkové úrovni, pak možná 
mohou být trochu zaskočeni.

Jak moc se změnil zdravotní stav psů a ko-
ček za posledních 20 let?

To se rovněž nedá moc srovnávat. A opět to 
souvisí se změnou přístupu chovatelů. Dnes je 
například zcela běžná vakcinace. Odhaduje se, 
že jí prochází 80 procent psů. Díky tomu prak-
ticky zmizely dříve běžné choroby jako psinka či 
parvoviróza. Lidé vůbec kladou, což je správné, 
větší důraz na prevenci. V budoucnu jim to totiž 
ušetří nemalé peníze. 

Pojišťovny dnes běžně nabízejí speciální 
produkty pro zájmové chovatele. Setkáváte 
se s tím i ve vaší praxi?

Stále častěji. Zvláště u septických stavů či úrazů 
mohou náklady na léčbu růst do desítek tisíc 
korun. Řada chovatelů si to uvědomuje a raději 
se pojistí. Podmínkou ovšem je, aby zvíře, tedy 
především pes, mělo čip – kvůli jasné identifikaci. 
A tady je největší potíž – čipování u nás není zatím 
příliš rozšířeno. Přitom kdyby byl na plošné zave-
dení čipů a jejich registraci větší tlak, společnost 
by nemusela nést náklady na neodpovědné cho-
vání některých majitelů. Například psů v útulku 
by rapidně ubylo.

Ze statistik vyplývá, že nyní každý rok vy-
chrlí veterinární fakulta třikrát více absol-
ventů, než kolik jich bylo před deseti lety. 
O pracovníky tedy asi nemají kliniky nouzi…

Veterinářů, tedy spíše přesněji absolventů 
veterinární fakulty, je opravdu dostatek. Vlastně 
jich je až moc. Trh s ordinacemi a klinikami je 
nasycený. Jde opravdu o tvrdý byznys, v němž je 
těžké se prosadit. Absolvent si sice může otevřít 
vlastní malou ordinaci, ovšem většinou s nedo-
statečným vybavením. Pokud se mu podaří získat 
klienty, stejně je musí často posílat na odbornější 
vyšetření tam, kde mají lepší vybavení – tím ov-
šem od sebe odhání peníze, které mu pak chybějí 
právě na zkvalitnění vlastního zázemí.

JE TO hLAvNĚ O LIdECh
Nicméně díky přetlaku absolventů asi ne-

máte problém získávat zaměstnance?   

Každý rok přijímám jednu absolventku. Po zís-
kání alespoň jednoleté praxe ale většinou odchá-
zejí – zakládají si vlastní ordinace či jdou třeba 
ke konkurenci. Tak to v našem oboru chodí. Ko-
lektiv je totiž jedním ze základních pilířů tohoto 
byznysu. Musíte klientům nabídnout alespoň je-
denáctihodinovou ordinační dobu a nepřetržitou 
pohotovost – a k tomu potřebujete lidi zdatné jak 
odborně, tak i komunikačně. Pokud totiž neumí 
srozumitelně popsat výchozí situaci a možnosti 
další léčby, není to dobré pro nás, pro pacienta 
ani pro klienta. 

Mluvil jste o tom, že přijímáte absolventky. 
Absolventi o praxi zájem nemají?

To je trochu jinak. Dnes prostě 90 procent 
všech studentů veterinární fakulty tvoří ženy. 
Muži o obor moc zájem nemají. Studuje se totiž 
šest let, v polovině není žádný bakalářský me-
zistupeň a vyhlídky na rychle získané a dobře 

placené místo jsou malé. Vy ale to vše musíte 
vydržet a zůstat v oboru. Pokud z toho vlaku 
jednou vystoupíte, už nemáte šanci znovu nased-
nout. Obor se strašně rychle vyvíjí, konkurence 
je stále tvrdší. 

PřIdANá hOdNOTA A úSPORA
Mluvil jste o tom, že veterinární péče je tvr-

dým byznysem s vysokým konkurenčním pro-
středím. Jak v tomto boji co nejlépe obstát?

Kvalita péče je základ, konkurenční výhodu 
tvoří komplexnost. A to hlavně služby s vysokou 
přidanou hodnotou. My například provozujeme 
i dermatokosmetické centrum, zaměřené na léč-
bu kožních chorob. Díky tomu máme zákazníky 
z celé Moravy. Musíte se prostě vrhnout do spe- > TEXT Jaroslav Janečka / FOTO Ivo hercik

cializací. To je základ pro dlouhodobou stabilitu 
a další rozvoj. Zároveň je velmi důležité snižovat 
náklady. Tím myslím ty provozní. Pokud máte 
úvěry, musíte jejich splácení promítnout do cen. 
Proto využíváme jen vlastní prostory a zapojením 
alternativních zdrojů energií se snažíme ještě více 
šetřit. Pořád prostě musíte přemýšlet, jaké nové 
služby nabídnout a jak ještě více srazit náklady. 
A ve Zlíně, kde je obecně veterinární péče na vel-
mi vysoké úrovni, to platí dvojnásob.

Podle statistik je velkým byznysem prodej 
krmiva, hygienických a chovatelských potřeb. 
Točí se v něm každý rok několik miliard ko-
run. Mají z toho koláče něco i veterináři?

Tak z něho si chce pochopitelně „ukousnout“ 
každý veterinář. Ale tady se nechytáme. Prodejci 
tohoto zboží jsou dnes zapojení do sítí, umí si 
vyjednat lepší ceny. Tady neumíme konkurovat. 
Něco jiného je prodej veterinárních diet. Tam už 

jistý prostor máme. Ale jak jsem řekl, to hlavní, 
co přináší největší profit, je specializovaná péče.

Jedním z nejfrekventovanějších slov po-
sledních let je krize. Zaznamenali jste ji 
i ve vašem oboru?

Ano, naráželi jsme na to. Ne že by lidé péči 
o zvířata zanedbávali, to ne. Spíše se přikláněli 
k levnější farmakologické léčbě. Trochu ubylo 
operací, které nebyly akutně nutné. Nebylo to ale 
nic dramatického. Lidé prostě investice do zvířat 
vnímají jako investici do vlastní kvality života. Je 
prokázáno, že především majitelé psů, kteří je 
nutí dělat procházky, mají lepší kondici. A čím je 
člověk starší, tím více to platí. 
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> ZPRAvodAjSTvÍ
Počet zaměstnanců i jejich mzdy, objem 

stavebních zakázek, průmyslová výroba i úro-
da farmářů. To vše v prvních třech kvartálech 
loňska v meziročním srovnání povyrostlo. 
Přesto se Zlínský kraj v mnoha ohledech stále 
krčí u země. Vyplývá to z informací, které 
v lednu zveřejnil Český statistický úřad.  

Statistici podrobně zmapovali hospodářský 
vývoj Zlínského kraje v 1. až 3. čtvrtletí roku 
2014. A co nejzajímavější z přehledu vyplývá? 
Například to, že průměrný evidenční počet za-
městnanců v kraji proti stejnému období minu-
lého roku mírně vzrostl, stejně tak i jejich mzdy 
– průměrná měsíční mzda pracovníka v přepoč-
tu na plně zaměstnané byla v kraji 22 137 Kč. 
I přesto, že rostla nejrychleji ze všech krajů, 
přesně o 3,3 %, zůstává druhou nejnižší v zemi. 

Pozitivní čísla se objevují i v kapitole vě-
nované průmyslu. Sledováno je celkem 162 
průmyslových podniků s více než stovkou za-
městnanců – v těchto firmách pracuje bezmála 
50 000 lidí. Jejich průměrná mzda je vyšší než 
celokrajský průměr, mezi lednem a zářím se 
přehoupla přes 25 000 korun. Dařilo se i fir-
mám samotným, alespoň tedy z pohledu obje-
mu tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb 
průmyslové povahy. Zde statistici zaznamenali 
meziročně růst o 9,5 % na celkových více než 
125 miliard korun.

Podle údajů ministerstva zemědělství sklidili 

Porovnání měst: holešov je 
nejpřívětivějším městem  
pro podnikání 

Nízká daň z nemovitosti, kvalitní 
webové stránky, nízké poplatky a málo 
dlouhodobě nezaměstnaných. To jsou 
hlavní důvody, které dělají z Holešova 
podnikatelsky nejpřívětivější město 
Zlínského kraje. Druhá příčka letos patří 
Zlínu, třetí je Uherské Hradiště. Vyplývá 
to z výsledku regionálního kola soutěže 
Město pro byznys. 

Srovnávací výzkum, který již sedmým 
rokem hodnotí 205 obcí s rozšířenou 
působností a 22 městských částí Prahy, 
zpracovala agentura Datank.

Holešov je městem, ve kterém je vů-
bec nejnižší počet dlouhodobě neza-
městnaných ve Zlínském kraji. Vedení 
města ve snaze udržet nebo ještě zlepšo-
vat situaci v této oblasti podniká různé 
aktivity. „Snažíme se zaměstnávat lidi 
na veřejně prospěšné práce a podporu-
jeme městské organizace,“ říká Rudolf 
Seifert, nový starosta Holešova. Město 
lidi láká nejen na podnikání, ale i pro 
život. Meziroční populační přírůstek je 
druhý nejvyšší v regionu, a to například 
i díky výhodné poloze. „Výhodou Hole-
šova je lokalita. Průmyslová centra, jako 
jsou například Zlín, Otrokovice, Kromě-
říž a další, jsou od nás dobře dosažitel-
ná,“ dodává nový muž ve vedení města.

Titul pro podnikatelsky nejpřívěti-
vější město si Holešov vysloužil i díky 
největšímu podílu kapitálových výdajů 
a město žne úspěchy i v získávání pro-
středků z EU. Objem získaných dotací 
za období 2011-2013 je třetí nejvyšší 
v regionu.

Radnice zdejším podnikatelům vy-
chází vstříc hned v několika oblastech. 
Webové stránky úřadu, konkrétně jejich 
obsah určený pro podnikatele, byly oce-
něny jako nejlepší. Daň z nemovitosti 
a místní poplatky související s podniká-
ním jsou nastaveny na nejnižší úroveň 
v kraji. Vedení radnice organizuje pra-
videlná setkání s podnikateli a starosta 
plánuje také zřídit poradní týmy pro 
jednotlivé oblasti podnikání.

Druhé místo letos obsadil Zlín. Kraj-
ské město má ve svém obvodu největší 
podíl firem i podnikatelů. Zlínský živno-
stenský úřad získal třetí místo v testu 
elektronické komunikace. Třetí příčka 
patří Uherskému Hradišti, kde rychle 
roste počet podnikatelských subjektů. 
Zdejší živnostenský odbor má také nej-
větší rozsah úředních hodin v kraji a nej-
delší otevírací dobu a nabídku služeb má 
i místní turistické informační centrum. 

Pořadí na dalších příčkách ve Zlín-
ském kraji je následující: Kroměříž, Vi-
zovice, Bystřice pod Hostýnem, Valašské 
Klobouky, Luhačovice, Vsetín, Uherský 
Brod, Valašské Meziříčí, Rožnov pod 
Radhoštěm a Otrokovice.  /tz/

Nákupy? Mnohdy spíše za jídlem
Podle mezinárodní poradenské společnosti 

DTZ jsou gastronomické provozy v rámci tuzem-
ských obchodních center na vzestupu. V někte-
rých případech jejich význam předčí i důležitost 
kdysi kotevních nájemců jako hypermarkety 
nebo obchody s módou. 

Poptávka zákazníků se přitom neomezuje jen 
na rychlé občerstvení nebo restaurace – ve stej-
né míře využívají i nabídku menších obchodů 
s čerstvými potravinami nebo nápoji, často 
na úrovni farmářských prodejen s nabídkou bio 
produktů. Jen pro srovnání: daný segment ještě 
před dvěma či třemi lety zabíral průměrně 3 až 
7 % z rozlohy tuzemských obchodních center. 
V loňském roce se tento podíl pohyboval mezi 
10 a 15 % a dále roste. „Jde o zřetelné doložení 
trendu zájmu o zdravý životní styl a kvalitu po-
travin a stravování jako takovou. Zájem o jídlo 
vidíme všude kolem nás,“ říká Stanislava Tru-

bačová ze společnosti DTZ. Daný segment svým 
složením a nabídkou hraje důležitou roli i u de-
veloperů a investorů, například při expanzích 
a rozšiřování stávajících center. „Tento segment 
i v rámci obchodních center razantně nabývá 
na významu a stává se určitým konkurenčním 
faktorem, důležitá je nejen skladba a nabídka 
gastronomických provozů, ale stále větší důraz 
je kladen i na design jídelních zón a jednotlivých 
restaurací,“ komentuje Lenka Šindelářová ze 
společnosti DTZ.

Podle DTZ se o obchodní centra začínají zají-
mat i etablované restaurace s takovou nabídkou 
a reputací, že nemusí být součástí centralizova-
ných food courtů. „To je v podstatě nový trend. 
Vidíme vznik menších zón po celém prostoru 
obchodních center, často tematicky spjatých 
a rozšiřujících nabídku,“ doplňuje Lenka Šin-
delářová.  /tz/

všechno rostlo.  
A nejen zemědělcům

farmáři ze Zlínského kraje z každého hektaru 
průměrně 6,97 tuny obilovin, v případě řepky 
pak 4,08 tuny. Obě hodnoty jsou nad republi-
kovým průměrem a navíc výrazně vyšší než 
v loňském roce. U nejdůležitější obiloviny, ozimé 
pšenice, pak dosáhly hektarové výnosy 7,38 
tuny. V produkci živočišných výrobků v prvním 
až třetím čtvrtletí roku 2014 došlo ale ve srov-
nání se stejným obdobím loňska k poklesu 
o 6,5 %. Celková výroba masa dosáhla 7 405 
tun jatečné hmotnosti. 

Nejvíce se finišovalo na vsetínsku
Proti stejnému období minulého roku vzrostl 

od ledna do září počet zahájených i dokonče-
ných bytů, a to stejně o 8 %. Celkem bylo od po-
čátku roku dokončeno 576 bytů, z toho 445 
v nových rodinných domech a dalších 55 v ná-
stavbách a vestavbách k stávajícím rodinným 
domům. Z celkového počtu bytů dokončených 
v rodinných domech bylo téměř 40 % v okrese 
Vsetín, 28 % v okrese Uherské Hradiště, 24 % 
ve zlínském okrese a 9 % na Kroměřížsku.

Podobně jako ve většině krajů i ve Zlínském 
došlo ke zvýšení objemu základní stavební 
výroby. Meziroční nárůst představuje 11,6 % 
a hodnota dosáhla 4 474 milionů korun v běž-
ných cenách.

Produktivita práce ze základní stavební vý-
roby meziročně vzrostla o 15,5 % na 970 000 
korun. Přesto byla v mezikrajském srovnání 
pátá nejnižší.

Kolik jich vlastně je?
Za pozornost stojí i pohled do statistik vě-

novaných počtu a velikosti firem. Ke konci září 
působilo ve Zlínském kraji celkem 99 289 živ-
nostníků a 26 492 právnických osob. Více než 
stovku zaměstnanců mělo celkem 317 podniků, 
přes 500 pak 37 z nich. /tz/
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Plánují mladí lidé žijící  
v zahraničí podnikat? 

Jsou mladí migranti ve věku 25 až 
35 let ze zemí Visegrádského prostoru  
ztracenou generací, tedy generací bez 
hodnot, nebo je pouze zasáhla ekono-
mická krize? 

Do jaké míry se spoléhají na podporu 
rodičů a do jaké míry se spoléhají sami 
na sebe? Liší se od předchozí genera-
ce migrantů? Nebo je jejich strategií 
přečkat a migrace do zahraničí pro ně 
znamená pouze vytrhnutí z nudy a ste-
reotypu?

Průzkumu se zúčastnilo 121 úspěš-
ných migrantů z Česka, Slovenska, Pol-
ska a Maďarska. V rámci hloubkových 
rozhovorů odpovídali mimo jiné také 
na otázku, jak nakládají s finančními 
prostředky. 80 % dotázaných respon-
dentů si své finanční úspory ukládá 
na zahraničním kontě, naopak zbylý po-
čet respondentů udává, že si prostředky 
zasílá do své domovské země. Ve většině 
případů se jedná o stálou finanční částku 
3 000 až 5 000 Kč zasílanou v pravidel-
ných intervalech. Méně než 3 000 Kč 
uspoří 37 % dotázaných.  Účel spoření 
není dosud jasný, a tak jej 49 % dotá-
zaných označuje názvem do budoucna. 
To však možnost podnikání nevylučuje, 
často však mají tito o začátcích pod-
nikání zkreslené představy. Nejčastěji 
byla zmiňována stavba fitness – center, 
barů, rychlého občerstvení či mediálních 
agentur. Přímo na podnikání si odkládá 
finanční prostředky 10 % respondentů. 
Je zajímavé, že tito mají již definovaný 
podnikatelský plán a v zahraničí sbíra-
jí pouze zkušenosti, odvahu a finanční 
prostředky. V osmi případech se jednalo 
o podnikatelské aktivity v IT oblasti. 
Zdůrazněme, že všichni z dotazovaných 
respondentů chtějí podnikat ve své do-
movské zemi, v aktuální zemi pobytu se 
podnikat bojí z důvodu neznalosti trhu, 
prostředí, a z obavy v komunikaci s pří-
slušnými úřady. Informace: L. Pekajová, 
pekajova@euroskop.cz. /tic/

Prodat koruny a nakoupit tvrdší a hlavně 
stabilnější měnu. To jsou důvody, proč se lidé 
nyní častěji než dříve obracejí na Devizové cen-
trum Zlín. „Mají z poklesu koruny strach,“ říká 
ředitel devizových obchodů Ing. Pavel Kochta.

Jak moc klesající koruna přispívá k růstu 
objemu vámi realizovaných obchodů?

Každý prudší pohyb na devizovém trhu, navíc 
vždy provázený masivní medializací, je ve smě-
nárnách vcelku rychle poznat. Lidé se více ptají 
a chtějí poradit. Následně většina z nich i směňu-
je. V našem případě vzrostl v posledních týdnech 
objem obchodů proti dlouhodobému normálu 
o přibližně 20 procent. U většiny případů po-
chopitelně neznáme důvod směny. Pokud ale 
mezi zvýšení poptávky a klesající korunu dáme 
rovnítko, nebudeme určitě daleko od pravdy.

Jaké měně lidé naopak nyní věří?
Nejvíce se koruny mění za euro. Dá se říci, 

že evropskou měnu chce devět z deseti klientů. 
Pomalu ale roste zájem o dolar. A ten doporu-
čuji i já. V době celosvětové nejistoty, kam se dá 
zřejmě zařadit i ta současná, jde o měnu číslo 
jedna. Ze statistik je dobře patrné, že v tako-
výchto periodách společenské nestability dolar 
vždy posiluje – i když začínalo euro svou cestu 
na paritě s dolarem směrem do posílení, v letech 
na přelomu tisíciletí byl dolar atraktivnější a sil-
nější než euro. A to se může v případě světové 
nestability stát i nyní. Ze začátku se lidé ptali 
také na možnost směnit koruny za švýcarské 

franky. Toto už ale není rozumná investice. Frank 
totiž posílil o neskutečných 18 procent. Jen pro 
ilustraci. Kdyby stejně zpevnila i česká měna, 
prodávalo by se euro za 23,50 Kč. 

Kolik procent směn provádějí firmy?
U devizových směn je převážná většina pro-

váděná s právnickými osobami. Navíc velké 
množství obchodů realizujeme také ve valutách 
prostřednictvím směnáren. Dá se to ale zobecnit 
– více než polovina obchodů připadá na firmy 
a osoby samostatně výdělečné činné. 

Proč se vlastně firmy obracejí místo na své 
banky na směnárny?

Je to jednoduché. Hotovostní operace jsou 
drahé, proto je banky zatěžují nejrůznějšími po-
platky. To platí i pro směnu. Ve směnárnách, pro 
které je to hlavní byznys, výměna pochopitelně 
zpoplatněna není a pracujeme s daleko menší 
marží než banky. To je důvod, proč se obracejí 
na nás. Když použiju nadsázku, pak se dá říct, 
že kdyby banky nebyly tak chamtivé, tak pro 
většinu směnáren, včetně našeho Devizového 
centra Zlín, by už nebylo na trhu místo.

Na druhé straně vám ale roste konkurence 
i zezdola v podobě různých serverů zaměře-
ných na komunitní směnu…

To bych až tak dramaticky neviděl. Rozhod-
ně nejde o vážnou konkurenci, protože objemy 
směn jsou v těchto případech velmi malé. Kli-
enti totiž ztrácí kontrolu nad svými prostředky 
na dobu, kterou nemohou ovlivnit, a čekají, zda 
se najde protistrana, která cenu bude akceptovat. 
Lidé jsou většinou velmi opatrní. /jjn/

Ke koruně zády,  
k dolaru čelem
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> PodPoRA PodNIKáNÍ
Strategické čtvrtky 
s Martinou václavíkovou

Strategické čtvrtky. To je volně navazují-
cí série workshopů z oblasti organizačních 
témat z praxe se zaměřením na strategický 
rozvoj a řízení firmy, které pořádá Krajská 
hospodářská komora Zlínského kraje. Jsou 
vhodné pro majitele a výkonné manažery 
firem. Sérii lektoruje Martina Václavíková, 
která se věnuje poradenské praxi v oblasti 
strategického řízení, a to především pro 
malé a střední podniky. Zabývá se i exe-
kutivním koučováním, píše knihy pro za-
čínající podnikatele. Její vize je vytvářet 
pracovní prostředí, které lidem přináší 
nejen výsledky, ale i uspokojení a radost 
z práce. Martina Václavíková je autorkou 
knihy První kroky v podnikání aneb Jak si 
Maruška otevřela obchod s jahodami. Tato 
kniha o strategiích a plánování je napsá-
na srozumitelným a zábavným způsobem 
a je určena pro každého, kdo stojí před 
rozhodnutím začít podnikat. Ve smyšle-
ném příběhu poskládaném ze skutečných 
životů a zkušeností se dozvíte, jak založit 
úspěšnou prodejnu, jak nalézt ty správné 
zákazníky pro své produkty, jak se odlišit 
od konkurence a mnoho dalších užitečných 
informací, které vám pomohou smysluplně 
řídit vaše kroky. Další ze série worskhopů 
budou v budově č. 23, Vavrečkova 5262, 
Zlín ve dnech 26. 2. Vize, mise, hodnoty 
a strategie – zázračné koření, 19. 3. Spo-
kojený šéf – cesta do manažerovy duše, 
16. 4. Proč změny tolik bolí a jak to změnit 
a 14. 5. Konečně obchod! – Tvorba obchod-
ní strategie krok za krokem. 

Více informací poskytne Romana Kegle-
rová (keglerova@khkzlin.cz).

jak na google Analytics 
Ve dnech 23. 2. a 30. 3. se konají se-

mináře pořádané Krajskou hospodář-
skou komorou Zlínského kraje na téma 
Google Analytics, které vede Zbyněk Hyrák. 
Je specialista na výkonnostní marketing 
a Google Universal Analytics. Patří mezi 
partnery společnosti Google pro Českou 
republiku a Slovensko. Je držitelem me-
zinárodních certifikátů Google Analytics 
Individual Qualification a Google AdWords 
Qualified Individual. V oblasti výkonnost-
ního internetového marketingu a podni-
kání na internetu se pohybuje již od roku 
2008. Za tu dobu získal řadu zkušeností, 
vedl mnoho projektů a zvýšil výkonnost 
mnoha marketingovým kampaním. Své 
první internetové stránky vytvořil již 
na základní škole v roce 1999.

Marketingu a podnikání se věnuje napl-
no. Je autorem mnoha článků, ale i e-kníž-
ky. Jako zkušený marketingový konzultant 
často poskytuje i rozhovory pro odborná 
média.

To, že se metodami Lean managementu 
(tedy štíhlého myšlení a štíhlé výroby) za-
bývají lídři prakticky všech průmyslových 
oborů, je dnes zjevným faktem. Méně zjev-
nou je však odpověď na otázku: „Proč?“ 
Proč to dělají? Co jim to přináší? Nejde 
náhodou jenom o další rádoby zázračnou 
metodu? Odpověď je poměrně jednodu-
chá: prostě se to vyplácí a vyplácí se to 
dlouhodobě.

Právě lídři ve svých oborech dokázali využít 
Lean metody jako klíče k vyšší produktivitě, 
nižším nákladům, zkrátka jako klíč ek úspěchu. 
Takovéto konstatování možná vypadá jako dal-
ší „zázračný recept na úspěch,“ ale skutečnost 
je mnohem prozaičtější.

Štíhlé myšlení
Princip Lean managementu spočívá v dů-

sledném zaměření se celé firmy na přidávání 
hodnoty pro zákazníka. Co vlastně zákaz-
ník chce? Za co nám platí? A naopak – za co 

rozhodně platit nechce a my to přesto dělá-
me? Jakmile rozeznáme činnosti přidávající 
hodnotu od plýtvání, pak se na ně můžeme 
zaměřit – ty první posilovat, zefektivňovat 
a ty druhé… Ty nejlépe vůbec nedělat. Máte 
pocit, že to je přece logické a musí to být 
každému jasné? Výborně, štíhlé myšlení totiž 
opravdu je logické a jasné.

O něco složitější jsou odpovědi na otázky 
„Jak?“ Jak toho za stejný čas vyrobit víc, jak 
snížit náklady na jednotku produkce, jak sní-
žit zmetkovitost a podobně. Na tyto otázky 
přinášejí odpovědi právě jednotlivé metody 
štíhlé výroby. 

Tyto metody jsou nejen odpovědí, ale 
rovněž návodem, způsobem či metodikou, 
jak jednotlivé situace vyřešit. V ucelených 
krocích ukazují, jak správně postupovat 
a naopak čemu se vyhnout. Jsou mnohokrát 
ověřeným postupem, de facto celosvětovým 
standardem pro zvyšování efektivity. A lídři 
v oboru? Ti dokázali nejen vybrat správné 
metody a být důslední při jejich nasazování, 

ale zvládli to nejdůležitější - nadchnout pro 
tento způsob myšlení své zaměstnance. Do-
kázali překonat námitky typu „Tohle u nás 
nebude fungovat!“ nebo „My to nepotřebu-
jeme, protože…“ a přetavili je ve výzvy typu 
„Jak to uděláme, abychom…?“

A právě poradenskými a vzdělávacími pro-
jekty zaměřenými na reálné nasazení prvků 
štíhlé výroby se zabývá společnost CE-PA, 
spol. s r.o., která sídlí v podnikatelském in-
kubátoru ve 23. budově bývalého továrního 
areálu ve Zlíně. „Naším cílem je dosáhnout 
konkrétního zlepšení. Místo povídání si 
o štíhlé výrobě se naši konzultanti zaměří 
na konkrétní problém a společně s týmem 
zákazníka jej vyřeší,“ říká procesní inženýr 
a jednatel společnosti David Pavlištík.

Náš obor průmyslového a procesního in-
ženýrství vyžaduje, abychom společně se 
zákazníkem dokázali dojít ke konkrétním 
měřitelným výsledkům. 

Zastavme se u tří konkrétních případů 
z naší praxe.

Lakovna úzkým místem
Ve společnosti Otavské strojírny a.s. jsme 

se podíleli na řešení situace, kdy jedna z vý-
rob dosahovala kapacitního maxima a hrozilo 
zpožďování náběhu nových zakázek. V úzké 
spolupráci s pracovníky zákazníka jsme zre-
alizovali úvodní audit, ve kterém jsme se 
zaměřili na úzké místo výroby – lakovnu. 
Před zahájením projektu jela lakovna na tří-
směnný provoz a výkyvy v zakázkách řešila 
kooperacemi. Na základě zjištění z úvodního 
auditu nadefinovalo vedení společnosti mě-
řitelný cíl – zvýšit průtok lakovnou o 30 %. 
Byly ustanoveny dva řešitelské týmy – jeden, 
který se zaměřil na eliminaci neproduktiv-
ních časů v lakovně, a druhý, který se zaměřil 
na zvýšení výkonu u produktivních činností. 
Základem pro oba týmy bylo společné prove-
dení VSM analýzy, tedy analýzy hodnotového 
toku s cílem změřit a popsat jednotlivé čin-
nosti při lakování. Z této analýzy vyplynulo 
rozdělení činností na činnosti přidávající 
hodnotu a činnosti hodnotu nepřidávající. 

lean management aneb „Náš zákazník, náš pán“
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První tým se zaměřil na činnosti hodnotu 
nepřidávající a snažil se tyto činnosti buďto 
zcela eliminovat, nebo alespoň přesunout 
mimo prostor, kde se provádí lakování.

Na sérii workshopů vznikl zásobník ná-
padů – možných opatření. Každý z námětů 
v zásobníku byl týmem vyhodnocen z po-
hledu technologické realizovatelnosti (zda 
to vůbec jde), investiční náročnosti (kolik 
by to stálo) a z pohledu dalších vyvolaných 
změn (Máme na to prostor? Pracovníky? 
atd.). Výpočtem byl ověřen předpokládaný 
přínos a vliv navrhovaného opatření na zvý-
šení průtoku lakovnou. Náměty s největším 
impakt-faktorem pak byly předány vedení 
ke schválení realizace. Tato fáze trvala necelé 
dva měsíce a po dalších dvou měsících byla 
vybraná opatření realizována. Podařilo se 
tak přesunout velkou část přípravných prací 
(jako odmašťování nebo maskování) mimo 
prostor lakovny. Druhý tým se naopak zamě-
řil na zkrácení a zefektivnění vlastního lako-
vání. Hlavním zlepšením navrženým tímto 
týmem bylo zavedení lakovacích přípravků, 
které umožnily hromadnou manipulaci s více 
výrobky naráz. Díky tomu bylo možné v čase 
dříve vymezeném na manipulaci s jedním 
výrobkem manipulovat se čtyřmi výrobky 
naráz. 

V tomto bodě se práce obou týmů propo-
jila a bylo navrženo a následně i zrealizová-
no sjednocení manipulace v přípravě i při 
vlastním lakování. Nyní jsou tedy výrobky 
upnuty do lakovacího přípravku ještě před 
vlastní přípravou na lakování, s minimem 
manipulace jsou pak po čtyřech výrobcích 
odmaštěny, namaskovány a převezeny k la-
kování. Vlastní přípravné práce i lakování tak 
byly ztaktovány a probíhají zcela synchronně 
bez zbytečných prostojů.

Výsledným měřením dosažených časů bylo 
ověřeno dosažení cíle – průtok lakovnou se 
zvýšil o 42 %, což umožnilo zcela zrušit po-
třebu kooperací a s rezervou splnit kapacitní 
požadavky plynoucí z nových zakázek.

Navýšení výkonu provozu
Jiný postup a využití jiné oblasti lean me-

tod zvolil náš konzultantský tým při práci 
na projektu pro společnost CZ-LOKO a.s. 
Zde byl projekt zaměřen na jeden z provozů 
společnosti a to na provoz zabývající se opra-
vami železničních dvojkolí. Cílem projektu 
bylo navrhnout opatření, která by umožnila 
navýšení výkonu provozu o 65 % a to bez 
technologické investice.

Projekt byl od počátku rozdělen na část 
zabývající se výkonem pracoviště a na část 
zabývající se procesem. Část projektu za-
bývající se výkonem pracoviště byla opět 
zahájena auditem provozu a vydefinováním 
úzkých míst. Tentokrát nebylo možno úzké 
místo určit jednoznačně a byla vytipována 
a následně měřením potvrzena celkem tři 
úzká místa, která se projevovala různou mě-
rou dle skladby zakázek.

Prvním z praktických kroků bylo jasné 
vymezení jednotlivých pracovišť a jejich 
úklid tak, aby na pracovištích byly pouze 
ty nástroje, nářadí a materiály, které jsou 

nezbytně potřeba. V následujícím kroku pak 
byly výpočtem stanoveny potřeby ploch pro 
rozpracovanou výrobu a pro materiál a tyto 
plochy byly v prostoru jednoznačně vymeze-
ny. Dále došlo k částečné úpravě uspořádání 
pracovišť tak, aby se zajistila plynulost toku 
zakázky přes jednotlivá pracoviště. Cílem 
těchto kroků bylo uvolnit prostor, snížit nad-
bytečnou manipulaci a narovnat tok zakázky. 
Tato opatření přinesla potenciál k navýšení 
disponibilní kapacity pouze v rozsahu 10 % 
až 15 %, ale byla nezbytná pro uskutečnění 
dalších kroků.

Po uspořádání pracovišť jsme společně 
s týmem zmapovali omezení, která bránila 
zavedení dvousměnného provozu. Každé 
z omezení bylo následně analyzováno a byl 
navržen plán postupných kroků umožňu-
jících dvousměnný provoz zavést. Klíčový-
mi problémy se ukázala být nedostatečná 
multiprofesnost (pracovníků pro směnný 
provoz bylo dostatek, ale nebyly pokryty 
některé z klíčových výrobních kompeten-
cí) a nedostatečná výrobní a technologická 
dokumentace. Řešení těchto problémů bylo 
z projektu vyňato a jejich řešení bylo zahá-
jeno formou návazných interních projektů, 
ke kterým jsme zpracovali zadání, harmo-
nogram a zkalkulovali náklady.

Samostatnou částí projektu byla změna 
nastavení celého procesu. Při analýze pro-
cesu jsme zjistili, že pro splnění požadavku 
navýšit výkon o 65 % bude zapotřebí součas-
ný proces zcela změnit. Oproti původnímu 
stavu jsme nasimulovali a výpočtem ověřili 
možnost rozdělení procesu zpracování za-
kázky do dvou samostatných částí. První cca 
třetina procesu byla oddělena a výroba z této 
části procesu byla nasměrována do skladu 
rozpracované výroby, kde zakázka vyčká-
vá rozhodnutí zákazníka o tom, jaký rozsah 
a technologie opravy se zvolí. 

Pro zbývající část procesu pak bylo na-
vrženo řízení tahem, kdy zakázka prochází 
pracovišti uspořádanými v první části pro-
jektu. Toto rozhodnutí o rozdělení procesu 
umožnilo oddělit oba proudy procesu, elimi-
novat „míchání se“ zakázek na pracovištích 
a ve výsledku se tak zaměřit na zkrácení 
průběžné doby zakázky. Toto zkrácení ješ-
tě následně vygenerovalo potřebu změnit 
nastavení některých řídících procesů (ze-
jména proces plánování výroby a procesy 
související s plánováním a řízením přícho-

du nasmlouvaných zakázek) a podpůrných 
procesů (například objednávání materiálů 
s dlouhou dodací dobou).

Navržená opatření splňují cíl projektu 
dokonce s rezervou, realizace jednotlivých 
opatření však probíhá v postupných kro-
cích, takže po roce od zahájení projektu bylo 
prozatím dosaženo navýšení výkonu zhruba 
o 45 %.

Když se to s kvalitou přehání
Velmi častou ztrátovou činností ve firmách 

je až přílišné zaměření na kvalitu. V jedné 

strojírenské firmě, která se zabývá vý-
robou trubek, jsme řešili snížení nákladů, 
protože zákazník se dožadoval snížení ceny.

Po základní analýze procesu jsme zjistili, 
že proces výroby trubky byl zcela podle po-
žadavků německého zákazníka a v souladu 
s jeho technologickým postupem. Po podrob-
nější analýze jsme však došli k závěru, že 
některé procesy jsou zbytečné. 

Trubky se totiž opracovávaly s vysokou 
přesností (a tedy za vysokou cenu), přičemž 
následně byla prováděna povrchová úprava 
lakováním. Toto lakování jednak znehod-
notilo předchozí přesné opracování a záro-
veň způsobovalo častou nekvalitu finálního 
výrobku. Změna procesu umožnila snížení 
ceny skoro o 20 % a snížila množství zmetků 
o 50 %. 

Zajímavé na tomto příběhu bylo, že když 
jsme tyto příležitosti objevili ve spolupráci 
s mistrem, byly vedoucím výroby zpochybňo-
vány s tím, že to tak chce „německý zákazník“ 
a že ten přece nemůže dělat chyby v techno-
logických postupech. Bohužel si neuvědomil, 
že v Německu jsou také jenom lidé, kteří 
mohou dělat chyby jako každý jiný.

Všechny úspěšné projekty spojuje jedna 
společná myšlenka – nemá smysl pokoušet se 
nasazovat metody štíhlé výroby v co největší 
šíři a v co největším rozsahu. Mnohem důle-
žitější je dobře pojmenovat cíl: čeho chceme 
dosáhnout, do kdy a jaký očekáváme přínos. 
Jednotlivé metody pak použít jako nástroje 
– v rozumném rozsahu a tak, aby přinesly 
splnění daného cíle.

Z výše napsaného by tedy mělo vyplynout 
to nejdůležitější – důraz na rozum. Protože 
použití zdravého selského rozumu je při vý-
běru a využívání jakýchkoli metod (nejen 
metod štíhlé výroby) tím nejdůležitějším 
předpokladem úspěchu. /tic/
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> PodPoRA PodNIKáNÍ

Více práce než kdykoliv předtím bu-
dou mít v nadcházejících měsících po-
rotci tradiční soutěže Můj první milion. 
Do akce, v níž mezi sebou o hodnotné 
ceny zápolí autoři zajímavých podnika-
telských záměrů, je totiž tentokrát zapo-
jeno 59 projektů. Termín pro registraci 
přihlášek do osmého ročníku vypršel 
na konci ledna. „Jde o historicky nejvyšší 
zájem. Co nás ale těší více než suchá čísla, 
to je rostoucí úroveň předkládaných pro-
jektů,“ řekla Daniela Sobieská, jednatel-
ka pořádajícího Technologického inovač-
ního centra Zlín. 

Soutěžní pro-
jekty jsou roz-
děleny do dvou 
kategorií. Středo-
školských je při-
hlášeno 22, zbytek 

připadá na vysokoškoláky a veřejnost. Pro 
ty nejlepší jsou připraveny ceny v hodno-
tě 450 000 korun. „V hlavní kategorii, tedy 
v té, kde zápolí studenti vysokých škol a ve-
řejnost, čeká na nejlepšího 70 000 korun 
a další ceny v podobě zázemí podnikatel-
ského inkubátoru či poradenství v obchodní 
a marketingové oblasti. Pro nejlepší soutěžící 
je také připraven šestitýdenní akcelerační 
program v co-workingovém centru,“ přidává 
podrobnosti Daniela Sobieská. 

Tím nejhodnotnějším přínosem pro roz-
jezd podnikání ale stále zůstávají cenné rady 
od odborníků. Jedním z hlavních cílů soutěže 
je totiž právě vytváření podmínek pro rozví-
jení podnikatelského ducha a podnikatelské-
ho vzdělávání ve Zlínském kraji. „Nedílnou 
součástí projektu jsou proto také tematické 
workshopy. Ty spojené s aktuálním ročníkem 
byly zaměřeny například na efektivní způso-
by v oslovování investorů, nejčastější chyby 
v projektech či na partnerský marketing,“ 
doplnila manažerka soutěže Zuzana Drotáro-
vá. První kolo hlavní kategorie se uskuteční 
10. února. Ti, kteří projdou tímto sítem, jsou 
zařazeni do akceleračního programu. Druhé 
kolo, v němž soutěžící své projekty prezentují 
před hodnotitelskou komisí, je naplánováno 
na duben – stejně jako slavnostní vyhlášení. 
V případě středoškoláků bude jasno již bě-
hem března. Více o harmonogramu na www.
mujprvnimilion.cz.

Tradičním partnerem soutěže je Sdružení 
pro rozvoj Zlínského kraje – akci podporuje 
již od 1. ročníku vyhlášeného v roce 2006. 
„Podpora rozvoje podnikání a přispění 
k růstu vzdělanosti na všech úrovních – to 
jsou jedny z priorit našeho sdružení. Účast 
na akci, ve které se mladí lidé snaží získat 
pomoc s rozjezdem podnikání, je tak logická. 

Jde navíc o zajímavě koncipovaný projekt 
s viditelnými výsledky,“ vysvětluje ředitel 
Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje Jaroslav 
Toufar. Výraznou podporu získává soutěž 
rovněž od Nadace SYNOT a společnosti SY-
NOT ICT Services. 

„Mladým, odvážným, ambiciózním a nápa-
ditým lidem velmi fandíme, proto také dlou-
hodobě podporujeme start-upové soutěže 
a projekty. Velký potenciál má i řada projektů, 
které se účastní soutěže Můj první milion. 
Nejlepším autorům jsme proto připraveni 
pomoci prostřednictvím našich zkušeností 
a zázemí,“ uvedl výkonný ředitel společnosti 
SYNOT ICT Services Michal Gajdošík.

Soutěž součástí systému
Soutěž Nejlepší podnikatelský záměr ale 

není ani tak samostatnou akcí, jako spíše 
střípkem v mozaice toho, co dělá Techno-
logické inovační centrum Zlín pro podporu 
podnikání mladých lidí v celém Zlínském 
kraji. Centrum například provozuje klub 
Start-up 23, což je platforma sloužící pro 
setkávání, vzdělávání a sdílení informací 
o podnikání. 

Všem zájemcům o vlastní podnikání je pak 
určen web www.startpodnikani.cz. Na jed-
nom místě tak najdou informace o podni-
katelských plánech, o volbě právní formy 
podnikání a postup při založení živnosti či 
obchodní společnosti. Součástí komplexní 
podpory začínajících podnikatelů je pak 
nabídka prostor pro podnikání v režimu 
podnikatelského inkubátoru, virtuálního 
inkubátoru či co-workingu.  /jjn/

Rady, peníze a prestiž? Stále větší zájem. 
do soutěže je přihlášeno 59 projektů

Katalog start-up firem

Start-up je zažitý pojem pro společnost 
do 3 let od založení s cílem rychlého růs-
tu s inovativním produktem a důrazem 
na nalezení nového trhu, případně změ-
nu fungování trhu stávajícího. Typickými 
znaky start-upů jsou také globální ambice, 
nízké vstupní náklady, vysoká návratnost 
investic a malý tým. Podpora takovýchto 
začínajících inovativních firem je nesmírně 
důležitá, protože se vzhledem k novosti 
produktu jedná o rizikovější podnikatel-
skou aktivitu než v případě firem, které 
podnikají se zavedenými, byť do jisté míry 
inovovanými produkty.  Jednou z cest, jak 
podpořit tyto firmy, může být kromě na-
bídky prostor se zvýhodněným nájemným 
a poradenské činnosti v rámci podnika-
telského inkubátoru také Katalog start-
-up firem Zlínského kraje, který obsahuje 
profily nejzajímavějších projektů a firem, 
které působí ve Zlínském kraji. Katalog 
představuje tyto úspěšně začínající fir-
my potenciálním zákazníkům, partnerům 
a případným investorům. Katalog je k dis-
pozici v Technologickém inovačním centru 
v budově 23. bývalého továrního areálu 
nebo si jej můžete stáhnout na adrese  
www.inkubatorzlin.cz.

objevte nové obchodní 
příležitosti v Kanadě

Hledáte nové obchodní partnery v Ka-
nadě? Zúčastněte se setkání s Jerrym Je-
línkem, honorárním generálním konzulem 
ČR v Kanadě a ředitelem zahraniční kan-
celáře CzechTrade. Setkání se uskuteční 
ve Zlíně dne 24. 2. 2015 v budově 23, Va-
vrečkova 5262 v čase od 10.00 do 12.00. 
Akci pořádá Krajská hospodářská komora 
Zlínského kraje pod záštitou MVDr. Stani-
slava Mišáka, hejtmana Zlínského kraje. 
Během setkání budou českým exportérům 
představeny nové obchodní příležitosti 
v Kanadě včetně perspektivních průmyslo-
vých sektorů a oblastí pro jejich podnikání.

jak na monitoring projektu 
a žádost o platbu v oPPI

Ve čtvrtek 29. 2. se v Podnikatelském 
inovačním centru (budova 23, Vavrečkova 
5262, Zlín) koná seminář pro úspěšné žada-
tele v OPPI spojený s vyplňováním a podá-
ním monitorovacích zpráv a žádostí o plat-
bu v systému eAccount. Účastníci školení 
budou provedení jednotlivými záložkami 
aplikace eAccount s praktickou ukázkou 
jejich vyplnění, včetně upozornění na nej-
častější chyby. Seminář pořádá Regionální 
kancelář agentury CzechInvest pro Zlín-
ský kraj a registrovat se můžete na e-mailu  
eva.janikova@czechinvest.org.
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Získat pozemek a zajít do továr-
ního areálu v centru Zlína. I tak 
může vypadat cesta k vlastnímu 
bydlení. A navíc docela rychlá. Fir-
ma Dřevostavby Jura, která sídlí 
v budově 23, svým klientům totiž 
garantuje při standardních pod-
mínkách stěhování do hotového 
do šesti měsíců. A není v tom žádná 
finta – firma řeší i stavební povole-
ní a zhotovení základové desky. 

Za firmou dřevostavby Jura stojí mladý 
stavební inženýr Jiří Vašíček ze Slovácka. Pro 
stavby ze dřeva se rozhodl z několika důvodů. 

„Výstavba je rychlá, možnosti individua-
lizace nepřeberné a náklady na bydlení níz-
ké,“ shrnuje výhody domů, které se staví bez 
malty. 

dřevostavby u nás nejsou příliš rozšíře-
né. Nebojíte se toho, že si specializací již 
od začátku zavíráte cestu k řadě zakázek?

To ne, spíše naopak. Ve stavebním byznysu 
je velká konkurence, takže specializace je 
spíše výhodou. U menších firem, jako jsme 
my, je to pak dokonce už spíše nutnost. Navíc 
objem realizovaných dřevostaveb není zase 
tak malý – u nás činí jejich podíl na celkové 
nové výstavbě rodinných domů zhruba 12 
procent. Jen pro srovnání – v Rakousku je ze 
dřeva každý čtvrtý postavený dům. 

Očekáváme, že i v tuzemsku se bude po-
díl dřevostaveb postupně zvyšovat na tuto 
úroveň.

Jaké jsou důvody růstu obliby dřevo-
staveb?

Já je vidím ve dvou základních rovinách. 
Tou první je určitě proměna životního stylu. 
Naši typičtí zákazníci jsou lidé kolem třicítky. 
Ti přitom nevidí dům jako věc, která je vyvr-
cholením jejich celoživotních snah a tužeb. 
Chtějí místo, kde se jim bude příjemně žít. 
A až se jejich podmínky změní, například 
se jim narodí další dítě či získají lepší práci 
v jiném regionu, dům prostě prodají a bydlení 
znovu řeší podle aktuálních potřeb. Z toho 
vyplývá jedno – potřebují rychle a za přijatel-
né náklady postavit kvalitní dům. Bonusem 
je, že takový dům se i velmi dobře prodává 
a neztrácí na ceně.

A pak je tu ta druhá stránka věci, kterou 
vítají všichni investoři bez rozdílu věku. Pro-
stě je zcela reálné, aby se do domu nastěho-
vali do půl roku poté, co poprvé kopneme 
do země.

vy nabízíte čtyři základní modely domů 
na klíč. vybere si z nich každý opravdu 
zájemce? 

Nevím, zda každý, ale ti, kteří se na nás 
obrátili, ano. Ono to souvisí s celou filozofií 
dřevostaveb, které mají být rychlou a elegant-
ní cestou k pohodlnému a úspornému bydlení. 
Tři typy ze čtyř těmto potřebám vycházejí 
vstříc měrou maximální. Jde o bungalovy, tedy 
domy s jedním podlažím a obdélníkového 
půdorysu. To je z pohledu úsporného provozu 
domu to nejlepší možné řešení. Mezi sebou 
se pak liší hlavně obytnou plochou. 

Poslední typ již má dvě podlaží a je určen 
pro větší rodiny. I v tomto případě, vzhledem 
k tomu, že většinu hmoty obálky budovy tvoří 
izolant, je ale energetická náročnost velmi 
nízká.

A má klient možnosti individualizace?
Přestože jde o typové domy, tak jsou mož-

nosti velké. Vnitřní dispozici si může zákaz-
ník modelovat sám. Další prostor pak má při 
pořizování vnitřních prvků. Funguje to tak, že 
rozpočet počítá s určitou částkou na každou 
položku. Je jen na zákazníkovi, jaké dveře, 
obklady či dlažby a podobně si konkrétně 
vybere. A pokud má klient velmi specifické 
požadavky, může vše konzultovat s architek-
tem. I tuto službu nabízíme.

Jak vlastně probíhá samotná stavba? 
Spolupracujeme s prověřenými odborníky, 

od řemeslníků až po specializované firmy. Tím 
má investor zaručenu kvalitu. To je ostatně to, 
na co spolu s výběrem kvalitních materiálů 
hodně dbáme. 

Tím, že jsme rodinná firma, máme ke kaž-
dému klientovi velmi blízko. Na stavbě jsme 
každý den, vše hlídáme a případné problémy 
okamžitě řešíme. A většinou to končí tak, že 
jsme pozváni na oslavu dokončení stavby 
domu. A to samozřejmě v předem avizova-
ném a dodrženém termínu. Více na webu  
www.drevostavbyjura.cz.    /jjn/

Typový, přesto na míruNové výzvy v rámci oP PIK

Ministerstvo pro místní rozvoj zve-
řejnilo předběžný harmonogram výzev 
v rámci Operačního programu Podnikání 
a inovace pro konkurenceschopnost (OP 
PIK) pro rok 2015. OP PIK bude opět čer-
pat z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj a bude podporovat aktivity for-
mou jak dotací, tak i formou finančních 
nástrojů. Podporu bude možné taktéž 
kombinovat formou úvěru/záruky s dota-
cí (například prostřednictvím odpuštění 
části splátek po splnění závazného uka-
zatele, finančního příspěvku a podobně). 
Podpora je zacílena přednostně malým 
a středním podnikům, nicméně specifické 
aktivity jsou vhodné taktéž pro velké pod-
niky, podnikatelská seskupení, výzkumné 
organizace, provozovatele inovační infra-
struktury, obecně prospěšné společnos-
ti, neziskové organizace či orgány státní 
správy a samosprávy a jimi založené či 
zřizované organizace. Konkrétní opráv-
nění příjemci pro jednotlivé programy OP 
PIK budou stanoveni v Textu programu/
Výzvě. Realizace podpory bude možná 
ve všech regionech ČR kromě Prahy. Upo-
zorňujeme však, že vzhledem k tomu, že 
programy nebyly doposud schváleny, byl 
tento harmonogram vytvořen řidícím or-
gánem s ohledem na aktuální stav příprav 
nového programového období, a proto se 
jeho podoba může ještě měnit. 

Více na www.czechinvest.org nebo 
na www.dotaceeu.cz.

Mezinárodní konference 
zdravotní turistiky

Dne 31. 3. 2015 se v Luhačovicích koná 
konference zdravotní turistiky zaměřená 
na spolupráci mezi českými a ruskými 
subjekty v oblasti cestovního ruchu, lá-
zeňství a zdravotnictví. Během konfe-
rence bude prezentována specifičnost 
Zlínského kraje a účastníci budou infor-
mováni nejen o nabídce operací a mož-
nostech léčby, ale i o následné možnosti 
relaxace v našem kraji. Kromě tradič-
ních léčebných a relaxačních programů 
v Luhačovicích budou představeny také 
služby a nabídka medicínských oborů, 
například léčba neplodnosti, stomatolo-
gie a další obory. 

Kromě turistických, lázeňských a zdra-
votnických zařízení je konference určena 
i firmám, které se zabývají výrobou zdra-
votnických prostředků, pomůcek a za-
řízení. Informace ke konferenci budou 
zveřejněny na www.kcvt.cz. Konferenci 
pořádá Kontaktní centrum pro východ-
ní trhy při Krajské hospodářské komoře 
Zlínského kraje ve spolupráci s Centrá-
lou cestovního ruchu Východní Moravy. 
V případě dotazů, nebo pokud máte zájem 
se zapojit do programu konference, se 
obracejte na Bohdanu Konečnou na tel. 
731 555 134 nebo e-mail: konecna@ 
khkzlin.cz.
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> ZPRAvodAjSTvÍ
Výrazná rekonstrukce dominantní sýpky 

u hlavního tahu krajským městem zaujala 
mnoho Zlíňanů. Stavební práce byly na konci 
minulého roku dokončeny a od února již ob-
jekt slouží jako Centrum strategických služeb, 
kde bude pracovat zhruba 300 lidí. 

Objekt z roku 1938 byl dlouhodobě neudr-
žovaný a teprve nový investor, společnost NWT 
a.s., se jej rozhodl kompletně rekonstruovat pro 
nové Centrum strategických služeb.

V roce 2014 budova prošla náročnou rekon-
strukcí. „Ještě baťovské stavební oddělení stihlo 
objekt postavit v roce 1938 jako obilné silo. 
Proměna objektu pro moderní provozy nebyla 
snadným úkolem,“ připomněl Martin Navláčil 
jr. ze stavební firmy provádějící kompletní re-
konstrukci.

Výrazná dominanta západního okraje vý-
robního areálu firmy Baťa a pozdějšího Svitu 
byla dokončena v roce 1938 jako obilní silo 
a skladiště. Po roce 1989 obtížně hledala další 
využití a postupně chátrala. V roce 2014 byla 
zahájena rozsáhlá rekonstrukce, na jejímž konci 
je víceúčelová budova s originálním vzhledem 
nástupce původní zlínské architektury.

Budova bývalého sila má osm nadzemních 
a jedno podzemní podlaží a nabízí celkem 8 200 
m2 vnitřních ploch. Základní konstrukční sys-
tém tvoří typický prvek zlínského meziválečné-
ho stavebnictví – modul o rozměrech 6,15x6,15 
metru.

Kam se bude ubírat zlínská architektura?
Ve Zlíně v posledních několika letech proběh-

lo více rekonstrukcí baťovských budov či stavba 
zcela nových, avšak pořád v duchu funkciona-

do holešova míří Panattoni

Společnost Panattoni Czech Republic 
Development míří do Holešova. V tam-
ní strategické průmyslové zóně chce 
vybudovat výrobní a skladový areál. 
Tvořit ho budou dvě haly o ploše zhru-
ba 95 000 a 61 000 čtverečních metrů. 
Dále se počítá s výstavbou zpevněných 
ploch, parkovacích stání a komunika-
cí. Developer předpokládá, že nájemci 
prostor v halách by mohli v budoucnu 
vytvořit až 500 pracovních míst. Pokud 
vše půjde podle plánu, chce společnost 
Panattoni Czech Republic Development 
zahájit výstavbu areálu ještě v letošním 
roce. V takovém případě by haly byly 
připraveny v průběhu roku 2016.

Základní technická a dopravní infra-
struktura Strategické průmyslové zóny 
Holešov byla dokončena v roce 2009. Její 
obsazování ovšem postupuje pomalu. 
„Ačkoli se oživení ekonomiky projevuje 
také rostoucím zájmem investorů, úzkým 
místem realizace každého investičního 
záměru je nepředvídatelný průběh správ-
ních řízení, nutných k získání stavebního 
povolení. To odrazuje investory v České 
republice obecně a Strategická průmys-
lová zóna Holešov není v tomto ohledu 
nijak specifická. Jsem ale přesvědčen, že 
zvítězí zájem o rozvoj regionu a vytvoření 
či udržení pracovních míst,“ uvedl Jakub 
Černoch ze společnosti Industry Servis 
ZK vlastněné Zlínským krajem.

Vlastní areál zatím vybudoval v Hole-
šově jeden investor – Pokart spol s.r.o., 
který aktuálně zaměstnává bezmála stov-
ku lidí. V Technologickém parku Progress, 
který vybudovala společnost Industry 
Servis ZK, pak působí nájemci Kart Zlín 
s.r.o., Kart Holding a.s.,  RecuSmart s.r.o., 
AirPohoda s.r.o., Surface s.r.o., TZB Group 
EDC s.r.o., WOODEXPERT s.r.o., Eurovia 
CS, a.s., Zázvor s.r.o. a Forcorp Group. 
U nich pracuje více než sedm desítek za-
městnanců.  /red/

Konírna se mění na Slováckou tržnici

Na začátku února začaly přípravné prá-
ce k velmi očekávané rekonstrukci dalšího 
z objektů bývalých uherskohradišťských ka-
sáren – Konírny. Budova se ještě v letošním 
roce změní na Slováckou tržnici, která pod-
poří místní podnikatele a veřejnosti nabídne 
vysoce kvalitní produkty místního regionu. 
„Rozhodli jsme se vytvořit unikátní projekt, 
inspirovaný zahraničními zkušenostmi a pře-
devším velkým zájmem veřejnosti o regionál-
ní výrobky. Cílem tedy je nabídnout lidem to 
nejlepší z regionu a současně podpořit místní 
drobné živnostníky a jejich tradiční produk-

ty,“ uvedl hlavní myšlenku investice senátor 
a podnikatel Ivo Valenta, iniciátor projektu. 

Pozitivní zprávou je, že v prvních letech 
budou mít nájemci prostor nižší, tzv. starto-
vací nájmy. Ty se budou pohybovat v případě 
venkovního prodeje od 20 Kč za den, respek-
tive 250 Kč měsíčně. Vnitřní prodej začíná 
na denní částce 70 Kč, v případě měsíčního 
pronájmu pak na 910 Kč za prodejní místo.

„Plně si uvědomujeme, jak složitou situaci 
mají začínající, případně drobní podnikate-
lé a živnostníci. Byli bychom rádi, kdyby se 
i díky naší pomoci v prvních letech dokázali 
„postavit na nohy“ a své podnikání rozjet, pří-
padně do něj začlenit další členy rodiny. Proto 
jsme se rozhodli vytvořit cenovou politiku 
tak, aby nikomu nepřinášela vysokou zátěž. 
Návratnost investice jsme rozložili do velmi 
dlouhého časového období, což nám v prv-
ních letech umožňuje nastavit nejnižší možné, 
spíše symbolické ceny nájmů,“ upřesnila Jitka 
Langerová, výkonná ředitelka společnosti 
SYNOT REAL ESTATE, která je investorem 
akce.   /tz/

Z chátrající sýpky 
nová dominanta 

listického Zlína. „Cestou zachování původního 
vzhledu šly rekonstrukce sídla Zlínského kraje 
- budovy 21 nebo Baťova institutu 14|15. Po-
myslným středem mezi historickou podobou 
s moderními prvky je například univerzitní 
laboratorní centrum u autobusového nádraží 
nebo rekonstrukce sila v Prštném,“ tvrdí napří-
klad Vít Mach, marketingový manažer stavební 
firmy Navláčil. „Nejdynamičtější posun zlínské 
funkcionalistické architektury nabízí například 
Kongresové centrum od Evy Jiřičné,“ doplňuje 
Mach.  /tz/

> INFoRMAcE
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Nový izolační materiál  
ze Starého Města

S novým izolačním materiálem při-
jde na jaře tohoto roku společnost REC 
Group, recyklační ekologické centrum. 
Pod značkou A-Glass se zahájí na začátku 
stavební sezony prodej pěnového skla, 
nehořlavého izolantu, který je vyroben 
čistě z odpadu. Je vodou nenasákavý, tu-
díž nemůže namrzat, odolný vůči vnějším 
vlivům, lehce manipulovatelný, stopro-
centně ekologický a znovu recyklovatel-
ný. To je v poslední době stále častější 
požadavek mnohých investorů.

Stavba továrny na výrobu pěnového 
skla A-Glass začala na podzim minulé-
ho roku v areálu Rec Groupu ve Starém 
Městě u Uherského Hradiště a stane se 
tak teprve druhou továrnou na výrobu 
pěnového skla v České republice.  V sou-
časné době probíhá dokončovací fáze 
a bude zahájen zkušební provoz.

Výrobní technologie spočívá v roz-
drcení odpadových střepů na skelnou 
moučku. Tato skelná moučka je následně 
smíchána s chemickými činidly, která sa-
motná nepředstavují žádnou ekologickou 
zátěž pro životní prostředí. Po procesu 
roztavení pokračuje řízené tavení při 
teplotách 800 stupňů Celsia a následné 
ochlazení.

Společnost REC Group s.r.o. sídlí 
ve Starém Městě u Uherského Hradiš-
tě. Firma byla založena v roce 1998 a až 
do 30. 6. 2012 nesla název KOVOSTEEL, 
s.r.o. V rámci budování ekologického cen-
tra došlo k přejmenování na REC Group 
s.r.o. zabývající se ekologickým vzdělává-
ním veřejnosti, kde se snaží jít ve stopách 
Jana Amose Komenského – škola hrou. 
K tomuto záměru napomáhají atrakce, 
které se nacházejí přímo v areálu – ma-
ják Šrotík, loď Naděje, letadlo L610, KO-
VOZOO a její Porodnice, dále vzdělávací 
školicí středisko v Kongresovém centru 
a interaktivní zábavné centrum.

Skupinu REC Group s.r.o. tvoří 7 spo-
lečností (KOVOSTEEL Recycling, s.r.o., 
RPG Recycling, s.r.o., OTR Recycling s.r.o., 
STEELMET, s.r.o., GELPO s.r.o., NEOMA 
Recycling, s.r.o. a Modrý kvítek, s.r.o.), 
které společně zajišťují komplexní řešení 
služeb v oboru likvidace odpadů a jejich 
zpracování, demolice, rekultivace, eko-
logické poradenství, vzdělávání a další 
služby. Posledním produktem, který do-
plňuje mozaiku odpadů, je pěnové sklo 
A-Glass, tepelně izolační prvek.  /tz/

Lázně Luhačovice, a.s., již potřetí za sebou 
uspěly v soutěži Velká cena cestovního ruchu 
2014/2015, když získaly první dvě místa v ka-
tegorii nejlepší lázeňský a wellness balíček. 
Soutěž je vyhlašována vydavatelstvím C.O.T. 
media a Veletrhy Brno v rámci veletrhů GO 
a Regiontour. Cenu za vítězný produkt s ná-
zvem Rehabilitace páteře převzal výkonný 
ředitel akciové společnosti Ing. Jiří Dědek, 
MBA. Druhou cenu získal produkt Vánoce 
v Alexandrii a převzala ji obchodní manažer-
ka hotelu Alexandria Irena Šmoková.

„Specializovaný intenzivní léčebně regene-
rační program Rehabilitace páteře v lázeňském 
hotelu Palace**** napomáhá v léčbě pohybo-
vých obtíží díky optimálnímu poměru mezi 

lázeňskými léčebnými procedurami a aktivní 
terapií,“ sdělil Jiří Dědek a upřesnil: „Je to pro-
dukt s kombinací procedur, které byly speciálně 
sestaveny lázeňskými lékaři a fyzioterapeuty, 
doplněný o lékařské vyšetření. Pobyt je určen 
klientům, kteří mají objektivní potíže s pohybo-
vým aparátem, ale i těm, pro které bude pobyt 
prevencí onemocnění páteře, zad a kloubů. 
Osloví i ty klienty, kteří nemají nárok na lázeň-
skou léčbu hrazenou prostřednictvím zdravot-
ních pojišťoven, ale i ty, kteří nemají možnost 
čerpat delší dovolenou. Konkurenční výhodou 
je i garance využití přírodního léčivého zdroje 
k léčebně rehabilitačním účelům.“ Produkt je 
nabízen celoročně a byl doplněn do nabídky 
od loňského října.

Stříbrnou příčkou oceněný pobyt Vánoce 
v Alexandrii se řadí k výjimečným produktům 
vzhledem k termínu i rozsahu služeb. Irena 
Šmoková jej charakterizuje takto: „Produkt byl 
sestaven tak, aby oslovil všechny, kteří si chtějí 

Se zajímavým projektem nazvaným Fi-
remní žáci přichází Střední průmyslová škola 
a Obchodní akademie v Uherském Brodě. 
Studenti díky němu mohou získat měsíční 
kapesné až 500 korun či prospěchová sti-
pendia až 1 500 korun měsíčně. Hlavním 
přínosem je ale zaručená práce v oboru – a to 
už při nástupu na školu. Praxe ve vybrané fir-
mě se částečně konají již v prvním a druhém 

vychutnat vánoční svátky netradičně a bez sta-
rostí, a je určen i těm, kteří nemají možnost být 
se svými blízkými. Maximálně přitom využívá 
všech předností luxusního ALEXANDRIA**** 
Spa & Wellness hotelu. Hlavně klid, relaxaci, 
neopakovatelnou atmosféru, špičkovou gastro-
nomii a služby nejvyšší kvality. Kromě volného 
vstupu do vyzdobeného wellness centra ve sty-
lu starořímských lázní pobyt zahrnuje i řadu 
relaxačních procedur. Součástí pobytu je také 
každodenní kulturní program ve vyhlášeném 
nočním klubu s prvorepublikovou atmosférou.“

Dodala, že produkt oslovuje nové cílové 
skupiny, jejichž hlavním důvodem ke koupi 
není jen klasický wellness pobyt, ale potřeba 
neobyčejného zážitku během nejkrásnějších 
svátků v roce. „Cílem je rovněž snaha se odlišit 

od ostatních podobných pobytů a nabídnout 
přidanou hodnotu v podobě možnosti čerpat 
celou škálu služeb hotelu Alexandria s největ-
ším a nejluxusnějším wellness centrem v Lu-
hačovicích včetně garance využití přírodního 
léčivého zdroje k lázeňským procedurám,“ 
uzavřela Irena Šmoková.

další úspěchy regionu
Na veletrhu uspěli i další soutěžící z regionu. 

Zlínský kraj a jeho Centrála cestovního ruchu 
Východní Moravy přivezly prvenství v kategorii 
Nejlepší jednotná kampaň – Východní Morava 
má jiskru. Porotci na kampani Východní Mo-
rava má jiskru ocenili široký záběr kampaně 
s množstvím využitých komunikačních nástro-
jů. Jasné poselství, zajímavý slogan, ale třeba 
také dobrý radiospot. Ve stejné kategorii získala 
za Zlínským krajem druhé místo kampaň Resort 
Luhačovice – místa zážitků, kterou realizovalo 
Luhačovské Zálesí, o. p. s.  /tz/

lázně luhačovice potřetí za sebou zvítězily

Kapesné a další výhody. To slibují v Brodě
ročníku, ve třetím pak již studenti docházejí 
do firem pravidelně po dobu celého školní-
ho roku. Do projektu se zapojily tyto firmy: 
AIRCRAFT INDUSTRIES, a.s., IMTRADEX, a.s., 
KOVOKON POPOVICE s. r. o., KASKO spol. 
s r.o., PRIMA BILAVČÍK, s.r.o., SIEMPELKAMP, 
Tensioning Systems, STAMIT s.r.o, TEKNIA, 
a.s., TVD - TECHNICKÁ VÝROBA, a.s., a ZÁ-
LESÍ a.s.  /tic/
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V souvislosti s ukončováním programo-

vého období 2007 až 2013 se stále častěji 
hovoří o schopnosti České republiky vy-
čerpat z evropských fondů všechny pení-
ze, které měla v tomto období k dispozici. 
Některým operačním programům se daří 
čerpat dotace velmi obtížně, což ovšem 
není případ ROP Střední Morava. Ten dlou-
hodobě patří k programům, které mají 
ve využití peněz z evropských fondů dobré 
výsledky, a lze očekávat, že vyčerpá všech 
18 miliard, které měl v uplynulém období 
k dispozici.

„Projekt propojení České a Slovenské re-
publiky rychlostní silnicí R49 / R6 je pro nás 
základní prioritou,“ řekl na jednání náměstek 
ministra dopravy Rudolecký. 

Účastníci jednání připomněli tři oblasti 
přípravy od stavby Hulín – Fryšták, která 
dnes čeká na stavební povolení, přes úsek 
Fryšták – Lípa, kde chce letos investor ŘSD 
dopracovat projektovou dokumentaci pro 

územní rozhodnutí, po úsek Lípa – Vizovice 
– Horní Lideč – hranice se Slovenskem. Zde je 
potřeba dopracovat posouzení tohoto úseku 
z pohledu ekonomického a technického, a to 
včetně potřeb ochrany životního prostředí.

„Zařazení do transevropské dopravní sítě 
propojením České a Slovenské republiky jako 
devátého nákladního železničního koridoru 
(Praha – Česká Třebová – Hranice na Mora-
vě – Púchov – Žilina – Košice – Čierna nad 
Tisou), včetně souvisejícího silničního pro-
pojení mezi ČR a SR rychlostní silnicí R49/
R6 Hulín – Púchov, nás staví před potřebu 
efektivně spolupracovat a dokončit přípravu 
a realizaci do konce roku 2030,“ připomenul 
Jaroslav Drozd, statutární náměstek hejtma-
na Zlínského kraje.

Krajské město Zlín jako jedno z posledních 
krajských měst v ČR je dosud bez obchvatu, 
nebo alespoň vnitřního městského okruhu, 
a silnice R49 v úseku Hulín – Fryšták – Lípa 
je spolu s R55 Hulín - Napajedla takovým 
obchvatem pro tranzitní dopravu. 

„Dnes přetížený průtah třídou Tomáše 
Bati ve Zlíně je zátěží pro obyvatele, a proto 
říkáme R49 ano – potřebujeme tento projekt 
k dalšímu rozvoji města,“ zdůraznil primátor 
města Zlína Miroslav Adámek.

Fond pošle krajům miliardy

Výbor Státního fondu dopravní infra-
struktury schválil rozdělení finančních 
prostředků v celkové výši 4,6 miliardy ko-
run na financování silnic II. a III. tříd v roce 
2015. Částka ve výši 4,4 miliardy korun byla 
rozdělena mezi jednotlivé kraje na základě 
procentuálního podílu délky předmětné 
silniční sítě připadající na příslušný kraj. 
Zbytek získala Praha, peníze použije hlavně 
na silnice nahrazující nedokončený měst-
ský okruh.

Na Zlínský kraj připadlo přes 159 milio-
nů korun, což odpovídá jeho podílu na celo-
republikové síti silnic II. a III. třídy ve výši 
3,63 procenta. V obou případech jde o nej-
nižší hodnoty v rámci celé České republiky. 

Práce budou pokračovat

Pět z 34 investičních staveb Ředitelství 
silnic Zlínského kraje roku 2014 pokračuje 
a bude dokončeno, jak také bylo v plánu, až 
v roce 2015. U těchto akcí došlo k přerušení 
stavebních prací po dobu zimního období. 
Stavební činnost se na nich rozběhne opět 
na jaře.

„V roce 2014 jsme na krajské silniční síti 
realizovali 34 investičních staveb. Z tohoto 
počtu osm staveb bylo zahájeno již v roce 
2013. Naopak pět staveb, zahájených v roce 
2014, pokračuje a bude dokončeno během 
roku 2015. Zbývá u nich realizovat práce 
přibližně za 130 milionů korun,“ uvedl ře-
ditel ŘSZK Ing. Bronislav Malý. Do nového 
roku přecházejí tyto stavby:

•  II/487, Velké Karlovice - státní hranice,
• II/492, Zádveřice - Horní Lhota,
• II/495, Rokytnice - Jestřabí,
• II/495, Uherský Ostroh - Hluk,
• III/50736, Brumov - Návojná.

další plány 

 Čtyři projektové žádosti o získání dotace 
předložili na konci loňského roku pracov-
níci Ředitelství silnic Zlínského kraje Úřa-
du Regionální rady ROP Střední Morava. 
„Předložili jsme projekty ve všech minulých 
výzvách ROP, které se týkaly regionální do-
pravní infrastruktury. Ve většině případů 
jsme také uspěli a získali dotace z evrop-
ských zdrojů na naše stavby. Využíváme 
samozřejmě i této zatím poslední výzvy 
a opět se ucházíme o získání finanční po-
moci pro rekonstrukce naší krajské silniční 
sítě,“ řekl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

ŘSZK předložilo následující projekty:
•  silnice II/490: Fryšták, průtah,
•  silnice III/05736: Nedašova Lhota,
•  silnice II/432: Šelešovice - Olšina,
•  silnice II/432: Střílky - Lískovec.
Ve všech čtyřech případech jde o rekon-

strukce silnic. Jejich realizace by přicházela 
v úvahu v roce 2015. Délka všech čtyř re-
konstruovaných úseků činí 9,7 kilometru. 
Celkové náklady podle investičních záměrů 
představují 145,5 milionu korun. 

 Zdroj: řSZK, SFdI

Ministerstvo tvrdí,  
že R49 je prioritou

Zlínský kraj na jednání deklaroval při-
pravenost aktivně spolupracovat na všech 
procesech přípravy a pomoci řešení úkolů, 
které jsou v kompetenci jednotlivých orgánů 
a úřadů.

„Dohodli jsme se na vzniku pracovní skupi-
ny, kde budeme průběžně konzultovat aktuál-
ní dění související s přípravou projektu R 49 
a jednou za tři měsíce svoláme koordinační 
jednání, kde společně vyhodnotíme postup 
a průběh prací na projektu,“ doplnil předseda 
Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury 
na Moravě Libor Lukáš, které spolu se Zlín-
ským krajem dlouhodobě prosazuje projekt 
R49 a má v celé záležitosti koordinační roli 
při tvorbě technicko-ekonomických podkla-
dů a úspěšného průběhu přípravy.

Jaroslav Kučera, radní Zlínského kraje pro 
dopravu, zároveň zdůraznil, že R49 je základ-
ní prioritou Zlínského kraje a připomenul 
vazbu na zvýšení kapacity silnice II/490 jako 
navazujícího úseku na R49 u Fryštáku k uli-

ci Sokolské, kterou připravuje Zlínský kraj 
z Integrovaného regionálního operačního 
programu. „Jsme připraveni spolupracovat 
při kontrole a naplňování harmonogramu 
zásadních úkolů k urychlení přípravy R49 
v kompetenci jednotlivých účastníků jedná-
ní,“ doplnil radní Kučera.

Uleví se ve čtyřech městech
Účelem stavby je vybudování kapacitní 

komunikace, která umožní převést vysoké 
intenzity silniční dopravy z komunikací ve-
dených zástavbou Zlína, Otrokovic, Holešova 
i Hulína a všech dalších obcí na stávající trase 
silnice I/49, I/55, II/490 a II/432 v okresech 
Kroměříž a Zlín na nově navrhovanou kapa-
citní komunikaci R49. 

Tím dojde ke zvýšení bezpečnosti a kom-
fortu dopravy s příznivým vlivem na životní 
prostředí. Dobudování uceleného dálničního 
tahu dálnice D1, spojujícího hlavní průmys-
lové oblasti státu v ose Praha – Brno – Ost-
rava, a souvisejících tahů rychlostních silnic 
R55 a R49 je jednou ze základních podmínek 
efektivního napojení ekonomiky státu na ev-
ropské struktury a tím i zajištění dalšího 
rozvoje České republiky samotné i výhledové 
infrastruktury Evropské unie.  /tz/
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Nejčastější otázky a odpovědi 
k období po roce 2014

Kdy budou vyhlášeny nové výzvy?
Vyhlášení prvních výzev se odvíjí od har-

monogramu prací na národní úrovni, což 
obnáší zpracování návrhu operačních pro-
gramů, jejich vyjednání a následné schvá-
lení Evropskou komisí. Spuštění programů 
dále závisí na dokončení jednotného meto-
dického prostředí a splnění předběžných 
podmínek, které státy a regiony musí splnit, 
aby čerpání evropských peněz vůbec moh-
lo začít. K těmto podmínkám může patřit 
existence určitých institucí, dostatečných 
administrativních kapacit nebo rozvojových 
strategií a plánů.

Dle aktuálních předpokladů odhadujeme 
vyhlášení prvních výzev k předkládání pro-
jektů v programu IROP 2014-2020 na září 
2015.

Na co bude možné v novém období 
získat dotace?

Obecně platí, že podpora v programo-
vacím období 2014-2020 by měla být 
směřována k cílům strategie Evropa 2020 
(strategie Unie pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění), které jsou dále 
rozpracovány v jedenáct tematických cílů. 
S ohledem na tematické cíle navrhla Česká 
republika priority financování v rámci Do-
hody o partnerství, které promítne do ope-
račních programů.

hlavní priority ČR pro období 2014-
2020

• Konkurenceschopnost ekonomiky
Fungující trh práce
Moderní a kvalitní vzdělávací systém
Efektivní výzkumný a inovační systém
Konkurenceschopné podniky
• Infrastruktura
 Dopravní infrastruktura a dostupnost/
mobilita
ICT infrastruktura
Energetická infrastruktura
• veřejná správa
 Sociální začleňování, boj s chudobou 
a systém péče o zdraví
• Životní prostředí
Ochrana životního prostředí
Změna klimatu
Z těchto priorit vychází zaměření operač-

ních programů, v rámci nichž budou oblasti 
podpory zpřesněny až na úroveň specific-
kých cílů a příkladů podporovaných aktivit, 
kterými bude možné tyto cíle naplňovat.

Kam se budou v novém období podá-
vat projekty?

Z důvodu snadnější komunikace při před-
kládání žádostí a následné administraci pro-
jektů pro programovací období 2014-2020 
počítá s využitím regionálních pracovišť. 
Ministerstvo pro místní rozvoj zároveň vyjá-
dřilo podporu myšlence vzniku Evropského 
domu, tedy sestěhování relevantních subjek-
tů implementace 2014-2020 v každém kraji 
pod jednu střechu.

 Zdroj: ROP Střední Morava

V souvislosti s ukončováním programo-
vého období 2007 až 2013 se stále častěji 
hovoří o schopnosti České republiky vy-
čerpat z evropských fondů všechny pení-
ze, které měla v tomto období k dispozici. 
Některým operačním programům se daří 
čerpat dotace velmi obtížně, což ovšem 
není případ ROP Střední Morava. Ten dlou-
hodobě patří k programům, které mají 
ve využití peněz z evropských fondů dobré 
výsledky, a lze očekávat, že vyčerpá všech 
18 miliard, které měl v uplynulém období 
k dispozici.

Úspěšnost ROP Střední Morava dokládají 
i poslední statistiky, které nechalo zpracovat 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. „Z pod-
kladů, které bude ministerstvo předkládat 
vládě a které máme k dispozici, je zřejmé, 
že ROP Střední Morava je třetí z celkem 17 
programů s nejvyšším podílem proplacených 
prostředků,“ uvedl Ivan Matulík, ředitel Úřa-
du Regionální rady Střední Morava. 

„Jsou programy, které mají proplatit ještě 
více než 30 %, jeden program dokonce až 
40 % z celkového objemu EU fondů určených 
pro období 2007-2013. Nám zbývá proplatit 
přibližně 25 % prostředků z celkového fi-
nančního rámce programu, což činí asi čtyři 
miliardy korun. To je téměř dvakrát tolik než 
v běžném roce v minulých letech,“ doplnil 
Matulík. Uvedl také, že úřad je na takové 
množství práce připraven: „Posílili jsme 
Odbor kontroly a plateb, který má admini-
straci projektů na starosti. Věřím, že spolu 
s příjemci se nám společně podaří finanční 
prostředky využít.“

Uspěla jen polovina
V průběhu celého programového období 

bylo na Úřad Regionální rady předloženo 

2 362 projektů za více než 33 miliard korun. 
Úspěšných bylo 1 215 projektů. Ve srovnání 
s ostatními regionálními operačními progra-
my má ROP Střední Morava o 15 až 20 % více 
podpořených projektů. Je to důsledek toho, 
že žadatelé předkládají více menších pro-
jektů. Dokončeno už je 840 projektů za 14 
miliard, zbývající jsou v procesu realizace 
a musí být hotovy do 31. 12. 2015. 

Peníze z ROP Střední Morava mířily pře-
devším na zkvalitnění regionální silniční sítě 

a na rozvoj měst a obcí. Dotace rovněž při-
spěly ke vzniku téměř 1 500 pracovních míst.

Podle dnes známých informací ROP Střed-
ní Morava využije celkovou finanční alokaci 
programu. K tomuto stavu přispělo dobré 
finanční plánování i přijatá opatření, která 
umožňují efektivní a plynulé čerpání ev-
ropských peněz. Nyní například běží výzva 
k předkládání projektů určená pro malé 
obce. Ty můžou na opravy veřejných pro-
stranství či místních komunikací získat 200 
milionů korun. Uzavírání nyní již „starého 
období“ (2007-2013) bude aktuálním téma-
tem až do jara 2016, kdy se budou provádět 
poslední platby. 

Poté také budou známa finální čísla, která 
ukážou, jak byl operační program při čerpání 
úspěšný.

Padající koruna pomohla obcím
Možnost získat ještě dotace z ROP Střední 

Morava se neplánovaně naskytla malým ob-
cím v Olomouckém a Zlínském kraji. Výbor 
Regionální rady totiž rozhodnul o vypsání 
výzvy zaměřené na rozvoj území na venkově, 
do které se můžou přihlásit obce s počtem 
500 až 5 000 obyvatel. Na rekonstrukce ve-
řejných prostranství či místních komunikací 
můžou čerpat 200 milionů korun.

Rok 2015 je posledním rokem, kdy ROP 
Střední Morava ještě může poskytnout fi-
nanční prostředky na financování projektů. 
S ohledem na ukončování programového 
období 2007-2013 a vzhledem k časové ná-
ročnosti přípravy a realizace projektů ale 
nebylo plánováno vyhlašování dalších výzev. 
Na konci roku 2014 ovšem došlo k odstou-
pení dlouhodobě připravovaných projektů 
v řádu 100 milionů korun a také koruna dále 
oslabuje, což ovlivňuje finanční zůstatek ROP 
Střední Morava. 

„Je naší prioritou využít celou finanční 
alokaci programu, a proto padlo rozhodnutí 
o vyhlášení výzvy,“ uvedl Jiří Rozbořil, před-
seda Výboru Regionální rady Střední Morava. 
„V rámci konzultací k novému programové-
mu období zjišťujeme, že určité aktivity již 
nebude možné podporovat a na základě toho 
jsme pro vyhlášení výzvy vybrali takový typ 
příjemce a oblast podpory, kde je posled-
ní šance projekty daného druhu podpořit,“ 
upřesnil Rozbořil.  /tz/

RoP Střední Morava je třetím nejúspěšnějším 
programem. vyčerpá všechny peníze
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> INFoRMAcE

Podporovány jsou klíčové oblasti, jako jsou za-
městnanost, výzkum a vývoj, klimatické změny, 
energetická udržitelnost i vzdělávání. Zapojit 
se mohou partneři z regionů 9 států Střední 
Evropy: České republiky, Chorvatska, Itálie, 
Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Slo-
venska a Slovinska. Projekty jsou soustředěny 
především na podporu aktivit neinvestičního 
typu a pro příjemce z České republiky je po-
díl spolufinancování z ERDF zachován ve výši 
85 % způsobilých výdajů. Pro účast českých 
projektových partnerů v programu CENTRAL 
EUROPE 2020 byla schválena alokace 25 milio-
nů EUR ERDF; skutečná výše čerpání však bude 
záviset na úspěšnosti jejich zapojení.
Projekty předložené projektovými žadateli 
musí splňovat následující kritéria:

Nadnárodní význam
Projekty řeší problematiku, která se týká ob-
lasti pokryté programem, nejedná se tak pouze 
o jeden region či zemi, ale o řešení s nadná-
rodním charakterem, uplatněním či dopadem.

Nadnárodní a vyrovnané partnerství
Doporučeno je 8 až 12 subjektů.

Odpovídající a měřitelné výsledky
Projekty musí dosáhnout konkrétních výsledků 

odpovídajících stanoveným cílům jednotlivých 
prioritních os. Výsledky musí být relevantní, 
viditelné, měřitelné, udržitelné a implemento-
vatelné do praxe. V každé projektové žádosti 
musí být předpokládaný výsledek projektu 
velmi přesně popsán.

Udržitelné výsledky a výstupy
Dosažené výsledky projektu musí být udrži-
telné a vhodné pro implementaci do připra-
vovaných politik, strategií, plánů, případně 
finančně podpořeny z jiných národních či 
unijních zdrojů.

Reálný rozpočet projektu
Odpovídající běžným cenám a dosaženým vý-
sledkům, včetně jeho finančního řízení.

Zapojení způsobilých partnerů
Za oprávněné jsou považovány veřejné i sou-
kromé subjekty, popsané v příručkách pro 
jednotlivé výzvy. Počítá se například se zá-
stupci veřejného sektoru, ale i s představiteli 
soukromého sektoru, kteří představují vhodné 
partnery z hlediska realizace projektu.

Podrobnější údaje a balíček pro žadatele jsou 
zveřejněny na www.central2020.eu.  /tic/

central Europe 2020.
První výzva programu 
spolupráce
Je otevřena 1. výzva programu Central Europe 2020. Jedná se o program pro společné 
nadnárodní projekty evropské územní spolupráce. V návaznosti na předchozí pro-
gramové období se CENTRAL EUROPE 2020 zaměřuje na posílení nadnárodní spolu-
práce ve středoevropských zemích, kde má tato spolupráce překračující hranice vést 
ke zkvalitnění podmínek pro život a práci v našich městech a regionech. 

Pilotní program  
Fast Track to Innovation 

Evropská komise v rámci programu 
Horizon 2020 otevřela na začátku tohoto 
roku výzvu pilotního programu Fast Track 
to Innovation (Zrychlená cesta k inova-
cím) na roky 2015-2016, který je zamě-
řen na podporu inovačních aktivit a jejich 
průmyslového využití. Jedná se o konsor-
ciální typ projektů, jejichž témata určují 
sami navrhovatelé (bottom-up přístup). 
Posílení úlohy průmyslových podniků 
spočívá v určitých dodatečných podmín-
kách ke standardním podmínkám účasti 
v projektech typu Inovační akce, definova-
ných na Portálu pro účastníky EK. Výzva je 
trvale otevřená, se třemi průběžnými uzá-
věrkami v každém roce, z nichž nejbližší 
připadá na 29. dubna 2015. Další uzávěrky 
budou v tomto roce 1. září a 1. prosince. 
Uzávěrky na rok 2016 budou zveřejněny 
později. Celkově je na výzvy v každém roce 
plánována částka 100 milionů eur. Cílem 
programu je zrychlení zavedení produktů 
na trh, podpořit žadatele, kteří se o Evrop-
ské fondy ucházejí poprvé, a zvýšit podíl 
investic do výzkumu a inovací ze soukro-
mého sektoru. 

Do výzvy se může přihlásit konsorcium, 
které se bude skládat ze tří až pěti part-
nerů z nejméně tří zemí EU nebo zemí 
zapojených do Horizonu 2020. Projekty 
v této pilotní výzvě musí být obchodně 
zaměřeny a přinést zajímavé inovativní 
nápady, jak posunout nové či inovované 
produkty na trh. V konsorciu musí být 
zapojeny především průmyslové podni-
ky a výsledků má být dosaženo do 3 let 
od zahájení akce. V rámci konsorcia musí 
nejméně 60 % rozpočtu směřovat k part-
nerům z průmyslu nebo musí být zapojeny 
minimálně dva průmyslové podniky v kon-
sorciu tří nebo čtyř partnerů a minimálně 
tři podniky v konsorciu pěti partnerů. 

Žádosti musí být postaveny na podnika-
telském záměru a při hodnocení dopadu 
nejprve získat minimálně 4 z 5 bodů. Ná-
sledně bude jako u ostatních inovačních 
projektů v rámci Horizon 2020 brána 
v úvahu kvalita projektu a jeho implemen-
tovatelnost do praxe. Dalšími faktory, které 
mají pozitivní vliv na hodnocení, jsou podíl 
rozpočtu, který je alokován partnerům 
z průmyslu se speciálním přihlédnutím 
k malým a středním podnikům, počet 
firemních členů konsorcia a genderová 
vyrovnanost představitelů konsorcia. Celý 
proces bude trvat maximálně 6 měsíců 
a dotováno bude 70 % uznatelných ná-
kladů. Dotace na jednotlivé projekty se 
předpokládají ve výši 1 až 2 miliony eur 
a ve zvláštních případech i 3 miliony eur.

Pokračování programu po roce 2016 
závisí na tom, jaké výsledky přinese sou-
časné pilotní schéma.

Více informací na ec.europa.eu/pro-
grammes/horizon2020 nebo u Petry 
Al Azawy (alazawy@ticzlin.cz).  /tic/

Školení pro žadatele o evropské dotace
Ministerstvo pro místní rozvoj pokračuje 
v sérii školení o monitorovacím systému pro 
žadatele o evropské dotace v programovém 
období 2014-2020. Nově připravilo školení 
v Plzni, Brně a Liberci. 
„Vycházíme vstříc zájemcům o evropské do-
tace z regionů, aby nemuseli jezdit na školení 
do Prahy, a zajistili jsme kapacity i ve vybra-
ných krajských městech. Pokračujeme tak 
v sérii školení a naší pomoci řídícím orgánům, 
aby žadatelé byli včas připraveni pro podání 
kvalitních projektů v novém programovém 
období 2014-2020.
Novinkou je i série pěti návodných video-
tutoriálů, které zájemce aplikací provedou 
a usnadní tak prvotní orientaci novým uži-
vatelům,“ řekla Olga Letáčková, náměstkyně 
ministryně pro místní rozvoj.
Aplikace MS2014+ slouží pro jednodušší 
a efektivnější administraci evropských fon-
dů. Její součástí je i nástroj pro podávání žá-
dostí o dotaci. Žadatelé, kteří předkládají své 
projekty do různých operačních programů, 

se tak nebudou muset učit orientovat v roz-
dílných aplikacích. Současně odpadá časově 
náročné manuální vpisování údajů, které si 
nový systém ověří v registrech státní správy 
a vyplní je automaticky, aniž by je žadatel 
musel předkládat. Celý proces podání žádos-
ti a monitorování realizace projektu se tím 
elektronizuje a zjednodušuje.

Jak školení vypadá
Aplikace MS2014+, resp. její část s názvem 
ISKP (Informační systém koncového příjem-
ce) představuje elektronický nástroj pro  po-
dání žádosti o dotaci. Na školení se zájemci 
seznámí nejen jak se registrovat a založit 
žádost o projekt, ale seznámí se i s dalšími 
souvisejícími operacemi. Vyzkouší si napří-
klad užití elektronického podpisu, připojení 
příloh k žádosti, nebo se dozvědí o používání 
automatické elektronické komunikace. Škole-
ní je zcela zdarma. Bližší informace poskytne 
L. Pekajová, Eurocentrum Zlín, pekajova@
euroskop.cz. /tz/



> PREZENTAcE
Před rokem a půl jsem se 

na stránkách Firemního partnera 
zabýval problematikou prodeje 
firem. Článek tehdy byl zaměřen 
na základní body, na které je tře-
ba myslet, když už se rozhodnete 
své podnikatelské dítě prodat, co 
vás může při transakci čekat, jaká 
jsou úskalí. Každá nevěsta se však 
na obřad svatby musí připravit 
a tuto část jsem tehdy ve svém po-
jednání opomenul. A naše zkuše-
nosti ukazují, že jde přitom o věc 
zcela zásadní, zejména u menších 
podniků.

Tím ovšem nechci říci, že se případná pří-
prava netýkala i velkých zavedených firem, 
jen proces jejich přípravy je trošku odlišný. 
Přeci jen v podobných firmách jsou zavede-
ny již nejrůznější systémy, ať již z pohledu 
sledování kvality výroby nebo ze strany od-
běratelů. Prostě nešvary se častěji objevují 
spíše u menších firem, a tak se na ně pojďme 
podívat.
Co je a co už není podnikatelská část majet-
ku? Zdánlivě jasná otázka je častým kame-
nem úrazu u menších firem. Pominu teď da-
ňové dopady, které může případné rozkrytí 
podobných nesrovnalostí přinést, nicméně 
poměrně často se s podobným problémem 
setkáváme. 
V rámci podnikatelského majetku se totiž 
často objevují věci, které nemají s vlastním 
podnikatelským provozem co společného 
a případného kupce ani nezajímají. Typic-
kým příkladem jsou některá „speciální“ 
podnikatelská auta. Proto doporučuji se 
nad strukturou majetku zamyslet a poměr-
ně důsledně jej vyčistit, a co je „hračkami“ 

Příprava firemní nevěsty
podnikatele pokud možno převést do jeho 
osobního majetku.
Mám stabilizovanou personální strukturu? 
Menší podniky trpí chorobou, kterou na-
zývám „one man show“. Pokud je podnik 
řízen pouze jednou osobou, a to od výroby, 
obchodu přes finance až k daním, hrozí, že 
případný zájemce o podnik musí „koupit“ 
i takovouto osobu (což se jí samotné obvyk-
le moc nelíbí) nebo neprodává podnik, ale 
jen soubor majetku. A to má dopad na cenu 
a další potíže s vyrovnáním závazků. Chce-
te-li tedy prodávat skutečně podnik, musí 
umět fungovat, i když jste zrovna dva měsíce 
na dovolené na druhém konci světa bez toho, 
aby to okolí podniku mohlo pocítit. Má to po-
chopitelně i další dopad, větší samostatnost 
personálu znamená i jeho větší adaptabilitu 
na nového vlastníka. Tím se ovšem nemě-
ní zásada „zachovejte tajemství“, protože 
o připravovaném prodeji by měli vědět jen 
nejbližší spolupracovníci.
Tvořím zisk? Vypadá to jako otázka zdánlivě 
nesmyslná, jenže jedním z principů podniká-
ní je tvořit zisk, jinak podnik musí zákonitě 
ztrácet na hodnotě. Opět jsme na tenkém 
ledě nejrůznějších daňových optimalizací 
prováděných nejrůznějšími způsoby, jen-
že právě tohle budete případnému zájem-
ci o koupi podniku vysvětlovat jen velmi 
obtížně. Chce pochopitelně vědět, jaká je 
hladina zisku bez těchto operací, ať už jsou 
jakékoliv. A víme, že případné dokazování 
je poměrně obtížné. 
Takže kromě majetku je potřeba vyčistit 
i výsledky hospodaření a náklady a platit 
daně. Jeden rok obvykle nestačí. Tuším, že 
tato poznámka se mnohým líbit nebude, ale 
je na zvážení a případném propočtu, co je 
vlastně výhodnější. V neposlední řadě mu-

síte zvažovat, jaké jsou vlastně vaše motivy 
prodeje. Jak jsme na tom se závazky? Pokud 
podnikáte, žijete denně chodem podniku 
a řešení závazků považujete za běžnou sou-
část činnosti. Takže si ani neuvědomujete, 
že se v některých mohou skrývat utajená 
nebezpečenství. Odhalí je až hloubková kon-
trola vašeho potenciálního kupce a taková 
zapomenutá směnka může klidně zhatit 
celý prodej. Proto vřele doporučuji kontro-
lu a hlavně pravidelné hlídání závazkových 
vztahů. Vyhnete se nepříjemným otázkám 
na to, kolik ještě podobných „kostlivců“ 
může být objeveno.
A vaše osobní finance? Dříve či později se 
kupující zeptá, kolik jste si z firmy brali vy 
osobně. Je to pro něj otázka doladění zisku, 
ale také toho, jak jste se k vlastní firmě cho-
vali. Proto vztahy podnikatele a jeho vlast-
ní firmy by měly být nastavovány citlivě 
a s rozumem. 
Častý nešvar je braní „půjček“ z firmy na nej-
různější osobní účely. Potom se obvykle 
nestačíme divit, jak velký objem peněžních 
prostředků je držen na pokladně. Fyzicky 
tam pochopitelně nejsou. Takže opět platí 
pravidlo vyčistit na skutečnost.
Zase se mi podařilo dát dohromady pět zá-
kladních bodů. Našlo by se jich určitě i více, 
ale tyhle považuji za důležité. Je jasné, že 
první dojem rozhoduje, takže zájemce musí 
vidět fungující firmu, s jasnou strukturou 
a pravdivými dokumenty a výkazy. Přeji 
vám hodně štěstí při prodeji!
 Ing. Petr Peštuka, 
 Znalecký a oceňovací ústav s.r.o.
 www.znalecky.cz



NOVÝ NISSAN X-TRAIL.
VAŠE DOBRODRUŽSTVÍ.
OD 599 900 KČ*

Zobrazení jsou pouze ilustrativní. Data a údaje uvedené v této reklamě jsou určené výlučně k informačním účelům a nemohou být považovány za návrh smlouvy. 
*Uvedená cena se vztahuje ke stupni výbavy Nissan X-Trail dCi 130 Visia. Uvedené prvky výbavy ani pohon 4x4 nejsou součástí tohoto stupně výbavy a nejsou zahrnuty ve výše uvedené ceně. 
Nabídka pohonu 4x4 zdarma se vztahuje pouze k modelům, které jsou s tímto pohonem standardně dodávány. Kombinovaná spotřeba 4,9–5,3 l/100 km, kombinované emise CO2 129–139 g/km.
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