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Autorizovaný prodejce Volkswagen EURO CAR Zlín s.r.o.
Vizovická 4097, 760 01  Zlín, tel.: 577 057 111, www.eurocarzlin.cz, e-mail: prodej@eurocarzlin.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu T-Cross: 4,9–5,1 l/100 km, 111–115 g/km. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Volkswagen T-Cross.

Volkswagen T-Cross je pro každého, kdo potřebuje víc, než jedno auto. 
Nabízí kompaktní design, dynamické jízdní vlastnosti a k tomu flexibilní 
vnitřní prostor. Díky posuvné zadní řadě sedadel a sklopnému sedadlu spolujezdce 
zvládnete naložit vše, co potřebujete k práci i na své koníčky.

Pro všechno, čím jste.

www.OKNAMONTPLAST.cz

TEPLO, 
TICHO, 
BEZPEČÍ...
TO JSOU OKNA 
OD NÁS

V naší nabídce najdete také následující produkty:

� PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

� FASÁDNÍ SYSTÉMY

� VNITŘNÍ DĚLICÍ PŘÍČKY

� INTERIÉROVÉ STÍNĚNÍ

� EXTERIÉROVÉ STÍNĚNÍ

Více info naleznete na webu firmy nebo v sídle firmy

Realizace a opravy:
• místních a účelových komunikací 
• asfaltových chodníků, popř. dalších typů
• parkovišť a odstavných ploch
• vjezdů k obchodním a soukromým objektům  
Objemy zakázek do cca 10 mil Kč, především 
region Slovácka, popř. Zlínský kraj.

Další činnosti:
•  pokládka a vysprávky asfaltových 

komunikací a ploch 
•  frézování živičných povrchů
•  doprava a montáž dopravního značení 

a silničních svodidel
•  sečení travních porostů podél komunikací
•  opravy mostů, odvodnění komunikací, 

výškové úpravy silničních vpustí, poklopů 
šachet a obrub

•  čistění komunikací a ploch samosběrem

Zařaďte se mezi naše spokojené zákazníky!

Ivo Hribňák, vedoucí obchodního úseku, mob: 736 480 535
e-mail: hribnak@susuh.cz,  www.susuh.cz 
Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o., Pivovarská 514, 686 01 Uherské Hradiště

PERFEKTNÍ DODAVATEL MALÝCH STAVEB 
KOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURY PRO MĚSTA, 
OBCE, FIRMY I SOUKROMÉ OSOBY

Individuální přístup, vlastní kapacity, moderní mechanizace a strojní 
vybavení, průkazné reference.



Křesla CA-VA společnosti RIM 
získala ocenění Nábytek roku 2019 

11 podpora podnikání
ZAKO TuRčíN: TypICKý  
příběh sTROjAřů
S novotou vonícím živnostenským 
oprávněním v kapse a několika 
stroji v garáži či pronajaté hale 
družstva se do podnikání pustilo 
v 90. letech mnoho schopných 
lidí. Ti, kteří vydrželi, záhy řešili 
transformaci na obchodní 
společnost, stěhování do větších 
prostor, stavbu vlastních areálů 
a nárůst objemu výroby. Pak ještě 
s větším vypětím museli najít 
cestu z krize, stabilizovat firmu, 
znovu ji nastartovat a za pár let už 
přemýšlet o generační obměně. 

25 smart akcelerátor
KuNOVICE: pOdNIKATElsKý 
INKubáTOR
Stává se již tradicí, že v Kunovicích 
přistupují k historickým budovám 
s úctou a péčí řádného hospodáře. 
V minulosti tomu bylo u projektu 
Podnikatelský inkubátor 
Kunovice – Panský dvůr, kde 
město Kunovice řešilo chybějící 
podnikatelský inkubátor v regionu 
Uherskohradišťska, s cílem 
vytvořit pro malé a střední firmy 
odpovídající zázemí na začátku 
jejich podnikání.

30 podnikání 
ROdINNé fIRMy MAjí 
KONEčNě VlAsTNí dEfINICI
Co je rodinný podnik či rodinná 
živnost? Nyní už je jasněji. Vláda 
schválila nařízení, které vymezuje 
rodinné podnikání. Poprvé tak má 
Česká republika definici, díky které 
tak bude možné snáze zaměstnávat 
příbuzné a lépe je podporovat 
formou pobídek.

VYDAVATEL
magazínu Firemní PARTNER
HEXXA.CZ, s.r.o. 
Registrace MK ČR E 16333
Vychází v nákladu 15 500 ks. 
Neprodejné.
www.firemnipartner.cz
REDAKCE 
Vavrečkova 5262
760 01 Zlín, tel./fax: 577 271 206 
e-mail: info@hexxa.cz

Mgr. Jaroslav Janečka – šéfredaktor
Věra Čadová – DTP 
Tomáš Novosád – fotograf
INZERCE 
Pavel Zapletal – 777 708 489  
Ing. Jana Nováková – 774 438 700 
Martina Hofrová – 776 542 474
DISTRIBUCE
Česká pošta, s.p. 
Distribuce do všech firemních schránek ve Zlín-
ském kraji, na určená místa.

UPOZORNĚNÍ:  
Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce. 
Inzertní strany: 2, 31, 32.
Datum vydání 24. května 2019

Součástí vydání je tematická příloha  
AUTOMOTO. 
Inzertní strany: 14, 16, 17, 19, 20

REDAKCE PŘÍLOHY 
BcA. Radek Sobotka – 775 985 040

Křesla  CA-VA  má  na  svědomí  rakouský 
designér  Kai  Stania,  který  s  RIM  spolu-
pracuje od roku 2017. „Tahle křesla  jsou 
jako  ulita,  která  člověka  jemně  obejme. 
Hledal jsem takový tvar, který vám umož-
ní příjemně se uvolnit a dá vám prostor 
diskutovat  o  důležitých  věcech,“  říká 
o  oceněných  křeslech  Kai  Stania.  Křesla 
CA-VA patří do kategorie „softseatingu“, 
tedy  nábytku  do  odpočinkových  zón, 
lobby  a  kaváren.  Kromě  ergonomických 
kancelářských  židlí  je  právě  softseating 
oborem,  kde  RIM  uplatňuje  své  zkuše-
nosti s ergonomickým sezením. 
Společnost RIM CZ s. r. o. vznikla v roce 
1991  v  Otrokovicích.  Zabývá  se  výro-
bou kancelářských židlí a nábytku, který 
podléhá přísným nárokům na ergonomii 
sezení.  Na  vývoji  produktů  spolupracují 

s českými  i  zahraničními designéry,  jsou 
držitelem ocenění Red Dot, German De-
sign Award a Good Design za produktový 
design.   /tz/

Otrokovická firma RIM CZ sbírá se svými novými křesly CA-VA jedno ocenění za 
druhým. V loňském roce za ně získala svou první cenu Good Design Award, v březnu 
k ní přibylo ocenění Nejlepší nábytek roku 2019. Předání se konalo v rámci veletrhu 
DesignShaker v pražských Letňanech. Ocenění nábytek roku uděluje Asociace čes-
kých nábytkářů. Porota si na křeslech cení variability, jednoduchosti a designérské 
spolupráce.
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Říct o někom, komu je pětatřicet, že patří k byznysovým matadorům? To nedává na první 
dojem úplně smysl. Pokud je ale jeho oborem podnikání v on-line prostoru a první živo-
taschopné projekty rozjel už na střední škole, zní to už náhle jinak. A přesně to je případ 
Martina Kadlčíka z Uherského Hradiště. V posledních 15 letech vybudoval několik firem 
s produkty, jejichž dosah se počítá na miliony uživatelů. Žádné impérium ale neřídí. Jede 
podle jasného konceptu – své rozjeté nápady vyexitovat a dívat se stále dopředu. Na nové 
výzvy.
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Vaše jméno je spojeno s dynamicky ros-
toucí společností Kupi.cz, patříte k in-
vestorům do start-up projektů, jako 
mentor předáváte zkušenosti ostatním. 
Jaké byly ale vaše úplné začátky?
Podnikání jsem nastartoval prakticky už na 
střední škole. Psal se rok 2002. Bylo jasné, 
že celý on-line prostor dynamicky poros-
te  a  nabízí  neskutečně mnoho možností 
pro podnikání. Jenže těch, kdo tomu v té 
době rozuměli, zase tak moc nebylo. Takže 
jsme se vrhli na tvorbu webů, nabízeli jsme 
hosting, provozovali e-shop. V součtu šlo 
o projekty s obrovským dosahem. Už teh-
dy jsme se řídili zásadou, že pro úspěch je 
nutné  přicházet  s  něčím,  co  v maximální 
možné míře řeší potřeby klienta či zákazní-
ka. Takže v době, kdy význam zkratky SEO 
znal málokdo,  jsme dokázali  námi  vytvá-
řené weby dostávat velmi rychle na první 
příčky  ve  výsledcích  vyhledávání.  To  byla 
jedna  z  našich  konkurenčních  výhod,  na 
kterou klienti hodně slyšeli.

Jaké byly další osudy webového studia 
či e-shopu?
Prodali jsme je a šli dál. Pokud vím, tak 
prakticky vše, co  jsme vybudovali,  fun-

guje i dnes. Noví majitelé to třeba mo-
difikovali,  přizpůsobili  se  novým  pod-
mínkám, přidali další funkce a podobně. 
Ale stavěli na základech od nás.

Byly ve vašich začátcích i nějaké slepé 
uličky?
Určitě. Docela zajímavým příkladem naší 
slepé  uličky  jsou  on-line  hry.  Tomuto 
segmentu  jsem  se  věnoval  prakticky  od 
svých  podnikatelských  začátků.  Byla  to 
moje  srdcovka,  dokonce  jsem  zakládal 
dodnes fungující a již prestižní konferenci 
Game  Developers  Session,  kterou  letos 
čeká sedmnáctý ročník. Už v té době, tedy 
v letech 2002 a 2003, jsme nabídli on-line 
hry s grafikou, která neměla konkurenci. 
Prostě jsme předběhli dobu o mnoho let. 
Jenže „náskok“ jsme měli i jinde – nebyli 
jsme  schopni  prakticky  nic  z  toho  mo-
netizovat.  Nebyly  podmínky  pro  on-line 
platby, neexistovali ani  investoři pro on-
-line  projekty.  Tady  jsme  prostě  narazili, 
ale zároveň i hodně poučili.

V čem spočívalo to poučení?
Dnes už vám skoro každý, kdo o start-
-up  projektech  něco  ví,  řekne,  že  pře-

Vymyslet, rozjet, prodat. Ve frontě 
čekají další výzvy…

tavení  nápadu  do  reality  je  jedna  věc, 
a jeho obchodní model či následná mo-
netizace pak věc druhá.  Jenže  tohle na 
počátku milénia, což lze přirovnat k 90. 
letem v normálním podnikání, tak úplně 
zřejmé nebylo. 
Stejně jako tehdy, jsem i dnes přesvěd-
čený,  že  pokud  je  produkt  skutečně 
dobrý  pro  uživatele,  možnost,  jak  na 
něm vydělat, se najde. Je to ale o dob-
rém  načasování  a  i  tom,  jak  dlouho 
vydržíte  projekt  živit,  než  přijde  onen 
bod zlomu. A u projektů, které mění trh 
nebo jeho zvyklosti, to platí dvojnásob. 
Po těchto zkušenostech klademe prostě 
na načasování velký důraz.

Vraťme se k vašemu podnikání. Vy jste 
se dokázali svézt na vlně popularity 
slevových serverů…
Ty  byl  rok  2010.  Slevové  servery  byly 
obrovským hitem. My  jsme  přišli  s  ag-
regátorem, který nabídl vše na  jednom 
místě.  Během  devíti  měsíců  jsme  byli 
jedničkou na  trhu. Pak  jsme  to prodali. 
Už tehdy  jsme tušili, že slevové servery 
nejsou  do  budoucna  perspektivní, 
i když jich v tu dobu bylo na 250. A čas 
nám dal plně za pravdu. Dnes jich je jen 
zlomek a nabídka je víceméně omezena 
na pobytové produkty. Ale  jednu velmi 
důležitou zkušenost, na které  jsme po-
stavili náš hlavní současný byznys, nám 
to  přineslo.  Ukázalo  se,  jak  moc  jsou 
Češi citliví na slevy, jak jim záleží na tom, 
aby nakupovali výhodně. To je jeden ze 
základních kamenů, na kterých vyrostla 
myšlenka projektu Kupi.cz.

Jak lze stručně projekt Kupi.cz charak-
terizovat? Je to tak, že nahrazuje kla-
sické papírové letáky do schránek?
Letáky  se  tisknou  v miliardových nákla-
dech. Je to drahé, neefektivní a neekolo-
gické. Ale v horizontu pěti let se na tom 
mnoho  nezmění,  prodejci  je  budou  dál 
tisknout.  Ale  trend  je  jasný,  cestu  uka-
zuje  právě  služba  Kupi.cz.  My  ji  vidíme 
tak, že  jde především o nákupního  rád-
ce. Na základě informací, které jim dává 
naše webová stránka či mobilní aplikace, 
si  lidé plánují nákup. Tím, že umíme ro-
zebrat  letáky  až  na  úroveň  jednotlivých 
produktů, si může každý lehce zjistit, co 
a kde je v jeho okolí momentálně nejvý-
hodnější.  Samozřejmě  nechybějí  různé 
funkcionality  směřující  k  co  nejvyšší-
mu  komfortu  při  nákupu,  ale  nejsilnější 
zbraní je právě možnost výrazně uspořit. 
Dnes máme  stovky  tisíc  uživatelů  a  ex-
pandujeme  do  dalších  zemí.  Aktuálně 
jsme ve všech okolních státech, postup-
ně pokrýváme  západní  Evropu,  do  roka 
budeme ve dvou desítkách zemí.
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Jak obtížné bylo takový projekt rozjet?
Toto už pochopitelně není byznys plán po-
stavený na „garážovém“ konceptu. Mimo 
jiné  je nezbytné dobré  technické  zázemí, 
dobře nastavené procesy a podobně. Nám 
ale  velmi  vše  usnadnilo,  že  nám  všichni, 
a tím mám na mysli hlavně řetězce, věřili. 
Viděli, že to má smysl. Prostě stejně  jako 
my vnímají, jak se i v segmentu FCMG po-
malu  ale  jistě  stírají  rozdíly mezi  kamen-
ným  a  internetovým  prodejem.  Někteří 
klienti  se dokonce o naše  služby  zajímali 
sami ještě před tím, než jsme je oslovili. 

Takže načasování se vám povedlo. Co 
monetizace?
Rozhodně.  Kupi.cz  se  rychle  stalo  domi-
nantním srovnávačem slev rychloobrátko-
vého zboží a svou pozici neustále upevňu-
je. Našel se silný investor, který v tom jako 
my vidí obrovský potenciál do budoucna. 
Od roku 2014 tak má Kupi.cz v zádech fir-
mu Seznam.cz. My  jsme primárně nehle-
dali partnera kvůli zdrojům pro růst. Hle-
dali jsme hlavně prostor pro synergii. A to 
se stalo. Na druhou stranu je pravdou i to, 
že  spojení  s  firmou  Seznam.cz  zlepšuje 
naši pozici při vyjednávání s řetězci. Je to 
prostě tvrdý byznys. A my v něm hodláme 
být globálním hráčem.

Jak moc vás Kupi.cz zaměstnává? Máte 
čas na další aktivity?
Kupi.cz je pro mě určitě hlavní náplní. A to 
už  dost  dlouho.  Rozvíjíme  naše  služby, 
technické  zázemí,  expandujeme  do  za-
hraničí, nabíráme lidi. Momentálně je nás 
v Uherském Hradišti a ve Zlíně přes 30 a to 
určitě není konečné číslo. Ale start-up pro-
jektům se věnuji  i nyní. Byť z  trochu  jiné 
strany. Třeba jako mentor podílející se na 
akceleračním  programu  s  prvky  soutěže, 
který je znám pod názvem Můj první mili-
on, nebo jako investor. A určitě jsem ani já 
neřekl poslední slovo. Nějaké nové projek-
ty už v hlavě mám…   /jjn/

INZERCE

Tisk nám jde

od srdce

www.hartpress.cz

Tiskárna vašich představ.

Na slevy Češi slyší, letáky obchodníků tištěné ročně v miliardových nákladech 
plní s železnou pravidelností schránky domácností. Elegantnější řešení, než je 
listování letáky, nabízí v tuzemsku několik portálů zaměřených na srovnání 
slev. Jednou z těchto služeb, nabízených i formou aplikace pro Android a iOS, 
je Kupi.cz. V Česku patří s 1,5 milionem uživatelů mezi lídry, prudce expanduje 
i do dalších zemí.

služba Kupi.cz. Ze schránek  
do mobilního telefonu

Trocha čísel na úvod
Podle  nedávného  průzkumu  agentu-
ry  STEM/MARK,  provedeného  pro  Air 
Bank, alespoň někdy nakupuje ve slevě 
96 procent Čechů.  Zhruba  80 procent 
má věrnostní kartičku některého z ob-
chodníků a 60 procent využívá jednorá-
zové slevové kupony. Český statistický 
úřad pak udává,  že  loni mělo  internet 
k dispozici přes 80 procent domácnos-
tí,  internet  v  mobilním  telefonu  pak 
používá  bezmála  59  procent  Čechů. 
Jen pro srovnání – ještě v roce 2013 to 

bylo přibližně 20 procent. A pokud jde 
přímo o vyhledávání informací o zboží 
a službách, pak ty hledá na síti přes 88 
procent  lidí.  A  80  procent  svůj  nákup 
on-line cestou i někdy realizovalo. 
Je  tedy  zjevné,  že  uchopení  slev  po-
mocí  moderních  informačních  tech-
nologií dává obrovský smysl. V době, 
kdy  služba  Kupi.cz  vznikla,  byla  výše 
uvedená  čísla  pochopitelně  nižší.  Ale 
rostoucí  trend  byl  dobře  patrný.  Už 
v  roce  2014  se  portál  dostal  do  hle-
dáčku firmy Seznam.cz.   
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podle papírových letáků ze schránek nakupuje zhruba 
30 procent domácností
Celkem 61 procent domácností čte papírové letáky, ale jen 30 procent podle nich 
i nakupuje. Elektronické letáky čte 15 procent domácností a 10 procent podle nich 
i nakupuje. Vyplývá to ze studie GfK SHOPPING MONITOR 2018.

Úroveň distribuce letáků maloobchodních 
řetězců meziročně klesá, nyní letáky dostává 
72 procent domácností, 61 procent domác-
ností  letáky také čte. Opět se snížil podíl 
respondentů, kteří podle letáků nakupují, 
a to na celkových 30 procent. Pětina procent 
domácností letáky nedostává, protože má 
na schránce žádost o nevhazování letáků. 
A 7 procent domácností tvrdí, že k nim le-
táky nezanáší.

Více než polovina českých domácností (67 
procent) ví o tom, že někteří obchodníci in-
formují o svých prodejnách a jejich nabídce 
prostřednictvím vlastních elektronických le-
táků na internetu. Elektronické letáky si na 
internetu prohlíží 15 procent domácností, 10 
procent domácností podle nich také nakupu-
je. A význam slev?
Podle výsledků studie GfK Fashion 2019 na-
koupí ve slevách, akcích a výprodejích zá-

Jejím  kapitálovým  vstupem  vznikla  spo-
lečnost Kupi.cz retail, s.r.o. Ta dnes patří 
v  tomto segmentu k rozhodujícím hrá-
čům na trhu, službu této firmy, byť pod 
názvem Kupino, znají i nakupující a ob-
chodníci  v  Polsku,  Německu,  Rakous-
ku,  Slovensku,  Španělsku,  Francii,  Itálii 
a v mnoha dalších zemích. 

jen listování smysl nedává
Jedním  ze  základních  pilířů,  na  kterých 
atraktivita  služby  Kupi.cz  stojí,  je  rozlo-
žení  všech  letáků  do  jednotlivých  pro-
duktů.  „Zpočátku  to  bylo  hodně  o  ma-
nuální  práci,  postupně  se  ale  vše  do 
značné  míry  zautomatizovalo.  Řada  ob-
chodníků  nám  už  dnes  posílá  data  na-
přímo,  což práci  ještě  více  zefektivňuje,“ 
říká  jeden ze zakladatelů portálu Kupi.cz 
Martin Kadlčík. Díky  tomu  je možné po-
rovnávat, kde lze konkrétní produkt kou-

pit nejvýhodněji. Dalším předpokladem 
je  vyhledávání  podle  místa  bydliště. 
Ani to není tak snadné, jak se může na 
první  pohled  zdát.  „Například  řetězec 
Kaufland má  každý  týden  120  různých 
variant  letáků  podle  oblastí.  To  samo-
zřejmě  musím  zohlednit  a  nabízet  jen 
ty pro danou lokalitu relevantní nabíd-
ky,“  upozorňuje  na  další  úskalí  Martin 
Kadlčík.  Kromě  portálu  je  samozřejmě 
služba  Kupi.cz  dostupná  pro  uživatele 
mobilních  zařízení.  Například  aplikaci 
určenou  pro  Android  si  stáhlo  už  více 
než  300  000  lidí.  Nejnovější  verze  má 
kromě  již  známých  funkcí,  jako  je  ná-
kupní  seznam  či  upozorňování  na  sle-
vu  oblíbených produktů,  i  zcela  novou 
–  možnost  nahrání  věrnostních  a  sle-
vových karet. „V aplikaci vypadají karty 
jako  jejich  skutečné plastové předlohy. 
Automaticky  nastavené  jsou  nejzná-
mější  značky  zhruba  230  zavedených 
obchodů,  lékáren  a  dalších  prodejen,“ 
dodává Martin Kadlčík.

Z čeho plynou peníze
Kromě  všech  komfortních  funkcí  má 
Kupi.cz ještě jeden benefit. Pro uživate-
le je zcela zdarma. Peníze plynou z jiné 
strany.  Jde  o  příjem  z  display  reklamy, 
platby za kliky do e-shopů či platby za 
on-line  distribuci  letáků.  Kromě  toho 
nabízí Kupi.cz ještě něco, za co obchod-
níci,  ale  i  výrobci  neváhají  sáhnout  do 
firemní  kasy – B2B produkt Kupi Retail 
Monitor.
„Jde  o  nejkvalitnější  a  nejúplnější  mo-
nitoring  letáků  na  tuzemském  trhu, 
doplněný  o  nákupní  chování  1,5  mili-
onů  spotřebitelů.  Je  to  skvělý  nástroj 
jak  pro  obchodníky,  kteří  si  například 
mohou  efektivitu  svých  kampaní  po-

rovnat  s  ostatními  řetězci,  tak  i  pro 
výrobce  –  získávají  přehled  o  umístění 
svých produktů v letácích, poznají reak-
ce zákazníků či zjistí data o obdobných 
aktivitách  konkurence  a  podobně,“  vy-
světluje  podstatu  unikátního  produktu 
Martin Kadlčík.

senioři zůstávají stranou?
Častým argumentem je, že on-line služ-
by se míjí s obrovskou cílovou skupinou 
–  seniory.  Zkušenosti  i  konkrétní  čísla 
tento tradovaný mýtus docela podrýva-
jí.  „Senioři  patří  k  našim  zcela  běžným 
uživatelům,“  říká  Martin  Kadlčík.  A  ta 
čísla?  Podle  statistiků  má  ve  věkové 
skupině přes 65  let doma  internet  tak-
řka 40 procent domácností. A chytrý te-
lefon pak používá přibližně 15 procent 
lidí v důchodovém věku…   /jjn/

kazníci téměř 60 procent oblečení a obuvi. 
„Nejčastěji takto nakupují v posezonních vý-
prodejích, následují akce z reklamních letáků 
a slevy vázané na věrnostní programy a regis-
trace u prodejce. V některých prodejnách jsou 
podle respondentů slevy tak časté, že v nich 
prakticky nikdy nenakupují za plné ceny,“ říká 
Zdeněk Skála, Client Service Director Retail & 
FMCG, GfK Czech.
Vysokou míru nákupů ve slevách vykazuje 
i kosmetika - 45 procent lidí nakupuje kos-
metiku pouze v akci, nebo čeká na speciální 
nabídku.   /tz/
 www.gfk.com/cz
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Aplikace jídlov zachraňuje 
nezužitkované potraviny
Začátkem března odstartoval unikátní projekt jídlov, který řeší problém s nezužit-
kovanými potravinami za pomoci mobilní aplikace. Spřátelené podniky – restaura-
ce, pekárny či bistra – mají v rámci mobilní aplikace možnost prodat ke konci oteví-
rací doby zboží, které by jinak skončilo v koši. Aplikace funguje na principu ulovení 
balíčku, který si zákazník následně v daném podniku v určeném čase vyzvedne.

„Ročně skončí na skládkách 1,3 milionu tun 
potravin. Komu z nás se někdy nestalo, aby 
vyhodil nějaké jídlo? Když jsem však zjistil, 
jak je číslo nezužitkovaných potravin vysoké, 
přišlo mi to naprosto absurdní. Projekt jídlov 
vznikl po vzoru severských států, kde podob-
né druhy aplikací běžně fungují,“ říká jeden 
ze zakladatelů mobilní aplikace Matěj Káňa.
Potravinový balíček,  který  je  předmětem 
“lovu”, se skládá z potravin, jež by jinak skon-
čily v koši. Obsah balíčku, jeho cenu a také 
počet, který bude daný den k dispozici, určuje 
samotný podnik. Zákazník tedy neví, co bude 
jeho obsahem, avšak zaměření podniku by 
mu mělo výrazně napovědět. Přidanou hod-
notou by kromě záchrany jídla měla být také 
velmi výrazně snížená cena balíčku. Potraviny 
nejsou nijak závadné a jejich kvalita zůstává 
plně zachována. „Celý proces funguje na bázi 
jakési hry, kdy zákazník neví, co kupuje – ob-
sah se pokaždé liší. V tom je právě náš lov 
potravin zábavný,“ dodává Káňa.
Aplikace je samozřejmě bezplatná, takže si 
ji stačí stáhnout, zaregistrovat se a lov může 
začít. Co se partnerských podniků týče, jídlov 
nabízí možnost zapojit se do tohoto projektu 
bez jakékoli počáteční investice a nijak neo-
vlivní či nezatíží jeho chod. Mimo jiné také 
spolupracuje s Centrem služeb a podpory Zlín, 
kde lidé s tělesným handicapem pomáhají 
razit loga podniků na ekologicky nezávadné 
tašky, které našim partnerům poskytujeme.
Primární  cílovou  skupinou  projektu  jsou 
v prvé řadě studenti. Aplikace jídlov pro ně 
představuje možnost stravovat se kvalitními 
potravinami za sníženou cenu, přičemž jim 
bude vyhovovat také čas vyzvednutí balíčků. 
Sekundární cílovkou jsou poté matky od ro-
din. Tento specifický segment rovněž mnohdy 

nestíhá obstarat nákupy do domácnosti, myslí 
ekonomicky a není jim lhostejný osud naší 
planety. Navíc mohou svým dětem dopřát 
kvalitní potraviny, které nejsou připraveny 
z polotovarů.
V současné době má již aplikace jídlov síť 
partnerů ve Zlíně a v Praze, přičemž na spad-
nutí jsou dohody s podniky v Brně, Olomouci 
a Ostravě. Více na www.jidlov.cz.   /tz/

Kovárna 
s rekordními 
tržbami
Kovárna VIVA má za sebou jeden z nej-
lepších roků historie. V roce 2018 utržila 
celkem 1,7 miliardy korun, což představuje 
meziroční nárůst o 24 procent. Za úspě-
chem stojí zejména nové projekty, růst 
produktivity a dlouhodobé investice do 
modernizace a robotizace výroby. 
Hranici 25 tisíc tun výkovků překonala 
poprvé v roce 2018 produkce průmyslové 
Kovárny VIVA. To jí zajistilo první příčku 
mezi českými zápustkovými kovárnami. 
Tržby narostly oproti roku 2017 o 322 mi-
lionů korun a dosáhly výše 1, 7 miliardy 
Kč. K odběratelům zápustkových výkovků 
z různých druhů oceli patří významné svě-
tové firmy jako BOSCH, Scania, ZF Group, 
Poclain Hydraulics nebo Linde.
„Vše se nám podařilo díky naší společné 
práci, oživení průmyslu, navýšení počtu 
realizovaných projektů i investicím ve výši 
141 milionů korun,“ sdělil František Čer-
venka, výkonný ředitel a předseda před-
stavenstva Kovárny VIVA. „Nejdůležitější 
oporou je však náš tým. Bez kvalitních, 
šikovných a technicky zdatných kolegů 
by nebylo možné takových výsledků do-
sáhnout,“ dodává. Kovárna VIVA proto na 
rozvoj zaměstnanců klade dlouhodobý 
důraz, o čemž svědčí například 2. místo 
v ocenění Zaměstnavatel regionu 2018. 
Spolupracuje také se středními i vysokými 
školami na rozvoji technicky založených 
studentů.
Úspěch by nebyl možný ani bez pravi-
delných investic do modernizace výroby. 
Kovárna VIVA vsadila na robotizaci a au-
tomatizaci, za posledních osm let pořídila 
již dvacet robotů. Aktuálně spustila další 
linku se dvěma roboty a v plánu je nákup 
minimálně dalších šesti do roku 2020. „Ro-
botizace významně ulehčuje lidem práci, 
zvyšuje jejich produktivitu a tím i konku-
renceschopnost firmy,“ doplnil František 
Červenka.
Také pro rok 2019 jsou připraveny nové 
projekty, v plánu je zvýšení kapacity výro-
by, modernizace zařízení a další investice 
v celkové výši 250 milionů korun. Po dvou 
letech výrazného růstu očekává firma pro 
rok 2019 stabilizaci a tržby na podobné 
úrovni jako v loňském roce. 
Kovárna VIVA je přední česká průmyslová 
kovárna založená v roce 1992. V současné 
době zaměstnává přes 500 zaměstnanců 
a ve své kategorii patří mezi 5 nejlepších 
zaměstnavatelů v ČR.   /tz/
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jak vydělat první milion? Cestou může být pánský 
motýlek, ohýbaný nábytek či desková hra

V klání podnikatelských záměrů šlo hlavně 
o mentoring, peníze byly až na druhém místě
Celkem 70 podnikatelských záměrů, za nimiž stojí 94 soutěžících. Takový byl zá-
jem o právě skončený 12. ročník projektu Můj první milion. Akce, patřící již neod-
myslitelně do kalendáře důležitých projektů podporujících podnikatelské myšlení 
ve Zlínském kraji, v tomto roce přišla se zásadní změnou – pořadatelé ubrali na 
soutěžení a přidali více prvků vzdělávání, mentoringu a předávání know-how. 
Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo na konci dubna v prostorách Technologického 
inovačního centra ve Zlíně. 

Cílem projektu Můj první milion je podpora 
nápadů se zajímavým inovačním poten-
ciálem. Finanční a věcné ceny v hodno-
tě 300 000 korun zůstaly 
a stále jsou pro mnohé lá-
kadlem, projekt však stojí 
na  jiných pilířích – před-
náškách, workshopech, in-
dividuálních konzultacích 
a dalších formách pomoci 
se startem podnikání. „Pro 
ty,  kdo  to  s  rozjezdem 
svého snu myslí skutečně 
vážně, je Můj první milion, 
postavený  na platformě 
akceleračního programu, 
skvělou příležitostí. Třeba 
už jen pro možnost získat zpětnou vazbu od 
našich mentorů. Jde o úspěšné podnikatele, 
investory do start-up projektů i špičkové 
odborníky v oborech souvisejících s podni-
káním,“ říká jednatel pořádajícího Technolo-
gického inovačního centra Pavel Slováček. 

Můj první milion je rozdělený na dvě ka-
tegorie – hlavní patří studentům vysokých 
škol a veřejnosti, druhá je určená pro stu-

denty středních škol. Pro-
jekt je otevřený všem, kdo 
chtějí úspěšně realizovat 
svůj nápad či originální 
myšlenku. 
„Jeho součástí jsou mimo 
jiné  intenzivní  šestitý-
denní  akcelerační  pro-
gram – plný workshopů 
a přednášek – a konzul-
tační hodiny s mentory, 
vybranými  partnery  to-
hoto projektu. Ti budou 
odpovídat  účastníkům 

na konkrétní dotazy z jednotlivých oborů 
a pomohou  jim tak překonat překážky, 
jež jim doposud bránily rozjet vlastní bu-
siness,“ popisuje hlavní benefity projektu 
Petr Konečný z Technologického inovač-
ního centra. 

stupně vítězů a speciální ceny
V hlavní kategorii 12.  ročníku se sešlo 
40 projektů, celkový počet účastníků pak 
byl 56.  „Vzhledem k  tomu, že  tradičním 
partnerem projektu je Univerzita Tomáše 
Bati ve Zlíně, pochází mnoho soutěžících 
právě z  této školy –  letos  její  studenti 
předložili  celkem 15 projektů,“ přidává 
podrobnosti manažerka projektu Olesja 
Lancevská z Technologického inovačního 
centra. 
U odborné poroty, především kvůli kva-
litě produktu, nejvíce zabodoval záměr 
Natural Bow Tie  spočívající ve výrobě 
unikátních pánských slaměných motýl-
ků. „Motýlky vytvářím 100% ručně v malé 
firmě v srdci Slovácka. Přináším mužům 
možnost obléci se originálně a ukázat svo-
ji individualitu,“ popisuje autorka Martina 
Josefa Veselá, která si zároveň odnáší jed-
no z dalších ocenění, konkrétně Speciální 
cenu banky ČSOB. 

sOučásTí 
pROjEKTu jE 

šEsTITýdENNí 
AKCElERAčNí 

pROgRAM plNý 
wORKshOpů 
A přEdNášEK
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Na druhém místě skončil záměr Soulwood 
design, za nímž stojí Olga & Pavel Slívovi. 
Zabývají se výrobou ohýbaného nábytku. 
„Pracujeme s kvalitním jasanovým dřevem 
v kombinaci  se sklem nebo dekorativ-
ním betonem,“ stručně charakterizují svůj 
produkt. Kromě stříbra v hlavní kategorii 
si s ohledem na environmentální přínos 
připisují Speciální cenu Valašskoklobouc-
kého podnikatelského centra za udržitelný 
rozvoj.
Třetí příčku obsadil Martin Šilc se zámě-
rem nazvaným Deskové hry. Podle svých 
slov šel do projektu Můj první milion pro-
to, aby si realizoval svůj sen a vydal vlastní 
deskovou hru v podobě bitevní simulace. 
Speciální  cenu  UTB  FAME  –  účast  na 
konferenci Baťův odkaz Evropě – získali 
Martin Šolc a David Dvořák. Ti představili 
projekt benooble.com zaměřený mimo 
jiné na unikátní designové dárkové, mód-
ní či interiérové doplňky. Speciální cenu 
Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje si pak 
odnáší Petr Kepák se zajímavým Stabili-
začním prvkem pro žebřík. Speciální cenu 
Technologického inovačního centra v po-
době kanceláře v podnikatelském  inku-
bátoru na rok zdarma a zároveň Speciální 
cenu společnosti dynamix investment za 
nejlepší on-line projekt pak bere Richard 
Bystřický za návrh obalu na zboží nazvaný 
Repetebox, který lze využívat opakovaně.

Exkluzivní nůž, kouzelné pouzdro 
a dort plný ovoce
V druhé kategorii, určené pro studenty 
středních škol, se o ceny a prestiž utkalo 
38 soutěžících z 11 středních škol, kteří 
předložili celkem 30 záměrů. Prvenství si 
připsal David Derka ze Střední průmys-
lové školy Zlín.  Jeho záměrem  je dostat 
k běžným zákazníkům exkluzivní,  ručně 
vyráběné kuchyňské nože. S  touto vizí 
vznikla značka Daves Knives.  „Nožířské 
řemeslo má v Česku dlouholetou tradici, 
ale současné firmy se bojí inovací a mo-
derního přístupu,“ popisuje svou hlavní 
konkurenční výhodu. 
Stříbro  si  z  aktuálního  ročníku  odnáší 
student prvního ročníku Obchodní aka-

demie Uherské Hradiště David Hatlák. 
Svým projektem Enero se podle svých slov 
snaží  řešit problém studentů, kterým se 
během školy vybije jejich mobilní telefon. 
Řešením je školní pouzdro s integrovanou 
powerbankou. „Bez pouzdra by žádný stu-
dent neměl do školy jít,“ říká s úsměvem.
Třetí místo získal projekt zaměřený na 
chuťové buňky s názvem Baked by Ve-
ronika  „Baví mě  pečení modernějších 
odlehčených dortů plných ovoce, kvalit-
ních a regionálních surovin. Na kvalitních 
surovinách si hodně zakládám,“ popisuje 
základ svého projektu Veronika Ovesná 
z Gymnázia Valašské Klobouky.

Všichni tři ocenění získali zajímavou Cenu 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v podobě 
stipendií. Čerpat ji lze samozřejmě jen za 
předpokladu, že po střední škole nastoupí 
na některou z  jejích  fakult. S kategorií 
středních škol souvisejí  i další dvě oce-
nění. Cenu pro nejaktivnějšího pedagoga, 

udělovanou Sdružením pro  rozvoj Zlín-
ského kraje, získala Niké Silná ze Střední 
uměleckoprůmyslové školy Uherské Hra-
diště – ta se zároveň stala držitelkou Ceny 
střední škole za podporu podnikatelského 
myšlení u studentů udělované Technolo-
gickým inovačním centrem. 
Dalšími nominovanými byly Střední škola 
cestovního ruchu a Jazyková škola s prá-
vem státní jazykové zkoušky, s.r.o., Rožnov 
pod Radhoštěm a Střední odborná škola 
Josefa Sousedíka Vsetín.
„Vítězná škola zároveň získala také cenu od 
UTB v podobě zážitkového dne na Fakultě 
multimediálních studií. Vybraná třída si za-
žije jeden den jako vysokoškoláci, navštíví 
přednášky a zkusí si, jaké to je být vysoko-
školákem,“ dodává manažerka projektu Můj 
první milion Olesja Lancevská z Technolo-
gického inovačního centra.   

Předávání ceny "UMPRUMce"
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finálové záměry v kostce

david skopal & Matěj peter  
Md smart-home
Společnost MD smart-home se zabývá pro-
dejem produktů chytré domácnosti s mož-
ností instalace na míru. Vše je přizpůsobeno 
dle přání zákazníka. Naše automatizovaná 
domácnost dává lidem pohodlí a komfort 
do života. 

lucia šiřinová
ReTrace
Měním odpad na krásné věci. Hledám mate-
riály, které už posloužily, a dávám jim novou 
podobu a využití. Tvořím malé série výrobků 
– například tašky a pouzdra z použitých re-
klamních plachet, kde každý kus je originál. 
Myšlenky udržitelnosti předávám dál i formou 
recyklačních dílen a realizací zakázek pro ty, 
kteří chtějí svoje vlastní použité bannery i jiný 
materiál tímto způsobem zpracovat a využít.

david dvořák & Martin štolc
benooble.com
Projekt nazvaný dle domény benooble.com 
spojuje dvě věci do jedné webové stránky 
– vlastní, převážně ruční personalizovanou 
výrobu obrazů, hodin, manžetových knoflíčků 
a dalších předmětů, které potěší všechny zá-
kazníky, kteří si chtějí pořídit něco originálního 
a opravdu svého.

Martin šilc
deskové hry
Projektu Můj první milion se účastním, pro-
tože bych si rád realizoval svůj sen a vydal si 
svou vlastní deskovou hru. Tato desková hra 
je bitevní simulací, ve které se hráči střetávají 

na bojišti a reprezentují generály jedné z fan-
tastických armád. Cílem je za pomoci správné 
taktiky a mocných kouzel porazit vojsko pro-
tihráče a zvítězit tak v bitevním střetu. 

Martina josefa Veselá
Natural bowTie
Jmenuji se Martina a vytvářím pánské slamě-
né motýlky. Motýlky vytvářím stoprocentně 
ručně v malé firmě v srdci Slovácka. Přináším 
mužům možnost obléci se originálně a ukázat 
svoji individualitu.

Kdo za tím stojí
Technologické  inovační centrum je spo-
lečným podnikem Univerzity Tomáše Bati 
ve Zlíně a Zlínského kraje. Významným 
partnerem je i statutární město Zlín, které 
mimo jiné poskytuje prostory v budově 23 
v továrním areálu. 
Technologické inovační centrum dlouho-
době podporuje začínající podnikatele 
prostřednictvím různých  typů vzděláva-
cích aktivit, v budově 23 v továrním are-
álu provozuje podnikatelský inkubátor či 
nabízí prostory pro co-working.   /jjn/

Stručná charakteristika 11 projektů, které 
v hlavní kategorii postoupily do finále. 

Michal Kolesár & Martin Kovařík
Zezelenej
Služby v oblasti jako jsou bezodpadovost, 
šetření energií, ekologická doprava, udržitel-
né potraviny a využití cirkulární ekonomiky 
v běžném životě.

Miroslav Kazík & jan Mikeska
fAs-RAM
Přicházíme s inovací v procesu snižování ener-
getické náročnosti budov (zateplování).

Olga & pavel slívovi
soulwood design
Jsme kreativní team nejen v životě, ale i ve 
světě designu. 
Vyrábíme autentický design ohýbaného ná-
bytku, kde spojujeme robustnost s křehkou 
elegancí. Pracujeme s kvalitním jasanovým 
dřevem v kombinaci se sklem nebo dekora-
tivním betonem. Proměňujeme stolek v de-
signový klenot interiéru.

petr Kepák
stabilizační doplněk pro žebřík
Revoluční stabilizační a ochranný doplněk 
pro žebřík

Richard bystřický
Repetebox
RepeteBox nahrazuje jednorázové obaly za 
takové, které můžou e-shopy používat pořád 
dokola.

lucie Krčmová
společnost lAjK pACK s.r.o. 
Vyrábí malé série lepenkových obalů pro re-
gionální zákazníky, zaměřuje se na kvalitní 
službu a lidský, ale profesionální přístup k je-
jich požadavkům.

 www.mujprvnimilion.cz

Martina Josefa Veselá a David Derka 

Auditorium při slavnostním vyhlašování
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příběh strojařů. Z garáží do vlastních hal, hledání 
cesty z krize a generační obměna
S novotou vonícím živnostenským oprávněním v kapse a několika stroji v garáži 
či pronajaté hale družstva se do podnikání pustilo v 90. letech mnoho schopných 
lidí. Ti, kteří vydrželi, záhy řešili transformaci na obchodní společnost, stěhová-
ní do větších prostor, stavbu vlastních areálů a nárůst objemu výroby. Pak ještě 
s větším vypětím museli najít cestu z krize, stabilizovat firmu, znovu ji nastarto-
vat a za pár let už přemýšlet o generační obměně. Docela typický příklad české 
strojírenské firmy. Sedí i na ZAKO Turčín spol. s r.o.

Historie ZAKO Turčín, která má výrobní 
prostory pro zámečnickou a kovoobráběcí 
činnost v Březnici a v Provodově, se píše 
od roku 1996. Její kořeny ale sahají  ještě 
o pár let dozadu – oba společníci vstoupi-
li do podnikání  jako OSVČ, aby následně 
spojili své síly. A dařilo se. Tržby  i počet 
zaměstnanců rostly. V roce 1999 odkou-
pili areál družstva v Březnici, v roce 2008 
pak haly v Provodově. Pak přišla studená 
sprcha v podobě celosvětové ekonomické 
krize. „Byly to naše nejtěžší podnikatelské 
roky,“ říká v rozhovoru jeden ze společníků 
Jiří Turčín.

jak do vašeho rozjetého podnikání hos-
podářská krize zasáhla?
Velmi dramaticky. Stačí jen pár čísel. Zatímco 
ještě v roce 2008, kdy jsme první nesmělé 
dopady krize začali pozorovat, činily naše 
tržby 174 milionů korun, o rok později ná-
sledoval sešup o zhruba 100 milionů. To se 
samozřejmě odrazilo i v zaměstnanosti, mu-
seli jsme se rozloučit s asi čtyřmi desítkami 
kolegů. Mezi nimi přitom byli  i odborníci, 
kteří na dnešním trhu práce mají cenu zlata. 
Jinak to prostě nešlo. Dokonce jsme zaváděli 
čtyřdenní pracovní týden. V roce 2010 byla 
situace podobná. Byly to naše nejtěžší roky. 
Pak jsme se začali zvedat. V roce 2014 jsme 
se tržbami i počtem zaměstnanců dostali 
nad předkrizové hodnoty. A stále rosteme. 

jaká je současná situace společnosti? jak 
sami sebe vidíte?
Ekonomicky  jsme na  tom velmi  dobře, 
v  loňském roce  jsme měli rekordní tržby 
245 milionů korun, náš tým tvoří 121 lidí. 
Máme dobře strukturované portfolio dlou-
hodobých zákazníků od výrobců trakčních 
motorů, vysokozdvižných plošin a nástro-
jových brusek přes firmu produkující stroje 
na obalové materiály až po pneumatikáře. 
Jsme tedy široce rozkročení, s výrazným 
podílem exportu. Myslím, že se můžeme 
považovat za silnou a stabilní společnost. 

Zapojili jste se do koučovacího progra-
mu platinn. jaký byl hlavní důvod?  
V podstatě  jeden  jediný.  Jak zvládnout 
generační obměnu, aby nepředstavovala 
riziko, ale naopak byla impulzem pro další 
rozvoj firmy. Jde o to, že my, co jsme za-
čínali v garážích,  jsme se tam, kde  jsme 
teď, propracovali spíše na základě intuice, 
případně systémem pokus – omyl. A to je 
stav, v kterém se společnost nepředává 
úplně nejlépe…

V čem vám program platinn pomohl?
Už obsáhlá analýza, která stála na začátku 
celého programu, pro nás byla velkým – 
a nepříliš příjemným – překvapením. Na-
příklad z ní vyplynulo, jak moc vázne naše 
interní komunikace. Zaměstnanci, a to ne-

mluvím jen o výrobě, neměli žádnou před-
stavu, jak firmu vnímáme my, majitelé. Kam 
ji chceme posunout,  jaké  jsou problémy 
a podobně. V návaznosti na analýzu došlo 
k formulování prioritních os pro změnu 
a na konkrétních opatřeních, spočívajících 
například v institucionalizaci našich zažitých 
postupů či intenzivnější vnitřní komunikaci, 
už pracujeme. Navíc to pro nás mělo i dal-
ší efekty, například v podobě provozních 
úspor. Zajímavé je v této souvislosti jedno 
číslo. Loni objem tržeb při stejném po-
čtu zaměstnanců meziročně vzrostl o 13 
procent. 

Kde vidíte firmu za pět let?
Takto blízká budoucnost se ponese ve zna-
mení činnosti s vysokou přidanou hodno-
tou, ideálně bychom mohli stihnout zavést 
do výroby vlastní produkt. A také by se 
mohla završit generační obměna.   /jjn/

Platinn in TIC
Metodika využívaná pro spolupráci 
firem a expertů pro  jednotlivé ob-
lasti byznysu převzatá ze Švýcarska. 
Jde  o  ucelenou  metodiku  pro  za-
vádění  inovací  do malých  a  střed-
ních  firem,  které  mají  zvýšit  jejich 
konkurenceschopnost.  Systém  se 
skvěle osvědčil a díky prostředkům 
Zlínského  kraje  je  nyní  dostupný 
i v našem regionu. „Pro nás je Pla-
tinn  logickým  rozšířením  nabídky 
směrem k firmám, které už na trhu 
působí,“  říká  projektový  manažer 
Technologického  inovačního  cent-
ra Daniel Hajda.  Program  je určen 
především  pro technologické firmy 
ze Zlínského kraje, otevřené dveře 
mají  i start-up projekty. Firma nej-
prve  absolvuje  analýzu  inovačních 
příležitostí,  kdy  je  zjišťováno,  ve 
kterých oblastech je silná, a kde má 
naopak  rezervy.  Následuje  první 
fáze, ve které se s expertem naplá-
nuje plán potřebných změn. Pokud 
firma potřebuje pomoci i s realizací 
změn,  může  pokračovat  do  druhé 
fáze.  Analýza  a  prvních  40  hodin 
konzultací  s  expertem  je  zdarma. 
Ve  druhé  fázi  implementace  ino-
vačního projektu je k dispozici dal-
ších  80  hodin  konzultací  a  samot-
ná firma přispívá na 50 % nákladů. 
Více na www.platinn.cz.   /tic/
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PODPOŘTE SVůJ ExPORT! 
Registrujte se ZDARMA do katalogu firem Zlínského kraje www.katalogfiremzk.cz. Otevřete dveře vašemu 
exportu. Katalog přináší unikátní přehled podniků působících ve Zlínském kraji.

pROč býT V KATAlOgu fIREM ZlíNsKéhO KRAjE?
✔ Se zápisem v Katalogu firem Zlínského kraje je vás na internetu více vidět

✔ Šetříte náklady za reklamu – registrace je ZDARMA

✔ Propagujete svoji firmu i produkty – samostatný oborový katalog firem i produktů 

✔ Rozšíříte si své portfolio na internetu – profil je možné vyplnit v angličtině a němčině

✔  Účastníte se domácích i zahraničních výstav a veletrhů prostřednictvím našich partnerů 
www.katalogfiremzk.cz 

podnikatelská 
akademie 
pomáhá na 
svět start-up 
projektům
Dva semestry, 60 studentů, tři fa-
kulty. Tak vypadá řečí čísel letošní 
ročník projektu Podnikatelské aka-
demie, za nímž stojí Univerzita To-
máše Bati ve Zlíně a Technologické 
inovační centrum.

Účastníci  měli  možnost  setkat  se 
s  podnikateli  a  odborníky  z  praxe 
a díky  tomu  si  zlepšit  své podnika-
telské  dovednosti.  Kromě  toho  si 
mohli  vyzkoušet  připravované  reál-
né  podnikatelské  činnosti  alespoň 
„nanečisto“. 
Studenti také měli možnost zapojit se 
do soutěže Můj první milion, čehož 
využilo celkově sedm týmů. Z nich pět 
prošlo až do finále. Student  fakulty 
managementu a ekonomiky Martin 
Šilc se pak v soutěži umístil na 3. mís-
tě v hlavní kategorii.  „Jsme rádi,  že 
v rámci výuky tak bylo možné reálně 
nastartovat a rozvíjet více než desítku 
reálných a životaschopných projektů, 
které jsou mnohdy již ve stádiu začí-
nající firmy – start-upu. Již nyní se na 
základě velmi pozitivních ohlasů ze 
strany studentů  těšíme na další běh 
tohoto kurzu, který opět odstartuje 
v září,“ uvedl docent Petr Novák z Fa-
kulty managementu a ekonomiky UTB 
ve Zlíně.   /tic/

Zálesáci vsadili na roboty
Významný zaměstnavatel, výhradně tuzemský kapitál a několik závodů s široce diverzi-
fikovaným výrobním programem. To je akciová společnost ZÁLESÍ. Nejnovějším přírůst-
kem do firemní rodiny je závod Robotics, zabývající se robotikou, automatizací či stav-
bou jednoúčelových strojů. Vlastní výzkum a vývoj má umožnit celé společnosti nabízet 
nové optimalizované technologie a zvyšovat tak konkurenceschopnost.

Do portfolia společnosti ZÁLESÍ patří mimo 
jiné závody Plasty, Kovo a Obaly, které dispo-
nují rozsáhlým strojním vybavením. Přestože 
jde vesměs o moderní techniku, v ZÁLESÍ sá-
zejí na další rozvoj – ať už jde o zkvalitňování 
technologického zázemí, nastavování principů 
Průmyslu 4.0 či vlastní vývoj. „Je to cesta ve-
doucí ke zvýšení efektivity, finančním úspo-
rám, omezení namáhavé práce. Podporou 
vývojových projektů budujeme předpoklady 
pro udržení předního místa na trhu,“ říká ře-
ditel závodu Robotics Petr Kozelek.
Aktivity závodu Robotics se ale neomezují 
na dodávky do ostatních závodů firmy, své 
služby nabízí i dalším klientům. K dispozici má 
jak vlastní vývojovou a konstrukční kancelář, 
tak i technologické centrum. V něm probí-
há montáž, seřízení a odladění navržených 
systémů. Testují se zde i možné konstrukční 

a technologické varianty. Nedílnou součástí 
je moderní zařízení osazené šestiosým ro-
botem, kamerovým systémem, pneumatic-
kými mechanismy a dalšími technologiemi. 
Na něm probíhá nejen školení zaměstnanců 
a zákazníků v oblasti robotiky a automatizace, 
ale také aplikovaný výzkum, testování nové 
i stávající výroby. 
Mezi finální výrobky technologického centra 
patří například automatické a poloautomatic-
ké výrobní linky, kontrolní, montážní, svařo-
vací a lisovací přípravky, robotická pracoviště 
či kamerové systémy. Do budoucna by měl 
závod Robotics rozšířit výrobní prostory, zvýšit 
počet kvalifikovaných pracovníků a posílit 
pozici na trhu. „Máme nápady i možnosti. 
Nevidím problém přinést německou kvalitu 
za české ceny,“ dodává Petr Kozelek. Více na 
robotics.zalesi.cz.   /jjn/



Partnerem přílohy je:  

PARTNER příloha LÉTO 2019 

AUTOMOTO
POLEM NEPOLEM. S NÁMI VŽDY DOJEDETE DO CÍLE

Od loňského října vstoupila v platnost zatím poslední novela zákona o provozu 
na pozemních komunikacích. Mimo jiné zavedla změnu ve vytváření průjezdní 
uličky pro záchranáře při kolonách na vícepruhových komunikacích. Zjednodu-
šilo se také vybavení lékárniček, náhradních dílů a technických prostředků v au-
tomobilech. 

Autoklub ČR informuje 
o novinkách z dopravní legislativy

fiRmy v příloze:

GPS Dozor 14
WrapStyle Zlín 14
Egoé 16-17
Karavan Centrum Morava 19
Wirtual System 19
SAMOHÝL MOTOR 20

Průjezd pro vozidla s právem přednostní 
jízdy ve vzniklé koloně na dálnicích nebo 
silnicích pro motorová vozidla s více než 
dvěma jízdními pruhy se nově tvoří mezi 
levým a přiléhajícím pruhem. Řidiči při 
tom smějí vjet na krajnici nebo střední 
dělicí pás. Nově tedy uhýbají vozidla do-
prava ve středním a pravém krajním jízd-
ním pásu a v tom nejrychlejším doleva. 
„Tato změna je určitě přínosná. Jejím za-
vedením totiž došlo ke sjednocení tvorby 
záchranářské uličky s pravidly platnými 
v okolních zemích,“ uvedl Libor Budina, 
manažer Road Safety Autoklubu ČR. 
Ministerstvo dopravy novelou vyhlášky 
zjednodušilo povinnou výbavu. „V auto-
lékárničce už nemusí být povinně šátek, 
nůžky, náplast s polštářkem a plastová 
rouška. Řidiči navíc nebudou mít povin-
nost měnit lékárničku po vypršení doby 
expirace,“ vyjmenoval Libor Budina.

Nově už v automobilech také nemusí být 
náhradní žárovky, pojistky, zjednodušu-
je a zpřesňuje se také povinnost jízdy 
s náhradním kolem a výbavy nutné pro 
jeho výměnu. Vozit rezervní kolo nemu-
sejí automobily s pneumatikami, které 
umožňují dojet a zároveň indikují defekt. 
� pokračování�na�str.�15



GPS monitoring vozového parku už není žádnou novinkou. Obzvlášť logistické firmy 
jej využívají běžně. V poslední době však roste využití této technologie menšími 
podniky i živnostníky. Důvodem je dostupnost i možnost speciálních aplikací.
 
vyhnout se byrokracii i zlodějům 
Monitoring vozidel původně sloužil k na-
hrazení byrokracie: řeší totiž za podnika-
tele vyplňování knihy jízd. Protože vše 
funguje v reálném čase, dá se díky GPS 
lokalizaci zjistit i aktuální poloha vozidla, 
což využívají například rozvážkové firmy. 
Ty používají GPS sledování při dispečinku 
nebo vyhodnocování efektivity rozvážek.
„Od několika klientů máme potvrze-
né, že se systém pro sledování vozidel 
osvědčil také v případě krádeže vozidla,“ 
uvádí Oldřich Škranc ze společnosti GPS 
Dozor. „Profesionálové jsou sice na GPS 
lokátory připraveni, ale někdy se jim do 
zvýšeného rizika nechce a kradené auto 
odstaví někde v lese, kde si ho majitel 
nepoškozené vyzvedne.“
 
Speciální využití
Systémy pro sledování vozidel využívají 
GPS lokátor – přístroj, který díky GPS sig-
nálu určí polohu vozidla a odešle ji po-

firmy stále více investují do monitorování vozidel

mocí mobilního signálu na specializova-
ný server. Zde se data zpracují a uloží tak, 
aby s nimi mohl uživatel dále pracovat.
Samotný lokátor si vystačí pouze s údaji 
o poloze, které získává ze satelitů sys-

tému GPS. Pokročilejší přístroje lze ale 
propojit s palubním počítačem vozidla, 
různými senzory nebo přídavnými zaříze-
ními. To otevírá nekonečné možnosti pro 
specializované využití.
„Velký zájem je o napojení lokátorů na pa-
lubní počítač přes CAN sběrnici ve voze. 
Lokátor pak přenáší naprosto přesná data 
o spotřebě, stavu tachometru, otáčkách 
motoru, o každém sešlápnutí brzdy nebo 
plynu,“ vysvětluje Oldřich Škranc a dodá-
vá: „Pro běžného firemního uživatele je ale 
důležité, že systém zásadně minimalizuje 
administrativu a zvýší úroveň zabezpečení 
služebních vozidel. Navíc ho podnikate-
lům namontujeme do vozidel na jakém-
koli místě Zlínského kraje.”

info@gpsdozor.cz
+420 775 299 334
www.gpsdozor.cz

WrapStyle Zlín, s.r.o. je tým automobilových nadšenců, který si 
neustálým zdokonalováním svých technik a dovedností vybudoval 
pozici jedničky v oboru polepů dopravních prostředků pro 
jednotlivce i  rmy.

Pro váš vůz či  remní fleet vytvoříme
jedinečný a kreativní design během pár dnů! 
Cokoliv budete chtít…

CHCETE ZMĚNIT BARVU VOZU, OCHRÁNIT LAK 
NEBO VYTVOŘIT DESIGN PRO FIREMNÍ FLOTILU?

Využijte našich dlouholetých zkušeností, 
vlastních technologií a špičkového know-how 
v těchto oblastech:

� polepy automobilů (3D fólie)
� aplikace ochranných fólií autolaku
� keramická ochrana laku
� tónování autoskel
� gra cký design a reklamní polepy

+420 733 321 343  |  zlin@wrapstyle.com  |  www.wrapstyle.cz
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Autoklub ČR informuje o novinkách...
dokončení�ze�str.�1�
Místo rezervy mohou mít ve výbavě 
i prostředky pro bezdemontážní opravu 
poškozené pneumatiky zajišťující nouzo-
vé dojetí. Třetí výjimkou jsou pak vozidla 
se zajištěnou asistenční službou, která 
zabezpečuje výměnu nebo opravu po-
škozené pneumatiky nepřetržitě na ce-
lém území České republiky. Pro vozidla 
bez tohoto vybavení ovšem i nadále platí 
povinnost mít náhradní kolo, klíč na ma-
tice nebo šrouby kol a příruční zvedák.
V roce 2018 bylo umístěno několik tes-
tovacích značek, které varují řidiče před 
vjezdem na dálnici do protisměru. S tě-
mito značkami je možné se běžně setkat 
v Rakousku, Německu nebo na Sloven-
sku. Zatím jich bylo umístěno pouze ně-
kolik, ale počítá se, že budou označovat 
více než 140 kritických míst po celé re-
publice. 
V současné době je v legislativním pro-
cesu poslanecký návrh změny zákona 
o silničním povozu, kterou se má zakázat 
jízda kamionů v levém pruhu na dálni-
cích. „Autoklub ČR vítá každý krok, který 
vede ke zvýšení bezpečnosti a plynulos-
ti silničního provozu. Ovšem neexistuje 
relevantní studie, která by prokázala, že 
zamýšlený návrh zvýší bezpečnost silnič-
ního provozu, oproti tomu existuje mno-
ho odborných názorů, že návrh naopak 
bezpečnost silničního provozu zhorší. 
Navíc v současné podobě může dopad-
nout i na karavany nebo třeba osobní 
vozidla s přívěsem. Upozornil jsem na to 
ještě před jednáním vlády a jsem rád, že 
se ve svém stanovisku s mými obavami 
ztotožnila. Budu to vysvětlovat i poslan-
cům. Přitom zákon již dnes umožňuje 
omezit jízdu v pruzích pomocí místní 
úpravy, tedy dopravní značkou na kon-
krétních problémových úsecích,“ vysvětlil 
své stanovisko prezident Autoklubu ČR 
Jan Šťovíček. 
V současné době je v meziresortním řízení 
návrh, aby nedodržování bezpečné vzdá-
lenosti bylo postihováno v přestupkovém 
řízení. Autoklub ČR upozornil, že nedodr-

žování bezpečné vzdálenosti mezi vozi-
dly patří mezi nejčastější příčiny doprav-
ních nehod. Zákonem stanovená pravidla 
proto mohou zásadním způsobem zvýšit 
bezpečnost na našich silnicích. Přitom 
prahová hodnota pro vymáhání sankcí za 
nedodržení bezpečné vzdálenosti za vo-
zidlem je legislativně zavedena například 
v Německu, Rakousku, Polsku, Itálii, ve 
Francii, Švédsku a na Slovensku. 
Dobrou pomůckou může být tzv. pravi-
dlo 2 sekund. To spočívá ve výběru ně-

jakého statického objektu vedle nebo na 
silnici (například strom, patník nebo je-
jich stín dopadající na silnici) a od chvíle, 
kdy ho před vámi jedoucí vozidlo mine, 
odpočítat čas, který uběhne, než k němu 
dorazíte vy. Naměřený čas by měl být mi-
nimálně 2 sekundy, což je předpokládaná 
minimální doba, než si ne plně soustře-
děný řidič všimne hrozby potenciální-
ho nebezpečí, zašlápne brzdu a vozidlo 
stihne zastavit, aniž by se s nebezpečím 
střetlo.

15autoklub

radek@truck-sraz-zlin.cz  +420 732 770 072
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V roce 1922 pak valná hromada rozhod-
la o změně názvu na Autoklub Republiky 
Československé. Reprezentoval motoris-
mus uvnitř státu i na poli mezinárodním. 
Jeho patronem byl první prezident T. G. 
Masaryk, znak Autoklubu zdobil chladič 
auta, kterým cestoval.
Dnes je Autoklub ČR nositelem národní 
sportovní autority a zastupuje Českou re-
publiku také v zahraničí. V poslední době 
na diplomatickém poli zaznamenal řadu 

představujeme Autoklub ČR
Autoklub České republiky je nejstarší organizací sdružující motoristy u nás. V únoru 1904 
byl založen Český klub motocyklistů, o měsíc později pak Český klub automobilistů. 
V roce 1909 se od počátku spolupracující spolky sdružily do Českého klubu automobilistů.

významných úspěchů, jeho zástupci byli 
zvoleni do klíčových orgánů evropských 
a světových automobilových a motocyk-
lových federací. Realizuje projekty pro ši-
rokou motoristickou veřejnost, zaměřuje 
se i na děti a mládež.
Autoklub ČR jako dlouhodobě tradiční 
a pevná součást české občanské společ-
nosti rozvíjí řadu společenských aktivit. 
V loňském roce měl jako jedna z mála 
nestátních institucí možnost podílet se 
na oficiálních národních oslavách stole-
tého výročí republiky. Akcí Pocta moto-
rismu, kterou v Opletalově ulici v Praze 
navštívily tisíce lidí, připomněl významné 
milníky naší historie. 
� Foto:�archiv�Autoklubu�ČR

Při příležitosti letošních oslav 115. výročí 
Autoklubu ČR a 90 let klubového domu 
v Opletalově ulici v Praze byla v budově 
odhalena pamětní busta Elišky Junkové, 
legendární „královny volantu.“ Její život 
je spojen i se Zlínskem, po skončení zá-
vodnické kariéry u Jana Antonína Bati 
vedla oddělení velkoobchodního prode-
je pneumatik. Na snímku zleva autorka 
busty, sochařka Kateřina Strach Tichá, 
syn Elišky Vladimír Junek a Jan Šťovíček, 
prezident Autoklubu ČR.

Zlínský Autoklub Barum v AČR pod 
dlouholetým vedením Miloslava Reg-
nera je úspěšným pořadatelem Barum 
Czech Rally Zlín, jedné z nejvýznam-
nějších motoristických akcí v České re-
publice. Letos se v termínu 16.–18. srp-
na pojede již 49. ročník. 

Díky unikátnímu projektu s názvem Jedu 
s dobou mohou řidiči nad 65 let absol-
vovat zdarma praktický kurz bezpečné 
jízdy na polygonech po celé republice. 

Na akcích pro veřejnost Autoklub Čes-
ké republiky umožňuje i těm nejmen-
ším zažít své vůbec první řidičské zku-
šenosti. 

18 autoklub



Od roku 2011 se rychle rozrůstáme, v sou-
časné chvíli máme 26 poboček ve světo-
vých metropolích na třech kontinentech. 
Naše franšízy fungují například v Londýně, 
Sydney, Ufě, Bangkoku, Singapuru či Rijádu. 
Do roku 2020 jich plánujeme provozovat 
celkem 30. Rozvoj firmy, působení v globál-
ním měřítku, příchod nových talentovaných 
a nadšených lidí do našeho týmu, to vše 
podnítilo vznik nových myšlenek.

využití high-tech technologií
WrapStyle tak již zdaleka nepředstavuje 
pouze styling automobilů a neotřelý design. 
Naše aktivity se ubírají novými směry a vy-
víjíme například vlastní softwarové platfor-
my. Jednou z takových inovativních aplikací 
je virtuální sklad s polepy, kde si zákazníci 
mohou vyzkoušet stovky různých návrhů 
polepů aut, od jednoduchých pásků až po 
složité komplexní varianty, na kterých se 
podílejí designéři z celého světa.

WrapStyle posouvá design do světa virtuální reality
Společnost WrapStyle je známá především svými polepy dopravních prostředků, ochra-
nou laku a grafickým designem. V poslední době se firma intenzivně zaměřuje i na vývoj 
softwarových aplikací pro virtuální realitu. Kreativní prostor, který tato technologie vy-
tváří, popsal spoluzakladatel projektu Wirtual System Martin Tureček.

Ve virtuální realitě, která přináší nové mož-
nosti, tedy vidíme obrovský potenciál. Že 
se touto oblastí seriózně zabýváme, potvr-
zuje další čerstvě spuštěný projekt – Wirtu-
al System. Jednou z jeho podob je virtuální 
showroom, který umožňuje zákazníkům 
snadné a jednoduché nakonfigurování a vy-
zkoušení mnoha modifikací produktů – třeba 

automobilů v různých designech a barvách, 
bytů včetně bezpočtu variant jejich vybavení 
apod. Vytváříme tedy prostředí, které si po 
nasazení 3D brýlí můžete prohlédnout, jako 
byste v něm opravdu byli. Zjednodušeně 
řečeno – to, co si dosud jen představujete, 
umíme přeměnit na realitu, tedy tu virtuální.

vize budoucího rozvoje
Tato kreativní práce nás posouvá stále dál 
a věnujeme se i zachycení přirozených lid-
ských pohybů a jejich přenosu do digitální 
podoby či simulování výrobních a dalších 
procesů. Náš koncept pro interaktivní pre-
zentaci výrobků a služeb už tedy přesahuje 
hranice samotného automobilového prů-
myslu a jeho budoucí reálné využití vidíme 
i v dalších oborech, jako jsou architektura, 
developerské projekty či stavební a výrobní 
průmysl. Virtuální realita nám jednoznačně 
otevírá zajímavé možnosti dalšího rozvoje. 

www.wirtualsystem.com
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■ Název projektu: Smart akcelerátor Zlínského kraje
■ Registrační číslo žádosti: CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000298
■ Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
■ Prioritní osa: 02.2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
■ Období realizace: 1. 1. 2016 – 30. 6. 2019
■ Příjemce dotace: Zlínský kraj
■ Celkový rozpočet: 26 908 887 Kč
■ Financování: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – 85 %, Zlínský kraj – 15 %
■ Partner projektu: Technologické inovační centrum s.r.o. (výkonná jednotka)

Hlavním cílem projektu Smart akcelerátor Zlínského kraje je napomoci přípravě a realizaci strategických projektů 
rozvíjejících inovační prostředí firem ve Zlínském kraji a přispět k řešení identifikovaných problémů, které brání zvy-
šování konkurenceschopnosti Zlínského kraje v oblasti podnikatelských inovací. Partnerem projektu je Technologické 
inovační centrum. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, 
programové období 2014–2020.

smart akcelerátor Zlínského kraje

Hlavním cílem projektu Smart akcelerátor je 
napomoci přípravě a realizaci strategických 
projektů  rozvíjejících  inovační prostředí 
firem ve Zlínském kraji a přispět k řeše-
ní  identifikovaných problémů, které brání 
zvyšování konkurenceschopnosti Zlínského 
kraje v oblasti podnikatelských inovací.
Projekt  je  zaměřen  na  podporu  rozvo-
je  inovačního prostředí ve Zlínském kraji 
v souladu s Národní výzkumnou a inovační 

strategií pro inteligentní specializaci České 
republiky a její krajskou přílohou za Zlínský 
kraj. Jde o přípravu strategických projektů 
a realizaci dalších aktivit k naplnění priorit 
a jejich strategických cílů. 
Jedná se o cíle zajištění kvalifikovaných 
pracovníků pro potřeby výzkumu, vývoje 
a inovací, zvýšení počtu inovací ve firmách 
a zvýšení počtu osob zahajujících vlastní 
podnikání. 

Specifický cíl
■  identifikovat trendy, potřeby a problémy 
rozvoje inovací ve firmách a iniciovat hle-
dání vhodných řešení

■  podporovat přípravu strategických projek-
tů podporujících inovace a prohlubujících 
inteligentní specializaci ve Zlínském kraji

■  posílit spolupráci klíčových hráčů a dalších 
aktérů inovačního systému ve Zlínském 
kraji a vytvářet prostředí pro vzájemnou 
výměnu zkušeností

■  napomoci zajistit kvalifikované pracovníky 
pro potřeby VaVaI v regionu

■  propagovat pozitivní příklady růstu kon-
kurenceschopnosti regionu díky inovacím

■  vzdělávat aktéry inovačního systému v re-
gionu a přenášet do regionu zahraniční 
zkušenosti v definovaných zájmových ob-
lastech

■  mapovat vývoj inovačního prostředí regio-
nu, výsledky a dopady podpůrných aktivit 
v oblasti VaVaI a rozvojové problémy / ná-
měty aktérů inovačního systému v regionu

■  aktualizovat Regionální inovační strategii 
Zlínského kraje, včetně přípravy, realizace 
a vyhodnocování jejích akčních plánů

■  prohlubovat spolupráci v oblasti podpory 
inovací s národní úrovní i dalšími kraji

Cílové skupiny projektu
■  Pracovníci veřejné správy v oblasti řízení 
a implementace VaVaI

■ Pracovníci výzkumných organizací a VŠ
■  Pracovníci zabývající se výzkumem v sou-
kromém sektoru

■ Studenti VŠ
■ Studenti vyšších odborných škol
■ Žáci SŠ, zájemci o studium na VŠ
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projekt smart akcelerátor Zlínského kraje: 
Vzdělávání, mapování, podpora...
Díky realizaci projektu Smart akcelerátor Zlínského kraje dojde k celkové stabiliza-
ci, sjednocení a rozvoji inovačního systému, a díky tomu pak dojde k podpoře im-
plementace a realizace strategických projektů s dopadem do jednotlivých klíčových 
oblastí změn. 

Takové byly hlavní cíle celého Smart ak-
celerátoru Zlínského kraje. Pomoci tomu 
měla celá řada dílčích projektů – analýzy, 
konference, workshopy, další vzdělávací 

pROč jE TOTO řEšENí 
INOVAčNí? 
Zlínský kraj zpracovává svoji 
regionální inovační strategii již 
od roku 2004 a Technologické 
inovační centrum s.r.o. jako 
společný subjekt kraje a Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlíně vzniklo 
v roce 2005, nicméně aktivity 
podpory výzkumu, vývoje a inovací 
v regionu nebyly zejména kvůli 
omezeným finančním prostředkům 
řešeny komplexním způsobem. 
Změnit to měl právě Smart 
akcelerátor Zlínského kraje.
Projekt umožnil zajistit 
implementaci inovační strategie 
v celé šíři provázaných aktivit 
zasahujících do oblasti lidských 
zdrojů, inovační výkonnosti firem 
i do oblasti generování a podpory 
rozvoje nových inovativních 
podnikatelských záměrů. 
Smart akcelerátor Zlínského 
kraje umožnil při přípravě 
strategických projektů výrazněji 
rozvinout partnerskou spolupráci 
v regionu, která byla dosud 
řešena pouze v dílčích oblastech 
a spíše docházelo k dublování 
aktivit a nevyužívání synergií 
u potenciálních partnerů. Umožnil 
také výrazně zvýšit odborné 
kompetence osob zapojených do 
podpory výzkumu, vývoje a inovací 
v regionu.
Inovativní oproti předchozímu 
přístupu Zlínského kraje a dalších 
podpůrných subjektů v regionu je 
také navržený postup definování 
společné vize a komunikační 
strategie při propagaci inovačního 
potenciálu kraje a dalších klíčových 
témat souvisejících s Regionální 
inovační strategií Zlínského kraje.

aktivity a podobně. Některé z výstupů si 
můžeme alespoň stručnou formou reka-
pitulovat.

Základní tým
Cílem aktivity bylo zajistit kapacitu a klíčové 
kompetence ke koordinaci a  implemen-
taci agendy Regionální  inovační strategie 
Zlínského kraje prostřednictvím výkonné 
jednotky – Technologického  inovačního 
centra, zajistit  její stabilizaci 
a také postupný rozvoj.
K výstupům této aktivity se 
řadí mimo jiné tyto strate-
gické dokumenty:
  Rozšíření prostor  infra-
struktury Podnikatelské-
ho inkubátoru Kunovice – 
Panský dvůr – Stará škola

  Rozvoj inkubačních a ak-
celeračních služeb ve Zlínském kraji

  Datová platforma zaměstnanosti Zlín-
ského kraje

  Projekt Internacionalizace Moravského 
Leteckého klastru

  Příprava strategického projektu Zřízení 
str ojírensko-plastikářských dílen

  Příprava strategického projektu Rozšíření 
prostor infrastruktury Klobouckého pod-
nikatelského inkubátoru o Dům na rohu

Vzdělávání
V této aktivitě byly rozvíjeny kompetence 
odborných pracovníků výkonné jednotky 
a kraje či posilovány relevantní kompeten-
ce odborníků z partnerských organizací, 
kteří jsou zapojeni do rozvoje inovačního 
prostředí v kraji. 
Zároveň byly  také posilovány relevantní 
kompetence pracovníků veřejné správy 
a představitelů samosprávy v kraji, kteří 
se podílejí na přípravě, schvalování a im-
plementaci krajské strategie. 
Pro zlepšení  inovačního prostředí Zlín-
ského kraje pořádá TIC četné workshopy, 
školení a setkání zaměřená na podporu 

výzkumu, vývoje a  inovací 
a  rozvoj  technických  i ne-
technických kompetencí. 
„Od roku 2016 proběhlo 43 
akcí, ve kterých se proškolilo 
přes 1 500 účastníků. Bě-
hem realizace projektu jsme 
uspořádali pro firmy  i ve-
řejnost  inspirativní  setkání 
s významnými osobnostmi 

na různá témata,“ říká Lenka Kostelníko-
vá z Technologického inovačního centra. 
"Mezi přednášejícími byli například René 
Kubů, obchodní ředitel pro sektor veřejné 
správy ve společnosti Microsoft, Martin 
Kotek,  zakladatel a prezident Asociace 
virtuální a  rozšířené  reality či Soňa  Jo-
nášová, ředitelka a zakladatelka Institutu 
Cirkulární  Ekonomiky,"  upozorňuje  na 
zajímavá jména.

pROběhlO 
43 AKCí, V NIChž 
sE pROšKOlIlO 

NA 1 500 
účAsTNíKů 
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Mapování
Cílem této aktivity bylo zmapovat a následně sledovat změny 
a vývoj inovačního prostředí v kraji, přizpůsobovat navrhované 
intervence a navrhovat nové intervence. Technologické inovační 
centrum mapovalo vývoj inovačního prostředí a fungování ino-
vačního systému v kraji, na jehož základě bylo možné zpřesnit 
navrhované domény specializace kraje. „Během projektu bylo 
provedeno 19 analýz, jejichž výsledky jsou důležitým podkladem 
pro tvorbu regionální inovační strategie Zlínského kraje," přidává 
podrobnosti Lenka Kostelníková.
byly realizovány tyto analýzy:
 Monitoring projektů podpořených v oblasti výzkumu, vývoje 
a inovací za období 2007–2015
 Analýza podnikavosti studentů UTB ve Zlíně (2016 a 2019)
 Pravidelný monitoring zpracovatelského průmyslu a strate-
gických služeb ZLK (za roky 2016, 2017 a 2018)
 Analýza stavu inovačního prostředí a potřeb subjektů tvořících 
inovační prostředí ZLK (za období 2016, 2017/2018 a 2018/2019)

 Analýza inovační infrastruktury ZLK
 Analýza VaV subjektů v ZLK
 Analýza firem v ZLK
 Pravidelný monitoring projektů podpořených z Operačních 
programů v oblasti VaVaI (jednou ročně v letech 2016 – 2018)
 Analýza aplikačního potenciálu UTB 
 Analýza bariér získávání a udržení kvalifikovaných pracovníků 
v oblasti výzkumu, vývoje a inovací ve Zlínském kraji
 Analýza potřeb subjektů  tvořících  inovační prostředí Zlín-
ského kraje
 Analýza  technologických  trendů pro specializaci  Inovativní 
aplikace polymerů
 Analýza  technologických  trendů pro specializaci  Inovace 
v konstrukčních činnostech
 Analýza technologických trendů pro specializaci Inteligentní 
a úsporné elektronické systémy
 Mapování technologických trendů na přesahu odvětví – po-
tenciál spolupráce

Hlavním  cílem  analýzy  je  zjistit,  zda 
studenti  podnikají  při  studiu,  mají 
o podnikání  v budoucnu zájem nebo 
jaké  jsou  největší  bariéry  při  startu 
s  podnikáním.  Dalším  důležitým  cí-
lem  je  prověřit,  zda  studenti  znají 
některé z podpůrných nástrojů,  které 
jim mohou s jejich byznysem výrazně 
pomoci.  Dalším  motivem  bylo  zjistit, 
zda studenti UTB dostávají  informace 
o  možnostech  vzdělávání  se  na  UTB 
v oblasti podnikání, zda znají podpůr-
né  útvary  nejen  pro  podnikání,  které 
na UTB fungují. 
Sběr  dat  proběhl  v  únoru  a  březnu 
letošního roku. Dotazníky byly vytvo-
řeny v online podobě prostřednictvím 
webového  rozhraní  Survio.com.  Dis-

tribuci  internetového  odkazu  na  do-
tazníkové šetření zajistila Fakulta ma- 
nagementu  a  ekonomiky.  Do  šetře-
ní  se zapojili  studenti  ze všech  fakult 
UTB  a  všech  ročníků  –  šlo  o  celkem 
622 respondentů, míra dokončení do-
tazníků se vyšplhala na 66,3 %. 

Zkušenosti s podnikáním
Až  9,94  %  studentů  v  současné  době 
podniká,  což  z  celkového  počtu  622 
respondentů  odpovídá  64  studentům. 
Nejvíce studentů podniká jako OSVČ – 
45, sedm studentů jsou členy neziskové 
organizace či nadace, jejichž činností je 
většinou  sociální  podnikání,  a  dvanáct 
studentů je společníky v obchodní spo-
lečnosti. 

podnikatel nebo zaměstnanec?
Studenti měli volbu určit, zda v budouc-
nu chtějí být zaměstnanci nebo ne. Z še-
tření  vyplynulo,  že  68,6 %  se  chce  stát 
zaměstnancem.  Hlavními  důvody  jsou 
například  jistota  stálého  příjmu  a  niž-
ší  míra  odpovědnosti.  Naopak  31,4  % 
respondentů  nemají  v  úmyslu  se  stát 
zaměstnanci  –  tito  studenti  chtějí  mít 
především flexibilní pracovní dobu. Dru-
hým hlavním důvodem je vidina vyššího 
příjmu  než  u  řadových  zaměstnanců. 
Při pohledu do vzdálenější budoucnosti 
jsou ale čísla jiná: 58,2 % studentů si chce 
někdy podnikání vyzkoušet. 

jaké jsou bariéry?
Jako největší překážku pro začátek pod-
nikání  studenti  vnímají  nedostatečný 
vstupní  kapitál  (23,89  %).  Další  barié-
rou  je  pro  studenty  nápad  na  vhodný 
podnikatelský  záměr.  15,89 %  studen-
tů označuje  jako  velkou bariéru  strach 
z neúspěchu.

jak pomoci podnikání
Nejpreferovanějším  nástrojem  podpory 
je  podle  studentů  přímá  finanční  pod-
pora  formou  Start-up  voucheru,  který 
by  uvítalo  14,58 %  respondentů.  Velmi 
žádané nástroje jsou z oblasti poraden-
ství, a to daňové a finanční poradenství 
(12,81  %),  pomoc  se  založením  spo-
lečnosti  a právní  poradenství  (11,99 %) 
a  poradenství  při  zpracování  business 
plánu  (10,01  %).  11,85  %  studentů  by 
uvítalo zvýhodněný pronájem prostor.

Analýza podnikavosti studentů uTb ve Zlíně.  
Chybí kapitál, uvítali by poradenství
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Propagace 
Propagace slouží k posilování komunikace a marketingu inovačního systému. Slouží Zlínskému kraji ke 
zvýšení povědomí o důležitosti vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací pro zajištění růstu a 
konkurenceschopnosti regionu.  
V rámci aktivity byl nastaven model řízení marketingových a komunikačních aktivit (zapojení 
klíčových hráčů a shoda na modelu a tématech komunikace), realizovány workshopy k definici 
očekávání vůči cílovým skupinám komunikace, proběhlo nalezení a odsouhlasení "ambasadorů" 
komunikace (klíčové osobnosti) a byla připravena marketingová strategie včetně komunikačních 
plánů. V rámci aktivity Propagace bylo realizováno: 
 

▪ Kulatý stůl komunikační Platformy FOTO 
Cílem tohoto otevřeného setkání bylo nastavení propagačních aktivit Zlínského kraje tak, aby vedly 
ke zlepšení povědomí o důležitosti vzdělávání a možnostech růstu konkurenceschopnosti zlínského 
regionu. Kulatého stolu se zúčastnili odborníci ze zlínské univerzity, Technologického inovačního 
centra, Zlínského kraje, hospodářské komory a významných firem z našeho regionu. 

▪ Konference ZLINTECH FOTO 
Koncem roku 2018 pořádal TIC první ročník konference ZLINTECH – Zlín in Technology, která byla 
současně první konferencí o Průmyslu 4.0 ve Zlínském kraji. Přednášky se týkaly vývoje 
technologických trendů a předání zkušeností firem s aplikací Průmyslu 4.0. Akce se zúčastnilo více jak 
160 zástupců firem převážně ze Zlínského kraje. www.zlin.tech  

▪ Brožura Jak uspět v Průmyslu 4.0 
Byl vytvořen materiál, který má za cíl zlepšit konkurenceschopnost firem Zlínského kraje 
adaptováním na aktuální trendy. Brožura čtenáře krok po kroku provádí všemi nezbytnými fázemi, 
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propagace
Propagace slouží k posilování komunikace 
a marketingu inovačního systému. Slou-
ží Zlínskému kraji ke zvýšení povědomí 
o důležitosti vzdělávání, výzkumu, vývoje 
a inovací pro zajištění růstu a konkuren-
ceschopnosti regionu. 
V rámci aktivity byl nastaven model řízení 
marketingových a komunikačních akti-
vit (zapojení klíčových hráčů a shoda na 
modelu a tématech komunikace), realizo-
vány workshopy k definici očekávání vůči 
cílovým skupinám komunikace, proběhlo 
nalezení a odsouhlasení  "ambasadorů" 
komunikace  (klíčové osobnosti) a byla 
připravena marketingová strategie včetně 
komunikačních plánů. V rámci propagace 
byly realizovány například tyto aktivity:

  Kulatý stůl komunikační platformy
Cílem tohoto otevřeného setkání bylo 
nastavení propagačních aktivit Zlínského 
kraje tak, aby vedly ke zlepšení povědomí 
o důležitosti vzdělávání a možnostech 
růstu konkurenceschopnosti zlínského 
regionu. Kulatého stolu se zúčastnili od-
borníci ze zlínské univerzity, Technologic-
kého inovačního centra, Zlínského kraje, 
hospodářské komory a významných firem 
z našeho regionu.

  Konference ZlINTECh 
V roce 2018 pořádal TIC první ročník kon-
ference ZLINTECH – Zlín  in Technology, 
která  byla  současně  první  konferencí 
o Průmyslu 4.0 v kraji. Přednášky se týkaly 
vývoje technologických trendů a předání 
zkušeností firem s aplikací Průmyslu 4.0. 
Akce se zúčastnilo více než 160 zástupců 
firem. Více na www.zlin.tech.

  brožura jak uspět v průmyslu 4.0
Byl vytvořen materiál, který má za cíl zlep-
šit konkurenceschopnost firem Zlínského 
kraje adaptováním na aktuální  trendy. 
Brožura čtenáře krok po kroku provádí 
všemi nezbytnými fázemi, které musí firma 
provést směrem k  implementaci prvků 
Průmyslu 4.0. V brožuře  jsou  také pre-
zentovány úspěšné firmy, které napomá-
hají  s aplikací Průmyslu 4.0 ve zlínském 
regionu. Brožura  je k dispozici na www.
inovacnipodnikani.cz.

 Videomedailonky úspěšných inova-
tivních firem ze Zlínského kraje
Během roku 2018 bylo natočeno 15 spo-
tů. Jednalo se o prezentace inovativních 
počinů firem a startupů Zlínského kraje. 
Spoty spojuje myšlenka mimořádnosti 
inovativního počinu ve svém oboru, který 
často přesahuje svým věhlasem Zlínský 
kraj. Spoty  tak doplňují prezentaci Zlín-
ského kraje a napomáhají ke zlepšení jeho 
vnímání směrem k podpoře inovací. Videa 
byla promítána v  rámci doprovodného 
programu ZLINTECH.

Asistence
Asistence zajistila koncepční dohled při 
přípravě projektových záměrů strategic-
kých intervencí v kraji tak, aby byly v sou-
ladu s RIS3 a projektové žádosti mohly 

být podány do relevantní výzvy vhodného 
programu na národní či evropské úrovni, 
případně byly připraveny k realizaci z ji-
ných zdrojů. Asistence umožnila přímou 
podporu přípravy strategických projektů 
formou voucheru, jehož nositelem je ve-
řejný subjekt. 
V rámci projektu byl připraven program 
Vouchery asistence projektu Smart akce-
lerátor Zlínského kraje pro podporu pří-
pravy strategických projektů naplňujících 
Regionální  inovační strategii Zlínského 
kraje. Do programu bylo podáno 6 žádos-
tí, tři z toho byly posléze staženy. Tři byly 
schváleny a dvě proplaceny – Kunovice 
a Valašské Klobouky. Více o těchto pro-
jektech najdete na následujících stranách.

  www.inovacnipodnikani.cz
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program Vouchery Asistence
Zlínský kraj vyhlásil v rámci projektu Smart akcelerátor Zlínského kraje Program Vouchery Asistence s alokací 3 000 000 Kč. Šlo 
o poskytnutí dotace ve výši 100 000 – 500 000 Kč veřejným subjektům na podporu přípravy projektů, které přispějí k naplnění 
alespoň jednoho ze strategických cílů Regionální inovační strategie Zlínského kraje. Žádosti o poskytnutí voucheru asistence 
bylo možné předkládat na Krajském úřadě Zlínského kraje ode dne 1. 8. 2016 až do vyčerpání alokace programu. Do programu 
se zapojily například Kunovice či Valašské Klobouky.

Město  Kunovice  v  roce  2008  požádalo 
o dotaci z operačního programu Podniká-
ní  a  inovace programu Prosperita. Žádost 
byla schválena. Rekonstrukce byla dokon-
čena  v  srpnu  2011  a  o měsíc  později  byl 
provoz Podnikatelského inkubátoru Kuno-
vice-Panský dvůr zahájen. Dnes víme, že to 
byl správný krok, a že díky využití nemovité 
kulturní  památky  pro  rozvoj  podnikatel-
ského prostředí byla myšlenka neobvyklá, 
nadčasová,  smysluplná  a  životaschopná. 
Díky ní Panský dvůr znovu ožil a své mís-
to k podnikání zde našlo celkem 26 firem. 
Kancelářské prostory využívají  jak živnost-
níci, tak i malé a střední firmy, probíhají zde 
školení,  konference  i  firemní  společenské 
akce.  Tímto  projektem  se  podařilo  nejen 
podpořit podnikatelské prostředí, ale  také 
vytvořit nové, moderní centrum města Ku-
novice.
O  pár  let  později  stálo  město  Kunovice 
před obdobným problémem, co s historic-

Nový podnikatelský inkubátor 
v duchu „staré školy“
Stává se již tradicí, že v Kunovicích přistupují k historickým budovám s úctou 
a péčí řádného hospodáře. V minulosti tomu bylo u projektu Podnikatelský inku-
bátor Kunovice – Panský dvůr, kde město Kunovice řešilo chybějící podnikatelský 
inkubátor v regionu Uherskohradišťska, s cílem vytvořit pro malé a střední firmy 
odpovídající zázemí na začátku jejich podnikání.

kým objektem bývalé obecní  školy,  umís-
těné  na  frekventované  křižovatce  upro-
střed města. Vzhledem k dobré zkušenosti 
s  proměnou  zchátralého  Panského  dvora 
v Podnikatelský inkubátor Kunovice – Pan-
ský dvůr a poptávce po volných prostorách 

k pronájmu, dospělo město Kunovice k roz-
hodnutí, že podnikatelský inkubátor rozšíří 
o další objekt. Tři roky se pracovalo na pro-
jektu „Rozšíření prostor infrastruktury Pod-
nikatelského  inkubátoru  Kunovice  –  Stará 
škola“, který byl v roce 2018 podán v rámci 
operačního programu Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost – Program služ-
ba  infrastruktury.  Dotace  byla  schválena 
a budova staré školy se co nevidět dočká 
proměny. 
Celý návrh se snaží stávající historickou bu-
dovu rekonstruovat v původním, historizu-
jícím  duchu  s  využitím  konfliktu  moderní 
vestavby k vytvoření nadčasové stavby. Ve 
stávajícím  objektu  vznikne  uvnitř  „dvora” 
vstupní část do nového inkubátoru, ve kte-
rém bude k dispozici sedmadvacet kance-
láří, foyer se službami, zasedací místnost ke 
krátkodobému pronájmu. Pro komfort ná-
jemců je navržena také společná kuchyňka, 
na patře, přímo u výstupu ze schodišťové 
haly, je navržen velkorysý relaxační prostor 
pro nájemce z celého objektu  inkubátoru, 
včetně  výstupu  na  společnou  zelenou  te-
rasu. 
O tom, že se bude jednat o dobrou adresu 
pro drobné podnikatele,  svědčí dotazy na 
Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský 
dvůr,  kdy  bude  provoz  inkubátoru  Stará 
škola zahájen. Město začíná s rekonstrukcí 
budovy v polovině tohoto roku a předpo-
kládá, že za rok proběhne jeho kolaudace 
a o měsíc později zde můžeme uvítat nové 
nájemníky.

  Marta Polášková,
  místostarostka města Kunovice
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dům na rohu ve Valašských 
Kloboukách. Z brownfieldu 
k centru pro podnikání
Nikdy nedokončený, pomalu chátrající. To je Dům na rohu ve Valašských Klo-
boukách. Od loňského roku se mu ale blýská na lepší časy. Mělo by se z něj stát 
moderní centrum pro podnikání. Záměr schválilo zastupitelstvo, město získalo 
dotaci a jedná s majitelem o odkupu.

Dům na rohu byl postaven v roce 1998 
soukromou firmou  jako polyfunkční. 
K úplnému dokončení ani užívání ale 
nedošlo. Za dvě desetiletí několikrát 
změnil majitele, v posledních několika 
letech došlo pouze k vnějším úpravám 
budovy.   Město vstoupilo do  jednání 
i  se  soukromým  inves-
torem,  který  ze  záměru 
koupit  dům  a  přestavět 
na byty později ustoupil. 
„Zvažována  byla  i  mož-
nost využít objekt k byd-
lení. Vzhledem k umístění 
domu  a  vysokým  inves-
tičním  nákladům  to  ale 
nebylo zcela smysluplné," 
řekla starostka města Eliš-
ka Olšáková. 
Další možností, pro kterou se nakonec 
zastupitelé rozhodli, je regenerace ob-
jektu pomocí dotace z Ministerstva prů-
myslu a obchodu Regenerace brownfiel-
dů, díky které lze získat až 85 % dotace 
na zhotovení inovační infrastruktury pro 
podnikatele.
„Prostory by sloužily pro další podporu 
podnikání. Zároveň by se nastavil díky 
tomuto Podnikatelskému inkubátoru II. 
efektivní ekonomický model provozová-
ní inovační infrastruktury,“ popisuje zá-
měr jednatel Valašskoklobouckého pod-
nikatelského centra Petr Kozel. Město již 

má zpracovánu architektonickou studii, 
celkové náklady přestavby na inspirativ-
ní podnikatelské prostředí s kavárnou 
a bistrem, kancelářemi pro  inovativní 
firmy  i multifunkčním prostorem s  te-
rasou pro veřejnost  jsou odhadovány 
na 30 milionů korun.

Ve Valašských Klobou-
kách  jsou  v  podpoře 
podnikání  aktivní,  již 
v  roce 2008 bylo zalo-
ženo Valašskokloboucké 
podnikatelské centrum. 
Jeho  hlavním  cílem  je 
vytvořit kvalitní zázemí 
pro podnikatelské akti-
vity  začínajících  a  ino-
vačních podnikatelských 
subjektů.VPC podporuje 

regionální podnikatelské aktivity pro-
střednictvím  předem  zvýhodněného 
poskytování nájemného a služeb pro 
podporu realizace podnikatelských zá-
měrů začínajících projektů a projektů 
s inovačním potenciálem. 
Kancelářské prostory jsou pronajímány 
podnikům zabývajícím se moderními 
technologiemi, inovacemi, aplikovaným 
výzkumem a vývojem. 
Smyslem projektu  je pomoci novým, 
technologicky  orientovaným  malým 
a středním podnikům v počáteční  fázi 
jejich rozvoje.   /red/
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Dům na rohu

Inovační 
vouchery 
Podpořit navazování nové spolupráce firem 
s výzkumně-vývojovými institucemi při rea-
lizaci jejich inovačních aktivit a tím pomoci 
posílit  jejich konkurenceschopnost. To je 
hlavním cílem programu Inovační vouchery 
Zlínského kraje.
Dotační program si mohly firmy z regionu 
poprvé vyzkoušet v roce 2012, kraj peníze 
na inovační vouchery vyčlenil i v letech 2013 
a 2014. Na konkrétní spolupráci podniku 
a výzkumného pracoviště bylo možné zís-
kat dotaci 75 procent v rozmezí od 60 000 
do 149 999 korun. V roce 2017 kraj v rámci 
programu podporoval spolupráci se spe-
cialisty nabízejícími služby produktového 
designu nebo produktového marketingu. 
Podporovány byly práce na rozpracování 
nebo navržení designu produktu, případně 
na strategie efektivního zacílení na stávající 
a potenciální zákazníky ve vazbě na nový či 
inovovaný produkt firmy.
V loňském roce se kraj vrátil k původnímu 
konceptu. V rozpočtu pro něj máme vyčleně-
ny dva miliony korun. O podporu ve výši až 
140 tisíc korun si budou moci zažádat firmy, 
které si dohodnou spolupráci s univerzitou 
či  jinou výzkumně-vývojovou institucí na 
konkrétní zamýšlené inovace. Podporovanou 
aktivitou bude nákup poradenských, expert-
ních a podpůrných služeb,“ řekl tehdy Josef 
Zicha, náměstek hejtmana Zlínského kraje.
Způsobilými žadateli o podporu mohly být 
podniky působící ve vybraných odvětvích 
zpracovatelského průmyslu, ve stavebnictví 
nebo provozující informační a komunikační 
činnosti. Výzva byla vyhlášena v říjnu, zájemci 
měli možnost požádat do letošního ledna. 
Inovační voucher Zlínského kraje pro letoš-
ní rok nakonec získalo 12 firem, dotace se 
pohybovala mezi 70 000 až 140 000 korun 
– vždy šlo o 70 procent. Mezi podpořenými 
projekty je například nahrazení třískového 
obrábění metodou tváření (ALTECH, spol. 
s r.o.), vývoj a testování konstrukčních po-
lymerových směsí (MALOUN, s.r.o.), dvou-
místný sportovní letoun (RaceAircraft s.r.o.) 
či organické dusíkaté hnojivo s biostimulač-
ním účinkem (Zemědělské družstvo vlastníků 
Fryšták).  /red/  
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Centrum výzkumu obouvání 
Vrátit Zlín zpět na mapu jako město obuvi, propojit výzkum obouvání s praxí a pod-
porovat mladé nadějné designéry i zavedené obuvnické firmy. K tomu bude sloužit 
nové Centrum výzkumu obouvání, které slavnostně otevřela 30. dubna 2019 Univer-
zita Tomáše Bati ve Zlíně. Naplňuje se tak vize profesora Petra Sáhy, který o návrat 
obuvnictví do Zlína usiluje již několik let. 

„Mělo by se jednat o výzkumnou jednotku 
s celosvětovou působností pro výzkum 
a testování obuvnických materiálů, tech-
nologií a designu. Široké spektrum slu-
žeb budeme nabízet nejenom celosvětově 
známým obuvnickým značkám, ale třeba 
i začínajícím podnikatelům v této oblasti,“ 
přiblížil Petr Sáha, který za založením to-
hoto centra stojí. 
Otevření centra se zúčastnili i vnuci Tomá-
še Bati – Rosemarie Blyth Baťa a Thomas 
George Baťa. 
„Jsme nadšeni, že podobné centrum ve Zlí-
ně vzniklo. Patří to sem. Centrum má skvělé 
a moderní vybavení a je jenom dobře, že 
technologický výzkum, co se obuvi  týče, 
bude právě ve Zlíně,” řekl Thomas G. Baťa. 

Spolupráce s firmou Baťa
Centrum výzkumu obouvání je začleněno 
do Univerzitního institutu, který už dlou-
hodobě intenzivně spolupracuje s firmou 
Baťa. 
„Konkrétně dělá výzkum a testuje materi-
ály a obuv v Centru polymerních systémů, 
které se na provozu centra obuvi významně 
podílí. Blíží se doba, kdy klasické technolo-
gie budou nahrazeny high-tech výrobou, 
která bude individuálně respektovat přání 
zákazníků,“ přiblížila PR manažerka Petra 
Svěráková. 
„Chceme se vrátit k tradici, která do Zlí-
na patří. K dnešní  technologii obouvání 
patří ale  také dobrý marketing, design, 
materiálové vědy, IT technologie, chemie 
i biomechanika. A to jsou přesně ty obory, 

které na univerzitě máme“, doplňuje Vladi-
mír Sedlařík, rektor univerzity. Věnovat se 
obuvi komplexně pod jednou 
střechou umožní v Centru vý-
zkumu obouvání  také nově 
akreditovaná Obuvnická zku-
šební laboratoř, díky které je 
možné zkoušet  fyzikálně – 
mechanické vlastnosti obuv-
nických materiálů a výrobků.
„Jsme  schopni  posoudit, 
jestli se materiál hodí nebo 
nehodí na pokročilou obuv. Také napří-
klad zkoušíme vhodnost povrchové úpravy 

obuvních materiálů z pohledu odolnosti 
vůči opakovanému ohybu, a to jak za běž-
ných teplot, tak také teplot až do mínus 25 
stupňů Celsia,“ popisuje Luděk Suchomel, 
technolog centra s více než třicetiletou 
praxí ve zkušebnictví. 
„Máme  tady  také  stroje,  které hodnotí 
i hygienické vlastnosti obuvi. To znamená 
propustnost vodní páry, což  je důležité 
zejména pro zimní obuv a luxusní pracov-
ní obuv, která slouží například hasičům, 
vojákům a jednotkám speciálních služeb,“ 
vysvětluje Jarmila Roubínková, technoložka 
Obuvnické zkušební laboratoře. 
Už nyní zaměstnává centrum mladé vědce 
spolu se zkušenými technology. Propojuje 
se tak vědecko-výzkumná práce s praxí. 
Přenos získaných poznatků z oblasti zá-
kladního výzkumu do praxe je v rámci uni-
verzity zajišťován prostřednictvím Centra 
transferu technologií (CTT). 
Nově vzniklé obuvnické centrum bude 
nabízet také příležitosti k řešení projektů 
zaměřených na design a konstrukci obuvi. 

„Zabýváme se novými re-
cepturami  pro  pryžovou 
obuv,  zajímá  nás  zdravé 
obouvání dětí, připravuje-
me  filamenty  pro  3D  tisk 
podešví, ke svému závěru 
se blíží tzv. chytrá bota, našli 
jsme využití magnetického 
hydrogelu ve vložce obuvi. 
Těch zajímavých projektů je 

hodně a jsem velmi rád, že budou přibý-
vat,“ uzavírá Petr Sáha.   /tz/
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„Jedinečnost  těchto  webových  stránek 
spočívá v propojení správných dat na jed-
nom místě.  Využívat  je mohou  regionální 
politici,  zaměstnavatelé,  školy  a  další  hrá-
či na trhu práce, kteří svými rozhodnutími 
ovlivňují  budoucí  zaměstnanost  ve  Zlín-
ském kraji. Zajímavá jsou data i pro média, 
kariérní  poradce  a  rodiče,  kteří  pomáhají 
svým dětem  s  volbou budoucího povolá-
ní,“ dodává Iveta Táborská, ředitelka Krajské 
hospodářské komory Zlínského kraje. Data 
jsou dostupná na www.monitorzk.cz a ne-
jedná se o žádné nudné čtení. Návštěvníci 
zde  najdou  ve  čtyřech  hlavních  oblastech 
(monitorech) informace a interaktivní grafy 
o  zaměstnanosti mladých  lidí,  o  klíčových 
profesích v regionu, o vzdělávání dospělých 
a také o pracovní poptávce zaměstnavate-
lů  z  řad  malých  firem.  Zajímavé  výsledky 
shrnují i stručné články. Portál využívá data 
z  oficiálních  zdrojů  –  například  statistiky 
Úřadu práce ČR, Ministerstva školství, mlá-
deže a  tělovýchovy, Českého statistického 

jaké profese mají ve Zlínském kraji 
budoucnost?
Jaké kompetence požadují zaměstnavatelé od začínajících pracovníků? Jak úspěš-
ní jsou absolventi škol na trhu práce? Jaký je zájem o studium technických oborů 
ve Zlínském kraji? To je pouze několik z mnoha otázek, na které odpovídá projekt 
Krajské hospodářské komory Zlínského kraje na portálu o zaměstnanosti Svět 
práce v moderních souvislostech. 

Klíčové profese Zlínského kraje

Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje, projekt CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006482

úřadu  či  Krajského  úřadu  Zlínského  kraje, 
a  také  výsledky  vlastních  dotazníkových 
šetření.

podnikatelé chtějí zodpovědné a pečlivé 
zaměstnance
Loňská šetření otevřela celou řadu otá-
zek. Zabývala se například provázaností 
středních  škol  s  praxí,  kdy  spolupráci 
potvrdilo  téměř  700  firem  v  regionu. 
Nejčastěji  se  jednalo  o  finanční  nebo 
věcnou  podporu  školy,  odborný  roz-
voj  pedagogů,  účast  zaměstnavatelů 
na  zkouškách, motivační  příspěvky pro 
žáky a také stáže žáků u zaměstnavatelů 
nad  rámec praktické  výuky.   Dotazníky 
se netýkaly jen velkých zaměstnavatelů, 
ale  i malých firem do 25 zaměstnanců. 
Podle  šetření  každá  pátá  malá  firma 
ve  Zlínském  kraji  spolupracuje  se  ško-
lou. Z celkového počtu 233 firem, které 
vyplnily  dotazník,  jich  52  odpovědělo 
kladně.

Další  z otázek byla  zaměřena na  spoko-
jenost zaměstnavatelů s absolventy škol. 
„Například jsme se ptali zaměstnavatelů ze 
Zlínského kraje, jaké kompetence považují 
u absolventů škol za nejdůležitější. Ukáza-
lo  se,  že  často  požadované  jsou  „měkké 
dovednosti“. Zodpovědnost a pečlivost na 
prvním  místě  dokonce  výrazně  převýšily 
požadavek  na  odborné praktické  doved-
nosti. Dále si zaměstnavatelé cenili schop-
nosti  týmové  spolupráce,  odborných  te-
oretických  znalostí,  efektivní  komunikace 
a  schopnosti  adaptovat  se  na  pracovní 
proces  a  pracovní  návyky.  V  současné 
době  probíhá  druhé  kolo  dotazníkového 
šetření,  jehož výsledky budou zveřejněny 
v červnu 2019,“ říká Olga Šišková, speciali-
sta zaměstnanosti KHK ZK.

Zájem o karty profesí
Jako praktické a užitečné se ukázaly  tzv. 
karty  profesí,  kdy  v  rámci  projektu  bylo 
vybráno a detailně popsáno třicet povo-
lání,  která  jsou  z  hlediska  jejich  uplatni-
telnosti  ve  Zlínském  kraji  klíčová.  Každá 
karta zahrnuje popis, co zaměstnanec na 
dané  pracovní  pozici  dělá,  a  další  infor-
mace,  vztahující  se  přímo  ke  Zlínskému 
kraji včetně průměrné měsíční mzdy, po-
žadovaného vzdělání, možností studia či 
volných míst. Karty pomáhají studentům 
i rodičům vybrat si takovou profesi, která 
má budoucnost a je firmami nebo orga-
nizacemi často poptávaná. „Máme radost, 
že karty profesí už rok používají kariéroví 
poradci Úřadu práce ve Zlíně a také pra-
covníci nového Centra kariérového pora-
denství, které buduje Zlínský kraj na pod-
poru  kariérových  poradců  na  školách,“ 
říká Iveta Táborská.
Komora  představila  karty  na  mnoha  ak-
cích,  mimo  jiné  loni  v  říjnu  na  zlínském 
Veletrhu  práce  a  vzdělávání.  „Právě  tady 
jsme se dotazovali žáků osmých tříd, čím 
chtějí být. Mezi pěti povoláními,  která  se 
nejčastěji  vyskytovala  v  jejich  přáních,  se 
objevil  učitel,  IT  specialista,  zdravotní  se-
stra,  elektrikář  a  architekt.  Z  toho  první 
čtyři  povolání  patří  mezi  třicítku  profesí, 
definovaných jako klíčové pro náš region. 
Celkově  se  vybrané profese  žáků  shodo-
valy  s  definovanými  klíčovými  profesemi 
téměř v 49 %,“ uvedla Olga Šišková, kte-
rá se svými spolupracovníky už rok a půl 
plní webové stránky zajímavými daty o za-
městnanosti v regionu. „Stránky www.mo-
nitorzk.cz vznikly v rámci projektu Datová 
platforma  zaměstnanosti  Zlínského  kraje, 
který skončí v září 2019. Rádi bychom v je-
jich provozu pokračovali, protože se jedná 
o užitečný a v Česku ojedinělý portál,“ do-
dává Olga Šišková.   /khk/

 www.monitorzk.cz, www.khkzk.cz 



slavičín ve finále soutěže 
atraktivních regionů

Zlínský kraj 
ocenil férové 
zaměstnavatele

do průmyslové zóny holešov míří 
výrobce dekorací 

Slavičín, Polná, Žďár nad Sázavou, Mikulov, Pardubice a Litoměřice – to jsou 
finalisté letošního 3. ročníku soutěže agentury CzechInvest Investičně atraktivní 
region, která chce motivovat města a obce k užší spolupráci s podnikateli směrem 
k hospodářskému růstu regionu a zvyšování životní úrovně místních obyvatel. 

I letos CzechInvest udělil dvě divoké karty 
za výjimečný počin v oblasti spolupráce 
s partnery při rozvoji svého města, a to měs-
tům Znojmo a Lanškroun. Osmičku finalistů 
CzechInvest představil při příležitosti vyhlá-
šení výsledků výzkumu Město pro byznys 
v Letenském zámečku v Praze.
Svůj přístup k podpoře podnikání na svém 
území prezentují finalisté před porotou slo-
ženou ze zástupců Ministerstva průmyslu 
a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, 

podnikatelských asociací a komor a dalších 
expertů z oblasti podnikání a regionální-
ho rozvoje koncem května Praze. Posuzo-
vat bude porota kritéria jako investice do 
podnikatelské infrastruktury, podmínky pro 
vzdělávání nebo míru zapojení podnikatelů 
do chodu a rozvoje obce.
Vítěze letošního ročníku soutěže Investičně 
atraktivní region pak CzechInvest vyhlásí 
na konferenci Potenciál místní ekonomiky 
6. června 2019 ve Znojmě.   /tz/

Česká zbrojovka a.s. a Technodat Deve-
lop s.r.o. To jsou vítězové soutěže Féro-
vý zaměstnavatel Zlínského kraje 2019. 
Anketu organizuje Zlínský kraj ve spolu-
práci s Krajskou hospodářskou komorou. 
Letos se uskutečnil již její 7. ročník.
Titul Férový zaměstnavatel mohou získat 
společnosti, které dbají na rovné pod-
mínky svých zaměstnanců a pomáhají 
jim sladit pracovní a rodinný život. U při-
hlášených hodnotí komise například to, 
zda zaměstnavatel nabízí svým lidem 
pružnou pracovní dobu,  jaké  jim po-
skytuje benefity, zda podporuje proro-
dinné aktivity,  jestli zaměstnává osoby 
se zdravotním postižením nebo jakým 
způsobem podporuje veřejně prospěšné 
činnosti a sociální služby.
V kategorii malá organizace letos oce-
nění získala Technodat Develop s.r.o. 
Jde o zlínskou firmu zabývající se vý-
vojem softwaru. Svým zaměstnancům 
vychází vstříc zejména tím, že jim posky-
tuje pružnou pracovní dobu, možnosti 
home office, neplacené volno či krácené 
úvazky.
Mezi velkými organizacemi zvítězila Čes-
ká zbrojovka a.s., která je renomovanou 
strojírenskou firmou se sídlem v Uher-
ském Brodě. Také ona svým zaměstnan-
cům nabízí možnost pružné pracovní 
doby nebo home office, velmi dbá na so-
ciální péči o své zaměstnance a nabízí jim 
i pestré prorodinné aktivity. Významná 
je také společenská odpovědnost firmy 
– finančně podporuje sportovní kluby, 
školy, zdravotnická zařízení, nadace...
V kategorii nepodnikatelský subjekt zví-
tězil Domov pro seniory Loučka, příspěv-
ková organizace Zlínského kraje.  /tz/

„Společnost zvyšuje výrobní kapacity a v na-
šem kraji by nově měla do roku 2021 nabíd-
nout až 180 pracovních míst. Do budoucna 
plánuje i zřízení logistického centra pro po-
bočky v Evropě, čímž by mohly vzniknout 
další pracovní příležitosti,“ uvedl náměstek 
hejtmana Josef Zicha, který je zodpovědný 
za oblast strategického rozvoje a územního 
plánování. Společnost, která je pobočkou 
francouzské firmy, má sídlo ve Zlíně. Sou-
časnou výrobu má ale u Brna.   /tz/
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INZERCE

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 
telekomunikací 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 techno-
logii, 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

Rada Zlínského kraje udělila souhlas 
s provedením stavby investičního zá-
měru zlínské společnosti Blachere 
Factory Central Europe ve Strategické 
průmyslové zóně Holešov. V nově po-
stavených budovách se budou vyrábět 
a kompletovat vánoční dekorace.
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Rodinné firmy konečně mají vlastní definici 

žlutá krajina pohledem statistiky 

Co je rodinný podnik či rodinná živnost? Nyní už je jasněji. Vláda schválila nařízení, 
které vymezuje rodinné podnikání. Poprvé tak má Česká republika definici, díky které 
tak bude možné snáze zaměstnávat příbuzné a lépe je podporovat formou pobídek.

Napravo řepka, nalevo řepka. Pomyslná 
exkurze do české krajiny může být do-
cela monotónní.  Jaká  je ale skutečnost? 
Český statistický úřad zveřejnil historická 
data srovnávající osevní plochy na území 
dnešní České republiky až do roku 1920. 
Z údajů vyplývá, že řepka olejná byla ně-
kolik dekád vysloveně marginální plodi-
nou. Na historickém dně byla na přelomu 
20. a 30.  let, kdy se  její  celková osevní 
plocha ani nepřiblížila hranici 1 000 hek-
tarů. Vůbec nejnižší historická hodno-

ta se pak vztahuje k  roku 1933 –  tehdy 
zemědělci oseli řepkou jen 298 hektarů. 
V dalším období její obliba rostla, ovšem 
velmi pozvolně. 
Prudký  růst nastal v 90.  letech, aby po 
miléniu  ještě více akceleroval. Nejvyšší 
hodnotu, 418 808 hektarů, najdeme v ko-
lonce roku 2013. Ani ta za rok 2018 se ale 
výrazně neliší – šlo o 411 802 hektarů.
Ještě více je razantní nárůst řepky v krajině 
zřejmý, vztáhneme-li osevní plochu řepky 
k té celkové. Zatímco v roce 1988 řepka 

„Rodinné firmy se tak dočkaly. Poprvé ukot-
vujeme rodinný podnik a rodinnou živnost do 
českého prostředí. Plníme slib vůči segmentu 
podnikatelů, který je základem stabilního stá-
tu,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel 
Havlíček. Díky definici půjde zavést určitou 
formu podpory rodinných podniků. „Bude 
možné i vypsat strukturální výzvy nebo pro-
gramy či zavést daňové úlevy. Například ve 
Španělsku přišli s tím, že pokud podnikatel 
investuje do firmy z vlastních peněz a jde 
o rodinnou firmu, je stanovená úroková saz-
ba, na základě které si lze snížit daně. Něco 
podobného bych chtěl zavést i u nás,“ dodal 
ministr. Vzhledem k tomu, že dosud definice 
rodinného podniku neexistovala, tak nelze říci, 
kolik jich v ČR je. To by se teď mělo změnit. 
Díky statistickému sledování bude možné 
sledovat jejich vliv na ekonomiku.

Definice bude závazná pro všechny resorty 
i další ústřední orgány státní správy. Na 
definici budou navázány  i další aktivity, 
jako je například systém udělování značek 
Rodinný podnik.
Vedení českých rodinných podniků v sou-
časnosti stojí před první „porevoluční“ vý-
měnou generací. „Většina českých podni-
katelů, kteří začali podnikat po roce 1989, 
se musí  rozhodnout,  jak naloží se svými 
podniky a majetkem. Zda řízení svých pod-
niků přenechají dětem, předají odbornému 
managementu nebo prodají,“ řekl ministr 
Havlíček a dodal: „V této souvislosti MPO 
aktuálně zvažuje podporu převodu rodin-
ných podniků na stávající zaměstnance, 
management buy-out,  formou zvýhod-
něných záruk v programu Záruka 2015 
až 2023.“

Samotný základ definice rodinných podni-
ků v ČR navrhla Asociace malých a střed-
ních podniků a živnostníků ČR. Při návrhu se 
primárně vycházelo ze standardu, který byl 
naformulován v rámci federace Evropských 
rodinných podniků. Současně byly zohled-
něny zkušenosti ze sousedního Rakouska či 
odborné zdroje věnující se této problema-
tice v podmínkách ČR. Rovněž byly využity 
poznatky z řady odborných diskuzí z doby 
tvorby občanského zákoníku.

definice rodinného podniku
1) Rodinnou obchodní korporací je obchod-
ní korporace, ve které je nadpoloviční počet 
společníků tvořen členy jedné rodiny a ales-
poň jeden člen této rodiny je jejím statutár-
ním orgánem, nebo ve které členové jedné 
rodiny přímo nebo nepřímo vykonávají vět-
šinu hlasovacích práv a alespoň jeden člen 
této rodiny je členem statutárního orgánu 
této obchodní korporace. Za rodinnou ob-
chodní korporaci se považuje také obchodní 
korporace, ve které většinu hlasovacích práv 
vykonává ve prospěch jedné rodiny fundace 
nebo svěřenský správce svěřenského fondu, 
pokud je současně alespoň jeden člen této 
rodiny členem statutárního orgánu fundace, 
nebo svěřenský správce svěřenského fondu.
2) Rodinná živnost je podnikání, na kterém 
se svojí prací anebo majetkem podílejí nej-
méně dva členové jedné rodiny a nejmé-
ně jeden z členů této rodiny je držitelem 
živnostenského nebo jiného obdobného 
oprávnění nebo je oprávněn k podnikání 
z jiného důvodu.
3) Za členy jedné rodiny se pro účely rodin-
ného podniku považují společně pracující 
manželé nebo partneři nebo alespoň s jed-
ním z manželů nebo partnerů i  jejich pří-
buzní až do třetího stupně osoby s manžely 
nebo partnery „sešvagřené“ až do druhého 
stupně, dále osoby příbuzné v přímé linii, 
nebo sourozenci.   /tz/

zabírala přibližně  tři procenta osetých 
polí, vloni, tedy po 30 letech, to bylo již 
bezmála 17 procent…   /jjn/
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Už jste dnes četli?

www.zlin.cz

Nejčtenější 
zpravodajský a informační web 

ve Zlínském kraji.

P ehled nabízených slu eb
  opravy nových i starších vozidel všech zna ek
  pravidelné servisní prohlídky nových vozidel v záruce
  kompletní diagnos  ka motoru, diagnos  ka a servis 

ídicích jednotek a elektronických systém
  komplexní autoservisní a autoopravárensk
  pneuser ezouvání a vyva ování 
pneuma  k

  prodej náhradních díl , p íslušenství a pneuma  k

Autoservis Ba ík s.r.o.
K pasekám 5460
760 01 Zlín

tel.: +420 577 240 188                    
b +420 608 379 929

tel.: +420 577 240 188                    
mob.: +420 608 379 929

www.autoservisbacik.cz  



CITROËN UŽITKOVÉ VOZY
PORADÍ SI SE VŠÍM

Paket Travel obsahuje: kožená hlavice řadící páky, navigace, příčný úložný prostor nad hlavami

PRODLOUŽENOU 
ZÁRUKU 

VÝDŘEVU 
PODLAHY  

PAKET TRAVEL

JE JEN NA VÁS, CO SI VYBERETE. 
ZDARMA VÁM PŘIBALÍME KE 

KAŽDÉMU VOZU: 

VÁM NABÍDNE ŠIROKÝ VÝBĚR VOZIDEL 
ZA NEJVÝHODNĚJŠÍCH PODMÍNEK
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