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Den architektury ve Vizovicích

9 firmy
ELEKTRICKÁ  
MULTIKÁRA VYROBENÁ 
V ČESKÉ REPUBLICE
Zlínská technologická a inovační 
společnost NWT představila svůj 
nejnovější projekt Enviel. Jde 
o první komunální elektromobil 
vyrobený v České republice. 
Svým pojetím připomíná 
někdejší legendu z NDR. Jde 
především o maximální využití 
hmotnostního limitu pro řidičské 
oprávnění skupiny B – tedy 3 500 
kilogramů. Stejně je na tom Enviel 
i s variabilitou. Navíc ale přihazuje 
velký trumf. Ekologický provoz 
s nulovými emisemi.

12 podpora podnikání
DOLLER POMÁHÁ PLNIT SNY. 
PŘES DIÁŘ I WORKSHOPY 
Diář, ve kterém nejsou datované 
dny? Zvláštní věc. Ale člověku 
pomůže nejen efektivně plánovat, 
ale taky krok za krokem proměnit 
svoje sny v realitu. Doller. V tomhle 
projektu už ale zdaleka nejde jen 
o diář, rozrostl se o další produkty 
i různé služby. 

15 informace 
DĚTSKÁ SKUPINA JAKO 
ZAMĚSTNANECKÝ BENEFIT
Dětské skupiny jsou stále 
oblíbenější službou péče 
o předškolní děti. S ohledem 
na vývoj na trhu práce přibývá 
firemních dětských skupin, které 
rodiče využívají jako vítaný 
benefit při slaďování rodinného 
a profesního života. Velký zájem 
o tuto službu dokládá i narůstající 
počet dětských skupin zapsaných 
v evidenci Ministerstva práce 
a sociálních věcí. Ve Zlínském kraji 
je v současné době 35 dětských 
skupin s kapacitou 444 dětí. 
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O odborný komentář se, jako jeden z autorů pavilonu a jídelny, postaral architekt Michal 
Krištof z architektonického studia Chybik+Kristof Architects & Urban Designers. Vedle řady 
zajímavostí o zmíněných realizacích seznámil veřejnost s plánovaným projektem Vývojového 
inovačního centra modularity, jež prezentoval jako Revoluci v modulární výstavbě. Revoluci 
v modularitě demonstroval na modelu tohoto vývojového centra. Firma KOMA MODULAR 
s.r.o. je specialista v oboru modulární výstavby a architektury. Průměrná roční kapacita je kolem 
2,5 tisíce velkoprostorových modulů, z nichž buduje systémem off-site construction, hlavně 
kancelářské objekty, školy, mateřské školy, restaurace, bytové domy, prodejny, autosalony, 
podnikatelské objekty či domovy důchodců.  /red/

K celosvětovému týdnu architektury se díky společnosti KOMA MODULAR s.r.o. připojili 
také ve Vizovicích. Mottem akce bylo slovní spojení Hurá dovnitř!   Na programu byly 
komentované prohlídky. Návštěvníci byli provedeni i českým pavilonem pro EXPO 2015 – 
nyní přebudovaného jako sídlo firmy s galerií, modulární jídelnou a výrobními prostory.  
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Ještě v roce 1989 se „podnikatelé“ u nás počítali na stovky. Šlo hlavně o svobodná povo-
lání, vedle nich ale existovali i poskytovatelé služeb, například hospodští. Ti svou činnost 
prováděli na základě povolení národního výboru. Tehdejší režim se tím snažil řešit pro-
blémy s nabídkou služeb tam, kde to pro něj už bylo opravdu velmi neefektivní. Podmín-
ky pro „podnikání“ u nás byly daleko přísnější než například v Maďarsku či východním 
Německu. 
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Možná i proto se Češi po revoluci vrh-
li do podnikání skoro až bezhlavě. Už 
na konci roku 1992, kdy se rozpadala 
federace, existovalo podle statistik mi-
nisterstva průmyslu a obchodu 656 123 
podnikatelských subjektů. Tehdy ještě 
v tabulkách nebyly vedeny zvlášť fyzic-
ké a zvlášť právnické osoby. O dva roky 
později, tedy v prosinci 1994, už bylo 
podnikatelů 1 113 920, z toho 985 930 
živnostníků. Zbytek, tedy 127 990, byly 
firmy. 
V následujících letech se již situace 
uklidnila, meziroční růst byl pozvolněj-
ší. Jedním z faktorů, který konec boomu 
zapříčinily, bylo i postupné vystřízlivění 
z euforie. Řada podnikatelských pionýrů 
to zabalila. 

Ti šťastnější se vrátili do původní práce 
– pokud tedy firma ekonomickou trans-
formaci přežila – někteří se museli po-
týkat mnoho let s dluhy. Tehdy prostě 
banky půjčovaly peníze kde komu, na 
kde co…

Znalostí málo, lidí dost
Podnikání v devadesátých letech měla 
dvě specifika. Podnikatelům hodně 
chyběla možnost získávat know-how. 
Nebylo od koho. Všichni se tak učili za 
pochodu, často systémem pokus – omyl. 
Druhým dobovým jevem, který ale na-
opak firmám nahrával, byl dostatek lidí. 
Uchazečů o zaměstnání bylo plno – věc 
ještě před pár lety nemyslitelná. Velké, 
na trhy RVHP orientované firmy ztrácely 

Třicet let po sametu. Vzpomínky  
na začátky podnikání

odbytiště a krachovaly. Později končily 
i podniky, které svými výrobky nedoká-
zaly konkurovat importovanému zboží.
Jestliže v roce 1993 byla ještě obecná 
míra nezaměstnanosti 4,3 procenta, na 
konci první dekády tržní ekonomiky to 
již bylo 8,7 procenta. Vzhledem k tomu, 
že propouštěly hlavně větší průmyslové 
firmy, dobový nezaměstnaný měl podle 
statistik podobu muže ve věku 45 až 50 
let. 
Dnes je vše zcela naopak. Získat know-
-how pro podnikání je snazší než kdy-
koliv jindy. Zato sehnat zaměstnance je 
nadlidský úkol. A kvalitního? Tak hodně 
štěstí… Podnikatelů je zkrátka moc, lidí 
málo. Na konci loňského roku už jich 
bylo ve statistikách 2 505 551, z toho 
477 055 firem. 

Podnikatelské příběhy
Statistiky jsou zajímavé, daleko plastič-
tější představu ale dává případová stu-
die. Prostě vzpomínka konkrétního pod-
nikatele. My jsme vyzpovídali dva. Oba 
se vrhli do podnikání jako velmi mladí, 
oba velmi rychle uspěli. Jak moc složi-
tá jejich cesta byla a jak se jejich obor 
v čase proměnil, to se dozvíte na násle-
dujících stranách.  /jjn/  

Jiří Konečný: Vize odstartovaná v garáži
Opustit stabilní firmu a začít podnikat v garáži. Pro tuto cestu se na začátku 90. let 
rozhodl tehdy dvacetiletý Jiří Konečný. Opřít se mohl o vlastní odbornost, pomoc 
rodiny a hlavně o víru v  to,  že  jeho produkt má budoucnost. Dnes  je  společnost 
ELKO EP evropskou dvojkou ve výrobě časových relé, významným hráčem v oblasti 
bezdrátových instalací a jedním z průkopníků v segmentu internetu věcí. „Hodně 
lidí mé tehdejší rozhodnutí nechápalo. Já měl ale vizi, o které jsem byl přesvědčen. 
Tak jsem za ní šel. A na tom se nic nezměnilo ani teď,“ říká Jiří Konečný.

Na začátku vaší cesty k exportně oriento-
vané firmě s 250 zaměstnanci a obratem 
kolem dvou desítek milionů euro bylo pá-
jení v garáži. Co ale předcházelo tomuto 
kroku?
Měl jsem krátce po vojně a pracoval v elek-
tromontážní firmě v Kroměříži. Ta se mimo 
jiné zabývala systémem centrálního elek-
trického vytápění, což byla tehdy docela 
novinka. Lidé topili hlavně dřevem, uhlím, 
někdo měl plyn. Ale elektrické kotle byly na 
úplném začátku. Mě jako profesí elektronika 
hned zaujal u kotlů mechanický stykač. Velký 
a hlučný. Tak jsem připravil jeho náhradu 
v podobě systému s relé. Bylo to levnější na 
výrobu, zapojení bylo velmi snadné a brzy 
se ukázalo, že minimálně srovnatelná je 
i životnost – mimochodem, jeden z úplně 
prvních vyrobených kusů mám v kanceláři, 

je plně funkční. Takže abych to shrnul, přes 
den jsem ve firmě jako zaměstnanec připra-
voval rozpočty a staral se o sklad, po veče-
rech a o víkendech pak doma vyráběl desky 
s relé. Pomáhali rodiče, sousedi. S nadsázkou 
dnes říkám, že pájela celá ulice. Časem už 
nešlo zaměstnání a mé další aktivity skloubit. 
Musel jsem se rozhodnout.

To se psal rok 1993, vám bylo 20 let. Nena-
padlo vás, že dát výpověď a začít dělat sám 
na sebe v oboru, který je doménou hlavně 
velkých firem, může být docela riskantní?
Takto nebo velmi podobně tenkrát argumen-
tovalo i mé okolí, především rodiče. Jenže já 
v té době už měl zakázky pro výrobce elek-
trokotlů, o svém produktu a jeho perspekti-
vě jsem byl naprosto přesvědčený. Možná 
intuice, možná vize, nevím. Já jsem o svém 

rozhodnutí, které bylo vzhledem k okolnos-
tem nevyhnutelné, vůbec nepochyboval. 
A zakrátko jsem o jeho správnosti přesvědčil 
i všechny okolo.
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Jak tedy vypadalo garážové období?
Jako v garáži. K dispozici jsme měli sotva 20 
čtverečních metrů a spolu s třemi zaměstnanci 
ručně pájeli a kompletovali spínací výkonové 
bloky pro elektrické vytápění – vše tedy vlast-
ně bylo jako dříve, ale už jako hlavní činnost 
a v daleko větších objemech. Bylo i více času 
dívat se dál do budoucnosti. 
Toto garážové období trvalo vlastně jen dva 
roky. Už v roce 1995 jsme se stěhovali do 
bývalé školy v Roštění.

Lze tento rok označit za zlomový?
Asi ano. Už jsme prostě nebyli garážová firma. 
A tím nemyslím jen samotné prostory, ale vše 
okolo. Třeba náš produktový katalog měl v té 
době už 27 položek. Kromě spínacích výko-
nových bloků třeba časové relé v modulárním 
provedení – tedy to, co tvoří rozhodující část 
našeho obratu dodnes. V roce 1997 jsme 
se transformovali na společnost s ručením 
omezeným. 
Velké změny byly i v technologiích. Pořídili 
jsme osazovací automat, přijali další zaměst-
nance, takže nás už bylo kolem patnácti. K dis-
pozici jsme měli 200 metrů čtverečních, takže 
všechny naše činnosti byly v kulturnějších 
kulisách. Zásadně se také zvýšil objem výroby. 
Z dnešního pohledu je zajímavé, že tenkrát 
nás ve větším rozletu omezoval nedostatek 
zdrojů. Na všechny investice jsme si museli 
nejdříve našetřit ze zisku. Žádné úvěry, jen 
vlastní peníze. 

Pak už přišlo stěhování do Holešova…
V roce 2000 jsme se přestěhovali do objektu 
bývalého podniku výpočetní techniky, o rok 
později pak do někdejší modelárny firmy Lo-
ana a v roce 2005 jsme zakotvili v části Vše-
tuly, kde jsme dosud. V Holešově v podstatě 
odstartoval rychlý růst firmy – jak obratový, 
tak i personální. Přesto, že se držím zásady, 
že noví lidé se přijímají až poté, co ti současní 

jsou optimálně vytížení, ročně jsme přibírali 
desítky zaměstnanců. V roce 2005 už jsme 
měli 170 zaměstnanců a intenzivně pracovali 
na budování zastoupení v zahraničí. Dnes je 
nás kolem 250 a v tom, co děláme, patříme 
ke globálním firmám.

Na čem stojí dnešní profit firmy?
Ze 70 procent na tom, čemu se věnujeme od 
samého začátku. Tedy na časových relé. Jako 
OEM výrobce jsme zastoupeni u osmi z deseti 
největších světových producentů modulár-
ních přístrojů pro elektrorozvaděče. Spolu 
s produkcí pod vlastní značkou to znamená, 
že jsme evropská dvojka.

Je v tomto segmentu ještě možné inovovat 
či počítat s dalším růstem?
My jsme firma postavená na inovacích. Jasně, 
v oblasti časových relé nás žádná revoluční 
technologická změna nečeká, prostor pro 
zlepšení ale existuje. Třeba dál intenzivně pra-
covat na robotizaci. Pořád nám v montáži 
zbývá zhruba 30 procent manuální práce. 
To, i s ohledem na dlouhodobý nedostatek 
pracovníků, určitě chceme v následujících le-
tech řešit. Pokud jde o další možnosti na trhu, 
organicky v tomto segmentu rosteme zhruba 
o tři procenta ročně. Takže hlavní výzvou je 
pro nás právě zvyšování efektivity a s tím sou-
visející udržení tržního postavení.

Teď se ale musíme znovu vrátit v čase. 
V roce 2006 jste uvedli pod značkou iNels 
na trh své první řešení inteligentní elek-
troinstalace. Jako jedni z vůbec prvních, 
a to nejen v kontextu České republiky…
Já se vždy snažím dívat dopředu, zajímají 
mě výzvy. U nás to byla prakticky neznámá 
technologie, ale třeba z prvních zkušeností na 
německém trhu bylo patrné, že to je budouc-
nost nejen pro vývojáře a techniky, ale i uživa-
tele. My jsme měli k zavádění elektroniky do 

silnoproudých instalací letité zkušenosti, takže 
jsme do toho šli. Po technologii iNels Bus jsme 
přišli s bezdrátově ovládaným systémem iNels 
RF, přidávali další funkce a možnosti.

Dnes už možnost ovládat elektrická zaří-
zení v domě pomocí aplikace v mobilním 
telefonu asi nikomu jako záběr z budouc-
nosti nepřipadá. Přesto, jaký je reálný stav 
chytrých elektroinstalací na našem trhu?
Začnu zdánlivě nelogicky – nedávno jsem 
viděl v jednom řetězci prodávat zásuvku s dál-
kovým bezdrátovým spínáním. Normálně ji 
zasunete do klasické zásuvky a je to. Výrobce 
označuje zařízení jako Smart řešení a prodejce 
za to chce pár stovek. Jasně, asi to funguje, 
ale pro mě je inteligentní dům něco úplně 
jiného – komplexní řešení přinášející nejen 
úspory, komfort, ale také zcela nové funk-
ce. A toho rozhodně nedosáhnete instalací 
dálkově ovládaných žárovek či dodatečných 
zásuvek. Jenže povědomí lidí o těchto mož-
nostech ještě není na dostatečné úrovni. Proto 
se v tomto byznysu stále více orientujeme 
na řešení pro hotely, administrativní budovy 
či haly – tam investoři netápou, přesně ví, 
jaké možnosti naše řešení přináší. A hlavně 
exportujeme. Jen zhruba 30 procent našich 
chytrých technologií prodáváme v tuzemsku, 
zbytek jde přímo od nás či přes naše pobočky 
do celého světa. Zajímavé trhy jsou pro nás 
Spojené státy, Rusko, ale také Saudská Arábie, 
Jordánsko nebo severní Afrika. 

Sám říkáte, že na začátku vašeho pod-
nikání stála vize, za kterou si jdete. Kam 
tedy směřují vaše kroky nyní?
Dvěma slovy: internet věcí. Neboli, chcete-li, 
IoT řešení. To nás teď dost baví. Jsme u roz-
voje této technologie od samého začátku. 
Navíc v tom vidíme posloupnost, vývoj – 
časové relé, inteligentní elektroinstalace, 
internet věcí. Zapadá to do sebe.

Jak moc je internet věcí současné téma? 
Je to námět pro debaty nebo už realita?
Možná nejlepší je to demonstrovat na jedné 
konkrétní oblasti jeho využití – zemědělství. 
Mnohými je stále vnímáno jako víceméně 
tradiční činnost, do které moderní technolo-
gie buď nelze vůbec aplikovat, či tam nemají 
žádný význam. Ani jedno z toho není prav-
da. Máme pro zemědělce ucelený program. 
Nabízíme senzory a další prvky pro eliminaci 
ztrát na úrodě a zvyšování výnosů, kontrolu 
vhodných skladovacích podmínek, automa-
tizaci živočišné výroby a podobně. A reálně 
naše produkty prodáváme. Buď jako naše 
výrobky, nebo pod značkou našich partnerů. 
Internet věcí je prostě realitou, s kterou se 
budeme setkávat stále častěji. A mě těší, že 
jsme opět u toho.
� Jaroslav�Janečka
� foto:�Luboš�Wišniewski
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Polovina 90. let. Zlínské dealerství značky Mitsubishi začíná rychle ztrácet kondici, dluhy 
narůstají. V roce 1997 proto mění majitele. Mezi trojicí nových společníků je i tehdy jedna-
dvacetiletý Igor Zámorský. Vzniká společnost Unicars CZ, která dnes patří k nejvýznam-
nějším prodejcům nových a ojetých vozů ve Zlínském kraji. „Z dnešního úhlu pohledu 
odkoupit krachující firmu byl velký risk a vědět, co vím dnes, určitě bych i přemýšlel, 
jestli podnikat v tomto oboru. Je to vážně tvrdý byznys, ale určitě ničeho nelituji,“ říká 
Igor Zámorský.

Jak vypadala vaše cesta k vlastnímu 
podnikání? 
Její podoba odpovídala dobovým reá-
liím, tedy 90. létům, a mému věku. Byl 
jsem mladý kluk a viděl jsem svět tak, že 
nic nemůže být problém, že podnikání 
je ten nejlepší způsob, jak si vydělávat 
peníze. 
V jednadvaceti letech slovo riziko ne-
máte ve svém slovníku. Odkoupení kra-
chujícího dealerství rozhodně nepřed-
cházelo žádné hodnocení rizik, analýza 
trhu, konkurence a podobně. Bylo to 
hodně rychlé, prostě jsme šli, s rakous-
kým importérem značky Mitsubishi vy-
řešili všechny dluhy za bývalé dealerství 
– především za náhradní díly – a byli 
z nás prodejci nových automobilů. Vy-
šlo to. Překonali jsme všechna úskalí 
a jedeme dál.

Co pro vás bylo z počátku v podniká-
ní nejtěžší?
Asi bych to popsal jako nedostatek 
know-how. Chyběly zkušenosti, muse-
li jsme se učit hlavně od zahraničních 
firem. Vzpomínám, jak 
jsme s kolegou vždy, 
když jsme jeli do Vídně 
na jednání, obhlíželi růz-
ná dealerství tam a říkali 
si, co by bylo dobré udě-
lat u nás. Komplikovaná 
byla často i jednání s im-
portérem. Někdy pro-
stě nechápali, že česká 
mentalita je jiná, napří-
klad jejich marketingové 
aktivity u nás ne úplně 
fungovaly. Dlouho trva-
lo, než vzali na vědomí specifika české 
mentality. Fungovali jsme na soukro-
mé celní sklady, nebo přišly takové věci 
jako třeba Klausova depozita. Dnes je 
situace jiná, importy automobilek jsou 
většinou v Čechách a pokud ne, o český 
trh se starají lidi od nás, kteří vidí věci 
většinou stejnýma, nebo aspoň podob-
nýma očima. Rád ale na tu dobu vzpo-
mínám. 

Začínali jste s Mitsubishi, později jste 
přidali další značky. Proč?
Až do roku 2001 jsme měli v portfoliu 
jen jednu značku, pak jsme přibrali Cit-
roën, následoval Nissan a jako poslední 
jsme přidali Peugeot. Přechod na mul-
tibranding byl v zásadě nevyhnutelný. 
Každá značka se pohybuje v cyklech. 
Má lepší roky, kdy přijde se zajímavými 
modely, ale i ty slabší, kdy ji konkurence 
předběhne nebo se prostě jen netrefí 
do vkusu zákazníků. Snad jen prémiové 
značky na to tak netrpí. Když máte více 
značek, je riziko, že na vás dopadnou 
hubená léta, daleko nižší. V tomto je 
prodej aut velmi specifický. V podstatě 
nemáte vlastní produkt a jste závislý na 
rozhodnutí jiných. Když se automobil-
ce model nepovede, importér se cenou 
netrefí, doplatí na to i dealeři. Vzhledem 
k tomu, že to nemůžete ovlivnit, je mul-
tibranding dobrou prevencí. 

Jak se za uplynulé čtvrtstoletí prodej 
aut proměnil?
Když jsme začínali, auta byla dražší – 

proti současné době 
to může být tak o 20 
procent. Byla menší 
nabídka modelů, nižší 
kupní síla. Objem pro-
dejů tak nebyl velký, 
vše ale vyvažovala vyš-
ší marže. Její tehdejší 
úroveň je s dneškem 
nesrovnatelná. Postu-
pem let se vše velmi 
zásadně mění. Modelů 
přibývá, lidé více vydě-
lávají, prodeje rostou. 

Ovšem stejnou rychlostí klesají i marže. 
Dnes tak pro dealery není samotný pro-
dej ziskový. Vše musí dohánět nabíd-
kou doplňkových služeb a především 
servisem. Takže ta proměna je výrazná. 
Když k tomu přidáte tvrdé konkurenční 
prostředí, navíc plné různých regulativ, 
legislativních komplikací a jiných často 
zbytečných věcí, vychází z toho, že dnes 
jde o zcela jiný byznys s jinými pravidly. 

Igor Zámorský: Od koupě krachující firmy k dealerství 
několika značek 

Navíc přibylo tabulek, grafů a celkově 
papírování. Divná doba, ekologie je pri-
orita, ale na vytištění úvěrové smlouvy 
spotřebujete snad dvacet listů A4. 

A co financování? Jak čas zahýbal s for-
mou hrazení nákupu nových aut?
V polovině devadesátých let už byl leasing 
zcela běžnou formou financování. Lidé 
se velmi rychle naučili si peníze půjčovat 
a tento způsob úhrady kupní ceny pře-
vládal. V podstatě se půjčovalo všem a na 
všechno. Těch, co přišli s hotovými penězi, 
nebylo až tolik. Nyní je situace poněkud 
jiná. Pokles cen, vyšší kupní síla, to vše 
přispívá k tomu, že dnes je u nás financo-
váním realizována necelá třetina prodejů. 
Většinou prostě nový majitel uhradí celou 
částku z vlastních zdrojů.  Za poklesem 
podílu dnes již v podstatě pouze úvěrů 
ovšem stojí také větší opatrnost společ-
ností, které peníze půjčují. Už během po-
slední hospodářské recese podmínky pro 
půjčování zpřísnily. A drží se toho dosud.  
Nějakou dobu je také na trhu operativní 
leasing, moderní způsob, jak se dostat 
k novému vozu. Pro firmy s větším vozo-
vým parkem, které díky němu můžou mít 
naprosto předvídatelné náklady na jeho 
provoz, to může být dobrá forma. V pří-
padě fyzických osob nebo menších firem, 
které neprovozují více aut, to už tak úpl-
ně smysl nedává. Na celkových prodejích 
se u nás tak podepisuje jen v malé míře. 
U kolegů jiných značek s většími fleetový-
mi objemy, nebo městech, kde mají sídla 
velké firmy, může operativní leasing už 
dělat zase podstatně vyšší číslo.  

 KDYŽ SE 
AUTOMOBILCE 

MODEL NEPOVEDE, 
IMPORTÉR SE 

CENOU NETREFÍ, 
DOPLATÍ NA TO 

I DEALEŘI
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Změna je i v prostředí prodeje…
Tady je vývoj hodně poznat. V 90. le-
tech bylo běžné, že „autosalony“ vzni-
kaly úpravou přízemí domů ve městě či 
adaptací prodejen jiného zboží. I tady 
ve Zlíně to tak v několika případech 
bylo. Dnes už to tak není. Vzhledem 
k vysokým nárokům na prodej by to 
bylo nesmírně drahé a hlavně neprak-
tické. Prodejna ve městě, servis jinde, 
problémy s parkováním, prostě trend 
je jiný. Dnes už byste neměli narazit na 
prostory s ošlapanou dlažbou, zažlout-
lými podhledy, nefunkčním osvětlením, 
původním nábytkem s věšákem v rohu 
a na něm pověstným fialovým sakem… 
Drtivá většina prodejců má prostory na 
vysoké úrovni. Důvod, proč investují, je 
dán vysoce konkurenčním prostředím. 
Lidé prostě kulturu prodeje vnímají. Ale 
to myslím platí obecně, nejen v našem 
oboru.
Svou roli navíc sehrává i tlak výrobce, 
potažmo importérů, kteří po prodejcích 
požadují, aby showroom vypadal podle 
standardů té dané značky. A ty se na 
můj vkus u některých značek mění až 
moc často. Někdy mám pocit, že za tím 
nestojí nutnost nebo racionální rozhod-
nutí, ale jen uspokojení ega nového ma-
nagera ve vedení automobilky. Prostě 
změnit vzhled je snadné a je to vidět…
První zásluha je na světě. A že to stojí 
spoustu peněz? 

Lidé mají tendence vnímat autosa-
lony jako prodejce. V případě těch 
multibrandingových jde ale o regu-
lérní firmy, zaměstnávající desítky lidí 
všech profesí, masivně investují. Jak 
jste na tom vy? 
Máme zhruba 70 zaměstnanců. A kdy-
by bylo kde brát, bylo by jich asi i více. 
Aktuálně máme podstav například na 
lakovně. V případě mechaniků je situa-
ce na trhu práce také dost zoufalá. Jak 
z pohledu počtu, tak i kvality. Je nutné 
si uvědomit, jak moc se práce auto-
mechanika za poslední léta proměni-
la. Nakonec i ta výměna kol, na kterou 
dříve stačilo kratší zaškolení, je dnes 
v souvislosti s povinným měřením tla-
ku a jeho nastavení ve voze v podstat-
ně odbornější prací. O dalších celcích 
vozu, protknutými elektronikou, to pak 
platí několikanásobně. Rozvoj elektro-
mobility popřípadě jiných alternativ-
ních pohonů s sebou přinese ještě vět-
ší nároky na práci mechanika.  Pokud 
jde o investice, v plném proudu jsou 
u nás práce na zcela nové budově pro 
prodej značek Citroën a Peugeot. Ty 
chceme dokončit do poloviny příštího 
roku. V roce 2021 nás pak čeká zásadní 

přestavba prostor pro značku Mitsubi- 
shi. Samozřejmostí jsou pak investice do 
servisního zázemí a nových technologií.

Vše nasvědčuje tomu, že elektromo-
bilita není jen módním výstřelkem, 
ale zřejmě blízkou realitou. Jak moc 
to ovlivní váš byznys? 
S trochou nadsázky se vrátíme na začá-
tek tisíciletí. Předpoklad je, že auta bu-
dou dražší, bude se jich prodávat méně, 
marže bude muset být logicky vyšší. 
Rozhodně to ale nebude tak, že ze dne 
na den zmizí spalovací motory a všich-
ni budeme jezdit na elektřinu. Kdyby už 
kvůli ničemu jinému, tak jen s ohledem 
na stav potřebné infrastruktury to mož-
né není. Elektromobil je dobré řešení 
pro městský a příměstský provoz, jízda 
na delší vzdálenosti vzhledem k ome-
zeným možnostem dobíjení je zatím 
docela adrenalin. Spalovací motor tu 
s námi prostě ještě dlouho bude. Nic-
méně auta s ním také podraží. Navíc 
existují i jiné alternativní pohony a au-
tomobilky zkouší a hledají cesty. 

Často zaznívají hlasy, že elektromo-
bilita není tlačena technologickým 
vývojem, ale tažena politickou objed-
návkou. Jak to vidíte vy?
Podle mě to není jen o elektromobilitě 
samotné a s ní souvisejícím tlakem na 
snižování emisí. Nikde se veřejně o tom 
nemluví, protože to není a nebude po-
pulární politické téma, ale já za tím vším 
vidím i snahu regulovat počet aut. Pro-
stě je to jedna z mála možností, jak vy-
řešit infrastrukturní problémy – přetíže-
né cesty, nedostatek parkovacích míst 
a podobně. 
Je to vcelku logická úvaha. Když budou 
auta dražší a s ohledem na složité tech-
nologie se zkrátí doba pro jejich reál-
nou udržitelnost v provozu, navíc jejich 

provoz bude zatížený dalšími ne ma-
lými poplatky, jako jsou daně, pojistky 
a podobně, nebude běžné to, co může-
me vidět dnes, že v každé rodině jsou 
dvě i více aut nějakého stáří a nějakého 
technického stavu. Prostě tam bude stát 
jedno auto splňující všechny ty tvrdé 
předpisy a podmínky pro provoz, které 
bude sdílené více lidmi. Jasně, nebaví-
me se tady o výhledu na pět let dopře-
du, ale o vzdálenější budoucnosti. 

Nemáte jako prodejci z takové bu-
doucnosti obavy?
Určitě ne. Obava svazuje a negativně 
ovlivňuje myšlení a my takto nechceme 
přemýšlet.  Nikdo přesně neví, jak ta bu-
doucnost bude reálně vypadat a co při-
nese. Změny budou přicházet postupně 
a budou probíhat napříč všemi obory 
podnikání a lidské činnosti. Všichni se 
budou muset přizpůsobovat a přemýš-
let v nových kontextech.  Automotive je 
tvrdý byznys. Ten, kdo nedokázal včas – 
ideálně v předstihu – reagovat na změ-
ny které přicházely, už v něm dnes ani 
není… 
� Jaroslav�Janečka
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Znát e tajemství týmu?

1.              Stanovte týmu cíl a důvod, proč jej chcete dosáh-
nout. A získejte si pro to všechny, do jednoho. 

Pokud někdo nadšení pro tento cíl nesdílí a nedaří 
se jej pro daný cíl získat, nemůže v týmu být! Nezna-
mená to, že to je špatný člověk, pouze jej tento náš 
cíl nezaujal a tedy jej nebude podporovat. Máte na 
palubě lodi veslaře, který jí a pije z vašich zásob, ale 
nevesluje. Necháte si jej?

2. Stanovte jasná pravidla pro fungování týmu. 
Co se jak a kdy bude dělat, co rozhodně není 

přípustné, čeho se musí dosáhnout, než se jde domů,.. 
Zkrátka pravidla, aby vše mohlo fungovat. A zajistěte, 
že se tato pravidla budou VŽDY dodržovat VŠEMI 
členy týmu.

3. Nenadržujte nikomu – jedinci, skupině. Z jakých-
koli důvodů to nedělejte. Jste-li v roli vedoucího 

týmu, zodpovídáte za něj jako za celek. Chraňte ty, 

kteří dobře veslují, tlač-
te na ty, kteří mají ten-
denci se ulívat, a zbavte 
se těch, se kterými máte 
opakovaně potíže, a neda-
ří se to zlepšit.

4. Nedovolte nikdy nikomu jakkoli cíle, důvody 
pro jejich dosažení anebo skupinová pravi-

dla znehodnocovat, zlehčovat, zesměšňovat. Buďte 
hodně tvrdí v ochraně těchto věcí, chráníte skupinu 
i dosažení stanovených cílů.
 
Vedení fungujícího týmu je něco, co člověka baví a co 
mu v životě dává uspokojení. Neustálé zvládání lidí, 
kteří si hledí jen svého prospěchu a nejsnazších řešení, 
je utrpením a beznadějí. Tak se zbytečně netrapme!
 
 Autor: Ing. Ivo Jurman

„Musíme být jeden tým!“ – to je věta, kterou slýcháme poměrně často. V amerických 
 lmech je dokonce doprovázena až nepřirozeným nadšením. Možná právě proto tento 
výrok u řady lidí vyvolává úšklebek a leckdy i odpor.
Ať už okolo nás či v televizi vidíme cokoli, tak udělat ze svých lidí dobře fungující tým 
je velice žádoucí a je to snem většiny vedoucích pracovníků. Tým v tom správném slova 
smyslu je skupina lidí, která táhne za jeden provaz. Důvod je zřejmý všude kolem nás. 
Zvířata lovící ve smečce jsou mnohem úspěšnější a mají výrazně vyšší pravděpodobnost 
přežití. Firma, jejíž pracovníci jsou perfektně sehraní, dokáže své zákazníky rychleji 
a spolehlivěji uspokojit a je tak mnohem více žádaná. Hokejové mužstvo, které se sklá-
dá z téměř neznámých hráčů, kteří jsou perfektně sehraní, většinou porazí druhý tým. 
Ačkoli soupeř může mít celý tým sestaven i z hvězd, tak je to týmový duch, který určuje 
vítěze.

Jak tedy z jednotlivců udělat tým?
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Elektrická multikára vyrobená 
v České republice

Ocenění za manažerské úspěchy:
Řád Vavřínu zamířil i do Zlínského kraje

Zlínská technologická a inovační společnost NWT představila svůj nejnovější pro-
jekt Enviel. Jde o první komunální elektromobil vyrobený v České republice. Svým 
pojetím připomíná někdejší  legendu z NDR. Jde především o maximální využití 
hmotnostního  limitu pro  řidičské oprávnění  skupiny B –  tedy 3 500 kilogramů. 
Stejně je na tom Enviel i s variabilitou. Navíc ale přihazuje velký trumf. Ekologic-
ký provoz s nulovými emisemi.

Lubomír Kovařík,  předseda představenstva a prezident  společnosti Česká  zbro-
jovka Group SE, a Milan Dostalík, generální ředitel společnosti TON. I ti byli mezi 
letošními laureáty Řádu Vavřínu. Jde o nejvyšší vyznamenání podnikatelské ve-
řejnosti udělované Hospodářskou komorou České republiky a odkazující na vav-
řínový list jako starověký symbol úspěchu a vítězství.

Výrobcem vozu je start-up společnost 
Enviel Systems s.r.o., člen skupiny NWT 
Group.  Start-up nepodpořilo NWT náho-

Vyznamenání, udělená letos celkem 15 
osobnostem, byla předávána na slavnost-
ním večeru v pražském Žofíně. 
Lubomír Kovařík i Milan Dostalík obdrželi 
Řád Vavřínu za významné manažerské úspě-
chy. Ocenění se uděluje i za podnikatelské 
úspěchy, za přínos tradičnímu řemeslu, 
zásluhy o vědu a výzkum. Letošní ročník 
byl vzhledem k 30. výročí listopadových 
událostí výjimečný. Mezi laureáty byl, in me-
moriam, také Václav Havel. Ocenění získal 
za celospolečenský přínos České republice 
a rozvoj občanské společnosti. 

dou. Společnost už delší dobu soustředí 
své aktivity na trvale udržitelný rozvoj 
i celosvětovou environmentální politi-

„Václav Havel pomohl otevřít dveře svo-
bodnému podnikání navzdory tomu, že 
neměl s podnikateli vždy stejný názor. 
Symbolizuje hodnoty, s nimiž se generace 
dnešních živnostníků a šéfů firem, kteří se 
mnohdy sami aktivně podíleli na převra-
tu v naší zemi, ztotožňují. I díky Havlovi 
mohou dnes předat své celoživotní dílo 
svým dětem, za to mu přísluší velká úcta,“ 
poznamenal prezident Hospodářské ko-
mory Vladimír Dlouhý, který zdůraznil, 
že i této nástupnické generaci je potřeba 
připomínat, že bez Václava Havla by nežili 

ku. Enviel je synonymem pro tichý a čistý 
provoz. Elektropohon navíc jeho nasazení 
žádným způsobem neomezuje, kapacita 
baterie vystačí na 250 kilometrů. To je pro 
komunální provoz dostatečná hodnota.
Podobné multifunkční vozy s celoročním 
využitím jsou používány například ke sprá-
vě parků, údržbě zeleně, úklidu, pracím na 
staveništi nebo správě výrobních areálů. 
Přináší bezemisní provoz, nízké náklady, 
ergonomický uživatelský komfort a celou 
řadu dalších nadstandardních funkcí. Díky 
svým rozměrům se Enviel dostane i do ob-
tížně dostupných a frekventovaných míst.
Vozy Enviel nejprve zamíří na český trh, 
kde chtějí získat zhruba desetinový podíl. 
„Současná technologie dieselových pohonů 
již není úplně vhodná pro využití v komu-
nálních službách, proto jsme se rozhodli 
jít cestou elektromobilu. Do vývoje jsme 
investovali nižší desítky milionů korun,” 
uvedl společník Envielu Ladislav Chudý. 
Roční produkce by podle něj mohla do-
sáhnout až 200 vozů podle zájmu měst 
a obcí.  /red/

v tak otevřené a svobodné zemi, v jaké 
dnes žijí. Ekonom a polistopadový ministr 
hospodářství také připomněl, že posled-
ních 30 let je pro občany České republiky 
jedním z nejlepších období, které kdy pro-
žili. „Dnešníma očima se snadno říká, co 
jsme měli udělat čtrnáct dní po Listopadu 
lépe, kdy jsme měnili celý ztuhlý systém 
dosud závislý na pokynech jedné vládnoucí 
strany. A přestože si každý z nás najde 
nějaké chyby transformace naší země na 
funkční tržní ekonomiku, i zarytí kritici 
musí přiznat: lidé zažili třicet nejlepších 
let naší země. Vznikly tady tisíce úspěš-
ných firem, podařilo se zachránit značky, 
jako je třeba právě Kofola, ŠKODA nebo 
Česká zbrojovka. Podnikatelé mají být na 
co hrdí,“ dodal prezident Hospodářské 
komory České republiky.  /red/



10 podpora podnikání

Znovu se rozjíždí Můj první milion. Získat lze kapitál 
i cenné znalosti
Obyvatelům Zlínského kraje se znovu otevírá možnost rozjet svoje podnikání s po-
mocí zkušenějších. Technologické  inovační  centrum Zlín  totiž  spouští  13.  ročník 
soutěže Můj první milion. Přihlásit se můžou středoškoláci, vysokoškoláci i kdo-
koli z široké veřejnosti, kdo má nápad, ale není si jistý, jak svůj sen rozvíjet dál.

Ve hře jsou hodnotné ceny a letos poprvé 
i investice až jeden a půl milionu korun. Fi-
nanční odměny ale zdaleka nejsou jediným 
lákadlem. Desítka autorů těch nejzajíma-
vějších projektů projde takzvaným akcele-
račním programem, který jim během osmi 
týdnů poskytne nedocenitelné informace 
a rady od zkušených podnikatelů a také 
exkluzivní kontakty. Mentoři 
je zasvětí do reálného byznysu 
a pomůžou jim růst nebo se 
zviditelnit. 
„Mladí lidé rozhodně nepo-
strádají kreativitu a dobré 
nápady, ale chybí jim odvaha, 
kontakty a někdy i motivace 
pro to, aby svůj podnikatelský sen začali žít. 
I letos jsme proto připraveni pomoci rozvíjet 
jejich inovativní myšlenky a osvěžit tak zlín-
ské podnikatelské prostředí o nové atraktivní 
projekty,“ říká jednatel Technologického 
inovačního centra Zlín Pavel�Slováček.
Že má soutěž Můj první milion smysl, se 
Pavel Slováček s kolegy přesvědčují prak-
ticky neustále, když pozorují rozvoj dříve 
přihlášených projektů. Například ročník 

2016 vyhrál motivační nedatovaný diář 
Doller, kterého se do dneška prodalo už 
120 tisíc kusů a jeho autoři rozšířili svoje 
portfolio o řadu dalších produktů. 
„Nejdůležitější je ta zpětná vazba, kterou 
soutěžící dostane. Konzultace se zkušenějšími 
podnikateli nám tehdy pomohly, chtěl jsem 
stejnou službu udělat pro druhé. Věřím, že 

víc rozdílných pohledů pomů-
že ve výsledku vytvořit něco 
lepšího,“ vysvětluje Jan Emler, 
který stojí za projektem Do-
ller a nyní se stal také jedním 
z mentorů. 
Kromě něj bude soutěžícím 
radit například i Václav Liš-

ka ze společnosti Aukro, Jan Podhorný 
z marketingové agentury MIUZA, investor 
a podnikatel David Grác, Roman Šalomoun 
z Jablotronu, Martin Kadlčík z Kupi.cz či 
Radek Musil stojící za projektem Fundlift. 
„Těší nás, že jsme nově navázali spolupráci 
s Lukášem Rezkem z advokátní kanceláře 
Petráš Rezek a Martinem Vítkem z crowd-
fundingové platformy Fundchaser. Men-
toring projektu Můj první milion tak nyní 

pokrývá všechny podnikatelské oblasti. Ce-
níme si také nově vzniklého partnerství se 
statutárním městem Zlín, které mimo jiné 
poskytuje prostory v budově 23 v továrním 
areálu, kde Technologické inovační centrum 
sídlí,“ podotkla koordinátorka projektu Ole-
sja�Lancevská.
Tradičními partnery soutěže Můj první mi-
lion jsou také Zlínský kraj, Sdružení pro 
rozvoj Zlínského kraje a Univerzita Tomáše 
Bati ve Zlíně.
Letos poprvé mají soutěžící šanci získat 
hodnotnou investici. „Spojili jsme síly 
a nově budeme udělovat cenu v podobě 
investice až 1 500 000 korun, protože 
i financování projektu je jedna z překá-
žek, se kterou se start-up nebo začínající 
podnikatel nebo podnikatelka na začátku 
byznysu mohou potýkat,“ upřesnila Olesja 
Lancevská.

O top desítce se rozhodne v únoru
Kdo má chuť to zkusit a svůj nápad přihlá-
sit, má možnost do 16. února 2020, kdy je 
uzávěrka pro obě kategorie, tedy Vysoká 
škola/Veřejnost a Střední škola. Přihláška 
je na webu mujprvnimilion.cz. 
Z registrovaných projektů vybere porota 
během února deset nejlepších záměrů, kte-
ré postoupí do akceleračního programu. 
V něm si prohloubí znalosti obchodního 
modelu, marketingu nebo právních aspek-
tů, ale také zdokonalí svoje prezentační 
dovednosti. 
Z top desítky pak vzejdou tři nejlepší, kteří 
si odnesou hodnotné ceny a možná i in-
vestici až jeden a půl milionu. 
Loni do Technologického inovačního cen-
tra Zlín dorazilo 75 přihlášek a u odborné 
poroty nejvíc zabodovaly slaměné motýlky 
Natural Bow Tie, za nimiž stojí Martina Jo-
sefa Veselá. „Můj první milion mi opravdu 
přinesl milion zážitků a zkušeností. Akcele-
rační program mi poskytl kvalitní mentoring 
od zkušených leaderů, množství zajímavých 
přednášek a workshopů i cenné příležitosti. 
Poznala jsem spoustu nových a inspirativ-
ních osobností a mohla jsem si začít pomalu, 
ale jistě plnit svůj sen a jít cestou za prvním 
milionem,“ zhodnotila zpětně svou účast 
v soutěži vítězka minulého ročníku, která si 
kromě hlavní ceny odnesla i Speciální cenu 
banky ČSOB.  /tic/
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Při stěhování na vysokou si sbalím i dílnu, 
říká mladý nožíř
Dlouhé  hodiny  se  sklání  nad  ponkem.  Jeho  práce  vyžaduje  nejen  stoprocentní 
soustředění, ale i dobrou fyzičku. Jeden špatný pohyb a celá snaha přijde vniveč. 
A s ní i pěkných pár tisíc, když třeba zrovna pracuje se zubem mamuta. 

David Derka ze Zlína ručně vyrábí nože 
pod značkou Dave's Knives. Mít takový 
doma v kuchyni nebo s sebou v přírodě, 
to dá člověku pocit výjimečnosti. Do dílny 
David odbíhá pravidelně 
hned poté, co přijde ze 
školy. Ten úspěšný nožíř 
je totiž středoškolák.

Jak se student stroja-
řiny dostane k výrobě 
nožů? 
Ono to vlastně začalo 
dřív než ta strojařina. 
Doma jsme měli ku-
tilskou dílnu, do které 
jsem si jako malý chodil 
hrát. Měl jsem k tomu vztah. Zhruba ve 
čtrnácti jsem v ní vyrobil meč. Byl metr 
dlouhý. Ale zjistil jsem, že taková věc už 
dnes jaksi nemá využití, tak jsem si řekl, 
že zkusím nůž.

Co člověk potřebuje k tomu, aby mohl 
vyrobit nůž?
Je důležité mít znalosti o materiálech. 
Především o kovu. Já nože nekovám, ale 
vybrušuji z nerezové oceli. Koupím plát, 
z něj nůž vyříznu, vyvrtám díry na nýty. 
Nakreslím si, jak má vypadat ostří, pak 
ho vybrousím a vyleštím. Pak se nůž kalí, 
čímž je tvrdší a odolnější a některé oceli 
i pružnější.

Může si u vás zákazník objednat, jak 
konkrétně má jeho nůž vypadat?
Ano. V prvé řadě si vybere typ. Mám svou 
řadu, kde jsou malé i velké nože, určené 
každý na něco jiného. Tvar už neupravuji. 

Dál si zvolí, jak a z čeho mám udělat ru-
kojeť. Ocel pak lze ozdobit gravírováním, 
což je vlastně vypalování laserem. Jméno, 
lebka, chobotnice, není problém nama-
lovat cokoli. Dají se tím dělat tenoučké 
linie, takže jsem schopný vytvořit krásné 
detaily. Ale barvy nejsou možné. Umí to 
jen černou, nebo nic. 

Když jste zmínil rukojeti, z čeho je mož-
né je udělat?
Já nejčastěji pracuji s epoxidovými prys-
kyřicemi a je to pro moji značku docela 
typické a poznávací znamení. Ovšem exis-
tují samozřejmě různé speciality, napří-
klad stabilizovaný zub z mamuta, což je 
záležitost v ceně zhruba osm a půl tisíce 
korun. Je to velmi křehký materiál. Když 
člověk při jeho řezání udělá chybu, nebo 
třeba narazí na zarostlý kamínek, celý zub 

se roztříští. 

Už jste takovou rukojeť 
dělal?
Vypadá to, že ji brzy dě-
lat budu. Přiznám se, že 
mám obavy. Když se mi 
to nepodaří, bude to dra-
há chyba.

Dá se výrobou nožů ži-
vit?
Určitě ano, ale já se tím 

živit nechci. Řada nožířů v Česku jde ces-
tou speciálních kusů, kterých vyrobí jen 
pár a jeden prodají třeba za dvacet tisíc. 
Lidí, kteří si takový nůž koupí, ale není 
moc a podle mě se trh rychle nasytí. Já 
jsem se rozhodl ceny nastavit tak, aby byly 

moje nože dostupné pro běžného zákaz-
níka. Řekněme třeba tři tisíce za kus. Tím 
pádem mám širší záběr. Ale samozřejmě 
vytvářím na zakázku i speciálnější nože 
s nejrůznějšími detaily a vylepšeními, které 
cenu navyšují. 

Jak těžké bylo stanovit cenu nožů?
S tímhle mi dost pomohla účast v soutěži 
Můj první milion. Až když jsem se přihlásil 
do středoškolské kategorie, donutilo mě 
to zamyslet se nad tím, jak si nacenit nejen 
materiál, ale i jednotlivé operace, abych 
se v součtu dostal na nějakou rozumnou 
cenu. 

Jaké máte se značkou Dave's Knives 
plány dál?
Příští rok se budu přesouvat do Prahy na 
vysokou školu, takže si musím přesunout 
i dílnu. Některé stroje budou problém, 
třeba metr a půl vysokou vrtačku člo-
věk jen tak do auta nesloží. Výrobu bych 
výhledově chtěl trochu zautomatizovat. 
Ne, že by za mě práci dělaly stroje, spíš 
mi pomůžou s operacemi, u kterých se 
lehce udělá chyba. To je třeba broušení 
ostří. Na to musí mít nožíř pevnou ruku, 
aby celou dobu udržel dobrý úhel. Také 
bych se někdy rád vrátil k výrobě šperků.

Už jste šperky někdy vyráběl?
Nedávno jsem spolupracoval s módním 
návrhářem Janem Černým, kterému se teď 
velmi daří, například byl na stáži u svě-
toznámé značky Louis Vuitton. Poznali 
jsme se, když studoval ve Zlíně. Když měl 
módní přehlídku v Praze, vyráběl jsem k ní 
kolekci šperků a doplňků, hlavně prsteny 
nebo řetězy. 
Móda mě baví, ale nože asi dál zůstanou 
to hlavní.  /tz/

S URČENÍM 
PRODEJNÍ CENY 

POMOHLA  
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V SOUTĚŽI  
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Stojí za ním Honza Emler, který ho rozjel 
s Jiřím Doležalem, který už v Dolleru není, 
během studia na univerzitě. V roce 2016 
vyhráli soutěž Můj první milion, teď se v ní 
Honza stal mentorem a radí dalším začína-
jícím podnikatelům.

Co je to Doller Diář?
Nedatovaný motivační diář, který má svému 
majiteli pomoct splnit, co si předsevzal. 
Začíná největším cílem, vizí, kde se daný člo-
věk vidí za pět let. To je dostatečně dlouhá 
doba, člověka to nutí se zamyslet trochu víc 
dopředu a neplánovat jen nejbližší půlrok. 
Pak se velká vize dělí na menší díly – roční 
cíle, měsíční, týdenní, denní až hodinové. 
Po každém měsíci má člověk šanci vyhod-
nocovat, co zvládl a co je potřeba zlepšit. 
To je velká výhoda oproti jiným diářům, ve 
kterých člověk jen plánuje a pak podle nich 
jede jak fretka.
 
Jaké další výhody Doller má? 
Například tu nedatovanost. V té se skrývá 
volnost, každý může začít, kdykoliv se mu 
zachce. Doller má také jednoduchý design, 
díky tomu je velmi variabilní. Každý jsme 
jiný, každý ho používá jinak a tuhle volnost 
jsme se snažili nevymýtit ani designem. 

V jaké fázi teď váš projekt je?
Letos v listopadu jsme oslavili čtyři roky od 
zahájení prodeje. Tehdy jsme Doller před-
stavili na Startovači. Od té doby se jich pro-
dalo už 120 tisíc. Také přibyly nové jazykové 

mutace a další produkty jako třeba motivač-
ní nástěnný Kalendář, Doller Journal, který je 
ještě odlehčenější verzí Doller Diáře, Notes 
na poznámky a další drobnosti. A k tomu 
taky velmi důležitá věc, a to workshopy, 
které jsou dalším pilířem. K dosažení snu 
totiž nestačí si ho jen naplánovat, ale je 
dobré si ho umět i nastavit a nejen to. Takže 
se snažíme i vzdělávat. 

Na co konkrétně jsou vaše workshopy 
zaměřené? 
Zatím na to, jak se poznat lépe a nasta-
vit si vizi na základě svých hodnot, silných 
stránek, věcí z dětství apod. A pak, protože 

Doller pomáhá plnit sny. Přes diář i workshopy
Diář, ve kterém nejsou datované dny? Zvláštní věc. Ale člověku pomůže nejen efek-
tivně plánovat, ale taky krok za krokem proměnit svoje sny v realitu. Doller. V tom- 
hle projektu už ale zdaleka nejde  jen o diář,  rozrostl  se o další produkty  i  různé 
služby. 

psaním poznámek rukou si toho člověk více 
zapamatuje a o to víc, když poznámky nějak 
odlišují, tak máme workshop zaměřený na 
krasopsaní. O oba workshopy je velký zá-
jem. Chceme je proto i dál rozšiřovat o další 
zaměřující se na soft skills, které se ve škole 
nenaučíte. Náš cíl je ale od začátku stejný, 
pomáhat lidem plnit si sny a k tomu potře-
bujete i něco vědět.  

Jaké další plány máte, kromě rozšiřování 
workshopů?
Chceme udělat druhou verzi Dolleru, která 
bude ještě víc profi a bude třetím levelem 
po odlehčeném Journalu. Plus chceme vy-
tvářet nějaké mobilní aplikace jako doplněk. 

V roce 2016 jste s projektem Doller vy-
hráli soutěž Můj první milion pořádanou 
Technologickým inovačním centrem Zlín. 
Vzpomenete si, v čem vám to tehdy nej-
víc pomohlo?
Nejdůležitější byla zpětná vazba. Člověk 
začne podnikat, aniž by úplně věděl, co 
vlastně dělá, takže se mu hodí každá rada 
a pohled zkušenějších. Díky výhře jsme zís-
kali nějakou mediální podporu, také finance 
do začátku. Nebylo to závratně moc, ale víte 
co, peníze se na ulici špatně hledají.

Proč jste se rozhodl stát se v soutěži 
mentorem?
Ty konzultace se zkušenějšími podnikateli 
nám tehdy pomohly, chtěl jsem stejnou 
službu udělat pro druhé. Snažím se sou-
těžícím pomoct. Ne jim jen říct, že mají 
příšerný byznysplán a že jim to nevyjde, ale 
vysvětlovat, co by mohli zlepšit. Věřím, že 
víc rozdílných pohledů pomůže ve výsledku 
vytvořit něco lepšího.  /tic/
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Utkali se v soutěži, teď LAJK PACK soupeřům 
zajišťuje obaly
I mezi velkou konkurencí se dá najít skulina pro úspěch. Své o tom ví Lucie a Jan 
Krčmovi, kteří v Nezdenicích u Uherského Brodu rozjeli výrobu lepenkových kra-
bic. Ačkoli je na Moravě spousta kartonážních firem, podařilo se jim prosadit se. 

Více než 35 profesionálů NOVĚ na 4 pódiích

Pomohla i účast v soutěži Můj první milion, 
kde firma kromě řady informací nasbírala 
i nové odběratele z řad soupeřů. Zákazníkovi 
v LAJK PACK s.r.o. nikdy neřeknou ne, jak 
v rozhovoru ubezpečuje Lucie Krčmová.

Co přesně LAJK PACK vyrábí?
Vytváříme lepenkové obaly na zakázku. 
Konkrétně přepravní krabice nebo dárkové 
výsekové krabice. K tomu i různé proložky 
či fixace do krabic a dodáváme také další 
doplňkové obaly.

Obalových firem je v okolí celá řada, v čem 
jste jiní?
Většina našich konkurentů je velká. Už mají 
automatické stroje, lepší vybavení než my. 
Tuhle nevýhodu jsme ovšem otočili ve vý-
hodu. Ty velké firmy totiž odmítají malé sé-
rie krabic, a právě na ty se my zaměřujeme. 
Vlastně jsme vyplnili díru na trhu.

Vašimi zákazníky jsou tedy malé firmy?
Nejen ty. Také střední a velké firmy se speci-
álními požadavky nebo třeba živnostníci, kteří 
doma něco vyrábějí a potřebují to v něčem 

prodávat. Naši odběratelé jsou především 
ze Zlínského kraje. Velmi důležitý je u nás 
lidský a vstřícný přístup. Díky tomu, že jsme 
malá firma, můžeme být otevření prakticky 
každému, i když potřebuje jen malé množství 
nebo nějakou speciální krabičku. Zákazníkovi 
nikdy neřekneme ne. 

Zúčastnili jste se loňského ročníku soutěže 
Můj první milion. Co jste si od toho slibo-
vali a jak se to vyplnilo?
Už před soutěží jsme spolupracovali s Tech-
nologickým inovačním centrem ve Zlíně. Pod-
porovalo náš rozjíždějící se LAJK PACK a tam 
jsme se také dozvěděli o jejich soutěži. Přihlá-
sili jsme se, protože nás lákaly nové informace 
z workshopů a ze setkání s podnikateli. Nabité 
vědomosti teď postupně využíváme v praxi. 
Navíc jsme začali spolupracovat s dalšími sou-
těžícími, se kterými jsme se potkali.

S kým ze soutěžících konkrétně spolupra-
cujete?
Cenili jsme krabičky pro Petra Kepáka na jeho 
úspěšný stabilizační prvek pro žebřík, také pro 
pánské slaměné motýlky Natural Bow Tie, 

které loňský ročník vyhrály. A spojili jsme se 
také s tvůrci Repeteboxu, kteří nabízejí e-sho-
pům znovupoužitelné obaly. Obálky už měli, 
ale chtějí také krabice, od toho jsme tu my. 

Takže teď vyrábíte krabice, které jsou na 
více použití?
Zatím jsme ve fázi testování. Ladíme rozměry, 
zkoušíme, co krabice vydrží. Lepenka na opa-
kované použití bohužel není vhodná, takže je 
obal vyrobený z kartonplastu. Vypadá jako 
lepenka, je i podobně lehký, ale je to vlastně 
plast a víc vydrží. Tím se sice odkláníme od 
naší vize, že budeme vyrábět jen papírové 
obaly, žádný plast, ale zrovna tady vidíme 
velkou přidanou hodnotu v tom opakovaném 
použití. 

Jaké plány má LAJK PACK s.r.o. na nejbližší 
léta?
Teď je pro nás nejdůležitější si vybudovat 
stabilní zákaznickou základnu. Poté chceme 
koupit nové stroje a postavit je do vlastní 
výrobní haly, kterou plánujeme vybudovat. 
Zatím jsme v nájmu. 
Postupně také zapracováváme další postřehy, 
které jsme získali v soutěži Můj první milion. 
Například se prokousáváme právními radami 
ohledně vedení firmy. Je dobré znát rizika 
a vědět, na co si dát pozor.  /tic/
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Neplýtvat a věci používat znovu a znovu. Cirkulární 
ekonomika sílí i ve Zlínském kraji
Lidstvo žije na dluh. Přírodní  zdroje vyčerpává mnohem rychleji, než  se dokáží 
obnovovat. Například Češi vyplýtvají suroviny, které jsou jim podle propočtů ur-
čené na celý rok, už v srpnu. 

Pak už berou zdroje budoucím generacím. 
Stále víc lidí se to snaží změnit. Být od-
povědní za vlastní spotřebu, ohleduplní 
k životnímu prostředí.  A to otvírá velké 
možnosti také firmám a podnikatelům.
Potvrzuje se to také v soutěži Můj první 
milion, která pomáhá veřejnosti, vysokoško-
lákům i středoškolákům rozjet jejich pod-
nikatelský záměr. V uplynulých dvanácti 
ročnících se objevilo hned několik projektů, 
které naplňují pravidla cirkulární ekonomiky. 
Ta jsou jednoduchá: neplýtvat zdroji, cenné 
materiály používat opakovaně a udržet je 
v oběhu co nejdéle.
Například už v roce 2016 soutěží prošla 
zlínská oděvní značka SUTU, která se sou-
středí na udržitelnou módu. Stojí za ní Eliška 
Hejdová a Jana Kunderová, které dokáží 
třeba ze staré košile ušít sukni. 
Když před čtyřmi lety začínaly, ještě se 
o takzvané slow fashion moc nemluvilo. 
„Chtěly jsme začít šít, ale nelíbilo se nám, 
že většina látek na trhu nemá jasný původ. 
Začaly jsme zjišťovat, jestli se vůbec ještě 
v Česku látky vyrábí, a pár textilek jsme 
našly. Od nich teď materiál bereme. Také 
ale přešíváme oblečení 
z druhé ruky a tvoříme ze 
zbytkových metráží, které 
by se jinak vyhodily,“ při-
bližuje Eliška�Hejdová.
Hlavním impulzem pro 
podnikatelky ze SUTU 
byla potřeba vymezit 
se proti takzvané rychlé 
módě, kdy si lidé koupí 
tričko, nosí ho třeba rok 
a následně ho vyhodí. 
„Nebyly jsme spokojené 
s tím, jak oblečení vzniká a jak se s ním 
zachází. Často se k nám dostanou kousky, 
které už nejsou nositelné, protože jsou tře-
ba roztržené nebo jednoduše vyšly z módy, 
ale jsou z kvalitních materiálů jako vlna 
nebo hedvábí. My z nich vytvoříme něco 
nového a pošleme je zpátky do oběhu,“ 
popisuje Eliška�Hejdová.
SUTU nově sídlí na zlínském zámku a dva-
krát ročně pořádá ve Zlíně Slow fashion 
restart. Lidé se tam můžou zúčastnit šicí 
dílny, vyměnit si mezi sebou nepotřebné 
oblečení, případně ho tam podnikatelkám 
nechat na další tvoření. Cílem je přede-

vším šířit myšlenku udržitelné módy. „Do 
budoucna bychom rády své vzdělávací 
aktivity rozšířily. Teď se soustředíme na 
to, abychom trochu sjednotily naši nabíd-
ku oblečení a také jsme začaly přešívat 

svatební šaty pro jeden 
pražský salon. Pošle nám 
modely, které už nejsou 
trendy a nikdo o ně nemá 
zájem, a my je přetvoříme 
do moderních střihů,“ vy-
světluje Eliška�Hejdová.
Dát věcem druhou šanci 
se snaží také Lucia Šiři-
nová, která se soutěže 
Můj první milion zúčast-
nila loni se svou značkou 
ReTrace. „Měním odpad 

na krásné věci. Třeba tvořím tašky a pouz-
dra z použitých reklamních plachet, kde 
každý kus je originál. Myšlenky udržitel-
nosti předávám dál i formou recyklačních 
dílen a také realizuji zakázky pro ty, kteří 
chtějí svoje vlastní použité bannery i jiný 
materiál tímto způsobem využít,“ říká Lu-
cia�Šiřinová. 
Samostatnou kategorií cirkulární eko-
nomiky jsou obaly. Pokud chce firma 
či podnikatel dbát na životní prostředí, 
nemůže své produkty balit do něčeho, 
co zákazník doma vyhodí. Řešení nabízí 
Repetebox. Jde o zlínskou značku, pod 

kterou se skrývají znovupoužitelné obaly 
pro e-shopy. Začali u pytlíků, které jim 
šije chráněná dílna ve Starém Městě. Teď 
už testují i krabice.
„Funguje to jednoduše. E-shop si od nás 
koupí anebo pronajme pytlíky, ve kterých 
různým způsobem posílá zboží zákazníkům. 
Lidé mohou například obdržet zboží od kurý-
ra, který jim zboží z přepravního obalu vyndá 
a zákazník tak nemusí přemýšlet, co dělat 
se zbytečným přepravním obalem. Kurýr si 
obal ponechá, dopraví zpět do e-shopu a ten 
ho používá znovu a znovu. Repetebox také 
používají e-půjčovny, které pošlou půjčené 
zboží zákazníkovi a ten ho po jisté době opět 
zabalí do Repeteboxu a zdarma pošle zpět 
přes dopravce e-půjčovně, která tento obal 
může použít znovu. Když pytlík potřebuje 
opravu, pošle ho obchodník k nám, a my 
ho necháme opravit opět v chráněné dílně,“ 
popisuje zakladatel Repeteboxu Richard 
Bystřický. 
Zatím používají pytlíky Repeteboxu čtyři 
internetové obchody a jednají s dalšími 
pěti. Naplno se pustit do shánění dalších 
chce Richard Bystřický až po Vánocích, teď 
jsou totiž e-shopy v jednom kole. 
Ne všechno zboží jde ale zabalit do pyt-
líku, potřeba jsou i krabice. Řešení se Ri-
chardu Bystřickému nabídlo během účasti 
v letošním ročníku soutěže Můj první mi-
lion. Soupeřila tam s ním mimo jiné firma 
LAJK PACK, která v Nezdenicích u Uher-
ského Brodu vyrábí krabice na zakázku. 
Domluvili se tedy na spolupráci. Firma 
pracuje s lepenkou, ta ale opakované po-
užití nevydrží. Zkouší tedy kartonplast. 
„Aktuálně nám vyrobili sedmý prototyp 
a ten teď testujeme. Konkrétně ho pro nás 
testuje startup Genster. Rádi jsme ale i za 
to, když nám e-shop povolí exkurzi. Po-
třebujeme vidět, jak funguje skladování, 
logistika. Díky tomu můžeme naše zno-
vupoužitelné obaly vylepšit,“ dodal Richard 
Bystřický.  /tic/

V SOUTĚŽI 
BYLO NĚKOLIK 

PROJEKTŮ 
NAPLŇUJÍCÍCH 

PRAVIDLA 
CIRKULÁRNÍ 
EKONOMIKY



15informace

Dětská skupina jako zaměstnanecký benefit
Dětské skupiny jsou stále oblíbenější službou péče o předškolní děti. S ohledem 
na vývoj na trhu práce přibývá firemních dětských skupin, které rodiče využíva-
jí  jako vítaný benefit při  slaďování  rodinného a profesního života. Velký zájem 
o tuto službu dokládá i narůstající počet dětských skupin zapsaných v evidenci 
Ministerstva práce a sociálních věcí. Ve Zlínském kraji je v současné době 35 dět-
ských skupin s kapacitou 444 dětí. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí si uvě-
domuje, jak je v dnešní době obtížné sladit 
péči o rodinu s odváděním kvalitního výko-
nu v zaměstnání. Řešením mohou být právě 
dětské skupiny, které rozšiřují spektrum na-
bízených služeb pro děti předškolního věku 
a jsou flexibilnější a dostupnější alternativou 
k již zavedeným firemním školkám. Dětská 
skupina je v mnoha firmách či organizacích 
již zavedeným a fungujícím zaměstnanec-
kým benefitem.
Dětské skupiny nabízí službu péče o dítě 
již od jednoho roku věku a umožňují tak 
zaměstnankyním a zaměstnancům dřívější 
návrat z rodičovské dovolené zpět do pra-
covního procesu a tím také podporují rov-

nou kariérní příležitost pro všechny. Vzhle-
dem k tomu, že nastavení dětských skupin 
záleží v mnoha základních parametrech na 
samotném provozovateli, může být tato 
služba maximálně flexibilní a stává se tak 
prostředkem k efektivnějšímu sladění rodin-
ného a pracovního života. Další nespornou 
výhodou pro zaměstnavatele je skutečnost, 
že jsou výdaje spojené s provozem dětské 
skupiny daňově uznatelným nákladem.
Od roku 2016 funguje v rámci MPSV 
systémový projekt Podpora implemen-
tace dětských skupin, který nabízí zdar-
ma prostřednictvím krajských metodiček 
komplexní poradenské služby týkající se 
založení a provozu dětských skupin. Po-

Výhody dětských skupin pro zaměst-
navatele a rodiče

✔ pečují o děti již od 1 roku
✔  umožňují slaďování rodinného 

a pracovního života
✔  pomáhají s postupným návratem 

rodičů do práce
✔  pomáhají s udržením kontaktu se 

zaměstnáním
✔  jsou časově flexibilní, provozní 

dobu lze přizpůsobit provozu or-
ganizace

✔  náklady na provoz jsou daňově 
uznatelné 

✔  je možné uzavřít partnerské smlou-
vy s jinými zaměstnavateli 

✔  umožňují individuální přístup k dí-
těti, kapacitu si určuje provozovatel 
sám

✔  usnadňují adaptaci dítěte díky ro-
dinnému prostředí a širokému vě-
kovému rozpětí v kolektivu

tenciální i stávající poskytovatelé dětských 
skupin se tak ve všech krajích mohou 
obrátit na metodičky, jež jim bezplatně 
poskytnou metodickou podporu a po-
moc nejen před zahájením provozu, ale 
i během provozování služby. Zkušenějším 
poskytovatelům pak v rámci projektu na-
bídnou speciální semináře a vzdělávací 
akce. Návod, jak zřídit dětskou skupinu 
krok za krokem a další související infor-
mace, je k dispozici na webu systémového 
projektu MPSV Podpora implementace 
dětských skupin – www.dsmpsv.cz. Projekt 
je podpořen Evropským sociálním fondem 
prostřednictvím Operačního programu 
Zaměstnanost.  /tz/
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Až 10 let. Takové zpoždění nabírají důležité dopravní 
stavby kvůli špatně nastaveným zákonům
Jedinou cestou, jak překonat neschopnost státu realizovat páteřní dopravní infra-
strukturu v dohledné době, je změna zákonů. Jejich současná podoba způsobuje, 
že mnohé projekty nabírají zpoždění až 10 let. Reálně tak hrozí, že Česká republi-
ka bude čelit komplikacím při čerpání evropských financí. Navíc se ještě více pro-
hloubí zaostalost dopravní infrastruktury oproti sousedním zemím. I to zaznělo 
na mezinárodní konferenci Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomic-
kých zájmů. Její devátý ročník tradičně hostily Luhačovice. 

Pořadatelem akce se záštitou předsedů vlád 
České i Slovenské republiky, předsedy Po-
slanecké sněmovny Parlamentu ČR, ministra 
dopravy ČR, ministra dopravy a výstavby SR, 
hejtmanů Olomouckého, Moravskoslezské-
ho a Zlínského kraje a předsedů Trenčian-
ského a Žilinského kraje je Sdružení pro 
rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě.
„Naší rolí je stále dokola opakovat, že proces 
přípravy strategických projektů v ČR je ne-
normální, zdlouhavý a de facto neřiditelný. 
Říkám, že opakování je matkou moudrosti. 
Proto stále dokola pořádáme tato odbor-
ná setkání. Současný stav chceme všichni 

změnit, ale musíme to hlavně udělat, nikoliv 
pouze o tom řečnit. Strategické infrastruktur-
ní projekty jsou v područí špatně nastavené 
legislativy, což ve svém důsledku nekontro-
lovatelně prodlužuje proces přípravy jednot-
livých projektů,“ říká předseda Libor�Lukáš. 
„Je jasné, že budeme i nadále zvyšovat tlak 
na úpravu stavební legislativy a nastavení 
modelu dlouhodobého, předvídatelného fi-
nancování infrastrukturních investic. Jen tak 
můžeme dosáhnout zkrácení lhůt při přípra-
vě a realizaci staveb a stavebně-inženýrské 
procesy pak můžeme opravdu systematicky 
řídit,“ dodává.

Účastníci konference pozitivně hodnotili další 
novelu zákona o Urychlení výstavby doprav-
ní infrastruktury a zároveň podpořili také 
připravovanou změnu stavebního zákona, 
který má alespoň v základních parametrech 
řešit zásadní nedostatky, které brání svižné 
přípravě staveb.

Co zaznělo
Komplikovanost stavební legislativy je zásadní 
překážkou pro plynulou realizaci programu 
prioritních infrastrukturních projektů. Takto to 
vidí jak ředitel strategie ministerstva dopravy 
Luděk Sosna, tak i generální ředitel Ředitelství 
silnic a dálnic Radek Mátl, ale v souvislosti 
s přípravou tzv. rychlých spojení i generální 
ředitel SŽDC Jiří Svoboda. O úsilí ministerstva 
pro místní rozvoj napravit legislativně tento 
stav informovala jeho náměstkyně Marcela 
Pavlová a zrekapitulovala stav v oblasti reko-
difikace stavebního práva. Rozvinutá dopravní 
síť je významným předpokladem a důležitým 
ekonomickým stimulem – to uvedl prof. Mi-
chal Mejstřík i další ekonomové, kteří součas-
ně upozornili na malý podíl veřejných investic 
do infrastruktury, která je však pro rozvoj 
země klíčová. Právě dlouhodobě stabilní a od-
povídající financování je toho podmínkou. 
Ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury 
Zbyněk Hořelica poukázal na potřebu dlou-
hodobého nastavení financování rozvojových 
projektů po roce 2020+. Zástupci krajů zdů-
raznili nutnou změnu nastavení financování 
rozvoje silnic II. a III. třídy.
Představitelé Evropské komise a EIB poukázali 
na potřebu zaměřit se také na nové způsoby 
financování po roce 2020+, jako příklad po-
ukázali na model financování projektů PPP, 
či zdroje EIB. /tz/

Průmysl 4.0. Šlápnout na plyn chce 47 procent firem
České firmy se aktivně zabývají digitální transformací a zaváděním prvků Prů-
myslu 4.0. Polovina podniků chce v příštích pěti letech do této oblasti investovat 
více peněz. Nejvíce podniků má zatím na zavádění prvků Průmyslu 4.0 vyčleněno 
do 5 procent investičního rozpočtu. Firmy už samy na nástup digitalizace připra-
vují také své zaměstnance. Vyplývá to z průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR. 

Průzkum probíhal od července do září le-
tošního roku. Mapoval, jak firmy v Česku 
zavádějí prvky Průmyslu 4.0 a jak jsou při-
pravené na digitální transformaci. Výsledky 
ukázaly, že zhruba 47 procent firem chce 
v příštích pěti letech zvýšit investice v této 
oblasti. Přes 36 procent firem má již nyní 

k dispozici zpracovanou digitální strategii, 
dalších bezmála 30 procent uvedlo, že na 
její přípravě aktuálně pracuje. 
Technologie Průmyslu 4.0 firmy zavádě-
jí hlavně ve výrobě, uplatnění pro ně ale 
nacházejí také v administrativě, logistice, 
prodeji či následných službách. Firmy nej-

častěji investují do Průmyslu 4.0, aby zvy-
šovaly produktivitu v přepočtu na jednoho 
zaměstnance – prioritou je to pro přibližně 
56 procent podnikatelů. Na dalších místech 
jsou snahy snížit jednotkové náklady, opti-
malizovat využití výrobních kapacit či vyřešit 
nedostatek pracovníků.
Firmy už také pracují na vzdělávání zaměst-
nanců v digitálních technologiích. Přes 20 
procent z nich už investuje do vzdělávání 
v tomto směru, zhruba stejný počet pracuje 
na koncepci vzdělávání zaměstnanců pro 
práci v digitálním prostředí.  /red/
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Profit z cestovního ruchu? Zlínský 
kraj má rezervy
V hotelích a penzionech se ubytovalo více hostů, vyšší je i počet přenocování. Tak zní 
nejčastější zpráva o vývoji cestovního ruchu. Jak velký je ale jeho přínos pro region? 
Kolika lidem dává práci? I na tato čísla nachází odpověď Český statistický úřad.

S rostoucím počtem zahraničních i do-
mácích návštěvníků se zvyšuje význam 
cestovního ruchu pro české hospodářství. 
V roce 2017 zaměstnával bezmála 239 000 
osob, což bylo meziročně o 2,4 procenta 
více. Z toho zaměstnanci tvořili 82 pro-
cent. Podíl na celkové zaměstnanosti v ná-

Firmám se dýchá opět o něco lépe

O 412 méně než minulý měsíc, o 1 234 
méně  než  ve  stejném  období  loňska 
a o 4 229 méně než v roce 2017. Řeč 
je  o  aktuálním  počtu  registrovaných 
uchazečů  o  zaměstnání.  K  31.  říjnu 
jich evidoval Úřad práce ČR ve Zlíně 
celkem 8 760. 

Míra nezaměstnanosti tak činí 2,1 pro-
centa. Níž už to snad ani nejde. Napo-
sledy byly hodnoty nepatrně nižší jen 
v červnu, od dubna 2017 se vytrvale 
drží v bezpečné vzdálenosti od třípro-
centní hranice. Pro srovnání – volných 
pracovních míst evidoval úřad práce 
přes 13 000… 

Situace v ČR
Na úřadech práce v celé České repub-
lice bylo ke konci října registrováno 
196 518 uchazečů o zaměstnání. Podíl 
nezaměstnaných osob poklesl na úro-
veň 2,6 procenta. V celorepublikovém 
měřítku tak míra nezaměstnanosti po-
třetí spadla na své dno. Nižší nikdy 
v minulosti nebyla.  /red/

Nezaměstna-
nost opět padá 
na své dno

Přetrvávající  silná  poptávka  po  zboží 
a službách a spokojenost s ekonomickým 
vývojem. Tyto faktory stojí za tím, že malé 
a střední firmy hledí do nejbližší budouc-
nosti optimisticky. V porovnání s minulým 
obdobím  znatelně  zesílila  také  investiční 
aktivita. Vyplývá to z Indexu očekávání fi-
rem ČSOB, který náladu firem pravidelně 
sleduje. Index kvartálně vzrostl o 1,8 bodu 
na 22 bodů. 

Růst optimismu se týkal všech kategorií, 
tedy malých a středních firem i živnostní-
ků. Z dílčích indexů, z kterých se celkový 
ukazatel počítá, si mezičtvrtletně nejvíce 
polepšil index vývoje objemu investic, a to 
o takřka pět bodů. S růstem investic letos 
v porovnání s loňským rokem počítá 43,8 
procenta firem.
Největší bodový výkon měl tentokrát sub- 
index poptávky, který ale v mezikvartálním 
srovnání stagnoval. „Malé a střední podniky 
se na jedné straně vypořádaly s poklesem 
růstu poptávky v letošním roce a zároveň se 
přesvědčily, že se skutečně jedná – alespoň 

v dohledné době – pouze o zpomalení, niko-
liv o recesi,“ poukázal hlavní ekonom ČSOB 
Martin�Kupka. Se současnou ekonomickou 
situací v České republice je spokojeno 70 
procent oslovených malých a středních živ-

nostníků a zástupců firem, přičemž 11 pro-
cent z nich je spokojeno rozhodně. 
Reprezentativní průzkum Index očekávání 
firem zahrnuje 400 středních a malých spo-
lečností a živnostníků.  /tz/

rodním hospodářství činil 4,5 procenta. 
Celkový objem výdajů za cestovní ruch 
na našem území dosáhl 292 miliard korun 
a hrubá přidaná hodnota sektoru přesáhla 
128 miliard korun. 
„Regionálně z cestovního ruchu nejvíce 
profituje Praha. V roce 2017 byl její podíl 
31 procent na zaměstnanosti a 36 procent 
na hrubé přidané hodnotě v odvětví. V Pra-
ze podobně jako v Karlovarském kraji pra-
coval každý třináctý pracující v turismu,“ 
říká Zdeněk�Lejsek z oddělení statistiky 
cestovního ruchu ČSÚ.
Pokud jde o Zlínský kraj, nachází se v něm 
celkem 490 hromadných ubytovacích 
zařízení, tedy hotelů, penzionů, ale také 
například kempů. Na celorepublikovém 
objemu tuzemských hostů se Zlínský kraj 
podílí 6 procenty, v případě cizinců pak 
jde o jedno procento. Cestovní ruch při-
spíval k hrubé přidané hodnotě mezi kraji 
podprůměrně, o zhruba jeden procentní 
bod pak Zlínský kraj zaostává i v podílu 
na celkové zaměstnanosti.  /red/
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Seniorů v síti dramaticky přibývá

Zlínská zoo? Čtvrt miliardy do veřejných rozpočtů 

Internet v Česku používá 81 % osob starších 16 let. V absolutním vyjádření se jed-
ná o 7,1 milionu lidí, což je o 2,1 milionu více než před deseti lety. V roce 2019 se 
každý den k síti připojuje 87 % uživatelů internetu, před deseti lety to bylo 57 %. 
Uživatelů internetu v posledních letech přibývá hlavně mezi seniory. Podíl osob 
nad 65 let, které se připojují k internetu, se od roku 2010 ztrojnásobil z 13 % na 
současných 39 %. Vyplývá to ze zjištění Českého statistického úřadu.

Jedna z nejoblíbenějších turistických destinací na Moravě. To je Zoo Zlín. Nejde 
přitom jen o místo atraktivní pro návštěvníky, ale i správce veřejných rozpočtů. 
Jen daňové odvody spojené s její návštěvností  jsou vyčísleny na zhruba 250 mi-
lionů korun. Vyplývá to z analýzy provedené společností CE-Traffic. Ta vyhodno-
covala rok 2018.  

„V roce 2019 bylo bez internetu již jen 
19 % domácností, z nichž 80 % uvedlo, 
že připojení doma nechtějí či nepotřebu-
jí. Zatímco bez internetu jsou především 
domácnosti seniorů, rodiny s dětmi mají 
internetové připojení již téměř všechny,“ 
říká Martin Mana, ředitel odboru statistik 

rozvoje společnosti ČSÚ. V Česku tak dnes 
97 % dětí do 15 let žije v domácnostech 
s internetem, 39 % dětí má doma stolní 
počítač, 80 % notebook a 52 % tablet.
 „Dynamicky roste používání chytrých te-
lefonů. V roce 2019 ho má již sedm osob 
z deseti, v roce předchozím to bylo 63 %. 

Vloni do zoo zavítalo téměř 650 000 lidí. 
Za vstupné, dárkové předměty, ale také 
za dopravu a využití ubytovacích a stra-
vovacích služeb utratili podle studie 595 
milionů korun. Pro veřejné rozpočty, což 
jsou rozpočty státu, kraje a města, to zna-
mená daňové odvody ve výši 250 milionů 
korun. Z uvedeného celkového počtu ná-
vštěvníků bylo 63 procent z jiných krajů 
ČR a ze Slovenska. 
Zahrada tak do Zlína a jeho okolí přilákala 
410 000 návštěvníků, což podle studie 
představuje přínos pro veřejný rozpočet 

ve výši 170 milionů korun. Podle výsled-
ků studie má zlínská zoo velmi pozitivní 
dopad z pohledu multiplikace.

Celkem 1,2 miliardy 
„Pro zajištění našeho provozu a rozvo-
je využíváme služeb nejrůznějších firem 
a organizací. Nakupujeme potravu pro 
zvířata, nové vybavení, stavíme, opravu-
jeme, ve výčtu bych mohl pokračovat dál 
a dál. V celkovém součtu to pro českou 
ekonomiku znamená roční přínos ve výši 
1,2 miliardy Kč," vyzdvihl přínos zoo ředi-

V oblibě je především u mladších lidí, kdy 
v kategorii 16 až 24 let jej používá 99 % 
z nich,“ upozorňuje Lenka Weichetová 
z oddělení statistiky výzkumu, vývoje 
a informační společnosti ČSÚ. 
Naopak tři čtvrtiny seniorů dávají před-
nost telefonu bez operačního systému. 
V roce 2010 používala internet na telefonu 
4 % osob, letos již dvě třetiny.

Platby online? Dvě třetiny
Již 5,5 milionu Čechů využívá internet i za 
účelem správy svých financí. „Internetové 
bankovnictví u nás využívá 63 % osob 
starších 16 let, což je oproti roku 2010 
trojnásobek. V tomto ohledu jsme nad 
průměrem Evropské unie, ale i před všemi 
našimi sousedy,“ uvádí Marek Rojíček, 
předseda Českého statistického úřadu.
V roce 2019 nakoupilo přes internet 59 % 
obyvatel Česka. Podíl online nakupujících 
se přitom stále zvyšuje. Ještě v roce 2010 
nakupovala v e-shopech pouze čtvrtina 
Čechů. 

Boty a elektronika
Ženy nakupují na internetu nejčastěji ob-
lečení a obuv (45 % z nich), dále kosmeti-
ku (31 %), vstupenky (26 %) a ubytování 
(24 %). 
Muži nakupují nejčastěji počítače a elek-
troniku včetně příslušenství (30 %), ob-
lečení a obuv (28 %), ubytování (26 %) 
a sportovní potřeby (24 %).  /tz/

tel Roman�Horský. Zahrada vytváří velký 
počet pracovních příležitostí, a to nejen 
v rámci vlastních zaměstnanců, ale dává 
práci svým dodavatelům a jejich subdoda-
vatelům. V číslech to je 565 plných ročních 
úvazků. Významný je i mediální přínos. 
Zoo pravidelně zveřejňuje novinky, vydá-
vá tiskové zprávy, realizuje PR kampaně, 
město Zlín se tak objevuje v celostátních 
i zahraničních médiích. „Díky publicitě dění 
v zoo je posilována značka města Zlína 
a jeho dobré jméno. Podle studie by město 
muselo vynaložit 37 milionů korun, aby 
nakoupilo mediální prostor pro zajištění 
obdobné publicity," uvedl ředitel. Provoz 
zoo navíc přináší spousty příležitostí pro 
malé a střední podniky nebo pro posky-
tovatele zábavních služeb.  /tz/
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obchodní centrum

PRONÁJEM

PROSTOR

� spojení s obchodní pasáží

� velká koncentrace zákazníků na jednom místě 

� bezproblémové parkování 

� skvělá dopravní dostupnost 

� možno upravit dispozici 

info: frochovansky@centrozlin.cz | 577 103 884
www.centrozlin.cz

nabízíme dodávky hélia
k výzdobě balónkových dekorací

dětské akce, oslavy, svatby a pro další příležitosti

Informace na tel:  577 220 766,  e-mail: plynarna-pb@seznam.cz
  PLYNÁRNA PB s.r.o. , U Slanice 684, 763 02 Zlín

 
 

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
NNAABBÍÍZZÍÍMMEE      KKoommpplleexxnníí  řřeeššeenníí  BBOOZZPP,,  PPOO  aa  žžiivvoottnnííhhoo  pprroossttřřeeddíí..  
  

ZZPPRRAACCUUJJEEMMEE      DDookkuummeennttaaccii  ddllee  ppoožžaaddaavvkkůů  aakkttuuáállnníí  lleeggiissllaattiivvyy..  
  

PPRROOVVEEDDEEMMEE      ŠŠkkoolleenníí  zzaamměěssttnnaannccůů  ––  zzáákkllaaddnníí  ii  pprrooffeessnníí..  
  ŠŠeettřřeenníí  pprraaccoovvnníícchh  úúrraazzůů..  
  KKoonnttrroollyy  pprraaccoovviiššťť,,  nnáávvrrhhyy  nnaa  ooddssttrraanněěnníí  zzáávvaadd..  
PPRROOVVEEDDEEMMEE    
AA  ZZAAJJIISSTTÍÍMMEE      RReevviizzee  aa  kkoonnttrroollyy  eelleekkttrriicckkýýcchh,,  ttllaakkoovvýýcchh,,    

ppllyynnoovvýýcchh  aa  zzddvviihhaaccíícchh  zzaařříízzeenníí..  
  KKoonnttrroollyy  aa  sseerrvviiss  hhaassiiccíícchh  ppřřííssttrroojjůů  aa  hhyyddrraannttůů..  
  
  
  

NNaaššee  ddaallššíí  ččiinnnnoossttii    kkoooorrddiinnááttoorr  BBOOZZPP  nnaa  ssttaavveenniiššttíícchh  
aakkrreeddiittaaccee  aa  cceerrttiiffiikkaaccee  vv  oobbllaassttii  BBOOZZPP  
ssvváářřeeččsskkáá  šškkoollaa  ––  kkoovvoo,,  ppllaassttyy  
ssvváářřeeččsskkýý  ddoozzoorr  
tteecchhnnoolloogg  ssvvaařřoovváánníí  IIWWTT,,  EEWWTT,,  EEWW  
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Buďte první,
kdo ho má

Autorizovaný prodejce Volkswagen

SAMOHÝL MOTOR a.s.
Tř. Tomáše Bati 623, 763 02 Zlín, 
tel.: 577 616 119, www.samohylmotor.cz

Transporter 6.1
Přijďte k nám prozkoumat, jestli se dá zdokonalit dokonalé. Transporter jsme vybavili nejmodernějšími asistenčními 
a bezpečnostními systémy a zlepšili ergonomii řidiče. Transporter si přitom zachoval svou spolehlivost, komfort 
i velký nákladový prostor. Objednávat jej můžete už nyní a být tak mezi prvními v České republice, kdo ho zaparkují 
před svým domem.

Na obrázku je model s příplatkovou výbavou. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu 
Transporter: 6,3–10,4 l / 100 km, 164–237 g/km.

Tiskové řešení pro každého

Nová mul�funkční �skárna formátu A3 

Kopírování, �sk a digitalizace dokumentů

www.hrbacekservis.cz

Servisní a materiálové smlouvy
Tiskové audity

Prodej, pronájem a servis
Dále nabízíme

od 34 990,- Kč bez DPH
Prodej, pronájem a servis

I  KOMFORTNÍ UBYTOVÁNÍ  I  REPREZENTATIVNÍ PROSTORY  I  PROFESIONÁLNÍ SERVIS
I  LUXUSNÍ WELLNESS CENTRUM  I  RELAXAČNÍ TERASA SE DVĚMA WHIRLPOOLY 
I  KREATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO MEETING  I  TEAMBUILDING

BUSINESS
MEETINGS & WELLNESS
V LUHAČOVICÍCH

www.HotelAlexandria.cz | www.LazneLuhacovice.cz


