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FIREMNÍ
4/2018 
ročník XIII.

paRtNER
INFoRMacE pRo podNIkáNÍ vE ZlÍNskéM kRajI

SPUR. 
Příběh úSPěšné fiRmy

co PřineSe fiRmám čtvRtá PRůmySlová RevolUce?
str. 12: Zlín hostil unikátní konferenci o průmyslu 4.0

SoftwaRe PRo chytRá měSta, hRačky a katamaRán
str. 10: soutěž Inovační firma Zlínského kraje zná medailisty



Šťastné a veselé svátky vánoční
a nový rok 2019 jako vytištěný.

ŠKODA NEJMIX
Nejlepší nabídka od ŠKODA AUTO

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů RAPID:

4,7−4,9 l/100 km, 106−112 g/km

skodanejmix.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

Buďte 5 let v klidu. ŠKODA NejMix vám k novému vozu namixuje řadu výhod. 
Nemusíte mít hotovost a nízké měsíční splátky vám zajistí vše od pojištění přes 
záruku po servis na 5 let a navíc zimní kola zdarma.
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U OLŠAVY 2541, UHERSKÝ BROD, TEL.: 572 635 969

















  








 



































 







 










 












 





 





























 











 





















www.oknamontplast.cz

Příjemné prožití vánočních svátků 
a mnoho úspěchů v novém roce přeje 
MONTPLAST Uherský Brod s.r.o.

PF 2019

Od 20. 12. 2018 máme dovolenou. 
Těšíme se na vás od 7. 1. 2019.



Na náměstí Práce hotovo

6 rozhovor
SPUR. Příběh úSPěšNé  
zlíNSké fiRmy
Obrat přes miliardu korun, 
nepřetržitý růst objemu výroby, 
vše bez úvěrů a každý rok zisk 
umožňující další investice… Řeč 
je o zlínské rodinné firmě SPUR, 
jednom z významných hráčů 
v plastikářském průmyslu.

8 prezentace
Jiří RozSyPálek: Děláme to 
bUď PořáDNě, Nebo vůbec
Kdo někdy hledal partnera pro 
velkoplošný tisk, instalaci či polep, 
určitě na něho z vyhledávače 
vyskočila slova Napajedla, 
Matchball. Pro ty, kdo tyto 
služby potřebují častěji, pak už 
je napajedelská agentura firmou 
první volby – synonymum pro 
rychlost, kvalitu a prakticky ničím 
neomezené možnosti.

9 firmy 
bUDe Se v holešovSké zóNě 
Stavět? záJemci Stále JSoU
Záměr prodeje pozemků ve 
Strategické průmyslové zóně 
Holešov společnosti fgFORTE s.r.o. 
schválila Rada Zlínského kraje. Jde 
o pozemky o celkové výměře  
5 000 m2. 

10 podpora podnikání
NeJlePší iNovace? 
SoftwaRe PRo chytRá 
měSta, NafUkovací hRačky 
a katamaRáN
Šestý ročník, 25 přihlášených 
projektů, tři ocenění a respekt 
všem. To jsou základní fakta o právě 
ukončené soutěži Inovační firma 
Zlínského kraje. Výsledky byly 
slavnostně oznámeny v hotelu 
Baltaci Atrium ve Zlíně.

VYDAVATEL
magazínu Firemní PARTNER
HEXXA.CZ, s.r.o. 
Registrace MK ČR E 16333
Vychází v nákladu 20 500 ks. 
Neprodejné.
www.firemnipartner.cz
REDAKCE 
Vavrečkova 5262
760 01 Zlín 
tel./fax: 577 271 206 

e-mail: info@hexxa.cz
Mgr. Jaroslav Janečka – šéfredaktor 
Věra Čadová – DTP 
Tomáš Novosád – fotograf
INZERCE 
Pavel Zapletal – 777 708 489  
Ing. Jana Nováková – 774 438 700 
Martina Hofrová – 776 542 474
DISTRIBUCE
Česká pošta, s.p.
 

Distribuce do všech firemních schránek 
ve Zlínském kraji, na určená místa a adresy.
UPOZORNĚNÍ
Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce. 
Inzertní strany: 2, 19, 20.
TERMÍNY
Datum vydání 5. prosince 2018
Uzávěrka příštího čísla 1. února 2019
FOTO NA TITULNÍ STRANĚ
SPUR, Technologické inovační centrum

Opravená budova se znovu otevřela veřej-
nosti. Známá dominanta města, postavená 
firmou Baťa v roce 1931 podle návrhu ar-
chitekta Františka Lydie Gahury, získala bě-
hem rekonstrukce novou, moderní tvář. 
Cílem bylo provést vše s respektem k ba-
ťovské architektuře, která je v této části 
města výrazným prvkem. Majitel a investor 
po dohodě s památkáři budově vrátil pů-
vodní vzhled, pro nějž bylo typické zejmé-

na neobvyklé členění oken. Ta v nejnižších 
dvou podlažích sahají od podlahy až ke 
stropu a směrem nahoru se postupně zu-
žují.
Došlo také ke kompletní rekonstrukci in-
teriérů a oproti původnímu očekávání i na 
vícepráce související se statikou budovy. Až 
během rekonstrukce se mimo jiné ukázalo, 
že stropy nebyly postaveny zcela v souladu 
s historickou dokumentací.   /tz/

Rekonstrukce baťovského obchodního domu na náměstí Práce v centru Zlína je po 
roce a čtyřech měsících u konce.

Šťastné a veselé svátky vánoční
a nový rok 2019 jako vytištěný.
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Největší problém? Pokud tuto otázku položíte zaměstnavatelům, s největší prav-
děpodobností bude první, co uslyšíte, že nejsou lidi. Rekordní nezaměstnanost, 
ekonomický růst, to vše vede k tomu, že HR specialisté a personalisté jsou na 
koberečku tak často, jako nikdy předtím. Určitě zajímavý je proto aktuální po-
čin společnosti STEM/MARK, která provedla mezi zaměstnanci ve Zlínském kraji 
rozsáhlý průzkum. Na otázky typu kolik peněz stačí k přetažení pracovníka, tak 
existuje empiricky podložená odpověď…  
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Přestože tři čtvrtiny dotazovaných jsou se 
svojí pozicí úplně nebo spíše spokojeni, 
53 % dotazovaných se průběžně poohlíží 
po jiných pracovních příležitostech, bezmá-
la třetina z nich dokonce 
během pracovní doby. 
Každý pátý zaměstnanec 
se po dalších pracovních 
možnostech dívá alespoň 
jednou týdně. 

kde zaměstnanci hledají 
novou práci
Práci ve Zlínském kraji lidé 
nejčastěji hledají na pra-
covních webových por-
tálech, tuto cestu upřed- 
nostňuje 43 % dotazova-
ných. Populární možnost je ale také poptání 
se u známých a rodiny, tu preferuje zhru-
ba 20 % lidí. Následuje úřad práce (13 %) 
a webové stránky konkrétních zaměstna-
vatelů (12 %). Personální agentury nebo 
inzeráty v novinách využívá jako primární 
zdroj informací o pracovních nabídkách jen 
malá část obyvatel. Oblíbenější se ale stáva-
jí nabídky práce na sociálních sítích, ty jako 
hlavní zdroj uvádí 6 % dotazovaných.
„Samotným zaměstnancům se ohledně 
možné práce nikdo moc často neozývá. 

V průzkumu nám většina dotazovaných při-
znala, že je během posledních 5 let nikdo 
s žádnou nabídkou zaměstnání neoslovil,“ 
říká Jan Tuček, ředitel společnosti STEM/

MARK a dodává: „Přímou 
nabídku od zaměstna-
vatele dostal jen zhruba 
každý pátý, což je v takto 
dlouhém horizontu po-
měrně málo. Přitom firmy 
stále hledají kvalifikované 
pracovníky, jen často neví, 
jak je správně oslovit.“
Obdobný počet zaměst-
nanců, tedy přibližně je-
den z pěti, dostal ale ve 
stejném období nabídku 
práce od někoho známé-

ho. Poptávky od personálních agentur pak 
tvoří ve Zlínském kraji zhruba 8 %.
Přitom bezmála polovina zaměstnanců při-
znává, že by v případě obdržení nabídky od 
jiného zaměstnavatele tuto příležitost zvá-
žila. Každému třetímu by navíc taková zprá-
va zvedla sebevědomí. U nového zaměst-
navatele poté rádi vydrží alespoň několik 
let, ideálně dokonce déle než čtyři roky.
Stěhování do jiného kraje už ale pro většinu 
nepřipadá v úvahu. Každý čtvrtý totiž tuto 
možnost striktně odmítá a dalších více než 

Pět týdnů dovolené či parkování. 
co zaměstnance zajímá?

60 % dotazovaných je na Zlínský kraj zvyk-
lých, a tak by se odtud neradi stěhovali. 
 
baťa, lázně luhačovice, Utb
Pro samotné zaměstnavatele je ale klíčo-
vá i naprosto banální věc – zdali jej vůbec 
možní budoucí pracovníci znají. V druhé 
části průzkumu se tak STEM/MARK ptal 
na vnímání konkrétních zaměstnavatelů ve 
Zlínském kraji. Pro tuto část bylo vybráno 
35 významných zaměstnavatelů podle po-
čtu zaměstnanců.
V prvním kroku tak účastníci průzkumu 
označili, koho, coby zaměstnavatele, znají, 
byť jen okrajově nebo z doslechu. U těch-
to vybraných společností a organizací poté 
dotazovaní prozradili, jak je vnímají, zdali by 
je lákalo zde pracovat, případně, co se jim 
na zaměstnavateli líbí nebo naopak, co je 
odrazuje.  
Více než 70 % dotazovaných tak například 
zná společnosti Baťa, Tescoma, Hamé, Ba-
rum Continental nebo Fatra Napajedla. Na-
příklad společnost Mitas zná jen přibližně 
55 % zaměstnanců, a to i přes to, že zde 
pracuje více lidí, než ve zmíněných společ-
nostech Fatra Napajedla či Hamé. 
Okolo výsledku 50 % se pohybovaly spo-
lečnosti MP Krásno, TON, HP Tronic nebo 
Gumárny Zubří, u kterých se počet zaměst-
nanců pohybuje v řádu stovek.

NeJzNáměJší zaměStNavatelé
ve zlíNSkém kRaJi:
1.  Baťa Zlín (79,1 %)
2.  Lázně Luhačovice (78,0 %)
3.  Univerzita Tomáše Bati (77,8 %)
4.  Krajská nemocnice T. Bati (76,4 %)
5.  TESCOMA (76,1 %)
6.  Hamé (75,3 %)
7.  Barum Continental (73,6 %)
8.  Fatra Napajedla (71,5 %)
9.  ČESKá ZBROJOVKA (65,5 %)
10.  Zlínský kraj (61,3 %)
11.  Mitas (55,6 %)
12.  Vsetínská nemocnice (54,4 %)
13.  Krajské ředitelství policie (53,3 %)
14.  MP Krásno (52,6 %)
15.  TON (51,6 %)

Jak je to s penězi?
Čtvrtinu obyvatel Zlínského kraje by k pří-
padné změně zaměstnání dostatečně na- 
motivoval o dva tisíce korun vyšší čistý pří-
jem. Při navýšení o dalších 3 000 Kč měsíč-
ně by byla změna zajímavá už pro 64 % za-
městnanců. Kromě platu ale překvapí i další 
priority.
Ve Zlínském kraji se zaměstnanci rozhodují 
hlavně podle finančního ohodnocení, pod-
statné jsou však i další podmínky. Napří-
klad snadné parkování u práce je dvakrát 
důležitější než samotné jméno a postavení 
firmy. Podrobnosti o aktuálních kritériích 

PRo 
zaměStNaNce 

DNeS NeNí Plat 
až tak Důležitý, 

Jako byl PřeD 
Pěti lety.
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zaměstnanců ve Zlínském kraji se podařilo 
zjistit společnosti STEM/MARK. Výsledkem 
unikátního průzkumu je i žebříček nejlépe 
vnímaných zaměstnavatelů regionu, v an-
ketě vítězí soukromé společnosti jako Ba-
rum Continental, ROBE lighting, Austin De-
tonator nebo ON Semiconductor.

NeJléPe vNímaNí 
zaměStNavatelé ve zlíNSkém 
kRaJi
1.  ROBE lighting, Rožnov p. R.
2.  ON Semiconductor, Rožnov p. R.
3.  Austin Detonator, Vsetín
4.  Barum Continental, Otrokovice
5.  Lázně Luhačovice
6.  Univerzita Tomáše Bati
7.  ČESKá ZBROJOVKA, Uherský Brod
8.  TESCOMA, Zlín
9.  Baťa Zlín
10.  Město Kroměříž
11.  Zlínský kraj
12.  HP Tronic
13.  TON, Bystřice p. H.
14.  Aircraft Industries, Kunovice
15.  Fatra Napajedla

co rozhoduje, o co stojí
Výše platu je velmi důležitá pro dvě třeti-
ny dotazovaných, druhý v pořadí je pří-
stup nadřízených a třetí pracovní kolektiv. 
Tyto tři věci jsou klíčové a rozhoduje se 
podle nich většina zaměstnanců. Samot-
ná pracovní náplň a smysl práce jsou již 
opravdu důležité pro méně než polovi-
nu účastníků průzkumu. Podle dojezdové 
vzdálenosti od bydliště se rozhoduje kaž- 
dý třetí a podle benefitů každý čtvrtý. 
„Z našeho průzkumu vychází, že pro za-
městnance není až tak rozhodující, pro 
koho vlastně pracují, sázejí spíše na praktič-
nost. Jméno a pozice firmy na trhu jsou na-
příklad méně důležité než to, zdali u práce 
pohodlně zaparkují,“ vysvětluje Jan Tuček 
a dodává: „Ani příspěvek na hromadnou 
dopravu není něco úplně podstatného, na-
opak více než 82 % dotazovaných by oceni-
lo, pokud by zaměstnavatel nabídl možnost 
firemního svozu,“ dodává Tuček.

žebříček NeJDůležitěJších  
kRitéRií zaměStNáNí  
ve zlíNSkém kRaJi 
1.  Plat (66,7 %)
2.  Přístup nadřízených (59,2 %)
3.    Pracovní kolektiv (kolegové),  

dobré mezilidské vztahy (58,8 %)
4.    Pracovní náplň, zajímavost práce  

(49,4 %)
5.    Smysl práce, pocit seberealizace  

(46,1 %)
6.    Pracovní doba, možnost její úpravy  

či práce z domova (42,7 %)
7.    Dojezdová vzdálenost (35,5 %)

8.   Zaměstnanecké výhody (25,1 %)
9.   Možnost parkování (21,8 %)
10.     Možnost zvyšování kvalifikace,  

kariérního postupu (20,7 %)
11.  Pracovní prostředí (20,1 %)
12.   Příspěvek na hromadnou dopravu 

(10,1 %)
13.  Jméno a postavení firmy (9,9 %)
14.  Občerstvení na pracovišti (8,8 %)
Ostatní odpovědi méně než 7 procent.

Pro stejné zaměstnance ale dnes není plat 
až tak důležitý, jako byl před pěti lety. Na-
opak je pro ně nyní důležitější pracovní ko-
lektiv a přístup nadřízených. 
 
benefity. to, co je navíc
V dnešní době, kdy není rozhodující pouze 
plat, se firmy snaží nalákat nové zaměst-
nance na nejrůznější výhody a bonusy. 
Že je na ně kladen takový důraz, má své 
opodstatnění. Právě výhodnější pracovní 
benefity jsou pro lidi ve Zlínském kraji hned 
po mzdě druhou nejvýraznější motivací ke 
zvážení změny zaměstnání. 
Týden dovolené navíc a stravenky jsou 
vůbec nejběžnějšími benefity a někteří 
zaměstnanci je tak už vnímají jako samo-
zřejmost. Další poměrně časté výhody se 
naopak postupně stávají méně oblíbený-
mi a při výběru zaměstnání nejsou natolik 
zásadní. Kupříkladu sportovní kartičky, re-
lax zóny na pracovišti nebo firemní školky 
ustupují v oblíbenosti do pozadí, v práci 
lidé ocení spíše občerstvení, zdravotní obuv 
nebo možnost půjčky od zaměstnavatele.
„Přednost při výběru zaměstnání má samo-
zřejmě finanční odměna a další praktická 
kritéria, i tak nám ale z průzkumu vyplý-
vá, že více než tři čtvrtiny zaměstnanců ve 
Zlínském kraji považují benefity v rámci 
pracovního úvazku za důležité, či dokonce 
velmi důležité,“ říká Jan Tuček: „Ve srovná-
ní se situací před pěti lety byly benefity pro 
stejné zaměstnance ještě o něco důležitější. 
Od té doby si ale někteří zvykli, že ty nejčas-
tější výhody jsou standardem, a tak k nim 
také přistupují.“
Čtyři týdny dovolené už dnes nestačí, více 
než 54 % zaměstnanců ve Zlínském kraji 
považuje další týden dovolené navíc za dů-
ležitý. Stravenky jsou klíčové pro 43 % dota-
zovaných. Následuje příspěvek na penzijní 
připojištění nebo životní pojištění – na což 
klade důraz 28,6 % zaměstnanců; 21,5 % 
dotazovaných oceňuje také takzvané sick 
days, tedy možnost čerpat neplánované 
placené volno nad rámec dovolené. O něco 
méně atraktivní už jsou například výhody 
v podobě příspěvku na dopravu, možnosti 
dalšího vzdělání nebo využívání home offi-
ce, tedy práce z domova. Všechny tři bene-
fity hodnotí jako zásadní 15 % zaměstnan-
ců. Zaměstnanci tedy dávají přednost spíše 

práci z domova nebo příspěvku na dopravu 
před samotnou možností využívat služební 
automobil. Ten jako důležitý vnímá 10,7 % 
pracujících.  /tz, red/

NeJDůležitěJší beNefity PoDle 
zaměStNaNců ve zlíNSkém 
kRaJi

1.  Pět týdnů dovolené
2.  Stravenky
3.    Příspěvek na penzijní připojištění 

nebo životní pojištění
4.    Možnost čerpat neplánované  

placené volno
5.  Možnost práce z domova
6.    Úhrada nákladů na dopravu do 

zaměstnání
7.  Možnost dalšího vzdělávání
8.  Služební automobil
9.  Služební telefon
10.  Občerstvení na pracovišti
11.  Příspěvek na sport, kulturu či relaxaci
12.  Masáže, fyzioterapie, rehabilitace
13.  Dary k výročím, narozeninám
14.  Poukaz na léky a výživové doplňky
15.  Zvýhodněná půjčka

o výzkumu
Průzkum společnosti STEM/MARK 
byl realizován v říjnu 2018 na re-
prezentativním vzorku 503 re-
spondentů. Jeho cílem bylo zjistit, 
jak v současnosti zaměstnanci ve 
Zlínském kraji přistupují ke své 
práci a jakým způsobem o zaměst-
nání uvažují. Poslední blok průzku-
mu byl zaměřen na konkrétních 35 
společností a organizací, u nichž 
bylo cílem zjistit jejich vnímání 
nikoliv jako značky, ale coby za-
městnavatele. Pro tento účel bylo 
vybráno 35 významných zaměst-
navatelů podle počtu zaměstnan-
ců, zařazeny byly největší společ-
nosti a organizace z celého kraje.
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Obrat přes miliardu korun, nepřetržitý růst objemu výroby, vše bez úvěrů a každý 
rok zisk umožňující další investice… Řeč je o zlínské rodinné firmě SPUR, jednom 
z významných hráčů v plastikářském průmyslu. Přitom v roce 1992, kdy vznikla 
v rámci kuponové privatizace z části Výzkumného ústavu gumárenské a plas-
tikářské technologie, by si na takovou budoucnost nové firmy vsadil málokdo. 
„Musely se hledat odpovědi na otázky, co budeme dělat, s kým a pro koho. Prostě 
udělat z bývalého výzkumáku fungující výrobní firmu,“ vzpomíná na začátky To-
máš Dudák, který dnes zastává funkci generálního ředitele SPUR a.s.

Na jakých základech jste vlastně dneš-
ní SPUR, který dává práci více než třem 
stovkám lidí, vystavěli?
Po roce 1989 výzkumný ústav, z něhož 
jsme vzešli, prakticky zkolaboval, když 
dosavadní zákazníci, plastikářské firmy, 
které také procházely 
privatizací, ze dne na 
den přestaly dávat za-
kázky na výzkum. Firmy 
se tehdy jednak bály 
konkurence, především 
však samy řešily exis-
tenční problémy. Celou 
instituci také oslabil od-
chod klíčových lidí, kteří 
začali podnikat na vlast-
ní pěst. Zajímavé je, že 
kořeny většiny úspěš-
ných plastikářských fi-
rem z našeho regionu byste dohledali 
právě u nás. Od začátku jsme proto vě-
děli, že jedinou šancí, jak uspět, je vše 
přetvořit na podnik, který to, co vyvine, 
také sám vyrobí a hlavně prodá. Pro-
blém tkvěl v tom, že nebylo kde vyrábět, 

a hlavně na čem. Těsně po svém vzniku 
byl SPUR v podstatě jedna velká admi-
nistrativní budova čekající na zásadní 
investice, k tomu laboratorní a polopro-
vozní prostory a pak už jen pár ocelo-
vých kůlen a likusových staveb. Žádný 

produkt, žádné výrobní 
linky, žádné obchodní 
oddělení…

Jaký byl tedy první pro-
dukt?
Chráničky pro optické 
kabely. Kvůli jejich po-
kládce se v devadesátých 
letech kopalo snad ve 
všech obcích a městech. 
Tehdy nás to živilo, nyní 
je to jen okrajový sor-
timent. Postupně jsme 

přidali výrobu lehčených hmot, konkrét-
ně izolačních materiálů značky TUBEX©. 
Ty jsou pro nás z hlediska obratu dodnes 
velmi zásadní. Až do konce 90. let jsme 
byli menší firma, například v roce 1999 
byly naše tržby cca 80 milionů. Navíc 

SPUR.  
Příběh úspěšné zlínské firmy

jsme se potýkali s tím, co postihlo většinu 
firem vzešlých z kuponové privatizace – 
podíly se postupně soustředily do rukou 
fondů, které náš chod ovlivňovaly a došlo 
i na pokusy o nepřátelské převzetí. Jako 
výrobní firma jsme pro ně zatím moc za-
jímaví nebyli, ve hře však byly cenné ne-
movitosti.

Aktivity nájezdnických fondů a obtíže 
spojené s náběhem výroby jste ustáli. 
Co rozhodlo?
Důležitým momentem byl rok 1993, kdy 
jsme spolu s Dány založili firmu RETRIM, 
vyrábějící technicky velice komplikovanou 
PVB fólii. Ta se používala převážně do čel-
ních skel automobilů. Naprosto unikátní 
bylo, že se fólie nevyráběla z primární-
ho materiálu, ale pouze z odpadu, který 
vznikal ve sklárnách při výrobě autoskel. 
Jednalo se již tehdy o 100% recyklaci 
odpadu, který se vracel zpět do původ-
ního výrobku. My jsme se starali o vývoj 
a výrobu, Dánové o obchod. Firmě se da-
řilo až tak, že o ni projevil zájem nejvý-
znamnější globální výrobce primární fólie, 
americká společnost DuPont, které jsme 
RETRIM prodali v roce 2004. Díky tomu 
jsme mohli získat většinový majetkový 
podíl ve společnosti SPUR, splatit velkou 
část úvěrů z dob začátků, a začít s našimi 
spolupracovníky samostatně rozhodovat 
o tom, jak má naše podnikání vypadat 
a kam firmu směřovat. To vše samozřejmě 
s vědomím plné zodpovědnosti za každý 
náš krok. 

A ty zásady a směry jsou jaké?
Mít široké produktové portfolio výrobků 
dodávaných do různých odvětví, opírat se 
o vlastní vývoj, jak produktový, tak také 
technologický. Generovaný zisk investo-
vat do dalšího rozvoje nebo vytvářet fi-
nanční rezervy, nemít dluhy, vše platit ve 
splatnosti a chovat se slušně a zodpověd-
ně ke všem okolo.   Naším krédem se sta-
lo: „Rozumíme současnosti a myslíme na 
budoucnost“. Důležité je, že se nám daří 
těchto zásad opravdu držet. Za posled-
ních 10 let jsme do staveb a technologií 
investovali přes 700 milionů korun, do 
výzkumu a vývoje okolo 150 mil. korun. 
Všechny prostory – bavíme se o 8 000 
čtverečních metrů výrobních ploch, 
20 000 metrů skladů a třináctipatrové 
administrativní budově – jsou zrekonstru-
ované, nebo zcela nové. Průběžně inves-
tujeme i do nových technologií a inovací 
těch stávajících.

A jak se v čase proměnilo portfolio va-
šich produktů?
Dál rozvíjíme produktovou skupinu izo-
lačních materiálů TUBEX©, doplněnou 

JSme aktivNí 
SoUčáStí 

celoSvětového 
tRhU, 70 % 

Naší PRoDUkce 
exPoRtUJeme

Tomáš Dudák, generální ředitel SPUR a.s.



žáDNý PlaStový oDPaD 
z výRoby aReál SPUR 
NeoPUStí  
Z areálu firmy SPUR jdou plasty 
do celého světa. „Jsme pyšní na to, 
že veškerý plastový odpad, který 
vyprodukujeme, stoprocentně 
recyklujeme,“ říká Tomáš Dudák 
s tím, že ekologii firma bere hodně 
vážně. „A nejen proto, že na to dbají 
naši globální partneři. Je to pro nás 
nezbytná součást toho, čemu říkáme 
odpovědné podnikání,“ vysvětluje 
a doplňuje, že se recykláty používají 
ve stále větší míře i při výrobě, kdy 
nahrazují primární materiály.
Všechny objekty, které patří 
společnosti SPUR, jsou zatepleny a po 
výměně oken, osvětlení je tvořeno 
výhradně LED zdroji, na střeše jedné 
z budov je letos vybudována solární 
elektrárna s výkonem 400 kW, která 
pokrývá zhruba 5 procent roční 
spotřeby celé společnosti. Tím to 
ale určitě nekončí. Už na příští rok 
je připraven projekt efektivního 
využívání odpadního tepla z výroby 
na ohřev vody.
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o skupinu obalových materiálů z lehče-
ných plastů SPURO©. Tyto produkty tvo-
ří cca 40 procent našeho obratu. Zhruba 
stejný podíl pak mají individualizované 
produkty pro naše zákazníky, například 
pro jednoho z největších globálních hráčů 
na trhu s nábytkem. Jde o výrobky, které 
podle zadání klienta vyvíjíme a násled-
ně i vyrábíme. Právě tento způsob práce 
máme nejraději – přijít s něčím unikátním, 
co je postaveno na našich znalostech 
a našem vlastním vývoji. Jsme aktivní sou-
částí celosvětového trhu v našem oboru, 
70 % naší produkce exportujeme. Umíme 
včas zachytit nové trendy, materiály či 
požadavky zákazníků, na které můžeme 
reagovat, a ještě více naše portfolio diver-
zifikovat jak produktově, tak geograficky. 

A výhled na příštích pár let? Jste z va-
šeho pohledu připraveni reagovat na 
zpomalování ekonomiky, které se začí-
ná ze všech částí světa ozývat? 
Myslím, že právě díky důrazu na diver-
zifikaci portfolia ano. To se nám velmi 
vyplatilo při hospodářské krizi před 
deseti lety, kdy jsme si ověřili, že tato 
strategie nám umožňuje zaměřit se na 
ty segmenty, které jsou poklesem do-
tčeny nejméně, a u ostatních počkat do 
zlepšení situace. 
Pokud jde o konkrétní produkty, spat-
řujeme stále velký potenciál v izolač-
ních a obalových materiálech. Příští rok 
zprovozníme dvě vysoce moderní linky, 
které nám umožní nejen zdvojnásobit 
objem výroby, ale zvýšit i kvalitu vý-
robků. To posílí náš exportní potenciál. 
Chceme mířit více na německý a ra-
kouský trh. Stále také rosteme v unikát-
ních segmentech výrobků pro globální 
zákazníky. Samozřejmě velkou šanci 
také vidíme v oblasti nanovláken. Jak 
tato technologie zlevňuje, začíná se ap-
likovat také v domácnostech, a tím se 
otevírají zajímavé příležitosti. Například 

ve Spojených státech se začínají použí-
vat speciální sítě do oken, které zamezí 
vniku téměř veškerých nečistot do bytu.  
Také tímto směrem se hodláme rozví-
jet. Není to pro nás ostatně nic nové-
ho, linku na přípravu nanovláken máme 
v provozu od roku 2012. Ve stejném 
roce jsme také začali vyrábět filtrační 
materiály s nanovlákny.

SPUR je členem Plastikářského klastru. 
Je takové sdružování přínosné?
My v oborovém sdružování obecně 
smysl vidíme. V našem případě největší 
přínos vidíme v tom, že klastr je mos-
tem mezi firmami a Univerzitou Tomáše 
Bati ve Zlíně, respektive jejími výzkum-
nými kapacitami. Je to flexibilní řešení, 
funguje to. Dalším přínosem je zvyšová-
ní prestiže technických oborů.

Snad všechny firmy bez výjimky se po-
týkají s nedostatkem pracovníků. Jak 
to řešíte vy?
Teď už velmi razantně. Vkládáme do 
toho hodně energie. Jednak proto, že 
nedostatek pracovníků, především ope-
rátorů, je objektivní překážkou pro další 
rozvoj, ale také jednoduše proto, že už 
nás nebaví potkávat v provozech neu-
stále nové lidi. Na úrovni technickohos-
podářských pozic máme fluktuaci tak-
řka nulovou, stejně je tomu i u předáků, 
které považujeme za klíčové pracovníky 
ve výrobě. Čím hlouběji do výroby jde-
te, tím je to horší. Trh práce je prázdný, 
je to o přetahování. 

Jaká jsou tedy konkrétní řešení?
My se řídíme heslem, že každý rok má 
být opět o něco lépe, což musí platit 
také pro personální politiku. Díky inves-
ticím do nových technologií, automa-
tizaci a zlepšující se efektivitě výroby, 
nám roste produktivita práce. To nám 
umožňuje každý rok zvyšovat mzdy při-

bližně o 8 procent, přičemž aktuálně je 
u nás výdělek na úrovni průměru Stře-
dočeského kraje, který je v celorepub-
likovém srovnání na druhém místě po 
Praze. Zvyšování mezd vidíme jako věc 
nezbytnou, nicméně stále zřetelněji vní-
máme, že to není věc samospasitelná. 
Musíme ještě více přidat v profesionál-
ní práci s lidmi, a s tím souvisí mnoho 
témat. Zlepšujeme pracovní prostředí 
– upravujeme odpočinkové zóny, šat-
ny i kanceláře. Vytváříme možnosti pro 
pracovní růst a rozvoj každého, kdo o to 
projeví zájem. Ve velké míře teď řešíme 
komunikaci napříč firmou, protože si 
stále více uvědomujeme, jak je potřeb-
né se s lidmi bavit, poslouchat jejich ná-
zory a podněty. 
Snažíme se porozumět jejich představě 
o zaměstnání, v němž mají chuť zůstat 
klidně desítky let. Říkáme lidem, že jako 
firma jsme na tom dobře, že jsme sta-
bilní, máme perspektivu a jistotu, a že 
totéž platí pro ně, protože to je ve velké 
míře také zásluha každého z nich, a bez 
nich by to nešlo. Chceme, aby lidé vě-
děli, že jsou ve SPURu na správné lodi, 
ve firmě, která posledních deset let kaž-
doročně roste, a která si svých lidí váží, 
a že u nás mají mají perspektivu a jisto-
tu i pro dobu, kdy možná tak dobře jako 
teď nebude.  /red/



Jiří Rozsypálek: Děláme to buď pořádně, nebo vůbec
Kdo někdy hledal partnera pro velkoplošný tisk, instalaci či polep, určitě na něho 
z vyhledávače vyskočila slova Napajedla, Matchball. Pro ty, kdo tyto služby po-
třebují častěji, pak už je napajedelská agentura firmou první volby – synonymum 
pro rychlost, kvalitu a prakticky ničím neomezené možnosti. „Jsme špička díky 
tomu, že buď něco děláme pořádně, nebo vůbec,“ říká majitel společnosti Jiří 
Rozsypálek.

Svou firmu se nebojíte označovat jako 
the outdoor Guru. Jde o nadsázku, 
nebo se tak opravdu vidíte?
Od obojího kousek. Faktem ale je, že to, 
kde dnes jsme, má svůj základ v našem 
přístupu. Od začátku se snažíme být nej-
lepší jak v kvalitě, tak i v dalších ohledech 
– například termínech a celkovém přístu-
pu k zákazníkům. Prostě nás to baví. Naší 
výhodou je také to, že nemáme zkostna-
tělé portfolio v podobě přesně daného 

ceníku služeb a produktů. Nebojíme se 
experimentovat a hledat to nejlepší pro 
zákazníka. Jestliže jinde platí, že to nejde, 
my hledáme možnosti. A to nás posouvá 
dál – v našich dovednostech, postupech 
i technologiích. Například v polepech 
jsme, a to už opravdu bez nadsázky, špička 
právě díky těmto zásadám. Neděláme nic 
polovičatě. 

Pro firmy ve vašem oboru je techno-
logie základem. Jak jste na tom vy? 
Držíte krok?
Stojím si za tím, že máme nejširší a nej-
modernější technologické zázemí v regi-
onu. Každý rok přibude pár nových tis-
káren, které v dané době představují to 
nejmodernější na trhu. Zatímco stroj pro 
přímý potisk deskových materiálů je i po 
3 letech nepřekonaný, v oblasti rolového 
tisku jsme letos investovali do naprosté 
novinky, gelového UV tisku. Canon Colo-
rado má rychlost a kvalitu, která byla dříve 

jen předmětem vášnivých debat o možné 
budoucnosti v odvětví. Dále máme dvě 
nové 10barevné tiskárny Epson SureCo-
lor, jejichž barevné podání i rychlost nás 
posouvá zejména v celopolepech aut opět 
o kus dál. Tiskáren máme mnohem víc, ale 
tyhle stály za zmínku především proto, že 
jde o novinky. Dokončovací multifunkč-
ní zařízení Zund G3 je pak třešinkou na 
dortu, protože umí vše ořezat, ofrézovat, 
bigovat nebo gravírovat. 

tisk je jedna věc, instalace druhá. 
mnohdy je to ta těžší věc…
Pracujeme na klíč, takže děláme samo-
zřejmě i instalace. Máme vlastní lidi, kte-

ří v pohodě zvládají práce ve výškách, 
z kterých se běžným lidem dělalo mdlo. 
Tyhle činnosti děláme i pro celou řadu 
reklamních agentur, takže jen my víme, 
co kde visí díky nám. A je toho fakt hodně. 

kdo někdy zavítal do vaší firmy, možná 
ho čekal trochu šok…
Podle mnoha zákazníků je u nás atmosféra 
jinde nevídaná. Někdo může mít občas 
i pocit, že je mezi chovanci někde v ústa-
vu…  Prostě je u nás pořád sranda, kluci 
neustále vymýšlí blbosti a vtípky, vzájem-
ně se snaží napálit. Ale nám to nevadí, 
jde o skvělý ventil stresových situací a na 
náladu ve firmě to má dobrý vliv. My jsme 
se tomu přizpůsobili – osobně si se všemi 
tykám, beru je nikoliv jako zaměstnance, 
ale parťáky. Nikdy se mi to negativně ne-
vrátilo. Naopak, pořád znovu a znovu se 
to vyplácí. A lze to doložit i tvrdými fakty. 
Třeba tím, že u nás je fluktuace blízká 
nule… www.mball.cz
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bude se v holešovské zóně stavět? zájemci stále jsou
Záměr prodeje pozemků ve Strategické průmyslové zóně Holešov společnosti 
fgFORTE s.r.o. schválila Rada Zlínského kraje. Jde o pozemky o celkové výměře 
5 000 m2. 

„Tato společnost chce v holešovské zóně 
vybudovat areál sloužící pro poskytování 
projekční činnosti v oblasti elektro, dále 
pro testování a nastavování software, 
dispečink vzdáleného dohledu a výrobu 
a montáž kabelových svazků," uvedl ná-
městek hejtmana Zlínského kraje Josef 
Zicha, zodpovědný za strategický rozvoj.
Zastupitelstvu Zlínského kraje bude před-
ložena ke schválení smlouva o smlouvě 
budoucí o koupi pozemků, a to za cenu 
obvyklou, určenou znaleckým posudkem. 

Skleníky v průmyslové zóně
V dubnu letošního roku došlo k obdobné 
dohodě i s firmou taneco, a. s., která chce 
ve Strategické průmyslové zóně Hole-
šov vybudovat závod na produkci po-
travin, doporučila krajským zastupitelům 
Rada Zlínského kraje. Předmětem kupní 

smlouvy má být prodej pozemků o výmě-
ře 224 000 m2 za cenu 66,5 milionu korun, 
stanovenou znaleckým posudkem.
„Firma chce na tomto pozemku postavit 
závod na výrobu a zpracování potravin 
využívající principy akvaponického chovu 
ryb a pěstování zeleniny. Jedná se o uza-
vřený systém s celoročně řízeným klima-
tem, fungujícím na principu vzájemné re-
cirkulace zdrojů mezi rybami a rostlinami. 
Veškerá produkce prvovýroby ryb a zele-
niny bude v rámci závodu zpracována do 
finálních potravinových produktů. Projekt 
má být realizován ve dvou etapách. Před-
pokládaná celková výše investice dosáhne 
téměř 2,5 miliardy korun. Vzniknout by 
zde mělo 378 nových pracovních míst," 
uvedl tehdy hejtman Zlínského kraje 
Jiří Čunek. Zahájení stavebních prací se 
v první etapě předpokládá v roce 2020, 

uvedení do provozu v roce 2022. Zahájení 
druhé etapy výstavby je předpokládáno 
v roce 2023, uvedení do provozu koncem 
roku 2025. Na základě uzavřené smlouvy 
o budoucí kupní smlouvě si bude moci 
společnost taneco a. s. začít vyřizovat pří-
slušná povolení. 
V případě, že tato povolení nejpozději 
do dvou let získá, uzavře s ní Zlínský kraj 
následně kupní smlouvu. 
Zlínský kraj rovněž schválil záměr prode-
je pozemku v zóně o výměře 12 310 m2 
společnosti Suntel Steel, s.r.o. Ta zde v bu-
doucnu hodlá vybudovat provozovnu za-
měřenou na vývoj, výrobu a uskladnění 
ocelových konstrukcí pro telekomunikační 
společnosti.

zájemci byli, stavět se nezačalo
Strategická zóna u Holešova s celkovou 
rozlohou 360 hektarů měla patřit k nej-
větším v zemi, její výstavba si vyžádala 1,6 
miliardy korun. Přestože je základní pá-
teřní infrastruktura, a to včetně železniční 
vlečky, již zhruba devět let dokončena, 
svůj vlastní areál v ní vybudoval pouze 
výrobce kartonáže a lepenky Pokart spol. 
s r.o. 
Kromě toho správce zóny, krajem vlastně-
ná společnost Industry Servis ZK, a.s, vy-
budoval Technologický park, v němž sídlí 
několik firem, které mají k dispozici kromě 
kanceláří a laboratoří i poloprovozní pro-
story. V uplynulých letech se objevilo větší 
množství zájemců, s řadou z nich měl kraj 
i uzavřenou deklaraci o porozumění, která 
umožňovala budoucím investorům podni-
kat přípravné kroky směřující k výstavbě. 
Ani v jednom z případů k tomu nedošlo. 
Na vině byly i obstrukce ekologických 
aktivistů, kteří argumentují přítomností 
podzemních vod sloužících k výrobě pitné 
vody.  /tz, red/
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GaleRie vítězů SoUtěže iNovačNí fiRma zlíNSkého kRaJe
2009 – 5M s.r.o., Kunovice 
2010 – KOMA MODULAR s.r.o., Vizovice
2012 – Česká zbrojovka a.s., Uherský Brod
2014, 2016 – Avex Steel Products s.r.o., Otrokovice
2018 – Incinity s.r.o., Zlín

10 podpora podnikání

Nejlepší inovace? Software pro 
chytrá města, nafukovací hračky 
a katamarán
Šestý ročník, 25 přihlášených projektů, tři ocenění a respekt všem. To jsou základ-
ní fakta o právě ukončené soutěži Inovační firma Zlínského kraje. Výsledky byly 
slavnostně oznámeny v hotelu Baltaci Atrium ve Zlíně. Za aktivitou stojí Zlínský 
kraj, cílem je podnítit firmy k vyšší míře inovací oceňováním a zviditelňováním 
nejlepších podnikatelských subjektů. Organizací soutěže je tradičně pověřeno 
Technologické inovační centrum sídlící ve Zlíně.

První ročník projektu odstartoval roku 
2009, následující byly uskutečněny 
s dvouletými přestávkami v letech 2010, 
2012, 2014, 2016 a právě letos. Přihlášené 
projekty hodnotí odborná komise, v níž 
nechybějí podnikatelé, investoři či ex-
perti na vědu a výzkum. Udělení ocenění 
představuje především uznání za kvalitní 
práci v oblasti inovačních aktivit, zvyšuje 
prestiž a kredit firmy, napomáhá k dob-
rému vnímání u zákazníků. 
„Letošní ročník soutěže Inovační firma 
Zlínského kraje potvrdil kvalitní úroveň 
inovačních firem v kraji,“ říká jeden z hod-
notitelů Pavel Švejda z Asociace inovační-
ho podnikání ČR. O tom, že jde v mnoha 
případech o projekty přesahující svým 
významem hranice regionu, svědčí i to, že 
čtyři z přihlášených firem byly zařazeny do 

hodnocení celonárodní soutěže Inovace 
roku 2018.
Do finále soutěže Inovační firma Zlínské-
ho kraje postoupilo pět firem. „Finálové 
složení ukazuje, že inovace posilující kon-
kurenceschopnost je možné hledat všude 
– velikost firmy ani obor nejsou limitem. 
O pomyslné stupně vítězů letos bojovaly 
jak velké společnosti, tak i menší firmy či 
živnostníci od strojařů přes plastikáře až 
po softwarové vývojáře,“ říká k letošnímu 
ročníku jednatel pořádajícího Technolo-
gického inovačního centra Pavel Slováček.

Jak to dopadlo
První místo nakonec porota přiřkla ino-
vačnímu projektu zlínské firmy Incinity 
s.r.o. Jde o platformu pro chytrá města 
nazvanou Invipo. Umí propojovat data 

z různých systémů 
do jednoho celku, 
nabídnout pře-
hledné sledování 
výstupů a efektiv-
ní řízení chytrých 
projektů. Díky své 
modularitě nabí-
zí řešení mnoha 
problémů ve měs-
tech – od zvýšení 
bezpečnosti provozu přes řízení dopravy 
až třeba po inteligentní parkování. 
Na druhé příčce skončila Fatra a.s., význam-
ný světový zpracovatel plastů, který v Na-
pajedlech a Chropyni zaměstnává více než 
1 300 zaměstnanců. Do soutěže se přihlásila 
s projektem Tradiční české nafukovací hračky 

s novým designem. 
Cílem bylo rozší-
řit nabídku hraček 
s využitím inova-
tivních technologií. 
Výsledkem je pro-
dukt nafukovací 
stan ve tvaru indi-
ánského teepee. 
Jeho autorem je 
designérka Veroni-

ka Vaňhová a výrobek je chráněn evropským 
průmyslovým vzorem. Součástí projektu bylo 
i pořízení nové vysokofrekvenční svařovací 
technologie.
Pomyslný bronz si ze soutěže odnáší 
Martin Horák z Bílovic. V nově zrekon-
struované bývalé 
škole v Bílovicích 
vyrábí nafuko-
vací katamarány. 
Lodě jsou mimo 
jiné unikátní tím, 
že je lze poměrně 
pohodlně převá-
žet i v autech. Už 
deset let se jeho 
firma zabývá vý-
robou plavidel, 
své jméno si vybudovala už i v zahraničí, 
patří k předním evropským výrobcům. 
Do soutěže šel s projektem Vývoj nového 
katamaránu MINICAT GUPPY. Pracoval na 
něm dva roky a přináší zcela nová vlastní 
technická řešení. 

Vítěz soutěže, Incinity s.r.o.
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Do finále se pro-
bojovaly také 
firmy Avex Steel 
Products s.r.o. 
z  O t r o k o v i c 
a AZUB bike s.r.o. 
z Uherského Bro-
du. „Otrokovičtí 
strojaři, kteří do-
minovali minulým 
dvěma ročníkům 

soutěže Inovační firma Zlínského kraje, 
se letos zapojili s projektem zaměřeným 
na automatizaci 
a robotizaci admi-
nistrativních a vý-
robních procesů. 
Uherskobrodská 
firma, za níž sto-
jí Aleš Zemánek, 
se věnuje vývoji 
a výrobě lehokol 
a tříkolek či vozíků 
za kola. Novinkou 
je produkt AZUB Ti-FLY – celoodpružená 
sportovní tříkolka,“ doplňuje výčet za po-
řadatele Lenka Kostelníková. 

podpora podnikání

Během slavnostního večera byla udělena 
i speciální Cena České spořitelny, a.s., kte-
rá je jedním z partnerů soutěže.  Získala ji 
firma ZLÍN ROBOTICS s.r.o. Jde o start-up 
společnost, která se zaměřuje na autori-
zovaný prodej, servis a systémovou inte-
graci unikátních robotických technologií. 
Snaží se být i popularizátorem tohoto 
oboru, představuje moderní technologie 
studentům a dětem při různých akcích, 
které pořádá.  /tic/

kdo získá titul evropského start-up 
jednorožce?
Česká republika bude na jaře příštího roku hostit jednu z nejvýznamnějších událostí 
evropské i světové startupové scény. Startup World Cup & Summit nabídne vedle svě-
tových keynote speakerů a networkingu také evropské finále soutěže Startup World 
Cup 2019, ve kterém vítězný evropský startup získá investici v hodnotě půl milionu 
dolarů a titul evropského šampiona. Jedním z partnerů projektu je i Technologické 
inovační centrum.

Akce se koná 10. dubna 2019 v pražském 
Kongresovém centru. Hlavním tématem je 
What’s Next, Europe? Cílem je propojovat 
talentované mozky, upozorňovat na přida-
nou hodnotu mladých firem, a především 
dodat sebevědomí evropské startupové 
scéně. Ta má podle organizátorů z UP21 
a Air Ventures v tomto směru podstatné 
rezervy oproti dravé konkurenci ze Silicon 
Valley a dalších světových epicenter inovací. 
Organizátoři akce očekávají účast přes 350 
startupů z více než padesáti zemí. Akce 
bude rozdělena na několik speciálních zón 
určených pro startupy, inovátory z korpo-
rací, investory a široké publikum. Na kon-
ferenci návštěvníci využijí mobilní aplikaci 
Miya, která umožní networking a match-
making. V Kongresovém centru vystoupí 
přes padesát mentorů a řečníků, mimo jiné 
například CEO úspěšné sportovní aplikace 
Strava James Quarles, kterému se daří dělat 
ze společnosti Strava opravdového start- 
upového jednorožce, každý měsíc totiž do 
aplikace přibydou 4 miliony uživatelů. James 

za sebou má také velmi úspěšnou karié-
ru coby viceprezident Instagramu, během 
jeho působení Instagram v popularitě začal 
válcovat i mateřský Facebook, především 
u mladé generace.
Dalším jménem je John Rizzo, investor ze 
Silicon Valley, který mimo jiné řídil mar-
keting v Applu v dobách, kdy sklízel slávu 
s prvním Macintoshem. Od té doby prošel 
mnoha technologickými společnostmi, 
některé z nich vedl k úspěšnému exitu 
a dnes je lektorem vyhlášené Stanfordské 
univerzity. Chybět nebude ani šéf londýn-
ského akcelerátoru SeedStars Eamonn 
Carey s mnohaletými zkušenostmi s inves-
ticemi do předních evropských startupů 
a technologických firem. K těmto jménům 
budou brzy přibývat desítky dalších špič-
kových businessmanů a prezentujících 
z celého světa. Speakery si přijdou po-
slechnout téměř 2 000 účastníků, a to jak 
z řad samotných soutěžících startupů, tak 
z řad investorů a laické veřejnosti. Více na 
www.swcsummit.com.  /tic/

inovační vouchery. až 140 000 korun
Program zaměřený na navazování nové 
spolupráce podnikatelských subjektů ve 
Zlínském kraji s výzkumně-vývojovými 
institucemi při realizaci ino-
vačních aktivit vyhlásil Zlín-
ský kraj. Žádosti o dotaci lze 
podávat až do 31. 1. 2019, 
realizace projektu je možná 
až do 29. 11. 2019. Konkrét-
ní podmínky včetně samotné 
elektronické žádosti lze najít na webo-
vém portálu Zlínského kraje www.kr-
-zlinsky.cz v sekci Dotace. O podporu 
v rozmezí 50 000 až 140 000 korun 

si budou moci zažádat firmy, které si 
dohodnou spolupráci s univerzitou či 
jinou výzkumně-vývojovou institucí na 

konkrétní zamýšlené inovaci. 
Žádosti o poskytnutí dotace 
formou voucheru budou hod-
noceny na základě formálních 
i věcných kritérií. Způsobilý-
mi žadateli o podporu jsou 
podniky ze Zlínského kraje 

působící ve vybraných odvětvích zpra-
covatelského průmyslu, ve stavebnictví 
nebo provozující informační a komuni-
kační činnosti.  /zk/
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konference zliNtech ukázala možnosti Průmyslu 4.0
Letošnímu slavnostnímu vyhlášení výsledků soutěže Inovač-
ní firma Zlínského kraje v hotelu Baltaci Atrium předcházela 
unikátní konference našlapaná informacemi o tom, jak vyu-
žít moderní trendy v podnikání.
 
Akci nazvanou ZLINTECH rovněž zajišťovalo Technologické inovační 
centrum. Připraveno bylo 13 přednášek expertů či podnikatelů se 

zkušenostmi v zavádění zásad Průmyslu 4.0 do vlastního podnikání. 
Zájemci se mohli dozvědět, jak se vypořádat s nedostatkem zaměst-
nanců, jak se zbavit zbytečného papírování a jak zvýšit konkuren-
ceschopnost. „Odpovědi na tyto otázky mají jednoho společného 
jmenovatele – Průmysl 4.0, tedy čtvrtou průmyslovou revoluci. Ta 
spočívá hlavně v digitalizaci a automatizaci výroby,“ říká Alena Vy-
škovská z Technologického inovačního centra.  /tic/

  První ročník konference ZLINTECH 
zaplnil prostory Baltaci Atrium

   J. Gistr předal zkušenosti s aplikací 
Průmyslu 4.0

Účastníci si z konference odnesli foto s robotem

Nositelná elektronika od norského odborníka T. M. Jensena

Virtuální realita na ZLINTECH

Ukázka rozšířené reality
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little Greta v technologickém inovačním centru 

S prvními kroky chytré boty od start-upu miomove 
pomohli odborníci v bývalém baťově areálu

New York, Londýn, Mnichov, Praha a také Zlín. V těchto měs-
tech najdete pobočky kreativní agentury Little Greta. Část 
týmu, jehož práce je ověnčena mnoha prestižními cenami 
za design, našla zázemí v Technologickém inovačním centru 
– ve 23. budově někdejšího baťovského areálu. „Měl a má 
skvělý genius loci. Jsme proto moc rádi, že svou zlínskou 
kancelář můžeme mít po dvou stěhováních právě tady,“ říká 
jednatel společnosti Tomáš Nedvěd.

Agenturu Little Greta už velmi dobře znají porotci několika sou-
těží – pravidelně jí totiž udělují ceny. V poslední době například 
Red Dot či German Design Award. Celkem má na svém kontě 
sedm ocenění. Základy společnosti, která z poloviny pracuje pro 
zahraniční klienty, zejména z Anglie, Německa a v poslední době 
i ze Skandinávie, přitom byly položeny ve Zlíně. „Vznikli jsme 
na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati. 
Ke Zlínu tak máme osobní vazby, spoluzakládali jsme platformu 
Kreativní Zlín a jaksi samospádem nám zde poslední dobou 
také utěšeně přibývají klienti — z těch větších třeba mmcité, 
NWT či Hamé,“ vysvětluje Tomáš Nedvěd s tím, že se zlínskou 
univerzitou stále spolupracují v rámci výuky.

Pivo mají rádi
Jarošovský pivovar, Znojemský městský pivovar, Rodinný pivovar 
Morous, Budvar UK nebo Pivovar Primátor. To je pozoruhodná 
ukázka portfolia klientů agentury Little Greta. K takovému sou-
středění firem z jednoho oboru přitom došlo víceméně náhodou. 
„Není za tím žádná cílená obchodní aktivita, jde spíše o souběh 
mnoha okolností. Nicméně je to pro nás moc pěkné téma, vlastně 
to nejoblíbenější,“ podotýká druhý z jednatelů společnosti Jan 

Blažek. Práce pro pivovary, byť z různých lokalit, má několik 
specifik. Mimo jiné jde o relativně konzervativní odvětví, opírající 
se o tradice. „Musíme tak občas přesvědčovat klienty, že sázka 
na zlatou – protože zlatavý mok, zelenou – protože chmel, a he-
raldiku – protože tradice, je už překonaná,“ dodává Jan Blažek. 
A toto přesvědčování se agentuře Little Greta, ku prospěchu 
klientů, evidentně daří. Ta nejvíce prestižní ocenění za design 
se vztahují právě k práci pro pivovary. Přestože tyto ceny vnímá 
agentura jako uznání své práce a zajímavé PR v tuzemsku i zahra-
ničí, na oslavy si moc nepotrpí. „Že by se nám na základě toho 
ozývalo denně deset klientů, to určitě ne. Ptali jsme se i svých 
kolegů v Německu, kteří mají mnohem více cen, zda jim to něco 
přineslo v byznysu. Lakonicky odpověděli, že ne. Dodává nám 
to ale sebevědomí – víme, že svou práci děláme dobře,“ uzavírá 
Jan Blažek. Více na https://littlegreta.co.uk.  /tic/

Bylo by to sice symbolické, ale v budově 
23 obuvníci nesídlí. Zato jsou zde experti 
na inovační podnikání a byznys plány – 
prostě Technologické inovační centrum 
Zlín. Právě zde firma miomove našla oporu 
pro první podnikatelské krůčky. „Zapojili 
jsme se do vzdělávacího programu Mana-
žerská akademie, pomohli nám i v oblasti 
dotačního poradenství,“ říká ředitelka již 
několikrát oceněné společnosti Barbora 
Malaníková.

Platinn
Aktuálně je miomove účastníkem pro-
gramu pro technologické firmy s názvem 
Platinn. Jeho podstatou je odhalit inovační 

příležitosti firmy a realizovat změny ve-
doucí k jejímu růstu. „V první fázi je vždy 
provedena vstupní analýza inovačního 
potenciálu. Jejím výstupem je definování 
oblastí možných inovačních změn. Firma 
tak dostane nejen nezávislý pohled na 
svůj business z venku a zpětnou vazbu, 
ale hlavně možnost spolupráce s kvalifi-
kovaným expertem, který jí pomůže tyto 
změny realizovat,“ vysvětluje Daniel Hajda 
z Technologického inovačního centra Zlín. 
Kromě toho se společnost zapojuje do 
dalšího projektu centra – Inovační firmy 
Zlínského kraje. 
Prototyp chytré stélky od firmy miomove 
je vybaven několika senzory po celé její 

Chytrá bota plná senzorů, která se zrodila na jihu Valašska, začíná dobývat svět. 
Už se stihla představit investorům v Silicon Valley, teď bude hájit české barvy 
v celosvětovém finále prestižního Creative Business Cupu. Sportovní obuv, která 
o vašem pohybu řekne vše, je projektem firmy miomove. Jedna z kapitol příběhu 
této firmy se přitom píše i v budově 23 v někdejším továrním areálu Baťových 
závodů ve Zlíně.

délce. Vhodná je nejen pro profesionální 
i amatérské sportovce, ale například i pro 
pacienty s cukrovkou či po mozkové mrtvici, 
kteří se musí v mnoha případech znovu učit 
chodit. Pomocí této technologie by navíc 
bylo možné částečně podchytit i správný 
vývoj chodidel u dětí. Na projektu úzce 
spolupracuje Centrum polymerních systémů 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

celosvětové finále
Právě inovátorský přístup a široké mož-
nosti uplatnění stály za úspěchem mio-
move v národním kole projektu Creative 
Business Cup. Postoupila tak do celosvě-
tového finále, které se uskuteční na konci 
listopadu v Kodani. Na chytrou botu čeká 
konkurence více než 70 dalších projektů. 
„Chceme určitě uspět i tam. Ale i vítěz-
ství v národním kole je pro nás jasným 
signálem, že jdeme správnou cestou,“ 
podotýká Barbora Malaníková. Více na 
www.miomove.cz.  /tic/
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Redline Partner. když chcete ušetřit  
za telekomunikace

Projekt eacP-eURoSme odstartoval,  
účastní se ho i moravský letecký klastr

Ty nejlepší podmínky napříč telekomunikačním trhem, což představuje průměr-
nou úsporu kolem 30 procent. To je jedna z nabídek pro firemní klientelu od zlín-
ské společnosti Redline Partner. Stojí za ní Jan Pančocha a Ondřej Bezděk, kteří 
mají dlouholeté zkušenosti v oblasti telekomunikací a informačních technologií.

Nejméně čtyři technologické inovativní projekty si v příštích 
dvou letech klade za cíl evropský projekt EACP-EUROSME 
podpořený z programu EU – COSME. Jejich celková hodno-
ta by měla činit 20 milionů eur připravených k financování 
z veřejných nebo soukromých zdrojů. Koordinátorem projek-
tu, jehož součástí je i Moravský letecký klastr, je Letecký dis-
trikt Campania – DAC. Záměrem je vytvořit v oboru letectví 
a kosmonautiky příznivé podnikatelské prostředí, inovační 
ekosystém a určit nové investiční příležitosti.

Optimalizace firemního volání je jednou ze 
stěžejních aktivit Redline Partner. „Prvním 
krokem, který pro klienty vždy 
děláme, je podrobný audit ak-
tuálních telefonních služeb. Díky 
tomu získáme přesnou předsta-
vu, co firma potřebuje. Následně 
poptáváme všechny operátory 
s tím, že chceme nacenit námi 
danou strukturu a rozsah slu-
žeb,“ vysvětluje Jan Pančocha 
s tím, že tímto přístupem se dá proti indivi-
duálním poptávkám dostat na jiné ceny. „Pro 
operátory jsme partnery, kterým nabízejí 

Italský klastr DAC pod vedením Luigiho Carrina koordinoval dalších 
pět evropských klastrů při účasti na programu „European Strategic 
Cluster Partnerships for smart specialization investments“ v rámci 
programu COSME (Competitiveness of Enterprises and Small and 
Medium-Sized Enterprises). Partnerství tvoří jmenovitě Distretto 
Aerospaziale della Campania (DAC, Itálie), Hamburg Aviation (HAv, 
Německo), Tecnologie per le Osservazioni della Terra ed i Rischi 
Naturali (TeRN, Itálie), Aerospace Valley (AV, Francie), North West 
Aerospace Alliance (NWAA, Velká Británie) a v neposlední řadě také 
Moravský letecký klastr (MAC). Pět ze šesti klastrů jsou členem EACP 
(European Aerospace Cluster Partnership).
Projekt EACP-EUROSME (aErospace inter-clUster smaRt specialization 
actiOns for SMEs competitiveness in the circular economy approach) 
byl zahájen v říjnu 2018 a bude trvat 24 měsíců s celkovým rozpočtem 
přibližně 500 tisíc eur, financován je ve výši 75 %. EACP-EUROSME 
bude zahrnovat 300 MSP, 46 klastrů (šest přímo a 40 nepřímo), šest 
regionů, 20 technologických center a vědeckých parků ze zemí spadají-
cích do oblasti programu COSME. Předpokládá se dvacet dohod o B2B 
spolupráci zahrnujících 60 zainteresovaných podniků a organizací.
Cílem projektu EACP-EUROSME je především posílit spolupráci ma-
lých a středních podniků v rámci zúčastněných klastrů a regionů 
prostřednictvím účasti na investičních projektech v rámci společných 
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opravdu ty nejvýhodnější podmínky hned 
napoprvé,“ vysvětluje.

Pro firmy je navíc velmi zajímavý 
obchodní model. „Funguje to tak, 
že naše odměna se počítá až z fi-
nančního rozdílu mezi současný-
mi a nově vyjednanými podmín-
kami. Obvykle se naše odměna 
tvoří asi 10 procent z uspořené 
částky,“ říká Ondřej Bezděk. Red-
line Partner navíc nabízí zákazní-

kům i další služby v podobě výběru, nákupu 
a nastavení vhodného ICT vybavení od tele-
fonů a počítačů až po pobočkové ústředny.

v nabídce i školení
Další činností Redline Partner je školení 
v oblasti telekomunikací a IT. „Při naší čin-
nosti jsme se neustále setkávali a setkáváme 
s tím, že řada uživatelů má značné mezery 
v užívání informačních technologií, což jim 
neumožňuje využít jejich potenciál naplno. 
Reagovali jsme na to nabídkou individuální-
ho školení pro vyšší a střední management,“ 
vysvětluje Jan Pančocha. Zákazníci přitom 
nejčastěji poptávají informace a know-
-how o sdílení dokumentů, zálohování dat 
a efektivního využívání e-mailových služeb. 
V oblasti školení je Redline Partner aktivní 
i vůči veřejné správě a školám, kdy nabízí 
pomoc například se zaváděním a zvládáním 
multimediálních výukových programů. 
Více informací na webové adrese www. 
redlinepartner.cz.  /tic/

prioritních oblastí letectví pro inteligentní specializaci v perspektivě 
cirkulární ekonomiky, která v tomto odvětví není příliš pokročilá. 
Projekt se zasadí o podporu spolupráce mezi klastry z regionů s růz-
nými úrovněmi rozvoje, hledání společného zájmu a synergií mezi S3 
v zastoupených regionech a současně podporu spolupráce malých 
a středních podniků v rámci seskupení a regionů.
Letectví a kosmonautika je jedním z největších a nejvýkonnějších prů-
myslových odvětví na světě, v podstatě charakterizovaný nepřetržitým 
pozitivním trendem. Ve skutečnosti dosáhl evropský letecký průmysl 
v roce 2015 obrat 222 miliard EUR (1/3 zastoupení dodavatelského 
řetězce), což představuje nárůst o 11 % oproti roku 2014. /tic/

Členem klastru je i Aircraft Industries, výrobce legendárních L-410
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Sociální sítě, internetové obchody a tlačítkové 
telefony. Jak jsme na tom?

v čR pracuje už přes půl milionu cizinců, například 
vietnamců ale ubývá
Od roku 2004 se počet pracujících cizinců v České republice více než ztrojnásobil. 
V posledních letech přibývá pracovníků z ekonomicky vyspělejších zemí. Podle 
odborníků z poradenské společnosti BDO je to způsobeno nadprůměrně pozitiv-
ním ekonomickým vývojem naší země a vysokou úrovní života. 

Máte pocit, že chytrý telefon, využívání sociálních sítí a nakupování přes internet 
jsou standardem? Ne tak docela. U lidí se starším datem v rodném listě je situace 
dost odlišná. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu.

„Plných 95 % osob ve věku 16 až 24 let pou-
žívá chytrý telefon. Mezi seniory nad 65 let je 
to však jen 14 %. Klasický tlačítkový telefon 
bez operačního systému je mezi seniory stále 
oblíbený, používá ho 77 % z nich,“ upozorňuje 
Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje 
společnosti ČSÚ.
Počet Čechů, kteří používají sociální sítě, letos 
překročil 50% hranici. V absolutních počtech 
to je 4,5 milionu osob starších 16 let. Sociální 
sítě však neoslovují Čechy v předdůchodovém 
a důchodovém věku. V rámci evropské osma-
dvacítky používají Češi této věkové kategorie 
sociální sítě nejméně. Každý druhý Čech také 
na internetu sleduje videa, nejvíce k tomu po-
užívá stránky typu YouTube (44 %). Oblíbené 
jsou též internetové televize (26 %) a stránky 

Ta je na obdobné úrovni jako v jiných západo-
evropských zemích. Významně přibývá kvalifi-
kované pracovní síly ze severní, západní a jižní 
Evropy. Od vstupu České republiky do EU 
k nám přišlo za prací 25 000 nových pracovní-
ků z těchto oblastí, například počet pracujících 
Portugalců se znásobil téměř šedesátkrát. 
Nejvíce zaměstnaných cizinců pochází z vý-
chodní Evropy. Naopak Vietnamců od roku 
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běžných TV stanic (24 %). V internetových 
obchodech nakupuje už 54 % osob starších 
16 let, nejvíce oblečení a obuv, 
jak upozorňuje Lenka Weichetová z odboru 
statistik rozvoje společnosti ČSÚ: „Oblečení 
a obuv nakupuje v e-shopech 19 % mužů 
a 37 % žen. 15 % mužů dále nakupuje elek-
troniku, 14 % sportovní potřeby a 13 % jiné 
vybavení domácnosti. 24 % žen nakupuje 
kosmetiku, 11 % hračky a 9 % potraviny.“
Pětina osob si na internetu rezervuje uby-
tování. I přes rostoucí popularitu ubytová-
ní v soukromí Češi stále bookují především 
hotely, penziony a další komerční zařízení. 
Ubytování v soukromí si v roce 2018 zajistilo 
5 % Čechů, výrazně méně ve srovnání s ostat-
ními zeměmi EU.

2008 ubylo o 35 %. Od našeho vstupu do EU 
se počet pracujících cizinců v České republice 
během čtyř let zdvojnásobil. Od roku 2008 
došlo v důsledku celosvětové ekonomické 
krize k mírnému poklesu. Od roku 2011 
jich na našem území opět přibývá a na 
konci roku čítala pracovní síla více než půl 
milionu cizinců. Od vstupu do Evropské 
unie v České republice značně přibylo za-

V roce 2018 jsou k internetu připojeny již čtyři 
pětiny českých domácností (81 %) a podobný 
podíl jich má i počítač (78 %). Největší nárůst 
byl zaznamenán v používání tabletu. Přibývá 
uživatelů, kteří k internetu přistupují prostřed-
nictvím mobilního telefonu.
„Meziročně vzrostl podíl domácností vyba-
vených tabletem z 24 % na 32 %. Z domác-
ností s dětmi má pak tablet více než polovina 
z nich,“ uvádí předseda Českého statistického 
úřadu Marek Rojíček.  /tz/

městnaných cizinců z ekonomicky vyspě-
lejších zemí. Zatímco na přelomu tisíciletí 
jich u nás z jednotlivých zemí pracovaly 
desítky či nižší stovky, v posledních le-
tech jsou zde ekonomicky aktivní tisíce 
západoevropanů. „Mnoho zahraničních 
společností má v České republice centrálu 
pro trhy střední či východní Evropy. Často 
sem vysílají expatrianty, pro které atraktivita 
České republiky v posledních letech vzrostla. 
Zásadně se zvýšila kvalita života, navíc zde 
vznikají globální projekty, na nichž se cizin-
ci významně podílí,“ uvádí Lukáš Hendrych 
z poradenské společnosti BDO.  /bdo/
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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.  

SyNot w – to je světový byznys 
i pomoc neziskovému sektoru

Obchodní společnost SYNOT W, a.s., pod-
niká především v oblasti výroby a distribuce 
technických zařízení, sloužících k provozo-
vání loterií a jiných podobných her. V České 
republice zastává v tomto oboru pozici tech-
nologického i tržního leadera. Své obchod-
ní, marketingové i technologické přednosti 
zužitkovává také na zahraničních trzích, ať už 
ve formě přímého exportu, nebo formou ma-
jetkové 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 umís-
tila v žebříčku nejlepších firem České repub-
liky, a to v soutěži Českých 100 nejlepších.
SYNOT W, a.s., je součástí mezinárodní sku-
piny SYNOT, která dává práci přibližně třem 

tisícům lidí. Ve svém portfoliu se zaměřuje 
mimo jiné na oblast IT technologií, bezpeč-
nostních služeb, prodej luxusních automo-
bilů a v neposlední řadě cestovního ruchu. 
V této oblasti je taktéž velmi úspěšná – ně-
kolik jejích objektů získalo prestižní meziná-
rodní ocenění. Mezi nimi například Grand-
hotel 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 Trenčí-
ně. Podařilo se dále zrekonstruovat a vrátit 
veřejnosti historický skvost – koupaliště Ze-
lená žaba v Trenčianských Teplicích.

Společnost SYNOT W také podporuje nezis-
kový sektor. Dlouhá léta výrazně přispívá do 
Nadace SYNOT, která právě v těchto dnech 
dosahuje své „plnoletosti“ – Zlínskému kra-
ji 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 zdra-
votní, 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 folklor-
ní svátek regionu – Slovácké slavnosti vína 
a otevřených památek, jejichž iniciátorem 
byl podnikatel a senátor Ivo Valenta.  /red/
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Za minulý rok zaznamenalo růst tržeb 69 % 
rodinných podniků, což je pětiprocentní 
zvýšení oproti roku 2016. V příštích letech 
očekává vyšší příjmy až 84 % firem, přičemž 
16 % počítá přímo s „agresivním a rychlým“ 
růstem. Nejvíce se daří rodinným podnikům 
první generace, celkem 44 % z nich v roce 
2018 zaznamenalo dvouciferný růst tržeb. 
Z rodinných firem druhé generace dosáhlo 
dvouciferného růstu 32 % podniků a z páté 
generace pouhých 22 % podniků. „Rodin-
né firmy čtvrté a páté generace jsou velmi 
vzácné, úspěšně předat firmu z generace na 
generaci se totiž podaří jen ve třetině případů. 
Čtyři generace tak vydrží jen asi 4 % firem, pět 
generací pak jen 1 % rodinných podniků,“ 
říká Zenon Folwarczny, poradce společnosti 
PwC ČR, který se zabývá problematikou ro-
dinných firem.

Přes optimistická očekávání ale majitelé ro-
dinných podniků uvádějí, že pozitivní vývoj 
rodinného podnikání ohrožuje hned celá řada 
rizik. Obávají se zejména potřeby neustálých 
inovací (66 % firem), dále nedostatku kvalit-
ních pracovních sil na trhu (60 %) a nepřízni-
vého ekonomického prostředí (56 %).

Strategické plánování
Navzdory vysoké různorodosti rodinných 
podniků je možné identifikovat několik cha-
rakteristik spojujících rodinné firmy, jimž za 
poslední rok tržby vzrostly dvojciferným tem-
pem. Oproti společnostem, které vykázaly 
v roce 2018 pouze jednociferný růst, mají 
obvykle propracovaný plán s odhadem příjmů 
a nákladů, pevně ukotvené firemní hodnoty 
a jasnou misi, častěji plánují zásadní kroky pro 
zlepšení svých digitálních schopností a chtě-

mezigenerační obměna ve společnosti a jak ji přežít
Chcete předat společnost svým potomkům? Rádi byste zachovali vámi vybudovanou spo-
lečnost i pro další generace? Uvažujete o ochraně rodinného majetku v rámci podnikání? 

Příprava = klíč k úspěchu
Na začátku je nejdůležitější si uvědomit důvody, 
proč chceme takovou změnu udělat a jaký by 
měl být cílový stav. Mezigenerační obměna 
umožňuje jednak využití energie a dynamiky 
„mladší generace“, a to při současném čerpání 
podpory od zakladatele. Každopádně se jedná 
o velký zásah do současného fungování firmy 
a rodiny, a proto by měl být tento přechod 
plánovaný dostatečně dopředu, dobře prokon-
zultován v rámci rodiny, vše správně nastaveno 
a odsouhlaseno, aby se předešlo pozdějším 
nesrovnalostem, či snad hádkám. 

Promyslet si TO – „úklid v hlavě“
Při přípravě takových změn je vhodné při- 
brat i poradce, kteří vám pomohou s realizací 
a správným nastavením vašich představ o dal-
ším fungování společnosti ať ve formě rodin-
ného holdingu, svěřeneckého fondu či jiné. 
Poradci mohou významně pomoci při převodu 
vašich vizí o budoucím fungování společnosti 
do reálné podoby i se vzájemnými rodinnými 
vazbami. Pomohou vás provést celým procesem 
přeměny, jak po stránce právní, tak i účetní či 
daňové. 

Definování cílového stavu
Proces mezigenerační obměny či nového nástup-
nictví nemusí být vždy úplně jednoduchý. Ne vždy 
jsou rodinní příslušníci ochotni a schopni převzít 

takový úkol a jejich vzájemné vztahy často ne-
jsou natolik dobré, aby dokázali spolupracovat 
a podílet se na budoucím fungování společnosti 
– rodinném holdingu. Mezigenerační obměna je 
příležitostí se důkladně zamyslet nad budoucností 
firmy, nad vizí rodiny i firmy zároveň. Je možné 
těchto představ dosáhnout v „kruhu rodiny“? Je 
to příležitost vytvořit akcionářské mechanismy, 
které by měly jednak chránit zájmy rodiny na 
zachování kontroly nad firmou i její hodnotu, 
a zároveň stále umožňovaly akceschopnost firmy. 
Je totiž známo, že největším nepřítelem rodinných 
firem je vnitřní spor a zablokování rozhodovacích 
mechanismů je právě jednou z hlavních příčin 
pádu nejenom rodinných firem. Při rozhodování 
zakladatelů společnosti ohledně nástupnictví do-
chází často i k tomu, že nemají komu firmu předat. 

Ale ani v tomto případě nemusí být mezigenerační 
obměna nemožná. Společnost se dá přeměnit na 
rodinný holding, budou jasně stanovena majetko-
vá práva jednotlivých členů, dále také i povinnosti 
ohledně kontroly nad fungováním firmy a plněním 
vizí ohledně dalšího vývoje. 

Nastavení projektu
Možností jak uskutečnit mezigenerační obměnu 
je mnoho. Je to spíše o citlivém řešení případu 
od případu dle konkrétní situace v dané firmě 
a rodině. Každopádně připadá v úvahu několik 
základních možností. Nejjednodušší je přímý ma-
jetkový převod na některé členy rodiny. Dále pak 
je možnost vytvoření správních orgánů – dozorčích 
rad a fungování firmy nechat na profesionálních 
manažerech, jež se zodpovídají „rodinné radě“. 
V současné době se začínají také více prosazovat 
svěřenecké fondy nebo strukturované rodinné 
holdingy, které se vytvářejí zejména z důvodů 
kumulace a ochrany majetku rodiny. 

Příště si povíme něco o rodinném holdingu …

Pavel Pokorný
pavel.pokorny@samak.cz 

Poradenská skupina SAMAK
Vavrečkova 7074, Zlín
 www.samak.cz

jí získávat většinu tržeb z nových produktů 
a služeb. „Pevné hodnoty a lidský, osobní 
přístup považuje většina majitelů rodinných 
podniků za svou hlavní konkurenční výhodu 
oproti velkým korporacím. Silné vazby mezi 
firmou a zaměstnanci, zákazníky a dodavateli 
jim navíc pomáhají v době ekonomického 
poklesu,“ řekl partner PwC ČR Václav Prýmek.

Digitální transformace
Rodinné firmy si začínají uvědomovat rozsah 
změn, které s sebou přinesou technologické 
změny, jako jsou například automatizace, ro-
botizace, umělá inteligence a 3D tisk. Obavy 
z digitalizace u nich dokonce oproti roku 2016 
vzrostly o 5 %. 
Více než polovina firem plánuje v příštích 
dvou letech významným způsobem zlepšit 
své digitální schopnosti a 53 % majitelů se 
chystá do podnikání začlenit externí speci-
alisty. „Firmy by ale v této otázce měly začít 
využívat potenciál mileniálů, kteří jsou tech-
nologicky velmi zdatní a patří k nejvzdělaněj-
ší generaci v historii. Navíc některé rodinné 
firmy v budoucnu možná padnou právě do 
jejich rukou, proto je třeba s nimi pracovat již 
nyní,“ uzavírá Zenon Folwarczny.  /pwc/

Nejvyšší tržby? Podniky s původním majitelem
Rodinné podniky za poslední rok zaznamenaly nejvyšší nárůst tržeb od roku 2007. 
Více než 80 % firem přitom počítá s růstem svých příjmů i do budoucna, musí se 
však připravit na zásadní výzvy dalších let. Čelit budou muset například tlaku na 
časté inovace či technologickým změnám. Nejrychleji rostou rodinné podniky první 
generace, které mají jasně nastavené firemní hodnoty, vizi a propracovanou stra-
tegii. Vyplývá to z průzkumu poradenské společnosti PwC, který se zabýval kondicí 
rodinných podniků ve světě.



18 doprava

Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů. Tak zní celý název 
mezinárodní konference, jejíž osmý ročník tradičně hostily Luhačovice. 

Kontrolní vážení nákladních vozidel a jízdních souprav realizuje již sedm let na 
silnici I/50 ve Starém Hrozenkově Zlínský kraj. Na základě dodatku smlouvy 
s firmou, která toto vážení pro kraj zajištuje, ho kraj nyní rozšíří také o kontrolu 
vozidel dalších kategorií podle novely zákona o pozemních komunikacích, na-
příklad i o kategorii N1, tedy malá nákladní vozidla do 3,5 tuny.

odborníci řešili, jak urychlit přípravu prioritních 
staveb nejen na moravě

Návrat stavbařů 
na D55

Na váhu půjdou i dodávky

Pořadatelem akce se záštitou předsedů 
vlád České i Slovenské republiky, před-
sedy Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR, ministra dopravy ČR, ministra dopra-
vy a výstavby SR, hejtmanů Olomoucké-
ho, Moravskoslezského a Zlínského kraje 
a předsedů Trenčianského a Žilinského 
kraje a primátora statutárního města Zlín 
je Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruk-

tury na Moravě. „Cílem našeho sdružení je 
aktivně ovlivnit a urychlit proces přípravy 
prioritních projektů. Ty doplácejí na nedo-
statky v legislativě, což ve svém důsledku 
neúměrně prodlužuje celý proces přípravy 
staveb,“ říká předseda Libor Lukáš. „Je jas-
né, že musíme dál zvyšovat tlak na úpravu 
stavební legislativy. Jen tak můžeme zkrátit 
přípravu staveb,“ dodává.

Do Otrokovic se po letech vrátili stavbaři, 
aby pokračovali ve výstavbě jihovýchod-
ního obchvatu města. Práce naváží na 
již realizovaný severovýchodní obchvat 
a společně tak vytvoří souvislý úsek, který 
vyloučí tranzitní dopravu z centra města. 
Stavba jihovýchodního obchvatu přijde na 
709 milionů korun bez DPH, dokončena 
by měla být do tří let. Investorem je Ře-
ditelství silnic a dálnic ČR.
Jihovýchodní obchvat v délce 3,140 kilo-
metru bude končit severně od Napajedel, 
před řekou Moravou, kde se počítá s jeho 
napojením na stávající silnici I/55. Do bu-
doucna na obchvat naváže připravovaná 
stavba D55 Napajedla–Babice. 
Obchvat je totiž součástí připravovaného 
tahu dálnice D55, která po svém dokon-
čení umožní komfortní dopravní spojení 
mezi Olomoucí a Břeclaví. Celá dálnice až 
do Břeclavi by mohla být hotova v roce 
2029.  /tz/

„Kontrolní vážení pomáhá předcházet 
nadměrnému poškozování vozovek 
v kraji i ohrožování bezpečnosti silnič-
ního provozu přetíženými nákladními 
vozidly, proto jsme se jej na základě 
konání bezpečnostních akcí příslušní-
ků Policie ČR a celního úřadu rozhodli 
rozšířit i o další kategorie vozidel. Kaž-
dý měsíc se nám podaří odhalit zhruba 
50 přetížených vozidel, což ukazuje, že 
toto vážení má smysl," uvedl náměstek 
hejtmana Pavel Botek, zodpovědný za 
oblast dopravy.

Jaké jsou postihy?
Vážicí místo funguje na bývalém hranič-
ním přechodu Starý Hrozenkov. Kontrola 
se zaměřuje na nákladní vozidla přijíždě-

jící po silnici I/50 ze Slovenska a probíhá 
za účasti Policie ČR a celního úřadu.
V případě zjištění překročení některé-
ho hmotnostního limitu je příkazem na 
místě pokutován řidič. 
Provozovatel vozidla je poté řešen ve 
správním řízení, kde je mu podle záko-
na o pozemních komunikacích uložena 
pokuta, například při přetížení vozidla 
nebo jízdní soupravy činí pokuta 9 000 
korun za každou započatou tunu přetí-
žení. Řidiči je příslušníkem Policie České 
republiky nebo celního úřadu vysloven 
zákaz pokračování v jízdě. 
Provozovatel vozidla by v takovém 
případě měl zajistit vyřízení povolení 
zvláštního užívání silnic nebo přeložení 
nákladu.  /tz/

luhačovická výzva
Účastníci konference také přijali Luhačo-
vickou výzvu 2018, která mimo jiné apeluje 
na urychlené řešení problémů s výstavbou 
důležitých komunikací v regionu střední 
Moravy. V oblasti silniční infrastruktury 
jde především o dořešení obstrukcí eko-
logických aktivistů a následné neprodle-
né zahájení výstavby dálnice D49 stavbou 
4901 v úseku Hulín – Fryšták, dále dokončit 
výstavbu D1 či urychlit výstavbu dálnice 
D55 v úseku Olomouc – Přerov a v úseku 
Otrokovice – Staré Město – Uherské Hra-
diště – Bzenec. V případě železniční do-
pravy patří mezi priority modernizace trati 
331 Otrokovice – Zlín – Vizovice (včetně 
terminálu Zlín-město) či zdvoukolejnění 
trati Brno-Přerov a elektrizace navazujícího 
propojení Kojetín – Kroměříž – Hulín.
Odborníci se na konferenci věnovali i vodní 
dopravě. Nezbytná je podle nich výstavba 
plavební komory na řece Moravě – jez Bě-
lov, čímž dojde k očekávanému prodlouže-
ní turistické trasy Baťova kanálu z Rohatce 
až do Kroměříže. Pro region bude impul-
zem i pokračování v přípravě plavebního 
propojení rekreační oblasti Pahrbek v Na-
pajedlech s korytem řeky Moravy.  /tz/
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