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Ceny za lavičky a koš míří do Bílovic
Tuzemský výrobce městského mobiliáře mmcité1 získal prestižní ocenění ve světě designu:
cenu Good Design v Chicagu a IF Design Award v Hamburku. Obě soutěže každoročně již více
než padesát let vybírají nejkvalitnější design z tisíců přihlášených výrobků z nejrůznějších odvětví. Mezinárodní porotce nejvíce zaujala netypická betonová lavička Construqta, oceněna
byla i další lavička Blocq a odpadkový koš Minium.
„Dá se říci, že Construqta získala ocenění, kamkoliv jsme ji přivezli ukázat. Rádi bychom ji
představili na co největším množství designových přehlídek, výstav a soutěží, ale doprava
a manipulace s dvouapůlmetrovým betonovým hranolem o váze téměř půl tuny není právě
jednoduchá. Proto jsme se zaměřili na ty nejvýznamnější události ve světě designu a máme
radost, že se nám podařilo uspět jak v Chicagu, tak v Hamburku,“ říká David Karásek, hlavní
designér a spolumajitel mmcité1.
Construqta na první pohled vypadá jednoduše, jde o elegantní hranol, inspirovaný jedním ze
základních konstrukčních prvků – příhradovým nosníkem. Přitom je to poměrně sofistikované
těleso, jehož výroba není zcela snadná. I proto je
vyráběna v Itálii u specialistů na práci s moderními hi-tech stavebními materiály. Lavička je vyrobena z UHPC, což je ultralehký vyztužený beton, vynikající poměrem odolnosti a hmotnosti.
Design Construqty neoceňují jen odborníci
ve světě, ale i doma. Důkazem je její nominace
na české designové ceny Czech Grand Design.
Do finále této nejvýznamnější tuzemské přehlídky designu se probojovaly i další dva produkty z portfolia mmcité1, koš Minium a recyklovaná houpačka Swing On!
/tz/
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Nejdůležitější úkol? Vychovat následovníka a předat firmu
Svou firmu odkazuji synovi Bedřichovi… Pokud předání firmy potomkům řešíte až formou
závěti, sepsané v důchodovém věku, pravděpodobně se její život uzavře s tím vaším.
O této možnosti ale naštěstí uvažuje jen málokdo. Drtivá většina majitelů rodinných firem
má úplně jinou strategii: potomky zapojit do firmy klidně už před dosažením plnoletosti,
dopřát jim vzdělání v zahraničí a praxi v jiných firmách. Předání by pak mělo být ukončeno ideálně ještě v době, kdy v ní její zakladatel aktivně pracuje.
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PODPORA PODNIKÁNÍ
Startuje výběr těch nejlepších. Můj první milion
Na konci ledna se uzavřel příjem přihlášek do soutěže Můj první milion. Zájemci o podnikání z řad středoškoláků, vysokoškoláků a široké veřejnosti se mohli prostřednictvím
odeslání svého podnikatelského záměru přihlásit k cestě k jejich prvnímu milionu. I letos
je účast bohatě zastoupena. Přihlásilo se 103 soutěžících.
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Nejdůležitější úkol podnikatelů 50 plus?
Vychovat následovníka a předat firmu
Svou firmu odkazuji synovi Bedřichovi… Pokud předání firmy potomkům řešíte až
formou závěti, sepsané v důchodovém věku, pravděpodobně se její život uzavře s tím
vaším. O této možnosti ale naštěstí uvažuje jen málokdo. Drtivá většina majitelů rodinných firem má úplně jinou strategii: potomky zapojit do firmy klidně už před dosažením plnoletosti, dopřát jim vzdělání v zahraničí a praxi v jiných firmách. Předání
by pak mělo být ukončeno ideálně ještě v době, kdy v ní její zakladatel aktivně pracuje.
Podle výzkumu agentury IPSOS pro
Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) je téma generační
obměny velmi aktuální. Celkem 36 procent firem ji už zahájilo, nejpozději do pěti
let to čeká dalších 15 procent a pětina firem s ní počítá v delším časovém horizontu. Zjištění prostě odrážejí fakt, že značná
část rodinných firem vznikla v 90. letech
– tedy prakticky před čtvrt stoletím.
„Rodinné firmy vyhodnocujeme již
mnoho let a letos poprvé je jasné, že
předávání další generaci již není pouze

na bázi deklarace, ale že dochází k činům.
Současně sílí vábení investorů a majitelé
začínají váhat, jestli podnik neprodat. Začíná proces, který zde zatím nemá obdoby
a který skutečně otestuje odolnost rodinných podnikatelských klanů, “ hodnotí výsledky průzkumu AMSP ČR její předseda
Karel Havlíček.
Nikdy není dost brzy
Z kvantitativního šetření vyplývá, že
87 % rodinných firem si je vědomo, že
musí předat firmu včas, tedy v době, kdy

v ní majitel aktivně působí. „Podnik musí
přebírat nástupce ve věku okolo 35 let,
kdy dokáže do firmy přinášet nové podněty. Natvrdo řečeno, měl by mít rodinu,
která potřebuje peníze, a jeho motivací
tak musí být zajistit výdělečný chod firmy.
Předávat v 75 letech firmu svému potomkovi, kterému je 50, a začíná spíše myslet
na závěr kariéry, ztrácí smysl,“ říká Jiří
Belinger, místopředseda AMSP ČR. Sám
je majitelem rodinných firem VARI a BG
Technik, které v minulých letech předal
svému synovi a synovci. V okamžiku, kdy
je proces předávání završen, by se měl zakladatel podle mínění většiny oslovených
stáhnout do pozadí – má nechat své následovníky, aby si sami vším prošli a naučili
se chybovat.
Z výzkumu dále vyplývá, že většina
podnikatelů se snaží své potomky přitáhnout k firmě velmi brzy – ve zhruba
třetině firem se tak děje ještě před dosažením plnoletosti, v 60 procentech pak
nejpozději do 26. roku. Takovýto přístup
má totiž hned několik výhod, není to jen
o samotné přípravě následovníka. „Majitelé rodinných firem si také uvědomují, že je
zapotřebí úzká mezigenerační spolupráce.
Jedním z důvodů je, že mladší generace má
větší zkušenosti s novými technologiemi.
Nejen proto se děti majitelů snaží do rodinného podnikání zapojit ve velké míře
ihned po dovršení své plnoletosti,“ vysvětluje Eva Svobodová, generální ředitelka
AMSP ČR. Pro více než dvě třetiny majitelů rodinných firem je zároveň podstatné,
aby jejich děti načerpaly zkušenosti praxí
v jiných firmách či během studia v zahraničí. Právě zahraniční pobyt podle nich
může být ideálním řešením na neexistenci
českých škol zaměřených na podporu rodinného podnikání.

Splněno. Majitel si užívá důchod, firma šlape dál a rozvíjí se
Zakázková a malosériová kovovýroba. Tím se od poloviny devadesátých let zabývá
otrokovická společnost TEOZ. Podnik se zhruba třicítkou zaměstnanců a stabilními zákazníky již má generační obměnu za sebou. Její majitel Josef Kotas si užívá důchodu,
v čele firmy stojí jeho dva potomci – v tomto případě dcery.
Josef Kotas patří k těm, kteří se
do podnikání vrhli prakticky ihned po revoluci. O devadesátých letech se nyní,
s odstupem času, mluví jako o divokém
období. Platí to i pro TEOZ, i když v jiném
významu. „Začínali jsme v pronajatých
prostorách v bývalém jednotném družstvu v Oldřichovicích, neznali jsme pojem
sobota či neděle. S tím, jak jsme rostli, následoval přesun do větších prostor
v průmyslovém areálu v nedalekých v Otrokovicích. Tam nás těsně po nastěhování,
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v roce 1997, zasáhla povodeň. Takže ano,
bylo to docela divoké,“ vzpomíná už s nadhledem na počátky podnikání Josef Kotas.
Aktuálním tématem je dnes nedostatek kvalifikovaných a odpovědných pracovníků. Není to ovšem nic zcela nového.
Zvláště v případě druhého zmíněného
parametru se s tímto problémem potýkali podnikatelé prakticky vždy. Proto
před 16 lety nastoupila do firmy první
dcera. „Prošla si vším od začátku. Byť má
vzdělání ve zcela jiném oboru, konkrétně

zdravotnictví, neskutečně se vypracovala.
Dnes řídí výrobu a má respekt zákazníků
i zaměstnanců,“ říká Josef Kotas. Druhá
z dcer, ekonomka, přišla do firmy před
dvanácti lety.
Josef Kotas do řízení firmy ani jejího
rozvoje nijak nezasahuje. Vše podle něho
běží pod taktovkou dcer. Jednu podnikatelskou aktivitu, v podobě firmy KITA, si
ale ponechal. Ne proto, že by bez práce
nemohl být. Důvod je jiný, srdeční. Firma totiž staví a provozuje silniční výletní vláčky – využívat je mohou například
návštěvníci lázeňských Luhačovic či turisté v Lednicko-valtickém areálu. „Byl to
vždycky můj koníček a teď na něho mám
dost času,“ podotýká Josef Kotas. /jjn/

Q12. Je cílem Vaší firmy, aby vedení převzal některý z rodinných příslušníků? Q13B. A započali jste už fázi předávání firmy? Q13C. Jak dlouhou dobu pod Vás
proces předávání firmy jiné osobě zabere včetně všech souvisejících právních náležitostí?

Předání firmy rodinnému
příslušníkovi

Trvání předání firmy

Proces předání firmy

n=261, v %

2016
2015
(n=505) (n=400)
Zdroj: IPSOS pro AMSP ČR

IPSOS pro AMSP_Rodinné firmy_2016

Z kvalitativního výzkumu na bázi řízené focus group vyplývá, že s dětmi, které budou jednou přebírat firmu, se musí
systematicky pracovat již od raného věku
a podporovat v nich vztah nejen ke svěřenému majetku, ale hlavně k odpovědnosti za firmu, její závazky. „Převzít firemní
majetek rodiny na svoje bedra nesmí být
motivováno komfortem, ale zdravou touhou udržet a rozvíjet rodinný majetek,“
vysvětluje Karel Havlíček. 
/jjn, tz/
Rodinná firma
AMSP ČR vytvořila pro české rodinné
firmy největší tuzemskou platformu Rodinná firma, ve které sdružuje ve všech
krajích stovky nejvýznamnějších podnikajících rodinných klanů.
Jedním z výstupů je publikování výsledků kvalitativních výzkumů na bázi
kulatých stolů, kterých se v roce 2016
zúčastnilo v pěti regionech více než 150
firem, a dále výsledky na bázi kvantitativních průzkumů, které AMSP ČR provádí
s agenturou IPSOS na vzorku 400 respondentů.
Více informací je na www.amsp.cz
a na www.rodinnafirma.cz.

n=261, v %

Komentář AMSP ČR:
Jsme v první generaci předávání rodinných firem. To, že vlastníci předpokládají, že do 5 let
bude předáno skoro 2/3 firem, je zásadní zpráva. Je patrné, že si na rozdíl od minulosti
majitelé uvědomují, že předání podniku není krátkodobý proces, jen pětina odhaduje, že se
to povede do jednoho roku.

Možnost číslo dvě. Firmu prodat

19

Mít rodinnou firmu není vůbec špatné. Dvě třetiny podnikatelů to vnímají jako výhodu – jsou například přesvědčeni, že zákazníci umí ocenit tradici a průhledné vlastnické
vztahy. Ovšem ne vždy se podaří následovníka najít. Navíc se firmy chovají velmi pragmaticky. Podle výzkumu pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR by se
výhodné nabídce na prodej firmy nebránilo šest z deseti podnikatelů.
Majitelé ve velké míře netrvají na tom,
aby firmu nakonec převzal rodinný příslušník. Jako dva nejčastější důvody
k ukončení rodinné tradice zmiňovali,
že nechtějí vyvíjet tlak na ostatní rodinné příslušníky, nebo že směřují do jiných
oborů. V takovém případě by ve třech
čtvrtinách případů uvažovali o někom
cizím. O tom, že nejlepším řešením bude
firmu v budoucnu prodat, je pak přesvědčeno deset procent podnikatelů.

O kolik si říct?
Ten, kdo kupuje, je ve výhodě. Většinou velmi dobře ví, kolik chce investovat.
Prodávající ale často tápou, nejsou schopni racionálně hodnotu podniku stanovit
– někdo se podceňuje, jiný má zase představu, že vše, co do firmy za 25 let investoval, se mu musí vrátit. „Nelze doporučit
jinak než pohled nezávislé strany. Oceňo-

vatel může pro prodávajícího zpracovat
velmi užitečné dílo, které mu dá vodítko
k vyjednávání. Pokud je zkušený, dokáže
použít i pohledu investora a dát prodávajícímu potřebná doporučení k vyjednávání,“ říká Petr Peštuka ze Znaleckého
a oceňovacího ústavu.
Zároveň upozorňuje, že obecný princip určení ceny neexistuje. „Výchozí orientační hodnoty jsou dvě. První v majetkové rovině vychází z vlastního jmění,
které je ovšem dobré upravit na obvyklou
hodnotu pomocí přecenění aktiv. Po přecenění může být rozdíl diametrální, když
je například investováno do moderních
staveb v nevhodné lokalitě nebo do nevyužité výrobní linky. Navíc je třeba vědět, zda investora vůbec majetek zajímá.
Většinou se totiž zajímá o zákazníky, trhy
a prodej výrobků a konkurenční postavení,“ vysvětluje. 
/jjn, red/
INZERCE

> TÉMA

V celku nebo po částech? Jaké jsou možnosti
Jak již bylo řečeno, ne vždy investora zajímají budovy, případně strojní vybavení.
Může tak dojít k situaci, že firma se rozprodá po částech – tedy její náplň v podobě zákazníků, produktu či služby, know-how a zvlášť nemovitý majetek.
„Musíme odlišit tři případy, prodej
celé fungující firmy včetně nemovitostí, pouze prodej budov, v nichž zůstává
firma fungovat, nebo nejméně výhodný
rozprodej majetku po ukončení fungování firmy,“ vysvětluje Pavel Dočkal z realitní kanceláře CENTURY21.
„Prodej firmy se realizuje zpravidla
převodem podílů na nové majitele – firma pouze změní majitele. Při převodu
firmy včetně nemovitostí zahrnutých
v majetku se neplatí daň z nabytí nemovitých věcí, která činí 4 % z hodnoty nemovitostí. Častým požadavkem klientů
je tedy ušetřit na dani a prodat celou firmu, i když se jedná především o prodej
nemovitostí,“ dodává
Odhalíme všechna rizika?
Naráží ale na pochopitelné obavy
kupujícího, zda je firma zdravá a nemá
dluhy či jiné závazky. Ani obvyklé hloubkové prověření firmy nemusí odhalit
všechna rizika, která může kupující
na sebe převzít. Je důležité spočítat rovněž daňové podmínky DPH a daně z příINZERCE

jmu, aby prodávající věděl, kolik odvede
z výnosu na daních. Prodej fungující firmy se uskutečňuje většinou v rámci oboru a zájemci se s majiteli znají. Podmínky
převodu jsou předmětem složitého vyjednání, protože obě strany znají dobře
společný obor.
Klíčový faktor – návratnost
„Při prodeji budov, v nichž firma zůstává fungovat, hledáme investora, pro
kterého je klíčový jediný faktor. Tím je
návratnost investice, která se hodnotí počtem roků, po kterých se investice
vrátí. Většina investorů požaduje návratnost do 10 let a podrobně zkoumá reálný
výnos z nájemného a jeho dlouhodobou
perspektivu. Proto je třeba smluvně dohodnout výši nájemného a dobu nájmu,
aby měl investor jistotu výnosu a návratnosti. Prodávající bývají často překvapeni vysokým obvyklým tržním nájemným nebo naopak nízkou prodejní
cenou, odvozenou právě z nájemného.
Jediný způsob, jak zjistit reálně dosažitelnou cenu, je nabídnout nemovitosti

na trhu prostřednictvím zavedené realitní kanceláře,“ upřesňuje Pavel Dočkal.
Pokud se firmu nedaří prodat s očekávaným výnosem, přichází na řadu rozprodej majetku a nemovitostí bez plánovaného dalšího fungování firmy. Pro
investora tak vzniká otázka reálného
výnosu a možností pronájmu nemovitosti s požadovaným výnosem. Zájemce,
který chce nemovitost využít pro sebe,
je často ochoten zaplatit víc než investor, protože koupí investuje do rozvoje
svého podnikání a potenciální výnos
z nájemného pro něj není zásadní. Zkušený makléř dokáže navrhnout všechny
možnosti využití a zájemcům pak nemovitost podrobně popsat.

Kolik času si nechat?
Podnik není rohlík na pultu, ale
musí se pro prodej připravit. Je nutné
vyházet všechny kostlivce ze skříní, nachystat due diligence materiál, pečlivě
oslovit případné zájemce, připravit dohody k transakci, smluvní dokumentaci
a spousty dalších věcí.
„Jen na přípravnou fázi je nutné počítat s půl rokem a na vlastní prodej potom minimálně čtvrt," říká Petr Peštuka
ze Znaleckého a oceňovacího ústavu.

/red, jjn/

Orientační stanovení hodnot
Lze použít hodnotu EBITDA (zisk
bez daní, úroků, odpisů a amortizace
nebo provozní zisk před odpisy) a násobit ji tři až devětkrát. Násobitel se mění
podle segmentu a náročnosti trhu, jeho
současného stavu, lokality působení,
kvality personálu a podobně. Čím více
rizikových faktorů, tím je pochopitelně
nižší. Čím menší růst firmy, menší stabilita výkazů, zase nižší. Čím více rostoucí
trh, tím vyšší.

TEPLÁRNA OTROKOVICE NABÍZÍ NOVÉ SLUŽBY
CO PRO VÁS ZAJISTÍME?
• převezmeme starost a zodpovědnost za plynovou kotelnu
• zajistíme plnění všech zákonných povinností
• dodávky tepla a teplé vody
• provoz, servis a údržbu
• povinné vybavení kotelny a pravidelné kontroly
• prohlídky plynových zdrojů a rozvodu plynu
• provozní revize plynu
• servis a opravy plynových kotlů
• revize a kontroly tlakových nádob
• 24hodinový servis, hlídání poruch a jejich odstranění

Teplárna Otrokovice a.s.
Objízdná 1777
765 02 Otrokovice

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT?
• připravíme analýzu úsporných opatření
• zajistíme nancování rekonstrukce plynové kotelny
• postaráme se o vnitřní rozvody
• zajistíme rozúčtování dodávek tepla a teplé vody
KDO JSME?
• spolehlivý výrobce a dodavatel energií
• nabízíme kvalitní služby za přijatelnou cenu
• klademe důraz na individuální přístup
• připravíme pro vás to nejlepší řešení
• stále rozšiřujeme a zlepšujeme nabídku služeb
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Alice Bednaříková:
V Axiomu jsem prošla
všemi nižšími pozicemi
Specializované obchodní procesy, účetní systémy, skladové hospodářství, správa kontaktů a řada dalších procesů funguje v dnešní
době ve firmách díky správnému softwarovému řešení. A právě takové programy na míru dodává už dvacet let firma Axiom Provis, Int.
Zlínskou centrálu řídí osmatřicetiletá Alice Bednaříková.
Společnost, která sídlí ve Zlíně, je
partnerem firmy Microsoft. Má okolo 90
zákazníků po celém světě. Hlavním hybatelem dění v Axiomu je jeden ze společníků Ing. Jan Jiříček (66 let). Patnáct let se
ve firmě pohybuje i jeho dcera, Alice Bednaříková (38 let), která začala jako finanční konzultantka, prošla ve firmě postupně všemi pozicemi a nyní přebírá po otci
kancelář ekonomického ředitele.
Jaké byly začátky firmy Axiom?
Původní Axiom sídlil v Prštném, v budově, kde je nyní sídlo záchranné služby.
Zabýval se různými předměty podnikání a jedna z divizí se věnovala softwaru.
Firma se ale rozdělila na několik malých
s.r.o., jednu z nich odkoupil tatínek se společníkem. Dál rozvíjeli původně dánský
software Navision a upravovali ho pro potřeby zákazníků. Potom dánský produkt
Navision koupil Microsoft a my se tím pádem stali jeho partnery.

Jaké má program Microsoft Dynamics NAV využití?
Microsoft Dynamics NAV je systém pro
řízení obchodních a ekonomických procesů firem. Program dál vyvíjíme a upravujeme podle požadavků klienta. Vyvíjíme
celé vertikální řešení daného procesu.
Nyní se například soustředíme na finanční leasing a vyvíjíme řešení pro finanční instituce, jako je například Unicredit
Leasing a ČSOB Leasing. V tomto případě
jsme jediní na světě, kdo poskytuje podobné softwarové řešení leasingu.
V roce 1991, když firma Axiom SW
vznikla, jste byla ještě na základní škole. Vybírala jste pak střední školu podle
toho, abyste měla uplatnění ve firmě?
Vůbec ne. Jako puberťák jsem si nikdy nepředstavovala, že půjdu pracovat
do Axiomu. Tatínek mě k tomu ani nijak
netlačil, ale z principu byl rád, že jsem šla
na ekonomickou školu, která mě k této
práci směřovala.
Po studiích jste hned začala pracovat s vaším otcem ve firmě?

rozhodl, že už je čas jít za ním a naučit
se vše, co dělá on ve vrcholovém ekonomickém řízení firmy.

Byla výhoda, že jste si ve firmě
prošla všemi nižšími pozicemi?
Určitě mi to pomohlo. Začátky byly
krušné. Ale někdy to tak je, že lidi
do chodu firmy vpadnou a musí se učit
za pochodu a zároveň už jezdit za zákazníky. Je to pak velký tlak. Byla to tvrdá
škola. Dlouhé roky někteří ani nevěděli, že jsem dcera majitele. Tatínek nikdy
neměl snahu, abych byla preferovaná.
Spíš naopak. Až jsem se cítila někdy
ukřivděně. Teď zpětně vidím, že to bylo
jediné rozumné, co mohl udělat. Myslím,
že nechtěl, abych byla moc domýšlivá.

Co všechno máte teď ve firmě
na starost?
Vedu ekonomické a administrativní oddělení, starám se o finance firmy, mám na starost zlínskou centrálu i naše pobočky. Dále jsem si vzala
na starost personalistiku… To je bolest
všech firem, které se rozrostly z malých
do středních. Práce s větším počtem zaměstnanců je jiná. Když je ve firmě dvanáct lidí, tak všichni ví, co koho trápí, co
kdo potřebuje. Když má firma 50 lidí, už
jsou potřeby jiné a už musí být někdo,
kdo se o ně stará.
Šla jsem ještě na jeden rok na jazykovou školu, abych si zlepšila angličtinu. Potom jsem jela na rok do Spojených
států, kde jsem chodila do školy a starala se o děti. Takový ten klasický scénář... A tam někde mi to začalo docházet.
Kam se vrátím? Co budu dělat? Dohodli
jsme se proto s tatínkem, že nastoupím
do Axiomu na půl úvazku a druhý půlúvazek si vezmu ve firmě Axidis, kde
jsem pracovala jako mzdová účetní.
Na jednu stranu jsem tedy získávala
účetnickou praxi a v Axiomu jsem se začala seznamovat s programem Navision.
To bylo v roce 2002.

Takže jste sbírala zkušenosti dostatečně dlouho…
Asi po roce přišel okamžik, kdy jsem
se musela rozhodnout, které ze dvou zaměstnání budu dělat na celý úvazek. Jednoznačně jsem se rozhodla pro Axiom.
Začínala jsem jako finanční konzultantka. Prošla jsem ve firmě všechny pozice,
které byly potřeba. Od finanční konzultantky po finanční asistentku. Pracovala
jsem i přes mateřskou dovolenou, protože v tomto oboru není možné na šest
let vypadnout. Až jsem se dopracovala
k ředitelce supportního oddělení. Tam
jsem byla téměř dva roky a pak tatínek

Máte dvě děti, starší syn má 12 let,
už jste přemýšlela o tom, jestli jednou
přijde do firmy za vámi?
Už jsem o tom přemýšlela. Když se
podívám na syna, tak vidím, že matematika a počítače ho baví. Pokud by měl
jednou chuť směřovat do této sféry, tak
určitě může začít stejně jako já praxemi
při studiu. To se všechno ale teprve uvidí. Nástupnictví ve firmě není to, co bych
po dětech chtěla za každou cenu. Mě taky
nikdo nenutil. 
Světlana Divilková
AXIOM PROVIS Int. (dříve AXIOM
SW) je česká společnost a její vznik
se datuje do roku 1991. V prvopočátku se zabývala prodejem výpočetní
techniky. Důležitý zlom nastal v roce
1994, kdy společnost AXIOM PROVIS Int. vstoupila do partnerské sítě
NAVISION, dnes Microsoft Dynamics
NAV. Již více než 20 let se společnost
jako Microsoft Partner věnuje implementaci podnikových informačních
systémů Microsoft Dynamics NAV
v nejrůznějších oborech. Centrála
firmy je ve Zlíně. Dále funguje Axiom
Praha, Axiom Bratislava, pobočky
v Brně, v Olomouci a ve Švýcarsku.
Celkem má holding okolo padesáti
zaměstnanců.
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> ROZHOVOR
na kvas, ze kterého potom pálili slivovicu.
A později začali pálit slivovicu i pro všechny ostatní zájemce. Odtud název, který se
užívá dodnes „pěstitelská pálenice“. Pálenici pak vždy přebíraly další generace
Navrátilů. Nejdřív tedy praděda František,
po něm děda Raimund, můj otec Rajmund,
já a po mně zase synové.

Pálenice se předává
z otce na syna už pět
generací
Navrátilova pálenica je ve Zlíně pojem. Podnik stojí nedaleko centra
krajského města už pětadevadesát let. Celé ty roky se v něm věnovali
pěstitelskému pálení. Teď se ale museli přizpůsobit novým trendům
ve společnosti. Dochází nejenom k postupné generační obměně, ale
mění se i způsob podnikání. Otec Radek Navrátil a jeho dva synové
Adam a David se pustili do nového projektu.
Kolikátá generace Navrátilů nyní
ve firmě pracuje?
Radek Navrátil: Já jsem čtvrtá generace, moji synové Adam a David jsou tedy
generace pátá. Na začátku Navrátilovy pálenice byl můj praděda František Navrátil.
Byl to především zemědělec, takový ten
pracovitý. Přes zimu moc práce nebylo,
půda byla zmrzlá, dřevo dávno naštípané,
ovoce sklizené, a tak padesátiletý František přemýšlel, co s dlouhými zimními
večery. Až mu to celé došlo, a tak v roce
1922 předložil Městské radě ve Zlíně list,
kde žádal „o povolení ku stavbě pálenice
ve své zahradě při svém čísle 360, Stráně“.
Přiložil nákres a 20. října žádost k radě
zanesl. Radní mu vyhověli a od té doby
nebylo ani jedné zimy, kdy bychom nepálili.
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Pálenice byla vždy čistě rodinným
podnikem?
Radek Navrátil: Je to tak. František Navrátil do práce v pálenici zapojil i svého
syna Raimunda, zpracovávali své ovoce

Zažili jste i období krize?
Radek Navrátil: Pálilo se před válkou
i během ní. Vše fungovalo až do roku 1948,
tehdy nám byla naše pálenice znárodněna
a byla přiřazena pod národní podnik Sloko
Uherské Hradiště, Slovácké konzervárny
a lihovary. Velké pozemky nám byly vykoupeny za směšných podmínek a hlavně
proti naší vůli. Můj děda Raimund Navrátil
s tímto nesouhlasil. Pálenice nám byla znárodněna „bez náhrady“. Tehdy to fungovalo
tak, že jsme s otcem Rajmundem (3. generace) byli zaměstnáni v továrně n. p. Svit
Gottwaldov a na sezonu, kdy jsme pálili,
jsme se stali zaměstnanci Sloka – ve své
vlastní pálenici. A po sezoně, která trvala od září do dubna, jsme se opět vrátili
do továrny Svit.
Po revoluci v roce 1991 si můj otec
Rajmund Navrátil zažádal o navrácení pálenice. A tady je ten rozdíl. Znárodnili nám
ji „bez náhrady“. Ale když ji naší rodině
Sloko Uherské Hradiště – národní podnik „vracel“, museli jsme ji vykoupit. Svoji
vlastní pálenici, za kterou jsme předtím
nedostali nic, a byla nám zkrátka sebrána.

V otázce nástupnictví bylo vždy jasno?
Radek Navrátil: Ano, všechno je v rámci
jedné rodiny. Všichni, kdo kdy pálili slivovicu v naší pálenici, byli v přímé linii
– synové. Dokonce, i když jsme vybírali
někoho, kdo za celou Navrátilovu Slivovicu dá ruku do ohně, vybrali jsme majitele
likérky HerbaAlko ze Štítiny, který díky
tomu, že má vybavení a složenou kauci,
nám může slivovici stočit a samozřejmě
je to naše nejbližší rodina.

Tady se dostáváme k vašemu novému podnikatelskému kroku. Už nepálíte jenom slivovici pro pěstitele, kteří
přijedou se svým kvasem, ale vytvořili
jste vlastní značku slivovice, se kterou
obchodujete. Co vás k tomu vedlo?
Radek Navrátil: Museli jsme se přizpůsobit době. Zatímco v minulém režimu
pěstitelské pálení fungovalo výborně, tak
dnes je tomu jinak. Sezona místo 6 měsíců
trvá 2 až 3 měsíce. Není tolik vysazených
stromů, je sucho, mráz, ale především
je menší zájem nových pěstitelů nasadit
strom, posbírat trnky, udělat dřevo, pořídit
nádoby a vůbec podstoupit celý proces

pálení. A tak nás napadlo, že když je pálenice většinu roku nevyužitá, tak budeme
vyrábět vlastní slivovici. Na jednu stranu
to byla šťastná myšlenka, na druhou stranu
už dva roky vyřizujeme všechny náležitosti; lihový zákon je po posledních velkých
aférách asi desetkrát přísnější než dřív.

Adam Navrátil: Jsme rodinná firma
a nemůžeme si hrát na to, že někdo chce
stát u kotle, někdo chce nosit dřevo. Děláme práci podle toho, co je potřeba a dokážeme se zastoupit.

Jak byste charakterizovali vaši značkovou slivovici?
Radek Navrátil: U nás v pálenici se
držíme tradičních postupů, tak jak naši
pradědové a dědové. Slivovici vyrábíme
dvojitou destilací. Dáváme si na ní záležet
a výroba trvá zhruba tři hodiny. Kupujeme ovoce od sadařů, které známe už roky.
Máme vyzkoušený ideální poměr durancií
a trnek, abychom získali delikátní chuť.
Správné procento ředění slivovice máme
odzkoušeno léty praxe v pěstitelské pálenici. Pomalou a precizní destilací vzniká
kvalitní slivovice. Za kvalitu ručíme svým
jménem už téměř 100 let.
Adam Navrátil: To je právě zvláštnost
naší slivovice. Jsou v ní zkušenosti všech
těch generací.
David Navrátil: Z hlediska výroby je
unikátní i to, že slivovici vyrábíme v původním destilačním zařízení, ve kterém
jen obměňujeme jednotlivé díly. Kotle jsou
vyklepané ručně z mosazi a mědi. Pod oběma kotli se topí dřevem.

Během doby, kdy byl starší syn v zahraničí, jste pracoval ve firmě sám?
Radek Navrátil: Ano, jednu dobu jsem
vedl pálenici sám. Potom se přidal mladší
syn, který dokončil hotelovou školu. Tak-

Zatím jste se na ničem nezasekli?
Radek Navrátil: Už jsme se zasekli několikrát, ale přežili jsme to, takže jsme
mohli pokračovat a výsledek je, že letos
jsme vyrobili první várku slivovice, máme
vlastní lahev, etikety a vše kolem toho.
Slivovici můžeme vyrobit, ale nesmíme ji
stáčet, protože nemáme stáčecí linky, nemáme prostory a nemáme složenou kauci 5
milionů korun, což je pro malou rodinnou
pálenici dost. Naštěstí máme v nejbližší
rodině majitele velké likérky, která nám
lahve plní.

Vybírali jste si vzdělání podle toho,
že jednou budete pracovat v rodinné
pálenici?
Adam Navrátil: Já jsem podle toho školu nevybíral. Přihlásil jsem se na hotelovou
školu. Po maturitě jsem nešel do firmy, ale
na vysokou školu hotelovou do Opavy, kde
jsem zjistil, že náplň studia mi nevyhovuje.
Rozhodl jsem se odjet do Irska, kde jsem
pracoval rok ve velké hotelové síti. Dostal
jsem příležitost zapojit se do provozu,
přestože jsem byl cizinec. Další zkušenosti
jsem sbíral na zaoceánské lodi v Karibiku.
Když jsem se vrátil, měl jsem v oblasti gastronomie obrovský náskok.

že David už se mnou pálí zhruba 4 roky.
Pokud bychom měli naše funkce nějak
rozdělit, tak já mám na starosti výrobu.
Adam využívá své kontakty, řeší marketing
a David dokáže obstarat pálenici i obchodní záležitosti.

První láhve Navrátilovy slivovice jste
vyrobili v roce 2016, jaký o ně byl zájem
a jaké jsou plány?
Adam Navrátil: Chceme našlapovat
opatrně. Míříme do top restaurací, jako
jsou michellinské restaurace v Praze, ale
máme představu, že si naši slivovici koupí
lidé i v běžné hospodě. Chceme vrátit slivovici tam, kam patří.
Radek Navrátil: Loni na podzim jsme
vyrobili první zkušební várku. Zjistili jsme,
že je po slivovici poptávka, takže můžeme
výrobu mírně rozšířit. Nikdy ale nechceme
dělat slivovici ve velkém, na tom si zakládáme. Dál budeme vyrábět jen ve třech
lidech, takže ani nejsme fyzicky schopní
vypálit víc. Chceme, aby stále šlo o něco
výjimečného.
> TEXT Světlana Divilková / FOTO Jakub Orel

Máte mezi sebe rozdělenou práci
ve firmě?

INZERCE

REKVALIFIKAČNÍ
REKVALIFIKAČNÍ KURZY
REKVAL
KURZY
ss aakreditací
akreditací MŠMT
MŠMT

• PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ
• JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ
• ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE

Hc-účto s.r.o.
Učebna: Kvítková 248, Zlín /vedle hotelu Ondráš/

www.hc-ucto.cz

t: 604 237 984

• MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ
se základy personalistiky
rozsah 40 hodin, cena 3 750 Kč
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alespoň prostřednictvím svých rodičů, kteří podnikají. Přesně 4 % responden

> PODPORA PODNIKÁNÍ
Podnikavý první ročník
Všichni podnikající studenti navštěvují teprve první ročník bakalářského pro
zajímavé podotknout, že na základě porovnání datumu šetření s výpověďmi
>PODPORA PODNIKÁNÍ
dedukovat, že si tito studenti své podnikání s sebou na VŠ přinesli již ze stře
zaměstnanci.
Tuto
vizi majíorganizace
bezstudentů podniká jako OSVČ,chtějí
čtyři stát
studenti
jsou členy
neziskové
mála
dvěstudenti
třetiny studentů,
jelikož
nemají spo
je většinou sociální podnikání,
a dva
jsou společníci
v obchodní
zájem o podnikání, nechtějí mít velkou
Hradilová.
Cílem tohoto průzkumu bylo zjistit, jaký
zodpovědnost
nebo nemají
dobrý
nápad
Zajímavou informací je, zda se
studenti po dokončení
vysoké
školy
chtějí stá
mají studenti postoj k podnikání, zda již
na podnikatelský záměr.
mají
bezmála
dvě
třetiny
studentů,
jelikož
nemají
zájem
o
podnikání,
nechtě
při studiu podnikají či mají v budoucnu
nebo
nemají dobrý nápad na podnikatelský záměr.
zájem podnikat,zodpovědnost
případně jakým
způso-

(Ne)podnikavost studentů UTB ve Zlíně
Zájem o podnikání v současné době
roste, především díky možnostem využití
podpory v podnikání v podobě čerpání
dotací ze strukturálních fondů EU. Stále
více pozornosti je věnováno kvalitě podnikatelského prostředí, které je klíčové
hlavně pro rozvoj malých a středních
podniků. Důležitou roli hrají i studenti
jako potenciální podnikatelé.
I z tohoto důvodu se pustilo Technologické inovační centrum ve Zlíně do analýzy podnikavosti studentů, která byla
realizována v rámci projektu Smart akcelerátor Zlínského kraje, jehož cílem je
zvýšení konkurenceschopnosti regionu,
zajištění kvalifikovaných pracovníků pro
výzkum, podpora inovací ve firmách a motivace k tomu, aby se zvýšil počet těch,
kteří začínají podnikat.
„Dotazování se konalo v listopadu
a prosinci loňského roku mezi studenty
všech fakult UTB, aby zanalyzovalo, kteří studenti mají největší zájem o podnikání, případně o jakou konkrétní oblast.
Výzkumné šetření se realizovalo napříč
prvními a posledními ročníky všech fakult
prezenčního studia – většinou to byly 2.
ročníky magisterských programů, avšak
u oborů, kde nebyl magisterský program
k dispozici, byly do analýzy zahrnuty 3.
ročníky bakalářských programů,“ říká
Lenka Hradilová z Technologického inovačního centra.
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bem studenti nahlíží na podnikatelské
Zaměstnanec po dokončení VŠ
po dokončení
VŠ
prostředí ČeskéZaměstnanec
republiky, zda znají
aktivity vědeckotechnických parků či podnikatelských inkubátorů ve Zlíně a okolí, a jak
hodnotí kvalitu vzdělání na UTB ve Zlíně
Ne
v podnikatelské oblasti.
Z dotazování vyplynulo, že pouze 5 % 37%
respondentů v současnosti podniká, 70 %
studentů pak uvedlo, že nepodniká a nemá
žádné jiné zkušenosti s podnikáním. Pětina studentů se s podnikáním setkala
alespoň prostřednictvím svých rodičů,
Ano
kteří podnikají. Přesně 4 % respondentů
63%
podnikala v minulosti.
Podnikavý první ročník
Všichni podnikající studenti navštěvují
teprve první ročník bakalářského programu. „Zde je proto zajímavé podotknout, že
na základě porovnání data šetření s výpověďmi respondentů můžeme dedukovat,
že si tito studenti své podnikání s sebou
na VŠ přinesli již ze střední školy. Nejvíce
studentů podniká jako OSVČ, čtyři studenti jsou členy neziskové organizace či nadace, jejichž činností je většinou sociální
podnikání, a dva studenti jsou společníci
v obchodní společnosti,“ doplňuje Lenka
Hradilová. Zajímavou informací je, zda
se studenti po dokončení vysoké školy

Pouze 25 % studentů podniká nebo uvažuje o podnikání ve Zlínském kraji. Z 95
studentů 34 (35 %) chce podnikat v kraji
kvůli blízkosti svého bydliště, téměř 15 %
respondentů vidí ve Zlínském kraji dobrý
potenciál a spoustu možností pro start
podnikání, a téměř 12 % respondentů
v kraji se chystá převzít rodinnou firmu.
75 % respondentů, což představuje 540
studentů, zde nemá zájem podnikat. Přes
62 % chce podnikat v místě svého bydliště,
jímž není Zlínský kraj. 12 % respondentů
v kraji nevidí potenciál, nelíbí se jim město
nebo si myslí, že Zlínský kraj je nezajímavý
pro podnikání. 7,5 % studentů chce podnikat v zahraničí, a další 4,5 % mají zájem
podnikat ve větším městě, než je Zlín.
Obory podnikání a bariéry
Studenti, kteří již podnikají, se věnují například informačním technologiím,
obchodu, stavebnictví, digitálnímu tisku
či jsou součástí filmového průmyslu. Nejčastějším plánovaným oborem podnikání
jsou reklama, marketing či sociální média.
„O tomto oboru přemýšlí 23,47 %. Přes
15,7 % studentů plánuje obchodovat, více
než 12 % chce podnikat v potravinářství
a gastronomii a 11 % respondentů má zájem o obor design,“ říká Lenka Hradilová.
Největší překážkou pro start podnikání
pro studenty je nedostatečný vstupní kapitál (27,78 %). Další bariérou je pro studenty nápad na vhodný podnikatelský záměr. 16,9 % studentů označuje jako velkou
bariéru strach z neúspěchu. Nejmenším
faktorem, který ovlivňuje studenty, zda
začnou podnikat, je nedostatečná podpora
rodiny a přátel.
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Předpoklad pro úspěšný byznys?
Potkat ve správný čas správné lidi
Když se doktorand na fakultě aplikované
informatiky rozhodl opustit dráhu vědeckého pracovníka a pustit se do podnikání, věděl, že to je risk. Vyšlo to. Dnes řídí úspěšnou
společnost iTech21, která vyvíjí sofistikovaná
softwarová řešení na míru. „Měl jsem štěstí,
že jsem ve správný čas potkal ty správné lidi,“
definuje dnes Lukáš Kouřil jeden z nejdůležitějších momentů startu a dalšího rozvoje
svého podnikání.

Je rok 2012. Technologické inovační centrum Zlín organizuje další ročník soutěže podnikatelských záměrů. Ve stejné době se Lukáš
Kouřil, finišující s doktorandským studiem,
definitivně rozhoduje pro podnikání. „Mimo
jiné jsem začal vyvíjet mobilní aplikace pro
zařízení iPhone a iPad a viděl v tom svou profesní budoucnost. Proto jsem záměr přihlásil
do soutěže. Nešlo mi o nějakou popularizaci
či případné ocenění. Viděl jsem v tom šanci
dostat se ke zpětné vazbě od skutečných odborníků, investorů a zkušených podnikatelů,“
vysvětluje svou tehdejší motivaci Lukáš Kouřil.
A předpoklady se naplnily vrchovatě. „Byl
to především Petr Konečný z Technologického
inovačního centra, který mi pomohl s dopracováním podnikatelského záměru, upozornil
na úskalí v první fázi podnikání a seznámil
s tím, jak se co nejlépe vypořádat s vlastním
procesem zakládání společnosti,“ říká Lukáš
Kouřil. Dalším, který se na úspěchu výrazně
podepsal, byl jeden z členů odborné poroty,
podnikatel a investor Petr Eliáš. „Absolvoval
jsem s ním několik jednání, k mému záměru
měl nejvíce připomínek,“ dodává Lukáš Kouřil.

A jak to dopadlo? Jen pro pořádek je potřeba zmínit třetí místo v soutěži. To ale nebylo
a ani není podstatné. Tím nejdůležitějším je
to, že podnikatelský záměr neskončil na papíře
a v listopadu 2012 vznikla firma iTech21. A aby
to všechno do sebe zapadlo, iTech21 nyní sídlí
v prostorách, o které se stará Technologické
inovační centrum Zlín, a Petr Eliáš do firmy
investoval své peníze i know-how. „Z kritického hodnotitele se postupně stal společník,
který dal firmě obrovskou zkušenost z toho,
čemu se říká business development. A navíc
ho nyní řadím do okruhu svých nejbližších
přátel,“ dodává Lukáš Kouřil.

Jablek se zatím moc neurodilo
Start byl tedy dobrý, rozhodně ale nelze
mluvit o hladkém běhu bez překážek. Mimo
jiné i proto, že svět informačních technologií se vyvíjí rychle a trendy i jejich potenciál
je často obtížné jednoznačně určit. „Museli
jsme postupně upustit od jednoho z našich
klíčových oborů – vývoje mobilních aplikací
pro platformu Apple. Ohlasy ukázaly, že jsme
měli dobrý produkt, ale český trh stagnoval.
Uživatelů zařízení s íčkem v názvu přibývalo
jen velmi pomalu, tržby nerostly. Navíc Apple
ještě donedávna neuměl v České republice
licencovat produkty na firmy, což byl další
limitující prvek,“ ohlíží se zpět k důležitému
momentu Lukáš Kouřil. Zkrátka to, z čeho
by byl ve Spojených státech dobrý byznys, se
v tuzemském prostředí ukázalo jako problematické. „Navíc jsem chtěl zůstat ve střední
Evropě a podnikat odsud, takže přestěhování
se do Ameriky nepřicházelo v úvahu,“ dodává.

Technologické inovační centrum s. r. o. se zaměřuje

a vývoje v podnikatelské praxi. Záměrem je také efek-

na podporu inovačního podnikání ve Zlínském kraji.

tivně využívat nástroje podpory inovačních aktivit,

Hlavním cílem je vytvářet podmínky pro vznik a rozvoj

a tím stimulovat ekonomický růst a prosperitu regionu

inovačních firem, pro využívání výsledků výzkumu

a zvyšovat konkurenceschopnost místních firem.
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Hlavní produkty
• vývoj softwarových řešení
• vývoj webových, mobilních a desktopových aplikací
• v ývoj softwarových aplikací pro
SAP HANA Cloud Platform
• poskytování služeb souvisejících
s vývojem software
Firma se tak postupně, za pochodu, přebudovala na specializovaný software house.
Hlavní náplní je nyní vývoj softwarových řešení na míru v oblasti B2B, například v oblasti
Industry 4.0. „To je segment, kde jsme se našli,
v němž se chceme dál rozvíjet. Jde o vysoce
individuální a pro klienta i poměrně finančně
náročné projekty s velkou přidanou hodnotou
z naší strany. Známe souvislosti v celé řadě
oborů, spolupracujeme s řadou úžasných
procesních specialistů a netlačíme zákazníky
do mnohdy velkých a drahých systémů, které
nepotřebují,“ podotýká Lukáš Kouřil.
Pokud jde o další plány, chce se iTech21 dál
realizovat především v B2B. „V našem oboru
je velmi důležité, aby firma rostla. Do pěti let
bychom chtěli mít tým kolem 30 lidí, což je
zhruba dvojnásobek aktuálního stavu,“ plánuje Lukáš Kouřil. Dopředu ale všichni vědí,
že lehké to nebude – v posledních letech se
neustále ve všech pádech skloňuje, že největší brzdou dalšího růstu napříč obory je
nedostatek lidí.
„Platí to i tady. Získat dnes kvalitní spolupracovníky či zaměstnance je obtížné. Se
zájemci o spolupráci i zaměstnanci mluvíme
naprosto otevřeně, na nic si nehrajeme a podporujeme jejich rozvoj. V okamžiku, kdy jim
ukážeme, na jakých projektech s námi mohou pracovat a zároveň do toho dát i „kousek
sebe“, jsou nadšeni. Prostě děláme moderní
a užitečné nástroje, které pomáhají podnikům
v udržitelnosti a každodenním růstu. Recept
na software house je tedy jednoduchý – sežeňte super lidi, naučte se moderní technologie, přidejte slušnou dávku dobře napsaného
software a máte vyhráno. Inovace nebo řešení
problému je na světě,“ uzavírá. 
/jjn/

Zlínský kraj odstartoval rozsáhlou analýzu potřeb subjektů tvořících regionální inovační prostředí.
Terénní šetření probíhá od prosince 2016 do února 2017 u vybraného vzorku firem ze Zlínského
kraje, který byl vytipován jako vysoce inovační, společně se subjekty, které se zabývají vědou a
výzkumem či podporou těchto aktivit.
Technologické inovační centrum oslovilo v průběhu listopadu 120 firem na základě více kritérií,
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Zlínský kraj spustil analýzu inovačního prostředí v regionu

Aktuální verze katalogu START-UP
firem Zlínského kraje
Technologické inovační centrum připravilo opět aktuální
verzi Katalogu START-UP firem Zlínského kraje. Součástí prezentace je 20 start-upů, které rozvíjely v roce 2016 své aktivity
na území Zlínského kraje. K dispozici je jak tištěná, tak online
verze katalogu.

Na konci ledna se uzavřel příjem přihlášek do soutěže Můj první
milion. Zájemci o podnikání z řad středoškoláků, vysokoškoláků
a široké veřejnosti se mohli prostřednictvím odeslání svého podnikatelského záměru přihlásit k cestě k jejich prvnímu milionu. I letos
je účast bohatě zastoupena. Přihlásilo se 103 soutěžících s celkem
73 podnikatelskými nápady.

▪ Stylová móda nejen pro děti
Luční 901
766 01 Valašské Klobouky
IČ: 75081598

▪ MTM MOTORSPORT s. r. o.
Masarykovo náměstí 103
766 01 Valašské Klobouky
IČ: 03817237
▪ Kontakt
Tomáš Diviš
+420 739 986 199
info@mtmmotorsport.cz
www.mtmmotorsport.cz
▪ Profil firmy
Společnost MTM MOTORSPORT se zabývá službami a prodejem v oblasti motocyklů, moto-doplňků a motocyklového sportu. Naším cílem je uspokojit všechny potřeby
zákazníka již od výběru vhodného motocyklu, kompletního oděvu a také servisních služeb. Do našeho portfolia
též patří výukové kurzy jízdy na motocrossové trati, kurzy
bezpečné jízdy a také kaskadérských prvků, které přispějí
k Vaší adrenalinové zábavě a také k dokonalému ovládání

motocyklu v extrémních situacích. Dále pro Vás rádi připravíme vystoupení motocyklových kaskadérů na Vašich
firemních či jiných akcích. Těšíme se na Vás.

▪ Profil firmy
Mým koníčkem a prací zároveň je šití originálních věciček
nejen pro děti.
Vybírám si certifikované materiály, které jsou vhodné již pro
děti od narození. Do tvoření se pouštím s radostí a věcičky
jsou šité s láskou. Buďte jiní, buďte originální ve stylovém
a pohodlném oblečení.

Jar. Staši 5
763 02 Zlín-Malenovice
IČ: 46347763
přístupem a spoluprací s odborníky dodáme klientovi vysoký servis návrhu a potřebné podklady pro realizaci.

▪ Kontakt

▪ Profil firmy
Společnost Projekty JURA s.r.o. je projekční kancelář, která
zařídí projekt rodinného domu od návrhu až po stavební povolení. Letitou praxi a zkušenosti v oboru přenáší
do svých projektů. Vzhledem ke zkušenostem v oblasti
energetiky staveb dokážeme navrhnout úsporné bydlení
s ohledem na příjemné vnitřní prostředí stavby. Osobním
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Hlavní produkty / služby
• čepice/čelenky
• tepláky/baggíny/legíny
• mikiny/saka

▪ Mrkvové dorty

▪ Projekty JURA s.r.o.

Ing. arch. Petra Polášková
+420 774 345 143
info@projektyjura.cz
www.projektyjura.cz

Andrea Němečková
+420 732 768 538
andyboom@seznam.cz
FB: ANDY boom-šité věcičky nejen pro Vaše dětičky

• autorizovaný regionální prodejce 4SR –
For Street Racing
• autorizovaný prodejce a servis motocyklů
a skútrů YUKI
• prodej všech náhradních dílů, olejů a pneu
• prodej kompletních oděvů na cestovní,
enduro a motocross motocykly
• motoškoly pro Cross a Street

3URMHNW\-85$

Masarykovo náměstí 103
766 01 Valašské Klobouky
IČ: 04828992

▪ Kontakt

Hlavní produkty / služby

Hlavní produkty / služby
• studie
• stavební povolení
• vyjádření dotčených orgánů
• přípojky inženýrských sítí
• statika
• projekt zpevněných ploch
• požárně bezpečnostní řešení stavby
• průkaz energetické náročnosti budov

▪ Kontakt
Bc. Hana Šenkeříková
+420 732 204 455
mrkvovedorty@email.cz
www.mrkvovedorty.cz

Pečeme dorty na zakázku přímo pro vás. Sami si vyberete, jak má dort vypadat a také chutnat. Součástí naší nabídky může být i ochutnávka, při které si vyberete z několika variant korpusů a krémů a společně pak sestavíme
tvar, velikost a zdobení vašeho dortu.
Dovážíme do kaváren, restaurací, na firemní večírky,
nebo také na vaši soukromou oslavu.

▪ Profil firmy

Hlavní produkty / služby

Náš tradiční mrkvový dort je složený z KVALITNÍCH
a REGIONÁLNÍCH SUROVIN.
NAJEMNO nastrouhaná mrkev dodá našim dortům
LEHKOST, VLÁČNOST A PŘÍJEMNOU SLADKOST.
Díky tomu nepoužíváme téměř žádný cukr.
Krém je kombinací TVAROHU A SÝRU, čímž se dokonale
spojí jemná a lehká chuť dortu.
Tytéž suroviny tvoří i MKRVOVÉ CUPCAKES. Vše u nás
naleznete i v BEZLEPKOVÉ variantě.

• mrkvové dorty s ořechy (vlašské, kešu,
pistácie)
• mrkvové cupcakes (s ořechy, čokoládou
nebo ovocem)
• zakázkové mrkvové dorty (na oslavy,
svatby a další příležitosti)
• bezlepkové mrkvové dorty a cupcakes

Startuje výběr těch nejlepších.
Můj první milion
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Katalog slouží jako prezentace začínajících firem, které působí
v podnikatelských inkubátorech nebo jako samostatné jednotky
na území Zlínského kraje. Představuje jednotlivé profily start-upů a jejich hlavní produkty či služby. V seznamu dohledáte také
kontaktní osoby či webové prezentace firem.
Prezentace zahrnuje také úspěšné podnikatelské projekty,
které vzešly z letošní soutěže Můj první milion, členy podnikatelských inkubátorů v regionu a další úspěšné začínající firmy
ze Zlína a okolí. V katalogu tak najdete např. informace o start-upech jako Mainview, MECH:DESIGN, Noir, DOLLER, Femme
Fatale Dress, Creepy a další. Katalog START-UP firem Zlínského
kraje je k dispozici online na adrese www.inkubatorzlin.cz nebo
formou tištěného katalogu v Technologickém inovačním centra
ve 23. budově SVITu ve Zlíně.
/tic/

Dnešním dnem započala celá soutěž, ve které budou všichni zúčastnění vyzváni k prezentaci svých plánů před odbornou porotou. Zkušení
podnikatelé, ale i investoři vyberou celkem 10 projektů, které postoupí
do dalšího kola. Vybraní soutěžící pak dostanou možnost zúčastnit se
akceleračního programu složeného z šesti workshopů, v rámci kterých
budou na svých podnikatelských záměrech intenzivně pracovat, aby je
dotáhli do realizační fáze. Ty nejlepší čekají ceny v celkové hodnotě až
250 000 korun, odměny formou kancelářských prostor či například
pomoc a konzultace při tvorbě webových stránek. Tou největší odměnou
budou ale zajisté cenné rady a zpětné vazby odborníků, kteří budou
po celou dobu soutěžícím k dispozici.
Můj první milion je organizován Technologickým inovačním centrem
a je jednou z mnoha aktivit Klubu Start-up 23, které TIC Zlín provozuje.
Soutěž má za cíl nejenom ocenit nejlepší podnikatelské záměry, ale
také zvýšit zájem o problematiku podnikání a zakládání firem. „Letos
pořádáme již 10. ročník a rostoucí čísla přihlášených jen potvrzují zvyšující se zájem o problematiku podnikání a zakládání firem. V minulých
letech jsme pomohli rozjet několik úspěšných projektů, jako je například
celorepublikově známý motivační diář Doller, retro šaty Femme Fatale
Dress či kvalitní zlínská obuv Vasky,” řekla manažerka soutěže Zuzana
Drotárová. Jak se soutěž bude vyvíjet letos, můžete sledovat na webových stránkách www.mujprvnimilion.cz, kde jsou zveřejněni vítězové
předešlých soutěží. 
/tic/
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Netradiční propojení studentů
a firemního sektoru
Záměrem Technologického inovačního
centra ve Zlíně je vytvářet příležitosti
pro uplatnění studentů a absolventů
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Jednou
z možností je vytváření prostoru pro
představení studentských prací a tím
poukázání na jejich schopnosti a dovednosti, které se dají využít zejména pro
regionální byznys.
„Projekt Karolína Christo, který připravuje privátní investor ve spolupráci s Fakultou multimediálních komunikací při
UTB ve Zlíně, je přesně projektem, který
prezentuje možnosti studentů a jejich propojení s firemním sektorem. Technologické
inovační centrum kromě podpory projektů
tohoto typu pomáhá studentům rozvíjet
jejich podnikatelské záměry, organizuje
vzdělávací workshopy či jim nabízí možnost zvýhodněných kancelářských prostor
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či co-workingu,“ říká ředitelka Technologického inovačního centra ve Zlíně Daniela
Sobieská.
Přijďte se na nás podívat 1. 4. 2017
v 18.00 na zámek  Holešov, kde předvedeme Zrody naší kreativity. Akci pořádá Městské kulturní středisko Holešov,
Karolína Christo a Fakulta multimediálních komunikací UTB Zlín.  

k arol í na

c h r i s to

Projekt Zrody
Na světě každý rok vznikají stovky, tisíce a snad i miliony projektů. Ať už pouze v lidských hlavách nebo na papíře. Jen
málo z nich se ale opravdu promění v realitu. Jejich zhmotnění se často přirovnává

k narození. Vše počne v naší hlavě a před
tím, než se nám podaří toto pomyslné dítě
ukázat světu, předchází tomu (v tomto
případě) i několik měsíců těžké práce.
Zatajujeme dech a doufáme, že výsledek
předčí naše očekávání a my nakonec sklidíme celou řádku gratulací.
Tím bychom ale předbíhali. Máme nápad a teď nás čekají měsíce dřiny, takže
na výsledek si budeme muset ještě nějakou dobu počkat. Přestože v životě jsou
ke vzniku dítěte většinou zapotřebí dvě
osoby a k jeho formování osob ještě více,
matkou může být pouze jediná.
Všichni máme v životě spoustu přání
a met, kterých se snažíme dosáhnout, ale
jejich společným cílem je jediná věc. Pocítit štěstí a dělat v životě něco, co nás naplňuje. Možná hledáme celý život, a když to
najdeme, měli bychom se toho urputně držet a nepustit to. Pokud máte někdy pocit,
že už je všechno marné, a že váš život už
byl nalajnován, nezoufejte. Ukážu vám teď,
že jsme jen tak staří, jak se cítíme, a náš
život můžeme měřit pouze tím, co za něj
vykonáme. Neznám lepšího příkladu, který ukazuje touhu zatnout zuby a nepustit.
Broňa Orbesová je zkušená zlínská advokátka, která si po dvaceti letech v advokacii uvědomila, že její štěstí neleží jen
v paragrafech a soudních místnostech.
A i když právě tomuto oboru vděčí za celou
řadu zkušeností, jejich význam se ztrácí,
pokud se o ně nemůže podělit. A protože
celý svůj život naplnila láskou k umění
a velmi ráda se obklopuje lidmi, rozhodla se tyto dvě věci spojit. Našla inspiraci
v okolí, ve zlínském regionu a ve svém
vlastním životě. A tak se zrodila myšlenka
Karolína Christo. Projekt, který má nejen
propojovat umění, ale i lidi.
Zlínský region je proslulý módou, baťovskou tradicí, uměním a to nejen tím
filmovým. A proto není divu, že když Broňa
hledala „parťáka“, zvolila si takového, se
kterým sdílí společný cíl: otevírat dveře
mladým talentům a poskytovat jim příležitosti. Univerzita Tomáše Bati je bezpochyby dominantou Zlína a pomáhá rozvíjet
celý region. Její Fakulta multimediálních
komunikací se prostřednictvím svých studentů podílí i na formování české a zahraniční umělecké scény.
Už víme, co vše působí na zrození Karolíny Christo, ale jsou to především studenti, kteří pomáhají formovat její tvář,
kterou budeme poprvé moci spatřit 1. 4.
2017 v 18.00 na zámku v Holešově. Událost se symbolickým jménem Zrody, která
odstartuje spolupráci Karolíny a studentů,
je předzvěstí prostoru, který jim umožní
nejen vystavovat své práce, ale i sbírat
zkušenosti jejich výměnou s experty.

Kateřina Janovská

Podnikatelky se scházejí v regionálním klubu
Tři roky fungování má za sebou Klub
podnikatelek ze Zlínska. „Klub vznikl jako
platforma pro osoby aktivní v podnikatelském prostředí regionu. Setkání jsou
určena nejen pro podnikatelky, ale také pro
ženy, které o podnikání zatím jen přemýšlejí,“ vysvětlila zakladatelka klubu Zdenka
Barošová.
Na začátku myšlenky založit klub pro
ženy podnikatelky byl konec projektu Podnikatelský miniinkubátor, který realizovala
společnost Počítačová služba a který měla
ve Zlíně na starosti právě Zdenka Barošová. Jeho absolventky se chtěly dále scházet a podporovat se. V září 2015 byl Klub
podnikatelek ze Zlínska zapsán jako spolek
do spolkového rejstříku. Smyslem Klubu

podnikatelek ze Zlínska je vytvořit prostor
pro setkávání, společné sdílení, vzájemnou
podporu a spolupráci osob ze Zlínského kraje, které o podnikání uvažují, podnikat začínají nebo již podnikají. Aktivity jsou vyvíjeny
s důrazem na etická a morální hlediska s cílem podpořit vzdělávání, kreativitu, osobní
jedinečnost, slušné a etické podnikání a také
podpořit zahajování podnikání v regionu.
V současné době má klub 12 členů, pravidelných setkání se ovšem účastní zhruba 40
dalších žen. „Scházíme se většinou jedenkrát
za tři týdny, kromě letních prázdnin. Do toho
organizujeme vzdělávací workshopy, které
jsou nepravidelné a ve kterých se snažíme
reagovat na aktuální potřeby,“ dodala Zdenka
Barošová. V následujících měsících jsou zatím naplánována tato setkání: 3. 3. – Účetní

Hamé je opravdovou tradiční českou
značkou. Dalším dokladem tohoto faktu je
úspěch kunovické firmy v soutěži Česká
značka 2016, kterou uspořádalo sdružení
Czech Top 100. V rozsáhlém průzkumu mezi
veřejností skončilo Hamé v konkurenci desítek značek jako třetí nejvíce tradiční česká
značka. Zvítězila TATRA a druhý byl Čedok.

Rozsáhlý průzkum realizovala renomovaná
agentura GFK. „Ceníme si tohoto úspěchu.
Je vidět, že veřejnost oceňuje téměř devadesátiletou tradici značky naší firmy. I když
jsme postupně hodně vyrostli a působíme
na mnoha světových trzích, sídlíme stále
ve Zlínském kraji, kde i odvádíme daně. Naše
produkty pro tuzemský trh vyrábíme v drti-

Úspěch firmy Hamé v soutěži Česká značka 2016

poradna (pravidelné setkání); 21. 3. – Jak posílat newslettery s MailChimpem (vzdělávací
workshop); 24. 3. –Finanční gramotnost pro
firmy, OSVČ i "normální lidi"; 21. 4. - Využití
grafologie neboli psychologie písma (nejen)
v personální praxi (pravidelné setkání). Více
na www.KLUBpodnikatelekZLIN.cz.  /sd/

vé většině v našich českých závodech a díky
českým pracovníkům. Jsme na tuto tradici
hrdi,“ komentoval ocenění generální ředitel
Hamé Martin Štrupl.
Sdružení CZECH TOP 100 vzniklo v roce
1994 s hlavním cílem pravidelně sestavovat
a zveřejňovat seznam nejvýznamnějších
společností v České republice a na základě
porovnání vybraných ekonomických ukazatelů je seřadit do uceleného žebříčku. /tz/
INZERCE

Nemáte kvalitní lidi? Dejte jim bydlení jako Baťa!
Největší překážkou podnikání v dnešní době je nedostatek kvalifikovaných
pracovníků. Pro nastupující generaci Y je motivací propojení práce a osobního
života – být v pohodě za slušné peníze. Pohoda osobního života závisí nejvíc
na kvalitě bydlení. Tito mladí od 20 do 35 let bydlí v pronajatém bytě jako single
nebo na hromádce s partnerem, rodinu a děti zatím odkládají. Za pronájem nové
garsoniéry ve Zlíně jsou ochotní zaplatit až 8 000 Kč, a proto potřebují vyšší plat.
Pro mladé je vlastní bydlení těžko dostupné. I s levnou hypotékou vychází malý
byt na minimálně 4 roční platy. Navíc se nechtějí vázat na jedno místo, více cestují
a častěji mění zaměstnavatele.
Myšlenka přilákat a udržet lidi kvalitním bydlením ve firemním bytě je stará
více než 100 let. Když začínal Tomáš Baťa
budovat svoji firmu, potřeboval tisíce
nových zaměstnanců. K zajímavé práci
jim poskytnul na tehdejší dobu nadstandardní bydlení – stále oblíbené baťovské
domky, v nichž mnozí z nich žijí dodnes.
V dobách socialistických takto fungovaly
podnikové byty pro mladé rodiny, které
nabízel SVIT i BARUM. Dnes se bydlením pro zaměstnance málokdo zabývá,
a proto si musí bydlení v pronajatých
malých bytech shánět sami v obrovské konkurenci 14 000 vysokoškolských
studentů – říká Pavel Dočkal z realitní
kanceláře CENTURY21 a dodává: „Pronajímání nového malého bytu je nejžádanější a nejstabilnější investice s výnosem 5 % ročně.“ Také kvalitní rodinné
bydlení pro top manažery a odborníky

Nový dům 5+kk za 4,2 mil. Kč

Zlín, Filmové ateliéry
přicházející z jiných měst je ve Zlíně velmi těžké najít.
Majitelé firem často řeší, kam investovat vydělané peníze. Doporučuji jim
investovat do vlastního podnikání právě
nákupem bytů nebo domů, které pronajímají svým nebo cizím lidem – vysvětluje
Pavel Dočkal. Jako nejvýhodnější se jeví

koupit větší dům a pronajímat v něm
jednotlivé pokoje lidem, kteří se znají
ze školy nebo z práce. Větší dům ve Zlíně v dosahu MHD stojí od 4 do 5 milionů
a může v něm bydlet i rodina klíčové posily Vaší firmy. Výhodou nového domu
je odpočet DPH při koupi a osvobození
od daně z nabytí, kterou nově u starších
domů platí kupující. Novostavba nepotřebuje žádnou rekonstrukci ani údržbu
a investice se vrátí během 15 let. Nehledě k tomu, že kvalitní zaměstnanci tvoří
základ každé firmy, a proto jsou k nezaplacení. „Dělejte to jako Baťa a můžete
být stejně úspěšní. Dejte do náborového inzerátu zajištěné bydlení a můžete
si vybírat,“ říká Pavel Dočkal.
Kancelář CENTURY21 nabízí nově
dokončené domy v lokalitě u Filmových
ateliérů ve Zlíně. Zde můžete koupit
dům o velikosti 5+kk se čtyřmi samostatnými pokoji, zahradou a dvěma parkovacími místy za 4,2 mil. Kč bez DPH viz
www.zeleneresidence.cz nebo volejte
725 284 145. Celá ulice je již dokončená,
stačí si vybrat koupelny a za dva měsíce
už mohou Vaši klíčoví lidé bydlet v novém domě uprostřed zeleně. Můžou
pracovat z domu, jezdit spolu do práce, udržovat neformální kontakty a tím
rozvíjet Vaši firmu.
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Podnikatelem roku Zlínského kraje je Petr
Chmela, spoluzakladatel společnosti TESCOMA
Vítězem čtvrtého ročníku soutěže EY
Podnikatel roku Zlínského kraje se stal
Petr Chmela, spoluzakladatel a spolumajitel úspěšné zlínské firmy TESCOMA.
Ta je známým výrobcem kuchyňských
potřeb a je nejen jedničkou na českém
a slovenském trhu, ale přední pozici si
vybudovala také ve světě.
EY Podnikatel roku (Entrepreneur Of
The Year®) je světová soutěž podnikatelů,
která vzdává hold výjimečným osobnostem. Jejím cílem je ukázat veřejnosti vynikající osobní příklady na poli podnikání,
které mohou být vzorem pro mladé, začínající podnikatele. Koncipována je jako
mezinárodní, proto jsou kritéria, podle
nichž jsou posuzováni jednotliví účastníci,
v každé zemi naprosto srovnatelná. Vítěze
vybírá nezávislá porota složená především
z předcházejících vítězů soutěže.
V České republice se soutěž koná
od roku 2000, kdy porota vybírala vítěze
pouze v celonárodní kategorii, postupně
od roku 2005 pak začali být oceňováni
také krajští vítězové v některých krajích
České republiky. Ve Zlínském kraji se
soutěž pořádá od roku 2013. V soutěži se
hodnotí podnikatelské osobnosti na základě nominací, které může podávat široká
veřejnost. V potaz se přitom bere nejen
jejich podnikatelský příběh, ale i poctivost
a bezúhonnost.
Podle Magdaleny Souček ze společnosti
EY, která je organizátorem soutěže, byl

letošní ročník pro porotu velmi obtížný,
neboť Zlínský kraj patřil k jednoznačně
nejsilněji zastoupeným regionům v soutěži.
„Nejvíce kandidátů na celostátní titul
má letos hlavní město Praha, následují
Jihomoravský, Zlínský a Moravskoslezský
kraj," doplnila Magdalena Souček.
Finalisté ze Zlínského kraje

Aleš Zemánek – AZUB bike
Jan Kašpar – CORK JANOSA
Jiří Konečný – ELKO EP
Martin Krkoška, Jan Podzimek – PRIA SYSTEM
Miroslav Jakubec – SERVIS CLIMAX
Jiří Rosenfeld – Slovácké strojírny
Aleš Kobylík – Technodat, CAE - systémy
Petr Chmela – TESCOMA

Vítězové v předchozích letech

2013 – F. a R. Kudelovi, Chropyňská strojírna
2014 – Pavel Stodůlka, Gemini oční klinika
2015 – Michele Tajariol, TAJMAC-ZPS

> Z REGIONU
Profil vítěze: Petr Chmela – TESCOMA
Společnost TESCOMA patří mezi světové
výrobce kuchyňských potřeb. Jsou jedničkou
na českém a slovenském trhu, ale přední
pozici si vybudovali také ve světě. Stěžejními
zahraničními trhy jsou pro ně Itálie, Rusko
a Slovensko. V zahraničí mají tisíce prodejen – najít je lze ve světových metropolích,
expandují ale i do Číny a rozvojových zemí.
Obchodní pobočky mají v 7 evropských zemích a v Číně a z exportní centrály v Itálii
vyvážejí do více než 100 zemí světa. Šikovné
a kvalitní pomocníky s logem TESCOMA
lze koupit i v e-shopech, a tak jsou dnes již
zastoupeny v kuchyních napříč kontinenty.
Historie dnes světové značky TESCOMA
se začala psát v roce 1992 v malé garáži
ve Zlíně. Petr se svým společníkem odtamtud prodávali spořiče vody a později elektro
a bílou techniku. K tomu, co dělá firma dnes,
vedla ale ještě dlouhá cesta. Na světových
veletrzích si všimli zájmu o nádobí a doplňky do kuchyně. I když tenkrát ještě nebyly
domácí vaření a kuchařské televizní hvězdy
takovým hitem jako dnes, věřili, že tento
obor má budoucnost. A intuice je nezklamala. Začali skokově růst, první rok neprodali
ani za milion, ale další roky už měla firma
obrat 30 milionů a postupně od 500 milionů
až k dnešním více než 2 miliardám Kč ročně.
TESCOMA je podle Petra Chmely právě
o nadšení, nápadech a inovacích. Potřeby
do kuchyně nejen prodávají, ale ve vlastním
Design centru také vyvíjejí a testují. Řada
výrobků nese označení světový patent, výrobky dostávají prestižní ocenění.  /tz/

Výrobce nábytku TON se chystá na milánský veletrh

Na začátku dubna se bude společnost
TON z Bystřice pod Hostýnem prezentovat
na nejdůležitějším veletrhu letošního roku.
Na Salone del Mobile v italském Miláně
představí hned několik nových produktů.
„Bude to jedna zcela nová kolekce sedacího
nábytku, stůl, křeslo a interiérový doplněk.
Jejich konkrétní podobu si však ještě chvíli
necháme jako tajemství,“ uvedl marketingový ředitel společnosti TON Jan Juza.
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Společnost TON má za sebou v novém
roce již několik veletrhů. Nejdříve to byl
veletrh IMM v Kolíně nad Rýnem, a poté
Stockholm Furniture & Light fair, kam TON
přivezl své tradiční i nové modely, včetně
poslední novinky Leaf. „Veletrh IMM byl
pro nás letos výjimečný zejména změnou
lokace. Potěšilo nás, že jsme se mohli prezentovat v hale 2.2,“ dodal Jan Juza. Kromě
stánku byl TON vidět i v rámci expozice
Pure Editions 2017. Ta měla jako nosné
téma textil. „Studio deFORM pro realizaci
vybralo lounge křeslo Split designéra Arika
Levyho. První čalouněný model, za který
jsme v loňském roce získali titul Red Dot.
Právě jeho čalounění bylo na místě pomyslně spřádáno okolo levitujícími špulkami,“
dodal Jan Juza. Instalace byla na závěr veletrhu oceněna jako třetí nejlepší.
Na výstavní plochu švédského veletrhu se
TON vrátil po několika letech. Na Stockholm
Furniture & Light fair byly k vidění přírodní
materiály, jednoduchost, funkčnost.

„Při navrhování jsme primárně uvažovali
nad produkty, které budou lehké, racionální
a zároveň promluví o TONu a jeho spojitosti
s přírodou. Racionální produkt je pro nás
ten, který správně balancuje mezi inspirací a samotným procesem výroby,“ shrnula
Gaia Giotti z italského designérského dua
E-ggs. Proto Leaf obsahuje prvky, které
vzešly přímo z výrobních podmínek. Příkladem je použití stejného typu lisovaného
sedadla pro židli i barovou židli – ovšem
v opačné poloze. „Konstrukce z masivního
dřeva a lehká překližka v sedáku jsou zase
odkazem na stavbu stromů. Pevný kmen
završený jemnými lístky. Jejich tvar pak
můžete u židle najít ještě v průřezu zádové opěrky,“ objasnila Gaia Giotti. Produkty,
poprvé představené na veletrhu Salone
del Mobile 2016, během podzimu získaly
tituly German Design Award 2017 Winner
a Iconic Awards 2017: Interior Innovation
Selection. Ke kolekci patří také stůl v obdélníkovém a kruhovém tvaru. 
/ah/

Městská strategická hra, která vede Baťovým
Zlínem, jako netradiční teambuilding
Vymyslet nebo najít správnou teambuildingovou aktivitu, která pobaví i notorické
odpírače týmových aktivit, není snadné.
Společnost CE-PA a Nadace Tomáše Bati
přišly s nápadem na celodenní městskou
strategickou hru Baťův Zlín.
Hra se inspiruje odkazem a příkladem
Tomáše Bati a jeho štíhlého (LEAN) a na zákazníka zaměřeného podnikání. Účastníci hry
spolupracují v týmech na řešení neobvyklých
úkolů, „hádanek“ a tvořivých stanovišť na nečekaných místech Zlína. Závodí se s jinými
týmy a s časem, s využitím moderní techniky.
Po městě a jeho okolí se soutěžící pohybují
pěšky, autobusem, trolejbusem nebo vlakem.
Jednotlivé soupeřící týmy podle vlastní
zvolené strategie vybírají na digitální mapě
a následně i reálně procházejí některá z připravených stanovišť, aby v daném časovém
limitu získaly víc bodů než jejich soupeři.
Jednotlivá stanoviště jsou bodována podle
různých kritérií, např. podle důležitosti, vzdálenosti od centra, času, kdy ho bylo dosaženo, příslušnosti k určité „sérii“ podobných
stanovišť apod. Další body lze získat třeba
za vyluštění šifry, splnění praktického úkolu,
originální vyřešení „tvůrčího“ úkolu apod.,

Rok venkova 2017
Legislativní podpora drobných podnikatelů a malých zaměstnavatelů v obcích.
Vytvoření státních finančních nástrojů
pro podnikatele na venkově. Zpracování
věrohodné analýzy stavu podnikatelského
prostředí v obcích, průzkumy, desítky akcí
v mikroregionech, granty a soutěže. To jsou
hlavní cíle Roku venkova 2017. Ve spoluprá-

které jsou součástí některých vybraných
stanovišť.
„Outdoorovou hru Baťův Zlín jsme zvolili
jako teambuilding pro členy širšího vedení naší
firmy. Nevěděli jsme, co nás čeká, a po absolvování jsme byli velmi spokojeni. Hra je pojata
velmi zajímavě, a i když většina z nás je ze Zlína,
tak jsme objevili nová místa a zjistili jsme další
zajímavosti o firmě Baťa, které jsme neznali,“
uvedla Helga Gregarová ze společnosti SPUR.

Nadčasové myšlenky Tomáše Bati
Průběh celé hry je řízen a sledován pomocí
webové aplikace, která je dostupná na zapůjčených tabletech, případně i na dalších mobilních zařízeních jednotlivých účastníků. Tím
je umožněno ověření GPS souřadnic každého
stanoviště, zobrazení citátů, legend, dobových
fotografií a různých zadání, či sledování online
statistik, jak si který tým vede. Cílem hry je nejen pobavit účastníky, stmelit kolektivy a zažít
něco ojedinělého, ale především si připomenout mnohé z nadčasových myšlenek, principů
a postupů světově proslulého a úspěšného
podnikatele Tomáše Bati a uvědomit si jejich
možné využití i v dnešní „moderní“ době.
Baťovského „závodění“ po Zlíně a okolí se
účastní týmy o 3 až 5 lidech. Začínají v místě
ci s více než 30 profesními spolky, za podpory mnoha resortů a uskupení začíná historicky největší kampaň, která v cílených
aktivitách zviditelní a podpoří venkovské
rodinné firmy a farmy, lokální producenty a pěstitele, řemeslníky v obcích, malé
obchodní a restaurační provozovny nebo
začínající regionální podnikatele. Veškeré
informace budou průběžně zveřejňovány
na portálu www.rokvenkova.cz. 
/tz/

startu (obvykle ve vile Tomáše Bati) vyslechnutím poutavého vyprávění o T. Baťovi. Po následném vysvětlení pravidel hry mají týmy dalších
30 minut na dostudování všeho potřebného
(pravidla, mapy se stanovišti a jejich bodové
hodnocení, jízdní řády MHD), seznámení se
s tablety, které hru řídí a hrou je provázejí,
a především na tvorbu týmové strategie – tým
si sám volí, na která stanoviště půjde (či pomocí MHD pojede) a v jakém pořadí.
K vítězství ve hře vede mnoho různých cest
– někdo dá přednost luštícím stanovištím, jiný
tým se zaměří více na praktické úkoly, síla dalšího může být v originálním tvoření apod. Ale
možná všechny nakonec předběhne tým, který
v posledních minutách získá body za dokončení některé z bodovaných sérií stanovišť…
Hra končí po 6 až 7 hodinách herního času
v cílovém místě, kde jsou vyhlášeny finální
výsledky a prodiskutují se jednotlivé strategie
a zážitky týmů.
Cílem hry však není jen se dobře bavit,
„závodit“ či rozvíjet spolupráci s kolegy.
Každé stanoviště (neobvyklé místo venkovní
či vnitřní, související s životem a prací Tomáše
Bati) je doplněno dobovými fotografiemi, citáty
a vysvětlením souvislostí a baťovskou účelností daného místa. Hra má zejména inspirovat
nadčasovým odkazem tohoto velkého muže
– světového podnikatele – a vést ke změnám
v současné každodenní praxi.
„Bola to pre nás nová príjemná skúsenosť,
ako sceliť kolektív. Napríklad pri riešení zložitých logických úloh. Určite bolo zaujímavé
dozvedieť sa viac o živote T. Baťu a jeho podnikatelských úspechoch. Taktiež ako turistika
– spoznávanie nových miest to bolo pre nás
zaujímave,“ doplnili své hodnocení zástupci
firmy Benteler Automotive SK. 
/sd/

Mistři řemesel jsou
na internetu
Nejobsáhlejší český katalog řemeslníků
vznikl na adrese www.mistriremesel.cz. Obsahuje téměř osmnáct tisíc kontaktů na dodavatele. Vyhledávač rozlišuje, zda je řemeslník členem profesního spolku, jako jsou
například Asociace kuchařů a cukrářů, Cech
čalouníků a dekoratérů, Cech českých vinařů
a dvacítka dalších. Prověřováno je i každé IČO.
Ve Zlínském kraji uvádí vyhledávač kontakty
na 934 malých firem a živnostníků.
Portál je pro zákazníky zdarma a umožňuje nejen pohodlné vyhledávání, ale v případě
problémů může spotřebitel u garantovaných
dodavatelů zaslat podnět, kterým se budeme
okamžitě zabývat.
Katalog www.mistriremesel.cz disponuje nemodernějším redakčním zázemím a je
propojen jak se všemi významnými profesními spolky, tak s Asociací malých a středních
podniků a živnostníků ČR, která zaručuje
zákazníkům jeho aktuálnost. Katalog se postupně naplňuje dalšími řemeslníky.  /sd/
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> INFORMACE

Změny v podnikání v roce 2017: O tři šprušle
nahoru, o dvě dolů
Snížení DPH, rozšíření přenesení
daňové povinnosti, změny u daňových
a výdajových paušálů OSVČ, jiný režim
odpisů, zvýhodnění na druhé a třetí dítě,
ale například i rozšíření institutu nespolehlivých osob nebo kontroverzní zpětné
prokazování původu majetku jsou hlavní daňové změny, které nás v letošním
roce neminou.
Revoluci chystá novela zákoníku práce
v polovině roku, která stíží práci z domova, omezí převody zaměstnanců na jinou
práci, ale na druhou stranu ulehčí například předávání výpovědí. Končí i čerpání
dotací, neprokáže-li se skutečný vlastník
příjemce podpory.
Pozitivní změny
U malých podnikatelů dochází k rozšíření skupiny využívající dohodu s finanční
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správou o paušální dani, nově by měli mít
možnost žádat i zaměstnavatelé nebo ti,
kteří mají příjmy i ze závislé činnosti. Dobrou zprávou je i snížení DPH u stravovacích služeb v důsledku zavedení EET, totéž
zřejmě nastane u novin a časopisů. Dochází k dalšímu rozšíření reverse charge,
například u pracovníků pro provedení
stavebních a montážních prací. Nastane
dlouho očekávané navýšení slev na druhé
a třetí dítě a zvyšují se limity pro odpočet
penzijního a životního pojištění. Počítá se
s navrácením slev pro OSVČ, které využívají daňové paušály, a oddychnout si mohou i rodinné fundace a svěřenecké fondy,
které budou osvobozeny od daně z příjmu
při výplatě podílu na zisku, podobně jako
když dceřiné společnosti vyplácí dividendu mateřské firmě. Zjednodušuje se nepatrně administrativa u fyzických osob
s drobnými příjmy. Zavádí se nová pravidla odpisu technického zhodnocení, což
je jednoznačně krok správným směrem.
V pracovně právních vztazích se v polovině roku očekává několik změn v zákoníku
práce, pozitivně lze hodnotit například
jednodušší předávání výpovědí těm, kteří
se vyhýbají jejímu převzetí.
Negativní změny
Na druhou stranu radost podnikatelům
nedělá chystané ztížení pro práci z domova, v rámci kterého se bude od poloviny
roku zaměstnancům na home office nejen
proplácet celá řada provozních nákladů,
ale zaměstnavatel bude muset dbát i na to,
aby zabránil sociální izolaci pracovníků
z domova. Zatímco snahy eliminovat stres
na pracovišti budí spíše úsměv nad kreativitou navrhovatelů, tak faktická nemožnost

převést zaměstnance na jinou práci bez jeho
souhlasu může způsobit v době krize firmám vážné problémy. Prokazování majetku
v případě, že rozdíl mezi příjmy a nárůstem jmění přesahuje pět milionů korun,
nikdo v zásadě nezpochybňuje, nicméně
to, že finanční správa má možnost v určitých případech zpětné kontroly až deset
let dozadu, je zbytečnost, a to čistě proto,
že pokud někdo dělal jakékoliv nekalosti,
nikdo nebránil policii a ostatním složkám
v konání. V roce 2017 se firmy budou muset
vyrovnat s evropským nařízením o ochraně
osobních údajů, které sice vejde v platnost
až v průběhu roku 2018, ale prakticky všichni podnikatelé budou, v příštím roce muset
částečně změnit stávající procesy a zabezpečit osobní údaje zákazníků, jinak se vystavují
velkým sankcím.

Neutrálně vnímané změny
Nejednoznačně vnímají provozovatelé
hospod a restaurací to, že v příštím roce
dojde k omezení hracích automatů a zákazu
kouření, někteří změny vítají, jiní protestují. Totéž lze říci i u další vlny EET, která
rozšíří elektronický režim na maloobchody
a velkoobchody, kdy by zejména fyzické
osoby s obratem v řádu nízkých statisíců
ročně uvítaly změny, které nyní leží v Poslanecké sněmovně a které by skupinu
mikroživnostníků z režimu EET vyjmuly.
Růst minimální mzdy na 11 tisíc korun
byl očekávaný, ale stále nejsme schopni
dohodnout způsob jejího stanovení, místo
jasného pravidla, kterým by se minimální
mzda každý rok jednoduše dopočítala, se
její výše stanovuje pravidelně jak na koňském trhu. Je třeba rovněž vnímat to, že
navýšením minimální mzdy dochází k navýšení tzv. zaručené mzdy a pochopitelně to
má vliv na celkové mzdové klima ve firmě.
Neutrálně vnímají firmy i rozšíření režimu
nespolehlivého plátce o fyzické osoby, kterým se bude eliminovat účelové vyvázání
se z tzv. black listu nespolehlivých plátců,
tedy dlouhodobých dlužníků DPH.
Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR,
k tomu dodává: „Sečteno a podtrženo, v oblasti zjednodušování podnikání se posuneme v příštím roce na žebříku o tři šprušle nahoru, ale o dvě za stejné období spadneme.
V celé řadě našich návrhů nám vláda skutečně vyšla vstříc. V oblasti daňové jde ale
spíše o kosmetické změny, hlavní opatření
očekáváme v rámci nového zákona o daních
z příjmů. Bohužel ale přibývají jiná nařízení a například v oblasti pracovně právních
vztahů si sociálními opatřeními zaděláváme
na problém, který se v době poklesu ekonomiky obrátí jak proti zaměstnavatelům, tak
proti zaměstnancům samotným.“ 

Zdroj: www.amsp.cz

Šijeme na míru
retro módu,
společenské
a svatební šaty.

Jsme originální
české zakázkové
krejčovství
a oděvní značka.

www.femmefataledress.cz

VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB UŽITKOVÝCH VOZŮ!

Poslední kusy EURO 5 – bez AdBlue!
Movano již od 441 000 Kč bez DPH
Vivaro již od 434 000 Kč bez DPH
Combo již od 323 000 Kč bez DPH

VYBERTE SI Z DÁRKŮ KE KAŽDÉMU VOZU:
SERVISNÍ PROHLÍDKA NEBO NAVIGACE
TOMTOM ZDARMA!
AKCE PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!

MIKONA AUTO s.r.o., specialista na prodej užitkových vozů OPEL
Tř. Tomáše Bati 372, Zlín –Louky, tel.: 577 110 030, mobil: 724 604 301
www.mikona.cz

exkluzivní sedací soupravy na míru

kůže & látka
www.bytcentrum.com

BYTCENTRUM v.o.s.
Podzámčí 61, 763 61 NAPAJEDLA
tel.: 577 941 012, bytcentrum@volny.cz

