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Lázně Luhačovice znovu uspěly  
na Velké ceně cestovního ruchu

6 rozhovor
kráLoVstVí bagrů  
V podhradí
Žádná objednávka, jen telefonát 
a místo zálohové faktury slovo, 
které platí. Tak obchoduje Ing. 
Radim Hrubý, zakladatel zlínské 
firmy VLW, spol. s r. o. Nejde 
přitom o obchody za pár korun – 
vloni společnost prodala zhruba 
stovku bagrů a nebyly výjimkou 
dny, kdy v půjčovně nebyla 
k dispozici žádná mechanizace.

10 trendy
Jdeme VLastní cestou, 
pomáháme kLientům 
a průmysL 4.0 neřešíme
„Snažíme se digitalizací procesů 
usnadnit zaměstnancům práci 
a firmám zvýšit výkon a efektivitu,“ 
říká CEO společnosti Petr Kubíček. 
Pokud ale přijde řeč na stále 
populárnější koncept Průmysl 4.0, 
lidem z B2A zacukají koutky úst.

12 podpora podnikání 
rychLeJší LVi a gazeLy. 
ohLédnutí za soutěží 
inoVační firma
„Každý den ráno se v Africe 
probudí gazela a ví, že musí běžet 
rychleji než nejrychlejší lev, jinak 
zahyne. Každé ráno se v Africe 
probudí lev a ví, že musí běhat 
rychleji než nejpomalejší gazela, 
jinak bude mít hlad. Je jedno, 
jestli jste lev nebo gazela – jakmile 
vyjde slunce, začněte utíkat.“ Tento 
citát se vybavil technické ředitelce 
společnosti Fatra Olze Vyčánkové, 
když jsme se jí zeptali, co pro jejich 
firmu znamenají vývoj a inovace. 
Originální odpověď, která situaci 
firem v současném vysoce tržním 
prostředí s velkými očekáváními 
zákazníků perfektně vystihuje.
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Cenu za Lázně Luhačovice převzal výkonný 
ředitel Jiří Dědek, který řekl: „V nabídkách 
naší společnosti se snažíme klást důraz ne-
jen na tradiční procedury s využitím míst-
ního přírodního léčivého zdroje, ale i na 
poznávání okolí Luhačovic. 
Základem pobytu jsou služby 
odpovídající našemu osvěd-
čenému produktu Top pro 
každý věk, který je rozšířený 
o seznámení s vybranými ob-
lastmi Zlínského kraje. Letos 
se zaměříme na Zlín. Týden-
ní pobyt má název Zlínsko, 
jak ho neznáte. Je vypsán 
ve dvou konkrétních termí-
nech a hosté mohou využít všechny naše 
kapacity od penzionů až po čtyřhvězdičko-
vé hotely. Doprovodný program obsahuje 
prohlídku baťovské architektury ve Zlí-

ně, Vizovice, Zoo Zlín, filmové ateliéry, ale 
i koncert v Kongresovém centru. V dalších 
letech budeme hostům představovat Valaš-
sko, Slovácko a Kroměřížsko. Naší snahou 
bylo odlišit se od ostatních poskytovatelů 

na trhu, vzbudit zájem hos-
tů o historii a současnost 
okolí Luhačovic a nepřímo 
podpořit cestovní ruch v re-
gionu.“
„Měli bychom si více uvě-
domovat naše přednosti 
a výjimečnosti. A nejen to. 
Měli bychom hledat cesty, 
jak tento potenciál nabíd-
nout a prodat. Chtěli by-

chom, aby naši hosté do Luhačovic přijížděli 
nejen za lázeňskými pobyty, ale aby také 
poznávali, objevovali a něco nového se do-
zvěděli,“ konkretizoval Jiří Dědek.  /red/

Lázně Luhačovice, a. s., byly i letos úspěšné v soutěži Velká cena cestovního ruchu 
2018/2019. V kategorii nejlepší lázeňský a wellness balíček získaly první místo za 
cyklus pobytů Za krásami Východní Moravy. Slavnostní předávání cen bylo ve čtvr-
tek 17. 1. 2019 v Brně. Soutěž je vyhlašována vydavatelstvím C.O.T. media a Veletrhy 
Brno v rámci veletrhů GO & Regiontour.
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Za socialismu šlo prakticky o jedinou alternativu k národním, později i státním podni-
kům. Řeč je o družstvech, a to nejen jednotných zemědělských, ale také výrobních. Po 
roce 1989 by se mohlo zdát, že na nově utvářené podnikatelské mapě pro ně nebude 
místo. Kdo ale predikoval jejich zánik, mýlil se. Model družstevnictví úspěšně funguje 
i v 21. století. Svou podstatou totiž výrobní družstva stále přispívají ke zlepšování ekono-
mických, sociálních a kulturních podmínek celé společnosti. 

téma4

Družstevnictví je významnou součástí 
konceptu takzvané participativní eko-
nomiky. Jejím cílem je tedy snižování 
příjmových a majetkových nerovností ve 
společnosti. Ve velké míře proto zaměst-
návají osoby se zdravotním handica-
pem. Velká část spotřebních, výrobních 
a zemědělských družstev je zapojena 
v Družstevní asociaci ČR. Aktuálně, bez 
bytových družstev, jde o více než šest 
stovek subjektů. Přímo Sdružení čes-
kých a moravských výrobních družstev 
má pak 202 členů. „Jedná se především 
o střední podniky, jejichž činnost má pří-
mý vliv na stabilizaci ekonomiky státu. 
Výrobní družstva jsou klíčovým partne-
rem pro zaměstnanost a aktivním spo-
lutvůrcem podnikatelského prostředí. 
Činnost družstev představuje širokou 
škálu odvětví, která zahrnují obory ve 
stavebnictví, strojírenství, automobilo-
vém průmyslu, chemickém a kosme-
tickém průmyslu, výrobu automatizo-
vaných pracovišť, nábytku, skla, plastů, 
obalů, oděvů nebo hraček, ale také po-
travin a poskytování služeb. V současné 
době svaz sdružuje také více než 40 vý-
robních družstev invalidů, která zaměst-
návají přes 50 % osob se zdravotním po-
stižením a plní tak důležitou sociální roli 
v zapojení zdravotně postižených na trh 
práce, což je předpokladem jejich hod-
notné společenské integrace,“ popisuje 
Rostislav Dvořák, předseda svazu.

Ve Zlínském kraji patří k nejvýznamněj-
ším výrobním družstvům například OB-
ZOR Zlín, IRISA Vsetín, Důbrava Valašské 
Klobouky či KOVOPLAST Hluk.

historie družstevnictví u nás
V naší zemi má pevnou tradici od 19. sto-
letí, kdy vznikala první spotřební družstva. 
Ta nabízela východisko z hospodářských 
a sociálních potíží, které s sebou přinesla 
průmyslová revoluce a související příchod 
kapitalistického tržního hospodářství. 
Družstevní zákon byl u nás vydán roku 
1873. Základy družstevnictví od počátků 
stojí na principech svépomoci a spolu-
práce, nemalou roli hraje rovněž sociální 
solidarita.
Výrobní družstva měla oproti ostatním 
družstevním odvětvím trochu opoždě-
nější nástup, jenž byl způsoben těžšími 
existenčními podmínkami. První takový 
podnik vznikl na našem území roku 1892. 
Šlo o První výrobní družstvo cvokařské 
ve Věšíně na Rožmitálsku, pozdější KOVO 
Věšín. Konkurenci kapitálově silnějších 
soukromých firem ale mohla ustát jen 
ta družstva, která svůj výrobní program 
zacílila na řemesla, ruční práce či služby, 
nebo ta, která dodávala část své produkce 
spolupracujícím spotřebním družstvům. 
Rozmach výrobních družstev nastal až po 
skončení první světové války – roku 1920 
bylo členy svazu 172, o dva roky pozdě-
ji 253 družstev. Roku 1923 byla založena 

my jsme družstevníci. Výrobní

Unie československých družstev coby 
svaz sdružující spotřební, výrobní, pra-
covní, peněžní a hospodářská družstva 
v tehdejší ČSR.
Družstevní myšlenka a podnikání se za-
čaly postupně prosazovat ve všech oblas-
tech společenské činnosti a materiální vý-
roby a přestály jak obě války, tak i proces 
demokratizace, jenž nastal po roce 1989. 

polistopadový vývoj
Po změně ekonomických a společen-
ských podmínek musela družstva nejprve 
projít určitou očistou od deformací, které 
jim vnutil předchozí režim. To se podařilo 
prostřednictvím nového vedení Ústřední 
rady družstev (v roce 1990 přejmenová-
na na Družstevní unii České a Slovenské 
federativní republiky, od rozdělení Čes-
koslovenska pak na Družstevní asociaci 
ČR). V roce 1990 byl ustaven Svaz čes-
kých a moravských výrobních družstev, 
byly demokraticky zvoleny nové orgány 
a přijaty nové stanovy. Družstva se tak 
navrátila k mezinárodním družstevním 
standardům a principům. Současně se 
přistoupilo k potřebné iniciaci nových 
podnikatelských projektů. Transformace 
české ekonomiky přirozeně vedla k nut-
ným změnám i v družstevnictví. V roce 
1992 byl schválen zákon o úpravě majet-
kových vztahů a vypořádání majetkových 
nároků v družstvech, došlo i na přejme-
nování celé řady z nich. Až do 1. ledna 
2014, kdy nastala rekodifikace soukro-
mého práva, nebyla družstva považová-
na přímo za obchodní korporace. Teprve 
před pěti lety se zařadila do mechanismu 
tržního podnikání.  /red/ 
� S�využitím�informací�DA�ČR.

Co jsou družstva
Družstva jsou definovaná jako 
společenství neuzavřeného počtu 
osob založená za účelem podni-
kání nebo zajišťování hospodář-
ských, sociálních nebo jiných po-
třeb svých členů. 
Oproti obchodním společnostem 
mohou originárně nabývat členství 
bez změny zakladatelského doku-
mentu, vyznačují se rovností hlasů 
společníků při hlasování a variabil-
ním základním kapitálem.
Všechny typy družstev provozu-
jí podnikatelskou činnost, kterou 
získávají prostředky pro další čin-
nosti. Rozdíl je dán tím, co je hlav-
ní činností družstva. 
V současné době dělíme družstva 
na: výrobní, stavební, zemědělská, 
bytová a spotřební.



Dnes jde o respektovanou výrobní firmu se špičkovým strojním vybavením, počátky 
družstva však byly trochu kuriózní. Vše začalo před 55 lety asi třicítkou lidí, kteří se vě-
novali loupání cibule pro velké závodní kuchyně. Družstvo vzniklo transformací Svazu 
čs. invalidů, odtud tedy pramenilo poslání zabezpečovat pracovní příležitosti pro lidi 
s tzv. změněnou pracovní schopností. A s tím se podnik ztotožňuje dodnes, byť zaměst-
návání velkého podílu zdravotně postižených je obrovskou výzvou pro udržení konku-
renceschopnosti a generování přiměřeného zisku. 
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Před revolucí disponoval OBZOR sedmi vý-
robními závody s odloučenými provozov-
nami. Hlavní závod sídlil ve Zlíně-Loukách, 
ostatní závody a provo-
zovny byly rozmístěny 
po celé Moravě. Po roce 
1990 se část závodů více 
či méně úspěšně osa-
mostatnila a v současné 
době má družstvo kromě 
hlavního sídla ve Zlíně 
odloučené závody v Uh. 
Hradišti a Olomouci. Není 
bez zajímavosti, že Kovo-
plast Hluk, který byl dříve 
jedním z odloučených zá-
vodů patřících družstvu OBZOR, figuruje 
spolu s OBZORem na seznamu Českých 
100 nejlepších v kategorii Zaměstnanost & 
družstevnictví za loňský rok. 
Záměru zaměstnat zdravotně postižené je 
nezbytné přizpůsobit pracovní podmínky, 
ale brát na to ohled i ve skladbě výrobních 
programů. Ty se v pionýrských letech mno-
hokrát obměňovaly, většinou šlo o drob-
nou manuální výrobu. Za důležitý mezník 
v historii se považuje zavedení vlastní vý-
roby vačkových spínačů na počátku sedm-
desátých let. Díky strategickému nákupu 
nových technologií a vybudováním vlastní 
vstřikolisovny OBZOR krom zvyšování pro-
dukce vačkových spínačů úspěšně vstoupil 
do segmentu automotive, kde v součas-
nosti dodává plastové díly pro přední ev-
ropské automobilky, dodává komponenty 
pro výrobce signalizační techniky a mezeru 
na trhu našel i v produkci dávkovačů léků 
a dóz pro zdravotnictví. Záběr je ale díky 
technologiím pro kovolisování a kovoobrá-
bění ještě širší. Na přelomu tisíciletí Obzor 
využil stávající distribuční sítě a odstartoval 
výrobu domovních vypínačů a zásuvek.

Vyšší náklady na pracovní místo
Kromě nutnosti přizpůsobovat výrobní 
program možnostem lidí se zdravotním 
omezením existuje v případě firem zaměst-
návajících zdravotně postižené ještě jedno 
úskalí. „Zdravotní omezení zaměstnanců 
většinou neumožňuje plný pracovní výkon, 
vykazují častější nepřítomnost v práci a na-
víc je nutné zřídit více režijních pracovních 
míst, která se věnují podpoře zaměstnanců 

příběh úspěšného družstva 

kromě Výroby 
spínačů 
úspěšně 

VstoupiL do 
segmentu 

automotiVe

ocenění pro obzor
  Českých 100 nejlepších 2013 a 2018 

(Kategorie Zaměstnanost & družstev-
nictví)

    Výrobní družstvo roku 2017, 2012, 
2011

   Ocenění Hospodářské komory ČR 
za dlouhodobou podporu podni-
kání 2018

   Ocenění Konfederace zaměstnava-
telských a podnikatelských svazů za 
přínos k rozvoji podnikání 2018

se zdravotním omezením. Náklady na jed-
no pracovní místo jsou tak mnohem vyšší. 
Tento hendikep tak částečně kompenzu-

je stát prostřednictvím 
dotací. I tak na dnešním 
trhu není jednoduché 
zaměstnanost postiže-
ných dlouhodobě udržet 
a současně si zachovat 
konkurenceschopnost. 
Nám se to naštěstí stá-
le daří, a to i díky vysoké 
kvalitě a životnosti našich 
výrobků a mnohdy osob-
nímu a vstřícnému přístu-
pu k zákazníkům,“ uvedl 

Radek Číž, obchodně-výrobní náměstek 
družstva OBZOR.
Promyšleným vedením se OBZORu poda-
řilo zajistit pro celou řadu svých produktů 
kompletní výrobní řetězec v rámci družstva. 
Mají vlastní vývojové centrum, kde vzniká 
a rozvíjí se nová myšlenka, vlastní kon-
strukční oddělení, kde navrhnou formy, ty 
si ve své nástrojárně sami vyrobí a použijí 
je pro výrobu komponent, které násled-
ně v dílnách pracovníci smontují. Takový 
model uplatňují např. v případě produkce 

čtyř atraktivních řad domovních vypínačů, 
které nabízí jak klasický, tak velmi luxus-
ní a originální designy a znají je zákazníci 
doma i v zahraničí. „Naší TOP řadou je RE-
TRO kolekce vypínačů, která odkazuje na 
doby první republiky, ale zároveň se hodí 
i do velmi moderních až strohých interiérů. 
Perličkou je, že nám jako jediným na trhu 
retro vypínač skutečně ´cvaká´… tak jako 
kdysi. Odpovědí na poptávku po origina-
litě v bytovém designu jsou také ´betono-
vé´ vypínače v našich modelových řadách 
DECENTE a RETRO. Oblibě se dlouhodobě 
těší základní modelová řada ELEGANT,“ 
shrnul nedávné úspěchy Číž.

strategický zaměstnavatel
V roce 1990 pracovalo pro závody Obzoru 
1 700 zaměstnanců, dnes je toto číslo o po-
znání nižší – v závodech ve Zlíně, Uherském 
Hradišti a Olomouci pracuje celkem 270 
lidí. I tak se družstvo řadí ve Zlínském kraji 
ke strategickým zaměstnavatelům osob se 
zdravotním omezením. OBZOR zaměstnává 
téměř 70 % osob se zdravotním omezením. 
Hlavními zdroji příjmů je výroba produktů 
pro domovní a průmyslovou elektroinsta-
laci, kovových a plastových dílů, dílů pro 
automobilový průmysl. „Největší tržby při-
náší spolupráce s rakouskou firmou AUER 
Signal, pro niž dodává OBZOR plastové 
komponenty pro signalizační techniku. Dů-
ležitou částí programu jsou výrobky pro au-
tomotive a hýčkáme si samozřejmě i vlastní 
hotové výrobky, vypínače a vačkové spína-
če,“ prozradil náměstek. /škr/

Foto: OBZOR Zlín 
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Loňský rok byl objektivně hektický, ne-
jen pokud jde o stavebnictví. Jak jste 
ho zvládali vy?
Rok 2018 byl absolutně rekordní, ještě 
lepší než už tak úspěšný rok 2017 – jak 
co do obratu, tak do ziskovosti. Prostě ve 
všech atributech, které firma potřebuje. 
Pochopitelně to všechno nebylo dané ani 
tak naší pracovitostí či obchodní a orga-
nizační činností, ale hlavně okolím – rok 
byl ďábelský, extrémně silný. 

Ďábelský? V jakém ohledu?
Dotáhli jsme to obratově tak, že faktu-
rujeme milion denně. Takže když si spo-
čítáte pracovní dny, tak jsme na ročním 
obratu plus mínus čtvrt miliardy. Pro nás, 
jelikož se stále vnímáme spíše jako ro-
dinná firma živnostenského typu, je to 
zvládnutelné jen za abnormálního vypětí. 
Takovou kombinaci ekonomického růstu 
a nulové nezaměstnanosti, kdy všech-
ny disponibilní síly jsou uplatněny, nelze 
zvládat dlouhodobě.

co bude tedy v letošním roce? 
Jednoznačně musí přijít konsolidace. My 
jsme se chovali tržně. Když po nás oko-
lí takové výkony chtělo, tak jsme se při-
způsobili. Neutlumovali jsme služby ani 
aktivity. Ale ten hektický rozvoj s sebou 
přináší problémy a je nutné se stabilizo-
vat – personálně, organizačně. Je zřejmé, 

radim hrubý: království bagrů v podhradí
Žádná objednávka, jen telefonát a místo zálohové faktury slovo, které platí. Tak 
obchoduje Ing. Radim Hrubý, zakladatel zlínské firmy VLW, spol. s r. o. Nejde 
přitom o obchody za pár korun – vloni společnost prodala zhruba stovku bagrů 
a nebyly výjimkou dny, kdy v půjčovně nebyla k dispozici žádná mechanizace. 
„Byl to ďábelský rok pro celé stavebnictví. Nyní musí přijít stabilizace,“ říká zlín-
ský patriot, jehož průmyslová půjčovna stavebních strojů a dealerství bagrů všech 
velikostí značky Takeuchi sídlí pod hradem ve zlínské části Malenovice.

že letošní rok bude trochu pohodovější. 
Nebude to žádný propad, spíše uklidnění. 

z čeho tak usuzujete?
Ze statistik automobilek. Bohužel. Česká 
republika je vyhlášená tím, že jde v pod-
statě o jeden velký subdodavatelský ře-
tězec nepříjemně závislý na automobi-
lovém průmyslu. A automobilky už hlásí 
meziročně srovnatelné objemy produkce. 
Prostě nerostou, patrný je dokonce i malý 
propad. To se samozřejmě projeví i v po-
klesu poptávky po stavebních kapacitách 
pro dodavatele. Letos se už tak zřejmě 
nebude opakovat to, co bylo minulý rok. 

Tedy že by se do výběrového řízení vy-
psaného státem či developerem žádná 
stavební firma nepřihlásila. 

začínali jste jako půjčovna, nyní patříte 
k významným prodejcům bagrů v čes-
ké republice. kdy nastal zlom?
V podstatě až do roku 2008 jsme měli 
spíše ruční nářadí, například bourací kla-
diva a vrtačky. Největší mechanizací byly 
1,5 tuny těžké hutnící stroje. V té době 
jsem se konečně rozhodl zrealizovat to, 
co jsem už dlouho nosil v hlavě. Strate-
gický plán s pracovním názvem Bagr. Pro 
mě osobně je to mimo jiné symbol sta-
vební techniky, graficky i funkčně. Prostě 
nádhera. S rakouskou dodavatelskou fir-
mou, dovozcem japonských bagrů Takeu-
chi pro centrální Evropu, jsme se dohodli, 
že budeme odebírat tyto stroje. A v době 
ekonomické krize, která na stavebnictví 
dopadla v letech 2010 a 2011, jsme začali 
skutečně nakupovat bagry ve velkém. 

hektarový areál 
Firma VLW bude 14. června slavnostně otevírat novou provozní budovu s unikátním 
zázemím pro prodej bagrů. Jde o symbolický zlom nejen v historii firmy, ale také 
v proměně areálu v malenovickém podhradí. „Správná firma, nás nevyjímaje, po 
revoluci začala v garáži. Jak ale stroje přibývaly, byly prostory malé, navíc zkoušky 
po opravách v zástavbě rodinných domů nebyly to pravé. Tak jsme začali uvažovat 
o přestěhování – po pěti letech jsme se v roce 1999 nastěhovali do areálu. Byl 
zdevastovaný a poznamenaný restitucemi. Všichni na mě koukali jako na podivína,“ 
vzpomíná Radim Hrubý.
Bylo to opravdu odvážné rozhodnutí. Bezvládí, kdy státu firma platila nájem, a přitom 
jakákoliv snaha o údržbu a investice byla zablokována restitucemi, trvalo 15 let. 
„V dražbě v prosinci roku 2014 se nám nakonec část areálu podařila koupit. Následně 
se nám podařil získat i zbytek, takže máme k dispozici 11 000 čtverečních metrů. Teď 
je to tak akorát. Uvidíme, co bude dál,“ uzavírá Radim Hrubý.
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a tento krok se vyplatil…
Ano, když všichni moji kolegové z ostat-
ních průmyslových půjčoven hlásili pro-
pady 25 až 30 procent, ti největší dokon-
ce až 60 procent, my jediní jsme v klidu 
konstatovali, že rosteme o zhruba 30 pro-
cent každý rok. Došlo tak k synergickému 
efektu, kdy při poklesu okolí a našemu 
zvýšení obratovosti rostl náš tržní podíl. 
Plán prostě vyšel a my jsme si u dodava-
telů z Rakouska získali velký respekt.

Jak se to projevilo?
Když viděli, že živnostník z Malenovic ab-
solutně nebere ohledy na krizi, kvůli které 
například ve Španělsku spadlo stavebnic-
tví na absolutní nulu, a nakupuje jak utr-
žený, přišla nabídka na obchodní činnost. 
Tomu jsme se ale dost bránili, rok a půl 
jsme to zvažovali. To už je spousta prá-
ce – návody k použití, překlady, mutace, 
certifikáty, homologace, prostě pakárna… 
Navíc i nákup náhradních dílů pro naše 
potřeby je úplně jiná liga než rychle řešit 
zásobování širokého spektra zákazníků. 
O potřebě mít dokonale vybavené servis-
ní vozy ani nemluvě. Nakonec jsme na to 
kývli, prodáváme bagry po celé Moravě 
a v Pardubickém kraji. Loni to bylo zhruba 
100 kusů. A vše je jen o podání ruky, žád-
né papíry k tomu nepotřebujeme. 

nemáte smlouvy?
Bytostně nenávidím papíry, ať už admini-
straci, či dokonce byrokracii. Místo papírů 
máme korektní chování, a hlavně dobrou 
platební morálku. Neexistuje, abychom 
neplatili včas. A toto se nám v dobrém 
vrací. Kupoval jsem například od němec-
ké firmy centrály za několik milionů ko-
run. Zavolal jsem, že chci zboží, a oni, že 
ano, ale ať pošlu objednávku a oni pak 
vystaví zálohovou fakturu. Takhle to ale 
se mnou nejde, maximálně můžu poslat 
e-mail. Nakonec, když si ověřili naše ra-
tingové hodnocení a reference, vše pro-
běhlo tak, jak to má podle mě v ideálním 

světě vypadat. Poslali, o co jsem je telefo-
nem požádal, a já ihned zaplatil. Ale ro-
zumím, že z takového obchodování může 
mít někdo strach. Neplatičství je, bohužel, 
dneska skoro normou.

máte s tím problémy i vy?
To ani ne, my máme v podstatě stálé 
klienty ze stavebnictví orientovaného 
na silniční a průmyslové stavby. Ale 
stačí se podívat do statistik. Ukazují, 
že více než polovina právnických osob 
dlouhodobě neplatí daň ze zisku, tedy 

jsou kontinuálně ve ztrátě. Jasně, do-
minantně to jsou podvodníci, kteří si 
zkracují svoje příjmy a zvyšují náklady 
tak, aby neplatili daň. Pokud to není 
tento případ, pak mi z toho vychází, 
že při dlouhodobém vykazování ztrá-
tovosti si na své živobytí musejí vydě-
lávat jedině neplatičstvím. A když to 
otočíte, tak zjistíte, že jen šest procent 
akciovek a společností s ručením ome-
zeným platí daň z příjmu právnických 
osob vyšší než jeden milion korun. My 
k nim patříme. 

to je velmi zodpovědný postoj…
Někdo by možná řekl, že je to hloupost. 
Ne, není. Já se tím dokonce chlubím. Po-
řád mám na paměti, jaké byly naše za-
čátky. Manželka byla učitelka, dvě děti 
na škole a všichni čtyři naši rodiče byli na 
živu a pobírali důchod. Kdybych já pře-
stal platit daně či minimalizoval odvody 
na sociální a zdravotní pojištění, tak by 
to bylo špatně, studem bych se propadl. 
Sedm na státě závislých, já jediný jsem 
vydělával. Toto mě formovalo, utvářelo 
můj podnikatelský názor.

Jak tedy hodnotíte podnikatelské pro-
středí v české republice?
Po změně společensko-ekonomických 
poměrů v roce 1989 jsme měli za úkol 
zformovat vše tak, abychom se co nej-
dříve dostali do šiku těch nejvyspělej-
ších ekonomik západních států. 
Tak úplně se to ovšem nepodařilo. Pla-
tit řádně a včas za zboží či služby a od-
vádět daně u nás stále není považováno 
za normu. Mám pocit, že mnohdy to fir-
my vnímají jako něco na bázi dobrovol-
nosti. �

BUDOUCNOST PATŘÍ VŠEM

Jedinečné slevy 
jen 12.–13. dubna 
od 12 do 12 nonstop

NEZMEŠKEJTE LEGENDÁRNÍ AKCI!

Kombinovaná  spotřeba a emise CO2: 3,3–7,6 l/100 km, 88–153 g/km.

Třída Tomáše Bati 372, Zlín –Louky, tel.: 724 604 311, 724 604 301
prodej@mikona-auto.cz, www.mikona.cz

y 
a
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rodinný holding
Chcete zachovat firmu i pro další generace členů vaší rodiny?

V minulém článku jsme se věnovali mezigene-
račním obměnám ve společnostech. K tomuto 
tématu se velmi blízce váže také téma rodinných 
holdingů. Krom toho, že zakladatelé chtějí pře-
dat svoje působení ve firmách mladším členům 
rodiny, tak také mnohdy chtějí, aby tento rodin-
ný majetek byl zachován i pro další generace 
a pokolení.

Komunikace, upřesnění priorit
Na začátku všech těchto změn je důležité si uvě-
domit, jaký výsledek vlastně očekáváme. To je 
zapotřebí si důkladně rozmyslet a prodiskuto-
vat v rámci rodiny. Jde o to i správně „vycho-
vávat“ nástupce tak, aby plně respektovali vize 
rodinného holdingu. Je extrémně náročné se 
snažit o prosperitu na straně jedné a zároveň 
bojovat s požadavky a někdy až nerealistickými 
představami těch členů rodiny, kteří se o firmu 
zajímají jen jako o zdroj příjmů. Proto veškeré 
vize fungování a nakládání s rodinným majetkem 
je zapotřebí sepsat a následně promítnout do 
dokumentu, který nazýváme Rodinnou ústavou.

Rodinná ústava
Jedná se o dokument, který definuje vize fungo-
vání rodiny v rámci podnikatelského prostředí, 

vymezí základní hodnoty rodiny, a to zejména 
ve vztahu k vlastnictví rodinné firmy. 
K rodinné ústavě přistupujte jako k něčemu, co 
má za cíl především prevenci konfliktů. Sama 
o sobě samozřejmě konflikty nevyřeší. Měla by 
však být právně vymahatelná, abyste mohli vy-
moci pravidla, která si společně určíte pro klíčové 
oblasti. Těmi jsou například výplata a výpočet 
dividend nebo rozsah pravomocí a povinností 
ředitelů a vlastníků. K tomu vám pomůže uzavřít 
dohodu akcionářů. Ideální je do rodinné ústavy 
i do zmíněné dohody zahrnout i sankce, aby byla 
rodina chráněná ve chvílích, kdy se jeden ze členů 
rodiny svévolně rozhodne pravidla nedodržovat. 

Vytvoření rodinného holdingu
V prvním kroku dochází k samotnému založení 
potřebné korporátní struktury, která může mít 
podobu obchodní společnosti, různých typů fon-
dů, nadace a podobně. Jak je uvedeno výše, for-
ma struktury záleží na potřebách rodiny. Mějme 
však na paměti dlouhodobé hledisko, zřizujeme 
strukturu, která má existovat mnoho dalších let. 
O konečné podobě by tedy neměl rozhodovat 
výlučně aktuální stav legislativního prostředí tak, 
jak dnes vidíme v některých případech rodinné 
konsolidace.

Akcionáři či beneficienty rodinného holdingu 
se stanou členové rodiny v takovém poměru 
a rozložení, jaký bude v rodině dohodnutý. Ak-
cionářská dohoda následně přesně definuje 
práva a povinnosti jednotlivých členů rodiny, 
kteří následně jmenují manažery jednotlivých 
společností, které rodinný holding ovládá.
Mnohokráte je také nezbytným krokem k vy-
tvoření dobře nastaveného rodinného holdingu 
restrukturalizace současných společností, jež 
vytváří hodnoty, zisk a jsou základem příjmu ro-
diny. Je nutno se zamyslet nad dalším fungová-
ním daných společností, nastavit nová pravidla 
pro interní komunikaci, stanovit nové postupy 
řízení a kontroly. Dále může také dojít k re-
strukturalizaci majetku společnosti. Například 
k oddělení hmotného majetku od výrobních 
procesů. Těmito kroky můžeme podstatně po-
moci ochraně rodinného majetku a zachování 
prosperity i do budoucna. 

Pavel Pokorný
pavel.pokorny@samak.cz 

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

A aby to nebylo málo, dobrá není ani 
vlastnická struktura. Jsem dost zděšený, 
jak dominantní podíl našeho průmyslu 
tvoří montovny vlastněné zahraničními 
firmami. Umíme vyrobit vše, od elektro-
součástky až po pneumatiku. Jenže se to 
neprodává jako zboží. Za vnitropodniko-
vé ceny to montovny pošlou své mateřské 
firmě, která zaplatí jen tolik, aby zůstalo 
na mzdy a režii. A to se ještě montovnám 
zvyšují náklady za různé nesmyslné licen-
ce a podobně. V podstatě se tak vyhýbají 
platbám daní za plnohodnotný výrobek 
a dividendy ve stovkách miliard odtéka-
jí do zahraničí. Prostě zahraniční kapitál 
není žádný ideál, podpora by měla smě-
řovat k tuzemským podnikatelům.

kde vidíte VLW za deset let?
Firmu postupně předávám synovi, třeba 
zahraniční obchod, kterému se věnu-
jeme prakticky od našich začátků, je už 
pevně v jeho rukou. Takže já už o tom, 
co bude třeba za 10 let, vlastně ani mlu-
vit nemůžu. Je to na něm. Mimochodem, 
většina z nás se pustila do podnikání po 
revoluci, začínali jsme jako chlapi těsně 
před čtyřicítkou. A teď se pomalu stahu-
jeme. Spousta firem tak bude mít pro-

blém s generační obměnou. Nás se to 
ale naštěstí netýká. 

na důchod to ale nevypadá…
Teď musím dokončit naši provozní budo-
vu, kde bude mimo jiné velká prodejna 
bagrů. Klidně tomu říkejme bagrosalon. 
Jde o velkou investici, kterou završíme 
14. června. Tím se posuneme zase o kus 

dál. Pak budu mít čas přebudovat sou-
časné prostory na přednáškové a školi-
cí centrum a zvát významné osobnosti, 
které mají co říct k tomu, kam naše spo-
lečnost kráčí, jak špatná či dobrá cesta 
to je, a co by se s tím dalo dělat. Tím 
se budu bavit v následujících letech. Je 
to totiž téma, které by pro nás všechny 
mělo být jedním z nejdůležitějších.   /jjn/



petr kubíček: Jdeme vlastní cestou, 
pomáháme klientům a průmysl 4.0 
moc neřešíme
První, co po příchodu do práce udělá, je, že vezme do ruky iPad. Ze skladu objed-
ná vše, co potřebuje k hladkému průběhu práce, dalším klikem potvrdí zahájení 
činnosti. A pokud má nějaký problém, načte si výrobní dokumentaci přímo na 
displej. V dalších záložkách pak vidí, v jakém stavu má jednotlivé výrobní činnosti 
či kolik si zatím vydělal. I tak může vypadat běžný pracovní den dělníka v továr-
ně. Tedy pokud má firma řešení Digitized Manufacturing od firmy B2A.

Já chci taky ten tabLet 
Pojmy jako moderní technologie 
a digitalizace procesů už dávno 
neznějí jako zaručený recept 
na kopřivku těch, kterých se 
to týká. Nicméně, platí to 
i o prostředí výrobních firem? 
Jak na iPad reaguje třeba svářeč 
či obsluha lisu? „Musíte splnit 
dvě zásadní podmínky – vše 
musí být uživatelsky jednoduché, 
maximálně intuitivní a zároveň 
přinášet přidanou hodnotu i tomu 
konkrétnímu pracovníkovi. Musíte 
tam prostě dostat motivační 
prvek,“ říká Petr Kubíček. 
O uživatelské přívětivosti už se 
vzhledem k dnešnímu rozšíření 
chytrých telefonů v populaci 
nemusí moc polemizovat – vše je 
lokalizováno do češtiny, názvosloví 
odpovídá prostředí konkrétní 
firmy, stejně tak i postupy. Žádný 
šok se tedy nekoná. „U jednoho 
klienta jsme zkušebně vybavili 
tablety jako koncovými zařízeními 
dvě skupiny. V jedné byli již znalí 
uživatelé smart technologií, v té 
druhé naopak ti, pro které šlo 
v podstatě o novinku. Po pár 
dnech z obou táborů zaznívalo 
stejné hodnocení – je to 
jednoduché,“ popisuje konkrétní 
příklad Petr Kubíček. A motivační 
prvek? Proč chodit okolo. Více 
peněz potěší každého. Součástí 
B2A řešení je jako fumkce 
aplikace pro pracoviště i položka 
Konto pracovníka. „V reálném 
čase uživatel vidí, kolik si už 
ten den, týden či měsíc vydělal, 
a to v závislosti na množství jím 
odvedené práce. Může se také 
podívat, kolik má rozdělaných 
věcí a kde by měl zabrat. Učí se 
tak vyšší efektivitě, za kterou 
dostane také více zaplaceno,“ 
vysvětluje Petr Kubíček a přidává 
další konkrétní příklad: „U dalšího 
klienta zavedli naši aplikaci na 
iPadech na zkoušku u sedmi 
zaměstnanců, říkali jim sedm 
statečných. Vzápětí začali za svými 
nadřízenými chodit další výrobní 
mechanici s jasným požadavkem 
– taky chceme tablet, ať máme 
všechny informace přehledně 
u sebe a nemusíme zbůhdarma 
chodit po dílně. Chceme se raději 
soustředit na naši práci a více si 
vydělat,“ uzavírá.

Společnost vznikla v roce 2014 ve Zlíně. 
„Snažíme se digitalizací procesů usnad-
nit zaměstnancům práci a firmám zvýšit 
výkon a efektivitu,“ říká CEO společnosti 
Petr Kubíček. Pokud ale přijde řeč na stále 
populárnější koncept Průmysl 4.0, lidem 
z B2A zacukají koutky úst.

zapomeňte na průmysl 4.0. naše nástroje 
v praxi opravdu fungují. toto tvrzení je 
na hlavní stránce vašeho webu. můžete 
to trochu rozvinout?
Vždy jsme přinášeli a přinášíme vlastní řešení 
postavené na našem softwaru propojeném 
s osvědčenými informačními systémy, které 
přináší firmám přidanou hodnotu. To, že 
spadáme pod oblast činností, pro kterou je 
módní používat označení Průmysl 4.0, jsme 
se dozvěděli až později. Naštěstí. Takže jsme 
nevěděli, jak je to „složité“. Že to v praxi moc 
nejde nebo to dokonce vůbec nefunguje. 
I teď, po letech, si pořád jdeme svou vlastní 
cestou a na „škatulkování“ moc nedáme.

Jak v praxi vypadá implementace vašich 
řešení?
Není to o tom, že přijdeme, moudře po-
kýváme hlavami, nainstalujeme software 
a klienta čekají světlé zítřky. Je to relativ-
ně dlouhodobý proces plný interakcí. Jde 
vlastně o dlouhodobý partnerský vztah. My 

musíme na míru konfigurovat naše částečně 
standardizované řešení, klient zase zlepšit 
vlastní procesy, odstranit chyby či nedoko-
nalosti. Postupně vše společně odlaďuje-
me, rozšiřujeme a hledáme další možnosti. 
Rychlost, s jakou jsme schopni vše rozjet, se 
do značné míry odvíjí také od stavu forma-
lizace procesů u klienta a připravenosti jeho 
informačního systému. Důležité je například 
to, jak zákazník plánuje a organizuje výrobu 
a do jaké míry pracuje u jednotlivých výrob-
ních procesů s relevantními daty. Je toho 
moc, co je potřeba vyladit. Z uvedeného lze 
pak snadno odvodit, že tam, kde vše jede 
tak nějak samospádem, kde procesy neřeší, 
není co digitalizovat. V takovém případě 
s tím nic neuděláme.

Vaše aplikace jsou vyvíjeny výhradně pro 
platformu ios. proč tomu tak je?
Stabilita systému, výkon, integrita, efektivita 
vývoje. Děláme to pro jednu platformu, tak-
že víme, že to bude 100procentně a shodně 
fungovat na všech Apple tabletech, a to 
i těch o generaci starších. Fanaticky a za 
každou cenu netvrdíme, že iOS zařízení jsou 
lepší volbou než Android – umíme se opros-
tit od emocí, takže pro nás je to vlastně 
pořád jen koncové zařízení. Pravdou však 
zůstává, že pokud bychom chtěli stejného 
chování, výkonu a stability dosáhnout 

9trendy

�



příklad z praxe
Ray Service, a.s., je česká výrobně obchodní společnost poskytující komplexní ře-
šení v oblasti výroby kabelových svazků a dalších elektromechanických kompo-
nent. Mezi klienty společnosti patří zákazníci jako Airbus, Boeing nebo ŠKODA 
Motorsport. „Rostoucí poptávka po službách naší společnosti a zvyšující se vari-
abilita výroby nás nasměrovaly ke zvýšení míry digitalizace výrobních a pláno-
vacích procesů. 

Rozhodli jsme se eliminovat množství pa-
píru, který nese informace o výrobních 
postupech, celkově optimalizovat proces 
kapacitního plánování a evidovat informa-
ce o kontrole kvality v reálném čase,“ říkají 
o své motivaci pro změnu zástupci firmy.

Výchozí stav
V Ray Service byly pečlivě evidovány časy 
zahájení a ukončení výrobních operací 

prostřednictvím obvyklých terminálů pro 
čtení čárových kódů. Neustále rostoucí 
počet výrobních mechaniků a velmi po-
drobně strukturované technologické po-
stupy s sebou nesly nemalou časovou režii 
na samotnou evidenci výrobních opera-
cí. Nabízel se prostor tento neefektivní 
čas eliminovat. Oblastí, která velmi úzce 
souvisí s výrobou, je samotné plánování 
výrobních kapacit. S rostoucím počtem 
mechaniků a zakázek začal být dosavadní 
systém plánování výroby nedostačující, 
protože neúměrně rostly časové nároky 
na veškerou související agendu. Samostat-
nou kapitolou, která má ale jednoznačnou 
návaznost na evidenci výrobních ope-
rací, pak byla evidence kontroly kvality. 
V této oblasti se rovněž nabízelo provést 
procesní úpravy, a to zejména v otázce 
vytváření záznamů o kontrole v reálném 
čase a s přímou návazností na jednotlivá 
pracoviště.

b2a řešení
Ve společnosti bylo postupně imple-
mentováno několik aplikací ekosystému 
B2A Digitized Manufacturing. Aplikace 
pro pracoviště přinesla eliminaci papíru 
s technologickými postupy a zcela změ-
nila proces evidence výrobních operací. 
Každý pracovník ve výrobě je vybaven 

tabletem, přes který eviduje jednotlivá 
započetí a odpis výrobních operací. Velmi 
komfortně je možno evidovat i jakýkoli 
prostoj ve výrobní činnosti. Samozřej-
mostí je zobrazení výrobní dokumentace, 
použitého nářadí a nahlédnutí do svého 
pracovního výkazu. Aplikace pro plánová-
ní výroby poskytuje náhled do výrobních 
kapacit. Díky možnosti nastavení para-
metrů každé jednotlivé směny reflektuje 
kapacitní plán aktuální možnosti výroby 
a porovnává je s doposud provedenými 
odpisy práce. Aplikace pro kontrolora pak 
řeší kompletní evidenci kontroly kvality 
včetně fotodokumentace a statistických 
výstupů.  /red/

v prostředí Android, museli bychom našim 
zákazníkům dát podmínku, že všechna kon-
cová zařízení musejí být od jednoho výrob-
ce, v rámci jedné modelové řady a ideálně 
používat jednu a tu samou verzi Androidu. 
A to úplně smysl nedává…

Jak vypadá váš typický klient?
Takový, který optimalizaci a racionalizaci 
postupů řeší už teď a chce se posunout dál. 
Ten, koho zajímá, jak se dá při zachování 
současných kapacit zvýšit objem výroby. 
Firma, která hledá cesty jak zvýšit svou 
konkurenceschopnost v dlouhodobém 
výhledu. Pokud jde o naše portfolio, pak 
70 procent tvoří výrobní firmy. Dá se říci, 
že v této oblasti jsme se stali specialisty 
na dodavatele pro letecký průmysl. Ale to 
je logické – právě zde je kladen obrovský 
důraz na standardizaci výrobních postupů, 
řízení kvality a ruku v ruce s tím i se zpětnou 

doložitelností dodržení všech požadova-
ných operací. Zhruba 20 procent klientů je 
pak z oblasti dopravy. A to jak železniční, 
tak i letecké.

V jakých dalších oblastech přináší kon-
cept „digitalizované továrny“ výhody?
Přetlak zakázek a nedostatek kapacit. To je 
situace důvěrně známá značné části výrob-
ních firem. Firmy prostřednictvím našeho 
řešení sbírají data v reálném čase a mají 
zcela jiný přehled o své výrobě. Mohou 
odbourat neefektivní činnosti a věnovat se 
těm, na kterých vydělávají. Pomáháme jim 
také lépe evidovat a řídit procesy kontroly 
kvality. Zajímavým a následným efektem, 
který jsme díky našim zákazníkům objevili až 
nedávno, je podstatně snazší transfer know-
-how při využívání externích kapacit. Díky 
internetu na iPady v reálném čase můžeme 
posílat výrobní postupy, výkresovou doku-

mentaci a paralelně ze vzdálených pracovišť 
sbírat důležitá data. To zákazníkům vlastně 
otevírá cestu k dodržení stejného výrobního 
procesu a standardů kvality bez závislosti 
na konkrétním místě produkce.

Jak jste na tom s digitalizací vy jako firma?
Naši klienti jsou pro nás inspirací. Umíme si 
hodnotit postup vlastní práce, víme, v jaké 
fázi máme konkrétní zakázky, kolik času na 
ní reálně musíme ještě odvést, abychom 
doručili zákazníkovi to, co jsme mu slíbili. 
Můžeme tak lépe plánovat, jsme efektivněj-
ší. Takto se snažíme fungovat od začátku 
loňského roku, při cca stejných kapacitách 
jsme obratově meziročně narostli o 110 
procent. Ostatně inspirace z výrobního pro-
středí na office činnosti je taky směr, který 
prostřednictvím řešení pro digitalizovanou 
kancelář klientům nabízíme. V tomto oboru 
vidíme také velkou příležitost.  /jjn/
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„Není to tak dávno, kdy ve Zlínském kra-
ji nebyl jediný kilometr dálnice. To svědčí 
o dlouhodobém podfinancování dopravní 
infrastruktury v regionu Východní Moravy. 
Po počátečním úspěchu s přivedením dálni-
ce do kraje na začátku milénia se výstavba 
na dlouho zasekla, což vypovídá o špatném 
nastavení byrokratických procesů a také zá-
konů, které dávají obrovské možnosti těm, 
kdo chtějí z nějakého důvodu projekty ob-
struovat,“ shrnuje současný stav předseda 
Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury 
na Moravě Libor Lukáš. Dlouhodobá a trpěli-
vá práce ŘSD ČR, které se snaží ve spolupráci 
s naším sdružením neúnavně řešit všechny 
zádrhely a legislativní překážky bránící vý-
stavbě, má za následek, že se stavbaři pro-
střednictvím otrokovického obchvatu mohli 
po desetileté nechtěné pauze konečně vrátit 

ke stavbě dálnice D55. Jihovýchodní obchvat 
Otrokovic má celkovou délku 3,1 kilometru. 
Stavba potrvá tři roky, celková cena činí více 
než 700 milionů korun bez DPH. Jak rychle 
budou pokračovat další práce na důležité 
spojnici mezi Olomoucí a Břeclaví v dalších 
letech, úplně předvídatelné není. Nejblíže 
k realizaci je úsek mezi Babicemi a Starým 
Městem, kde Ředitelství silnic a dálnic ČR 
odhaduje termín získání stavebního povole-
ní na polovinu letošního roku a stavět by se 
mohlo začít už v příštím roce. Situace na dal-
ších úsecích je komplikovanější, problema-
tický je například průchod katastrem mezi 
obcemi Napajedla a Spytihněv a v jižní části 
Moravy připravovaný dálniční úsek v okolí 
Bzence, tzv. ptačí oblast NATURA, Bzenecká 
Doubrava. 
� pokračování�na�str.�4

Partnerem přílohy je  
Sdružení pro rozvoj dopravní  

infrastruktury na Moravě

PARTNER příloha JARO 2019 

DOPRAVA
iNfRAsTRukTuRA – imPulz PRO ROzVOJ PODNikáNí

Loni na podzim uplynulo už 10 let od zahájení stavby dálnice D49. A výsledek? 
Tristní – postavil se pouze jeden silniční nadjezd u Pravčic, a počet kilometrů dů-
ležité spojnice se Slovenskem je stále nula. Lepší zprávy přicházejí z jižní strany 
kraje. Na začátku října byla zahájena stavba jihovýchodního obchvatu Otrokovic, 
tedy další část dálnice D55. Navíc vše napovídá tomu, že by stavbaři mohli v do-
hledné době stavět i mezi Babicemi a Starým Městem.

Dálnice? Na jihu už to jede, 
východ stále stojí

Firmy v příloze:

FAGUS, a.s.  2
STRABAG a.s.  2
EKOPAL Bohemia s.r.o.  4
ZLINER s.r.o. (Fiat)  4
Arrano Group s.r.o.  5
mmcité + a.s.  6
design cité + s.r.o.  6
AS Parking s.r.o.  8
SAMDI, s.r.o.  10
SVS - CORRECT, spol. s r.o  10
Zeppelin CZ s.r.o.  11
EUROVIA CS, a.s.  11
Arrano Group s.r.o.  11
VLW, spol. s r.o. (Takeuchi)  12
ZLINER s.r.o. (Iveco, TATRA)  12
STIM, s.r.o.  12



28 LET NA TRHU MODULÁRNÍ 
VÝSTAVBY

V rychlosti je síla
Mezi základní vlastnosti modulární architektury patří ry-
chlost výstavby, téměř výhradní užití suchého proce-
su, mobilita a snadná možnost demontáže a převozu na 
jiný pozemek. Díky těmto vlastnostem se moduly hojně 
využívají jako dočasné stavby, například na staveništích, 

nebo jako rychlé řešení nedostatku bydlení po živelních 
katastrofách a podobně.
Dnes se modulární systémy čím dál více i z důvodů eko-
logické nenáročnosti využívají na stavbu mateřských škol, 
kolejí, ubytoven, zázemí sportovišť, kancelářských objek-
tů, vrátnic a stávají se plnohodnotnou architekturou.

Jednou z výhod řešení fi rmy FAGUS a.s. je stavba 
na klíč podle přání zákazníka a za pevnou cenu.

www.fagus.cz

STRABAG a.s, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, Tel. +420 222 868 111, pr@strabag.com

Protože jen týmová práce vede k úspěchu. Naše nabídka činností v oblastech dopravního, 
pozemního a inženýrského stavitelství je stejně široká jako požadavky našich zákazníků. Týmy 
našich odborníků jsou připraveny společně řešit náročná zadání a najít řešení na míru Vašich 
požadavků – s důrazem na kvalitu, přesnost, hospodárnost a rychlost. Spolehnout se na nás 
můžete při realizaci projektu jakékoliv velikosti. Díky široké síti poboček po celém území 
České republiky jsme Vám vždy nablízku.

www.strabag.cz



infrastruktura ve zlínském kraji: 123 kilometrů dálnic, 
344 kilometrů silnic první třídy

V současné době správa připravuje stav-
bu 123 km dálnic. Jedná se o dálnice D55 
(Napajedla – Břeclav s napojením na dál-
nici D2, 67 km) a D49 (Hulín – státní hra-
nice ČR/SR, celkem 56 km – z toho 28 km 
v přípravě a 28 km plánováno). 
Trasa těchto dálnic je rozdělena na jed-
notlivé úseky, které jsou v různém stupni 
přípravy. 

D55 a D49
Několik úseků dálnice D55 je již v po-
kročilém stádiu přípravy s horizontem 
zahájení výstavby v nejbližších letech, 
konkrétně se jedná o úseky „D55, 5507 
Babice – Staré Město“ se začátkem reali-
zace v roce 2020 a navazující úsek „D55, 
5508 Staré Město – Moravský Písek“, kte-
rý bude realizován zřejmě o rok později 
v roce 2021. 
U stavby dálnice D49, úsek Hulín – Fryšták 
není možné i přes veškerá úsilí získat 
stavební povolení, a tak nelze s jistotou 
předpovědět datum zahájení výstavby. 
Příprava však probíhá i na navazujícím 
úseku Fryšták – Lípa a na zbývající část 
dálnice k hranici se SR byla schválena ta-
hová studie. 

Stavby na Valašsku
Dalšími důležitými stavbami ve Zlínském 
kraji jsou připravované stavby v oblasti 
Valašska. Jde o úseky silnic I. třídy I/35 

Lešná – Palačov, I/57 Semetín – Bystřička, 
II. stavba a silnice I/57 Valašské Meziříčí 
– Jarcová, obchvat (obchvat města Va-
lašské Meziříčí) v souhrnné délce 20 km. 
Cílem těchto staveb je zvýšení komfortu 
a bezpečnosti dopravy v ose Vsetín – Va-
lašské Meziříčí s propojením na dálnici 
D48 a následně na D1. Mimo výše uve-
dené stavby nadregionálního významu 
se připravují i stavby menšího rozsahu, 
zejména přestavba křižovatek na komu-
nikaci I/35, kdy několik významných kři-

Ředitelství silnic a dálnic ČR – Správa Zlín je jako součást Ředitelství silnic a dálnic 
ČR pověřeno hospodařením a přípravou dálnic a silnic I. třídy na území Zlínského 
kraje. Hlavní činností správy je zajištění přípravy a realizace staveb a následně 
jejich provozování a údržba. 
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žovatek již bylo modernizováno a další 
jsou připravovány, jmenovitě křížení se 
silnicí III/4868 u obce Střítež nad Bečvou 
a křížení se silnicí III/1876 u obce Zašo-
vá. Současně probíhá příprava křižovatek 
u obce Valašská Polanka – křížení silnice 
I/49 se silnicí I/57, v blízkosti obce Lípa 
u Zlína – křížení silnic I/49 a II/491 (tzv. 
slušovická dálnice) či dobudování chybě-
jící větve mimoúrovňové křižovatky ulice 
Rokytnice ve Vsetíně se silnicí I/57. 
Z důvodu zlepšení dopravně-bezpeč-
nostní situace je plánována také větší 
úprava průtahu silnice I/55 ve městě Ku-
novice.

Ostatní infrastruktura
Neméně důležitou funkci plní provozní 
úsek, který má na starost kontrolu stavu 
17 km dálnice D55 a 344 km komunikací 
I. třídy a plánování jejich oprav a rekon-
strukcí. Ve správě se nachází 224 mostů 
a 599 propustků, které jsou pravidelně 
udržovány. 
Dále v rámci údržby komunikací dochá-
zí k nahrazení starého povrchu silnic na 
průtazích obcemi za nový se sníženou 
hlučností.  /řsd/

3zlínský kraj

 „U stavby DálNice 
D49, úsek HUlíN – 

Fryšták, NeNí možNé 
i přes veškerá úsilí 

získat stavebNí 
povoleNí“
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Silničáři jsou proto v odhadech, kdy bude 
vybudován celý dálniční tah, velmi opatrní. 
Mluví se o roku 2029...
„Je zřejmé, že i v dalších připravovaných 
dálničních úsecích povede k výsledku jen tr-
pělivá a koordinovaná aktivita všech – obcí, 
měst, obou krajských úřadů (JMK, ZK), zá-
stupců státní správy a odborníků na dopra-
vu. Z důvodu zajištění potřebné informova-
nosti a koordinace jsme svolali na začátek 
dubna do Napajedel jednání všech zaintere-
sovaných subjektů. Cílem je, abychom všich-
ni měli relevantní informace a mohli podle 
svých možností a schopností přispět k urych-
lení příprav této nezbytné dálnice,“ doplňuje 
Libor Lukáš.

D49? pomůže jen změna zákonů
Všechna povolení vyřízena, financování zajiš-
těno, stavba zahájena. A deset let NIC, pouze 
se zrealizoval jeden silniční nadjezd. I to je 
v České republice možné. „Důkazem je D49 
a činnost úzké skupinky ekologických akti-
vistů. Křeček polní je sice chráněný živočich, 
ale určitě by neměl mít přednost před homo 

sapiens. Všichni dobře víme, jak mocný im-
pulz pro další hospodářský rozvoj regionu 
dálnice představuje. Navíc se nyní Česká re-
publika ocitá v pozitivní fázi ekonomického 
cyklu, kdy je nutné výrazně investovat, aby se 
současná výkonnost v budoucnosti udržela. 
Stejně tak je jasné, jaký přínos má vyloučení 
tranzitní dopravy z center našich měst a obcí 
na kvalitu života desítek tisíců lidí. Ale prostě 
to nejde a nejde, stavět se stále nedá. To je 
šílená situace, kterou vyřeší pouze rozsáhlé 
úpravy stavební legislativy,“ vysvětluje Libor 
Lukáš. 
A v tomto směru se již ledy částečně hnuly. 
Poslanci a po nich i senátoři dali loni zele-
nou novele Zákona 416/2009 Sb. O urych-
lení výstavby dopravní infrastruktury. „Ob-
sahuje seznam investic, při jejichž realizaci 
bude možné uplatňovat dva základní me-
chanizmy – tzv. mezitímní rozhodnutí a fik-
ce souhlasu. To první znamená, že stavby 
na problematických pozemcích se mohou 
realizovat nezávisle na sporu s vlastníkem 
pozemku o výši náhrad, který následně roz-
hodne soud. To druhé pak zavádí pravidlo, 
že pokud úřad nevydá závazné stanovisko 

do 60 dnů, je to totéž, jako by neměl ná-
mitky. Stejně zásadní je podobně přímočaře 
vyřešit také další problémy, které nám brání 
významné stavby rychle a plynule stavět,“ 
říká Libor Lukáš. 
Na prvním místě jde o Zákon 114/1992 Sb. 
O ochraně přírody a krajiny. „Musíme zame-
zit tomu, aby se aktivisté po vyčerpání všech 
standardních a oprávněných prostředků 
mohli uchýlit k vyloženým obstrukcím, na 
jejichž základě nyní soudy vydávají před-
běžná opatření znemožňující kontinuální 
přípravu projektů,“ objasňuje Libor Lukáš. 
Nutné bude také změnit některá ustanovení 
Správního řádu (novelizovat § 149 Zákona 
500/2004 Sb.) tak, aby došlo k vybalanco-
vání veřejného zájmu se zájmem ochrany 
přírody v rámci přípravy a realizace infra-
strukturních projektů. „A aby toho nebylo 
málo, musí také dojít k revizi současného 
systému financování dopravní infrastruktu-
ry, protože evropské fondy nám brzy skončí 
a financování projektů z rozpočtu SFDI není 
nastaveno dostatečně předvídatelně,“ uza-
vírá předseda Sdružení pro rozvoj dopravní 
infrastruktury na Moravě.  /jjn/ 

Dálnice? Na jihu už to jede, východ stále stojí
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Název dealera s.r.o. | Adresa 45, Město | 777 777 777 | www.lorem.cz/sk

EKOPAL Bohemia s.r.o., Pašovice 167, 687 56
Tel.: +420 724 919 458  | www.zemnipracebrod.cz  | ekopal@centrum.cz

DRCENÍ, TŘÍDĚNÍ, 
RECYKLACE

Nabízíme Vám následující služby na klíč:

MOBILNÍ TŘÍDĚNÍ 
sypkých materiálů až 
na 3 různé frakce (hlína, 
recyklát, suť, kámen, 
štěpka atd.).

ZEMNÍ PRÁCE 
A VÝKOPY 
základů, bazénů, 
sklepů, ČOV, nádrží 
a inženýrských sítí.

TERÉNNÍ ÚPRAVY 
pozemků, zahrad, 
veřejných prostranství, 
parků apod.

 MOBILNÍ DRCENÍ 
především stavebních 
materiálů (beton, cihly, 
kamení, suť, keramika, 
uhlí atd.).

před tříděním po třídění



Společnost Arrano Group s.r.o. se dlouhodobě zabývá komplexními službami 
v oblasti  BOZP a PO, koordinátora BOZP na staveništi a vzděláváním. Na téma 
vzniku společnosti a jejích současných aktivit a novinek jsme hovořili s jednate-
lem společnosti Ing. Daliborem Alterem.
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Vznik společnosti
Jak společnost vznikla a jaké je její dnešní 
postavení na trhu?
Nejprve jsme vznikli jako oddělení BOZP 
a PO ve společnosti zabývající se ochranou 
a tvorbou životního prostředí. Následně po 
prodeji části firmy v roce 2013 se oddělení 
BOZP a PO přetransformovalo v samostat-
nou společnost Arrano Group s.r.o. Listo-
pad roku 2017 se stal zatím posledním, 
zato nejvýznamnějším milníkem v historii 
společnosti. K tomuto datu jsme se stali 
jednou ze společností významné skupiny 
SUDOP GROUP. Aktuálně máme celkem 20 
expertních pracovníků, a to především in-
terních zaměstnanců v rámci čtyř poboček 
v ČR: Plzeň, Brno, Olomouc a Ostrava. 

špičkové služby v oboru bozp 
a po pro dopravní, průmyslové  
a pozemní stavby

 „Nejsme společNost, 
která cHce za 

kažDoU ceNU Urvat 
zakázkU. věříme, 

že teNto přístUp je 
krátkozraký.“

Co všechno umíme
Jaké služby nabízíte?
Prioritně se společnost zaměřovala na 
činnost koordinátora BOZP na staveni-
šti, kterou provádí již od vzniku zákona 
č. 309/2006 Sb. a ukotvení této funkce do 
legislativy. Velmi brzy, již od roku 2006, 
jsme se stali Akreditovanou společností pro 
provádění zkoušek z odborné způsobilosti 
k činnostem koordinátora BOZP a od roku 
2007 tyto zkoušky poskytujeme i v oblasti 
prevence rizik. Postupně se začaly rozvíjet 
i služby v prevenci rizik a požární ochrany, 
zejména v prostředí stavebnictví a průmys-
lové výroby. Vzhledem k zaměření společ-
nosti na dopravní stavby a související trhy 
jsme navázali spolupráci s významnými 
zhotoviteli v této oblasti (např. EUROVIA 
CS, a.s., Swietelsky Rail CZ s.r.o. atd.). S roz-
vojem společnosti se rozšiřovalo i portfolio 
nabízených služeb. V současné době na-
bízíme široké spektrum produktů v oblasti 
bezpečnosti práce, požární ochrany, tech-
nického dozoru stavebníka, vzdělávání, ale 
i specializovaných dokumentací a posudků. 

Je pravda, že se vám povedlo dostat i na 
zahraniční trh?
Ano a za to jsme velmi rádi. Zakázky na 
zahraničním trhu začínají být pro naši spo-
lečnost velmi významné a ukazují se jako 
cesta vpřed. Zakázku v USA jsme prvotně 
získali díky českému zhotoviteli, který na 
tomto trhu působí. Výbornou spoluprací, 
zkušenostmi a především našimi lidmi kva-
litně odvedenou prací jsme si vybudovali 
renomé, které nám umožňuje získávat další 
zahraniční zakázky. Nyní s hrdostí může-
me říct, že v zahraničí nepracujeme pouze 
v rámci supportu pro české firmy, ale i pří-
mo pro zahraniční investory v rámci trhu EU 

i mimo něj. Příkladem může být naše sou-
časná práce pro zadavatele v Rakousku.

Je dneska těžké hledat ve vašem oboru 
kvalifikované zaměstnance?
Odjakživa jsme byli zvyklí spolupracovat 
s vysokými školami a jejími absolventy, 
které jsme si po škole sami vzdělávali a vy-
chovávali v rámci pracovního procesu. Je to 
obdobné jako v jiných odvětvích a dlouho-
době se nám to vyplácí. O poznání horší je 
to u zahraničních zakázek, kde je potřeba 
mít jazykové znalosti a k tomu ještě dosta-
tečnou kvalifikaci, manažerské dovednosti 
a zkušenosti  v takové míře, aby byl investor 
spokojený. Přesto se dají schopní lidé najít, 
bohužel největší    problém je dnes spíše 
chuť pracovat a dále se vzdělávat.

Jaké jsou vize
Připravujete nějaké novinky?
Novinek připravujeme více. V letošním roce 
jsme oživili konferenci, kterou jsme dříve 
pořádali s profesním sekupením Společná 
Vize o.s. a nyní jsme samostatně představi-
li vlastní konferenci Bezpečně Spolu 2019, 
během které se snažíme sjednotit odborní-
ky v naší profesi a sdílet znalosti a zkušenos-
ti. Dále se snažíme udržet krok s neustálým 
progresem v oblasti digitalizace procesů 
vývojem vlastního software pro koordiná-
tory BOZP na staveništi. Neustále děláme 
osvětu v činnosti koordinátora BOZP na 
staveništi, zejména v přípravné fázi, která 
vychází z legislativy a hrozí zde zákonné 
sankce, kdy bojujeme se správným pocho-
pením této povinnosti. Letos bychom opět 
rádi obhájili prvenství v národní soutěži 
Profesionál Koordinátor BOZP.

Ing. Dalibor Alter, jednatel společnosti 

Revitalizace trati Blažovice Slatina AWT Paskov

 obchod@arranogroup.cz
www.arranogroup.cz
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Komplexní řešení pro parKování a vstup do objeKtů

rychloběžné turniKety

Turnikety v nízkém provedení, známé jako 
tripody, doplněné brankami s nerezovou 
nebo skleněnou výplní. Tak vypadá nejčastěji 
používaná aplikace pro kontrolu vstupu do 
kancelářských prostor a podniků. 

K dispozici je ale i jiné řešení, známé 
zejména z podzemních drah ve světových 
metropolích – rychloběžné branky, 
speedgate. Na rozdíl od běžných turniketů 
u nich nedochází ke kontaktu s procházející 
osobou. Tyto systémy se vyrábějí v různých 
šířkách od 500 do 900 mm. 

www.asparking.cz

parKovací systémy

 vjezdové a výjezdové terminály 
 automatické a obsluhované pokladny
  ANPR – IP kamery a SW pro rozpoznávání RZ 

vozidel 
 navigační systémy
  plně automatické, poloautomatické i ručně 

ovládané závory
  hydraulické výsuvné sloupy a bariéry

Nabízíme systémy pro regulaci veřejného 
parkování a parkování v obchodních centrech, 
nemocnicích, hotelech, letištích, parkovacích 
domech a dalších veřejných či soukromých 
prostorách a areálech.



železnice v kontextu 21. století. zásadní modernizaci 
potřebuje nejen trať z otrokovic do vizovic
Přes 130 stará Vlárská dráha, vedoucí z Brna do Vlárského průsmyku a dále přes 
hranici na Slovensko, by se měla dočkat zásadní modernizace. Zatím však není 
jasné kdy, ani v jakém rozsahu. Proto Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury 
na Moravě společně se Správou železniční dopravní cesty iniciovalo vznik pracov-
ní skupiny Železnice Slovácko.

„Je nezbytné tuto zastaralou trať co nejdříve 
zmodernizovat a elektrizovat, aby po ní mohly 
jezdit moderní vlakové jednotky, výrazně se 
zlepšila kvalita cestování i posílila konkuren-
ceschopnost dotčeného regionu. Dosavadní 
tempo přípravy není dostatečně rychlé, pro-
tože projekt nemá podle nás odpovídající 
prioritu.  I proto už v minulém roce vznikla ini-
ciativní pracovní skupina Železnice Slovácko, 
která chce přípravu projektu pravidelně sle-
dovat a vyhodnocovat pokrok v její přípravě,“ 
říká předseda Sdružení pro rozvoj dopravní 
infrastruktury na Moravě Libor Lukáš.  
Jde o úsek ze Starého Města po Veselí nad 
Moravou a dále přes Uherské Hradiště, Kuno-
vice do Uherského Brodu, Luhačovic, Bojkovic 
až na státní hranici do Bylnice, kde byla již 
studie proveditelnosti zpracovaná, ale dopo-
sud nebyla schválená Ministerstvem dopravy, 
a proto se nyní aktualizuje. Tato studie, za-
daná Správou železniční dopravní cesty, má 
posoudit možnosti zrychlení spojení, zlepše-
ní dostupnosti místních center s Olomoucí 
a Prahou a také to, do jaké míry se vyplatí 
elektrizace. Pokud jde o náklady, ty byly v pů-
vodní studii odhadnuty v rozpětí od 3,8 až 
6,2 miliardy korun v závislosti na množství 
elektrizovaných úseků.
Zatímco v případě modernizace Vlárské dráhy 
od Starého Města směrem ke státní hranici je 
o datech realizace zatím předčasné hovořit, 
práce na přípravě modernizace v úseku od 
Veselí nad Moravou do Brna jsou již v po-
kročilejší fázi. V plném proudu je projektová 

příprava, samotná stavba by mohla být spuš-
těna po roce 2020. „Naším cílem je, aby na ni 
kontinuálně navazovala i modernizace Vlárské 
dráhy,“ říká Libor Lukáš.

ve zlíně začnou práce v roce 2020?
Ideálně v průběhu roku 2020, maximálně 
2021. Takový je harmonogram zahájení 
stavebních prací na modernizaci a elekt-
rizaci železniční trati z Otrokovic přes Zlín 
do Vizovic. Celkové investiční náklady jsou 
odhadovány na cca 11,5 miliardy korun. 
Dojde ke kompletní elektrizaci pětadva-
cetikilometrové trati, zvýšení rychlosti ze 
současných 60 na 100 kilometrů v hodině. 
Práce by měly trvat zřejmě do roku 2023 
či 2024. 
„O tom, že samo o sobě jde o zásadní in-
vestici, není pochyb. Velmi důležité jsou ale 
také související stavby a vyvolané investice.  
Na prvním místě je to přeměna neskutečně 
nedůstojného zlínského nádraží na mo-
derní dopravní terminál. Tady se podařilo 
dosáhnout shody na postupu mezi SŽDC, 
městem Zlínem a vlastníkem autobusové-
ho nádraží, společností Z-Group. Součas-
ně dojde i k vybudování dvou důležitých 
mimoúrovňových silničních křížení, která 
přispějí k větší dopravní propustnosti dů-
ležitých komunikací ve Zlíně – Prštenská 
příčka a lokalita u dopravního podniku,“ 
popisuje sekundární efekty Libor Lukáš.  
Jednou ze stavebně nejzajímavějších částí 
modernizované trati, bude tunel pod Kvít-
kovickou křižovatkou v Otrokovicích. 
„Bude mít délku kolem 200 metrů a povede 
pod třídou Osvobození až na otrokovické 
nádraží, které rovněž dozná podstatných 
změn. Tato investice výrazně uleví velmi 
frekventované kvítkovické křižovatce,” uza-
vřel Libor Lukáš, který vykonává roli koor-
dinátora přípravy tohoto projektu. /jjn/ 
� Vizualizce:�www.zlin.eu
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 „DosavaDNí tempo 
přípravy NeNí 

DostatečNě rycHlé, 
projekt Nemá 

poDle Nás Dost 
pozorNosti.“



vodorovné dopravní značení? voda i plast
Pod pojmem vodorovné dopravní značení si většina řidičů 
představí zebru na přechodech a čáry či směrové šipky na 
vozovce. Ale tak jednoduché to není. 

„Dnes jde o komplexní ucelenou 
disciplínu v oboru dopravních 
staveb a jen samotný fakt, že 
firmy, které mohou tyto práce 
provádět, musí mít platnou cer-
tifikaci ISO 9001:2016, o něčem 
svědčí. Stejně jako celý obor 
dopravních staveb, tak i prová-
dění vodorovného dopravního 

značení se vyznačuje rychlým 
tempem inovací. Na evropské 
úrovni se typicky jedná například 
o prudký nárůst využívání vodou 
ředitelných barev, jejichž hlavní 
přidanou hodnotou je šetrný 
přístup k životnímu prostředí,“ 
vysvětluje Ing. Radek Hanačík 
s tím, že klasické rozpouštědlové 

barvy obsahují přibližně 25 % tě-
kavých látek, které se po aplikaci 
uvolňují do okolního prostředí. 
Naproti tomu vodou ředitelné 
těchto substancí obsahují pouze 
něco okolo 1 %. 
Například ve Francii byly ještě 
před 10 lety tyto ekologické 
barvy používány u zhruba 10 % 
staveb. Dnes se tam již, stejně 
jako v celé západní Evropě, roz-
pouštědlové barvy nepoužívají 
vůbec. 
V České republice je situace 
přesně opačná, ekologické bar-
vy se zatím neprosadily. „Vše je 
o celkové osvětě, informovanosti 
společnosti a samozřejmě hodně 
záleží také na přístupu investorů, 
kteří v konečném důsledku roz-
hodují o použitých materiálech,“ 
konstatuje Ing. Radek Hanačík. 
Dalším výrazným trendem je 
využívání strukturálního vodo-
rovného dopravního značení. 
„Jde o plastové materiály, kte-
ré mají povrchovou strukturu 

a jejich bezpečnostní přínos 
má podobu zvukového efektu 
a vibračního účinku při najetí 
vozidlem. Bezpečnost se tak vý-
razně zvyšuje zejména na dálni-
cích a silnících I. třídy,“ říká Ing. 
Radek Hanačík. Své opodstatně-
ní ale mají i na jiných místech. 
Například přechody pro chod-
ce provedené touto technologií 
znatelně méně kloužou, než je 
tomu u standardního hladkého 
značení, a lze tak předejít mno-
ha krizovým situacím. 
„Značení plastem je sice zhru-
ba trojnásobně dražší než za 
použití barev, ale kromě zvý-
šené bezpečnosti provozu tato 
technologie přináší mnohem 
delší životnost, s čímž jde ruku 
v ruce i delší záruka. Takže po-
zitiva jednoznačně převažují,“ 
dodává odborník.

10 novinky

společnost svs-correct, spol. s r.o., provádí komplexní 
výstavbu a rekonstrukce vozovek s živičným povrchem, parkovišť, 
chodníků, opěrných zdí, kanalizací a dalších inženýrských sítí. 
Firmu kromě týmu kvalifikovaných stavebních techniků tvoří 
i skupina specialistů na žulové a zámkové dlažby.

jsme držitelem následujících certifikátů iso:
 Management kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016
 Systém environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2016
  Systém managementu BOZP při práci v oboru dle ČSN OHSAS 

18001:2008

26 let traDiCe V buDOVání kOmunikaCí  
a inženýrských sítí
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profesionál koordinátor bozp za rok 2018
Vítězem 2. ročníku národní soutěže koordinátorů BOZP 
na staveništi se v  kategorii B stal Ing. Jiří Perďoch ze 
společnosti Arrano Group a.s. s  projektem, kde jako 
koordinátor BOZP na staveništi řešil realizaci stavby 
severního obchvatu silnice I/11 v Opavě.

Eurovia_inz_2019_105x148_obecný.indd   1 13.03.19   9:19
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KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO DOPRAVCE

DODÁVKY A SERVIS NOVÝCH AUTOBUSŮ

NÁHRADNÍ DÍLY PRO TRUCKY VŠECH ZNAČEK,
SERVIS TRUCK, PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZLINER je autorizovaným servisem TATRA TRUCKS a.s.

DODÁVKY ORIGINÁLNÍCH
NÁHRADNÍCH DÍLŮ IVECO

Společnost VLW, spol. s  r.o., je výhradním zástupcem japonské 
značky Takeuchi pro oblast Moravy, Slezska, Vysočiny a Pardubic-
kého kraje. Již 25 let je naše činnost zaměřena na prodej, servis 
a půjčovnu stavební techniky.

Bagry TAKEUCHI
 Extrémní síla a výkon 

  Japonská kvalita a spolehlivost 

 Mimořádně nízká spotřeba 

 Maximální výbava 

 Jedinečná produktivita práce

Kvalita 
má jedno jméno: 
TAKEUCHI

Bagry TA
 Extrémní síl

  Japonská kv

 Mimořádně

 Maximální v

 Jedinečná p

www.vlw.cz Žleby 95, 763 02  Zlín 4
tel.:  577 112 450, 603 825 723

OSVĚTLÍME I VAŠI 
CYKLOSTEZKU 
LED osvětlení cyklostezky
s nulovými provozními náklady

Tel.: +420 577 219 009     Email: info@stim.cz

www.osvetleni-cyklostezky.cz

  nízká pořizovací cena
  nulové provozní náklady

  žádné světelné znečištění
  jednoduchá instalace

  vysoká odolnost – IP68
  dlouhá životnost – 10 let a více

SOLAREYE®80
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Český internetový obchod zlínské TESCOMY vykázal za rok 2018 už pětinový po-
díl na obratu firmy. Nová čísla týkající se hospodaření českých e-shopů zveřejnila 
nedávno Asociace pro elektronickou komerci (APEK). Vývoj na české e-commerce 
scéně podle nich loni překonal předpokládaný růst o 2 miliardy korun. Meziroční 
nárůst ukazuje 17 %, obraty tak vzrostly ze 117 na 135 miliard korun. Podíl e-shopů 
na celkovém maloobchodu nově činí 11,4 %. 

Význam e-commerce roste, u firmy 
tescoma tvoří už pětinu tržeb 

E-shopy se minulý rok podílely na českém 
maloobchodě již 11,4 %. Zlínská firma 
TESCOMA zaznamenala dokonce 20% po-
díl svého online prodeje na maloobchodním 
obratu firmy v Česku.
„Tato čísla jsou důsledkem přirozeného vývo-
je, kamenné prodejny a internetový obchod 
jedné firmy si nemají, dokonce přímo nesmí 

konkurovat. Úspěšné a neúspěšné odlišuje 
to, zda dokáží propojit maloobchodní pro-
dej v kamenných prodejnách a e-shopech 
a vytěžit z tohoto spojení. Jedině tak mohou 
držet stejné ceny, mohou pružně reagovat 
na potřeby zákazníka, být pro něj dostupní 
kdykoli a kdekoli, například nabídnout žáda-
nou službu typu ,objednej online, vyzvedni 

na prodejně´. Její spuštění například TESCO-
MA chystá v první půlce tohoto roku, bez 
spolupráce obou prodejních kanálů by to ale 
určitě nebylo možné,“ prozradil Radim Ro-
ženek, vedoucí online obchodu společnosti 
TESCOMA, který stojí za značkovým e-sho-
pem TESCOMA od jeho vzniku v roce 2007.
Podle průzkumu APEK nakupuje v e-shopech 

9 z 10 uživatelů internetu alespoň jednou za 
rok, ale lidé se vracejí k nákupům na inter-
netu stále častěji. 26 % zákazníků si zboží 
po síti objednalo více než 15krát v období 
12 měsíců. 
Nejvíce peněz nechali zákazníci na internetu 
za elektroniku, zejména mobilní telefony, 
nejčastěji ve virtuálním nákupním košíku 

pak v roce 2018 končilo oblečení. Stále více 
se nakupuje také v kategoriích, které nebyly 
zákazníkem online dříve tolik vyhledávané. 
Překvapením je, že největší růst mezi všemi 
kategoriemi vykázalo jídlo, a to meziročně 
o celých 52 %. I přesto se podílu retailu zda-
leka nerovná. 
„V Česku za loňský rok přibyly 3 tisíce  
e-shopů, celkem jich existuje aktuálně 43 
500 a patří jim více než 11 procent podílu na 
maloobchodu.  Česká republika má aktuálně 
největší koncentraci e-shopů na počet oby-
vatel v rámci celé Evropy. To znamená vel-
kou konkurenci a výrazný tlak na zlepšování 
služeb, které zákazník vyhledává a preferuje, 
například dopravu zdarma, rychlost doručení 
a podobně,“ přibližuje situaci u nás Roženek. 
V zahraničí je to ale odlišné, zejména tam, 
kde funguje Amazon či podobné market-
places. „V zahraničí není tolik internetových 
obchodů, protože především v západních 
zemích trh vykrývá Amazon. A tak tam není 
internetový prodej pouze o tom mít svůj 
vlastní e-shop, ale o tom být na Amazonu. 
TESCOMA si ale drží v cizině jak své e-sho-
py, tak funguje i na Amazonu, v Polsku tře-
ba na Allegru. V Číně probíhá prodej zboží 
TESCOMA také prostřednictvím lokálních 
marketplaces,“ vysvětlil Roženek. 
S růstem podílu online na maloobchodním 
prodeji se počítá i do budoucna. Jaké ale 
bude směřování e-commerce, to je zatím 
velká neznámá. „Zajímavá situace nastane, 
jakmile vstoupí Amazon i do zemí střední 
Evropy. Trh se tomu bude muset logicky 
přizpůsobit,“ uvažuje Radim Roženek na 
závěr.  /škr/
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Zdroj: Asociace pro elektronickou komerci a Heureka 2019

za nárůst e-shopů může 
i mateřská dovolená
Každý rok u nás vzniká několik tisíc e-shopů. Za mnohými 
z nich stojí maminky na mateřské a rodičovské dovolené. 
Ta je v České republice oproti ostatním zemím Evropy 
nadstandardně dlouhá, matky tak hledají možnost si 
přivydělat. Online obchodování jim umožňuje skloubit 
péči o dítě i byznys, kterému se v ideálním případě mohou 
věnovat i po uplynutí rodičovské dovolené.

proč roste obliba online 
nakupování?
Oproti kamenným prodejnám mají ty internetové několik 
výhod – nemají otevírací dobu, pro nákup je tedy vždy 
vhodný čas. Navíc je cesta produktu k zákazníkovi velmi 
krátká, stačí pár kliknutí odkudkoli. Lidé se stále méně bojí 
využít nákup přes internet, protože legislativa stojí na straně 
spotřebitele. Nakupování online tak šetří čas a často i peníze, 
protože internetové ceny zboží jsou většinou nižší.
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rychlejší lvi a gazely. ohlédnutí za soutěží inovační 
firma zlínského kraje

anketa: inovace v praxi

„Každý den ráno se v Africe probudí gazela a ví, že musí běžet rychleji než nej-
rychlejší lev, jinak zahyne. Každé ráno se v Africe probudí lev a ví, že musí běhat 
rychleji než nejpomalejší gazela, jinak bude mít hlad. Je jedno, jestli jste lev nebo 
gazela – jakmile vyjde slunce, začněte utíkat.“

Všem šesti oceněným firmám, tedy třem medailistům, dvěma dalším finalistům 
a držiteli speciální ceny, jsme položili několik stejných otázek směřujících k jejich 
konkurenční výhodě a vnímání důležitosti inovací. Takže jak to vidí ti, pro které je 
hledání zdokonalování současných postupů a hledání nových cest samozřejmou 
součástí jejich podnikání?

Tento citát se vybavil technické ředitelce spo-
lečnosti Fatra Olze Vyčánkové, když jsme se 
jí zeptali, co pro jejich firmu znamenají vývoj 
a inovace. Originální odpověď, která situaci 
firem v současném vysoce tržním prostředí 
s velkými očekáváními zákazníků perfektně 
vystihuje.
Ukázat, že takových gazel 
či lvů, jež dokáží běhat stá-
le rychleji, máme v regionu 
dostatek, je jedním z cílů už 
tradiční soutěže Inovační firma Zlínského kra-
je. „Zviditelňováním těch, kterým se v oblasti 
inovací daří a mají díky tomu hmatatelné 
výsledky, chceme podnítit ke stejnému kroku 
i ostatní,“ říká manažerka projektu z pořádají-
cího Technologického inovačního centra Len-
ka Kostelníková. První ročník projektu odstar-
toval roku 2009, následující byly uskutečněny 
s dvouletými přestávkami v letech 2010, 2012, 

V čem se vašimi produkty a službami 
odlišujete od konkurence?

avex steel products s.r.o., ing. Jiří gistr, 
jednatel: Především kvalitou produktů a slu-
žeb. Vyrábíme jen z kvalitní evropské oceli 
a vše tady v ČR. Zákazníkům nenabízíme 
jen omezené produktové portfolio, ale také 
spolupráci na individuálních projektech, kte-
ré jsou našim zákazníkům a jejich potřebám 
ušity tak říkajíc na míru. Od vývoje a výroby 
nových produktů až po optimalizaci a chytrá 
řešení skladových prostor. 

azub bike s.r.o., aleš zemánek, jed-
natel: Naše výrobky jsou vyváženým ex-

2014, 2016 a loni. Přihlášené projekty hodnotí 
odborná komise, v níž nechybějí podnikatelé, 
investoři či experti na vědu a výzkum. Udělení 
ocenění představuje především uznání za kva-
litní práci v oblasti inovačních aktivit, zvyšuje 
prestiž a kredit firmy, napomáhá k dobrému 

vnímání u zákazníků. 
Do finále soutěže Inovační fir-
ma Zlínského kraje postoupi-
lo pět firem. „Finálové složení 
ukazuje, že inovace posilující 

konkurenceschopnost je možné hledat všude 
– velikost firmy ani obor nejsou limitem. O po-
myslné stupně vítězů letos bojovaly jak velké 
společnosti, tak i menší firmy či živnostníci 
od strojařů přes plastikáře až po softwarové 
vývojáře,“ říká k loňskému ročníku jednatel 
Technologického inovačního centra Pavel 
Slováček.  /jjn/

Vítěz soutěže, Incinity s.r.o.

traktem konstruktérského umu, vášně pro 
cyklistiku a touhy stále posouvat naše 
kola k dokonalosti. Třikrát za poslední 
čtyři roky jsme díky této symbióze dostali 
ocenění za nejlepší výrobek roku v kate-
gorii lehokolových tříkolek od amerického 
serveru Bentrider. 

fatra, a.s., olga Vyčánková, technická 
ředitelka: Fatra je firma s více než osm-
desátiletou tradicí, která se od mnohých 
konkurentů odlišuje nejen velkou šíří 
produktového portfolia, ale i znalostmi 
a zkušenostmi se zpracováním plastů. Pro 
naše produkty vyvíjíme vlastní receptury 
a navrhujeme optimální technologická 
řešení pro jejich efektivní výrobu. Speci-
alizovaná zákaznická řešení nejrůznějších 
požadavků trhu jsou naší velkou konku-
renční výhodou, stejně jako vlastní zpra-
cování technologického odpadu. 

incinity, s.r.o., Lukáš duffek, jednatel: 
Vyvíjíme a nabízíme pouze jeden pro-
dukt a tím je integrační platforma Invipo 
pro chytrá města. Naše řešení je unikátní, 
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Výsledky soutěže inovační firma 
zlínského kraje 2018
První místo porota přiřkla inovačnímu 
projektu zlínské firmy Incinity s.r.o. Jde 
o platformu pro chytrá města nazvanou 
Invipo. Na druhé příčce skončila Fat-
ra, a.s., významný světový zpracovatel 
plastů, který v Napajedlech a Chropyni 
zaměstnává více než 1 300 zaměstnan-
ců. Do soutěže se přihlásila s projek-
tem Tradiční české nafukovací hračky 
s novým designem. Pomyslný bronz si 

ze soutěže odnesl Martin Horák z Bí-
lovic. V nově zrekonstruované bývalé 
škole v Bílovicích vyrábí nafukovací 
katamarány. Do finále se probojovaly 
také firmy Avex Steel Products s.r.o. 
z Otrokovic a AZUB BIKE s.r.o. z Uher-
ského Brodu. Udělena byla i speciální 
Cena České spořitelny, a.s., která je 
jedním z partnerů soutěže.  Získala ji 
firma ZLÍN ROBOTICS s.r.o.  /tic/

nebojím se říct revoluční. Především je 
podpořeno řadou reálných instalací v 17 
českých a zahraničních městech, což nám 
dává řadu podnětů na zdokonalování na-
šeho řešení.
Invipo je nejen flexibilní, modulární a šká-
lovatelné, ale hlavně uživatelsky velmi 
přívětivé a finančně dostupné.

mga. martin horák, minicat: V našem 
oboru – vývoji a výrobě skládacích pla-
chetnic, v České republice velkou kon-
kurenci nemáme, nicméně v Evropě jsou 
3 významní výrobci, kteří jsou našimi 
přímými konkurenty. Snažíme se klást 
důraz na individualitu a styl. To je jedna 
z hlavních věcí, která nás od konkurence 
výrazně odlišuje. 
Zatímco ostatní výrobci nabízejí velmi 
jednotvárný až uniformní styl, kdy každý 
model má jeden design v jedné barevné 
kombinaci, my jsme od počátku nabízeli 
více typů jednoho modelu ve čtyř až pěti 
barevných verzích. Nespornou výhodou, 
kterou máme nyní před konkurencí, je šíře 
portfolia modelů.

zLín robotics s.r.o., Jiří rašner, ceo/
ředitel: Zaměřujeme se na nejnovější 
technologie pro robotizaci a automatizaci 
z celosvětového hlediska a ty se snažíme, 
jako jedni z prvních, přinášet na český trh. 
Tyto unikátní technologie jsou ale pouze 
část úspěchu, naši zákazníci hlavně oce-
ňují naši schopnost detailně poznat jejich 
technologické postupy a díky tomu nabí-
zet ucelené řešení, včetně profesionální 
integrace v jejich výrobních prostorech. 

Jsou pro vaši firmu vývoj a inova-
ce z hlediska konkurenceschopnosti 
klíčové?

avex steel products s.r.o., ing. Jiří gistr, 
jednatel: Samozřejmě obojí je nezbytnou 
součástí dnešní doby. Bez vývoje a inovací 

jako by firma na trhu ani nebyla. Stále 
se musíme učit, stále musíme a chceme 
přicházet na trh s něčím novým a našim 
zákazníkům nabízet to nejlepší. To je pro 
dlouhodobý business stěžejní.

azub bike s.r.o., aleš zemánek, jed-
natel: Zcela zásadní – většina naší kon-
kurence vyrábí rámy v Asii, takže jejich 
flexibilita při zavádění inovací je menší. 
My navíc využíváme stále přítomné čes-
ké strojírenské tradice a kreativity našich 
zaměstnanců.

fatra, a.s., olga Vyčánková, technická 
ředitelka: Ustrnout na dosažené úrovni, 
ať už produktů nebo služeb, znamená dří-
ve či později skončit. Vše se mění – očeká-
vání zákazníků, trendy na trhu, legislativa, 
konkurence. A my na to musíme neustále 
reagovat, což bez vývoje a inovací nejde. 

incinity, s.r.o., Lukáš duffek, jednatel: 
Celý náš obor stojí a padá s inovace-
mi. Naše koncepty a řešení jsou natolik 
inovativní, že musíme část obchodních 
a marketingových aktivit věnovat edukaci 
a konzultacím. Což kvitujeme s povděkem, 
neboť nám to přináší hluboké pochopení 

potřeb lidí na radnicích a magistrátech. 
A pokud se potkáme s inovační kulturou 
na klientské straně, pak to obrovsky ak-
celeruje naše jednání a spolupráci.

mga. martin horák, minicat: Vyrábíme 
plachetnice téměř 12 let a když se někdy 
podívám na staré fotografie, s jakými mo-
dely jsme tehdy začínali a uspěli a jak moc 
se od té doby jednotlivé modely vyvinuly 
a změnily, tak to je dlouhá cesta. Přitom 
základní myšlenka je pořád stejná – pla-
chetnice, kterou složíte do tašky. Ale díky 
milionu mravenčích kroků ujdete pěkný 
kus cesty. 
Takže i když to vypadá, že je všechno skvě-
lé a jste s tím spokojení, vždy po čase 
najdete něco, co lze vylepšit. Vylepšit 
konstrukci skládání, komfort v ovládání, 
lehčí materiál. Někdy ale nejde jen vylep-
šovat a zdokonalovat stávající řešení, ale 
je nutné opustit vyšlapanou cestu a pustit 
se do úplně nového hledání.

zLín robotics s.r.o., Jiří rašner, ceo/
ředitel: Naše společnost ZLÍN ROBOTICS 
na vývoji a neustálém zlepšování vyrost-
la. Jde o elementární základ naší služby 
zákazníkovi.   /tic/
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milionová soutěž s novým 
konceptem a rekordem
Pro ty, kdo chtějí rozjet vlastní podnikání či se v něm posunout dál, je určen 
projekt Můj první milion. Nabízí možnost získat atraktivní ceny, ale především 
zkušenosti, znalosti a know-how úspěšných podnikatelů, investorů a odborníků. 
Do aktuálního ročníku se přihlásilo rekordních 70 projektů, za kterými stojí 94 
soutěžících. Tradiční projekt, pořádaný Technologickým inovačním centrem, le-
tos přichází s pozměněným konceptem – méně soutěžení, více mentoringu. 

Zájem o akcelerační program postavený 
na soutěžní bázi byl vždy velký. Aktuální 
čísla se ale přesto představují rekord. 
„Celkový počet soutěžících ve dvou ka-
tegoriích je 94, dohromady předložili 
sedm desítek projektů. Počet přihláše-
ných středních škol je pak 11,“ řekla ma-
nažerka projektu Můj první milion Olesja 
Lancevská s tím, že o vítězích bude jasno 
v dubnu.

peníze se hodí,  
mentoring je ale k nezaplacení
Finanční a věcné ceny v hodnotě 300 tisíc 
korun jsou pořád dobrým lákadlem, pro-
jekt však stojí na jiných pilířích – před-
náškách, workshopech, in-
dividuálních konzultacích 
a dalších formách pomoci 
se startem podnikání. Ti, 
kdo měli zájem poradit se 
s experty, měli možnost 
přihlásit se do 12. února. 
Ze zaslaných přihlášek 
poté vybrala komise fina-
listy, které čeká akcelerač-
ní program. 
„Bez ohledu na to, jak na-
konec soutěž dopadne, už sama účast 
v akceleračním programu je vlastně ví-
tězstvím. Všichni zúčastnění totiž získají 
řadu informací a dovedností, díky nimž 
mohou posunout svůj záměr k realizaci,“ 
prozradil za pořadatele Petr Konečný. 
Můj první milion je rozdělený na dvě 
kategorie – hlavní patří studentům vy-
sokých škol a veřejnosti, druhá je určená 

pro studenty středních škol. Projekt je 
otevřený všem, kdo chtějí úspěšně reali-
zovat svůj nápad či originální myšlenku. 
Jeho součástí jsou mimo jiné intenzivní 
šestitýdenní akcelerační program plný 
workshopů a přednášek a konzultační 
hodiny s mentory, vybranými partnery 
projektu. Ti budou odpovídat účastní-
kům na konkrétní dotazy z jednotlivých 
oborů a pomohou jim tak překonat pře-
kážky, jež jim doposud bránily rozjet 
vlastní business. 
Svůj čas, odbornost a praktické zkuše-
nosti z vlastní podnikatelské praxe nabízí 
v projektu Můj první milion odborníci ze 
Zlínského kraje, kteří se podělí o exklu-

zivní kontakty, poskytnou 
pomoc s růstem konkrét-
ních projektů a podpoří je-
jich zviditelnění. „Rozvoji 
akceleračního programu 
jsme věnovali velkou po-
zornost. Vedly nás k tomu 
pozitivní reakce ze strany 
soutěžících z minulých roč-
níků. Ti hodnotili možnost 
konzultovat svůj záměr 
s odborníky, podnikateli 

a investory jako výjimečně přínosnou. 
Oslovili jsme tedy úspěšné podnikatele 
napříč různými obory, abychom poskyt-
li potenciálním podnikatelům nejlepší 
možné informační zázemí,“ dodal Petr 
Konečný.
Více informací k aktuálnímu ročníku pro-
jektu Můj první milion najdete na webové 
adrese www.mujprvnimilion.cz.  /jjn/

partneři 
a mentoři.  
co říkají?

bez ohLedu 
na VýsLedky 

už účast 
V programu 
Je VLastně 
VítězstVím

JIRKA DOLEŽAL,  
HONZA EMLER / DOLLER
Jsme přesvědčeni, že každý si může jít za 
svým štěstím a svými sny. Proto jsme vytvořili 
nedatovaný motivační diář DOLLER, který ti 
kdykoliv pomůže na cestě za splněním snů 
a cílů, a přesto ti nebude říkat, co máš dělat. 
Dále pořádáme „Úspěchobraní“, kde máš 
možnost si poslechnout zajímavé příběhy. 

1. Umět současně na-
jít odvahu k novým 
věcem, které jsem 
nikdy nedělal, a dá-
vat si pozor na iluzi 
vlastního ega.
2. Nemůžeš nic ztra-
tit. Dozvíš se nové věci 
o sobě, o podnikání a roz-
hodně to nebude ztráta času. Nejhorší je 
udělat první krok, ale když už ho uděláš, ten 
druhý a další pak jdou snadněji.

Tradičními partnery jsou Sdružení pro 
rozvoj Zlínského kraje, společnost Synot 
ICT Services provozující datové centrum, 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a další. 
„Nově jsme oslovili portál Roklen24 či mul-
tichannel marketingovou agenturu MIUZA. 
Vybírali jsme mentory tak, abychom za-
sáhli co nejvíc business oblastí a zaštítili 
je silnými partnery. Účastníky projektu 
tak podpoří mimo jiné Václav Liška ze 
společnosti Aukro, investor a podnikatel 
David Grác, Roman Šalomoun z Jablotro-
nu, Miroslav Valenta ze Synotu či Radek 
Musil stojící za projektem Fundlift,“ uvedla 
Olesja Lancevská.
A aby o některé postřehy ostřílených pod-
nikatelů a investorů nebyli ochuzeni ani ti, 
kdo se do projektu nezapojili, přinášíme 
odpovědi několika z nich na dvě otázky: 
1. co považujete na podnikání za nejtěžší? 
2. co byste vzkázal všem, kdo chtějí do 
projektu můj první milion?
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DAVID GRÁC / HEXXA.CZ
Během 25 let vybudoval a prodal několik fi-
rem. Kromě regionálního mediálního pod-
nikání má za sebou více než sedmiletou 
zkušenost s podnikáním a obchodováním 
na asijských trzích.

1. Vytrvalost. A také neustálá nutnost inovovat. 
Prostě makat a nezůstat stát na místě.

2. Nápad je dobrá věc, ale pořád platí, že bez práce nejsou peníze…

LUKÁŠ KOUŘIL / ITECH21
Po předchozím působení v akademické sféře se 

začal věnovat podnikání. Byl u začátků spousty 
projektů a podílel se na jejich úspěšném startu 
a přeměně ve fungující společnosti. Jeho ana-
lytický pohled umožňuje odhalit mnohá úskalí 
začínajících, ale také již existujících start-upů.

1. Těžké je skoro vše. Především jde ale o zodpo-
vědnost za firmu a za lidi, kteří v ní pracují.

2. Je to ten nejlepší způsob, jak odstartovat vaše podnikání – nabrat 
cenné zkušenosti a vyvarovat se počátečních chyb, které třeba ani 
nevidíte.

VÁCLAV LIŠKA / AUKRO
Před 15 lety stál u zrodu Aukro.cz. Dnes je part-
nerem fondu Leverage Technology a spoluza-
kladatelem platformy Kideo.cz, která propojuje 
evropské děti s profesionálními americkými 
učiteli.

1. Každá fáze podnikání má svá úskalí a každý 
podnikatel se s nimi vyrovnává jinak. Já považuju 
za nejtěžší dokázat přetavit skvělý nápad ve službu nebo pro-
dukt, který zákazníci opravdu chtějí a potřebují a jsou ochotní 
za něj platit. 
2. Nejdůležitější je rozhodnout se a udělat první krok. Možná 
budete překvapení, kam vás vaše cesta zavede. Ale určitě to bude 
vaše cesta a vaše zkušenost a tu vám nikdo nevezme.

MICHAL NAHÁLKA / PRAŠÁD
Majitel firem provozujících Prašád – restauraci pro zdraví ve 
Zlíně a Praze. Od roku 2000 podniká. Postupně zakládal 
nebo spoluzakládal několik firem v oblastech, jako je 
strojírenství, slévárenství, finance, vegetariánská gast-
ronomie a ekozemědělství. Ve většině z nich se dodnes 
podílí na vedení nebo je vede. 

1. Podnikatel (nebo vrcholný manažer) je jako kapitán 
lodi. Když je moře klidné a počasí dobré, všichni se usmívají 

a všechno klape. Ale bouřka dříve nebo později přijde 
a prověří jak kapitána, tak i posádku. Nejtěžší je v těchto 

chvílích udržet kurz. 
Většina posádky má tendenci panikařit. Pár lidí ví, co 
dělá a může kapitánovi pomoct, ale nemá perspektivu 
ani odpovědnost kapitána. Teprve ten, kdo sedí na 
kapitánské židli, rozumí tomu, co je to zodpovědnost 

za loď a posádku. 
2. Pokud mají nápad, kterému věří, tak ať se neohlíží na 

to, co říkají druzí, a jdou do toho.

JAN PODHORNÝ / MIUZA
Více než devět let vedl marketing ve společ-
nosti TESCOMA, kde vybudoval plně samo-
statné in-house oddělení pro kompletní 
marketingové aktivity u nás a v zahraničí. 
Řídil projekty off-line i on-line, od retailu 
po e-shop. Nyní své zkušenosti zúročuje ve 
vlastní multichannel marketingové agentuře 
MIUZA.

1. Byrokracii…
2. Ty nejhezčí věci jsou v životě zadarmo. A všechno ostatní si musíte 
odpracovat. 

ROMAN ŠALOMOUN / JABLOTRON LIVING  
TECHNOLOGY
Je ředitelem a spolumajitelem společnosti 
JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY. Identifi-
kovat potřeby a nedostatky na trhu. Založit 
firmu na “zelené louce”. Navrhnout ten správný 
obchodní model. Nastartovat ve firmě vše, co je 
potřeba pro úspěšnou existenci. Transformovat 
2-men show startup na úroveň, kdy se o ní píše 
a kdy zaujme i technologické giganty natolik, že úspěšně 
dojde k akvizici. Přitom zůstat nohama na zemi a směřovat společnost 
k pozici světového lídra v oboru. Tak to je přesně Romanova parketa.

1. Hlavně se z toho nepos...
2. Přehnaný optimismus je známkou nezralosti, neznalosti a recep-
turou na průšvih.

PETR ELIÁŠ / INSPECTUM
Petr pomáhá lidem na začátku jejich podnikání. 
Rád mluví, hlouposti vám rozmluví, nalezne 
rizika a ukáže příležitosti. Jako projektový ma-
nažer již rozjel celou řadu společností a pro-
jektů lokálních i globálních. Podnikání je jeho 

hobby celý život.

1. Své podnikání musíte přežít a najít si čas na nale-
zení optimálního životního stylu.
Najděte harmonii mezi rodinným a pracovním životem.
Nikdy neztrácejte víru v sebe, když spadnete, tak se zvedněte 
a jděte dál! 
Chvalte a naučte se poděkovat těm, kdo vám pomáhají.
2. Jděte rozhodně do toho, naberete zkušenosti a poznáte nové lidi.
Zjistíte, co nevíte, a naučíte se, co neumíte. 
Klidně se s námi porotci hádejte a bojujte za svůj záměr.
Můžeme vám pomoci zažít lepší život. 
Přeji vám pevné zdraví, kus štěstí a mnoho radosti v životě i práci. 
Držím vám palce!
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made in umprumka

bitva o titul evropského start-up 
šampiona? můžete být u toho

progess in tic
Studenti pracují na zadáních, s kterými přicházejí firmy na Střední umělecko-
průmyslovou školu v Uherském Hradišti s vidinou kreativních nápadů a svě-
žího pohledu na propagaci. 

Česká republika bude v dubnu hostit jednu z nejvýznamnějších událostí ev-
ropské i světové startupové scény. Startup World Cup & Summit nabídne ve-
dle světových 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. Pokud u toho chcete být i vy, 
máte možnost využít slevy 25 procent. Stačí při registraci zadat slevový kód 
TIC2019.

agentura miuza  
uvedla na trh novou značku  
společnosti oXaLis
Zcela nový produkt, kosmetiku ASTRAIA, 
uvedla v únoru na trh společnost OXA-
LIS. Vývoj značky ASTRAIA od jeho zrodu 
provázela marketingová agentura MIUZA, 
která od loňského roku funguje v pod-
nikatelském inkubátoru provozovaném 
Technologickým inovačním centrem. 
Agentura v projektu ASTRAIA figuruje ne-
jen jako konzultant v oblasti marketingu 
a prodeje, ale vtiskla originální kosmetice 
i kompletní vizuální podobu. 
„Vytvořili jsme design obalů jednotlivých 
produktů a také online i offline komuni-
kační strategii brandu. V neposlední řadě 
jsme pro ASTRAIU připravili systém POS 
pro síť 60 prodejen,“ uvedl Jan Podhorný, 
jednatel agentury MIUZA. 
ASTRAIA je značka nové kosmetiky s ob-
sahem výtažků ze zelené kávy a zeleného 
čaje, za kterou stojí zlínská firma OXALIS. 
Produkty ASTRAIA jsou na trhu od února 
tohoto roku, distribuce se odehrává vý-
hradně na pultech značkových prodejen 
OXALIS.  /škr/

bistrotéka  
se obula do Vasek
Bistrotéka Valachy a kožená obuv Vasky. 
Dva originální zlínské projekty se koncem 
minulého roku setkaly na půdě zrekon-
struovaného Obchodního domu. Oba si 
zakládají na poctivé práci dělané srdcem, 
oba spojuje také úcta ke zlínské tradi-
ci a historii. Berou si za cíl propagovat 
lokální produkty, a to nejen potraviny. 
Proto je přirozené, že se personál nové-
ho baru i Bistrotéky hrdě obul právě do 
Vasek. Barevná podoba modelů určených 
pro Bistrotéku byla navržená přímo pro 
tyto provozy. „Elegantnější model Vasek 
doplňuje outfit servírek a číšníků v baru, 
model Natur zase nosí v Bistrotéce. Oba 
typy jsou ušité z kvalitní kůže v neotřelé 
bílo hnědé kombinaci,“ prozradil Tomáš 
Karlík, který má ve firmě Vasky na starosti 
výrobu. 
Vasky je mladá firma, která v roce 2017 
uspěla se svým podnikatelským záměrem 
v soutěži Můj první milion pořádané Tech-
nologickým inovačním centrem Zlín. Jeho 
zázemí firma navíc využívá i nyní. 
Zakladatelem firmy Vasky je jednadvace-
tiletý Václav Staněk, jehož letos uvedl ma-
gazín FORBES na prestižní listině 30 pod 
30, tedy mezi třicítkou Čechů mladších 
třiceti let, kteří dokáží měnit svět kolem 
sebe.  /škr/

Hledají první zakázky, pracují externě v regi-
onálních reklamních agenturách a místních 
firmách, získávají první zkušenosti a před-
stavu o zákaznících. Seznamují se s principy 
podnikání na volné noze, ve výuce tech-
nologie a ekonomie prochází workshopy 
o mladém podnikání v režii Technologic-
kého inovačního centra. Přichází s prvními 
podnikatelskými nápady na soutěž Můj 
první milion. Kdo nevyhraje, má také šanci 
– prodávat své produkty v Place store, na 
Design marketu v Galerii Slováckého mu-
zea, v prodejně MIC v Uherském Hradišti. 
Taková je situace na Střední uměleckoprů-
myslové škole v Uherském Hradišti.
Studenti mohou pracovat na svých pro-
duktech, nabídce služeb a rozvíjet se v tom, 
co je baví a je jejich silnou stránkou.  Ve 
výuce jsou vedeni k svobodě, kreativitě, 
zároveň zodpovědnosti a schopnosti najít 
cestu, uplatnit talent ve svém podnikatel-
ském záměru a praxi. Podmínkou je, aby 
produkty a služby byli studenti schopni 

realizovat ve finální podobě. A využili své 
kreativity k návrhu nápaditých produktů 
za přijatelných nákladů a podmínek. Pro 
bližší představu – výsledkem jsou autorské 
knihy, ilustrace aplikovatelné na trička, taš-
ky, placky, společenské hry, dárkové balení 
sladkostí, čaje či kávy.
U studentů se proto často můžete setkat 
s něčím, co byste na pultech obchodů ne-
čekali, například sarkastickou experimentál-
ní knihu o slepici a jejím nahlížení na svět 
a dění kolem sebe či ekologický adventní 
kalendář, který vychová děti stejně jako 
rodiče.
Střední uměleckoprůmyslová škola se 
chystá jedinečné studentské produkty na-
bídnout k prodeji a hledá název prodejní 
značky a vizuální styl, o které můžete roz-
hodnout i vy, formou hlasování, která je 
připraveno na výstavě 4. ročníku, oboru 
Multimédia, Made in Umprumka, která je 
k vidění v prostorách Technologického ino-
vačního centra ve Zlíně do 11. 4.  /ns/

Akce se koná 10. dubna 2019 v pražském 
Kongresovém centru. Hlavním tématem je 
„What’s Next, Europe?” Cílem je propojo-
vat talentované mozky, upozorňovat na 
přidanou hodnotu mladých firem, a pře-
devším dodat sebevědo-
mí evropské startupové 
scéně. Ta má podle or-
ganizátorů z UP21 a Air 
Ventures v tomto směru 
podstatné rezervy oproti 
dravé konkurenci ze Sili-
con 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 úspěš-
né sportovní aplikace 
Strava James Quarles či 
John Rizzo, investor ze 
Silicon Valley. Chybět 

nebude ani šéf londýnského akcelerátoru 
SeedStars Eamonn Carey s mnohaletými 
zkušenostmi s investicemi do předních 
startupů a technologických firem. Více na 
www.swcsummit.com.  /tic/
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INZERCE

držiteLé tituLu ey 
podnikateL roku zLínského 
kraJe:
2013:  František a Robert Kudelovi, 

Chropyňská strojírna a.s.
2014:  Pavel Stodůlka, Gemini oční 

klinika a.s.
2015: Michele Tajariol, TAJMAC-ZPS, a.s.
2016: Petr Chmela, TESCOMA s.r.o.
2017:  Stanislav Martinec, KOMA 

MODULAR s.r.o.

trofej nejlepšího ey podnikatele 
roku 2018 zlínského kraje 
Společnost EY vyhlásila držitele titulu EY Podnikatel roku 2018 Zlínského kraje. Stal 
se jím Čestmír Vančura, spolumajitel a ředitel pro strategický rozvoj společnosti Ko-
várna VIVA a.s., která navazuje na baťovskou tradici poctivého řemesla a v současné 
době je jednou z nejmodernějších průmyslových kováren ve střední Evropě. 

Nezávislá porota ocenila u Čestmíra Vančury 
především jeho pracovitost, houževnatost 
a věrnost tradici i kvalitě výrobků. Ve Zlínském 
kraji byl regionální vítěz vyhlášen pošesté. 
„Děkuji za toto ocenění a děkuji všem lidem, 
kteří jsou s námi již více než 26 let. Děkuji 
své paní za velkou podporu, všem mým spo-
lečníkům, spolupracovníkům a partnerům. 
Díky nim zde dnes můžu být. Děláme tradiční 
řemeslo, které provází průmysl již stovky let, 
a pracujeme ve městě, kde založil svou skvě-
lou firmu Tomáš Baťa. Nejsme nadáni jeho 
genem, ale máme své srdce, které nás vede 
v pokračování jeho odkazu,“ uvádí Čestmír 
Vančura.
„Čestmír Vančura přišel v devadesátých 
letech s nápadem založit ve Zlíně průmys-
lovou kovárnu a měl kuráž aktivně oslovit 

své budoucí odběratele. Čestmír Vančura je 
také velký patriot, jenž spoustu času, peněz 
i úsilí soustřeďuje na společensky prospěšné 
aktivity a podporu kultury v regionu,“ říká 
Magdalena Souček, vedoucí partnerka EY 
v České republice a v části regionu střední 
a jihovýchodní Evropy.
Oficiálním vozem soutěže EY Podnikatel roku 
2018 je BMW Group Česká republika. Partne-
ry soutěže jsou společnosti Reiffeisenbank 
a Swiss Life Select. Hlavním spoluorganizá-
torem je deník MF DNES a iDNES.cz. Hlav-
ním mediálním partnerem je Česká televize, 
mediálními partnery soutěže jsou magazín 
Forbes a zpravodajský portál Info.cz. Soutěž 
podporují agentura CzechInvest a organizace 
Ashoka. Soutěž se koná pod záštitou Hospo-
dářské komory České republiky.

Profil vítěze
K rozhodnutí vydat se vlastní cestou a začít 
podnikat došel Čestmír Vančura v roce 1991 
při stáži v anglickém městě Iron Bridge, kde 
vznikala průmyslová revoluce. Jak sám říká, 
bylo to pro něj zlomové období.
Přijal nabídku na převzetí kovárny ve Zlíně, 
přestože původní baťovský podnik, založený 
v roce 1932, tehdy sužovaly existenční pro-
blémy. Vančura dal dohromady tým nadšenců 
a v roce 1992 založili průmyslovou kovár-
nu VIVA. První roky byly obtížné, VIVA měla 
malé výrobní kapacity, minimum zkušeností 
i zákazníků. Vančura a jeho kolegové však 
správně odhadli, že jejich budoucnost spočívá 
ve spolupráci s automobilovým průmyslem, 
a pustili se do aktivního oslovování zákazníků.
Z nejmenší průmyslové kovárny v republice se 
VIVA postupně vypracovala ve významného 
hráče s obratem dosahujícím téměř dvě mi-
liardy korun. VIVA si velmi dobře vede i jako 
zaměstnavatel. V současnosti zde pracuje na 
600 lidí. Pro Čestmíra Vančuru je v podnikání 
zásadní kontinuita a odhodlání dobře sloužit 
zákazníkovi. Uznává německé heslo, že dobrá 
firma se pozná ve třetí generaci, ale dodává, 
že v dnešní zrychlené době se toto motto 
hůře uplatňuje. Jeho cílem je přiblížit tradiční 
kovářský obor, starý přes pět tisíc let, dnešní 
generaci, zatraktivnit ho a předat nástupcům 
svou práci v takové podobě, aby v ní mohli 
smysluplně pokračovat.  /red/

Zvyšující se požadavky na propustnost internetových sítí, jejich sta-
bilitu a životnost si žádají kvalitní výstavbu a servis optické sítě. Ať už 
ISP nebo provozovatel sítě potřebují partnera pro správu a realizaci 
moderních sítí:  společnost AVONET works, s.r.o.
Výstavba a správa telekomunikačních sítí je stěžejní aktivitou spo-
lečnosti AVONET works, kterou tvoří tým profesionálů v oblasti te-
lekomunikací s řadou zkušeností „Zákazníkovi zajistíme kompletní 
dodávku síťové infrastruktury, kdy nejprve provedeme případovou 
studii, na kterou navazuje příprava projektové dokumentace. Jak-
mile máme k dispozici potřebná povolení, začneme se samotnou 

výstavbou optické sítě," říká Libor Blaha, ředitel oddělení výstavby 
sítě. „Při návrhu a realizaci optických sítí se držíme nejmodernějších 
trendů a stavíme tak sítě připravené například pro GPON technologii, 
která má vysoké nároky na použité komponenty a kvalitu zpracování," 
doplňuje Václav Bureš, ředitel oddělení provozu sítě.
Dalšími službami AVONET works jsou realizace strukturovaných 
kabeláží a také outsourcing sítí, a to z hlediska servisu infrastruktury, 
ale také po stránce provozní.
Více informací, reference a potřebné kontakty najdete na webové 
adrese www.avonetworks.cz.

Skupina AVONET se rozrostla o společnost specializující  
se na výstavbu telekomunikačních sítí
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INZERCE

roste počet podnikatelek 
i vysokoškolaček

průmysl dosáhl 
historických 
objemů a zvolnilPodíl vysokoškolsky vzdělaných osob se v Česku výrazně mění v závislosti na 

věku a pohlaví. Mezi mladými ženami je přes 40 % vysokoškolaček, o téměř 
13 % více než mezi mladými muži. Největší platové rozdíly podle pohlaví jsou 
mezi vyučenými a vysokoškoláky. Uvádí to Český statistický úřad.

Počet vysokoškolsky vzdělaných žen je ve 
věkové skupině 25–34 let absolutně výrazně 
vyšší (276 000) než počet stejně starých 
vysokoškolsky vzdělaných mužů (198 tisíc). 
„V roce 2017 podíl vysokoškolsky vzděla-
ných žen ve věku 25 až 34 let činil 40,3 %, 
ale ve stejné věkové skupině mužů to bylo 
pouze 27,4 %,“ upozorňuje Marek Rojíček, 
předseda Českého statistického úřadu. V se-
niorském věku nad 65 let je tomu naopak. 
Vysokoškolsky vzdělaných mužů zde bylo 
16,6 %, což je o 8,5 procentního bodu více 
než u stejně starých žen.
Od roku 2010 vzrostl celkový počet pracu-
jících v postavení zaměstnanců o 308 000 
osob. Tento nárůst se výrazněji projevil u žen 
(o 175 000) než u mužů (o 133 000). Počty 
podnikatelek jsou výrazně nižší než počty 
podnikatelů. Od roku 2010 
ale zaznamenaly podnika-
telky nárůst o 43 000 osob, 
kdežto muži podnikatelé 
vykázali ve stejném období 
pokles. Počty vysokoškolsky 
vzdělaných podnikatelek 
se ve sledovaném období 
zvýšily o 29 000 žen, počty 
vysokoškolsky vzdělaných 
podnikatelů o 25 000 mužů. 
Podíl vysokoškolsky vzděla-
ných žen byl ve skupině podnikatelek vyšší 
než u zaměstnankyň, mezi muži oproti tomu 
není rozdíl výrazný. Podíl kratších úvazků 
v ČR patří dlouhodobě k nejnižším v celé 
Evropské unii a pohybuje se kolem 7 %. 
V sousedním Rakousku a Německu takto 

pracuje necelých 30 % zaměstnaných. Kratší 
úvazky jsou především doménou žen, a to 
i u nás. „Z přibližně 380 000 kratších úvazků 
připadlo na ženy více než 70 %. Dominance 
žen ve využívání kratších úvazků je patrná 
hlavně mezi 30. a 44. rokem života a souvisí 
s péčí o děti. Rozdíly v počtu kratších úvazků 

se u obou pohlaví vyrovná-
vají až v seniorském věku,“ 
říká Marek Řezanka z od-
dělení pracovních sil, mig-
race a rovných příležitostí 
ČSÚ. Přestože mezi roky 
2010 a 2017 došlo k ná-
růstu průměrných mezd 
u žen i mužů ve všech 
vzdělanostních kategoriích, 
rozdíly mezi pohlavími jsou 
stále výrazné. 

Takzvaný Gender Pay Gap, tedy rela-
tivní rozdíl mediánu mzdy mužů a žen, 
vztažený k mediánu mzdy mužů, byl 
v roce 2017 největší mezi vyučenými 
a vysokoškoláky. Celkově pak činil přes 
4,5 tisíce korun v neprospěch žen.  /tz/

Tuzemská průmyslová produkce za rok 2018 
vzrostla meziročně o 3,0 %, přičemž růst za-
znamenala téměř všechna odvětví zpracova-
telského průmyslu. Dále pokračoval i mírný 
růst zaměstnanosti. Hodnota nových průmy-
slových zakázek se meziročně zvýšila o 3,7 %.
„Loňský rok patřil z hlediska objemu průmy-
slové výroby k nejlepším v historii. Za celý 
rok 2018 se tuzemská průmyslová produkce 
zvýšila meziročně o 3,0 %. Přestože se jedná 
o nejnižší růst za posledních pět let, zůsta-
lo jeho tempo nad evropským průměrem,“ 
sdělil Radek Matějka, ředitel odboru statistiky 
průmyslu, stavebnictví a energetiky Českého 
statistického úřadu. 
Česko se podle přidané hodnoty řadí na 
12. místo žebříčku členských zemí Evropské 
unie s 2% podílem na celkové průmyslové 
produkci EU28. „Českou republiku lze označit 
za jednu z nejprůmyslovějších zemí Evropy, 
což má své historické kořeny. Více než polo-
vina naší průmyslové produkce pak míří na 
export,“ upozorňuje Marek Rojíček, předseda 
Českého statistického úřadu. Mezi klíčové 
země ovlivňující vývoj průmyslu v Evropě patří 
s téměř 30% podílem Německo, s odstupem 
následují Velká Británie, Itálie a Francie.
Mezi pět klíčových odvětví českého průmy-
slu patří z pohledu váhy výroba motorových 
vozidel, výroba kovových konstrukcí a ko-
vodělných výrobků, výroba strojů a zařízení, 
výroba elektrických zařízení a výroba počítačů, 
elektronických a optických přístrojů a zařízení. 
„Výsledky roku 2018 ukázaly, že z dlouho-
dobého hlediska nemusí být růst průmyslu 
postaven pouze na výrobě aut. Automobilový 
průmysl již neměl největší příspěvek k růstu 
jako dříve,“ doplnil Radek Matějka.  /tz/
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BUDOUCNOST PATŘÍ VŠEM

Jedinečné slevy jen 12.–13. dubna 
od 12 do 12 nonstop

NEZMEŠKEJTE LEGENDÁRNÍ AKCI!

Kombinovaná  spotřeba a emise CO2: 3,3–7,6 l/100 km, 88–153 g/km.  

Třída Tomáše Bati 372, Zlín –Louky, tel.: 724 604 311, 724 604 301
prodej@mikona-auto.cz, www.mikona.cz

Kombinovaná  spotřeba a emisemise COe COOCO2: 3,3: 3 3–7,6 l/6 l/100100 kkm, 88–153 g3 g3 g53 g53 g/km./km./km/km./km. 

WWW.DOWNTOWN INVEST. C Z+420 739 570 770 

NOVÉ BYTY VE ZL ÍNE J IŽ  OD 1 100 000, -  Kčˇ

WWW.ZALESNA.CZ

WWW.BYTYSOLE.CZ

„Neplat te za nájem, kupte si vlastní kancelář.“
‚


