
kunovice mají co nabídnout
> str. 8:  nové ledadlo z kunovic vzlétlo.

toP víno slovácka
> str. 14: vinaři z regionu soutěžili již poosmé.

> str. 4:  aquaparky se stávají běžnou realitou. velká část z nich 
má přitom kořeny ve Zlíně.
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>     Zajímavost
obsaH

konírna v novém. v září otevřela brány
Objekt bývalých uherskohradišťských kasáren, někdejší konírna, znovu začala sloužit ve-

řejnosti. Stalo se tak 11. září, kdy byla otevřena Slovácká tržnice. Objekt Slovácké tržnice má 
za úkol především podpořit místní drobné živnostníky a jejich tradiční produkty. Také proto 
budou mít minimálně v prvním roce nájemci prostor nižší, startovací nájmy. Tržnice nabízí 
několik desítek vnitřních variabilních prodejních ploch i venkovních prostor pro sezonní prodej 
například ovoce a zeleniny, medu, marmelád a podobně. Vnitřní prostory tržnice jsou v létě 
větrané, v zimě mírně vytápěné.

 Skupina SYNOT, která je vlastníkem objektu, dlouhodobě zvažovala možnosti jeho využití, 
kdy velmi úzce spolupracovala s veřejností. Mezi navrhovanými variantami byla například 
studentská kavárna s diskotékou. Nicméně veřejnost se nakonec prostřednictvím sociálních 
sítí jednoznačně shodla na tom, že nejvhodnějším využitím bude právě tržnice, o kterou mají 
zájem jak prodejci, tak zákazníci, kteří zde získávají možnost zakoupení kvalitních tradičních 
tuzemských produktů. 

>  12 
PodPoRa Podnikání 
odboRníci Pod jednou střecHou. najdete je v Holešově 
Experti z komerční sféry, akademičtí pracovníci, odborníci z výzkumných ústavů. Co mají 
společného? Ti všichni mohou řešit vaše inovace. Má to ale jeden háček – vaše podnikání 
musí mít něco společného se dřevem. Jde totiž o nabídku Centra inovací modulové výstav-
by, za kterým stojí tečovická firma WOODEXPERT s.r.o. a Dřevařský ústav.

>  16 
ocenění 
Podnikatelem Roku ve Zlínském kRaji je antonín PlacHý Z Royal sPa 
Podnikatelem roku Zlínského kraje za rok 2014 byl vyhlášen Antonín Plachý, zakladatel 
a vůdčí osobnost lázeňské skupiny Royal Spa. „Jsem rád, že si naší práce někdo všiml,“ 
reagoval třiasedmdesátiletý Plachý na výsledky ankety, které v červnu v sirnatých lázních 
v Ostrožské Nové Vsi letos již popatnácté oznámilo Sdružení podnikatelů Zlínského kraje.
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>   RoZHovoR

Naše reference? Půlka Zlína. I tak by mohli, kdyby byli furianti, odpo-
vídat manažeři společnosti Centroprojekt potenciálním zákazníkům. 

Letos totiž uplynulo 90 let od doby, kdy v roce 1925 v tehdy novém pro-
jektovém oddělení firmy Baťa spatřil světlo světa první výkres a odstar-

toval tak desítky let dlouhou tradici zlínské projekce. Její prapor nyní 
třímá akciová společnost CENTROPROJEKT GROUP. „V našem archivu 

je přes pět tisíc projektů – to je základ naší erudice a zároveň velká 
konkurenční výhoda,“ říká v rozhovoru místopředseda představenstva 
Ing. Martin Drotár. Tradice ale na druhou stranu firmě nebrání v tom, 

aby se mohla vydat na cestu novým směrem.

se zákazníkem od projektu 
až po kolaudaci

Centroprojekt je etablovaná projek- 
ční firma. Vy jste se ale rozhodli jít ještě 
dále a činnost rozšířit o inženýrsko-
-dodavatelské služby. Co bylo hlavním 
důvodem? 

Motivů bylo více. Předně, čím dále více 
soukromých zákazníků požaduje dodávku 
na klíč. Chtějí se věnovat své hlavní činnos-
ti, která je jádrem jejich podnikání a ve kte-
ré jsou odborníci, a ne se starat o projekt, 
inženýrskou činnost a následně realizaci 
stavby. Požadují, aby například výrobní 
halu postavil někdo na klíč, a to od A do Z. 
Prostě jen zadají, jakou mají představu 
o fungování, a pak čekají, že jim to firma 
vše připraví – od průzkumu, studií, přes 

projektovou činnost, vybavování povolení 
až po dodávku. A pokud to všechno zvlá-
dá jedna firma, má to pro zákazníka další 
obrovské výhody. Zodpovědný je totiž jen 
jeden subjekt, případně jeden konkrétní 
člověk. Nemusí se starat o chyby, o to, zda 
vznikly v projekci, či při dodávkách, nemu-
sí se bát, zda bude splněn finální termín.

Takže, když to shrnu, je to hlavně reakce 
na potřeby zákazníků. Ale upřímně – ono 
se to samo nabízelo. Říkali jsme si, že když 
to umíme vyprojektovat, tak to musíme 
umět i sami postavit.

Dá se říct, že toto shromažďování 
odborných profesí pod jednu hlavičku 

je nyní ve stavebnictví trendem? Je to 
šance i pro ostatní firmy?

Začnu pohledem z naší strany. Projek-
tová profese se vyvíjí, profit se zmenšuje, 
respekt projektanta není tak velký jako dří-
ve, konkurence je tvrdá. Pokud chce firma 
naší velikosti vycházet vstříc zákazníkům 
a nabízet jim něco navíc, musí prostě tyto 
činnosti propojovat. Naopak, tedy že by se 
stavební firma sama pustila do projekce, to 
podle mě moc nejde. Projekční činnost je 
o největší míře znalosti, to se prostě nedá 
vybudovat na zelené louce. Pokud si už 
stavební firmy svou projekci zřídí, pak jen 
se specializací na konkrétní typy staveb. 
Například jednoduché skladové ocelové 
haly s malým rozponem není příliš těžké 
vyprojektovat, příprava komplexní výrobní 
haly s velkým bodovým zatížením či cel-
kové zpracování firemního areálu včetně 
sítí a komunikací je právě o zkušenostech 
a odbornosti.

Co tato změna v podobě rozšíření 
portfolia znamenala pro firmu z per-
sonálního pohledu? 

Museli jsme doplnit profese, jako jsou 
stavbyvedoucí, nákupčí a podobně. Aktu-
álně nás je tak 110. Ale znamená to také 
to, že naši projektanti musejí více dbát 
na to, co projektují. Jako pozitivní je pří-
mý vhled do realizace stavby od kolegů 
na stavbě. Musí přemýšlet nad tím, zda to 
bude finančně výhodné řešení pro investo-
ra, zda parametry stavby nejsou zbytečně 
předimenzovány. 

Jak moc je pro vás například z pohle-
du tržeb či počtu zakázek významná 
inženýrsko-dodavatelská činnost?

Většina zakázek má stále projekční cha-
rakter. Dá se říci, že projekce obstarává 7 
z 10 z počtu zakázek. To jsou absolutní 
čísla. Z pohledu finančního je to ale lo-
gicky trochu jinak. Dá se říci, že projekty 
s hodnotou nad milion se řadí mezi ty větší. 
U staveb se pohybujeme spíše o řád výše, 
v desítkách milionů. Takže v tržbách, které 
se pohybují každý rok kolem 250 až 300 
milionů korun, to vlastně vychází přesně 
opačně – 70 % tržeb tvoří dodavatelská 
činnost.

V jakých oblastech je Centroprojekt 
nejvíce aktivní?

V projekční a dodavatelské činnosti je 
na trhu v České republice tvrdý konku-
renční boj, proto se zaměřujeme na kom-
plikované zakázky, na náročné problémy 
zákazníků. Vyprojektovat halu či rodinný 
dům dokáže mnoho firem i soukromníků, 
kdežto například u projektování rozsáh-
lých průmyslových celků to nemůže dělat 
kdekdo. Tam má firma naší velikosti svoji 



>   RoZHovoR

Rychlý a stabilní internet  
i do vaší firmy
Umíme toho spoustu – kromě  internetu vám zařídíme 
extra levné volání nebo  nejlepší antivir na trhu.

www.avonet.cz

INZERCE

přidanou hodnotu. Nabídne zákazníko-
vi více, než firma s dvěma zaměstnanci 
a úzkou odborností. Logicky máme vyšší 
provozní náklady než malé firmy, takže 
u malých staveb vlastně ani nemůžeme 
být, pokud jde o cenu, konkurenceschopní. 
Naše hlavní činnost tak logicky spočívá 
v průmyslových, energetických a vodo-
hospodářských stavbách. Separátní mís-
to u nás zaujímá zaměření na aquaparky 
a bazény, kde patříme k lídrům na trhu.

A co občanské stavby? Tam budouc-
nost nevidíte?

V tomto segmentu máme sice stále hodně 
zakázek, ale konkurence každým rokem sílí. 
Naši budoucnost v tomto odvětví nevidím 
moc růžově. Navíc jako mnoho dalších firem 
vidíme problém s nastavením výběrových 
řízení u veřejných zadavatelů, kde je vlastně 
jediným kritériem výběrového řízení cena. 
Nebere se v potaz kvalita nabízeného řeše-
ní, náklady na dlouhodobý provoz budovy, 
odbornost a zkušenosti dodavatele. Jediné 
kritérium je nabízená cena. Takže v tomto 
segmentu jdeme do soubojů často i s firma-
mi, které, s trochou nadsázky, jsou na trhu 
deset minut. Druhým klíčovým zadavate-
lem jsou v této oblasti developeři. A ti tlačí 
na cenu možná ještě více než veřejný sektor, 
ale na druhou stranu více hledí na kvalitu 
provedení vzhledem ke svým smluvním 
závazkům k nájemcům.

 
Ve vašich referencích je řada staveb 

v zahraničí. Jak se vám daří na tamní 

trhy pronikat? Máte v těchto zemích 
nějaké zastoupení?

V současnosti nevidíme přínos poboček 
v zahraničí, proto na zahraničních trzích 
nemáme žádné zastoupení. Fungujeme 
z českého a slovenského trhu, s našimi 
zákazníky, s našimi referencemi a obchod-
ními vazbami. Do budoucna možná zastou-
pení vzniknou. Teď se například snažíme 
etablovat na Balkáně a ve východní Evropě, 
ale zatím se nám vše vyplatí řešit z Čes-
ka. A to přesto, že například u aquaparků 
máme většinu zakázek dodavatelských, 
takže naši zaměstnanci do zahraničí pra-
videlně jezdí na delší pracovní cesty.

Jaký je vlastně současný stav oboru? 
Mluví se o tom, že stavebnictví jako ce-
lek je v útlumu…

Trh je, jaký je. Pokud se soutěží jen 
o cenu, pak je jasné, že tomu odpovídá 
i výsledné dílo – jak skladbou materiálů, 
tak i provedením. Na druhé straně jsou 
řemeslníci a firmy, které se na kvalitu vy-
loženě specializují. Prostě je to o zákazní-
kovi. Pokud on nepožaduje kvalitu, nikdo 
mu ji nedá. Tak to prostě na trhu vypadá 
a je jedno, zda se bavíme o stavebnictví, 
nebo např. o potravinářství.

A stav odborného školství? Daří se 
vám získávat odborníky?

Je to celé o prestiži oboru. Argumenty, 
že řemeslo má zlaté dno a zedník si najde 
práci vždy, bohužel nezaznívají moc často. 
Je to o tom, jak se na to dívá zřizovatel > TEXT Jaroslav Janečka

Srbsko, Chorvatsko, Gruzie, Slovensko. 
A samozřejmě celá Česká republika. Tam 
všude v posledních letech vznikly aquapar-
ky, pod jejichž technologií je projekčně či 
i dodavatelsky podepsána společnost CEN-
TROPROJEKT GROUP. Pohled na reference 
z této oblasti tak vypadá skoro jako turis-
tický průvodce. 

aquaparky. Zlínská specialita
„Do tohoto segmentu jsme vstoupili jako 

jedni z prvních. Dodnes patříme k lídrům tu-
zemského trhu. Nicméně mnoho velkých reali-
zací nových aquaparků už nelze očekávat, bude 
se spíše zlepšovat zázemí a úroveň stávajících 
bazénů,“ říká místopředseda představenstva 
firmy Ing. Martin Drotár. Centroprojekt se pro-
to dívá do dalších zemí, blízkých i vzdáleněj-

ších. „Chceme uplatnit naše zkušenosti. Teď se 
v tomto sektoru investuje na Slovensku, další 
příležitosti vidíme a očekáváme v zemích jiho-
východní a východní Evropy,“ doplňuje Martin 
Drotár. U aquaparků se společnost věnuje hlav-
ně dodávce technologické části, tedy všemu, co 
souvisí s vodou – skluzavky, tobogány, bazény, 
čerpadla a podobně. /jjn/

škol, odborná i laická veřejnost. Na střed-
ních školách obvykle neučí žádní fachmani 
z praxe, kteří by mohli předávat své zku-
šenosti. Pro nás je ale důležitější to, že 
v regionu nemáme stavební fakultu. Takže 
zájemci o studium jdou pryč, během studia 
si najdou praxi, a do Zlína se jim už obvykle 
nechce příliš vracet. A k tomu, abychom je 
přilákali zpátky, moc nástrojů nemáme. 
Ve srovnání s Brnem či Prahou nejsme 
bohužel schopni konkurovat platem. Takže 
klademe velký důraz na budování dobré-
ho pracovního týmu a na zaměstnanecké 
výhody. Cílem je, aby naši lidé brali práci 
nejen jako zaměstnání.

Co všechno si lze pod tím představit? 
Hodně se věnujeme budování vztahů 

na pracovišti. Chceme, aby kolegové po-
chopili, že jaké prostředí si v práci vytvoří, 
tak se jim bude pracovat. Zní to jako su-
chá poučka, ale je to tak – pokud nebudou 
sami investovat do vztahů na pracovišti, 
nebudou se do práce těšit. Snažíme se 
proto v tomto směru vytvořit co nejlepší 
podmínky – podnikáme sportovní aktivity, 
společenské události a podobně. Také je 
pro nás důležité, aby lidé cítili sounáleži-
tost s firmou, aby na to byli hrdí. V tomto 
směru je zásadní možnost být součástí vý-
jimečné tradice, vždyť naším zakladatelem 
je Tomáš Baťa. A to pro nás pro všechny 
musí být zavazující.
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> ZblíZka

Autobusy ČSAD Vsetín začnou jezdit 
na 17 linkách na Jablunkovsku a na Tři-
necku od 13. prosince letošního roku. 
„Uzavření smlouvy s vybraným dopravcem 
vnáší do veřejné dopravy nejen stabilitu, 
ale také ekonomické výhody dlouhodo-
bého kontraktu. Například bude zmoder-
nizován vozový park, cestující budou vo-

 Investice přišla na 690 milionů korun, 
uvedl předseda představenstva společ-
nosti Vít Valíček. V sousedství původní 
továrny v Palackého ulici stojí hala s mon-
tážními linkami, expedicí i zázemím včetně 
parkoviště. Rekonstruována byla admi-
nistrativní budova, nové jsou komunika-
ce. Loni v listopadu firma zahájila stavbu 

společnost PWo czech Republic otevřela 
ve valašském meziříčí nový areál

zit klimatizovaná nízkopodlažní vozidla. 
Zvýší se tak kvalita cestování a veřejná 
osobní doprava bude dostupnější i pro 
osoby s omezenou možností pohybu,“ uve-
dl náměstek moravskoslezského hejtmana 
pro dopravu a životní prostředí Daniel 
Havlík. Kraj kontrakt uzavřel i s ohledem 
na životní prostředí. „Dopravní obslužnost 

nové lisovny, do které v květnu instalovala 
lis s kapacitou 1250 tun. Do konce roku 
k němu přibude menší, osmisettunový lis. 
Podle Valíčka tím ale investiční aktivity 
PWO Czech Republic nekončí. „Již nyní při-
pravujeme nové projekty za dalších 400 
milionů korun,“ uvedl Valíček. V nových 
provozech našlo práci asi 70 lidí, dalších 

šrouby
a matice,
máme jich

tisíce!

Váš dodavatel spojovacího
materiálu s 12 pobočkami
v celém kraji. Adresu prodejny
ve Vašem městě naleznete na 

budou totiž z více než osmdesáti procent 
zajišťovat vozidla na CNG. Dopravce se také 
zavázal, že bude propagovat Moravskoslez-
ský kraj pomocí dynamického grafického 
prvku na svých vozidlech jako symbolu 
kraje,“ doplnil Havlík. ČSAD Vsetín bude 
na Jablunkovsku a na Třinecku ročně zajiš-
ťovat dopravní obslužnost v rozsahu téměř 
1,75 milionu kilometrů. Hejtmanství bude 
na tuto službu ročně přispívat 35 miliony 
korun, na financování linek se budou po-
dílet také města a obce regionu. Dosud byl 
jedinou oblastí, kde ČSAD Vsetín zajišťo-
vala plně veřejnou dopravu, její domovský 
Zlínský kraj. Společnost loni provozovala 
pravidelnou autobusovou dopravu na 158 
linkách. Z toho bylo 99 linek vnitrokraj-
ských, 30 mezikrajských a dvě linky zajíž-
děly na Slovensko. Kromě Zlínského kraje 
jsou některé linky zařazeny do dopravní 
obslužnosti v Olomouckém a Moravsko-
slezském kraji. Na osmnácti linkách firma 
zajišťovala MHD ve Vsetíně a Valašském 
Meziříčí. V loňském roce autobusy ČSAD 
Vsetín najely kolem 14,3 milionu kilometrů. 
Firma měla ke konci loňského roku včetně 
pronajatých vozů a vozidel v depozitu 270 
autobusů. Osobní dopravu jich zajišťovalo 
254. ČSAD Vsetín loni vykázala zisk asi 4,5 
milionu korun při výnosech 442,6 milionu 
Kč. Společnost patří do portfolia podnikatele 
Zdeňka Zemka. Loni v průměru zaměstná-
vala 414 lidí. /jzb/ 

Autobusy ČSAD Vsetín budou jezdit také na linkách na Třinecku a Jablunkov-
sku v Moravskoslezském kraji. Společnost uspěla ve veřejné zakázce na zajištění 
linkové dopravy v těchto oblastech na příštích deset let. Podle věstníku veřejných 
zakázek činí objem zakázky bez DPH asi 760 milionů korun. 

Společnost PWO Czech Republic, která se zabývá vývojem a výrobou nástrojů 
a kovových součástí pro automobilový průmysl, otevřela ve Valašském Meziříčí 
nový areál o rozloze přes 25 000 metrů čtverečních.

několik desítek převážně na výrobní pozice 
chce společnost přijmout do konce příštího 
roku. Celkem PWO Czech Republic zaměst-
nává přes 500 lidí. Je součástí německého 
průmyslového koncernu Progress Werk 
Oberkirch, který má vedle domovské země 
pobočky také v Číně, Mexiku a Kanadě. 
Do České republiky vstoupil v roce 2005, 
když koupil ve Valašském Meziříčí nástro-
járnu Unitools CZ, která se také orientova-
la na automobilový průmysl. Roční obrat 
firmy loni přejmenované na PWO Czech 
Republic se blíží 70 milionům eur.  /jzb/ 

>     ZPRavodajství

autobusy Čsad vsetín budou jezdit i na třinecku a jablunkovsku

Pivovar uherský brod díky novému skladu ušetří ročně 600 000 kč
Pivovar Uherský Brod otevřel v areálu fir-

my nový sklad. Stavba za zhruba osm milionů 
korun mu ročně ušetří kolem 600 000 Kč. 
Společnost totiž nebude platit nájem za ex-
terní sklad a ušetří také na stávajících asi 
1 200 cestách devítitunových kamionů, které 
mezi pivovarem a externím skladem ročně 
najely asi 3 600 kilometrů. Hala bude slou-

žit pro uskladnění sortimentu vyráběného 
v pivovaru, ale i produktů z ostatních pi-
vovarů skupiny Pivovary Lobkowicz, kam 
uherskobrodský pivovar patří. „Díky novému 
skladu se sníží manipulace s výrobky a zvýší 
se efektivita logistiky,“ uvedl sládek a výrob-
ní ředitel Pivovaru Uherský Brod Lukančo 
Trifončovski. Pivovaru loni meziročně klesly 

tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 
asi o 6,5 milionu korun. Utržil 50,5 milionu 
Kč a vykázal zisk 3,7 milionu korun. Pivovar 
Uherský Brod prodává většinu piva v sudech, 
cílí na zákazníka v restauracích. Vyrábí devět 
druhů piv, nejprodávanější je jedenáctka Pat-
riot. Loni v průměru zaměstnával tři desítky 
lidí.  /jzb/ 
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šrouby
a matice,
máme jich

tisíce!

Váš dodavatel spojovacího
materiálu s 12 pobočkami
v celém kraji. Adresu prodejny
ve Vašem městě naleznete na 

INZERCE

Společnost ŽPSV z Uherského Ostrohu, 
která patří do skupiny OHL Group, ote-
vřela novou linku na výrobu pražců, kte-
rá jí umožní jejich efektivnější výrobu.

 Investice za asi 150 milionů korun pod-
pořená evropskými fondy zahrnovala také 
vybudování mísícího jádra, betonových 
ploch umožňujících skladování několi-
kaměsíční produkce a také rekonstrukci 
haly, ve které je linka umístěna. Firma je 
jedním z největších dodavatelů betonových 
výrobků pro stavebnictví a už více než 60 
let vyrábí pražce, které jsou jejím hlavním 
produktem. Kromě železničních a silnič-
ních staveb se zaměřuje také na revitalizaci 
panelových domů, výstavbu průmyslových 
a obchodních center a ekologických staveb. 

Pražce ŽPSV končí na železničních a tram-
vajových tratích v České republice. Výrobky 
z nové linky ale musejí nejdříve projít tes-
továním Správy železniční dopravní cesty. 
ŽPSV kvůli propadu ve stavebnictví klesa-
ly až do loňského roku tržby. V roce 2013 
utržila 773 milionů korun, meziročně o 76 
milionů Kč méně, a vykázala zisk necelých 
12 milionů korun. Na konci předloňské-
ho roku zaměstnávala 400 lidí. Loni měla 
společnost tržby kolem 1,5 miliardy korun 
a zisk 66 milionů Kč. Nyní má asi 800 za-
městnanců. Letos ŽPSV očekává zisk 180 
milionů korun před zdaněním. Historie spo-
lečnosti sahá do roku 1952, kdy byl v Praze 
založen Podnik pro lomy a štěrkovny. V roce 
1963 se firma přejmenovala na Železniční 
průmyslovou stavební výrobu se sídlem 

v Uherském Ostrohu, kde je také jeden 
z jejích výrobních závodů. Další tuzemské 
závody a provozy jsou v Nových Hradech, 
Běstovicích, Doloplazech, Čerčanech a Liti-
cích. ŽPSV má i výrobní závod na Slovensku 
a v Bulharsku.  /jzb, foto: www.zpsv.cz/

Skupina REC Group má od května 
ve Starém Městě novou továrnu na vý-
robu pěnového skla A-GLASS. Jedná se 
o stavební materiál vyrobený stopro-
centně z odpadových střepů a využitel-
ný jako tepelná izolace při stavbách.

Stavba továrny trvala přes půl roku a vy-
žádala si investici kolem 90 milionů ko-
run. Podle zástupců REC Group je továrna 
ve Starém Městě teprve druhou fabrikou 

na výrobu pěnového skla v České repub-
lice a rozlohou 4200 metrů čtverečních 
patří mezi největší provozy svého druhu 
ve střední Evropě. Za jednu hodinu semele 
devět tun skelné moučky, což představuje 
asi 60 metrů krychlových pěnového skla. 
Materiál potřebný k izolaci jednoho prů-
měrného domu semele asi za půldruhé 
hodiny. „Cena pěnového skla A -GLASS je 
srovnatelná s ostatními stavebními izo-
lanty. Za jeden metr krychlový zaplatí zá-
kazníci přibližně 1550 korun. Oproti nim 
však dostane náš zákazník ještě něco navíc, 
vlastnosti pěnového skla. Nehořlavost, ne-
nasákavost, zdravotní nezávadnost, nízkou 
hmotnost, pevnost v tlaku a stoprocentní 
recyklovatelnost," uvedl generální ředitel 
REC Group Bronislav Janeček. Pěnové sklo 
je speciální tepelně izolační a protipožár-
ní stavební prvek, který je zcela vyroben 
ze skleněných střepů. Dodávky skla REC 
Group získává ze sběru odpadu od obyvatel 
a firem tímto se zabývajících. Ekologická 

a úsporná továrna byla architektem zakom-
ponována do historického objektu bývalé 
řízkárny původního cukrovaru bratří Mayů. 
REC Group (Recyklační Ekologické Centrum) 
byla založena v roce 1998 a dříve nesla název 
Kovosteel. Skupinu tvoří osm firem, které se 
zabývají likvidací odpadů a jejich zpracová-
ním, demolicemi, rekultivací, ekologickým 
poradenstvím, vzděláváním a dalšími služ-
bami.  /jzb, foto: www.recgroup.cz/

Firma ŽPsv spustila novou linku na výrobu pražců

Rec Group má ve starém městě továrnu na výrobu pěnového skla 
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>  ZPRavodajství

Být stylový? Právě to dokáže Rapid Spaceback, vůz oceněný 
prestižní cenou Red Dot 2014 za design.  
Bohatě vybavený akční model Fresh je ještě atraktivnější! Proto 
jsme pro vás připravili lákavou nabídku, kdy jej můžete získat 
s 5letou zárukou, úsporným TSI motorem, klimatizací, rádiem 
s dotykovým displejem a mlhovkami s LED denním svícením – to vše 
s financováním ŠKODA Finance již za 299 890 Kč! Navštivte nás  
a objednejte se na testovací jízdu.

Přijďte si pro bohatě vybavený akční 
model ŠKODA Rapid Spaceback Fresh.

skoda-auto.cz

PŘIJÍŽDÍ VŮZ, CO MÁ ŠŤÁVU

Váš autorizovaný prodejce ŠKODA:

AUTO Hlaváček a. s.
Kvítkovická 1579
763 61 Zlín - Napajedla
tel.: 577 102 285

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů  
Rapid Spaceback: 3,8–5,8 l/100 km, 99–134 g/km

společnost aircraft 
industries dokončila 
prototyp l 410 nG

Společnost Aircraft Industries z Ku-
novic na Uherskohradišťsku dokončila 
prototyp modernizovaného dopravní-
ho letounu L 410 NG (New Generation). 
Na jeho vývoji pracovala od roku 2010, 
letadlo poprvé vzlétlo 29. července. 

Zahájilo tak sérii certifikačních zkou-
šek, po jejichž úspěšném dokončení bude 
moci být zahájena sériová výroba letounu. 
Aircraft Industries plánuje, že se tak stane 
v roce 2017. V budoucnu by firma chtěla 
vyrábět až 30 letadel ročně. Podle generální 
ředitelky Ilony Plškové je inovace stávají-
cího letounu pro společnost významným 
posunem vpřed. Letadlo oproti stávajícímu 
sériově vyráběnému stroji L 410 UPV E20 
uveze přibližně o 400 kilogramů nákladu 
více, a to díky dvojnásobnému zvětšení 
předního zavazadlového prostoru. Náklad 
tak může činit až asi 2150 kilogramů. Díky 
výkonnější pohonné jednotce dosáhne le-
tadlo rychlosti až 417 kilometrů za hodinu. 
Maximální dolet se pohybuje kolem 2500 
kilometrů a vytrvalost kolem deseti hodin, 
a to díky téměř dvojnásobnému objemu no-

lázně luhačovice završily 
první etapu oprav hotelu 
morava

Společnost Lázně Luhačovice 
dokončila první etapu rekonstrukce 
hotelu Morava, který byl postaven 
v roce 1927. Modernizace si vyžádala 
náklady ve výši 80 milionů korun. Cílem 
bylo zkvalitnění ubytovacího standardu 
i dalších služeb na úrovni katergorie tří 
hvězdiček Superior, uvedla společnost 
na svých internetových stránkách.

Hotelový komplex tvoří čtyři 
vzájemně propojené objekty. Pokoje 
v hlavní budově i v pravém přilehlém 
křídle byly doplněny o sociální zařízení 
a vybaveny novým nábytkem. V krajním 
objektu D byla na pokojích opravena 
sociální zařízení a byl vyměněn také 
nábytek a koberce. Všechny pokoje jsou 
nyní vybaveny i moderními televizory,  
Wi-Fi připojením k internetu a telefonem. 
Stavbaři v této etapě vynechali objekt 
A, který se nachází vlevo od hlavní 
budovy. V další etapě prací však přijde 
řada na něj. Úpravy budou zahrnovat 
například i výstavbu bazénu.

Opravený je vstup do hotelu i kavárna. 
Novotou září také dvě jídelny, ve kterých 
zůstaly zachovány původní stoly 
i židle z dvacátých let minulého století. 
Rozšířena je nabídka gastronomie, 
nyní si hosté hotelu Morava mohou 
podobně jako v nedalekém hotelu 
Palace objednat výběrovou stravu. Mezi 
poskytovanými službami nechybí ani 
kadeřnictví a prodej doplňků.

Hotel má po opravě i novou plynovou 
kotelnu, která nahradila nevyhovující 
centrální rozvod páry. Vyměněny byly 
i elektrické a vodovodní rozvody. Změny 
v hotelu, kvůli nimž mírně klesla jeho 
kapacita na asi 150 lůžek, dokresluje 
nová čelní fasáda. Lázně první etapou 
rekonstrukce hotelu Morava završily 
jednu ze svých největších investičních 
akcí v posledních letech. /red/

vých palivových nádrží, které jsou součástí 
křídla. Ovládání usnadní modernizovaná 
pilotní kabina s technologií od společnosti 
Garmin, která přispěje k vyšší bezpečnosti 
letu. Životnost letounu se díky novinkám 
zvýší ze stávajících 20 000 až na 30 000 
letových hodin. Cestující ocení také snížení 
hluku v kabině. Vývoj letadla přišel na stov-
ky milionů korun. Hlavní projekt MOSTA 
stál 460 milionů, z čehož 238 milionů činila 
dotace ministerstva průmyslu a obchodu. 
Kromě Aircraft Industries se na projektu 
podílela více než desítka dalších českých 
firem z různých oborů i vzdělávacích sub-
jektů, například Avia Propeller, Evektor, 
Jihlavan, Jihostroj, MESIT přístroje, Aero 

Vodochody nebo VUT Brno. Projekt řešil 
například inovaci leteckých motorů, vrtulí 
a agregátů. Kompozitové letadlové celky 
byly zase vyvinuty v projektu INKOM a avi-
onika v projektu Glass Cockpit. Aircraft In-
dustries kvůli L 410 NG také modernizovala 
své výrobní technologie. Pořídila například 
zcela novou lakovnu a koupila řadu nových 
strojů, například hydraulický lis či obráběcí 
stroje včetně pětiosého obráběcího centra 
za 89 milionů korun, které váží přibližně 
120 tun. Nové letadlo nyní musí projít zmí-
něnými certifikačními zkouškami. Nejpr-
ve se bude jednat o certifikaci u evropské 
agentury EASA, následně pak u ruského le-
teckého úřadu MAK. Letadlo by se pak mělo 
prosazovat i na nových trzích a také na těch, 
kam po vylepšení pronikl či proniká už stá-
vající letoun L 410 UPV E20. Po modernizaci 
totiž může vzlétat a přistávat na krátkých 
i nezpevněných drahách a zvládne i provoz 
ve vysokých teplotách a vysokých nadmoř-
ských výškách. Aircraft Industries se tak 
letoun, který uveze až 19 cestujících nebo 
menší počet lidí a více nákladu, podařilo 
loni a letos prodat například i v Nepálu či 
Bangladéši. Podle údajů Aircraft Industries 
bylo v Kunovicích od roku 1969 vyrobeno 
více než 1100 letounů řady L 410, z nichž je 

stále v provozu přibližně 350 letounů ve více 
než padesáti zemích na pěti kontinentech. 
Společnost v loňském roce prodala 16 le-
tadel a letos jich chce prodat až 19. Záměr 
však komplikuje situace v Rusku, které je 
stěžejním trhem společnosti. Tamní letecké 
společnosti kvůli poklesu kurzu rublu těžko 
hledají prostředky na nákup letadel, která 
jsou pro ně rázem o desítky procent dražší. 
Tržby Aircraft Industries loni dosáhly zhruba 
1,8 miliardy korun a firma vykázala zisk přes 
91 milionů korun. 

Kunovický výrobce letadel nyní zaměstná-
vá přes 1 000 lidí. Nedaří se mu však přijímat 
dostatečný počet kvalifikovaných dělníků 
a techniků.  /jzb, foto: www.let.cz/
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INZERCE

Zlínská společnost kovárna viva otevřela 
unikátní ruční kovárnu

skupina synot investuje do australského 
výrobce herních zařízení

Je vybavena tradičním zařízením z prv-
ní poloviny 20. století, které bylo v té době 
v kovárnách běžné.

„Většina strojů pochází ze staré kovár-
ny v Luběnici a byly repasovány. Kovárna 
však ještě nemá finální podobu, její vybavení 
bude průběžně doplňováno o další zařízení,“ 
uvedl finanční ředitel firmy Petr Kročil.

Společnost kovárnu využije pro výrobu 
drobných nástrojů pro vlastní potřebu, pro 
ukázky ručního kování během různých akcí 
pro veřejnost, jako jsou Dny řemesel, ale také 

na výuku praktikantů. „Spolupracujeme se 
středními odbornými školami a každoročně 
u nás máme na praxi dvě desítky studentů, 
kteří si právě ručním kováním zdokonalují 
své praktické zkušenosti,“ dodal Kročil.

Tržby Kovárny VIVA v loňském roce pře-
kročily miliardu korun, meziročně se zvýšily 
asi o 65 milionů Kč. Zisk se zvýšil zhruba 
o 7,5 milionu na necelých 90 milionů ko-
run. Firma dodává své výrobky zejména pro 
automobilový průmysl a další strojírenská 
odvětví. Ke konci loňského roku měla 345 
zaměstnanců.  /jzb/

 Skupina Synot se prostřednictvím své 
kyperské společnosti Synot International 
Limited stala strategickým investičním part-
nerem australského výrobce herních zařízení 
a her kasinového typu Atlas Gaming.

Představitelé Synotu se se zástupci australské 
firmy setkali poprvé začátkem roku na výstavě 
v Londýně. „Zjistili jsme, že se jedná o společ-
nost, kterou tvoří světoví odborníci s mnohale-
tými zkušenostmi. Tato mladá firma má za se-
bou vývoj prvních herních platforem, nicméně 
scházejí jí investoři. A vzhledem k tomu, že naše 
skupina rozšiřuje své působení do mnoha svě-
tových destinací a spolupracuje se světovými 
dodavateli, rozhodli jsme se, že podpoříme tuto 
nadějnou společnost,“ uvedl obchodní ředitel 
skupiny Synot Miroslav Valenta mladší. 

Společnost Synot International Limited 
do Atlas Gaming vstupuje jako strategický 
partner společně s Grand Parade Investments 
Limited, která se hernímu a zábavnímu prů-
myslu věnuje v oblasti Jižní Afriky. Společným 
cílem je mezinárodní rozvoj Atlas Gaming 

a distribuce jejích produktů do dalších zemí. 
„Tuto spolupráci nevnímáme pouze jako in-
vestici. Společný projekt koresponduje s naší 
dlouhodobou strategií, která spočívá ve vy-
hledávání nových trhů. V neposlední řadě 
bude mít uvedená spolupráce pozitivní dopad 
na celou skupinu Synot, především jde o na-
výšení výroby a tím i zaměstnanosti,“ doplnil 
Miroslav Valenta mladší. 

Skupinu Synot ovládá senátor Ivo Valenta. 
Společnost založil s otcem a bratrem v roce 
1991. Zpočátku se věnovala provozování 
výherních automatů, v současnosti kromě 
loterijního průmyslu podniká také v dalších 
oblastech, jako jsou třeba reality nebo prodej 
automobilů. Její vrcholový management sídlí 
na Kypru. Valenta vedle byznysu vstoupil také 
do politiky, když byl loni na podzim zvolen 
senátorem za Uherskohradišťsko.

 Skupina Synot expandovala do třinác-
ti zemí světa a vyhledává další trhy. Působí 
hlavně v Evropě, v severní Africe a v Asii. Za-
městnává asi 3000 lidí a roční obrat skupiny 
převyšuje deset miliard korun.  /red/

RoP střední morava vyplatil 16 
miliard. Zbytek musí
proplatit do konce roku

Regionální operační program Střední 
Morava již překonal hranici 16 miliard 
korun odeslaných na účty příjemců 
dotace. Z celkové finanční alokace 
programu, která pro období 2007 až 
2013 činila 18,3 miliardy korun, zbývá 
ještě proplatit 2,3 miliardy korun. Tyto 
prostředky musí být příjemci vyúčtovány 
nejpozději do konce tohoto roku.

Tempo proplácení dotací z ROP 
Střední Morava se s blížícím se termínem 
uzavírání programu zvyšuje. Zatímco 
v roce 2013 putovalo na účty příjemců 
1,8 miliardy, v roce 2014 to bylo už 2,3 
miliardy a za letošní rok byly ke konci 
srpna vyplaceny již 2 miliardy korun.  

Zbývající částka, zhruba 2,3 miliardy, 
pak bude příjemcům odeslána v průběhu 
následujících měsíců. ROP Střední 
Morava se řadí k programům, kterým 
se podaří využít vyčleněnou finanční 
alokaci. 

„Jsem velmi rád, že přes všechny 
komplikace, se kterými jsme se v průběhu 
administrace programu potýkali, ať 
už v podobě oslabování koruny nebo 
odstupování projektů od realizace 
na poslední chvíli, se nám podařilo využít 
finanční rámec, který byl v uplynulém 
programovém období pro Olomoucký 
a Zlínský kraj k dispozici“, uvedl Ivan 
Matulík, ředitel Úřadu Regionální rady. 

K projektům, kterým byly z ROP Střední 
Morava vyplaceny nejvyšší dotace, patří 
revitalizace budov v bývalém baťovském 
areálu ve Zlíně – 14|15 BAŤŮV INSTITUT, 
na jehož realizaci získal Zlínský kraj 
dotaci 486 milionů korun. V Olomouckém 
kraji byla největší dotace vyplacena 
Dopravnímu podniku města Olomouce 
na obnovu vozového parku tramvají, 
a to 272 milionů korun. Díky této dotaci 
bylo pořízeno 14 nových oboustranných 
tramvají a další čtyři tramvaje pak prošly 
celkovou modernizací.  /tz/
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Katalog firem Zlínského kraje prezen-
tuje region jako významný průmyslový 
region naší republiky, zprostředkovává 
nové obchodní příležitosti na tuzem-
ských i zahraničních trzích a podporuje 
export regionálních firem. Katalog ad-
ministruje zlínské Technologické ino-
vační centrum s.r.o.

Distribuce probíhá ve spolupráci s part-
nerskými institucemi, při podnikatel-
ských misích do zahraniční, při prezenta-
cích na veletrzích, obchodních setkáních 
i na mezinárodních konferencích. Současně 
je katalog umístěn u partnerů: 
Krajské hospodářské komo-
ry Zlínského kraje, Svazu 
průmyslu a dopravy 
ČR, České agentury 
na podporu ex-
portu Czechtrade, 
Agentury pro 
podporu pod-
nikání a inves-
tic CzechInvest 
a u obchodních 
radů na řadě ob-
chodního zastoupe-
ní ČR v zahraničí. 

Slouží též zájemcům 
z řad zahraničních inves-
torů uvažujících o investicích 
v kraji jako přehledný materiál o hlav-
ních odvětvích podnikání i technologic-

kém potenciálu firem v regionu. Katalog 
je k dispozici v češtině, angličtině a něm-
čině. Zaregistrované firmy zde specifikují 
výrobky a služby určené na vývoz, země 
současného exportu, teritoria, kde mají 
zájem expandovat, a případné nabídky 
a poptávky po spolupráci.

Dané informace najdete na doménách 
www.katalogfiremzk.cz a www.zlinregi-
oncompanies.com. Zde je možné vyhle-
dávat firmy dle oboru, ve kterém působí 
či do kterého oboru dodávají své výrobky 
a služby. K dispozici je i CD ROM s off-line 
prezentací.

Firmy, které se chtějí do katalogu 
zaregistrovat a využívat služ-

by s registrací spojené, 
tak mohou učinit zdar-

ma přímo na webu 
a následně si přes 
klientské rozhraní 
svůj firemní profil 
editovat, přidávat 
výrobky či služ-
by včetně fotodo-
kumentace, a tím 

udržovat informace 
o své společnosti ne-

ustále aktuální. 
Pro další informace 

o katalogu, jeho dalších ak-
tivitách či pro CD ROM kontak-

tujte Petru Al Azawy na adrese alazawy@
ticzlin.cz. /tic/

Registrujte se do katalogu, podpořte svůj export!exportujte do kazachstánu 
a běloruska

Ve dnech 4. až 10. října se bude ko-
nat podnikatelská mise Zlínského kraje 
do Kazachstánu. Organizátorem je Kon-
taktní centrum pro východní trhy při 
KHK Zlín, které spolupracuje s českým 
i kazašským velvyslanectvím. Podnika-
telé navštíví Astanu a Karagandu, pro-
běhnou obchodní semináře, B2B jed-
nání, návštěvy firem. Dne 18. listopadu 
proběhne ve Zlíně podnikatelské setkání 
s názvem „Business den: Bělorusko“, kde 
se podnikatelé seznámí s daným teri-
toriem a jeho obchodním prostředím. 
Budou představeny průmyslové oblasti 
a sektory, které by mohly být perspektiv-
ní pro obchodní spolupráci. Akce se zú-
častní zástupci Velvyslanectví Běloruska 
v Praze, představitelé institucí a firem, 
které předají účastníkům praktické zku-
šenosti s obchodováním a podnikáním 
v Bělorusku. Více informací podá Boh-
dana Konečná na konecna@khkzlin.cz.

kurz obchodní ruštiny

Kontaktní centrum pro východní trhy 
při KHK připravilo kurz obchodní ruš-
tiny zaměřený na obchodní korespon-
denci a komunikaci při obchodních 
jednáních. Kurz bude rozdělen do pěti 
vyučovacích bloků po 4 hodinách a vý-
uka bude probíhat v budově č 23, Va-
vrečkova 5262, Zlín. Termín kurzu byl 
stanoven na září až říjen letošního roku. 
Kurzy lze přizpůsobit individuálním po-
žadavkům firem a výuku lze realizovat 
přímo ve vaší firmě. Do kurzu se můžete 
přihlásit na konecna@khkzlin.cz.

snídaně s Petrem Zahradníkem

Diskutujte o tom, co vás zajímá! Ten-
tokrát s předním českým ekonomem, 
analytikem a odborníkem na proble-
matiku EU Petrem Zahradníkem. Se-
tkání se zaměří na evropské dotace, 
kohezní politiku, zahraniční obchod 
a obchod a podnikání. Petr Zahradník 
je absolventem oboru finance na Fakultě 
nárohospodářské VŠE v Praze, oboru 
hospodářská politika na Columbia Uni-
versity v New Yorku a oboru evropská 
studia na Katholieke Universiteit Leu-
ven v Belgii.  Specializuje se na téma 
ekonomického vývoje a hospodářské 
politiky EU v nejširších a komplexních 
souvislostech. Setkání se uskuteční 25. 
září od 9.00 ve 23. budově bývalého ba-
ťovského areálu. Přihlášky do e-mailu 
na konecna@khkzlin.cz.

V říjnu a listopadu proběhnou akce 
na podporu technického vzdělávání 
ve Zlínském kraji, které připravuje KHK 
Zlín pod záštitou poslankyně Evropské-
ho parlamentu Dott. Martiny Dlabajové. 

První se uskuteční dvoudenní akce s ná-
zvem Den řemesel, a to 2. a 3. října 2015 
v prostorách Baťových závodů ve Zlíně. 
Hlavním spoluorganizátorem je Kovárna 
VIVA, akci podpoří i statutární město Zlín 
a Zlínský kraj. V pátek otevřou své brá-
ny žákům posledních ročníků základních 
škol kromě již zmíněné kovárny i firmy 
Geniczech - M, Flow Tech, ZPS – Frézo-
vací nástroje a Mitas. Budou představe-
ny i střední odborné školy, které nabízí 
studium technických oborů. V sobotu se 
otevřou některé z firem pro širokou veřej-
nost, mnoho zajímavých aktivit nabídne 

Podpora technického vzdělávání
cílem projektu je přiblížit žákům firemní praxi

především Kovárna VIVA, následovaná 
firmou Geniczech - M.

Další akcí je Technický jarmark v Rož-
nově pod Radhoštěm – zde své prosto-
ry pro žáky základních škol 9. 10. 2015 
otevřou firmy Brose CZ, ON-SEMICON-
DUCTOR, REMAK, ZPV Rožnov, RETIGO 
a STROZA. Další Technické jarmarky bu-
dou 6. 11. 2015 ve Vsetíně a 20. 11. 2015 
ve Valašském Meziříčí za účasti firem PWO 
Czech Republic či DEZA, další firmy jsou 
v jednání.

Cílem těchto aktivit je přiblížit žákům 
základních škol a jejich rodičům firem-
ní praxi. To, jaké je prostředí ve firmách, 
nejlépe ukáží návštěvy konkrétních firem 
a pokud je nabídnuta rovnou i možnost 
studia na odpovídající střední odborné 
škole, přispívají tyto akce ke kvalitnímu 
rozhodování o volbě povolání.  /tic/
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Připravte se na 4. průmyslovou revoluci!
Zveme vás ke kulatému stolu Inovačního 

think tanku, který se uskuteční ve Zlíně 
14. října ve 23. budově. 

Cílem je informovat vás, firmy, i zástup-
ce veřejné správy o výzvách spojených 
se 4. průmyslovou revolucí a získat infor-
mace, jak to vidíte, co potřebujete a jaká 

jsou regionální specifika vašeho kraje. Vaše 
informace poslouží k nastavení progra-
mů TA ČR a koncepční práci dalších úřadů 
a ministerstev.

Dopolední panelová diskuze s názvem 
„Současná a budoucí konkurenceschopnost 
regionu" bude zaměřena na regionální pro-

blematiku. Podtématem budou „otevřené 
inovace = nové možnosti spolupráce". 

Odpoledne začne prezentací R. Šisera 
na téma 4. průmyslová revoluce. Poté před-
staví firmy z regionu, jakým způsobem se 
ony připravují na Industry 4.0. 

Poté proběhne workshop na téma: Jak se 
připravit na 4. průmyslovou revoluci.

Více informací na www.tacr.cz nebo ala-
zawy@ticzlin.cz.  /tic/

Celkový objem proplacených voucherů 
ve 3. etapě, kterou Zlínský kraj dokončil, do-
sáhl 6,31 milionu korun. Firmám bylo pro-
placeno 44 inovačních voucherů v hodnotě 
od 60 000 do 149 999 korun na spolupráci 
s pracovišti pěti vysokých škol.

Vouchery napomohly k odstranění bari-
ér při spolupráci firem ze Zlínského kraje 
s vědeckovýzkumnými pracovišti. V mnoha 
případech položily i základ návazné budoucí 
spolupráce a přispěly také k vývoji nových 
produktů.

Například společnost HVFree s.r.o. z Rožno-
va pod Radhoštěm využila inovační voucher 
k vývoji prototypu bezdrátové jednotky s ino-
vovanou radiovou a softwarovou částí. Stáva-
jící bezdrátové jednotky tato firma vyráběla 
z nakupovaných komponent (antén a rádií), 
které však nedosahovaly požadované kvality. 
Antény a rádia vyzařují i do bočních a zadních 
směrů a ruší pak jiné jednotky namontované 
například na stejném stožáru. Tento problém 
firma řešila vlastním vývojem antén s lepšími 
směrovými charakteristikami. Na vývoji spo-
lupracovala s Ústavem informatiky a umělé 
inteligence Fakulty aplikované informatiky 
na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Díky ino-
vačnímu voucheru mohla firma využít nejen 
zkušenosti akademických pracovníků pro 

návrh konstrukce stínících prvků antén a pro 
úpravu stávajícího softwaru bezdrátových 
jednotek, ale také měření vyzařovacích cha-
rakteristik vyvíjených antén ve špičkově vyba-
vené bezodrazové komoře, kterou disponuje 
Fakulta aplikované informatiky. Podrobnosti 
o podpořených aktivitách www.objevtesmer.
cz v sekci Případové studie.

Celkem za období let 2012 až 2015 proplatil 
Zlínský kraj 114 inovačních voucherů v hod-
notě 16,3 milionu korun. K této částce firmy 
přidaly cca 5,4 milionu korun, celkový objem 
dosáhl 21,7 milionu korun (bez DPH). Nejvyš-
ší podíl směřoval na Univerzitu Tomáše Bati 
ve Zlíně. Seznam všech projektů a případové 
studie naleznete na www.objevtesmer.cz. /tic/

inovační vouchery otevřely dveře podnikatelům na univerzitní pracoviště

14 / 10/ 2015 od 9:30 hod.
Technologické inovační centrum, s.r.o. (partner akce)
Podnikatelské inovační centrum, Vavrečkova 5262, Zlín

WORKSHOP
Přijďte debatovat o výzvách a příležitostech  
v regionu spojených se 4. průmyslovou revolucí.

Inovační 
potenciál 
regionu

Byznys  
& Věda

Jak se 
připravit na  

4. průmyslovou 
revoluci?

Současná  
a budoucí 

konkurenceschopnost

Elektronická přihláška zde.

Otevřené  
inovace = nové 

možnosti  
spolupráce

INOVAČNÍHO THINK TANKU

Přihlášky na alazawy@ticzlin.cz
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Rozšiřte svůj business 
do velké británie

Unikátní workshop, který se zaměří 
na obchodní příležitosti ve Velké Británii. 
Tak lze charakterizovat akci, která je orga-
nizována ve spolupráci klíčových obchod-
ních organizací pro britský trh UK Trade 
& Investment (UKTI) a Britskou obchodní 
komorou v Praze dne 19. října. Workshop 
bude vedený investiční skupinou UKTI pro 
Střední a Východní Evropu. Po oficiálním 
ukončení workshopu Vás rádi pozveme 
na individuální setkání s představiteli 
UKTI, kteří s Vámi přímo pohovoří o Va-
šich obchodních záměrech a ambicích roz-
šířit své působení na britský trh během 
1:1 schůzek (v případě zájmu nám prosím 
pošlete e-mail, abychom mohli rezervovat 
Váš časový termín). Prezentace a setkání 
se bude konat v českém jazyce.

Časová organizace a lokace:
Zlín, pondělí, 19. října 2015, TIC Zlín, Va-
vrečkova 5262, budova 23
8.45  Registrace
9.15 Začátek programu   

Program:
9.15 Oficiální zahájení – UKTI & TIC Zlín
9.30–9.40 TIC Zlín, představení 
9.40–9.55 Proč investovat právě ve Velké 
Británii, Zuzana Štěpanovská, Investment 
Adviser, UKTI
9.55–10.10 Filip Franek, Senior Consul-
tant/Trade Advisor, Britská obchodní 
komora
10.10–10.30 Založení společnosti a daňo-
vý systém v UK, Baker Tilly, Jiří Medřický, 
Country Manager 
10.30–10.45 Coffee break
10.45–11.00 Příklady z praxe / Success 
Story, BioVendor, Michal Kostka, Deputy 
CEO
11.00–11.15 Interkulturní aspekty česko-
-britského obchodního jednání Stephen 
Ridgway, Senior Consultant/Trade Advi-
sor, Britská obchodní komora 
11.15–11.20 Jak Vám může UKTI pomoci, 
Zuzana Štěpanovská, Investment Adviser, 
UKTI
11.30 Začátek osobních individuálních 
1:1 setkání (10 minut pro jednotlivé účast-
níky)

 
Rozšiřte svůj business do Velké Bri-

tánie – zveme Vás!
Prosím potvrďte svoji účast a 1-2-1 

setkání s UKTI týmem na e-mail: zuzana.
stepanovska@ukti-cee.com. V případě zá-
jmu či potřeby dalších informací o UKTI 
a jejích službách, pište na e-mail: zuzana.
stepanovska@ukti-cee.com.

Velká Británie opětovně potvrdila v roce 
2014 dle statistik své prvenství v přímých 
investicích v porovnání s ostatními státy 
v Evropě. Podle závěrečné zprávy vydávané 
každoročně organizací UNCTAD, Konferencí 
OSN o obchodu a rozvoji, je Velká Británie 
investory nejvyhledávanější zemí v Evropě. 

Toto prvenství jen potvrzuje trend z před-
chozích let, kdy v roce 2013 vzrostly investice 
do Velké Británie o 22 %, zatímco se celková 
globální hladina investic snížila o 18 %. Také 
globální poradenská společnost A. T.  Kearney 
ve své studii FDI Confidence Index naznačuje, 
že Velká Británie bude i nadále pro investo-
ry klíčovou zemí. Nejvíce atraktivní oblastí 
s velmi silným každoročním růstem je ob-
last IT, která v Británii nabízí velké množství 
příležitostí. IT je doplněno dalšími klíčovými 
odvětvími, jako je energetický průmysl včetně 
zelené energetiky, těžký a výrobní průmysl, 
potravinářský průmysl, finanční služby a v ne-
poslední řadě také automobilový průmysl.

Atraktivita Velké Británie 
Přímý a jednodušší přístup k financím je 

jedním z hlavních důvodů, které investory 
do Velké Británie láká. Ta může nabídnout 
společnostem jakékoliv velikosti různé vari-
anty možnosti financování jejich businessu 
a růstu. Společnosti mohou využít přístupu 
k financím z různých zdrojů, jako je London 
Stock Exchange, joint venture či business an-
gels. Dle zpětné vazby z trhů mohou business 
angels v dnešní době jedinečným projektům 
nabídnout financování až téměř £500,000, 
což například před 3 lety, kdy byl trh stále 
velmi opatrný, bylo téměř nemožné. Finanční 
zvýhodnění může být také nabídnuto díky 
speciálním grantům z Britského regionálního 
fondu pro rozvoj a růst, další možností jsou 
pak půjčky pro start-upy či speciální podni-
katelské zóny. 

Špičková podpora inovací je další klíčovou 
oblastí podporující atraktivitu Velké Britá-
nie. Na trhu je několik zajímavých finančních 
programů, které podporují výzkum a vývoj 
a inovace či se dá využít také nabídky napří-
klad daňového zvýhodnění tzv. Patent Boxu. 
Patent Box zvýhodňuje ty společnosti, které 
generují své tržby z patentovaných produktů. 
Daňová zátěž poté klesá až na hranici 10 %. 
Další zajímavou možností je získání smart 
grantů, které nabízejí financování pro malé 
a střední podnikatele a snaží se je podpořit 
v jejich R&D projektech zejména v oblasti 
vědy a techniky. V tomto odvětví je možné 
dosáhnout na podporu až do výše £250,000. 

Přátelské podnikatelské prostředí je další 
devizou britského trhu. Světová banka kaž-

dý rok vede statistiku snadnosti podnikání 
a příznivého podnikatelské prostředí, ve které 
se Velká Británie umisťuje vždy na předních 
příčkách. V roce 2014 se umístila na 10. místě 
a z evropských zemí ji předběhlo pouze Dán-
sko a Norsko, které se ale Británii nemohou 
rovnat velikostí trhu a finančními možnostmi. 
Tato statistika je také podporovaná faktem, že 
společnost může být založena přes on-line for-
mulář za poplatek 15 liber a celý tento proces 
trvá pouze 24 hodin.

Podpora britské vlády
Pro společnosti, které mají zájem o brit-

ský trh a je jejich cílem a strategií na tento 
trh vstoupit, nabízí britská vláda bezplatnou 
podporu díky své vládní agentuře UK Trade 
& Investment (UKTI). UKTI podporuje nejen 
britské společnosti v jejich exportu do zahra-
ničí, ale zároveň se také věnuje investiční části 
– podpoře expanze společností z jiných zemí 
do Velké Británie. Právě tato druhá a klíčová 
aktivita agentury je specificky zaměřena a ří-
zena s cílem podpořit podnikatele z cizích 
států v jejich úsilí na britském trhu uspět. Bez-
platná podpora je nabízena jakkoliv velkým 
subjektům, ať se jedná o velké společnosti či 
živnostníky, kteří by o expanzi na britský trh 
měli zájem. Pomoc je poskytována ve všech 
business odvětvích a pokrývá asistenci napří-
klad při založení pobočky, poskytnutí obec-
ných informací o daňovém a právním systému, 
průzkum trhu v daném odvětví, propojení 
na partnerské organizace a lokální asociace, 
výběr vhodné lokace a mnoho dalších služeb, 
které se vždy odvíjejí od individuálních poža-
davků klientů. V případě zájmu dochází také 
na propojení UKTI centrálu ve Velké Británii, 
která je poté schopna zajistit podporu již pří-
mo lokálně v Británii. 

Britská vláda se nedávno rozhodla rozšířit 
a posílit svůj lokální tým a zaměřit svoji po-
zornost na střední a východní Evropu včet-
ně České republiky. Cílem je podpořit české 
společnosti, které o expanzi uvažují a mohou 
tak najít pomocnou ruku a odrazový můstek 
přímo v Česku. UKTI v naší zemi čítá desít-
ky klientů, kteří o rozvoj a vstup do Británie 
mají zájem. Dle slov jednoho ze spokojených 
investorů, který využil podpory UKTI a založil 
si nedávno přímo pobočku ve Velké Británii, 
říká: „Založení firmy bylo snadné díky pomoci 
a poradenství poskytované vládní agentu-
rou UKTI a celý proces proběhl hladce bez 
jakýchkoliv překážek.“ Obdobných případů 
pozitivních reakcí a zejména pak zpětná vaz-
ba na inkorporaci a podnikatelské možnosti 
přicházejí nejen z České republiky, ale také 
z ostatních zemí CEE regionu.   /tic/

velká británie je ostrovem velkých možností
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>   PodPoRa Podnikání

Úspěšná celorepubliková soutěž Na-
vrhni projekt, kterou již třetím rokem po-
řádá pro středoškoláky Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR ve spolupráci s Úřadem 
vlády ČR – Eurocentry, pokračuje i letos, 
a to do 30. listopadu. Atraktivní výhry 
v podobě tabletů, chytrých mobilních 
telefonů či elektronických čteček čekají 
nejen na studenty, ale i jejich pedagogy. 

Úkolem studentů je, aby se rozhlédli 
po svém okolí a zamysleli se, jak a k čemu 
by se dala v jejich okolí využít podpora 

Experti z komerční sféry, akademičtí 
pracovníci, odborníci z výzkumných ústa-
vů. Co mají společného? Ti všichni mohou 
řešit vaše inovace. Má to ale jeden háček 
– vaše podnikání musí mít něco společné-
ho se dřevem. Jde totiž o nabídku Centra 
inovací modulové výstavby, za kterým stojí 
tečovická firma WOODEXPERT s.r.o. a Dře-
vařský ústav.

Centrum inovací modulové výstavby sídlí 
v prostorách Technologického parku Progress 
v areálu Strategické průmyslové zóny Hole-
šov. „Posláním centra inovací je hledat a vy-
víjet nové výrobky či technologie přímo pro 
konkrétní uživatele a jejich podmínky. Dobrá 
inovace se přece musí vyplatit – nehledáme 
tedy dotace, ale řešíme to, co výrobce pálí,“ 
říká zakladatel společnosti WOODEXPERT 
Ing. Marek Polášek, Ph.D. Společnost z Tečovic 
se specializuje na odborné technické posud-
ky oken, dveří, podlah, nábytku a stavebních 
a konstrukčních prvků na bázi dřeva. „Při naší 
každodenní praxi jsme v kontaktu s různými 
druhy výrobků a mnoha experty a specialisty. 

z evropských fondů. Toto téma projektu 
studenti pak upraví podle aktuálních oblas-
tí podpory nového programového období 
2014-2020. Na projektování nezůstanou 
sami - připraveni pomoci jsou koordinátoři 
krajských Eurocenter, kteří poradí s vý-
běrem operačního programu a nabídnou 
pravidelné konzultace projektů po celou 
dobu soutěže. 

Zapojit se mohou všichni studenti 
a pedagogové středních škol bez ohledu 
na obor studia či zaměření školy. Projekty 
mohou soutěžící zasílat e-mailem do kan-

Ve spolupráci s nimi se snažíme hledat řeše-
ní s maximálním přínosem pro zákazníka. 
Založení centra inovací, které by bylo plat-
formou pro co nejužší spolupráci odborníků 
ve prospěch zákazníka, tak byl logický krok,“ 
vysvětluje Marek Polášek. Centrum je navíc 
zapojeno do systému otevřených inovací, které 
provozuje Technologické inovační centrum.

Překližka s dvojnásobnou pevností
Centrum inovací modulové výstavby se 

přes svou zatím velmi krátkou historii může 
pochlubit konkrétními výsledky. Jde například 
o nový typ překližky či speciální dřevěné des-
ky pro betonování. Tyto a další výsledky byly 
představeny na druhém setkání zakladatelů 
a přátel centra. Zúčastnilo se jej na sedm desí-
tek hostů. V rámci odborného programu byly 
prezentovány zkušenosti a inovativní počiny 
jak samotného centra, tak i spolupracujících 
firem či institucí. Jde například o Institut pro 
technologii dřeva Drážďany, Saský textilní 
institut Chemnitz, SmarTech Solutions či Ve-
sper Frames. Zřejmě nejzajímavějším počinem 
centra inovací je vývoj již zmíněné modifiko-

navrhni projekt a získej skvělé ceny! startuje další kolo oblíbené soutěže

odborníci pod jednou střechou. najdete je v Holešově

celáří Eurocenter do konce listopadu. Ti 
nejlepší změří síly v regionálních kolech 
před zástupci regionálních rad v prosinci. 
Soutěž vyvrcholí celostátním finále, ve kte-
rém porota zvolí tři nejlepší projekty z celé 
ČR. Osvědčený koncept soutěže seznamuje 
středoškoláky s problematikou projektové-
ho řízení a s fondy EU.

Podle slov vedoucí krajského Eurocentra, 
Ing. Lívie Pekajové, MPA, je Eurocentrum 
Zlín připraveno všem soutěžícím s projek-
tem odborně pomoci ve všech jeho fázích. 
Více informací získáte na internetové ad-
rese www.navrhniprojekt.cz! /tic/

vané tvarovatelné překližky, která dosahu-
je při stejné tloušťce více než dvojnásobku 
pevnosti běžné překližky. Je vyráběna z méně 
hodnotných surovin a ke své výrobě nepotře-
buje složité strojní zařízení. Její výroba je navíc 
možná v podmínkách běžné truhlářské dílny.

Na setkání byly také představeny závěreč-
né práce studentů Bauakademie Drážďany, 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Mendelovy 
univerzity Brno či České zemědělské univer-
zity, které vznikly jako součást inovačních 
a výzkumných aktivit společnosti WOOD-
EXPERT  v rámci Centra inovací modulové 
výstavby. Právě zprostředkování výrobní pra-
xe studentům je totiž dalším posláním hole-
šovského centra. „Tato spolupráce je přínosná 
jak pro firmy, tak studenty, protože na rozdíl 
od stáží získají možnost podílet se na řešení 
konkrétního problému firmy, získat znalosti. 
Pro firmu je pak jednodušší zaměstnat absol-
venta, který už zná mechanismy fungování 
firmy a již prokázal své schopnosti,“ uvádí 
Jitka Beránková, ředitelka Dřevařského ústavu 
Praha. Více informací naleznete na webové 
adrese www.woodexpert.cz. /jjn/
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TOP Vínem Slovácka 2015 se stala 
Pálava z rodinného Vinařství Vaďura 
z Polešovic. Výsledky ankety se vyhlašo-
valy v srpnu na vinařské slavnosti právě 
v Polešovicích. Akce se konala poosmé. 
Osmnáct vinařů a vinařských společ-
ností ze Zlínského kraje a přilehlých 
obcí Blatnice pod Svatým Antonínkem 
a Blatnička na Hodonínsku přihlásilo 
72 vzorků vín. Z toho bylo 56 bílých vín 
v šestnácti odrůdách, sedm vzorků čer-
vených vín v pěti odrůdách a devět rů-
žových ve čtyřech odrůdách.

Vaďura soutěž opanoval třikrát za se-
bou v letech 2010 až 2012 a na trůn se 
tak vrátil po dvouleté pauze. Loni přitom 
mělo jeho vinařství v desítce TOP vín jen 
Pálavu na čtvrtém místě, ale zase vyhrá-
lo klání kolekcí, kde se posuzuje pět vín 
od každého výrobce. Letos měl Vaďura 
v desítce jediného zástupce, ale na samém 
vrcholu. Úspěch vítěze potěšil. Podle něj je 
konkurence mezi vinaři stále větší a uspět 
je oproti předchozím letům složitější. Va-
ďurova Pálava získala od hodnotitelské 
komise 87,25 bodu.

Druhé Rulandské bílé od Drobilova vína 
z Polešovic a třetí Hibernal od společnosti 
Víno Hruška z Blatničky ztratily jen čtvrt 
bodu. O vyrovnanosti letošního ročníku 
svědčí i to, že vína na čtvrtém až šestém 
místě získala 86,25 bodu. Kolekce letos 
ovládla společnost Víno Hruška, která 
měla mezi desítkou nejlepších kromě 
třetí i pátou pozici. Bodovala i další do-
mácí společnost ZEAS, která obsadila mezi 
TOP víny čtvrtou, sedmou a osmou příčku 
a v kolekcích skončila druhá. Drobilovo 
víno svůj úspěšný rok v klání dovršilo třetí 
pozicí v kolekcích.

toP vínem slovácka 
2015 je Pálava 
z vinařství vaďura Záruka kvality

Soutěžící vína musejí být vyrobena 
z hroznů odrůd vinné révy, které pocházejí 
z České republiky. Pořadatelem soutěže je 
Okresní agrární komora Uherské Hradiště 
a Zemědělský svaz ČR. „Značkou TOP Víno 
Slovácka chceme upozornit na kvalitu vín 
vyrobených na Slovácku a propagovat mo-
ravská vína. Pro milovníky vín je to záruka 
kvality a pro vinaře je značka oceněním 
jejich celoroční záslužné práce,“ uvedla 
ředitelka uherskohradišťské agrární ko-
mory Karla Malinová.

Loni dvě desítky vinařů do soutěže TOP 
Víno Slovácka přihlásily 84 vzorků vín. 
Komise jako nejlepší vyhodnotila víno Ru-
landské šedé z Vinařství Vyskočil z Blat-
nice pod Svatým Antonínkem. Letos toto 
vinařství obsadilo mezi deseti nejlepšími 
víny šestou a devátou pozici.  

Víno a Zlínský kraj
Při pohledu z Valašska či Hané to tak ne-

musí vypadat, ale Zlínský kraj je druhým 
nejvýznamnějším vinařským regionem 
v České republice – hned za naprosto su-
verénním Jihomoravským krajem. Pokud 
se podíváme do statistik podrobněji, tak 
zjistíme, že Zlínský kraj má rozlohu vinic 
zhruba stejnou jako všechny ostatní re-
giony dohromady. Vinařské obce přitom 
nejsou jen na Uherskohradišťsku. Regis-
trované vinice najdeme i v Napajedlích či 
sousedních Pohořelicích. 

V České republice jsou dvě vinařské 
oblasti – Čechy a Morava, které se dále 
dělí na podoblasti. V Čechách jde o měl-
nickou a litoměřickou, na Moravě pak 
o znojemskou, mikulovskou, velkopav-
lovickou a slováckou. Podle statistik je 
v České republice registrováno zhruba 
19 600 hektarů vinic, z toho přes 17 000 
je osázeno – celkem na nich hospodaří 
19 000 pěstitelů vinné révy. 

Ve slovácké podoblasti, kam spadají 
všechny vinařské obce ve Zlínském kraji, 
se daří především Rulandskému bílému 
i Rulandskému šedému, Veltlínskému ze-
lenému a Chardonnay, z vrchních kame-
nitých partií pochází vynikající Ryzlink 
rýnský. 

Nejčastější odrůdy
Na Kyjovsku a Uherskohradišťsku, 

v severnější výspě vinařské oblasti Mo-
rava, jsou rozšířenější rané odrůdy jako 
Müller Thurgau či Muškát moravský, který 
vznikl ve Šlechtitelské stanici v Polešovi-
cích. Z modrých odrůd se pěstují nejčas-
těji Modrý Portugal, Rulandské modré, 
Zweigeltrebe, Svatovavřinecké a Cabernet 
Moravia, vyšlechtěný v Moravské Nové Vsi 
na Břeclavsku.  /jzb, jjn/

dalších osm výrobků je 
Regionální potravinou 
Zlínského kraje

Značku Regionální potravina 
Zlínského kraje nese dalších osm 
produktů s výjimečnou kvalitou 
a chuťovými vlastnostmi. Ocenění 
výrobcům předal v srpnu na krajských 
dožínkách v Kroměříži ministr 
zemědělství  Marian Jurečka. 
„Ministerstvo zemědělství soutěží 
pomáhá malým producentům z regionů. 
Snaží se tak zviditelnit jejich náročnou 
práci a pomoci jim uspět s jejich výrobky 
na trhu,“ uvedl Jurečka.

Regionální potravinou je tak 
ve Zlínském kraji celkem 43 výrobků. 
Soutěží se v devíti kategoriích, jedna 
v letošním roce zůstala bez vítěze. 
O značku se ucházelo 121 produktů 
od 36 výrobců. Nejvíce, 44, jich bylo 
v kategorii Pekařské výrobky včetně 
těstovin. Značku Regionální potravina 
Zlínského kraje získaly oceněné výrobky 
na čtyři roky. Dvěma z osmi úspěšných 
se přitom letos podařilo obhájit ocenění 
z roku 2011.

„Jsme velice potěšeni, že náš výrobek 
Staročeský medovník získal opětovně 
ocenění Regionální potravina Zlínského 
kraje a že se nám podařilo certifikát 
znovu obhájit. Značka pro nás znamená 
především ocenění dlouholeté práce 
a uznání kvality výrobků, což nám 
potvrzuje oblíbenost u zákazníků 
po celé České republice, Slovensku 
a Německu. Motivuje nás to k inovaci 
a zkvalitnění produktů,“ poznamenal 
spolumajitel společnosti MEDOKS ze 
Všeminy Vladimír Stomatov.

Označení kromě Staročeského 
medovníku na svém obalu ponese 
i uzená krkovice od Radka Šerého 
z Brumova-Bylnice, Čerstvý sýr rajče – 
bazalka od firmy Kromilk z Kroměříže, 
Jogurt z farmy bílý – ZPZ Valašská 
Bystřice, Kopretina s tvarohovou 
náplní od Agrodružstva Roštění, 
Vizovická slivovice 2013 Presenta 
firmy Rudolf Jelínek, Švestková povidla 
Jiřího Netopila ze Žalkovic a Med 
medovicový Karla Kolínka z Nedašova. 
Akce Regionální potravina se letos 
konala pošesté, jde o celostátní soutěž 
pořádanou v krajích.  /red/
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INZERCE

Nový vjezd do průmyslového areálu 
Toma v Otrokovicích získal v soutěži 
Stavba roku 2014 Zlínského kraje Cenu 
hejtmana, tedy letos nejvyšší udělené 
ocenění. Grand Prix architekta Pavla No-
váka porota totiž tentokráte neudělila. 

 Vjezd do průmyslového areálu byl po-
dle porotců velmi náročnou stavbou, co 
se týče technologie i organizace práce. 
Celkem se do letošního 13. ročníku sou-
těže přihlásilo 42 staveb, loni jich bylo 55. 
„Nový vjezd do průmyslového areálu spo-
lečnosti Toma pomohl odlehčit dopravní 
situaci ve městě. Stavba byla realizována 
za extrémně složitých stavebních a časo-
vých podmínek při téměř trvalém provozu 
na velmi důležitém železničním koridoru. 
Navzdory všem složitým podmínkám ji 
stavbaři provedli ve vynikající kvalitě," 
uvedl zlínský hejtman Stanislav Mišák. 

Nejvíce přihlášených staveb, čtrnáct, 
bylo v kategorii občanské vybavenosti. 
Hlavní cenu získala stavba centrálního 
objektu Uherskohradišťské nemocnice. 
V kategorii zemědělských a průmyslových 
staveb soutěžilo osm objektů. Hlavní cenu 
porota udělila výrobní hale a vývojovému 
centru Liss v Rožnově pod Radhoštěm. Jen 
po jedné stavbě letos soutěžilo v kategori-
ích domů pro bydlení a rodinných domů. 
Loni se jich přihlásilo dohromady dvanáct. 
Podle pořadatelů ankety se projevilo, že 
loňský rok nebyl v regionu pro stavebnic-
tví úspěšný. Hlavní cenu získal rodinný 
dvojdomek ve Zlíně   Prštném. Doprav-
ních, inženýrských a ekologických staveb 
soutěžilo šest, porota zde ale hlavní cenu 
neudělila. Kategorii rozvojových projektů 
měst a obcí se sedmi přihlášenými ovládla 
revitalizace parku Komenského ve Zlíně. 
Ze staveb mimo Zlínský kraj, které navrhli 
či postavili architekti a stavbaři z regionu, 
porotce letos nejvíce zaujala stavba centra 
klinického výzkumu v neuropsychiatrii 
v Klecanech.  /red/

stavbou roku 2014 ve Zlínském kraji je vjezd do areálu toma 

Zlínská personální agentura, 
Váš spolehlivý partner na trhu práce.

Kontaktuje nás
+420 727 839 380

www.e2epartner.cz

VYHLEDÁVÁNÍ 
ZAMĚSTNANCŮ

Známe lokální trh, 
ušetříme Váš čas 

a vyhledáme vhodné 
zaměstnance.

Pečlivě ověřujeme 
zkušenosti a předpoklady 

kandidáta na danou 
pozici osobním 

pohovorem u nás.

VÝBĚROVÁ
ŘÍZENÍ
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16

>   ocenění

V letošním roce byl vyhlášen již 10. 
ročník soutěže Perla Zlínska. Pořada-
telé obdrželi 130 vzorků od 36 výrobců. 
Hodnotitelská komise vybrala celkem 15 
vítězných výrobků, kterým udělila cenu 
Perla Zlínska 2015. Ocenění a certifikáty 
o kvalitě svého produktu si přijdou maji-
telé nebo zástupci firem převzít 3. října 
při příležitosti „Dne Zlínského kraje“ 
z rukou hejtmana Zlínského kraje.

Cílem této soutěže je poukázat a vyzdvih-
nout zpracovatele, kteří ještě pořád vyrábě-

jak chutná Zlínsko? oblíbená soutěž  
producentů se konala již podesáté

Podnikatelem roku Zlínského kraje 
za rok 2014 byl vyhlášen Antonín Plachý, 
zakladatel a vůdčí osobnost lázeňské 
skupiny Royal Spa. „Jsem rád, že si naší 
práce někdo všiml,“ reagoval třiasedmde-
sátiletý Plachý na výsledky ankety, které 
v červnu v sirnatých lázních v Ostrožské 
Nové Vsi letos již popatnácté oznámilo 
Sdružení podnikatelů Zlínského kraje.

 Royal Spa je řetězec lázeňských a well-
ness hotelů, který působí v České republice 
dvě desetiletí. Nyní ho tvoří čtyři lázeňské 
komplexy a jeden wellness hotel v Luhačo-
vicích, Mariánských Lázních, Velkých Losi-
nách na Šumpersku a v Ostrožské Nové Vsi. 
Jejich celková kapacita je více než 1000 
lůžek. Většina hotelů má čtyřhvězdičkový 
standard a nabízí hostům komplexní služ-
by pod jednou střechou, ubytování, stra-
vování a lázeňskou péči především na bázi 
přírodních léčivých zdrojů. Hotely Royal 
Spa zajišťují kromě lázeňské léčby i různé 
druhy relaxačních a wellness pobytů. Mají 
více než 300 zaměstnanců. Antonín Pla-

chý stál v 90. letech u zrodu společnosti, 
do jejíhož vedení postupně zapojil i své 
potomky. „Řídím se hlavně spokojeností 
lidí kolem sebe, aby se jim zdraví vracelo. 
Když budou spokojení, budou se k nám 
vracet,“ mínil Plachý. 

Royal Spa v minulých letech vylepšovalo 
a stále modernizuje své objekty i služby. 
Naposledy v létě v lázních Velké Losiny 
na Šumpersku otevřelo termální park. 
Stavba si včetně vybavení vyžádala asi 
200 milionů korun. „Hodně peněz, které 
jsme dosud vydělali, jsme zase investovali, 
aby se pacienti cítili lépe. Musíte pořád 
něco vylepšovat. Návratnost přitom není 
rychlá záležitost, jde minimálně o 15 let. 
Myslím si, že jsme hodně vybudovali také 
po stránce odborné,“ doplnil Plachý. Služeb 
Royal Spa ročně využívá kolem 30 000 
hostů z České republiky i ze zahraničí. 

„Věnujeme jim maximální pozornost 
po stránce ubytování, stravování i po strán-
ce procedur a léčby,“ dodal Plachý. Podle 
údajů na webu www.justice.cz dosáhly trž-
by skupiny Royal Spa v loňském roce více 

než 280 milionů korun a vykázaly zisk asi 
37 milionů korun. V těchto údajích přitom 
ještě schází společnost LS Royal Mariánské 
Lázně, jejíž výroční zpráva za 2014 na in-
ternetu není. Předloni přitom měla tržby 
asi 78 milionů a vykázala zisk necelých 
osm milionů korun.

Poděkování firmě KOMA Modular 
Sdružení podnikatelů Zlínského kraje 

také poděkovalo za vynikající propagaci 
Zlínského kraje Stanislavu Martincovi, 
jednateli výrobce modulárních systému 
KOMA Modular z Vizovic na Zlínsku. Fir-
ma postavila český pavilon pro světovou 
výstavu EXPO 2015 v Miláně. Sdružení 
podnikatelů Zlínského kraje bylo založe-
no v roce 2000. Jeho cílem je vytváření 
podmínek pro snazší vstup do podnikání 
začínajícím podnikatelům a dlouhodo-
bá perspektiva a seberealizace již pod-
nikajících. Loni v anketě o podnikatele 
roku uspěl jednatel zlínské společnosti 
Geniczech M Pavel Novosad.  /jzb/ 

Podnikatelem roku ve Zlínském kraji je antonín Plachý z Royal spa

jí kvalitní potraviny z českých surovin. Není 
to zcela jednoduché uspět na trhu a oslovit 
zákazníka, proto se Agrární komora Zlín 
za finanční podpory Zlínského kraje roz-
hodla tomuto problému napomoci a ukázat 
veřejnosti, že je možné zakoupit kvalitní 
a čerstvé potraviny, které dokáže vyrobit 
český zpracovatel z českých surovin, kde 
přidanou hodnotou je práce místních lidí.

Soutěž Perla Zlínska je projektem Agrár-
ní komory Zlín za finanční podpory Zlín-
ského kraje určeným na podporu malých 
a středních zemědělců a producentů po-

travin. Oceněný výrobek získá právo zdar-
ma užívat značku Perla Zlínska na obalu 
svého výrobku. Administraci značky pro-
vádí Agrární komora Zlín. Podrobné infor-
mace jsou na www.perla-zlinska.cz. /red/

Oceněný výrobek a výrobce:
  Šunka Viktorie – Raciola Uherský Brod, s.r.o. 
  Jehněčí klobása – Zdenek Ritter, Valašské 

Klobouky
  Tvaroh z farmy – Farma ZPZ s.r.o., Valaš-

ská Bystřice
   BIO Jogurt bílý – Mlékárna Valašské Me-

ziříčí s.r.o.
  Chléb valašský – Pekařství Střelná s.r.o., 

Střelná
  Špaldový ovocný košíček – Javorník – CZ 

s.r.o., Štítná n/Vl.
  Škvarkové tyčinky – Josef Otépka, Slavičín
   Chléb kmínový –  Avos s.r.o., Kroměříž
   Čokoládový dort – Svoboda a Březík - 

pečivo s.r.o., Zlín
   Cukrářský výrobek s náplní – meruňkový 

dort – Melado s.r.o.
  Hostětínský mošt jablko arónie „SELSKÝ“ 

– Moštárna Hostětín s.r.o., Hostětín
  Sušená jablka – Lenka Vránová, Lužkovice
  Vepřová pečeně se špenátem – Jospo s.r.o., 

Holešov
  Bramborový knedlík plněný škvarky – 

Hakne spol. s.r.o., Hulín
  Pomazánka ze sádla se škvarky – Ivo 

Ligrucký, Vážany
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Rychlá realizace, obrovské možnosti 
individualizace a oproti jiným materi-
álům značná finanční úspora. To jsou 
obecné charakteristiky střech z plecho-
vých krytin. Není proto náhoda, že střechy 
z tvarovaného plechu vidíme stále častěji. 
Svůj díl si z tohoto tržního koláče ukusuje 
i tradiční slovenský výrobce MASLEN. 

Na českém trhu působí MASLEN pro-
střednictvím zastoupení v Brně, Ostravě 
a také ve Zlíně. „Po plechových střechách se 
nyní investoři ohlížejí stále častěji. MASLEN 
jim má rozhodně co nabídnout – nabízí kva-
litu za rozumné peníze,“ říká Lubomír Kesl 
ze zlínské pobočky. Pokud jde o kvalitu, jejím 
základem jsou plechy z košických železáren. 
Pro běžné instalace na rodinných domech 
se používá plech o síle 0,5 milimetrů, který 
je oboustranně zinkovaný. Z lícové strany je 
pak opatřen dvěma vrstvami polyesterové-
ho laku, jehož výhodou je vysoká odolnost. 
„To vše přispívá k tomu, že bezproblémová 
životnost je 50 až 60 let,“ vysvětluje Lubo-
mír Kesl.

Obecnou výhodou plechových krytin je 
jejich cena. Ta se projeví zvláště u nových 
staveb, kdy se dá ve srovnání s pálenou či 
betonovou taškou dostat až na třetinu ceny. 

Honba za co nejnižšími cenami, k tomu tlak na co nejrychlejší 
práci. Tato kombinace je asi povědomá každému. Bez ohledu 
na to, v jaké oboru pracuje. Platí to i pro výstavbu domů. Není 
divu, že na řešení zahrady nezbývá moc času, peněz, případ-
ně obojího. „Přitom pokud zahradu vnímáte jako další pokoj 
domu, může vám kvalitu bydlení výrazně zvýšit,“ vysvětluje 
Ing. Martin Přibyl, majitel zlínské firmy ACRIS zahrady s.r.o.

Počátky firmy sahají až do roku 2001. Za tu dobu její odborníci 
realizovali desítky soukromých zahrad či firemních areálů, na kon-
tě mají i velké a náročné projekty jako například Gahurův prospekt 
či park Komenského ve Zlíně. „Na projektech spolupracujeme 
s renomovanými zahradními architekty, my se specializujeme 
hlavně na realizaci, včetně terénních úprav a modelace terénu. 
V případě zájmu klienta pak zajišťujeme i údržbu buď kompletní, 
nebo částečnou,“ popisuje hlavní zaměření firmy Martin Přibyl. 

Součástí portfolia služeb společnosti ACRIS zahrady je i násled-
ná celková či částečná údržba. „Je nutné si uvědomit, že zahrada 
je živý celek, který se neustále vyvíjí a roste. Je tak nutné s ní ne-
ustále pracovat a pečovat o ni,“ vysvětluje Martin Přibyl. Význam 
péče roste úměrně se složitostí jejich jednotlivých prvků – běžné 
jsou dnes například koupací či okrasná jezírka nebo automatické 
závlahové systémy. 

Projekt je dobrý, hlavní je vize
Stavět dům bez projektu je dnes nejen nemožné, ale také nesmy-

slné. Pokud investor aplikuje tento přístup i na zahradu, nemůže 
prodělat. Zahradní architekt dokáže vzhled, funkčnost i nároky 
na údržbu skloubit s potřebami a životním stylem klienta. „Je 

Plech je totiž několikanásobně lehčí, což 
umožňuje ušetřit i na konstrukci střechy 
– krovy i další konstrukční prvky střechy 
mohou být daleko subtilnější a tím pádem 
i levnější. Lehkost plechu pak přináší výhody 
i při rekonstrukcích. Zatížení obvodových 
stěn je daleko nižší.

Záleží na vkusu
Plech má při použití na střechu jednu 

velkou výhodou. Umožňuje nepřeberné 
množství kombinací tvarů a barev. Chcete 
se odlišit a dát domu originální ráz? Nebo 
naopak imitovat tradiční krytinu z pálených 
tašek? Obojí je možné. Výrobce MASLEN má 

krytina z košického plechu. kvalita  
za rozumné peníze

Zahrada je další pokoj domu. ten největší a nejživější

v nabídce čtyři vzory za studena válcovaných 
typů krytiny. To vše v několika barevných 
provedeních. „V nabídce jsou i hliníkové ple-
chy, které mají takřka nekonečnou životnost, 
a také trapézový plech. Ten se využívá pře-
devším u průmyslových či zemědělských 
staveb,“ popisuje nabídku Lubomír Kesl.

Zlínská pobočka je umístěna na ulici Vizo-
vická, její součástí je i čtyřmetrová ohýbačka, 
která je zákazníkům k dispozici zdarma. Ti 
kromě toho mohou zdarma rovněž využít 
služby zaměření, návrhu a kalkulace nákladů 
na střechu – jak na materiál, tak i na práci. 
Více informací na www.maslen.cz. /PR/

bohužel realitou, že zahrada a celé okolí domu zůstávají i dlouho 
po stavbě domu nedokončené. Zkrátka proto, že už nezbyly peníze. 
„V takovém případě je nutné mít vizi a tu postupně naplňovat. 
Prostě vědět, kde co bude, na co to bude navazovat, a co od toho 
očekáváme,“ radí Martin Přibyl. O to víc to platí v případě, kdy má 
zahrada plnit i užitkovou funkci.

Firma ACRIS zahrady kromě projekce, realizace a údržby za-
hrad provozuje i vlastní zahradní centrum. Situováno je v areálu 
zlínských Rybníků. Sortiment pro maloobchodní i velkoobchodní 
odběratele zahrnuje především okrasné dřeviny, trvalky a ovocné 
stromky či materiál potřebný k zahradním úpravám, jako například 
mulčovací kůru a podobně. Více na www.acris.cz. /PR/
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To, že VITA SANA Club funguje na dvou 
místech, je pro všechny, kteří se o sport 
zajímají, známá věc. Každé z center je 
však zaměřené na jinou klientelu.

Ano. V budově Max32 se nachází Vita Sana 
Club PREMIUM – komplexní fitness, well-
ness, medical, pět sálů a mnoho dalšího – je 
to centrum zaměřené na kvalitní služby pod 
jednou střechou. Je tedy vhodné převážně 
pro osoby, které zdravý životní styl berou 
jako koníčka a rádi si dopřávají potřebnou 
relaxaci. Oproti tomu Vita Sana Club GYM 
je místo v OC Zlín Kvítková, které je převáž-
ně vhodné pro aktivní sportovce, studenty, 
prostě klienty, kteří rádi aktivně sportují. 
Centrum je vybavené velkou silovou zónou, 
cardio zónou, fitness, čtyřmi sály. Nechybí 
zde ani Pole Dance studio a v neposlední 
řadě dětský klub Bimbi Belly a hlídání dětí 
každou středu od 8 do 12 hodin. 

Zmínil jste dětský klub Bimbi Belly. 
Co konkrétně těm nejmenším nabízíte? 

U nás jsou otevřeny programy pro děti 
od miminka do 15 let. Rodiče s miminkem 
naučíme lepší komunikaci prostřednictvím 

pohybu, protože v těchto vývojových stup-
ních je pohyb (plazení, lezení) nejdůležitější. 
V pozdějším věku dítěte řešíme všeobecnou 
průpravu prostřednictvím gymnastiky, tan-
ce, baletu. Zde mohu říci, že k nám chodí 
stále více dětí, které se již vydaly cestou pro-
fesionálních sportů a zjistily, že jim velice 
chybí kondiční a kompenzační cvičení, které 
je limituje ve svých sportech, jako je tenis, 
fotbal, hokej aj. Není žádným tajemstvím, 
že naši svěřenci poté dosahují výborných 
výsledků. Např. Šárka Pančochová, Miroslav 
Tarabus, Milan Šádek, Nicolas Werbík atd. 

V říjnu budete otevírat něco speciálně 
pro ženy, o co konkrétně se jedná? 

V minulém měsíci se nám podařilo do-
hodnout spolupráci s dámským fitness Hany 
Bany. Od října budou moci klienti Hany Bany 
využívat naše prostory v OC Zlín Kvítková 
a vznikne zde zóna pro individuální trénink 
na strojích Vacushape a Power Plate. Klien-
tům budeme moci nabízet jak komplexní 
fitness služby, sálové aktivity, tak i speciální 
stroje určené převážně pro ženy, které budou 
moci v soukromí trénovat. 

vita sana club má již přes 1 000 členů
To, že je ve Zlíně o sport a zdravý život zájem, dokazuje neustále se zvyšující 
návštěvnost VITA SANA CLUBU. A není se čemu divit. Ve Zlíně jsou otevřeny již 
dvě provozovny. Samozřejmostí je profesionální personál, 13 osobních trenérů, 
klimatizovaná centra, nadstandardní šatny, sociální zázemí aj. Jaké jsou novinky 
ve VITA SANA CLUBU, to jsme se dozvěděli od spolumajitele Jany Pravdy.

Vita Sana Club organizuje různé akce 
pro veřejnost. Řekněte nám o nich více.

Jde nám o zdravý životní styl a o to, aby 
lidé sportovali s chutí a radostí. Zdravý život 
je o pohybu, stravě a relaxaci jinak to nefun-
guje, a protože jsme Zlínská firma, chceme 
přinášet zlínským občanům to nejlepší. 12. září 
jsme uskutečnili Vita Sana RUN – běh městem 
Zlín s bohatým doprovodným programem pro 
děti – na 20. září jsme pro klienty připravili 
den otevřených dveří ve Vita Sana Clubu GYM 
s Milanem Šádkem. Je to mistr Olympia v kul-
turistice a Jirkou Tkadlčíkem – strongmanem. 
Jednalo se mimo jiné o přednášky, tréningy 
s těmito vrcholovými sportovci nebo závody 
v Bench Pressu. 

Provozujete jediné Pilates centrum 
ve Zlíně a co je zajímavé, toto cvičení nabí-
zíte i nečlenům Vita Sany. Proč cvičit právě 
Pilates?

Pilates studio je opravdu zlínská rarita, v ČR 
jsou pouze dvě studia v Praze a v Brně. Studio 
nabízí originální stroje z Kanady a umožňuje-
me tak členům, ale i nečlenům, tuto aktivitu. 
Máme vyškolené tři trenéry. A proč Pilates? 
Odpověď je jednoduchá. Každá bolest zad, 
kloubů atd. je příčinou špatného držení těla, 
tedy ochablých svalů, které již nejsou schopny 
udržet komplexní posturu vašeho těla. Léky 
ani posilování některých svalových partií Vám 
nepomůžou tak jako speciální Pilates cviky. 
Toto cvičení pomůže odstranit i letité problé-
my, jakou jsou např.: vyhřezlé ploténky, lordó-
za, kyfóza, propadlé klenby a mnoho dalšího. 

Spolupracujete i s firmami, kterým na-
bízíte takzvané firemní členství. Dle Vašich 
slov se jedná o velice účinný a oblíbený ná-
stroj v klubu. Firma má možnost zakoupit 
členství svým zaměstnancům, kteří pak 
využívají služby neomezeně.

Ano, a to není všechno. Máme i členství tzv. 
přenosné, které firmě umožní motivovat své 
zaměstnance. Například jeden kvartál jej vyu-
žívají nejlepší obchodníci a druhý zase jiní. Je 
prokázané již několika studiemi, že lidé, kteří 
se věnují pohybové aktivitě, správně se stravují 
a relaxují, zvyšují své pracovní nasazení o více 
než 50 %. O zvýhodněný program pro firmy je 
opravdový zájem. Dokazují to naši klienti, jako 
jsou HP Tronic, Mediap, LaFood, Mpl, Cream, 
PP Mode, Tescoma a mnoho dalších. V rámci 
našeho klubu se jedná o fitness, wellness, sálo-
vé aktivity, medical a za nedlouho již otevřeme 
restauraci, která nabídne nejenom firmám 
možnost zdravého kvalitního stravování. 

Vita Sana funguje již od roku 2011. Kromě 
fitness služby, Wellness zóny a Medical cent-
ra zde najdete sálové aktivity a dětský klub. 
V říjnu 2015 bude v provozu Beauty salón 
a na přelomu roku 2015/2016 nová restaurace 
dle zásad zdravého stravování.  /pr/
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Nově nabízíme kompresory ATLAS COPCO
provádíme záruční i pozáruční servis 
kompresorů ATLAS COPCO

Další nabídka služeb:
  zázemí firmy více než 1 000 m2 včetně
prodejny s technikou stlačeného vzduchu

 sušičky kondenzační a adsorpční, filtrace

 šroubové kompresory od 2,2 do 250 kW

 pístové a mobilní kompresory

 vysokotlaké kompresory do 350 bar

 separátory odpadního kondenzátu

 rychlospojky, spirálové hadice

 půjčovna kompresorů a sušiček, příslušenství

 měření a analýza stlačeného vzduchu

 rozvody tlakového vzduchu a vakua

  garance servisu do 24 hodin, revize
kompresorů, tlakových nádob a chlazení

Odstřihněte se od závislosti na dodávkách 
technických plynů a postavte si vlastní 
stanici výroby plynného dusíku!

Servis zařízení značek:  ATLAS COPCO, ALMIG, FINI, ORLÍK, PARKER, HIROSS, 
CECCATO, COMPAIR, KAESER, ATMOS, SCHNEIDER a další

Průmyslové chlazení
vody PARKER HIROSS
 strojní kompresorové chladiče „Chiller“
 ventilátorové chladiče „Freecooling“
 zajistíme návrh, projekt a instalaci

Generátory
dusíku PARKER
 čistota 95–99,999 %
 tlak 4–300 bar
 rychlá návratnost investice

JANUŠKA KOMPRESORY s.r.o.
představuje novinky

Najdete nás v Průmyslové zóně Lukov u Zlína
JANUŠKA KOMPRESORY s.r.o.

NABÍDKA KOMERČNÍCH PLOCH K PRODEJI NEBO 
K PRONÁJMU VE ZLÍNĚ – MALENOVICÍCH

ÚDAJE O KAPACITÁCH
  Stávající hala: 

1 200 m2 – možnost nástavby
  Stávající budova vrátnice: 

250 m2 – možnost rekonstrukce
  Zastavitelná plocha: 

1 000 m2 – možnost více podlaží
  Celková užitná plocha: 

2 450 m2

  Parkování: na pozemku investora
Dispoziční řešení je možné měnit 
podle přání investora

A.M.O. projekt, Sokolovská 1154, 763 02 Zlín-Malenovice
Tel.: 608 849 532, mozny@amoprojekt.cz, www.amoprojekt.eu

Neváhejte nás kontaktovat

FUNKČNÍ VYUŽITÍ

Prostory na míru, přesně podle vašich požadavků a představ, 
vhodné pro firmy i drobné podnikatele.

  Prodejna s velkou 
výlohou do ulice 

  Obchody a služby
  Sklady a kanceláře, 

věda a výzkum 
  Školicí středisko
  Ubytovací zařízení 
  Lehká výroba
  E-shop 


