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Telekomunikační
služby pro firmy
i korporace

Komplexní řešení na míru
Individuální přístup
Technická podpora 365 dní v roce
Tým špičkových odborníků
Přes 20 let zkušeností

www.avonet.cz

575 575 001
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4-5 téma
Samak není jenom firMa
poradců. Své Klienty
vnímají jako partnery
Poradenská skupina SAMAK
zahrnuje původně samostatnou
advokátní kancelář Švehlík
& Mikuláš, společnost SAMAK TAX,
která zajišťuje komplexní daňové
poradenství, a společnost SAMAK
Business Advisory, která se zabývá
podnikovým poradenstvím. Skupina
nyní nově otevírá svou další kancelář
ve Zlíně, a to i proto, že dva ze
zakladatelů jsou původně ze Zlína.

Regionální návrhářky slaví úspěch
Studentky z odborných škol v Uherském Hradišti a Zlíně bodovaly v soutěži
o Cenu Jana Pivečky pro mladé návrháře
obuvi a kožené galanterie.
Patnáctičlenná porota hodnotila desítky
prací studentů ze šesti odborných škol.
Ceny se udělovaly ve třech kategoriích.
Hned dvě prvenství obsadili studenti ze
Zlínského kraje.
V kategorii YOUNG SPIRIT se vítězem stala
Kristyna Macková ze Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti za kolekci dámské obuvi s doplňky. Celá kolekce
je inspirovaná tématem Struktura. Na obuvi
jsou aplikovány pruhy plsti, které tvoří zajímavý kontrast s hladkým povrchem usně
a vše je podtrženo podpatkem z ořechového dřeva.
Vítězkou kategorie Professional View je
Kristína Vontszemüová z Univerzity Tomáše
Bati ve Zlíně. Ta se do soutěže přihlásila se
svou magisterskou autorskou kolekcí, která
je tvořena z 5 kabelek a 4 párů obuvi. Porota ocenila precizní a dokonalé zpracování
včetně detailů, autorka má podle ní velký
potenciál do budoucna. „Někdy před Vánoci bych chtěla začít s nabídkou do prodejen. Výroba bude ruční, moje vlastní. Nechci malou sérii zadávat nikam jinam, raději

VYDAVATEL

si řemeslo vychutnám sama,“ říká mladá
designérka.Všichni hlavní vítězové získali
stejná ocenění, a to diplom a voucher na letecký zájezd do italského Milána na největší
světový veletrh materiálů a komponentů
pro výrobu obuvi a kožené galanterie Lineapelle a kapesné, vše v celkové hodnotě
10 tisíc korun na jednoho výherce.
Ocenění organizuje Nadace Jana Pivečky ve
spolupráci s Veletrhy Brno a Českou obuvnickou a kožedělnou asociací.
/tz/

19 prezentace
Zeveta bojkovice sází
na robotizaci
Zhruba o třetinu na 619,5 milionu
korun. Tak vypadá loňská bilance
holdingu Zeveta Bojkovice z pohledu
tržeb za prodej vlastních výrobků
a služeb. Nenápadná fabrika,
z části ukrytá v lesích, s ohledem
na rostoucí objem výroby a vysoce
konkurenční prostředí intenzivně
pracuje na automatizaci a robotizaci
výrobních linek.

magazínu Firemní PARTNER

e-mail: info@hexxa.cz

HEXXA.CZ, s.r.o.

Mgr. Jaroslav Janečka – šéfredaktor

Registrace MK ČR E 16333

Šárka Šarmanová – redakce

Vychází v nákladu 20 500 ks.

Věra Čadová – DTP
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Tomáš Novosád – fotograf
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9 firmy
Chytrá bota ze zlína slaví
světový úspěch
Vědcům z Centra polymerních
systémů zlínské Univerzity Tomáše
Bati se podařilo dokončit prototyp
„chytré stélky“, která bude
použitelná téměř do jakékoliv boty.
Tuto jedinečnou stélku představili
zlínští vědci společně se zástupci
společnosti miomove, která stojí
za nápadem chytré boty, na
světové premiéře v americkém San
Francisku. Díky stélce bude možné
monitorovat například správný vývoj
chůze dítěte.

Pavel Zapletal – 777 708 489

Česká pošta, s.p.

Distribuce do všech firemních schránek
ve Zlínském kraji, na určená místa a adresy.
UPOZORNĚNÍ
Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce.
Inzertní strany: 2, 19, 20.
TERMÍNY
Datum vydání 19. září 2018
Uzávěrka příštího čísla 1. listopadu 2018
FOTO NA TITULNÍ STRANĚ
holding ZEVETA, Hexxa, archiv
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téma
a diskutují, takže dokonce sami nabízejí
možnost spolupráce. Zapadá to do našeho konceptu – neustále se snažíme
udržovat dlouhodobý vztah s našimi klienty a budovat si jejich důvěru. Dobře
je známe, známe jejich minulost, firmu,
rozumíme jejich reálným potřebám.
Kdo všechno tvoří ve vaší společnosti tým?
Celkově je náš tým nyní tvořen téměř
dvaceti experty pokrývajícími široké
spektrum odborností v oborech právo, daně, účetnictví a podnikové poradenství. U našich kolegů vyžadujeme
v jejich práci silný podnikatelský prvek. Nechceme kancelář plnou úředníků. Advokát, daňový poradce, účetní či
analytik musí být podle našeho názoru
také obchodník a projektový manažer,
určitě, pokud chce pracovat v SAMAKU.

Zakladatelé společnosti: zleva Ondřej Havle, Zdeněk Mikuláš a Marek Švehlík

Nabízíte právní a daňové služby, od
účetního poradenství až třeba po rozhodčí řízení. O jaký typ služeb je největší zájem?
Vytvoření poradenské skupiny SAMAK
znamená, že jsme se vyčlenili ze skupiny čistě advokátního poradenství
směrem ke skupině s nabídkou širšího
korporátního poradenství. V první fázi
to byla samozřejmě oblast daní, protože s právem úzce souvisí. V současné
době se specializujeme na právní poPoradenská skupina SAMAK zahrnuje původně samostatnou advokátní kancelář radenství, daňové poradenství a nově
Švehlík & Mikuláš, společnost SAMAK TAX, která zajišťuje komplexní daňové po- také na podnikové poradenství. Neuradenství, a společnost SAMAK Business Advisory, která se zabývá podnikovým stále se snažíme reagovat na požadavporadenstvím. Za jejím vznikem stojí tři partneři - Marek Švehlík, Zdeněk Miku- ky našich klientů, kteří se ptají na řadu
láš a Ondřej Havle.
problémů, které potřebují řešit a které
s právem či daněmi přímo nesouvisí. LoSkupina nyní nově otevírá svou další udržet reálnou kontrolu kvality odvede- gicky jim tedy chceme vyjít vstříc a nakancelář ve Zlíně, a to i z toho důvo- né práce. Počet expertů, stejně jako tře- bídnout jim i další služby. Je to pro obě
du, že dva ze zakladatelů, Marek Švehlík ba výše obratu skupiny, jsou ale svým strany výhodné. Pod jednou střechou
a Zdeněk Mikuláš, jsou původem Zlíňá- způsobem nepodstatné.
jsme schopni zajistit
ci. „Návrat do Zlína a regionu byl naším To důležité je v něčem
komplexní služby v něNávrat do Zlína kolika oblastech, pod
cílem již nějakou dobu. Tomuto regionu jiném.
věříme a vidíme v něm velký potenciál.
a regionu byl
vedením jednoho proChceme být našim klientům blíž, a ne je Využíváte neformálních
jektového
manažera,
naším cílem již
obsluhovat z anonymně vzdálené Pra- přístupů ke klientům,
který klienta zná. Klient
nějakou dobu.
hy,“ vysvětluje Zdeněk Mikuláš, jeden ze například snídaňová setak nemusí přebíhat
Tomuto regionu od jednoho poradce
tkání. Jak na to reagují?
zakladatelů společnosti.
Máme na to velice kladk druhému a závěry
věříme a vidíme
Mluvíte o sobě jako o lokální poraden- nou odezvu. Díky tomu
jednotlivých poradců
v něm velký
ské skupině butikového charakteru. Co máme možnost se dosi sám skládat jako pupotenciál
zvědět o klientech i něco
si pod tím představit?
zzle. My klienta tohoto
Znamená to, že majitel dokáže dohléd- více. Považujeme je totiž
běhání ušetříme a služnout na to, co dělají jeho kolegové, za partnery. Tato neforbu zahrnující více oda má povědomí o tom, co se pro jed- mální (a neúčtovaná) seborností mu dodáme
notlivé klienty dělá. Společně tak do- tkání vnímáme jako dobrou příležitost jako jeden jediný produkt, jeden jediný
kážeme maximálně využít veškeré sy- vyměnit si informace a zkušenosti. Sna- výstup s jednotným závěrem. Klient tak
nergie. V číslech to znamená 10 až 15 žíme se jim nabízet zajímavá témata, ušetří čas, stres a nakonec i peníze.
seniorních poradců, kteří řídí další dva která lákají, jako například problematika
až tři mladší kolegy. Celkový počet ex- mezigeneračních obměn, prodejů a ná- Není příliš běžné, že by poradenské
pertů je tedy někde kolem čísla 40. To kupů firem, financování transakcí. Kli- společnosti měly vlastní, zcela konje myslím ještě velikost, kdy je možné enti se rádi vzdělávají, rádi se setkávají krétní produkty, jako je například my-

Nejsme jen poradci. Náš tým je
komplexní mix právníků, ekonomů,
obchodníků a projektových
manažerů
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téma
SAMAK či SAMAK Start. Je to reakce na zaměstnance totiž advokát odpovídá za
potřeby klientů?
způsobenou škodu v neomezeném rozStále se snažíme zlepšovat a zjednodu- sahu. A navíc je pojištěn.
šovat klientský komfort, a to implementací nových softwarových řešení. V době Nebojíte se „odkrytí“, jak se buduje
funkčních informačních a komunikačních důvěra?
technologií není problém poskytovat Jistě, každý si chce hlídat svou osobní
službu ať už na místě u klienta, či na dálku. zónu. To je přirozené. Na druhou stranu,
Naši klienti proto mohou on-line nahlížet má-li být potenciál poradenství využit
do spisů, vidí všechny
na maximum, musí mít
dokumenty, jako jsou naporadce důvěru klienta,
Základem
příklad výpisy z obchodmusí jej znát, musí mu
vztahu mezi
ního rejstříku, notářské
vidět do hlavy – jen pak
klientem
zápisy nebo smlouvy.
je schopen poskytnout
Dokumenty mohou také
maximálně
efektivní
a poradcem je
editovat a mohou s námi
a přínosnou službu.
vždy důvěra.
v tomto on-line prostředí
Základem vztahu mezi
Ta se buduje
komunikovat – snažíme
klientem a poradcem
se tím omezovat e-mailoje vždy důvěra. Ta se
dlouho, velmi
vou komunikaci.
trpělivě a těžce. buduje dlouho, velmi
trpělivě a těžce. Důvěra
Důvěra je
Jak jste dospěli k dnešje přitom velice křehká
přitom velice
ní nabídce?
věc. Nesmíte ji zklamat,
nesmíte ji ztratit.
Produkty jsou reakcí na
křehká věc
Jsou oblasti, kde míra
poptávku našich klientů
„odkrytí“ je maximální
a na naši touhu hledat
– tak například ve věi ve službách, jako je
právní či daňové poradenství, řád, sys- cech vymýšlení a realizace nejvhodnějtém a moci tak službu alespoň v urči- ších struktur mezigeneračních obměn,
tých částech mechanizovat nebo ještě formování rodinných holdingů, problelépe automatizovat. Nechceme žádná matiky nástupnictví a dědění je nezbytkrátkodobá rychlá řešení přinášející né, aby se před vámi klient „vysvlékl do
naha“. To samozřejmě nejde hned na
krátkodobé zisky a dlouhodobé ztráty.
první schůzce. Ale postupně, tak jak se
Ve vaší nabídce je rovněž produkt buduje důvěra.
Právní outsourcing. Jaké má z toho klient výhody?
GDPR? Hlavně klid, nic se nemá
Klient získá know-how a zkušenosti ad- přehánět
vokátní kanceláře s právní problematikou. Namísto jednoho podnikového Pojďme na chvíli k poslední dobou tolik
právníka má klient tolik právníků s toli- diskutovanému tématu, a to GDPR. Opatka specializacemi, kolika jich disponuje ření platí již několik měsíců. Jaké jsou prvsama advokátní kancelář. To je nespor- ní zkušenosti?
ná výhoda. Navíc klient snižuje riziko Lze v obecné rovině říci, že se s příchodem
škod spojených s nesprávnou nebo tohoto obávaného předpisu náležitě vynekvalitní právní službou. Na rozdíl od pořádala většina velkých obchodních spo-

lečností (banky, mezinárodní společnosti).
Nelze si ale nepovšimnout, že zřejmě kvůli
složitosti právního předpisu došlo v praxi
také poměrně často k nepochopení některých požadavků nebo jejich nesprávnému
adaptování. Zjevná je také mnohdy až nadbytečná snaha být „GDPR ready“ a zavádění prvků, které pro tu kterou společnost či
činnost nejsou žádoucí, což zřejmě vyvolalo
mediálně šířený stres z mnohamilionových
sankcí.
Jak se vám spolupracuje s Úřadem pro
ochranu osobních údajů?
Naše vlastní zkušenost s touto institucí je
velice pozitivní. Úřadu pro ochranu osobních údajů nelze upřít otevřenost vůči adresátům právní normy a je velmi dobře
dostupný pro konzultaci souvisejících problémů. Krátce před účinností GDPR bylo
avizováno, že Úřad pro ochranu osobních
údajů bude zprvu usilovat zejména o zvýšení znalostí právní ochrany osobních údajů,
než o dopadení společností, které se s požadavky GDPR nevypořádaly. Pokud je nám
známo, Úřad pro ochranu osobních údajů
toto své prohlášení doposud naplňuje.
V čem podnikatelé či jiné subjekty, v souvislosti s GDPR, nejvíce chybují?
Jednoznačně v nadužívání souhlasů.
V praxi řada subjektů nadále velmi automatizovaně požaduje udělení souhlasu
pro taková zpracování osobních údajů, pro
která souhlasu dotčené fyzické osoby není
potřeba. Tento postup byl velmi častou
chybou i před účinností GDPR a je zřejmě
tak hluboce zakořeněn, že se jej nepodařilo eliminovat ani s nástupem nové právní
úpravy. Řada společností tento postup volí
jako nejbezpečnější možný. Některé společnosti dokonce začaly požadovat ještě
více souhlasů, než požadovaly dříve, což
ale představuje stejné pochybení při práci s osobními údaji a porušení povinností
ukládaných GDPR. 

INZERCE

SKVĚLÝ UŽITKOVÝ VŮZ JE JAKO SKVĚLÝ ŘEMESLNÍK
DOKÁŽE SI PORADIT SE VŠÍM

CITROËN BERLINGO
OD 290 000 Kč*
*cena bez DPH

CITROËN JUMPY
OD 389 000 Kč*

CITROËN JUMPER
OD 405 000 Kč*

NOVĚ OTEVŘENÉ
CENTRUM UŽITKOVÝCH VOZŮ
VÁM NABÍDNE ŠIROKÝ VÝBĚR
ZA NEJVÝHODNĚJŠÍCH PODMÍNEK.

ZLÍN-MALENOVICE
KONTAKT NA PRODEJCE
+420 603 739 239 | businesscenter.prodej@unicars.cz

6

téma

Firma? Žádná svatba v Las Vegas
Jsou podle vás v našem státě špatné
podmínky pro založení firmy?
Řekl bych, že ne. Za dvacet let praxe vidím významný posun. Jistě, firmu pořád
ještě nezaložíte během jednoho dne,
ale říkám si, jestli je to vůbec potřeba.
Není snad třeba si některé věci promyslet? Spousta párů se spontánně vezme
v Las Vegas a pak toho litují. Kdyby si
museli svatbu zařídit, promyslet, třeba
by si to rozmysleli. Podobně to má být
i v byznysu.
S čím se podle vašeho názoru začínající
podnikatelé nejvíce trápí?
Myslím, že nejvíc musí podnikatele trápit to, že se nemohou plně věnovat své
hlavní aktivitě. Tomu, kvůli čemu se do
podnikání vrhli. Místo toho, aby pekli
a prodávali rohlíky, tak řeší papíry, účetnictví, úřady, daně, lidi, právo. Každý má
dělat to, v čem je nejlepší, co ho baví.
Ostatní nutné části byznysu má podnikatel outsourcovat. Jistě, je to o nákladech,
ale v honbě za úsporou 10 tisíc korun
měsíčně za daňaře často podnikatel neudělá byznys za 100 tisíc (protože místo
byznysu vyplňuje daňové přiznání) nebo
udělá daňovou „botu“, která ho o dalších
100 tisíc připraví. Věřte, že vím, o čem
mluvím.
Vy osobně jste specialista na fúze a akvizice firem. Jaká jsou hlavní úskalí na
straně kupujícího a prodávajícího?
Především je to přecenění zkušeností ve
stylu „dvacet let přece prodávám rohlíky,
umím prodat i svou firmu“. Dále jsou to
rozdíly v sofistikovanosti/zkušenostech
smluvních stran, podcenění subjektivních
elementů transakce (na straně smluvních
stran, ale významně též na straně poradců) a vyjednávací styly stran (od strukturovaných až po chaotické). A nelze ani
opomenout podceněné předprodejní
prověrky, ale i přípravné fáze a post-transakční fáze.
Čemu je tedy potřeba věnovat největší
pozornost?
Přípravě, přípravě a zase přípravě. Protože
většinou jde o největší a jedinou transakci
v životě podnikatele, je třeba se na ni připravit. Současně ale podnikatel musí dál
svou firmu řídit – dokud ji neprodá. To je
časté dilema majitelů, kteří se rozhodnou
svou firmu prodat. My jim říkáme – jen
dál řiďte firmu a proces prodeje nechte
na nás. Protože pokud budete řídit prodej,
nejspíš nebudete mít čas na řízení firmy.
A to se kupujícímu líbit nebude a vrátí vám
to v kupní ceně. 
/šar, jjn/

SAMAK
Poradenská skupina SAMAK se specializuje na právo, daně a podnikové poradenství. Jak ale sami o sobě říkají, nejsou jen obyčejná poradenská firma. „Našim klientům poskytujeme individuální přístup, snažíme se porozumět jejich
skutečným potřebám a problémům. Chceme jim nabídnout jasné odpovědi
a taková řešení, která jim skutečně pomáhají v jejich důležitých rozhodnutích,“
vysvětlil Zdeněk Mikuláš.
Poradenská skupina SAMAK je vedena třemi společníky, z nichž každý má více
než 15 let profesionálních zkušeností v oblasti právního, daňového a podnikového poradenství, včetně předchozí dlouholeté pracovní zkušenosti na vedoucích pozicích ve významných mezinárodních firmách.
mySAMAK
Efektivní nástroj pro komunikaci s naší kanceláří, který ušetří čas a peníze
✔ neustálý přístup a možnost kontroly klientských spisů,
✔ bezpečné úložiště dokumentů,
✔ jednoduché a rychlé kontaktování poradenské skupiny,
✔ velmi snadné a intuitivní ovládání,
✔ vysoce chráněná komunikace,
✔ přístup prakticky kdykoliv a odkudkoliv.
SAMAK Start
Jde o produkt, jehož cílem je umožnit začínajícím podnikatelům dostat se
k službám, které mají často tendenci podceňovat a upozaďovat je. Tomu odpovídá jednak obsah služeb a samozřejmě jejich cena. „Tento produkt nerozvíjíme, a především neprodáváme tolik, jak jsme si původně představovali. A to
je škoda. Je to hodně o kapacitních možnostech našich poradců,“ říká Zdeněk
Mikuláš.
SAMAK poradenská skupina
Vavrečkova 7074
760 01 ZLÍN
e-mail: samak.zlin@samak.cz
Tel.: +420 211 222 276
www.samak.cz

prezentace
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SYNOT W – to je světový byznys
i pomoc neziskovému sektoru
Společnost SYNOT W začala aktivně působit již v roce 1991. Dodnes - tedy již 27
let – patří k největším distributorům loterních zařízení, a to nejen v České republice.
Obchodní společnost SYNOT W, a.s., podniká především v oblasti výroby a distribuce
technických zařízení, sloužících k provozování loterií a jiných podobných her. V České
republice zastává v tomto oboru pozici technologického i tržního leadera. Své obchodní, marketingové i technologické přednosti
zužitkovává také na zahraničních trzích, ať už
ve formě přímého exportu, nebo formou majetkové účasti v zahraničních společnostech.
Spolupracuje přitom s předními světovými
dodavateli hardwaru i softwaru.
V rámci mezinárodního obchodu společnosti
SYNOT W, a.s., působí přibližně ve dvaceti
zemích celého světa – v Evropě, Asii, Africe,
Austrálii, na Balkáně a plánuje expanzi do
dalších destinací. Opakovaně se navíc umístila v žebříčku nejlepších firem České republiky, a to v soutěži Českých 100 nejlepších.
SYNOT W, a.s., je součástí mezinárodní skupiny SYNOT, která dává práci přibližně třem

tisícům lidí. Ve svém portfoliu se zaměřuje
mimo jiné na oblast IT technologií, bezpečnostních služeb, prodej luxusních automobilů a v neposlední řadě cestovního ruchu.
V této oblasti je taktéž velmi úspěšná – několik jejích objektů získalo prestižní mezinárodní ocenění. Mezi nimi například Grandhotel Tatra ve Velkých Karlovicích, který se
stal nejlepším nově otevřeným hotelem celé
Evropy. Jen pár měsíců po zahájení provozu
získal hotel cenu v rámci prestižní soutěže
World Boutique Hotels Awards 2017, která
se uskutečnila v Londýně. Vítězství si odnesl
v kategorii European Best New Boutique
Hotel. Stejně tak byl zařazen do českého
projektu Amazing Places.
Několik prestižních světových ocenění má za
sebou také secesní hotel Elizabeth v Trenčíně. Podařilo se dále zrekonstruovat a vrátit
veřejnosti historický skvost – koupaliště Zelená žaba v Trenčianských Teplicích.

Společnost SYNOT W také podporuje neziskový sektor. Dlouhá léta výrazně přispívá do
Nadace SYNOT, která právě v těchto dnech
dosahuje své „plnoletosti“ – Zlínskému kraji pomáhá již 18 let. Během své existence
podpořila tisíce projektů a organizací celého
Zlínského kraje. Rozdělila mezi ně stovky
milionů korun a pomohla tak oblasti zdravotní, sociální, sportu, kultury a také školství
a zájmové činnosti.
Kromě toho nadační prostředky již tradičně
podporují také 1. FC Slovácko – především
fotbalovou akademii, Park Rochus, kde také
zásluhou nadace vzniká slovácké muzeum
v přírodě, nebo například největší folklorní svátek regionu – Slovácké slavnosti vína
a otevřených památek, jejichž iniciátorem
byl podnikatel a senátor Ivo Valenta.  /red/
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firmy
obrábět zápustky pro výrobu převodovek a spojek (Scania), brzd (Mercedes)
nebo hydraulických motorů a částí řízení.
„Výhodou tohoto kompaktního stroje je
zejména jeho velká pracovní plocha ve
srovnání s malými nároky na zastavěnou
plochu, na kterou musí být umístěn. Navíc
splňuje maximální požadavky na opakovanou přesnost, v tomto případě 0,006 mm,“
vysvětluje Andrea Krystková.
Jako úplnou novinku jej ve Vsetíně uvedli
v červnu během slavnostního otevření
nové výrobní haly. V České republice se
o stroji TRIMILL VC1810 budou mít možnost zájemci dozvědět více na 60. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně,
který se koná v termínu od 1. do 5. října
2018. 
/red/

TRIMILL představí nový prototyp
stroje na veletrhu v Německu
Zcela nový prototyp stroje TRIMILL VC1810 představí vsetínská společnost TRIMILL
na nejvýznamnějším strojírenském veletrhu AMB v německém Stuttgartu. Sériová
výroba tohoto stroje by měla začít už příštím rokem.
Kvůli složitým výrobním procesům, které
jsou dané charakterem produktů TRIMILLU, se strojírenská společnost potýká
s dlouhými několikaměsíčními výrobními
lhůtami. Od uvedení nového produktu,
který bude vyráběný poprvé sériově, si tak
společnost TRIMILL slibuje právě zkrácení dodacích lhůt a urychlení obchodních
případů. „Složité výrobní procesy a nedostatek skladovacích prostor nás dosud
limitovaly, ale s otevřením nové haly ve
Vsetíně teď můžeme u tohoto typu stroje
zahájit sériovou výrobu,“ vysvětlila ředitelka marketingu Andrea Krystková.

Stroj, který se představí právě na veletrhu ve Stuttgartu, již má i svého nového
majitele. Poté, co bude k vidění také na
veletrhu v portugalském Portu, zůstane
zde u dealera STARMILL, který na portugalském trhu prodal už 20 strojů vyrobených v TRIMILLU. Zahájení sériové
výroby plánuje TRIMILL začátkem roku
2019 a roční produkce by měla být přibližně 10 kusů. Hodnota jednoho stroje se
dle technické specifikace pohybuje kolem
9 milionů Kč.
Své uplatnění najde stroj VC1810 u firem
z oblasti automotive, které na něm budou

Kovárna VIVA se stala 2. nejlepším
zaměstnavatelem roku v regionu

Úspěch zaznamenala zlínská Kovárna VIVA v ocenění Zaměstnavatel regionu.
Výsledky letošního ročníku vyhlásil v Brně Klub zaměstnavatelů. Kovárna VIVA,
přední česká průmyslová kovárna, se umístila na 2. místě ve Zlínském kraji v kategorii do 500 zaměstnanců.
Firma je významným dodavatelem světových automobilek a žádaným zaměstnavatelem ve zlínském regionu.
Kovárna VIVA se specializuje na výrobu
zápustkových výkovků z různých druhů
oceli. S ročním obratem 1,4 miliardy korun patří k významným firmám Zlínského kraje. K jejím zákazníkům patří firmy

z automobilového průmyslu, strojírenství, zemědělství i zdravotnictví. Velkou
pozornost věnuje vzdělávání a rozvoji
zaměstnanců i spolupráci se středními
a vysokými školami.
„Umístění v Zaměstnavateli regionu bereme jako potvrzení toho, že naše personální politika jde správným směrem,“ uvedl

k výsledkům Martin Lutonský, personální
ředitel Kovárny VIVA.
KOVÁRNA VIVA a.s. je přední českou průmyslovou kovárnou a patří do skupiny
TŽ-MS. Specializuje se na výrobu zápustkových výkovků a jejich obrábění. Zaměstnává ve Zlíně a dceřiné společnosti Alper
v Prostějově už 550 zaměstnanců. Výrobky
směřují zejména na export do významných světových firem, jako jsou koncerny
BOSCH, Scania, ZF Group, Poclain Hydraulics nebo Linde. Sídlí v místě původních
strojíren ZPS Zlín v bývalém baťovském
areálu a společně s několika dalšími firmami dlouhodobě usiluje o rozvoj a zachování
průmyslové výroby na Zlínsku a udržování
baťovských tradic. 
/red/
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Chytrá bota ze Zlína se představila v Kalifornii
Vědcům z Centra polymerních systémů zlínské Univerzity Tomáše Bati se podařilo dokončit prototyp „chytré stélky“, která bude použitelná téměř do jakékoliv
boty. Nedávno tento unikátní prototyp stélky představili zlínští vědci společně
se zástupci společnosti miomove, která stojí za nápadem chytré boty, na světové
premiéře v americkém San Francisku.

„Jedná se o unikátní chytrou stélku, kterou
se nám podařilo na poslední chvíli vyvinout
a vyrobit ve 2 funkčních prototypech. Představili jsme ji přímo ve startupovém centru
v Silicon Valley,“ přiblížil Daniel Majc ze spo-

lečnosti miomove. Tato jedinečná technologie nemá ve světě konkurenci. Týmu vědců
z Centra polymerních systémů se podařilo
do 4mm maximálně pružné stélky úspěšně integrovat systém nanosenzorů. „Díky

tomu budeme moci například rodičům nabídnout mobilní aplikaci, která jim umožní
mít přehled, jak se jejich dítě učí chodit,
jakou má rovnováhu, držení těla. Získají
cenné informace, kterými mohou pozitivně
ovlivnit celý další vývoj jejich dítěte,“ popsal
Petr Slobodian, vedoucí výzkumné skupiny.
Speciální, patentově chráněné senzory jsou
vyrobené na kompozitní bázi s obsahem
uhlíkových nanotrubiček. „Nyní se nám je
podařilo úspěšně zapouzdřit, takže jsou
vysoce odolné, aniž by přitom něco ztratily
na svých unikátních vlastnostech,“ říká Jiří
Matyáš, který na výrobě senzorů pracuje.
„Naším dalším úkolem bude pracovat na
vlastnostech materiálů tak, abychom mohli
tuto stélku použít pro dospělého člověka,
dítě či juniora,“ dodává další člen týmu Robert Olejník.
„Chytrá bota“ bude určena například pro
sportovce, členy integrovaného záchranného systému, ale také pro pacienty s cukrovkou či po mozkové mrtvici, kteří se musí
v mnoha případech znovu učit chodit.
Pomocí této technologie bude možné podchytit i správný vývoj chodidel
u dětí. Využívat „chytrou botu“ tak budou
moci rehabilitační oddělení a specializovaná centra. 
/tz/

Jarošovský pivovar rozšířil výrobu o dva roky dříve
Poptávka po regionálních pivech roste. Důkazem toho je například Jarošovský pivovar, který už nestíhal uspokojit poptávku zákazníků.
Během září tak rozšířil svou výrobní kapacitu.
„Vysokou poptávku si vysvětlujeme tím, že při
výrobě striktně dodržujeme tradiční postupy řemeslného pivovaru. Používáme místní
suroviny i fortel hradišťských sládků a pivo

prostě místním i turistům chutná. Poptávka
však byla tak velká, že než abychom polevili v
kvalitě, stalo se letos, že jsme nebyli schopni
uspokojit všechny své zákazníky,“ vysvětloval
ředitel pivovaru Miroslav Harašta.
Vedení pivovaru mělo původně plány rozšířit výrobu pivovaru v letech 2019-2020, ale
vzhledem k velké poptávce se k tomuto kroku

rozhodlo přistoupit už letos. ,,Jsem velmi rád,
že se nám podařilo získat úvěr na rozšíření
výroby o hodně dříve, než jsme plánovali,“
uvedl ředitel pivovaru.
Společnost již nakoupila nové technologické
zařízení, které do pivovaru dorazilo během
srpna a září. Díky tomu se kapacita výroby
„zvedne“ na 10 000 hl ročně. 
/šar/
INZERCE
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podpora podnikání

O akcelerátoru
Můj první milion

Můj první milion? Nyní méně
soutěžení a více mentoringu

Naším cílem je nasměrovat tě na reálný
byznys, poskytnout ti exkluzivní kontakty, podílet se na tvém růstu a podpořit tvoje zviditelnění. Nástroje máme
prvotřídní: zkušenosti, znalosti a know-how těch nejlepších. Na top 3 projekty
čekají ceny v hodnotě 300 000 korun.
Registrace začíná 1. 10., akcelerační
program odstartuje v březnu 2019. Ale
už nyní poběží série workshopů a akcí.
V prosinci chystáme legendární FuckUp
Night Zlín a nově Show Tomáše Vítka.

Populární projekt mění koncept

Jedenáct ročníků, tisíce hodin prezentací, přednášek, workshopů, desítky úspěšně
nastartovaných podnikatelských záměrů. To je řečí čísel populární soutěž Můj
první milion, kterou pořádá Technologické inovační centrum Zlín. Před startem
nového 12. ročníku projekt prochází výraznou změnou konceptu. „Součástí soutěže je akcelerační program. A ten nyní povýšíme na hlavní část projektu,“ říká za
pořadatele Petr Konečný.

CÍLE projektu

 Najít a podpořit nápady zajímavé
svým inovačním potenciálem

Proč měníte koncept?
Když se ptáme lidí, kteří si projektem prošli a následně rozjeli svůj byznys plán, co
jim to dalo, slyšíme, že možnost konzultovat svůj záměr s odborníky, podnikateli
a investory – tedy našimi partnery. Ceny,
které na nejúspěšnější účastníky čekají, jsou pro ně v podstatě jen bonusem,
něčím navíc. A my to vidíme podobně.
Takže trochu potlačíme soutěžení, a ještě
více přidáme na mentoringu a předávání
zkušeností a know-how.
Jak to bude vypadat v praxi?
Přihlásit se může každý, kdo má myšlenku,
nápad, přemýšlí o něm a s pomocí naší
a našich partnerů ji chce posunout dál.
Takže se začne zostra, šestitýdenním intenzivním akceleračním programem, nově
zavádíme i konzultační hodiny s mentory, kteří se budou věnovat účastníkům
a jejich konkrétním dotazům. Výsledkem
bude desítka finalistů a z nich, stejně jako
nyní, vzejdou tři nejlepší, na které čekají
ceny. Ale vítězem budou v podstatě všichni, kteří tímto programem projdou a posunou svůj záměr blíže k realizaci – a to
je hlavní důvod, proč jsme s projektem
před 12 lety začali.

 Ocenit nejlepší podnikatelské
záměry

 Vzdělávat budoucí podnikatele
 Zvýšit zájem o problematiku
podnikání a zakládání firem

 Zvýšit povědomí o nástrojích
podpory začínajících podnikatelů
ve Zlínském kraji

Mluvíte o partnerech. Kdo zájemcům
o start podnikání radí?
Těch je hodně. Kdybych měl zmínit nějaké
konkrétní, pak tradičními partnery jsou

Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje, Synot
ICT Services, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a další. Nově jsme navázali spolupráci
s Roklen24 či agenturou MIUZA. Všichni
partneři fungují jako mentoři z různých
business oblastí. Účastníkům projektu se
tak budou věnovat třeba Václav Liška ze
společnosti Aukro, investor a podnikatel
David Grác, Roman Šalomoun z Jablotronu, Miroslav Valenta ze Synotu či Radek
Musil stojící za projektem Fundlift.  /jjn/

Podpořte svůj export!

Registrujte se ZDARMA do katalogu firem Zlínského kraje www.katalogfiremzk.cz. Otevřete dveře vašemu
exportu. Katalog přináší unikátní přehled podniků působících ve Zlínském kraji.

Proč být v Katalogu firem Zlínského kraje?
✔ Se zápisem v Katalogu firem Zlínského kraje je vás na internetu více vidět
✔ Šetříte náklady za reklamu – registrace je ZDARMA
✔ Propagujete svoji firmu i produkty – samostatný oborový katalog firem i produktů
✔ Rozšíříte si své portfolio na internetu – profil je možné vyplnit v angličtině a němčině
✔ Účastníte se domácích i zahraničních výstav a veletrhů prostřednictvím našich partnerů

www.katalogfiremzk.cz
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Nové možnosti díky silné skupině.
Další kapitola příběhu Spoj.se

První konference
k Průmyslu 4.0

Rozsáhlé know-how, sdílený account tým,
marketingová podpora a otevřená dvířka k větším projektům. Tyto možnosti nabízí zlínskému
týmu grafických designerů pracujících pod
značkou Spoj.se vstup do Brain Family, skupiny
specializovaných marketingových agentur. Začíná se tak psát
další kapitola příběhu Spoj.se,
na jehož počátku byla mimo
jiné i pomoc od Technologického inovačního centra Zlín (TIC).
Začalo to nápadem dvou studentů. „Měli jsme představu
o full service agentuře. Jako u mnoha jiných
start-up projektů tento koncept tak úplně nefungoval. S kolegou jsme se v dobrém rozešli
a Spoj.se se začalo úzce specializovat,“ vzpomíná Tomáš Klein. Tým našel oporu i v TIC Zlín.

Jaké jsou technologické trendy v průmyslových odvětvích
klíčových pro
Zlínský kraj? Jak
se vypořádat s nedostatkem zaměstnanců prostřednictvím Průmyslu 4.0? Či jak
nahradit papíry moderními technologiemi? Nejen těmto tématům bude věnována unikátní konference ZLINTECH,
která se uskuteční 14. listopadu v hotelu
Baltaci Atrium ve Zlíně. Pořádá ji Technologické inovační centrum Zlín, jehož
úkolem je mimo jiné vytváření podmínek
pro vznik a rozvoj inovačních firem.
„Cílem této konference je seznámení
s technologickými trendy Zlínského
kraje a představit firmy, které úspěšně
aplikují principy konceptu Průmysl 4.0,“
říká Alena Vyškovská z Technologického inovačního centra Zlín. Mezi návštěvníky konference budou především
zástupci firem, podnikatelé Zlínského
kraje, případně studenti technických
oborů, ale vítáni jsou všichni, kteří se
vývojem technologií a průmyslu zabývají.
Program bude zahájen v 9.00 prezentací týkající se trendů vývoje v oblasti
hlavních průmyslových odvětví Zlínského kraje, od 13.00 budou představovány projekty firem, které se již nyní
zabývají nastupujícím trendem Průmyslu 4.0. Po celou dobu konference
bude probíhat doprovodný program,
ve kterém například agentura Pixman.
cz předvede virtuální vitríny, nebo ZLÍN
ROBOTICS kolaborativní roboty.
Podrobné informace jsou k dispozici na
webových stránkách www.zlin.tech, zde
je také možnost se přihlásit. 
/tic/

„TIC byl pro nás od počátku velmi přínosným
a inspirativním partnerem. Získali jsme několik
nových klientů a mohli se zúčastnit soutěže
Můj první milion, která pro nás byla velkou
zkušeností a zpětnou vazbou pro naši práci,“
dodal Klein.
Studio Spoj.se poskytuje servis
stálým klientům, mezi nimiž
nechybějí zvučná jména jako
e-shop Kasa.cz, ETA nebo Gogen. Když tedy marketingová
agentura Brain One začala s budováním Brain Family, byla akvizice Spoj.se prostřednictvím odkoupení 40%
podílu logickým krokem, z kterého těží obě
strany. „Pro nás je to cesta k práci na větších
projektech, ke kterým bychom se jinak zřejmě
nikdy nedostali,“ dodal Tomáš Klein.  /jjn/

Zlín, Brno, Praha… export. Bude
příběh s názvem Vasky globální?
Minimalistický vzhled, jednoduché linie,
přesto pořádný kus stylu. Tak nějak ve
zkratce vypadají boty nesoucí logo společnosti Vasky. Výjimečný je i příběh značky. Podnikatelský plán se
zrodil v hlavě sedmnáctiletého
kluka, boty se vyrábějí ručně,
navíc ve Zlíně – místě, které
je s obuví historicky spojeno.
A skoro to vypadá, že boty ze
Zlína by po delší odmlce mohl,
s trochou nadsázky, znát celý svět…
Student gymnázia, reprezentant v atletice.
To byl Václav Staněk v době, kdy začal
naplno pracovat na byznys plánu. Od začátku věděl, že vzhledem k rodinné tradici

se bude jeho podnikání točit kolem bot.
Od záměru prodávat stylové tenisky brzo
ustoupil. „Nebylo to prostě ono, nechtěl
jsem dělat něco, o čem nejsem stoprocentně přesvědčený,“ vzpomíná na své začátky. „Poučili
jsme se z nich a postupně se
zrodily produkty, tým a silný
příběh,“ dodává. Firma Vasky
dnes sídlí v prostorách Technologického inovačního centra
Zlín, prodejny má i v Brně a Praze,
„Teď vstupujeme do další fáze – postupné
navyšování výroby. V příštím roce bychom
chtěli exportovat,“ odhaluje podnikatel
Václav Staněk. 
/jg/

Zlínský kraj opět podpoří firmy při navazování spolupráce
Podpořit navazování nové spolupráce firem s výzkumně-vývojovými
institucemi při realizaci jejich inovačních aktivit a tím pomoci posílit
jejich konkurenceschopnost je cílem programu Inovační vouchery
Zlínského kraje. Program musí ještě schválit krajské zastupitelstvo.
„Program chceme vyhlásit letos na podzim, v rozpočtu pro něj máme
vyčleněny 2 miliony korun. O podporu ve výši až 140 tisíc korun si
budou moci zažádat firmy, které si dohodnou spolupráci s univerzitou
či jinou výzkumně-vývojovou institucí na konkrétní zamýšlené inovace.
Podporovanou aktivitou bude nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb,“ sdělil Josef Zicha, náměstek hejtmana Zlínského kraje.
Program by mohl navázat na úspěšnou realizaci Inovačních voucherů
Zlínského kraje z let 2012, 2013 a 2014. Vloni kraj vyhlásil výzvu na

tzv. „kreativní vouchery“ na podporu spolupráce firem se specialisty nabízejícími služby produktového designu nebo produktového
marketingu. V aktuálně připravovaném programu jde o návrat zpět
k podpoře spolupráce podnikatelské a akademické sféry. „Způsobilými
žadateli o podporu budou podniky působící ve vybraných odvětvích
zpracovatelského průmyslu, ve stavebnictví nebo provozující informační a komunikační činnosti. Výzva pro podání žádosti o dotaci by měla
být vyhlášena letos v říjnu,“ upřesnil David Mareček, vedoucí oddělení
koncepcí a analýz Krajského úřadu Zlínského kraje. Bližší informace
k dotaci budou poskytnuty 11. 10. 2018 v rámci semináře k aktuálním
výzvám programu OP PIK, který se bude konat v prostorách TIC Zlín.
Více informací na www.inovacnipodnikani.cz/akce. 
/tic/
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Budova 23. Zamířili do ní architekti,
designeři, marketéři i odborníci na IT
Ateliér paralel architekti, studio CONO, agentura MIUZA a společnost Redline Partner. Ti všichni letos rozšiřují řady těch, kdo využívají zázemí podnikatelského inkubátoru v budově 23 v továrním areálu ve Zlíně. Nájemníky láká jak zvýhodněný nájem
a kvalita nabízených služeb, tak i skutečnost, že jde o prestižní adresu a inspirující
místo.
Budova 23, provozovaná Technologickým
inovačním centrem Zlín, nabízí prostory
v několika režimech pro různé typy klientů. Pro začínající firmy se zajímavým
podnikatelským nápadem je určen podnikatelský inkubátor.
Společnostem s historií, které se zabývají
výzkumem, vývojem a inovacemi, slouží
technologický park. Kromě toho v objektu sídlí instituce na podporu podnikání,
vzdělávání a regionálního rozvoje. Zajímavou službou jsou i sdílené kanceláře
či nabídka virtuálního sídla s doplňkovými
službami.

Budova se vyznačuje moderními prostorami
zasazenými do historicky cenné a vizuálně
atraktivní baťovské architektury. K dispozici
jsou kanceláře o rozměrech přibližně 18, 36
a 72 čtverečních metrů. Budova je pro klienty
přístupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
„Aktuálně pomáháme ve všech režimech
zhruba sedmi desítkám firem, jen v loňském
roce jsme podpořili dalších 14 projektů,“
říká k tomu Petr Konečný z Technologického
inovačního centra Zlín. Právě podpora začínajících a inovačních firem je jedním z pilířů
centra, jehož vlastníky jsou Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Zlínský kraj.

A s jakými očekáváními tedy začínající firmy do Technologického inovačního centra
Zlín míří? „Kromě jiného se nám zamlouvá,
že jde o lukrativní adresu. Za dobrou cenu
a v prostředí mladých firem a inspirujících lidí,“ říká Jan Pančocha, spolumajitel
společnosti Redline Partner. Ta mimo jiné
poskytuje poradenství a zaškolování v uživatelském používání mobilních telefonů,
aplikací, internetu a PC. Pro studio CONO,
nabízející komplexní služby v oblasti digitální tvorby a designu, bylo zase důležité
získat prostory pro fotoateliér. „A jako
bonus díky reprezentativnímu zázemí
získáváme na důvěryhodnosti,“ podotýká
k tomu Tomáš Novosád, grafik, fotograf
a retušér.
Jde o architektonicky velmi hodnotné
prostředí. I takový může být argument
pro umístění firmy do budovy 23 v továrním areálu ve Zlíně. A právě tento fakt
byl jednou z motivací pro ateliér paralel
architekti, který zajišťuje vše od návrhů
staveb přes dokumentaci pro povolení,
provádění staveb a výběr zhotovitele až po
autorský dozor. „Kromě toho ale věříme, že
nám Technologické inovační centrum Zlín
poskytne zázemí, které umožní rozvoj našeho ateliéru, příjemné pracovní prostředí
doplněné o poradenské a konzultační služby, především v oblasti financí, obchodu
a marketingu,“ vysvětluje architektka Denisa Mikesková.
Čtvrtou firmou, která letos do budovy
23 zamířila, je agentura MIUZA, která se
zabývá především multikanálovým marketingem. Její majitel, Jan Podhorný, v ní
zúročuje své zkušenosti s off-line i on-line,
retailem i e-shopy. „Umíme to dát dohromady,“ říká. A proč budova 23? „Primárně
nám šlo o strategické umístění sídla, navíc
v domě, který má nadčasovou architekturu.
Také je zde spousta výborných mladých
firem. atmosféra místa zlínského Svitu – to
mne jako rodáka ze Zlína opravdu baví,“
přidává Jan Podhorný. 
/jjn/

Budova 23? Ideální sídlo pro architekty
Jde o architektonicky velmi hodnotné
prostředí. I takový může být argument
pro umístění firmy do budovy 23 v továrním areálu ve Zlíně. A právě tento fakt
byl jednou z motivací pro ateliér paralel
architekti, který zajišťuje vše od návrhů
staveb přes dokumentaci pro povolení,
provádění staveb a výběr zhotovitele až po
autorský dozor. Jeho sídlo je od letošního
roku právě v prostorách Technologického
inovačního centra Zlín.
Jádro týmu paralel architekti tvoří autorizovaní architekti Denisa Mikesková a Daniel

Samiec. „Zkušenosti jsme získávali ve škole
i v praxi v Česku, ale také v Belgii, Francii
a Velké Británii. Naše znalosti uplatňujeme
při navrhování interiérů, rodinných domů,
bytových domů, komerčních, administrativních budov a dalších – od nejmenšího detailu až po velké celky,“ říká Denisa
Mikesková s tím, že při všech realizacích
usilují o skloubení rozpočtu, funkčnosti
a estetiky – tedy o to, co je charakteristické
pro stavby v někdejším Baťově továrním
areálu. „Kromě toho ale věříme, že nám
Technologické inovační centrum Zlín po-

skytne zázemí, které umožní rozvoj našeho
ateliéru, příjemné pracovní prostředí doplněné o poradenské a konzultační služby, především v oblasti financí, obchodu
a marketingu. Hledáme partnery, kteří nám
pomohou v začátcích podnikání, a doufáme, že nám v tom zasídlení v podnikatelském inkubátoru pomůže,“ vysvětluje
Denisa Mikesková. 
/tic/

https://www.facebook.com/
paralelarchitekti
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Grafika, foto, video. CONO nabízí
kvalitu i komplexnost
Grafické práce, tvorba logotypů a korporátní identity, reklamních bannerů, katalogů,
FB postů, grafiky webů, fotografické práce, postprodukce fotografií, natáčení krátkých promo spotů a videí.
To je hlavní náplní značky CONO, která od
letošního roku sídlí v prostorách Technologického inovačního centra Zlín. Stojí za ní
dvojice zkušených harcovníků se zkušenostmi
z velkých firem i mediálních a reklamních
agentur.
Propojení zkušeností
„Ideální spojení našich vědomostí a zkušeností nás přivedlo k myšlence společného
podnikání a tvorby pod značkou CONO,“

říká k tomu Tomáš Novosád, grafik, fotograf
a retušér. Záměrem je předávat a poskytovat
komplexní služby v oblasti digitální tvorby a designu. Umí nabídnout velký
rozsah služeb na míru
– od nafocení fotografií,
retuší, vytvoření webu či
profilu na sociálních sítích až po finální tištěný
výstup, například katalog. „V týmu jsme lépe
schopni reagovat na přání zákazníka a vy-
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hovět jeho požadavkům,“ vysvětluje Tomáš
Novosád.
Mezi klienty studia CONO patří jak přímí zákazníci, tak i komunikační a marketingové
agentury. Zkušenosti, klienti i plán dalšího
rozvoje – to vše studio CONO mělo. Zbývalo jen nalézt vhodné prostory pro samotnou tvorbu i setkávání s klienty. „Pro naši
práci je také důležitý fotoateliér, abychom
mohli naplno rozvinout naše služby. Kvalitní
produktová fotografie či
portrét vyžadují zázemí
profesionálně vybaveného ateliéru,“ říká Tomáš
Novosád s tím, že toto
vše nalezli v budově 23.
„A jako bonus díky reprezentativním prostorům získáváme na důvěryhodnosti,“ uzavírá
podnikatel. 
/jjn/

MIUZA. Multikanálový marketing v praxi
Pokud se informace o nabídce dostane ke správnému zákazníkovi ve správný okamžik několika cestami, zvyšuje se šance zboží či službu prodat – tak zní marketingová teorie.
A do praxe ji převádí multikanálový marketing – hlavní disciplína agentury MIUZA s.r.o.,
která našla své sídlo v prostorách Technologického inovačního centra Zlín v budově 23
v továrním areálu. „Máme zkušenosti s off-line i on-line, retailem i e-shopy. Umíme to
dát dohromady,“ říká v rozhovoru jednatel
společnosti MIUZA s.r.o. Jan Podhorný.
Co vás jako člověka pracujícího v marketingu velké společnosti vedlo k rozhodnutí
založit vlastní agenturu?
Chtěl jsem uplatnit své zkušenosti z mnoha
oblastí marketingu, které jsem jako vedoucí
inhouse marketingového týmu ve společnosti
TESCOMA získal. Jelikož jsem měl na starosti
tým, který byl schopný realizovat veškeré
marketingové projekty velké nadnárodní
společnosti, měl jsem tak příležitost praco-

vat na projektech od off-line po on-line, od
retailu po e-shop. Se společností TESCOMA
i nadále spolupracuji jako externista, což mne
těší, protože je to pro mne srdcová záležitost.

Jaký je váš hlavní byznys a jak byste charakterizoval vaši konkurenční výhodu?
Ze zkušeností dokážeme analyzovat, vyhodnotit a vytvořit konkrétní koncept a ten
s klientem následně realizovat. Nabízíme tak
klientům maximálně proaktivní servis. Pokud
jdeme na jednání o novém projektu, máme
připravené konkrétní návrhy i rozpracované
koncepty toho, jak bychom které projekty
realizovali.
Největší výhodou je to, že multikanálový
marketing umíme převést do praxe.
Co pro vás znamená pomoc Technologického inovačního centra Zlín, v jehož prostorách sídlíte?
Primárně je to strategické umístění sídla společnosti, navíc v domě, který má nadčasovou
architekturu. Také je zde spousta výborných
mladých firem. A celková atmosféra místa
zlínského Svitu – to mne jako rodáka ze Zlína
opravdu baví. 
/jjn/

Redline Partner: Dodávky technologie i znalostí

Píše se rok 2014. Jan Pančocha a Ondřej Bezděk zakládají firmu Redline Partner
s.r.o. Jako zkušení odborníci na telekomunikační byznys s ní vyhráli tendr vyhlášený
Vodafone Czech Republic a.s. na zajištění dodavatelské činnosti v regionu Morava jih
a Zlínský kraj.
„Při naší činnosti jsme se neustále
setkávali a setkáváme s tím, že
řada uživatelů má značné mezery
v užívání informačních technologií,“ říká Jan Pančocha. Letos se
tak zrodil další byznys plán a Redline Partner s ním zamířili do podnikatelského
inkubátoru provozovaného Technologickým

inovačním centrem Zlín. „Od roku
2018 se na základě zkušenosti se
zákazníky specializujeme na poradenství a zaškolování v uživatelském
používání mobilních telefonů, aplikací, internetu a PC,“ popisuje ve stručnosti záměr Jan Pančocha. „Primární zaměření bude na začátečníky, které si postupně

vychováme v pokročilé uživatele. Chceme
se zákazníky dlouhodobě pracovat v rámci
kurzů a případně vzdělávacích kroužků. Hlavní
záměr je předat zkušenosti těm, pro které je
dnešní elektronická rychlá doba málo srozumitelná a trochu jim ulehčit a snad i obohatit
život,“ dodává Jan Pančocha. A proč padla
volba na Technologické inovační centrum
Zlín? „Kromě jiného se nám zamlouvá, že jde
o lukrativní adresu v centru Zlína. Za dobrou
cenu a v prostředí mladých firem a inspirujících lidí,“ shodují se oba podnikatelé.  /jjn/
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Zvyšování ekonomické stability
regionu. To je inovační firma
Podnítit firmy k vyšší míře inovací oceňováním a zviditelňováním nejlepších podnikatelských subjektů. To je hlavní cíl soutěže Inovační firma Zlínského kraje. Vyhlašovatelem je Zlínský kraj, samotnou organizací je pak pověřeno Technologické
inovační centrum Zlín. Do aktuálního 6. ročníku je stále možné se přihlásit.
Dosud jsou registrovanými firmami v inovační
soutěži například miomove s.r.o., CROSS Zlín,
a.s., JANOŠÍK OKNA-DVEŘE s.r.o. a Faramugo
s.r.o., Czech Wool company s.r.o., Incinity s.r.o.,
greiner packaging slušovice s.r.o. či AZUB bike
s.r.o. Další zájemci, kteří nedávno inovovali
svůj produkt, služby či proces, a tím výrazně
zvýšili svou konkurenceschopnost, se mohou
registrovat až do 1. října. Přihlášky hodnotí
komise složená ze zástupců podnikatelské
sféry, vědy a výzkumu či akademických pracovníků. Přihlašovací formuláře jsou dostupné
na www.inovacnifirma.cz. Slavnostní vyhlášení
bude 14. listopadu.
První ročník této tradiční akce odstartoval
roku 2009. Po ročníku 2010 bylo rozhodnuto
o dvouletém cyklu pořádání. Udělení ocenění
představuje především uznání za kvalitní práci
v oblasti inovačních aktivit. „Zvyšuje prestiž
a kredit firmy. Vítězové mají právo používat
logo soutěže k marketingovým účelům a jsou

V galerii vítězů
minulých ročníků
2009 – 5M s.r.o., Kunovice
Jde o ryze českou firmu, která se zabývá
vývojem a výrobou kompozitních a sendvičových materiálů pro široké rozpětí odběratelů.
2010 – KOMA MODULAR s.r.o., Vizovice
Tato výrazně exportně orientovaná firma, zaměstnávající asi 250 pracovníků,
má velkou zásluhu na tom, že modulární
výstavba získala ve stavebnictví své pevné
postavení.

prezentováni v rámci aktivit vyhlašovatele
a partnerů soutěže,“ říká manažerka soutěže
Lenka Kostelníková z Technologického inovačního centra Zlín. Soutěž svým posláním navazuje na koncepční dokumenty kraje. V nich
jsou pojmenovány problémy, které brání zvyšování konkurenceschopnosti v oblasti vývoje,
inovací či výzkumu a tím i ekonomickému
rozvoji regionu. 
/jg/

2012 – Česká zbrojovka a.s., Uherský
Brod
Česká zbrojovka patří k největším výrobcům ručních palných zbraní s širokým
portfoliem od vzduchovek přes pistole až
po útočné pušky či granátomety.
2014, 2016 – Avex Steel Products s.r.o.,
Otrokovice
V roce 2014 zvítězila společnost Avex
Steel Products, výrobce speciálních
skladovacích systému. Své prvenství pak
zopakovala o dva roky později v dalším
ročníku.

Akce v září a říjnu
Jak úspěšně exportovat do SKANDINÁVIE
Termín: 27. 9. 2018
Chcete se dozvědět, jaká je aktuální situace na skandinávském trhu
a získat tipy na úspěšný export do Skandinávie? Zveme vás na seminář
o exportu do Norska, Švédska a Dánska, kde vás zástupci agentury
Czechtrade seznámí s obchodními a kulturními zvyklostmi, s oborovými příležitostmi pro české podnikatele, dají vám tipy na úspěšný export
a v závěru můžete vaše exportní záměry individuálně konzultovat.
MasterMind skupina na téma Kvalita v průmyslu 4.0
(+ sdílení + podpora + spolupráce všech účastníků + moderovaná
diskuze)
Termín: 27. 9. 2018
Příprava na úspěch, okolnosti a předpoklady úspěchu v kvalitě při
přechodu na podmínky Průmyslu 4.0 ve výrobní firmě s lektorem Ing.
Liborem Friedelem. „Horké křeslo“ – 5 minut k tématu a zkušenostem
od každého účastníka k tématu Kvalita 4.0 a exkurze v hostitelské
společnosti Ray Service, a. s.
Financování výzkumu, vývoje a inovací
Termín 2. 10. 2018
Znáte všechny možnosti, jak získat pro firmu finanční prostředky na
váš výzkum a vývoj? Možností není málo, přijďte se s nimi seznámit
na náš seminář. Představíme přehled možností jednotlivých národních

i mezinárodních (Evropské zdroje – HORIZONT 2020 a HORIZONT
EUROPE) poskytovatelů a druhů podpor. Seminářem vás provedou
Aleš Vlk (alevia s.r.o.) a Michal Pazour (Technologické centrum AV ČR).
Aktuální výzvy v OP PIK a program Inovační vouchery Zlínského kraje na podporu spolupráce firem a VaV institucí
Termín: 11. 10. 2018
Přijďte si poslechnout, jaké jsou aktuální výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Agentura pro
podnikání a inovace představí programy Aplikace, Inovace, Potenciál,
Partnerství znalostního transferu, Nemovitosti, ICT a sdílené služby
a také programy Úspory energií a Obnovitelné zdroje. Zlínský kraj poté
představí program Inovační vouchery ZK, který podporuje firmy při
navazování spolupráce v oblasti inovací s výzkumně-vývojovými institucemi. Po skončení bude možnost dotazů a individuálních konzultací.
Guerilla marketing pro začínající podnikatele
Termín: 11. 10. 2018
Zajímá vás jak posílit svůj brand a efektivně prodávat s minimálním
budgetem? Pak si tento workshop nenechte ujít! Seznámíte se s psychologickými principy prodeje, které používají freelanceři a obchodníci.
Dozvíte se základy obchodního a marketingového procesu. Dostanete
ZDARMA nástroje, které ušetří velké náklady při vaší práci. Workshopem provede Jiří Šedek, podnikatel a marketér ze Zlína.

Bližší informace na www.inovacnipodnikani.cz/akce a registrace na e-mailu: kostelnikova@ticzlin.cz nebo tel.: 733 690 867
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Svých klientů si vážíme a chceme je ještě více hýčkat
Cvičení pod otevřeným nebem a větší prostory ve wellness centru. Tyto novinky
nabízí nejmodernější a největší sportovní klub Vita Sana, který se nachází v bývalém Baťově areálu, konkrétně v budově Max32 ve Zlíně.
Zatraktivnit klientům prostředí, nabídnout
jim ještě více komfortu a služeb. To je cesta,
kterou se vydává řada podnikatelů i společností. A je to i cíl Vita Sana Clubu. „Chceme
prostě své klienty hýčkat a nabízet jim vždy
to nejlepší,“ pousmál se jednatel sportovního
centra Jan Pravda.
Prakticky od konce léta mohou členové tohoto sportovního klubu využívat jak nové
a moderní wellness centrum, tak i ojedinělou
možnost zacvičit si na venkovní terase desátého patra budovy Max32.
„Od počátku jsme chtěli využít střešní plochu, ale pořád jsme přemýšleli nad vhodnými
aktivitami. Ale i díky tomu, že se zde výrazně
změnila kvalita ovzduší k lepšímu, byl to pro
nás impulz, abychom s tím něco začali dělat.
Nakonec jsme se rozhodli, že je to ideální
místo pro klidnější sportovní aktivity, jako je
například yoga, pilates, yogalates či cvičení
pro zdravá záda. Ale zvažujeme, že bychom
zde přesunuli i některá cardio cvičení,“ vysvětloval Jan Pravda s tím, že o všechny členy
klubu se stará profesionální tým vyškolených
instruktorů.

Novinkou Vita Sana Clubu je také zrekonstruované wellness centrum, které nyní nabízí
ještě větší prostory pro relax a odpočinek.
„Udělali jsme novou finskou saunu, v níž si již
zanedlouho budou moci lidé vychutnat i oblíbené saunové rituály. Mimo to jsme na přání
klientů zbudovali nový ochlazovací bazének
a rozšířili i prostory odpočinkové místnosti,“
vyjmenoval dále Jan Pravda.
Vita Sana Club myslí i na ty, kteří se chtějí
zdravě stravovat a shodit nějaké to kilo dolů.

„Ve spolupráci s Milanem Mervou je připraven
program Effective WAY, který zahrnuje jak
osobního trenéra, tak i speciálně sestavený
jídelníček na míru klientovi. Jídlo je pak každému přivezeno až domů. V tomto programu
je dvanáct lidí, ale kapacitu budeme postupně
rozšiřovat,“ přiblížil dále Jan Pravda.
Vita Sana Club je aktuálně jedním z největších
fitness a wellness center ve Zlíně, které nabízí
nejširší nabídku sportovních aktivit na jednom
místě. Je založeno na klubovém členství, což
znamená, že si klient zaplatí členství a může
neomezeně využívat jakoukoliv aktivitu ve
fitness, wellness nebo ve skupinových lekcích.
V současné době má club tisíc členů.  /šar/
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Tiskárna vašich představ.
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Granáty a jeleni
Areál továrny většinou nepatří
k místům, která by oku lahodila.
Zeveta je ale výjimkou – tovární
a provozní haly jsou opraveny, to
hlavní se ale skrývá mimo centrální část. Celková rozloha areálu
je 110 hektarů, velkou část tvoří
lesy obklopující objekty pro zbrojní výrobu a skladování. Z toho na
76 hektarech je vybudována jelení
obora.

zbrojařský průmysl těžké období devadesátých let. Stále vyrábí legendární reaktivní granáty RPG 75 s kumulativním či
termobarickým účinkem, dýmové granáty
či klamné cíle pro použití v bojových letounech. „Tyto tři produkty tvoří z pohledu objemu tržeb z prodeje speciální
produkce drtivou většinu. Až na malé
dodávky dýmových granátů pro Armádu
České republiky míří vše na export,“ říká
Zhruba o třetinu na 619,5 milionu korun. Tak vypadá loňská bilance holdingu Radoslav Moravec. Například klamné cíle,
Zeveta Bojkovice z pohledu tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb. Nenápad- sloužící jako obrana proti raketám s infraná fabrika, z části ukrytá v lesích, s ohledem na rostoucí objem výroby a vysoce červeným naváděcím systémem, slouží
konkurenční prostředí intenzivně pracuje na automatizaci a robotizaci výrobních na stíhacích letounech F-16 zařazených
linek. „Jiná cesta není,“ říká generální ředitel holdingu Radoslav Moravec.
v letectvech Thajska a Tchaj-wanu. Dýmové granáty využívá armáda Malajsie či
Holding tvoří dvě akciové společnosti – není nikdy dost,“ dodává s tím, že i toto je Slovenska, jsou také jako systém ochrany
Zeveta Ammunition, zabývající se speci- důvod pro zvyšování míry automatizace. proti ozáření naváděcími systémy instaloální zbrojařskou výrobou, a civilní Zeveta Holding Zeveta přitom patří k nejvýznam- vány na polských tancích. „Vysoký objem
Machinery, jejíž náplní jsou především nějším zaměstnavatelům v regionu, ak- dodávek pro slovenské a polské ozbrododávky lisovaných dílů pro brzdové a kli- tuálně dává práci více než třem stovkám jené síly je dán i tím, že spolupracujeme
matizační systémy nákladních automobilů. lidí. Většina z nich pracuje v civilní výrobě. s tamními zbrojními průmysly,“ vysvětluje
Obě firmy mají společné to, že přes 90
Moravec. Kromě toho je Zeveta
Mozaikou
sedmdesáti let života zachyceného na následujících stranách, Radoslav
nemapuje
každý detail
procent produkce končí na těch nejná- Zbrojaři s tradicí
Ammunition certifikovaným dodavatelem
istorie, ročnějších
ale zaznamenává
její zajímavé
fragmenty
a skládájezjedním
nich portrét
plnýdo
lidskosti,
kesilkteré
patřístátů ameZeveta Ammunition
z nemnoha
ozbrojených
Spojených
exportních trzích
– namátkou
spěchySpojené
a vítězství
stejně
jako
zaváhání
a
omyly,
portrét
barvitý
a
různorodý,
s
viditelným
puncem
/jjn/
státy americké či Německo. „Jde podniků, které v tuzemsku přežily pro rických. 
opravdu
o vysoce konkurenční
prostředí,
riginality
neopakovatelné
historie
i aktuální současnosti. Obojí patří akciové společnosti ZEVETA
kdekterá
je vysoký
tlak na
kvalitu
i cenu. To nás
Bojkovice,
v roce
2006
vstupuje
do jubilejního, sedmdesátého roku svého života.
logicky směruje na cestu co nejvyšší míry
automatizace a robotizace,“ vysvětluje
Radoslav Moravec s tím, že v civilní části
holdingu, která je z pohledu tržeb dominantní, už byl tento dlouhodobý proces
odstartován.

Zeveta: Fabrika ukrytá v lesích sází
na robotizaci

Portrét firmy

Ekonomika? Už se přehřívá
Světová ekonomika roste už několik let,
což s sebou nese i negativa. Její přehřátí
pociťují i na Slovácku. „Některé komodity začínají být nedostatkové, což má
samozřejmě dopad na cenu či delší čas
dodávek. Samostatnou kapitolou je pak
trh práce,“ popisuje stav Radoslav Moravec. „Jednou věcí je počet potenciálních
uchazečů o práci, druhou pak jejich kvalifikační struktura a třetí ochota pracovat ve
strojírenské firmě. Bez ohledu na to, kolik
lidí zrovna hledá práci, platí, že strojařů
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1
 936 Vznik společnosti pod jménem Kyšer a spol. Předmětem
podnikání byla chemická, zbrojní a pyrotechnická výroba.
 1938 Výstavba nového podniku, nárůst výroby i počtu zaměstnanců.
 1940 Změna názvu podniku na Chemické a zbrojní závody. Výroba byla přeorientována na zbrojní výrobu, která tvořila asi 70 %
produkce.
zlom zeveta2
 1946 Podnik byl začleněn do Zbrojovky Brno. Převažovala hlavně
pyrotechnická výroba pro ministerstvo obrany.
 1954 Závod se stává samostatným podnikem pod názvem Vlárské strojírny n. p. Bojkovice. Hlavní náplní výrobního programu je
rozšiřující se speciální výroba signální munice, civilní pyrotechnika
a součástková kooperace.
 1964 Zavedení výroby hliníkové krupice a prášku. Dochází k zahájení
výroby aerosolových nádobek, kde je závod monopolním výrobcem.
 1969 Závod se stává samostatným podnikem s názvem ZEVETA
Bojkovice, začleněným do VHJ–ZVS Brno.
1
 990 ZEVETA Bojkovice se osamostatňuje od VHJ-ZVS Brno a stává
se státním podnikem. Je zařazena do 1. vlny privatizace.
 1991 V privatizaci dochází k odprodeji Al produktů německé firmě
ALBO SCHLENK a výroba aerosolových nádobek je vyčleněna jako
samostatná a.s. MORAVIA CANS.
 1998 Vznik současné společnosti ZEVETA Bojkovice, a.s.
 2000 Vznik společnosti ZEVETA AMMUNITION a.s. se zaměřením
na speciální výrobu a ekologickou delaboraci munice, akcionářem
je ZEVETA Bojkovice, a.s.
 2002 Vznik společnosti ZEVETA COMPONENTS, přechod na holdingové uspořádání.
 2007 ZEVETA COMPONENTS se mění na ZEVETA MACHINERY, a.s.

O legendu je stále zájem
Zřejmě nejslavnějším produktem bojkovické zbrojovky je RPG
75 – jednorázový ruční reaktivní granát. Vyrábí se od roku
1975, průběžně je samozřejmě inovovaný. Existují verze s kumulativním účinkem, určeným k likvidaci obrněné techniky,
termobarickým i multifunkčním účinkem. K dispozici je celý
výcvikový systém, včetně cvičné vložné hlavně 9 mm i cvičných
14.6.2006 14:25 Stránka 55
hlavic. Na zbrani se neustále pracuje, novinkou jsou například
nové přední zapalovače. „Zvládnutí bezpečné výroby těchto
výbušnin nás řadí do exkluzivní rodiny několika málo firem,
které touto schopností disponují,“ vysvětluje Radoslav Moravec.

V závěrečné čtvrtině roku je dokončena
výstavba 12 bytových jednotek pro zaměstnance
závodu. Ti se mohou do třípokojových bytů
stěhovat v první čtvrtině roku 1968.

V záznamech z tohoto roku jsou mimo jiné
informace o rozvoji výroby aerosolových obalů
zavedením poloautomatických linek z dovozu
a o tom, že požárnímu sboru je zakoupena
cisterna CAS25, čímž se výrazně zvýšila
akceschopnost zásahové jednotky.

FIREMNÍ BYTY
OBSAH
OBSAH
OBSAH
OBSAH
OBSAH
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Začátek modernizace a elektrizace trati Otrokovice
– Vizovice je plánován na rok 2020
Přibližně pětadvacetikilometrový úsek železniční trati mezi Otrokovicemi a Vizovicemi projde v následujících letech významnou rekonstrukcí. Jedním z důvodů je její
technicky a morálně zastaralý stav.
Poslední rozsáhlá rekonstrukce, která
umožnila zvýšit traťovou rychlost až na
60 kilometrů za hodinu, byla provedena
v letech 1962–1963. Součástí opravy byla
i výměna některých mostních objektů.
Stavba „Modernizace a elektrizace trati
Otrokovice – Vizovice“ bude navazovat
na již modernizovaný II. traťový železniční
koridor. V lednu 2015 byla zpracovaná studie proveditelnosti předložena Centrální
komisi Ministerstva dopravy, která ji 17.
února 2015 schválila.

„Ministerstvo schválilo variantu, ve které se
jedná o plné zdvoukolejnění trati v úseku
železniční stanice Otrokovice – železniční stanice Zlín střed. Z pohledu dopravní
technologie se jedná o variantu optimální,
která umožňuje konstrukci všech požadovaných tras a je i z pohledu provozu
stabilní a dostatečně robustní vůči provozním nepravidelnostem. Zároveň bude
traťová rychlost zvýšena až na 100 km/h,“
uvedl Martin Hryzbil ze Správy železniční
dopravní cesty. Dále doplnil informace,

že železniční stanice Otrokovice bude po
přestavbě disponovat plnou peronizací
s mimoúrovňovým přístupem. Na základě
posouzení návrhu řešení stanice je možné
konstatovat, že v budoucnu umožní kapacitně zvládnout předpokládaný rozsah
osobní i nákladní dopravy.
„V současné době intenzivně pracujeme
na přípravě stavby spočívající v zajištění
nezbytných podkladů pro vydání územního
rozhodnutí. Také jsme zahájili majetkoprávní přípravu stavby a rozbíhají se práce
na zpracování projektové dokumentace
pro stavební povolení. Samotnou realizaci stavby předpokládám v letech 2020
- 2024,“ sdělil Martin Hryzbil.
Součástí stavby budou vybudovány tři mimoúrovňové křižovatky. Mimoúrovňové
křížení železniční trati a silnice I/55 Otrokovice bude řešeno výstavbou tunelu.
Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty, město Otrokovice je pouze
účastníkem řízení. „Přesto, že jsme pouze
v roli účastníka řízení, snažíme se v maximální míře prosadit oprávněné požadavky
města, potažmo jeho obyvatel tak, aby
stavba samotná i její provádění měly minimální vliv na život obyvatel v Otrokovicích.
Zkapacitnění železniční trati Otrokovice
– Vizovice vítáme s ohledem na menší
hluk, prašnost, posílení železniční dopravy na úkor automobilové a zjednodušení
dopravních toků v kvítkovické křižovatce
svedením vlakových souprav do tunelu,“
uvedl starosta Jaroslav Budek. 
/tz/

Sklářská škola dostane supermoderní přístroj
Už příští rok by se mohla Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská ve Valašském Meziříčí dočkat nového speciálního přístroje, který umožní rozšíření aplikovaného výzkumu
GLASS Centra. Jde o jediné pracoviště v České republice, zabývající se komplexním měřením vlastností skla.

„Cílem této investice je rozšíření aplikovaného výzkumu GLASS Centra při krajem zřizované Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské
ve Valašském Meziříčí. Je to důležitý předpoklad rozvoje inovačního
potenciálu sklářské průmyslové tradice v příhraniční oblasti Bílých
Karpat. Dobudování vzdělávací a vývojové sklářské základny vnímáme jako perspektivní investici do zvýšení konkurenceschopnosti
oboru i regionu,“ sdělil radní Zlínského kraje pro školství Petr Gazdík.
„Zakoupením dilatometru - přístroje v hodnotě 3 510 000 korun na
měření koeficientu roztažnosti skel pro průmyslovou činnost, který
dosud GLASS Centrum k dispozici nemá, dojde k významnému
zmodernizování laboratoře termických metod. Pořízení přístroje
a jeho zprovoznění se předpokládá v létě 2019,“ informoval dále
Petr Gazdík.
SUPŠ sklářská ve Valašském Meziříčí realizuje tento záměr společně
s Trenčínskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíně a projekt
bude z 85 procent proplacen z evropských dotací z výzvy INTERREG
vztahující se právě na spolupráci v česko-slovenském pohraničí.
Výdaje musí být nejprve uhrazeny z vlastních zdrojů a teprve zpětně
budou proplaceny z dotací EU a státního rozpočtu. 
/tz/

Zlín spěje
k okresní bezvýznamnosti.
To mi vadí.
Změňme to.
www.zlin21.cz

čestmír
Vančura

Zakladatel Kovárny VIVA
Pořadatel Zlín Film Festivalu

Prodej, pronájem a servis
Kopírování, tisk a digitalizace dokumentů
Servisní a materiálové smlouvy
Tiskové audity

Tiskové řešení pro každého

